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Olduğundan, hüsnü 
niyetle tenkit 

matbuatta elzemdir 
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İktisadi Proje Aferin , Nihayet uyuşuluyor mu? 
z~.~~aya. M. Venizelos Ankarada bekleniyor 

Münasebetsiz yer- Türk - Yunan bahri kuvvetleri birbi-
Geçen gün Ankaradan 

Relen bir telgraf iktisadi prog-
ğın eyi ve dikkatli göriilmesi
ni talep ve temenni ediyoruz. 

ranı M d uzerin e ihtimamla çah-
tıldıo h b • ~ını a er veriyordu. Bir 
&aıete . h 

Bir hastanın doktor tara
f 1ndan yalnız görülmesi has
talığın geçtiğinin delili olmaz
sa bu programda da yalnız 
iktisadi hastahğın teıbiti bu 
derde devanın delili olmaz. 

lere ve kimselere rine müsavi olacaktır 
d 

nın e. emmiyetle kay-
ett'ğ b ı l bu haber , senelerden 
eri takıbedilen mali, iktisadi 
~Yaıeun degiımesi lüzumuna 
l'Qa__Qha.at getirilmesi itibarile pek 

u ltndi. 

._, ~Rer teferruatı hen uz ilin 
Ilı.. Yan edilmeyen bu yeni 
f' Ucadelenin ana hatlarının ı 
'llıdflik pek 'tkuvvetle tahmin 

ett· 
1 

1Riıtıiz esasları her halde 
Unlar olacaktır : 

1 
Zirai kredi, nakliye tarife

eri, okturuva verğileri, inhisar 
Ilı 1 k eı eleleri Cümhuriyet ban-
lıı v • . ı. 
Şu beı esas dikkatle tetkik 

edilecek olursa mem\ekette 
1'1ali vaziyetin tevelil ettiği hal 
h,ıırdaki iktisadi ıztırabın 
leıkin ve teıfiyesi için bzıları
llfn üzerinde tevakkuf ve teem
tnülün pek lizımh ıeyler olma
dıf, kendiliğinden anlaıılmıı 
olur . 

Çünkü memleketin iktisadi 
1tltrile az çok yakından uzak
ta rı alAkadar olmuı bulunan her 
~'landaı bu günkü mali vaziye
tırı ne zirai krediden ne nakliye 
tarifelerinden ve ne de oktur
:• Vergilerinden ileri "gelme
k iği hususuna aklını erdirecek 
adar hali hazırın mali vazi

'Yetini ka vramııtır. 
Görüılerimizde, düıünüıle

rlnıtzde daima hakikati kabul 
etnıeıe kendimizi alııtırdığı· 
l'Qız M 

aun mali vaziyetin halli 
ç~eıtnın behemhal bulunmuı 
lab~~~~~ ket'iyyet\e emtn o-

Netayicine nazaran umum 
nıa\i 111 i . . l' er mizde huıuıı tetkik bır 
r~:-ıe.k olur isek Nafia iıle-
n nhısar itlerinden bekle-

en k 1:\ Pe mühim fevaidin he-
tta:::e husulünün temin edil-

i{ 1 0 ldu&-unu görebiliriz. 
kısın abotajın tahmil ve tahliye 
hiçb·•nda yapılan hataların 
olnı ır Veçhile teviline imkan 
ı k •dıiı gibi bu gün mem-
e ette ı 
bı aci en ıslaha ıayan 

r mali ve iktisadi vaziyet 
olduiunu ink • d 
Y kt ara a mahal o ur. 

Bir mali ve lkt d" 
h 

ısa. ı pr-.-
aramın azırlanl1la b 

•ı u vazi-
yetin inkar ve tevil dil . e enu-
Yeceğinin de delilidir. Biz bu 

Biz Lozandan sonra mem
leketimizin umumi mali ve 
iktisadi vaziyatini düıünerek 
bunun islahına matuf istika
meti binlerce defa tecrübe 
edilmit esaslarda, i~tisadi ka
n'.ln ve kaidelerde ar .ıyacak, 

bulacak ve alacaktık. 

İktisat ilminde kavanini 
mahsusanın mevcudiyeti kat'i 
olarak anlaıılmıt v~ mea' ele 
hal edilmit olduğundan bu 
kaide\ere riayet ederek iktiıat 
kanunlarının ahkamile iktisadi 
vaziyete istikamet verilmiı 
olsaydı bugün böyle bir pro
gram tanzimine ihti)·aç hasıl 

olmazdı. 

Her ıeyden evvel ithalat 
ve ihracat muvazeneıinin t ~

mini tart değilmiydi.? Güzer
gahlarında demir yolları ge
çen vilayetlerdeki :ıububat, 

maden, orman , tütün, üzüm, 
incir, pamuk mıntakalarında zi
raatin fennileıtirllmeıine hasrı 
gayret edildikten ıonr haddi 
zatında çok mufit olan timen
difer siyasetine baılanmıı 
olsaycı ı iktisat kaidelerine da-
ha ziyade riayet edilmiş 
olmaz mı idi ? 

Türk tütünlerine , 
lerine Türk üzümlerine, Türk 
halılarına, Türk portakalları

na ve ıalreye yapılan menfur 
rakabetin bunlarm eski ihracat 
kabiliyetlerine tesir etmiı ol
masının sebebini hep ahvali 
iktisadiyeye. ademi riayette 
aramak lazım gelmez mı ? 

Türk zeytin ve zeytin yağla 
rı ihracatının hali hazır vazi
yeti de tabii olan iktisadi ve 
mali kanunlara riayet edilme
mekten münbais değilmidir ? 

Bütün bunlarla beraber bu 
tahkikatın timdi ol:ıun takdir 
edilmesinin millet ve memleket 
için en büyük medari teıel1i 

ve kuvvet olduğunu söylersek 
kendimizin de ba~muharririmiz 
hala mevkuf Arif Oruç 
Beyin de samimi vicdanına 

Programın tanziminde hastalı- 1 

hakkile terceman olmuf oluruz. 

** 
7 ütün inhisarının devamı 

hakkında bir karar __ .,.........w... ..... _ 

Ankara, 12 (A.A) 
Bugün B. M. Meclisinde 

~nıa1t Amerika birleımiı cüm-

t 
Urlyetleri arasında akdedilen 
icaret •i .. ve ıeyrlsefain muahede-
Bu:i'ttefikan kabul edilmiştir. 

na tevfikan do>:. d 
ısru an doğruya 

hükumete verilen sel "h · t• 
1

,. . a ıye ın 

bi amüddet devarn 
ını nıutazam-

mın olan kanun ı~ 'h 
ayı ası müza-

kere edilmiıur. 

şiddetli muamele 
yapıyor 

Polis müdiriyetince 8eyoğ
·1unda ve İstanbul cihetinde bu
lunan kumar yeri, ~arar kahve
leri ve gizli randevü mahalleri 
hakkında ıiddetli takibata baı
lamlmııtır. 

Beyoğlu ve Şiılinin pırlantalı 
en yüksek f ahiıelerinden kale 
diplerinde ve yangın yerlerinde 
hayatlarını geçiren aıa tabaka
dan f ahiıelere kadar hepsi takip 
edilerek Emrazı zührevive idare· 
sine sevk edılmektedir . 

'-. Geçen hafta zarfında yalnı-ı 
Beyoğlu!cihetinde on kadu gizli } 
randevü yeri kapattırılmıı ve 
60 kadar gizli fahiıe kayt altına 

!llalmarak muayeneye ıevkedilmlf 
tir. 

Beyoğlunda maruf kumarha
neler de taharri edilmektedir. 

İstanbul, Beyoğlu, Üsküdar 
cihetlerinde bulunan 8 esrar kah
vesi ıeddedilmiıtir. 

Esrar içen sabıkalı eıha.s takip 
edilerek mahkemelere verilmittlr • 

---m=-?Qg41rç 

İstihlak ve eğlence 
vergisi nerelerden 
ve nasıl alınacak ? 

Ankara 13 (Hususi ) 
Hususi eğlence ve istihlak 

vergisi mecliste müzakere edil
mek üzeredir. 

Bütçe encümeninin kabul et-
tiği son ~ekil aynen budur. 

ı - Eğlence ve hususi istih
lak vergisine tabi olan ticaret -
haneler ve müesıe3eler ıunlardır, 

A : Bar, umuınhaneler. 
B : Danı yerleri, alkollü içki 

kullanılan çalğıh yerler· 

Mübadele müzakeresi bitiyor, dostluk 
müzakeresi başlıyor, lakat Yunanlılar 

bütün itilafların hep birlikte 
imzasına karar verdiler 

Türk-Yu-

~nan illlifı- G~ 
nın esasları 

,iki taraf a-
rasında ta- ~~) 
ayyün et- Y~ ' 1~ 
mit olup 1~ '_}_ 
müzakerat // 
itillf ın bazı 
maddeleri-
nin tahrir 
tarzı etra
fında cere-
yan etmek
tedir. 
Diğer ta-

' raftan iki J/. Veubelos 
hükiımet arasında bitaraflık, dos· 
tluk ve hakem muahedesinin 
projeleri etrafında her iki taraf 
hariciye memurları temaslara 
bat lamııhr. 

itilafın eıaıı, mübadeleden 
mütevellit küçük meı'eleler ve 
istatoko ve Yunanlıların lıtan
buldaki emvalinin iadesi ve Yu
nan hükumeti •arafın ... an Türki-
yeye bir mikdar meblağ tediye
sinden ibarettir. 

Ay nihayetinden evvel bu 
müzakeratın neticelenmesi mu
J arrerdir. 

Mösyö Venlzeloıun mubadele 
iti bittikten sonra bitarafhlc 
ve dostluk mua hedeıini imza 

için Ankarayı ziyaretine intizar 
olunmaktadır. 

Bu münasebetle iki devlet 
arasın.la her türlü münasebatı 
tanzim eden huıuılara ait mu· 
ka ve leler ikmal edilmiı olacak 
ve bu meyanda Yunan bahri 
kuvvetlerinin bizimle müsavatı 
ve balkan itilafı itleri, ıarki 
akdenizde mevcut vaziyetin tak
viyesi ve iki devletin beynel
milel sahada ihracatına taalluk 
eden ıeyler gibi çok mühim 
husuıat vardır. 

Atina, 12 

Dün hat iciye encümeni top· 
lanm1f ve yeni Türk teklifatını 
öğrenmiıtir. M. Venizelos ile 
~1. Mihalakopuloı söz alarak 
Türk teklifatını ve Yunan noktai
nazarını izah etmiıtir. 

Siyaıi fırkalar reisleri de 
ıöz aldıktan ve uzun bir müna
kaıadan sonra Yunan noktai 
nazarının iblağından sonra itilaf 
hasıl olduğu takdirde bütün iti

lafnamelerin yani mübadele 
ticaret, iktisat ve bahri muka~ 
velelerin ayni zamanda imza
lanmasına karar vermiıtf r. Bu 
maalde Y nnan sefirine gönde
rilecek talimat öbür gün M. 
Venizelosla hariciye nazırı tara
fından tanzim olunacaktr . . 

• ,,'"_ .... t •• .. • 

(Devamı 4üncü ıahifede) _ _ .,.. .... , !~·- Herman Spirer veraset işleri 
~/oskovcı Se('irinıiz 

Moskova: 13 (A.A} 
Türkiye ıef iri Hüseyin Rağıp 

Bey dün Moskovaya avdet etmit 
ve Hariciye komiserliği. ınümes
ıilleril'! Türkiye sefaretı rnemur-
ları tarafından kartılanmııtır. 

·9' 
Yeni tefrikamız 

An karada 
bir macera 

Dc/lenlaı· ı~ef'ik il. <lihlkii ueşri!Jalnnıza ee1Y1p 1 1fl 'llliştir. 
Bu ı·m·ap 11ek §flJ/anı dikkakttİJ'. 

Dün gazetemizıie Herman elindeki tütünleri harice sevkede
Spirer veraset meselesine dair ceğinden bahı~tmiı ve bu tütün
intiıar eden bir ye ' münase· 

1 
lere isabet eden verginin temi-

betile defterdar Şc ı k beyden nala raptolunmaaı için onların 
aıa(iıya aynen dercet · ğimiz tez- kıymeti takdir ett\rilmiı idi. 
kereyi aldık. Binaenaleyh bu tütünlere 

}'orm gaze/t;St lttflı'İJ' takdir olunan kıymet, hiç bir 
vakit umum verginin mat h 

nıütliiriyelİJl l! d k ra ını 
ifade e ece bir mahiyeti ka-

Gazetenfzin bugünkü nüıha- nunlye arzedemez. 
sının birinci ve be tinci Gahif esin- 'J V 
de mu-nderiç ( Herman Spirer • · - ergi matrahı 3 

Türk karilerinin, tarihi milyon liraya k d k 
tef..ikahrı ve ca:ılp ya~ılarıla itleri ) serlevhalı neıriyat üzeri- k l a ar Çı mıı 
pek yakından tanıdığı kıymetli ne aıağıda yazılı nukatın tavzih yü se mit değildir B~ 

ı h I" .. -1 .. tü matrah haiı' h d muharrir : (( A ,11fl{l Jl » beyin : ve tashi ine uzum goru muı r. . azır a bir 
" ı - Herman Spirer veraset mılyona bile bat·· ı 

Ankarad
a ıg o amıyor. 

vergisi matrahlarının tetkikine 4 - İzmir ıubesi muamelatı 
bir macera s. ı. 930 tarihinde baılanmııtır. ·~nradan derhatır edilmiı değil-

Ondan evvel yapılan muamelat, dır. 1ıin bidayetinden beri Jz-
Namındaki yeni ve rnerakh mükellefiyetin mıkdarına değil mirde mevcut tütünler tetkik 

bir eserini dünden itibaren eıaıatına matof idi. Ve bu mu- ve h b 
tefrikaya ba•lacbk. Türk ede- mu a ere mevzuuna dahildir . 

"" amelede geçen sene hitam bol- 5 V f t h 
biyatma yeni ve kıymetli bir d k - e a tari inin Triyeıte 

mu' ve gazeteniz e i ilk ne•ri- l" k k 1 ı ğu d cilt daha ila\'e edecek olan 11 ur onso oı u n an sorulma-
bu cazip romanın birinci kıs- yattan mukaddem matrahın ta- sı, ahiren vukubulan bir ihbar 

d" k · ~ h d harriıine baılanmış bulunmakta dd mını, un ü nus amızı an ve i laya müstenittir. Mahza, 
itibaren derce batladık. idi. ı k ı vereıeı ve i i n in tahriren 
İkinci sahif elerin1izin 2· - 92 i senesinde yapılan bildirdiği vefat tarihinin ınhhati 

alt kısımlarında devanı takdiri kıymet muarneleıinin ve- Türk konsolosluğunun cevabile 

edıl an •0 nra dahilde istihlak Müzakere neucesind b 
ecek tMt" .. e u ka- 1 

iıleti\ u unun mubayaası nun layihasının halen bu"t 
mest tu"tu"n · . ı · çe en-" ' , aıgara ıma ı 

e satılltlası v t" tM ' cümeninde ıon tetkikatı yapıl- 1 
eden bu n1üstesna eseri 1 raıet matrahmm tamamını tebyin . .:eyit edllmiı bulunmktadır. 
n1utlaka ol{uvunuz. ve izhar hususundaki muamelat 6 - Vergi matrahı, Herman 

---··---llliı-•••• ile alakası yoktur . O sene, şirket S.1 'rerin v ı!f<ttı tuihl'l I .. T i rk iye 

hk e u une müteal-
11\al~air itler hakkında l OSOıPnei makta olan inhisarlar kanunu 

Yeaf nlha t ' k b 1 k M k oltn k ye ıne adar mer'i ile ir i le muza ere edilmesi 
il ib.re kavaninl mahsuıaıı- k te arriir etmlt tir. 



Sahife 2 
=zı 

ah~ali Şark 
• .,. ... :."l ,. ...... 3"?" ı 

lngiltere ile Mısır arasın-
da müzakerat başladı 

, 

iki taraf mutat nutukları irat ettikten 
sonra müzakeratın hafi olmasına 

karar verildi. 
Londradan : 
Mısırdan, Reisi Nuzzar Mus

tafa Nahhas paıanın riyaseti 
altında Hariclye Nazırı Vasıf, 
Eıgali um~miye Nazırı Muharrem 
paıalarla Maliye Nazırı Vilyem 
Mükerrem Ahit beyden murek- \ 
kep olarak Londraya gitmi~ olan 
heyet ile Britanya Hariciye 
Nazırı M. Henderson, Harbiye 
Nazırı Tedemıa. Mudafaa Nazırı 
Lort Tomson V .s. den mürekkep 1 
lngiliz murahhasları 29 mart 
tarihinde Britanya Hariciye Ne
zaretinde Lukamo salonunda 
müzakerata ba,lamıılardır. 

Bu ilk celsede M. Henderson 
iradeyledigi nutukta: 

- Bu fırsatı iki memleket 
arasındaki alakalarda bir ehem
miyei mahsusayi haiz addederim 
Mısır resmi heyetinin buraya 
vuıulünde gösterilen meırurane 

tazimat lngiliz milletinin Mısırla 
olan alakasına nakadar ehemmi
miyet verdigine bir şehadeti 
kafiyedir. 

Dedikten sonra Kıral Füadın 

dahilinde mevcut tütünlerinin 
mıktarma ve kıymetine göre 
tayin ve tesbit edilmiıtir. Vefat 
tarihi ile vefatın memurini ma
liyeye ihbarı tarihi araıında 
geçen zaman zarfında Türkiye 
haricine nakledilen tütünlerde 

vreii matrahında dahildir. Bu 
itibarla hazinenin zararı varit 
değildir. 

7. - Tetkikat esna sanda 
rıevcudlyetine ittila hasıl olan 
bankalardaki esham ve tahvilat 
dahi, vergi matrahına ithal edil
mlttlr. Bunlarm haricinde mek· 
tum esham ve tahvilatm mev
cudiyeti hakkında gazetenin 
malümat mevcut ise müdellelen 
makamımıza ihbar edilmesi ve 
iıbu ta vzihanamenin gazetenizin 
yarınki nu11haıınm aynı sahife 
ve sütununda netrini rica ede
rim efendim. 

A. 
Hilmi 

Defterdar 
Şefik 

Mündericatımizın kesreti ve 
tezkere muhteviyatının ehemmi-

g yeti hasebile bu husuıtaki mü
lahazatımızı yarınki nüshamızda 
derce deceğiz. 

bundan evvel iki defa Londrayı 
ziyateti dolayisile İngiliz milleti
nin muhabbetini kazanmıı oldu
gundan ve Mısır heyetinin İngi
lizler için pekte yabanci olma
dıgından bahsetmiı ve demittirki: 

- Şimdi büyük bir maksadı 
tehakkuk ettirmek için toplandık. 
Bu da Mısır ile İngiltere arasın
daki ihtilafı bertaraf ederek 
mukabil muhabbet ve meveddet 
esası dairesinde bir ittifak mu
ahedenamesi tanzimi mes' elei 
mühimmesidir. Her iki taraftan 
gösterilecegine emin bulundugum 
hüsnü niyet sayesinde arada tefa
hum hasıl olacak ve layetezelzel 
bir dostluk esası vaz, edilecektir. 

Mmr heyeti Reisi M. Nahhas 
pafa cevaben söylediği nutukta 
M. Henderaunun sözlerini tasdik 
ve teyit eylemif ve bu milzake
ratın her iki memleket menaflini 
temin, sui tefahümü izale eyle
yecegi ümidini ızhar etmiftir. 

Bu nutuklardan sonra hafi 
müzakerat baılamııtır. 

Ekmek 
Dün 10 para daha 

indirildi -·· ".(• 

Emanet hala hare
kete gelmiyor 
Gene ekmek narhı dün tesbit 

olunmuı ve ekmek fiatleri 1 O 
para tenzil edilerek J 4 kuruta 
indirilmittir. Bu sene her tarafta 
ve bilhasta Trakyada buğday 

mahsulü çok mebzul olduiundan 
ekme~in 1 2 kuruıa kadar ineceği 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

Yarın İttanbulun hemen her 
tarafında ekmek fiatleri ema
netin koyduğu azami fiatten 
çok daha ucuza satılacaktadır. 

Bugün ı 3 kuruşa bir çok 
fırınlardan ekmek almak kabil
dir. Demek ki emanet 14 olarak 
tesbit eylediği azami fiatı ı ::ı 
kuruta indirebilir; vakia ıehre· 

~rcfrika No: '> 1 ·1 ~isan ~ n:~o 

( Ankarada htr_ macera J. 
Yazan : . t }' il A ... r 

Ôyle ıiıman dudular 
gibi, karııdan, yüzü çok dolgun 
aörünüyordu. Barut renkgindeki 
pardesüaünün altında ağaran pa
ntolunu ve ütülü kurıuni ceketi, 
onu, lüzmundan genç gösteriyor
du. Zat~n müteahit olduğu gün· 
denberi, siması çok ağırlaımıı, göz
leri pek ciddileımifti. Bir sene ev
vel, nafta dairesi turuk ve muabir 
baımümeyyizi iken olsaydı, tim
di amcamı, ıüphesiz komparti
mana çoktan dalarak boynuma 
sarılmıı görecektim. müteahit-

\ üzerine kadırarak iki büklüm 
olanlara, hafif bir bat kırmakla 
mukabele ediyordu. Bunlar, ls
tanbuldan son ayrıldığı günden 
beri görmediğim amcamın, bende 
baraktığı ilk tesirlerdir. 

liğinden beri. eakı 16.ubalill~in i 
maziye hediye eden o, artık va
gona bile karııdan bakıcak kadar 
maddlletmitti· Önünden aeçerken 
Fıplrnlıırını hnşlarmın bir nıetro 

Y eıil gözlerinde korku ile 
ihtiramın ezildiği zaif ve eski 
bonjurlu adam konpartımandan, 
taranmamıı saçlı batını uzattı : 

- Beyefendi , çok eıyanız 
var mı ? dedi,. 

- Hayır, dedim, Sadece ba
vulumla el çantam ... ve yerlerini 
iıaret ettim. Saldırdı : 

- Siz, buyrunuz, diye keke
ledi. Vagondan indim· Amcam 
yerinden kımıldamağa lüzum 
görmedi, Ynnınn gel~n ihtiyl'r 

YARIN 

1 Mayıs! 
-~~<·. 

Komünistlikle 
maznun 

8 kişi yakalandı 
İzmir, 1 B 

Sokaklarda, duvar delikle
rinde bir takıın komünist be-
yannameleri bulundu. Fabrika 
amelelerine ve nıemurlara posta 
ile beyannameler gönderildiği 
anlatıldı. 

Beyannameler ameleyi bir 
Mayısı teside teşvik eder mahi- . 
yettedir. S kişi tevkif edilmiş lir. 

Ankara istasyonu 
büyütüle~ektir 

Ankara, ı 2 ( A.A) 
Ankara istasyonu binası ile 

mevcut tesisatının tevsii için na
fıa vekaleti ile Foks ıirketi 
arasında bir rnuka vele imza 
edilmiıtir. Şirket in~aah iki se
nede bitirecektir. 

• 

ispanyada 928 
ceza kanunu 
değiştiriliyor 

Madrit, 13 ( A.A ) 
Baro azası 1 !l28 tarihli ceza 

kanununun ilgası talebini muta
zammın takriri ittifakla kabul 
etmittir. 

Jft)11111ri11 ltiyiho.~ı 
Ankara 12 - Şurayı Devlet 

bugün toplanarak memur tayin
lerinin tahdidine dair layihayı 
müzakere etmiştir. 

l/intli!Rı· mür·mh•lt~.'I'' dr•ı·ıı 111 

('( li!J (),. 
Bombay, l:l ( A.A ) 

Tuz knnununun ihlaline ma
tuf mücadele devam etmektedir, 

maneu, bizim tesbit eylediğimiz 
mıktardan fazlaya ekmek satıl
amaz, daha ucuza verilebilir, 
iddiasındadır. 

Biz bunun aksini iddia et-
miyoruz. Ancak emanet ekme
ğe azami ifiatı, bugün fırıncılar 
peh: ala iade ettiği anlaıılnn, ı a 
kuruş olarak koyarsa fırıncılar 
da rekabet kastiyle kırk para 

1 

§imdiki gibi, kendiliğinden in-

dirirler. Ve bu suretle de halk 
hiç olmazsa bir kuruş daha 
ucuzca gıdasını teınin edebilir .. 

bir erkekle selamlaştı· Zarif bir 
hanımın öpülmek için uzattığı 
narin parmaklarının üzerine, 
tebessüm ederek, bir buse kon
durdu. Bu kadar maddile~eek 
incelen amcama kar§ı, ne "mua
mel~ edeceğimi bilmiyordum. lıeri
ledim. Beni görmemezlikten ge
lerek, ihtiyar centilmenle ıık 
hanıma kaılarını kaldırıp gözle
rini süzerek birşeyler anlatıyor, 
altın topuzlu bastonunun ucu ile 
ayaklarının önünü e§iyordu. 

Bir aralık gözlerim, bavulum
la çantamı alan zaif adamın is
tasyonun genif kapısından girip 
kaybolan gölğesine ilifti. 

Amcamın Jakaytliğine ııinir

lnmiıtim. Sert sert yüzüne bakı
yordum. Gözleri, ihtiyarın buru
ıuk çehreaile genç ve güzel 
kadının yuvarlak ve pembe yü
zünde dolaııyordu. Hanımefendi 
kıvırcık !kirptkleri arasında bon
C'nk lP. f An ye,f1 göl,Prini hana 

J!t~---

Teslihat 
Bütün muallak 

işlerde 
uyuşuluyor mu? 

Londra , 1 ~ ( A .A) 

Neşredilen bir tebliğde birinci 
komitenin hala muallak bulunan 
bazı meseleleri tetkik etmek 
üzre toplandığı bildiriliyor. Ko
mite, hattı harp gemileri hakkın
daki meselelerle uğraoan müte
hassıslar komitesinin dörcliincii 
raporunu ittifakla kabul etmiştir. 
Alakadar üç devlet torpito muh
ripleri sınıf ma ait tarif ve mü
meyyiz vasıflar hakkında uzlaf
mışlardır. Bundan başka müte· 
hassıslar komitesi tarafından k.:.
leme alınan itilaf sur tlerinin 
yerine kaim olacak bazı tesviye 
suretleri bir takım tadilat ile 
kabul edılmiştir. 

Deretnotlar hakkında husule 
gelen itilafın tatbikı hakkındaki 
)ayıba müttefikan kabul edilmiş
tir. Tayyare gemileri tabirinin 
sarih bir surette tarifi için teşkil 
olunan hususi komite tarafından 
kaleme alınan rapor bazı mühim 
tadilat ile ve müttefikan kabul 

edilmiştir. 

IAnufJ·a itild/i ı·ı> /transı:. 

JJl(if•li~i 

Paris, i2 (A.A.) 
Ayan meclisinden iade olunan 

bütçenin meb'usan meclisinde 
müzakeresi esnasında M. Blum, 
hükumetten Londra itilaflarmın 

gelecek hafta müzakeresine mu
vafakat etmesini istemittlir. M. 
Tardieu verdiği cevapta henüz 
akit ve imza edlilmiş olan bu 
itilafların onlnrm müzakeresinde 
hazır bulunan nazırın gaybube
tinde müzakeresine imkan olma
dığını söylemiştir. M. Tardieu 
bu itilafların meb1usan ve ayan 
meclislerince tasdik edimedikçe 
kaliyet kesbetmeyeceğini temin 
etmit ve M. Blum' u bir ay daha 
sabretmeğe davet eylemişt.ir. 

A ""''fut<la ya:. soalı 
lathika başlaıuh 

Paris, 1 2 (A.A) 
Yaz saatı Fransada bugünden 

itibaren tatbik edilmeğe başlan

mı,tır. İngilterede Yarın sabah 
saat ikide başlıyacaktır. Bütün 
saatler bir saat ileri ahnmı§tır. 

çevirdi. Sonra, nazarlarile am
camdan sorar gibi oldu. 

İhtiyar zat, kaşlarını çatmı§lı. 
Fena vaziyete girmiftim. Amcam ı 

tebessüm etti; elini uzattı ve dedi: , 
- Feridun, çocuğum, hoı 

geldin. Cevaba meydan bırak-
madan, dilber kadına teveccüh 
etli: 

- Yeğen· ... 
Hanım, zerafetle boyun kırdı. 

Hörmetle eğildim. Bir mel/usun 
kızı imiı. Amcam: 

- Rükzan hanımefendi derken 
bana el veren muntazatn giyim
li ihtiyarı tanıttı: 

- İzmirli Zeyn' elabidin beye-
fendi.. Türk kömür tröstleri tnec-

lisi idare reisi.,·. O izahat verirken, 
Rükzan hanım, elindeki gümüı 
saçaklı çantanın zincirini beyaz 
parınaklarına dolayıp çözüyor, 
Zeyn'ela~idin beyefendi, mes
leğim hakkında izahat almağa 
çalıııyordu. Darülfünunu bitir
dl/tfmf söyledim. (D~vP.mı var) 

... 

•> r <· 

Romanya. karade-
nizde üssü bahri 

teshil edi),or ! 
' Bükref, 1 ~ 

İngiliz amiralı H. HenderslP 
dün gelmiş ve Romen başvekili e 
uzun bir mülakatta bulunmufıı.ı;· 

lngiliz amiralı Karadeniı e 
Romen donanması için teıkil edi· 
l k .. - b h . . d pıl· ece u~ssu a rmın ner~ e ye. fi· 
ması lazım geldiği hakkındll 
kir ve mütalaasını dermeya içiP 
davet edilmiştir. 

Bir franııiz amiralmın fikir -1 
reyininln sorulması dütünülüY0' 

1 fJ '1i11 n ii ıuayişriııilı 
it~=. oh ii nıli 
Barcelone, 13 ( A . A) 

Kırala karşı sui kasıt tefe~· 
hüsünde bulunmakla· ittiham ed1

' 

lerek bir müddet .evvel haP1e 
konmu§ ve ahiren affcdimiş ol•~ 
katalonyalı 7 kişiden dördıt 
Madritten buraya gelmi~lerdir· 

istasyonda bekleyen 40 bifl 
kadar niimayişçi "mazlum J(at•' 
lonya için hürriyet isteriz oi1' 

n 1 
haykırışarak gelenleri iııtikb' 
etmitlerdir. 

l /11 lı·ıtl.· ıliiPelin ka 11101 

... w·ldiue i/ı·a.rıı 
Lalıey, 13 (A . A 

Hukuk düvelin kanun hali"' 
konması meslesile uğraşan koP 
ferans mesaisine dün nihaYt1 

verılmiştir. 

Zoraki 
'lhldif' JJ1N·lisi11 drı,rjıtd111tl' 

JJlfl.'il ı~·iu kalntl f•di!di 
Berlin: 13 (A} 

Rayhiştag meclisi baıvekili~ 
kabulünü istediği mali ıslahat' 
meclisin derhal dağıtılması tt~ 
likesi k11rşısında lrnbul etmiştir 

Harika! 
İ11 fi ilizlr:r 111iit11 iş hir h o /'/1 

11h·ti .'/fljJl//l>l'Ü11· 
Lonara 12 (A} 

Dayil Mailin fen muhabiri jrı· 
giliz fabrikalarında dünyanın efl 

müthif gizli bir harp aletinin giı' 
li bir surette imal edilmekte ol 
duğunu yazıyor . . Bu zatülhare1<1 

bir makine ile istenilen iıtikaf11er 
te ve irtifade uçacak ve hedefif11 

riyazi bir kat'iyetle sevkoluf11l' 
cak olan bu tayyare sun'i bi' 
adam tarafından idare olunacttl<' 
tır. Bir ande müteaddit bof11b' 
ve bir kaç ton dinamit işti"I 
ettirecek olan bu tayyareye JıiÇ 
bir istihkam dayanmıyacaktır· 
(,'a/i·r /Hl§lllllU lWdf'Iİ ('~~}111' 

smda f'f'klitii ıelııra/' 
~ .'/ . ) 

. Ankara, ı 2 (A·~j. 
Irak Harbiye nazırı Caferil 

askeri. Türk topral<larını terle., 
~ .. r• 

etmezden evvel Nuseybinden ı--
ciye vekili Tevfik Rüıtü beYe 
atideki telgrafı göndermittir· 1• 

- Sevgili Türkiyeden ayrı . . "'e mazdan evvel zatı alınıze 
lutuflerini deriğ buyurın•Y"J1 - u~-
rufekayi kiramınıza samımı kle 
ıekkürlerimi takdim elP1e 
kesbi §eref eylerim efendini· 

A iman nzerlisindt' ) 
B l. 12 (A·A· er ın, ,,e 

Reichstağ meclisi maliye dil 
ziraat layıhalarının aynı za.~8;06 
tatbikı hakkındaki proJeyı e 
muhalif ve bir müstenkif relY 

1 l ,. 
kartı 21 7 rev ile kabul etrn f 
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İtalya sefiri 
q z • !ti2--- z::s!!. E ____ :: 

Asya Ahvali 
~ 

• > ':fl> f--

1 tim a tn a m esini 
Gazi Hz. ne verdi 3 yüz milyona hakim olan 

Ankara, t 2 (A.A) 
Reisicümhur Hazretleri bugünl 

Çnnkayadaki köıklerinde yeni 
halya büyük elçisi baron Aloizi 
cenaplarmı mutat merasimle 
kabul buyurmuşlardır. Sefir ce-
napları itimatnamesini takdim 
ederek atideJti nutku söylemiştir: 

- Reisicilmhur Hazretleri 
~ufahham hükümdarım haşmet
lu kıral Hazretlerinin beni zatı 
devletleri nezdinde fevkalade 
murahhas ve büyük elçi tufatile 
tayin buyurduklarını bildiren 
hlektupları ve aynı zamanda 
•eleftmin veda mektubunu tak
dırn ile kesbiıeref eylerim. Bir 
taraftan iki memleketin teceddüt 
Ve terakkisinden ilham alan di: 
ler taraftan onları teyemmilnen 
hlrleıtiren dostluk bağlarının tabii 
10kiıafma istinad n bu yüksek 
"a:ııfeyi ifa etmek huıuıunda 
bana büyük bir ıeref terettüp 
ediyor. 

Filhakika İtalyan milleti bü
lün vatandaılarının inzibat, say 
Ve her günkü gayretleri saye
sinde timdiki mevkiine eriıe

hllmtı olduğundan milletimizin 
lçlfnıat ve iktisadi hayatının 
bütün tezahurlarına varmağa ve 
bu suretle kuvvetli bir istikbal 
\re terakki amili vücuda getir
llleğe muvaffak olduğunuz seri 
inki,afa mütezayit ahenginde 
:ıatı devletlerinizin ve münevver 
hükcımetinizin aynı zaferli him
metlerini en büyük dostlukla 
takip etmekte ve bu himmetlere 
bütün muhabbetini terfik et
mektedir. Bu suretle araların

daki rabıtalar efkarı umumiye
lerinin itimadı ile kuvvetlenen 
Ve Avrupada hasseten carki 
Akıienizde ıullı zamını olan bu 
dostluk mlıa\una istinat eyle
ınek ıuretile memleketlerimizi 
iki ıefin emin idaresi altında 
manen kuvvetli ve bu kuvvet
ten her istifadeyi istihsan için 
lazım gelen vesaite malik bulu
nuyorlar. 

Bu tam itilaf balya-Türkiye 
l\raııındaki münuebetlerin iyliği 
i . 
çın en mes'ut neticeler vermeğe 

amadedir. Kuvvetle ümit etU
ğh~lll gibi zatı devletleri ve 

uk· uınettnlz bana kıymetli mu-
~h d l 
1 

eretlerini bahıe ecek o ur-
arae. elimden gelen bütün kuv
"et 'f \'e kudreti bu yüksek va
~ı enin lfaıına hasredeceğim. 

d· Bu kıymetli muzahereli ıim-
ıden diler ve zatı devletlerinin 

•~adeti ve Türkiye cümhuriye
tıntn refah• husuıundaki en ıa
rnlml tenıennilerimin kabulünü 
fltirham ederi rn. 

Reiıicünıhur h l . azret erı bil-
mukabele atideki nutku irat 
buyurmuılardır : 

- " Büyük Elçi haz.retleri. 
haımetlü İtalya kıra.h hazretleri: 
nin zatı devletlerini nez.dirne 
fevkalade murahhaı ve Büyük 
elçi tayin buyurduklarını bildiren 
nıektuplarını memnuniyetle al
dım. Selefinizin veda mektubunu 
da alıyorum. İtalyan milletinin 
kuvvetli bir nh~am ve mütemadi 
hır ıay ve gayretle ibraza mu
Vaff ak olduğu mevki Türk rnil
lett tarafmdan muhabbetle gorül
ltıektedir. Türk milletinin terak
ki ve inktıafına karıı ltalyan 

t ınllleUnin bildirdiğiniz dostane 
allkaıandan pek mütehassis ol
duki. Milletlerin itimat edebile
he eri ltlllflar ancak karıı-
klı lllenf aatlerl tam bllit ve 

Mahatma Gandi kimdir, ve siyasi 
efkarı ne merkezdedir 

Hindistandaki isyan etrafında 
Bunu bitmekle berabP.r genç 

Hint fırkası, Gnndinin sabır ,mu
habbet, unf ve şiddete ademi 
iltica, sağdan sonra sol yanağını 
tokata çevirmek reyini beyen
mezler, maahaza bu fazail saye
sinde hasıl olan ameli muzaffe-

riyetleride inkar etmezler ve, yalnız, 
muavenetten mahrum milletin 
elinde bundan daha keskin bir 
silah olOJadığını bilirler. Eğer 

silahla kiyamın vakti geldiğini 
bilseler kiyam ederler ve Gan· 
diyi de feda etmekte tereddüt 
etmezlerdi. 

Bunu Gnndi de onlar kadar 
bilir ve lakin onların zahirde 
göründüklerine aldanıyor gibi 
görünür. 

Gandi, her ne kadar Hindi 
hür görmeğl kalbinin en derin 
arzuıila temenni etmekte isede 
teammüden bir katra kan dök
mekten ise Hindistanin ilelebet 
esaret altında kalmasını tercih 
eder. Ve yine bilirki genç :Hint 
fırka11 için kendi izinde yürü
mekten ve onun arkasından git
mekten istiğnaya imakan yok
tur. 

Gandl, vakti geldiği zaman 
nefsini Hint için feda eder, ve 
bunu ıe'fe seve, isteye isteye 
kabul eyler Ve fakat ııraıı gel
meden bir i§e, ve lüzumu ta
hakkuk etmeden, bilhassa, 
şiddetli bir harekete kaliyen 
yanaımaz. 

Bana bir gün dediki : Ben siz 
garphlara acırım; siz her şeyi 
hayatınızda ikmal etmek istersi
niz. Halbuki ben kırk sene ve 
hatta dört yüz sene sabredebili
rlm. 

Bundan anlayoruz ki Gandi, 
yeni asır ricali arasında bir tane
dir ve o, aklile kurunu vusta 
sofileri ve yeni içtimai mezhep 
arasındaki uçurumun üzerinde 
bir köprü teıkil etmektedir. 

Eğer ıon Hint Milli kongra
ıında o, §iddet taraftarlarının 
teklifine temayül etse idi, itidal 
taraftarlarını öldürmüı ve zl-

mami idareyi ıiddet taraftarlarının 

anlayııla bağlıyanlardır. Türk
lta\yan misakında bu ıart vardır. 
Bu ahitname ayni zamanda iki 

devletin dürüıt ve samimi 
siyasetlerinden ve sulh mef-
küresine karıı besledikleri 
kuvvetli alakadan doğmuıtur. 
Bu ıebeple o hem Akdeniz hav
zasında ve hem ele bütün Avru. 
pada mühim bir aulh ve müsa

lemel amlUdir, 
Türkiye ile ltalya arasındaki 

doıtluk münasebetlerinin her 
iki tarafın görüı ve anlayış bir
liai ile mes'ut neticeler vernıed 
tabiidir. Bu gaye için çahıma
nız.da ve yüksek vazifenfzin 
ifasında ~benim ve cümhurlyet 
hükumetinin yardımlarından e
min olabilirıinfz 

1 

Size bu yolda muvffakiyet-
ler dilerinı. Haımetln ltalya 
kıra~ı Hazretlerinin saadetlerini 
ve 'talyan devletinin r f h e a mı 

temenni ederim." 

eline teslim etmlt olurduve o zaman 
M. Makdonalt ta Hint ihtilaUle 
yüz yüze gelirdi. Halbuki o,ıtdd•t 
taraftarlarına uyacağ• yerde, 
İstiklali zati harbinde yavaı ya
vaı yürümeğe olan meylini ıöy
lemit ve bununla, ıimdlki halde 
şiddet harekatı fikrini bertaraf 
etmiştir. 

Eğer Gandi isterse bütün Hin
dtstanı kanlı ihtilale ıevketmek 
elindedir. Kongreda reyini be
yan eylediği zaman kı7.ıp dııarı 
çıkan otuz murahhas, binlerce 
murahhaslar arasında bir kova 
sudan bir katre demektir. On
lar da Gandinin kumandaıına 

tabi olmasalar bile programına 
tabi alacaklarını ilan etmtılerdir. 

Gandinin kendine mahsus 
garatbinden biride muar1zlarman 
kanaati siyasiyelerine hürmet 
etmesi, kızmaması, onlarla sadık 
dost kalması, kendi siyasetine 

tabi olmalarını onlara teklife 

bile lüzum gö:-memesidir. 
lıte dünyada, pek zaif cismi 

milli mensucattan bir bez par
çaıile örtülü bir adamıo lngiltere 
gibi en büyük bir İmperatorluğa 
meydan okumas• en ıayanı hay
ret bir feydlr. 

Gandinin ka vmı araıındaki 
kadir ve itibarının en büyük se
bebi halkın kendisini sevmeıi 

' 
en kanaatkar bir hayat geçirme-
si, milyonlar kazanmaıı el inde 
ve pek kola.y iken fakirler gtbl 
yaıaması ve ıabıında büyük bir 
kudreti sahharane bulnumaııdır. 

Gandi ile ilk defa mülaki 
olan bir kimse bir kaç dakika 
sonra onun tesiri altında kalır: 
Mumaileyhl yakından tammıı 
otan garpliler, andaki bu mikna
tııı kuvvete maruz kalmıılar ve 
duçara hayret olmuılardır. 

Avrupa ve Arnerfkada olaa 
divanedir diye hemen tımarha
neye sevk edileceği muhakkak 
olan bu adarn, üçyüz milyon 
Hlntltlerce- pek azı müıteına ola
rak - bir peygamber, feykalbeıer 
bir adam, hatta bir ilah telekki 
edilmektedir, 

İ::mirdPki hadise 
111 iinıüit'ln~liy le 

Dünkü nüshamıa:da İzmircie 
hizmet gazetesinden :ıaklen İz
mir kız muallim mektebindeki 
hadise hakkında tafıllat vermiı
tik. Bu husuııta vaki neırtya
lın doğru olnıudığı iddiasıyla 
bu mektebin sabık rnüdürü Şev
ket Süreyya Beyden bir tezkere 
aldık. Aynen dercedfyoruz: 

"fzmır gazetelerinin adi bir 
garaza müstenit isnatlarını ti<.1-
det ve nefretle reddederim; ya
kında hadise tenevvür edecek 
ve haklarında dava ikame olu

nacaktır.,, 

lzMlR KIZ MUALLiM 
MEKTEBi MÜDÜRÜ 

Şevket SiireJ/Yrt ----
Jlapis/wnetle bir intihar 

Kabul merasiminde ıefir ce
naplarına Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Bey refakat etmittlr. 

Hapiıhanei umumide mevkuf 
buhınnn Kamil isrninde bir mah
kum kibrit uçlarını erilerek 
içmek ıuretile intihara teıebbüs 
etmııtir. Kamil kurtarılmıı tır. 

14 Nlaan 

İstihlak ve eğ)t,ııce 
vergisi nerelerden 
ve nasıl alınacak? 

, •......................... , 
: TİYATRO VE SİNEMA i 
• M •••••••••••u •••• u•••••~••••u 

(Birinci eahifeden devam) 

C: Birahane, meyhane, al
kollü i.;ki kullanılanlardan loknn
\a, büfe, pa5tahane ve mümasili 
''eller ile alkolsüz içki kullanılan 
~alğıh yerler (gramofon, radyo 

çalgı sayılmaz. ) 
D : tiyatro, sinema, sırklerle 

duhuliye ile giril~n ve içerisinde 
konsomasyon o\mayan mümasili 
oyun ve eğlen'-e yerleri. 

E . Tiren ve vapurlardaki 

büfeler. 

2 _ Aıağıda ya:ıılı ticaret-

hane ve müe11eı1:ler verğlden 
muaftır. 

A: Dans deraanesl olduAu 
hükumetçe tRsdik edilen ve iç.in
de konsomasyon olmayan yerler· 

B: Maliye ve maarif vekit
letlerince terbiyevi hizmetleri 
kabul edilen tiyatro, konser 
çocuk sinemaları 

C: At koıuları ve spor yer
leri duhuliyeleri. 

D: Menafii umumiye ye hndım 
cemiyetler tarafından tertip olu
nacak balo ve müsamereler. 

3 - Verğinin matrahı birinci 
maddenin A. B. C. fıkralarında 
yazıh yerler için gayrı safi va-

ridatlır. 

Bu gayri safi ve varidat 
A fırkası: 132H tarihli muıak
kafat kanununun cari olan yer
lerde musakafat vergisine mat
rah olan yerlerde emllk ve ara
zi vergilerine matrah olan kıy
metlerin muıakkaf at kanununun 
1 a inci maddesi mucibince bu
lunacak olan varidat C. fırkası, 
binde 65 nispetinde vergiye ta
bi arazide, yazılı kıymetlerin 
S mi aline tblifmdan ıonra B 
f ıkratıına tevfikan hesap edile-

cek varldattır. 

Birinci madde D fıkruında 
yazılı yerler lçtn duhuliye ye 
alt vergi matrahı, bilet ve is

tihlak bedelleridir. 
4 - V eriinin birinci mad

desinin A fıkrasında yazılı yer
ler için 3 üncü madde muci
bince bulunacak gayri safi 
varidatın yüzde yüzU, B fıkra
sında ıay•h yerler için yüzde 7:; i, 
C fıkrasında yazılı yerler için 

yüzde 50 ıi, O fıkraunda yazılı 
yerler için duhuliye ve istihlak 
bedellerinin yüzde 1 O udur. 

Buna göre tahakkuk ettirile
cek vergİ nisanın l !) lnc kadar 
mükellefe tebliğ olunur. Müke1-
leflerln vaki olacak ilirazalı 
komisyonu mahsus tarafından 
tetkik edil~ceklir. Bu kanun l 

haziran 930 tarihinden itibaren 

muteber olacaktır. 
Muvakkat madde mucibince 

H30 ıeneıl vergilerine ait tarih 
ve tahakkuk muameleleri bu 
kanunun netri tarihinden itiba

ren icra edilecektir· 
Kanun bu haftl\ içimle B. M. 

meclisinde müzakere edilereli: 

çıkaca1\tır. 

YENl NEŞRiYAT : 

Sünen ışık 
JJfehrttrP, llurşiı 

Hanımın Suhulet kütüphanefıi 
tarafından neırolunıın bu eserini 
tavılye edetiz. 

Eczuı 125, naücellet 150 
kuruıtut. 

Pnngaltt Sinema-Tiyntroımnda 
Bu ak~am Kavu'klu Ali B. ve 

pl~ekar ismail efendiler idaresinde 
Türkiyenin umum mukallitle· 

rinin ittirakile tarihi ' ve milli 

()rta O\ unu 
iki buçuk saut mütemadiyen 

kahkaha. 
Duhuliye 30 kuru~ 

* Üskiidnr Hale sine. ti~.ilrosunda 
Yarın gece 

San'atki'ıt Na§it B. \'e komik 
Şevki B. heyeti temsilivelerl bir
likte olarak ilk gala mUsameresi 
birinci defa. olarak 

Kadın şeyt, ınlığı 
Taltlttli v~ gayet. gülünçllı 

Pives ~~ J>. 
"' Danalar ailevi duettolar, duhull e: 

ao kuruş. 

* l\adıköv 
"' 
.SCRErr.ı 

Sineına 
Bugün 

Kadın 
Mümeasileıi : 

Klarans Vidor 

SuJtan Ahınct besinci SuJI; 
hukuk nıakenıesinden: 

Terekesinin tasfiyesine kam r 
verilmiı olan müteveffa Kos
tantfn Kutelasm pederi Nlkola 
veledi Yaniden intikalen ve şa
ylan mutaıarruf olduğu İıstan
bulda Balıkpazarında Şeh Meh
met Geylanl mahallesinde Lonca 
sokağında 1 O numaralı bir adet 
berber gediğinin yüz yirmi se
him itibarile yirmi ıehmlnln se
kiz hisse tertibile bir hlueıinln 
ve diğer yirmi sehminln yedi 
sehim itibarile bir ıehminln 
nmf hissesinin tekrar sekiz se· 
him itibarile bir sehmi ve yine 
Sultan Mahmut ıani gedikatın
dan Şeyh Mehmet Ceylanı ma
halleıinde Bahkpazarı c.acdesin
de 96 numaralı bir bap Kebeci 
gedi~inin yüz yirmi sehim iti
barile otuz dört sehim iki sübu 
hisseıfnin tekrar sekiz ıehim 
itibarile bir sehmi ve gine Şeyh 
Mehmet Ceylanı mahallesinde 
Balıkpazarı caddesinde l 00 ve 

98 maldup numaralı dükkl\r 
ile Lonca sokağında 2 ve 4 

ve 6 ve 8 numaralı dükkanın 

Ayasofyai .kebir vakıfındAn mu 
ayyen milk;nin beı tam ve s{i
lüs akçe icareH hissesinin ve 
mezkür be~ tam ve s(ilfüı flkçc 

icareli hissesinind~ yedi hine 
itibarile bir hissesinin n.sfmın 
ve lbrahimpaşa vak•fından olan 
muayyen mahallinin nısıf his
ıeılnln üç hisse itibarile bir 
hissesinin nısfının tekrar sel<iz 
hisse itibarile bir hisselerlle me:ı
kôr numaralardan ancak 98 ve 
1 OO ve 8 numaralı dekaktn 
deruninde müstekar harameynl 
muhtereıneyn gedikatından bir 
adet Yağcı ve Bakal gediğinin 
yüz ylrıni sehim itibarile yirmi 
beş buçuk tam ve bir buçu'< 
sübu sehmlnin tekrar sekiz ı~him 
itibarile bir ıehmi ?2 Mayıs 

fı:rn Perıenbe günü saat 14 de 
açık artırma ile satılacağından 
talip olanların mec.mu kıymet
leri olan yirmi bir bin dokuz 
vüz altını~ türk lirası üzerinden J 

hissesi mezkürelere iıabet mi k
tarının yüzde onu nilbetinde 1 
te'minat akçeaile Sultan Ahmet 
Sulh Beılnci Hukuk hakimli
ğine müracaatlni llAn olun ur. 



14 Niıan 

Zengin 
Kadın 

gizlice şehrimi-

YARIN Sahife 8 

• 
zegıren Emanette Mahkemelerde IPoliste 

1 

l Müteferrika 
--' """" <-

Kadının malları 
zaptedildi 

Beyoğlunda oturan methur 
randevuculardan Madam Anjel 
iıminde bir kadın mütareke ıe· 
lerinde lngilizlerin himayesine 
girmiş ve iıgal orduları giderken 
kendisi de kaçmııta . 

Fakat bu kadın son günlerde 
tekrar ıehrimize gelmeğe muvaf
fak olmuı ve keyfiyet emvali 
metruke idaresine ihbar olun
muıtur. 

Bunun üzerine Madam An
jeltn Şişhanedeki eviyle sair 
emlakıne ve bankalarda bulunan 
200,000 lira kadar parasına 
vazl'yel edilmiştir. Madam Anje
IJn ihbar olund.ığu gibi ıeyriıefer 
nizamnamesine mugayir bir su
rette lstanbula girdiği anlatılırsa 
hududu milli haricine çıkarıla-

caktır. - _ ....,,.....,...,. .;._., ___ _ 
J/iiskifal dail'csi !Jeni 

binasma ıaşmıym· 
MOskirat umum inhisar mü

düriyeti yakında yeni binasına 

taıınacaktır . Bu bina evvelce 
Anadolu - Bağdat demir yollar 
idaresine alt olan binadır. Mez
lulr bina Anadolu hattınm hüku
met tarf ından mübayaa.sı üzerine 
bedeli mukabilinde müskirat lda
reılne verilmiıtlr. 

/Jir §İrkctin rol.· tlofjru bir 
UJ/dif'i 

Bir emlak ıirkeli Galatasa
ray karakolu için bir teklifte 
bulunmuıtur. Buna nazaran, 
ıehrin çok güzel mahallinde kain 
bulunan bu bina yıkılacak, bir 
kıımı da yola kalbedildikten 
sonra , onun yerine muazzam 

bir bina yapılacaktır. Bu binanm 
bir kısmı hükumet devalrl ola
rak tahılı edilecek dfier k11mı 
ve altıqdaki dükkanlardan kül
liyetli varidat temin edilecektir. 

Binayı v\ıcude getirecek ıirket 
muayyen bir zamandan ıonra 

buraemı hükümete tf!rkedecek
llr. 

Anrulolwlau §t~l11·i111i.zc lunek. 
a kuu has tadı 

" 
Bir kaç haftadan beri Ana· 

doludan ıehrlmi:ce çok amele 
geliyor. Bilhassa Zonguldaktaki, 
EereAli Ayancık gibi amele mu

hitlerinden daha ziyade amele 
akanı vardı. Dün yalnız Ayancık 
ve Zonguldaktan öOO amele gel · 
mittir. 

Bu itçller burada bir it oldu
iunu zannederek bulundukları 

yerlerden geliyorlar. 

Verilen haberlere göre Zon
ıuldak kömür ocaklarında lüzum
Ondan fazla amele var,lır. lı 
ücretleri çok düımüıtür. 

Uonzmı dariil/ ii11 wdtlı11·1 I 6 
.Yisanda geli,11or 

Romen darülfünunlılarmdan 
mürekkep ( 60 ) kitilik bir kafile 
Nisanın on beıinci Salı günü 
lstanbula gelecektir. 

Şehrimi:ı.de bir hafta kadar 
kalacak olan bu darülfünunlılar 

e (lne Türk talebe blrllil 
ıer 
tarafından bir çay 2iyafeti tertip 

edilecektir· 

ralol'n<la iu~·aal bii_ııü k biı· 
/(ıali11cllı1 ilerliyor. 

1\l>r111i11fH1rd11 A/1111cdi ;;/düren 
Zatinin dava.ı.;ı 

Y alovada yapılan yol lntaatını 
tetkik etmek azere birkaç gün 
evvel Yalovaya giden Emanet 
hey'ett fenniye müdürü Ziya 8. 
avdet etmittir. lnıaat büyük bir 
faaliyetle ilerlemektedir. 

.J/11flit1i11 be,l/in ıw vakit gelt1
-

ı•etii helli defiil 
Mezuniyet müddeti biten Şeh

remini va vali vekili Muhittin 
Beyin ne zamıın geleceği hakkın

da henüz reımi hiçbir malümat 
yoktur. Mumaileyhln hastalan
dıiı veya ansızın geleceği zan
nedilmektedir. 

tirrı1·f1lhanebwde tas/İ..'Jl! nıu
a nwlesi llffl//l.S birde bilecek 

Birçok ticarathaneler tasfiye 
için ticaret odaıına muracaat et
mektedirler. Bu tasfiye müracaat
larının ekıerisi kıtlık mallarda 
tenzilat yapmak içindir.. Bu ti
carethaneler tenzilatlı tahtları 

devam edecektir. 

Bütün f aaltyetlni terkeden 
ticarethane bir kaç taneden fazla 

delildir. 
Ticaret odası kıthk mhllarda 

tenzilat terası için nl~an nihaye
tine kadar bir mühlet vermlttir. 

Ahwlıu·m lt1/li~i 
Bütün devalri belediye bay-: 

tarları dün Emal baytar mUdü-
ril Eıat Beyin rlyaaetlnde loplan
mı,tlardır. Bu içtimada ahırlar ta
JlmanamesJnJn her tarafta ayni 
tarzda tatblkını ve bu husustaki 
tahkikatın her yerde aynı ıektfde 
cereyanını temin edecek mukar
rerat ittihaz olunmuıtur. Ahırlar 
hakkında ki tallmatnamenlD ta
mamll tatbiki için ahır ıahiple
rine son ve ke.t'i olarak verilen 
mühlet Haziran nihayetinde bite- 1 
cektlr. Bu müddetin hitamında 
talimatnameye rlJeyet etmeyn 
ahırlar kapatalacaktır. 

Tiil'/.'İfJP ,.,, İstanbtılda 
1utll iyı1 ıc~kiltitı 

Dabıliye vekaleti tarafından 
hazırlanan projede bilhassa na
hiye teıkılatına ehemmiyet veril
mektedir. Hükumet, Türkfyede 
yeniden 1500 nahiye teıkil ede
cektir. 

Yeni nahiyeler , öyle bir 
merkezde bulunacaktır ki köylü 
bir kaç saat içinde itini bitirebl
lip köyüne avdet edebilecektir. 

lıtanbul vllayetile ıehremane· 
tinin tetkilinden ıonra yapıllacak 
yeni idare teıkilatı netlceıinde 
lstanbulda tam teıekkülü 8 nahi
ye teıkll edilecektir. 

/Jiiy11111t 1111111wiye binflsn1111 

(l~f/ll.'.;/ 

Nerminbarda ınarangoz Ah
met efendiyi bıçakla. öldüren 
Zatinin ve yalan ıehadette bu
lunanmakla maznun olan Avni 
Beyin muhakemesine dün afır
ceza da devam olundu. 

Evvelce ıahit olarak dinlenen 
Agop ve Y aıar tekrar dlnlen
dJler. Bunlar Zatinin Avniye ben 
adam vurdum nereye kaçayım 

dediğini duyduklarını ıöylediler. 

Bar sahibi Sadi Beyin iıtinabe 
ıuretlle alınan ifadeıi okundu. 
Bu ifadede Sadi B. "Zatının vak'a 
geceat barda olduA-unu ve öteden
berf içki lçUğiaf,, bildiriyordu. 

Şahit ocakçı Cemal lf adeıinde 
vak'a geceıi ZaUyl ocağın yanın
daki mualukta mendilini yıkar
ken gördüfüaü ıöyledi. Şahit 
Bayram; "Ahmedin Yanına Zati 
gitti çıkar paraları dedı, oda 
al a beyciğim derken, Zau elini 
bir kaç dafa kaldırdı ve indirdi 
Ahmedin bu eınada .. Ah beni yak
tın"dlye bağırdıiını itittitlni"ıöy
let·J. Okunan ehlivukuf raporunda 
tevkifhaneden yazılan ınektubun 
Zatiye ait olduiunu bildiriliyordu. 
Avninin vekili müekkilinin Da
rülfilnun talebeıi oldufundan 
bahsedrek tahliyeıini tatedt. 

Makkeme nıumalleyhtn 1 r> o 
lira kefaletle tahliyeılne ve mu
hakemenin 22 Nıaana taltkına 

karar verdi. 

Kıskonçltk .11ii:.iiudt•Jı kan.r.:mı 

mıra11 lli:.aum daua.ı;; ı 

Karm Saniye H. mı k11ka
narak aldüren Şöför Rıza ile 
ıerlkl cürmü 11.nıele Cemalin 
muhakemel~rı dün agır . cezada 

görüldü. 
Şöför Riıa karısını Halil lb· 

rahim isminde bir Şöförden k19• 

kandıgını ve onunla tnünaıebelte 
bulunduğunu ve vak'a geceıl 
sarhuı olduiu için ne yaptıaını 
bilmedillnl ıöyledi. Şahit Saniye 
H "Riza eve geldi karuı ile kav
g~ etti ve bu eınada bıçakla 
onu vurdu, ben Ceınaldeo yar

dım iıtedlm, gelip kurtarın~~··" 
dedi. Oiger ıahltl~r, Saniye .ın 

b k k kl .... anaıebette ir aç er e e .. . 
bulundulunn ıöylediler · 

Müddei umumi Bürhan B. 
CemaUn mevkufen muhakem~
nlnldevamını istedi. f':leyeU . • 
kime bu talebi aıcabul etınedlk. 

Burhan 8. iddiananıeılni 0 u
du ve mür.rlmiyetiae karar ve· 

rilmeaini talep etli. 
l) k . o'> Ntaana ava arar ıçtn ..... 

talik edildi. - ....... -~......---
lla.1111a11ll11·1111 ı:. Ol 

isla/11. idil ,, 
Baı vekalet lıtanbul vtli

1
yehti 

dahilindeki hayvanstın lı l 1 

için 8 ,000 liralak beyıır hediye 

etmittir. 
Romanya lwaliçesi güli.IJor. 

/lir !J<W{' !Jİllt' 11~!.· 
.'liiziintlen intihar elti 

Bebek korusunda bir intihar 
vak'aaı olmuı , 18 yatında bir 
genç kendini öldürmüıtür. 

Arnavutköy polis merkezinin 
yaptıfı tahkikata nazaran hadi
ıe fU ıuretle olmuıtur: Kadıkö
yünde Pazar yolunda Mıaır çar-
1111 karııımda bir kundura ma
ğazaıının ıahibi olan Bedros 
efendinin oğlu Haçik dün akıam 
saat 20de Bebek koruıuua gel
miıUr. Haçlk; koruda bir müd
det dolaıtıktan ıonra fotoğraf
cılar tarafından kullnnılan Siya
nür ilminde zehirli bir madde 
içmiıtir. 

• Haçık zehri içtikten sonra 
can acııından haykırmağa baola
mıı, etraftan yettıilerek Ameri
kan hutaneıJne gönderilmiıtir. 

• Haçık; hastahanede ölmeden 
evvel .. bir kız ıevdi~lni, onun 
için kendlni zehtrlediilni ıöyle
miftir. 

1Jii11 t-1 
lu I' ,'\ r; /il,· 

SfUt/ft• /Jiı· 

l'fık'o.~ı oldu 

2 l ıaat :zarfında şehrimizde 

yalnız bir sfrkat vak 'ns ı olmuş
tur. 

Beyoğlunda Aynalı çefmede 
madanı Amelyamn evinden bir 
acem hal111 ÇAlınrnııtır. Tahkikat 
yapılmaktadır . 

u;,. tlikkot.ı;izlik ht•s lfra 
~ 

ih: ijdmıiı· mi"! 
15:.rn numaralı otomcbU Gala

tada hamal Nuriye çarparak ko· 
lundan yaralAmıı, hamal Nuri de 
bir yumrukta otomobilin !"ı 
liralık bir camını kırmıfhr. Söfor , 
Abrlülkadfr v~ hamal yaknla n-
rnııtır. 

J fl ,11aş 11ula bir ffJf'lt k 11wıo
·" ildellen dii§Iİİ 
Dün Kasımpaıada bakkal Alt 

efendinin o~lu lG yaımda Hay
dar motörcn Mehmet ref endiden 
ıezmek üzere aldığı nıotoılklet
ten dütmüı, ağır surette yara
lanmııtar. 

(~ı.;~·iidart/11 iiç kişi arasmda 
şüldetli hir arhnlt· 

Üıküdarda Atlamada sebzeci 
Kazım, arkadaıı Mu•tafa ve 
•andalcı Osman arasında bir 
kadın meıeleıi yüzünden bir 
arbede olmuı, bu a kiti tokat 
lokata, yumtuk yumruğa gel
ıniılerdtr. Kavfa birdenbire alev
lenince bir kama da çekilmltllr. 

Ka vfa edenler polis geldi
rint görünce kaçmıılar, yalnız 

ıebzecl Kazım yakalanmııhr. 
Diierleri aranmaktadır. 

KmJ!İll ,11ü:.ii11de11 dii11 ikt" 
f•erlı vak·ast oldrt 

Eski Düyunu umumiye bina
sının hükümete teslim muamelesi 
bir müddet daha uzayacaktır. 
Bina dahilinde mevcut etyadan 
bir kumı Pariıe gönderilmek 
üzere ihlar edilmfttir. Bir kısmı 
hükumete devredilecektir· 
~~~~~~-~~-~-~-~~- , 
Soluk . l ıwsıw·ya /Jrn;rı·kili ı 

Viyana, ta (A.A) 

Sabık Başvekil Mosonyö Se
lpel hlrlıtlyan ıoıyal fırkaaın

dan çeldlmlttlr. 

Bir kaç 'gün evvel Suriyeden 
gelerek ıehrlmtze nıtıafir olan 
Romanya Krallçeıi bugiln Buraaya 
gidecektir. Kraliçeye Romanya 
sef aretlnde iki zatta rıf akat 
etmektedir. 

Dün biri Ayaıofyada diğeri 
Balıkpazarında olmak üzere iki 
carb vak'ası olmuıtur. Ayasof
Yada Dtvanyolunda bJr gazinoda 
içki içen Galata gümroıü tahrirat 
kitıbı Kamil efendi ile ıöför Ah

met efendi arasında kavğa çık
mıı, Klınl} efendi bıçakla kaaı
fından Yaralanmııtır. 

Balıkpazarında kayıkçı Fotik; 
pazar kayakçılarından Aptullah 
•layı müıterl almak yüzündan 
çakı tle yaralamııtır. 

Kraliçe Buraadao avdetinde 
Romanya vapuriyle dofru Köı
tencey• hareket edecektir. 

Şik"ll" yf>lı!' kı:.lar llima.11e 
ı·ı•miyeıi rei.ı;:i 

Suriye, Kudus ve daha bazı 
yerleri gezdikten ıonra Ankaraya 
giden ve bir kaç gün evvel 
ıehrimize gelen Ştkago genç 
kızları himaye cemiyeti retıl 
madam Fregari ile mezk<ir cemi
yet azasından madam Kaael dün 
kadınlar birliğini ziyaret etmir 
terdir. Bunlar badın ve çocuklar 
hakkında tetkikat yapmakta olup 
bilhassa Ankarayı çok beien
diklerini söylemektedirler. 

it iis 1111uıt11 ,1ıenüle11 1 O 
11w/{jr ct1lbetlil(1JOI' 

Kaçakcıhkla mücadele ve 
bunun lzaleıl için Rüıumatın 
noksan olan vesaltlnin itmamına 
çalıtılmaktadır . Rüsümat ida
resi tarafından Avrupaya ılparit 
olunan beı motör bundan üç ay 
evvel ıehrimize gelmittl. Bu bet 
motör kifayet etmediği için idare 
1 O motör daha getlrtecektlr. 
Bundan başka kaçak mal ihbar 
eden ve ya yakalayan memurlara 
verildn İkramiyenin de tezyldlne 
karar vcrilmiıtir. 

llall!· :;h·keti nwn11wlann
da11 1 S kişı/ıi t;ıkartlı 
Haliç Şirketi 1 S m emuruna 

işten el çektirmitUr. 
Bu memurlar hak11z olarak ~ 

işten çıkarıldıklarını iddia ettik
lerinden Şirketin komiserliği ta
kibata baılamııtır. 

J ·a/Hfl'1·11lar <11ws11u/.rıld ra
ka/Jf'f iu i:.ole.ı;i t'fll'lıln·i 

~ 

Vapurcular arasında reka
betin azalma11 için bir komla· 
yon teıekkül etmiıtlr. Bu ko 
misyona Furtin zade Murat ve 
liman ılrkell müdürü Hamdi 
Beyler intihap edilmlıttr. Ko
misyona önümüzdeki Çartamba 
giinü toplanarak bazı huıuıat 

hakkında görüıeceklerdtr. 

1'iNı reı otüılarnula u 
l>a::.tlal'i ltiğvetlitiyor 
İktisat uekaletl bazı ticaret 

odalarının liğvıne karar vermlt
tlr. Şehrimiz de dahli oldufu 
halde bilumum ticaret odalarına 
birer tamim gönderilerek bir 
senelik faaliyetleri hakkında 

birer rapor talep olunmuıtur. 

·''anayi kougre.4line gidecek 
11utra11 il as la r 

22 Nisan Ankarada toplana
cak olan Sanayi konıreıfne, 
ıehrimiyden seçilen umum Sanayi 
murahasları, 20 Nisanda ıehrl
mlzden hareket edeceklerdir. 

Sanayi birliii katibi Nazmi 
Nuri B.de bu konıreye ittJrak 
edecektir. 

/Jir ee,;a 11eniu alt kalı ytuult 
Şehzade batında tramvaJ 

caddeılnde Karabet veledi Kir· 
kor efendinin oturdufu 121 au· 
maralı iki katlı kiratr ecsacı 
dükkanından alet çıkmıı yalad 
alt kıımı yandıiı halde baıtırıl
mııtır. 

Yangının eıbabı tetkik edil
mektedir. 

Kalp .•wkte.4l İl1tlen t'e.f'at 
Dün Galatada Kalafat cad• 

de:ıinde kaynakçı Alt uataDlll 
dUkkAnma gelen Kaıımpaıad• 
oturan •kazancı Ahmet uıta kal .. 
sekteılnden almiltUlr. 
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0ROZÖl-BAK ta llfP -~ .rı• la.'\(İ.'/<' l't' IH' tlt• JllOlÜl.,·ı !l''fJJJİ§ IJlallar ıwnilr. /lali 'y elkenCİ yapurları 
ha:.w<loki rt'/.-l,iJ •ı saıı~n1tla11 isli/adı· Nlini:-

KARADENiz POSTASI 

YÜZDE 10 TENZİLAT .Yelkenci vapuru 
Sor. Moda VE Ehven Fiatlı Fşya 

•• 
Uz erine 

İ~ta nhul 2. İnci .. fit-aret 
ın:1hke111esinden 

Mahkemece ilanı iflaslarına 
ve muamelatı iflasiyelerinin ün
>'on suretiyle tedvirine karar ve
t'l 1 rniş olan Madam Zabe) ve Ser-
Puhinin mutesarrıf oldukları 
~alatada kemankeş mahallesinde 

lnsaat münakasası 
' Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüğü, İstanbulda Cağaloğ
lunda kain olup elvevm Emniyet sandığının tahtı işgalinde bulunan 

,------~ 

DORE 
Lokanta ,.,, 

Birahane 

1 tiNisan:Çarşamba 
günü akıamı saat fi da(Sirkeci) 
rıhhmmdan hareketle doğru: 

(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, 
Sürmene, ve: Rizeye gidecektir. 

jteket zade sokağında kemer 
a. tı caddesinde atik 27 cedit 2g 
nurnar l ·1 
b-ı a arı e murakkam ah~ap 

binayı tadil ettirecektir. Bu işe talip olanlar aşağıda yazılı vesaiki 
ibraz edeceklerdir. 

l) Talibin mali kabiliyetini gösterir vesikalar. 

Tafsilat için : Sirkecide 
(Yelkenci ) hanında (Yelkenci 
vapurları) acenteliğine müra- ı 

l l tra .. caat. Telefon: İs: (1515) .ı ·repe )aşı nuın; c. _ .. 

b? rne He ikiye taksim edilmiş 
ı~d·bap dükkan ile Üsküdarda 
d •Yede tramvay haddı üzerin-

2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir listesi ve 
fenni kabiliyetini gösterecek vesaik. 

Aileler için en temiz ve en B tın hattı lüks Postası 
kibar muhit j ar Ekspres 

IT'abJdot ve alakart gayet A YJ)IN va~'i~~J4 pazartesi 
ne atık 7 mükerrer ve cedit 29-2H 

h~nıbralar ile murakkam altında 
h ap dükkanı havi bir bap 

Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani müdürlü
ğüne, lstanbulda Emniyet sandığı müdürlüğüne müracaatla bu bap· 
taki plan, mukavele ve ~artnameyi onar lira mukabilinde alabilirler. 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul olu
nur.Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kası umum müdürlüğüne ve İstanbulda Cağaloğlunda Emniyet san
dığı müdürlüğüne tevdi olunmalıdır. 

ı uc'uz yeınek lcr · Sirkeciden hareketle Ereğli 
Zonguldak, Bartın, Amasra, Ku-

l - ruca, Şile ve Cideye azimet ve 
avdet edecektir. 

a:~en'n tamamının ikinci açık 
ltnıa. k tar suretile satılmasına a-

tıu vetilrniıtir. Mezkur 29 cedit 
de 7arat1 dükkanın cephesi 5 İşi deruhte edecek zat ihale bedelinin rıf1 1 O nisbetinde teminat 

gösterecektir. 

' Tafsilat için: Sirkeci salonu 

k• t nliği 7 metrodan ibaret ve ag· 
ır olup (400) lira kıymeti 

nıuha S l'f- ·'-· c d· tnrninesindedir. a ı uzzıKır 
Türkiye Ziraat bankası mutlak surette her hangi bir talibi ter

cih hakkım muhafaza eder. 

" .. 

e ıt 29-29 numaralı hane ise 

8~ metre murabbaı üzerine meb- L k F b • k Osmanlı Bankasının Galata' 

nı ve ayrıca 7n metre murabbaı r··· i Ör a rı ası 1' .... ' Yenicami ve Beyoğlu Devairi ~•ktnrında bahçeyi havi olup Paskalya ve İdi Milli münaaebe-

ltinci katta bir dükkan bir bod- ,. nşaat mu·· nakaSBSI •• 1 tile Nisanın 20 nci Pazar ve 2il '"ın •• &arnicı ikinci katta üç • ncü Çarıamba günleri kapalı 
:da bı, mutbah, bir hala ve hır 1 İspirto ve İspirtQ)u içkiler İnhisarı ıııııumi • bulunacaktır. 

İlan 

hileri. Üçüncü katta dört oda bir 

1 
• ----------

ala b h ı\I üdürlü.i!ündeıı 1 Zayı··. İstanbul Şehremaneti b ir kiler ve ha çeye nazır '"' 

alkonu havi üç kattan ibaret Taliplerin ıartnamede yazılı ahkama riayet etmemelerin- seyrüsefer merkezinden aldığım 
olup üç bin altı yüz lira kımeti den dolayı Şişli'de tesisi tekarrür eden likör fabrikasının in-

15
n2 sicil numaralı töfer ehli-

nıuha d di M k • şası için yeniden münakasa icrasına zaruret hasıl olmuıtur. • yetnamemi zayettim yenisini 
ht · l'nminesin e r. ez ~r ilıa1e 5 Mayıs 930 Pazartesi günü saat ondörtte yapılacak- çıkartacağımdan eskisinin hük-ır..~' ıki gayri menkul on beş gun 

"
1

lıddetıe ikinci açık artırma tır. Taliplere şartnameler ve silsilei fiat cetveli muhasebece mü yoktur. 

•uret•J d J on lira mukabı"linde verilecektir. İzahat almak istiyenlerin ı :rn2 sicil numaralı şöfer · e satılacağm an satın a -

karıısmda Nizam oğlu han No 2 
Telefon ist: :rn i 

r\len1dar Zade vapurları 
Seri ve lüks karadeniz postası 

Millet vapuru 
l 4 Nisan Pazartesi 

günü akıam saat 18 de Sir
keci rıhrtımından ( Zonguldak 
lnebolu, Samsun, Ordu, Gire
son, Trabzon, Rize, Mepavrl, 
Pazar, Ardeıeıı, Viçe ve Hopeye 

azimet ve "-Yni iskeleler ile 
Görele Vakfıkebir Ve! Ünye ve 
Sinob) a uğrayarak avdet ede-

l'tıak iıteyenlerin ve daha fazla Galata'da Kefeli hanında komisyon reisligine müracaat et- EK.REM 

;·1~ınaı ile mezkür mahalleri _... meler! ilô.n olunur. ~--- ~ : ~~~~"\ Doktor A. kutiel ı 
0

''"•k isteyenlerin bu müddet ~ 119 G ı ıı h ı ki - h 

~~::::~kn~r~:~a;ey~a~:::~!: 14 000 kilo gaz mübayaası ~ . Veresiye ı Ka
1
: .. ~~~~ö:e~;~.;ın~::r:.~!~.;~;~ 

cektir. Müracaat mahalli: ls- ı· 
tanbul meymenet ham altındaki 
yazıhana Telefon: İstanbul 11!>4 --

·•
1

1.ır.. l d ' , ~ lzmı· r terzı'hanesınde son ~ 1 kı ~ca.at arı. Aynı zaman a ıı!?t. w 

Ytnet· h . 1 . . .. d T .. t .. . h·sar umum '(llj moda ehven fiatlarla, son ~ l)ol~toı· ı:e)rz·'ı Al1met ••• n·' :u ~mmıne erı~n ~u.. • u un 1 n 1 1$) de.ec~de suhuletli ıeraıtta ıo • r - . 

~ahı{~~=t~:z:es~?' te:d~e :;;:~ müdürlügv ünden : er~ek ~e kadın ko!tümlec IO Frengi,tedb:~ih!~:l~ğu, cilt, 
·••el ,~ serıan ımal olunur. Qi1 tri V 'k ' . t . . l d W l ı4 ı,fl e ı ıncı ar ırma ıçın 1 ;, ••ntıgratta 820-s:ıo derecede olmak ve teneke ~r orumun- ($) Ankara caddeoi Vilayet "" hı il kılınan fi Mayıs 930 tari- da Cibali anbarına teslim edilmek fa1"tile 14,000 kJlo gaz pazr· 'ıf.~ karıııımda No. 17. ! Ohtıe rnusadif pazartesi günü saat b k t '1/J KEMAL -wı 
'' d lıkla mübayaa edileceğinden taliplf!rin yüzde yedi uçu eminl\lı ~ MUSTAFA ve •ıl'\a örnrtte mahkemede iflas oda- muvakkat11lerile 1 ~-4·930 Cumartesi günü saat ı o, :JO da Galata da , 

ot uracaatları lüzumu ilan ~ ~@~l";::IG'fi§j 
Unur. ı mübayaat komisyonunda bulunmaları. "'-> ~ ~'9:ı:P99~ .,_ 

t · •sTANOUL VIL~Y;;DEFTERDARLIK .L::ı DeVlet derliiryoilarl H.P 
........................... m ., 

sı(TIUK EV Mağazasından: 
fllo l'" 1· h iıvas Bey mahallesi, Yed·L· ıc., fi4 Hacı Manol sokağı mra or 1

1(Ule t.a d k i bet dakika me-!af d ' •Yıerhaba köıesi tramvay ura yer ne . 
edi; '· ::! katta rı oda 1 matbah ve saireyi müıtemildir. Tahmm 
arne~tı .k1Ynıeu bedeli def'aten alınmak ıartile :o?.o lira satıı mu
[) f csı lemdiden 21- Nisan -930 Pazartesi gunu ıaat 14 ,RO )da 

' terd l k (R-ô9 ~.. ar 1 ta yapılacaktır. ~ · 

'ılı 1:>1',} '<~ ~ ~ '<.~ '?.-<tı. t;)'§:<:)~C} -~ ö;"§ !,}~'9~~'9~ ı 
~ Doktor "' 
=AGOP YESSAYAN! ! Dahili nıütclıasısı 1 
' Kadın, Çocuk ve erkek dahili haatahklarını tedavi eder -

~ Hergün Langada camiiıerif gokağında No. l fi hususi ~ 
~ kabinesinde hastalarına fevkalade dikkat ve ihtimam ile • 
~ bakar ve azami ~uhulet gösterir. Hazakat ve tethisi fi, ~ mücerreptlr. • 

-~ ~~ ~ 3 ~ ~ ••••• 

Evkaf umum 
müdürlüğünden 

Guraba hastanesine luzumu olan ( Bevliye alatı, alatı cerrahiye 
itlilt ı_ k 1 k , 

'• Kfrnyeviye dit alitı ecza, kitap, u a ve boğaz alatı aöı ' ' ' al6,tı ) ayrı ayrı aleni münakaıaya vaz edilerek Nisanın otu-
ıuncu Çarıarnba günü &aat on dörtte ihalesi icra edileceAinden talip l d 
h 

0 anların feraiU anlamak üze-re her gün levazım alreılne ve ı al .. l(U .. d 

Mağamızda mevcut ·lO beygir kuvvetinde yedi buç~k loıl _sıkle
tinde müstamel bir adet Dizel motörü 19-4-9:.JO tarıhine musadif 
cumartesi günü saat on dörtte satılacağından taliplerin yevmi 
mezkurda mağazamıza müracaatları ilim olunur. 

Muğla Vilayetinden: 
ı - Muğlada inşası mukarrer sinama ve kulüp binala_rı Nisanın 

yirmi dördüncü günü saat on beşte ihale edilmek üzre munakaaaya 
vaz'edilmiştir. 

2 - Taliplerin muhasebei hususiyedeki nümuneleri veçhile tek
lifnamelerini ve teklif edecekleri bedeli kanuni teminatını yevmi 
mezkure kadar Muğla \'ilayetine göndermeleri ve ıeraiti anlamak 
ve malumat almak için lstanbul, izmir ve Muğla Muhasebei Husu-
siye müdüriyetlerine müracaat eylemeleri lilzumu ilan olunur. __ _ 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Lütfiye H. Hüseyin efendinin14877 ikraz numarahl d~yn sene-

. S d ğ d istikraz eyledik erı meblağ 
nedi mucibince Ernnıyet an 1 10 an K dıköyünde Cafer 
mukabilinde Sandık namına merhun bulunan a k ğ d 

k P l d't D var dibi so a ın a es-aAa mahallesinde ati eıtema cı ce 1 _ u ın arsa üzerinde 
ki 1 mükerrer ve Yeni 45 numaralı ve yuz ar§ b tf 

k 1 d ik" sofa ir mu ak, on mebni üç buçuk attan ibaret atı 0 a, 1
• b' 'hanenin tamamı 

iki arıın bahçe ve müıtemilatı saire~i havıd ;: ı satılığa çıkarı-
vadesi hitamında borcun verilmemesınden ° ~- k · 

b d - . · na kat ı arar ı çekilnıit larak 3500 lira e el ile muıterm namı - t . ka k 
iken bu kere yüzde on zam ile ba,ka bir muf erı ~1 .ra müza-

Curnadan mada her gün 
ıaat l 0-G ya kadar hasta ka
bul edilirr 

Adres Ankara Caddessl N. 43 

Telefon İstanbul 3899 

' ,.. 
Yarın 

İDARE : İstanbul Ankara 
caddesi. 

TELGRAF : fstanbul Yarın 
TELEFON: .. ·!243 
POSTA KUTUSU : 395 

ıA,BONE: Dahil için seneliği 14·00 

Hariç " " 2700 
İLAN: Tarifeye tabidir. 

Fiatı 5 kuruş , -

' ··y ARIN,,IN .. r Al<ViAıi' 
Nisan 

Senei PAZARTESi Senet 
Reınıtye 14 Hicriye 

1930 1348 

Nan1az vakıtJarı -
Alafranga Alatuıka 

Güneı 
Ôyle 

ikındı 

s. d. s. d. 
5,22 

12, 14 
15,57 

Akıam 18,47 
Yatsı 20,24 
lmıak 373!') 

Zilkade 

Güneı 10,85 
Öyle 5,28 
ikindi 9, 1 o 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,37 

lnııak 8,48 

Kaıım 

nu e idare encOmentne müracaatları. 

yede bedelini 3850 liraya iblağ eyl«:11'if olması cıhetıle mezkur 
hanenin ı G-4-H30 tarihine müsadlf onümüzdeki_ Çarıamba günii 
tekrar son müzayedeıinin icrası ve muameluinın ikmali mukar
rer bulunduğundan talip olanların mezkur günde nihayet saat 

onbeıe kadar Sandık idaresinde hazır bulunmaları lüzumu ilan '--~;;;--•-~~;:;... "-' 
15 158 
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Kat'i karar ilanı 
Mıi:ayl'<fr Mulıammen ıU a/11111rıl111 r111s ııe 11evi'lr meıı/,ı /Jorrlwıım 

bedeli kıymrti lkra:: '"' müştrmiMlı ismi 
l.i rn l.irrı N o. 
1120 8975 95 Beyoğlun'da Bedrettin mahallesinde Kıble so-

kaaında eski 40 ve yen 32 numaralı yüz be§ 
arşın arsa üzerinde yarım kargir dört buçuk 
kattn on be§ oda bir daraça çamaıırhk dört 
antre dört mutfak ve beli arşın aralığı havi 
dört daireli bir aparhmamn nısıf hissesi. 

Mihran Ef. 

307 nso 129 Üsküdar'da Rum Mehmetpaşa mahallesinde 
Arasta sokağında e!ki 12-14-16 ve yeni 10-12 

ı 4 numaralı yetmiş arşın arsa üzerinde ön kıs
mı ahıap üstleri tonozdan olmak üzere ikiıer 
katta dahil!nde asma odalarını havi üç dük
hanın tamamı. Şerife Hanım 

540 2300 fı82 Üsküdar' da Altuni zade mahallesinde· Selamsız 

100 

Topanelioğlu sakağın?a eski 55 ve yeni Sıl nu
maralı yüz altmıo artın arsa üzer-nde ah~ap 
iki katta yedi oda bir sofa bir mutfak bir kö-
mürlük bir ta ılık ve doksan arım arsa üzerin
de ahıap bir katta bir mutfak ve bir ahırı ve 
bin üç yüz elli arım bahçeyi havi bir hane
nin tamamı. Mahmut ve Ziya B. le Zekiye H. 

717 Has.ı:öy'de Hlcışııban mahallesinde Arabacılar 
sokağında eski 82 ve yeni 2'"' numaralı doksan 
atım arsa üzerinde ah~ap iki katta üç oda iki 
sofa iki mutfak ve yanındaki evle müoterek 
balkonu havi bir hanenın tamamı. (Mezkur 
hane yanındaki evle bir çatı altındadır.) 

Mm. Kalo 

165 GOO 731 Kııump'\ıa'da Hıcı hüsrev m'lha.llesinde Tahta 

(170 ~sn~ 

a:rn 1283 

105 205 

!)1 GO 18880 

32!> 1533 

2540 742fi 

185 750 

köprü sokağında eski 9, 9, 9 mükerrer 9 ve 
yeni 7, 9, l 1, ı ı - ı numaralı biri seksen altı 
arşın arsa Üzerinde ah~ap iki katta dördü so
fada camekanla bölünmüş odllar olmak üzere 
sekiz oda bir ııofa bir evallı diğerleri yetmiş 
iki ar§ın arsa üzerinde ahşap iki katta üç oda 
bir ev altını havi ikiye bölünmüı haneleri 
havi tamire muhtaç üç hanenin tamamı. 

Osman Efendi Sıdikcl Hanım 
778 Beyazıt'ta Tavvantaıında Katipsinan mahalle-

sinde Daltaban çevmeai sokağında eski 2 mü-
kerrer ve yeni 2 numaralı yüz on iki aftın 
arsa üzerinde bir buçuk katı kğl'gir bir katı ah-
şap olmak üzere ikıbuçak katta beı ,oda bir sofa 
bir taılık bir mutfak odun ve kömürlük \e 
seksen sekiz arşın bahçey: havi bir hanenin 
tamamı Mehmet ve Tahir Efendiler 

779 Üsküdar'da Tenbel Hacı Mehmet mahallesinde 
Kasaamçeşmesi sokağın da eski ;; ve yeni 3 
numaralı iki yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde 
~hıap iki kalla bet oda bir sofa bir mutfak 
bir kuyu ve yüz otuz beş arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Hacer Hanim 

~36 Vefa'da Hocazeyrek mahaleslnde Handernü so
kağında 19 ve yeni 1 O , 19 - 1 numralı kırk bir 
arım arsa üze:inde kar gir iiç katta biri uf ak 
olomak üzre üç oda oir mutfak ve altına bir 
dükkanı havi bir hanenin tamamı Emine Hanım 

87:> Beyoğlun'da kıımer hatun mahallesinde Şebek 
sokagında eski 2 ve yeni 1 O numralı iki yüz 
dört arım arsa üzerinde altı ve arkadan kargir 
yedi buçük katta iki şerden on iki daireyi ve 
bodrum katında on adet odun ve kömürlüğü 
üstünde- kapıcı daıresile üç odalı diğer bir da
ireyi müıtemil olup yirmi allı oda iki antre iki 
mutfak kırk arşın kadar aralığı havi bir apart-
manın tamamı. Mütfika H. 

894 Kasımpaıa' da Sırkeci mahallesinde Zincirli 
kuyu sokağında eski 21,23 ve yeni :>.3,2fi nu
maralı alımı§ altı artın arsa üzerinde ahıap 
üç katta biri yüklü olmak üzere üç oda biri 
ufak olmak üzere iki ıofa bir muLf ak bir tu
lumbalı kuyu bir kömürlük bir m .. rmer taılı!c 
ve üç ar~ın aralığı ve altında bir dükkanı havi 
bir hanenin tamamı Ürnmetull h H. İsmail 

Hakkı Efendi 
92::> Sülcymaniye'de atik Samanviranıevvel cedit 

Dayehatun mahaHesinde Dökmeciler ve Fuat
paıa sokağında eski 12, 12 mükerrer ve yeni 
22, l 07 numaralı büyüğü yüz otuz arım arsa 
üzerinde kargir üç buçuk katta ikisi taş oda 
olmak üzere altı oda iki salon bir kömürlük 
bir çini antre bir taılık bir muıamba döıeli 
cihannüma ve küçüğü on beı arım arsa üze
rinde iki oda bir çimento aralık ve kırk beı 
artın kadar bahçeyi havi iki hanenin tamamı, 

Mehmet lbrahim Salahattin B. 
96:1 Kaaımdaıa' da Seyit Aliçelebi mahallesinde eıki 

Niaamektebi ve yeni NisP.rnektebi çıkmaz• so
kaiında eıki 12 mükerrer ve yeni 1 O numaralı 
retmiı dört arım arsa üzerinde ahıap iki buçuk 

attn dört oda bir ıofa bir kuyuyu ve yelmiı 
üç arım bahçe · h b h yı avı ir anenir. tamamı. 

Vehihe H. 

642 

130 700 

G90 2880 

22fi ()1)() 

43!l 1 ()8fl 

YARIN 

964: B-;lat't;-Kesmekayada &mamimuhittln ;-;hal
lesinde klise caddesinde eski ı. 1 mükerrer ve 
yeni 3.::l numaralı yüz otuz arım arsa üzerinde 
kargir birer buçuk katta biri i i oda bir kö
mürlük bir evaltı bir ocak diğeri dört oda bir 
kömülük harap bir mutfağı ve otuz sekiz 
arım bahçeyi havi harap iki hanenin tamamı. 

Mehmet Ali Bey 

1087 Samatya'da Sancaktar Hayrettin mahallesinde 
Hatuncamii sokağında eski ve yeni l numaralı 

yüz yirmi arşın arsa üzerinde ahfap iki katta biri 
sandık odası olmak üzere dört oda bir sofa bir 
avlu b~r mutfak bir kuyu ve yüz yetmiı arıın 
bahçeyı havi harap bir hanenin tamamı, 

Lütfiye H. 
ı 109 Fethiye' de Ka!ip Maılahattin mahallesinde Camii 

şerif sokağında eski 2 ve yeni 4, () numaralı 
yüz altını§ sekiz arım arsa üzerinde ahıap üç 

katta biri sandık odası olmak üzere sekiz oda 
üç sofa bir salon iki taşlık biri ocaksız olmak 
üzere iki mut( ak odun ve kömürlük bir kuyu ve 

yetmiş iki arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
Zehra H. 

1 182 Beşiktaı'ta Muradiye mahalle11inde eski Karakol 
ve yeni birinci Karakol sokağında eıki 12 mü
kerrer ve yeni 14 numaralı doksan arıın arsa 
üzerinde önden iki arkadan dört katta dört oda 
iki sofa bir mutfak müıterek bir kuyu ve seksen 
beş arşın bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 

Halide Ülfet 'Hanım 
1184 Eğrikapı'daHacıilyas mahallesinde Eğrikapı cad

desinde eski 23 mükerrer ve yeni 17 numaralı 

yetmiı ·beş arıın arsa üzerinde yarım katı 
kargir diğerleri ahıap olmak üzere iki buçuk katta 
altı <.da iki sofa bir mut( ak odun ve kömürlüğü 
bir kuyu ve elli bir arşn bahçeyi havi bir ha
nenin tamamı. 

Halit Bey 
32:i 800 l 2<i7 Üsküdar' da Hoca Hesnahatun mahallesinde 

elyevm imaret çıkmazı sokağında eski ve yeni 
4 numaralı yüz arım arsa üzerinde ahıap iki 
katta üstünde iki odayı havi bir ahırın tamamı. 

Şükrü Ef. 

:>20 :rnn ı ·1170 Üsküdar' da Yenim ıha ile de Dibek sokağmda 
eski 70, 72 ve yeni 64 numaralı yelmiı altı 
arım arıa üzerinde ahıap iki katta dört oda bir 
sofa bir taohk bir mutfak bir kuııı ve altmıı 
sekiz artın bahçeyi havi eskice tamire muhtaç 
bir hanenin tamamı. Meryem ve Serarpi 
Aga vni ve Karabet Vaham ve Haykazon Arttn 

Efendiler 
:il O ;)Gl 1,50 141 ~ Fethiyede Katip Maslahattin mahallesinde Fet

hiye kapısı sokağındA eıki 2 ve yeni 8 numaralı 

harem kısmı yüz altmıf beş artın arsa üzerinde 
ahıap üç katta biri sandık odaıı olmak üzere on 
oda dört sofa bir mutfak bir tatlık bir kuyu bir 
hamam ve selamlık kısmı altmıı altı arıın arsa 
üzerinde ahıap iki katta üç oda bir sofa bir 
mutfak ve yüz sekiz arım arsa üzerinde ahıap 
bir katta ahırı ve beş yüz kırk altı arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı. Süleyman Sadi, 
Yahyn Muzaffer Efendilerle Emine Hikmet H. 

880 2300 1.ı.7:1 Usküdar'da A\tunizade mahallesinde Nişantaıı 
sokağında eski 2 Vı; yeni 4 numaralı iki yüz sekiz 
a~ıın arsa ~~erinde ahıap üç katta altı oda bir 
k~ler. odası uç sofa bir mutfak bir kuyuyu ve yüz 
yırmı .~rıın arsa üzerinde müıtemilatı ve kırk 
arım uzerinde ahır ve samanlığı ve on iki dö-
nü~ dört yüz otuz iki arım araziyi havi bir ha
nenın tamamı. Nazlı Hanım 

221 B040 1 !i356 K~sı~paıada Camiikebir mahallesinde kasap 
80 agmda eski :5,5 mükerrer ve yeni 13 nu-
maralı seks " · d k~ ı -b en arım arsa uzerm e arg r uç 

uçuk katta be~ oda biri afak olmak üzre i\ç 
~.ofa htr mutfak bir kömürlük bef arım arsa 
uzerinde çini döıeli daraçayı havi bir hanenin 
tamamı. Hafiza, Ayıe, Fatma hanımlarla Rauf 

"'l' K Mehmet Ali Ef. 
~2 t 1 a20 1 !l:J..> :.ı asımpaıada Camiikebir mahallesinde Turıucu 

sok~ğında yeni l O numaralı seksen sekiz arım 
~rıf~ uzeriııde ıkiye ayrılmıı bir dükkanın tamamı. 
8Ed·a,Aıiye,Fatma hanımlarla Rauf Mehmet Ali ef 

340 S~M 17821 ırnekapıda Çakırağa mahallesinde kuyulu 
sokakta eski ve yeni 2 ı numaralı altmıı sekiz 
arıın arsa üzerinde ahıap üç katta üç oda bir 
~~fa bir kiler, bir çimento evaltı bir bodrum bir 

omürlük bir mutfak bir sarnıç ve on arıın 

Ç
bahçedyi havi bir hanenin tamamı. Hacı Ömer 8. 

290 8·l:50 t 82°8 ırçır a Hacı Hüseyin mahalleılnde Haydar 
c~ddeslnde eıki G - 26 ve yeni 40 numaralı aiti 
y~z artın eraa üzerinde kısmen üç Ye kısmen 
a 18 P üç buçuk katta selamlık kısın• 1 7 oda hır 
s~lon ~üç sofa bir mermer aqtre bir malta eveltı 
i~i komürlük kahve ocaiı bir sarnıç, harem 
kısmı on bir oda camakAnla böl\inmilt iki salo11 
üç kiler bir taılık, bir tulumba bir mutfak bir 
hamam evaltı ve bin dokuz yüz artın bahçeyi 
havi bir konağm tamamı. İsmail Hakkı, Hacı 

Mehmet T efik B. 
at 5 1 :128 1 H009 Çırçır' da Hacı Hüseyin mahallesinde Haydar 

r.addeıinde eski 3:3, 35 kalp ve yeni 43 nu· 
maralı yüz kırk arım arsa üzerinde arkada 
beı oda ve yüz yetmiı artın bahçeyi ve iki 

(););) 2334 

235 

!>50 ~972 20437 

yüz 

ar1a Os• 
klrglr Oç 
dokuz oda ıkl 
iki mutfak 
hallini ha •I 

tamamı. 

Mehmet Ef. 
Yukarıda cini ve nev'lle 

ki ve müttemillb yazılı 

hizalannda 16-terilen 
talipleri üzerinde olup 19 
9 3 o tarihine mllaaclif P 
günü aaat on buçuktan i 
müzayedeye mlibateret ol 
( muhammen kıymetlerini 
ği takdirde) kat'ı kararla 
kilmeıi mukarrer bulund 
talip olanlann mezk6r sil 
on altıya kadar aandak 
ıine müracaat eylemeleri 
on al•ıdan ıonra vuku 
müracaatların kabul •. .111,1111111,.. 

ve mezk6r emllke evvelce 

olanlann kat'ı karar • 
hazır bulunmadıklan ~.:.:.&.. 
talip zuhur eyleclill ~ 
velki taliplerin miiaJ I 
kilmlı addolanacaklatl 
ilin ohmar. j/J 
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