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Yergiler -tarh ve cibayet 
l "Prgilrr. t.r11·h l'e IPl'~iinde/d, tahsil ve f'ibayeıindeki 
yufsuzluklardau dnlayl !talka aüır yl'l(ıım· - /Junları 

tadil ııe iRldlı eıml'lidir. 

J 
V <: ·ı de millete ve memlekete bir 

b 
rgı er. vergilerin tarzı 

ti ayet ve tahsili hakkında hizmet edebilmek ümidini beı· 
;'~inı, kolay bir usul ittihazı Jiyoı uz. 

lçuı Ankarada Maliye rnüfettit· - VERGİLERiN MIKT ARI -
erı k Memleketimizde umum ver-k Obgrasınm toplandığı, mü-!"' eratta bulunduğu şu sırada giler, bllva11ta ve bilii [va-
llıeı'el i b 1 uta vergi suı etile halkın tırıd en n mat uat sütun a-
hili' il münakaşası faideden kiseainden çıkıp devlet hazine-

1 dciil.dir. sine giren para hiçte çok degil-
Bu ıuretle resmi ve gayrı dir, agır bir yük te tef kil et-

reırrı· 1 erbabı ihtısasa fikir ve mez. 
:utalaalarini beyan için mey- Çünkü 14 milyon nüfusu-

1 1\ \'erilmi• islah ve tadili muzun devlete verdigi para, c ı ~· 
. em olan bu mühim mcs' ele- bülcemlzin yekununa göre 

~ıra iyi bir surette netiçelenme- nüfus başına 18 Türk lirası 
•ıra· l b 1 

'Ve selametini temine çare kadar ederki buda 1,80 ngi-
ulurırnuı olur. liz lirası derecesindedir, yani 

Efradı milletin her birine hazineye verdigimiz Para, 
~ealluk eden itlerde, . Yalnız nüfus basına r günde 5 kuruıa 
Gkunıetçilik ruhile dötünülen bile balig olmamaktadır. 

~c Yapılan ıeylerin tatbikında O halde niçin halk vergileri 
lr takım müıkülatın zuhur agır buluyor? 

tyledıği, sonradan tebdil ve Tahsil ve cibayetinde niçin 
lld·ı ·; h 1 lrıc ihtiyaç hasıl oldufu, müşkülata ugranılıyor · 
er Yakıt görünen ahvaldendir. Niçin kısmen tahsil edile-
~ Şurıu da söylemeğe lüzum meyip bakayada kalıyor ? 

~?,tilyoruz ki:maalteesüf büyük Niçin bir çok vatandatlar 

Uçük memurlarımız her İfİ vergiden kaçmak züllünü irti· 
;~lraı:ı: hük-nmetcilik gözile gö- kabediyor ? 

Yotlar, efkarı umumiyeye Hep bunlar vergilerin tarh 
~tıUe onun verecefi hükmü ve tevzi, tahsil ve cibay.-t 
t erıdi rıoktai nazarlarına karıı- suret ve usullerinin salim, doğ-
~rarak hühümet hukukunu, ru, kolay ve pratik olmamaaın-
k '1kı teıhilata mazhar ederek, dan neı' et ediyor. Binaenaleyh 
~'-lıe tarafından tenkit olun- esas ve miktare dokonulmak-

1Yacak surett• lemin husu- •ızın , tarh ve tevzi, tahsil ve •un .. " • "' 
d u duıunmiyor ve yahut cibayet usul ve tarzlarında 
1 Gıunrneğl fazla buluyorlar ve selamet, adalet, kolaylık te -
~te bu haleti ruhiye neticea.i min edilirse. eminizki, hiç bir 
~arak ta bir çok güçlüklerle ıikayele, sızıltı ya meydan kal-
trtılaııyorlar. maz, Millette hükümete olan 

Şirndi sadede gelelim: ve vatanının müdufaasma, yü-Fik· a l ır Ve mutalaamıza göre celmeıine, ihtiye.ç}arma karfılık 
c~~ enh tetkik ve islah edile- bulunan borçlarmi ödemekte 

uıusat: ı 
1 - V .1 'k müıkülô.ta düçar o maz; seve 

ergı erin mı tarı· •eve, memnuniyetle deynini 2 
- T h · t' .. 

. ar ve tevzı sure ı. tesviye eder; tiddete, tazyıka, tı. '
1 

- l'llhıil ve cibayeti tar" ı·· "d 
icra muamelatına uzum . a 

bi Olmak Üıre üçtür. Bunları görülmez. 
hatkekrı birer tetkik ve her biri İıte bunun için, vergilerin 

rıd k· l mı' ktarı hususunu münakaıaya a ı muta aalarımızı vaz-

Tevziat! 
--~~<·-

Muvazaaya da-
hil olanlara veri

len para meselesi 
Heyeti vekilentn bir kararile 

yalnmz iadeye tabi gayri müba
dillere tahsis edllmeıt lazımgelen 
tevziat, Maliye vekaletinin emı·i 
üzek'lne muvazaaya dahil olan
lara da teımil edllmifti. Bu hu· 
ıusta iadeye tabi emlak eshabı
nm müracaati üzerine Hey' eli 
vekile kararında buna dair sara
hat olup olmadıgı bir mes' ele ha
lfnl almııtar. Tevziatı idar eden 
komisyon Maliye vekaletinden 
aldığı emir üzerine bu şekilde 
hareket ettlgi için vaziyetin ala-
cağı ıekil malüm degildir. Gay
ri mubadiller cemiyeti idare hey'· 
eti iadeye tabi emlak esbabının 
noktai nazarlarını tetkik ederek 
bir rapor halinde Maliye veka
letine gönderecektir. -----...... --.. -

Tehir 
Tahriri nüfus 

gelecek 
seneye ·kaldı 

Ankara lG (Hu,Mu) 
Aidatım malümatn nazaran 

bazı esbap:dolaylsile bu sene tah

riri nüfus icrası tehir edilmiştir. 
Tahrir gelecek sene muayyen 
zamanında yapılacaktır. 

Maç 
•) fr..c ı -(• 

İstanbul Viyana 
• • 

mac;ı ıçın 

İtalyalı hakem dün 
geldi 

tnak surelile erbabı ihtasas ihtiyaç görmeyerek diğerlerine 
Ve rn ı · -ı a urnatın münakaıasına geçiyoruz: 

"'lllllY-ol .. a·ç~m~aikİıllmveİiıııııİb.u-.;v~e:s~il:c~i~le~-;.. ......................... * 

Cevap! 24 Nisan 
.. ... .. . -... .... 

l' unanlılar yakın. 
ela cevap gönde-

• 
rıyor 

Muhtelit mübadele komiıyo
tıu Yunan murahhası M. Fokas 
diin Tevfik Kamil Beyi ziyaret 
tttnııur . Yunan murahhası ıon 
"•>:iye\ hakkında bir muharri
rtrnb:e deıniıtir ki : 

k - "HükCımetimin cevabı ) a-
ındo. Ankara ya gelecektir. Biz

te.rure yapılan tetkikat ortadaki 
l~hürü tevlit etmittir. Ben ce
""bırı tekli hakkında nikbin im." 

t.laaınafıh Yunan gazeteleri 
nin •l h 

ey larane neıriyatı de"tam 
ctınelttedlr. 

.. .... ~ fiti ' . ..... 

Adliye vekiliyle 
Haydar Rif at B. 

davası 
Ankara, 16 

.Adliye vekili Mahmut Eıat 
beyle •vukat Haydar Rifat bey 
ara11ndalcı .. L 

b ueva 24 nisan per-
f~D e k~Uuü •aat ı ı de cereyan 
e ece 1' • Adliye vekili namına 
vekilleri celsede h b l 

k[ d a:ı.ır u una-ca ar ır .. 

,J/. f wuli L<nulradııu avth'l 
f'fl(ljur 

Panı, 15 ( A.A ) 
M. Grandi, Londradan Parı

IC gelmlttlr, saat 17 25 te Ro
manya ıtpecekttr. 

Al. Cil'ani J/a,·o 

Cuma günü iıtanbul Viyana 
maçını idare etınek için davet 
edilen ltalyanın ıneıhur beynel 
milel hakemlerinden M. Civani 
Maro dün ıaat ı 5 de ek~preıle 
Sirkeci garına muvasalat etmfı
llr. 

Garda futbol fedaraıyonu aza 
larlle bir çok sporcu gençlerimiz 
tarafından istikbal edilmtı ve 
otomobille Tokatliyan oteline 
gltmfttir. Bu sabah saat 9,40da 
gelecek posta ile diier oyuncu· 
lar da ıehrlmize muvasalat ede
ceklerdir. 

Ticaret Odasında 

Allah, cümlesinin mesa
kuvvet versin! • • 

ısıne 

iktisadi ve ticari buhranın önüne 
gecmeye çalışacak yerde ... 

Bir iz~eti nefis mes' elesi ihdas ede
rek atalete düşmek doğru mudur? 

Son zamanlarda ticaret odası 
muamelatının iyi gitmemesi tica

ret maha
filinde e- 1 
peyce şik

ayeti mu
cip olmak
tadır. Bil

haassa oda 
meclisiyle 
oda idare 

hey'eti ara 
sinda ki ge
çimsizlik, 
esasen hiç 
bir işe yn
rmıyan, ti

caret oda
sın da ki 

Oda ik inci reisi bütün iıle-

.Nl'f'İJJ IJ. rin yüz üs -

kalmnuna sebep olmaktadır· Bu 
geçimsizliğin en ml'him amili 
şudur : 

Odn meclisi, bir buçuk sene 
kadar evel Vehbi beyi umumi 

hey'etiyle meclis arasında daimi 
bir cidalin hudusuna sebebiyet 
verdi. Bir hiçten büyük bir me
sele çıktı , fakat orlada zarar 
eden gene ticaret erbabıdır. 

Oda madisinin oda idaresine 
kartı · takındığı menfi hareket 
bir müddet daha böyle devam 
ederse bundan ticaret alemi çok 
zarar görecektir. 

Şahsi husumetler ve geçimsiz 
liklerle ummnun menfaatını bal
talayan ticaret odası meclisiyle 
idare heyeti nezdinde bu bapta 
ayrı ayrı tetkikat yaptık. 

Jlet·lis fl::asl diym· ki: 
Oda idaresi faaliyet göste

remiyor.! İdare heyeti memleketin 
ticaret ve sn-
nayiinin in
kifaf ve tef 
r.alckisl için 
esaslı hiç bir 

katiplikten çıkartmıştı. İktisat zım gelen 
Vekaleti Oda işlerinin pek ziya· faaliyette bu · 

şey yapamı

yor. Halbuki 
bu bapta la-

de bozulduğunu nazarı dıkkata l unu imalı, 
aldı . Bunun üzerine bu sanayi ve ti-

gibi işlerdeki ihtisasına bi- caret erbabı 
naen Vehbi B. veka\etce tekrar 
odanın umumi katipliğine geçi-

rildi. f 
y eknazarda, bu tayin key i-

yetinin oda itlerini alt üst ed~
ce~ini kimse aklına getirernezdı: 

k f ı (') meclisı Fakat odanın ço aa · 

memnun edil-
melidir. ı 

l/1111a ka-1 

l'~l odu i- Umumi katip 

dm·f~ hc.'Jeli 1 ellbi IJ. 

bu tayini izzeti nefislerine vu- l ' l' J'l,ll()J': 
l b. d rba telakki et tiler· ' 

ru muı ır a Bu rolü uynıyacak oda ida-

n·kd1u da ·bakw 1ı c "m'llJJ 

Bu düttünce aza arasında yavaı 
" ·h t id (Devamı bettfnci sahifede) k - kle•ti Ve.~n~ı ~a~y;;;e~~a~r;;_:e~~~~~~~~~~"'~-;;;;-~-;:;~.--~~ yavaf o " · ~ ------

===~~~"':'""."".:'° - • 

Herman lspirer veraset 
vergisi işleri 

IDünkü uüslıadım devam 1 

Dünkü nüshamızda Herman 
' ı · dair İsplrer veraset mes e esme . 

Defterdar Şefik beyin ğazetemızhe 
ld .., · ah ve tashl -

göndermiş o ugukız l hakkın-
'n bazı no ta arı 

namenı · tik· 
d ki mülihazatımızı neıretmıf ' 

a mızın mabadmı bu gün neı
yazı 

redtyoruz: . 
4 - Deftardar bey vergı 

h .. ç milyon liraya atra ının u 
m d ğ hali hazırda bir 
Çıkma ı mı, 1 l 

bil ba iğ oma-milyon liraya e 
k d diyorlar. Defterdar 

dığını ay e b l ) 
bey ( bir milyon liray~ i e 

1 l 'le ıııatrah mlKtarının ke ime erı 
b. ·ıyon liraya çok yaklaıtı~ını 
ır mı . . 

fh ediyorlar. Ha lbukı bu 
i am 1 " l 
miktar on bet ylrm gun evve 

092 bin lira idi. Anla~ılıyor

ki matrah miktarı tedricen yük
selmektedir. Biz aldıfunız habere 

istinaden bu miktarın ıerian 

yükseleceğine uhip olmuıtur. 
Bu zihabımız hiç bir vakit 

nabemehal de~ildir, çünkü kat
iyetle eminizki tetkikat usulii 
dairesinde yapılır, ve lzmir, 
Samsun, Bafra ve ıaire gibi 
mıntakalar mevcudatı bfla nok
ıan tahkik edilir ve bilhaaaa 
ketmedilen diğer matrahlar da 
zahire çıkarılırsa, umum matrah 
miktarı ıayanı heyret bir dere
cede yükselecektir. 

5 - Defterdar bey, izmir 
f Ubeıi muamelatının sonradan 
derhatır edilmediğini, itin bida
yetindedberi İzmide bulunan tü
tünler tetkik ve muhabere mev· 
zuu olduğunu beyan etmııtır. 

İtin bidayetind 0 n bu güne ka
dar dört ısene geçmtıtir, bu tütün
ler naııl tütün imltki dört seneden 

( Devamı Beıincl ıahlfede ) 



İktisadi derd1imiz 
! 

Milli istiklal mücadelesinden 
amali istiklal mücadelesi sonr 
yapmamız zaruridir 

Avrupalı lar Bütçe Barem 
- • ) MQ.!'•:..C• - -·+~<- -4*"'°81•• 

j,·ıillal ı>lef•J1uu1.~ı sahibi doktor .ilnl1tl!ah Cm 1tlPI il. iu .. 
Hinttetaşa 

tutuluyorlar 
Yeniden elli kişi 

yaralandı 

120 Reye karşı Posta ve telgtı 
465 reyle idaresinde i/aisa<lı)ıaıu111za da/r Tiirk m·afjı11tla miiltiın bir lmn/t'-

Fransız ıneclisince Memurlann de "" il.'< vıJrdi.ıi i ntalılnulıu·. 
İşte o konf{ıı·an.'iw veriüli,<ji sll'adtı ~aptolu11011 bil' Sltl't'

ıini. 111eı1ztııt11 che1Ju111:ııntim~ nwlnıi oşa.riı,110 tlr.rce<h:ıım·u:.. 
Dünkü nüshadan tnabat 

Makinaların yanında yıgılı 
içleri dolu ıandıklar vardı. Bun· 
lar nedir? dedim, çorap ipligi 
dedi . Bu lpligi hangi makine 
yapıyor ? dedim. İpligi, gördü
günüz gibi masuralara ııarıh 

olarak :Avrupadan alırız dedi. 
Diğer sandikları açtı. Bunlar da 
ipek dedi. Elbette bunları olsun 
Burıadan alınınız dedim. Hayır 
efendim, bunuda Avrupadan 
alırız dedi. Şu halde yerli mali 
neresınde ? dedim. Mahcup 
durdu. 

de onu yerli mahsulüdür. Hntta 
dıbagatta knllandığımız "tanen,. 
kap tan ve "Kiprako,. he Aagen
tinden gelir dedi. 

İzmir "miz palamut kıttası ve 
"tanen., palamuttan çıkarılırken 
biz etek dolusu paramızı bir İn
giliz Afrika müstemlekesi olan 
,.Knp,,a veriyoruz. Pamuk, ipek 

yüu mensucat fabrikalarımızın çı
kardığı ve yerli ınalJarı dediği
miz pa:nuk, ipek, yün kuma~
ların yerli mallığı da böyledir. 

İ Kapın tiftiği tiftik piyasas1nı 

1 ıstilR etmiştir. Argentinin bog-

kabul edildi celeri tesbit edil 
Kalküta. lG (A.A.) 

Dün Kalkütanın cenup k11-
mında otomobille evlerine avdet 
eden a vrupalılar taıa tutnlmuı
lardır. 9 kiti yaralanmıı olup 

Parla, 15 (A.A) 
Mebusan medisi mülki ve as· 

kerl maaıların yeniden tetkikma 
dair olup Ayan ve Mebusan mec
lisleri arasında tiddetli bir ihti
laf ve münakaıaya yol açan ka
nun layihası hakkındaki tadilatı 
tasvip etmiş ve bütçenin heyeti 
umumiyeıinl 120 muhalif reye 
karıı •165 reyle kabul eylemittir. 

ikisinin yarast ağırdır. Yarası 
1 

ağır olanlar hastaneye kaldırıl
maılardır. Bolis 20 ktıiyi tevkif 

etınişlir. Bunlardan 9 u damla
rın üzerinde ve damlarda da kü
me halinde kiremitler bulunmak
ta idi. Müteakiben ahali hapiıa
neye taarruz etnııı ise de bulta.ı.r-

Paris, 15 (A.A) 

Ayan mecli•i bütçenin heyeti 
umumiyesini 3 üncü kıraatıda 17 
muhalif reye karıı '275 reyle ka

' bul etmiıtfr. 
Paria, 15 (A.A) 

Ankara, 16 (Hll 
Yeni poıta ve telıraf 

ha1ında memurların derec 
ıuretle teıblt edilmlıtır. 

BfrJı:ıcl derece umumi 1D 

ler, ikinci derece umum 
muavinleri, GçiincG derece 
sınıf ·ıube müdGrG ve fefl 
ıavere heyeti reld, d6 
derece müfettitl um 
betincl derece hukuk 
ikinci 11mf ıube miidüro,• 
derece fen mGtavirl 
azası. yedinci derece birind 
ıube mGdQr muavinleri, b 
ıınıf baımGdGrler, fabrika ID 

dili, mO.dGrü, ıeklzlnci d 
Anlaııldıki yerli mali: Avru · 

panm gönderdigi makina) J ç ~
vlrmeklen ibaret kalıyor. 

1 dayı bütün dünyayı besleyecek 
1 

derecede çoğaldı. Müttehidei ! 
Amerikanın pamuk ve bogdayı, f 
Sudanm pamugu Mançestır pi- ! 

ruz semeresiz kalmı~hr. t r> polis 
ve 11 itfai~·e neferi dahil oldu
ğu halde dünkü kargaıahklarda 
yaralananların miktarı elliye ba
liğ bulunmaktadır. 

Mebuıcan meclisi, Ayandan iade 
olunan bütçenin müzakeresine 1 
gece celesedmle devam etmif, ı 
otomobiller ile bunlara ait kısım 
ve aletlerden a:ınacak gümrük ı 
resminin artırılması hakkındaki 

layihayı 2 muhalif reye karıı 4 75: 

reyle kabul etmiftir. Meclis, o· 
tomobillere ait gümrük resminin 

ikinci ıınıf ıube midir mua 
leri, tell'raf ltlerinde 111 

mühendlıler, ikinci ıınıf ba 
dürler, birinci arnıf mGfe 
dokuzuncu derece, lıtanbul 

Yedi Kulede bir kaç kösele 
fabrikası var. Bunlardan İsmet 

yasasını hakimane jşgaletmiıtir. 1 
kardaılara ait olanı ziyaret et- ; Sudan, iki üç sen~ evveline ge- j 
Um. ismet kardaılar Boınaktırlar, }inceye kadar cüz'i pamuk istih· 
yanimüılüman Sırptular. Avrupalı ıal ederdi iki üç sene evvel in- ! 

Botnbay, rn (A.A.) 

Gandinin katibi hususisinin 
tevkif edilmiş olduğuna dair 
olan haber aıılıızdır. 

Bornbay, 16 (A.A.) 

j 

ve Avrupa ırkındı.ndırlar, onlarda giltere hükumeti Sudanda 200,000 

bellg blr aanayl ve teıebbüı ze- ı f eddan araziyi bir İngiliz ıirke-

1

! 
kaıı vardır. Adan11.da Boınak 1 tine verdi, bu ş irket buraya 
Salih efdndinin pamn!c ve çiğıt , münhasıran pamuk ekiyor ve 

Demir yolları a:n~lesi birli
ği Greatindian Peninıular de
mir yolları üzerinde 4 Şubatta 

ba,lamı• olan greve nihayet ve

artırılması huıuıunun otomobil 

fabrikasını 150 beygirlik muaz- Nil suyunun bu 200 bin feddnn- l 
zam iki motor tıletlr, kendisi say lık nrazıyı suladıktan ıonra ka-

rilmesini emretmiıtir. 

Karachi, 14 (A.A.) 

sanayiinin makul bir ıisteme tabi 
tutulması hakkında Sosyalistler 
tarafından verilen takriri red· 
detmiıtir. ve zeklılle milyoner olmuıtur·, lanır.ı Mısra bırakıyor Mısra 

hasenat ıahibidJr, bir göz heki- Nıl nehrJnin artı ğ ı gfdiyoı. 

mine ayda iki yüz lira maaş 
ver~rek fakirlerin gözlerini mec- , 
canen tedavi :ettiriyordu. Bunu 
burada bırakalım. 

ismet kardaılarm kösele fap
rlkasını ziyaret ve tetkik ettim. 
Burada hazırlanan derilerin nere 
mali oldugunu ıordunı. En zfyade 
Cenubi Amerika malJarıdır dedi. ! 
Bizim sıfırlarımız yo~mu'( dedim. 

Bizim ııAırların derisi ancak 
kadın ay11kkaplarmın köselesi 
olabilir, incedir. Deriıinden kö· 
sele yapılabilecek sıiırlar 200 
ill 300 ktloluk olmalıdır, bizim
ktlu küçük ve zalftlr. Avrupa
dan, Amerilr:adan gelen derile
rin ııfırları 500 kiloluk, bunlar 
arasında l 000 kilo gelenlerde 
vardır. imalathanemizde hazır · 
ladıgımız köaelelerin yüzde dok-
1anı hariçten gelir, ancak yüz-

L:S o c: Z::::Z: -::ı:::::e r ı ! 

'fefrika No: 5 

Mısır demek Nil nehri de
m ektir. Nilsiz Mısır hiçtir. Ar
teziyen kuyuları su verir, fakat 
bu ımlar aade sudur .~ içinde 
tüabı nebati denilen Hu
mus yoktur, Nil ııU}'U hem su 
hemde ala flübredir. 

.Mısır zirant sahiplerinin hali 
timdi diğergün o!muştur, ve 
oradaki mali buhran, bizim mali 
buhran11nızdan <lahn uz vnhim 
değildir. İfladar tevali ediy<•r. 
Sudan pamuğu Mısır pamuğuna 
gttlebe etmiştir, ipligi ile ve • 
ucuzluğu ile galebe elmiılir. 
Mültehidei Amerika, geçen se
neye kadar t 1 milyon balya 
(bir balya 150 ilil 200 kilodur) 
pamuk çıkarırdı, bu sene 13 

milyon balya çıkardı. Hindistan 
9 milyon balya. Mısır 4 milyon l 
balya pamuk istihsal eder. 

( JJitmerli) t 

17Nisan ı U!l(} 

( 

--~------•ARm*RABIM!mal:lBl' ... llCillMW•---1 
Ankara~ h~ macera, 

kapısındaki kristal armadan an
ladıflm pençereleri yetil çaprazlı 
binanın kapııı önündeki resmi 
elbiıeli kavas ihtiramla vaziyet 
aldı. 

Amcam görmemezliğe geldi. 
GGlmemek için ditimle dilimi 

ıaarclım. Otomobille "Çankayaya,, 
kadar çıktıktan ıonra " yeni 
Şehre,, döndük. Büyük bir bi
namn kapusunda durduk. Yer-

lere kadar etilen kapucunun 
önünden mermer döıeli medhal e 

ılrdik. Ramız amcanın gözleri
nin ucile beni •üzdül<lnü görü
yordum. İkinci katta aydınlık 
bir koridordan ilerledik, 4 No. 
dairenin öniinde durduk yavaıca: 

) 'azan : AY JIA~r 
- Benim daireem diye fısıl

dadı. Amcam .• 
Kapu açıldı. Genç ve narin 

bir kızcağız iç tarafa çekilerek 
yol verdi. Şapkalarımızı verdik 
o önde ben arkada, karıılıklı 
ceviz kapuların sıralandığı kori
dordan geçtik. 

Müntehada iki kanatlı kapu
ıu olan geni§ bir salona girdik. 
Maroken koltoklarla kanepele
rın ııralandığı salonun, tavanın
dan kıymetli bir avize sarkıyor, 
duvarlada, karıılık1ı ve sıra ile 
Türk inkılabına kizmet eden 
kumandan ve büyük adamların 
"airaodııman,. fotografları [Örü
n6yordu. Musanna ve kiymetli 
ceviz çerçeve içinde aydınlanan 

Pol: ıs, mahkemenin haricinde 
toplanmıı olan gürültücü halk 

üzerine 9 el ate~ ederek birçok 

kimseleri yaralamıştır. Ahali 
mahkemeyi istila ederelc camla· 
rı pencereleri karmıılardır. Kar
gaıahk araşmda 2 Avr..apalı po
lf çavuşu yaralanmutır. 

ı 
/Jur.wl 11c havaliNinde 8 .ı.;aat 

naf'i ya.<Jnıw· ya,<jdl 
Bursa, 15 ( Hu. Mu. ) 

Bursa, Karaca bey ve M. 

h"ı·cdi Fun . ..;iye '""''iltitı · 
,.,!kildi 1 Bir karar 

Kemal pf· da ziraata çok nafi 
yağmurlar yağmııtır. Sekiz ıaat 
devam eden bu yağmurlardan 
ahali pek memnun kalmıştır . 

~Kahire, ln ( A.A) 1 l l! 1 Jon. ar ,,·r1111ru·ast Avant 
Yüzde fl faizli ve ikrnmiycll l 

ka11u11·as111m biı· kal'fırmt Mmr kredi fonsiye tahvillerinin 
bu günkü çekilişinde: 1 l'l'lldt11lİ 

188ti senesinde çıknrılmıı ,. Londra, 1 fi (A . A) 

tahvillerden 111 ,329 numaralı Lortlar kamarası harp esna· 

tahvil 100, öOO, 1903 senesinde I sanda korkaklık gösteron yahut 
çıkarılmış tahvillerden 432,28:; ordudan kaçırılanların idama 
numaralı tahvil 100,.000, 19 1 mahküm edilaceklerini natık olan 
senesinde çıkarılmış tahvillerden ve avam kamarasınca ahiren ilga 
295,842 numaralı tahvil 1 OO>Ooo edilen kanunu 12 muhalif reye 
frnk ikramiye kazanmııl.ardır. karıı 4 4: reyle ipka etmiıtı.1. 

.::::ı:::::s:==_ -- ------ - J ·--~ 
endam aynasının karımnda, Ra- ! nasile (Halvet) bir oda ki, Fe
miz amca gravatını düzeltiyordu. j ridun, kuytu ve serin .. Sen 
Ben, agrandisman resimleri tetkik bilmezsin zahir. Bir ay sonra 
ediyordum. Ankara sıcaktan bunalır .. 

Bunlardan çoğunun altında On odalı dairl'linde, benim 
"Pek muhterem Ramiz Beyfen- jçin, bit yatak odasile, bir kü-
diye, hörmetleriınle,, · Kayıtları çük ıalon ayırttığını söyliyordu. 
vardi. Altlarında da tarih ve Geceleri yatakta yattığım za-
çapraıık imzalar.. man, ıöyle bir batımı kaldırsam 

Amcam maroken koltuklar- eski Ankaranın, tarihi hisar 
1 k d tepesi üzerinde titreten yıldızları dan birisine omuz arına a ar ( 

d f görebilecek, salondan Cebeci) 
gömülmü• sıgarasın an ilizle-

... ı karıısma düıen yeıil sırtları 
nerek rahavetle dalga anan du- ıeyredebilecekmifim. Banyo da-
manları nazarlarile yelpazeleyor- i d Al d 

resi e varmıı. manya an ıe-
du. Tramvay ve otomobil gürül- Urterek tatbik ettiği ıon •lıtem 
tüleri ı.ır uğultu gibi bize kadar "Du1,, vesaitini metetmekle bı-
geliyordu. Uzun iki nefeı duman llremiyordu: Devamı var 
daha yuttu, ve kalın dudakla· ,.. • ~ 

rını bükerek yüzüme doğru üfledi: .1 «Ayluu1>) IJ. lne ronuınuu 1 
- Bir hafta evvelden senin ı A 

1 
için oda hazırtatmııtım. dedı.. 1 nıaıraıun /Jwulau I O .ı;ene 
Sonra mülayim bakııla teıekkür 1 ·~~!ıra yaşayaca,tjt ltayata 
bekler eibi ilave etti: 1 {/üre lasavvtll' <;derele vaz-

- lstirahata mühtaç olduğunu 1 ınıştır. "' 
biliyordum, çocuğum. Tam ma- 1 

ve telgraf merkezleri mOd 
onuncu derece fkfncl ıınıf ID 

lltler, birinci ımıf bat 
mua vfnlerf, birinci . ıınıf 
amirleri, on birind derece b 
sınıf merke:.c mGdGrleri, 
ıınıf k111m amirleri, ayniyat 
muha1ibl, lıtanbul, Ankara 
habere baı memurları ve 
tefleri, lıtanbul, Ankara 
harici poata hat 11191Durlanı 
ikinci derece ikinci ıınıf m 
müdürleri mGraklp ve mu 
avukatlar, aer ıeyyahlar, 
merkeziye tetkik ve beaap 
murları on üçüncQ derece,Oç 
smıf merkez mGdGrleri blltOll 
memurlar, levazım bfrind 
memuru ve veznedarlar a 
mubaıipleri ve kablo fen m• 
ları, on d6rdOncO derece da 
cu 'ınıf merkez mO.dGrleri,bl 
aınıf memurlar, levazım, 
müze ve ikinci aınıf anbar 
muru ve telılz memurlar1, 
beıSnci derece Udacf ıınıf 
murJara, on altıncı derece . d 
zuncü 11nıf memurlar, on y 
derece bat ve tevZI baı m 
ları on ıeldzlacl derece bat 
kıcıları ve miivezzller, on 
zuncu derece bat bakıcılafl 
müvezzi namzetleri. 

1Jlüu !talata nımnur alıtıl 
uuıs l lıakkındaki ldgi 

Ankara, 16 ( H 
Şurayı devlet bey'etl 

miyeıi 1aat 10 da topla...,.ı 
seue müddetle mOnballta -·~ 
tayin edilmemeıf bakkmclald-'! 
nun l;yıbaıım tetkike d• 
etmiıtir. 

Y1ınanistanda 1ıasıoJll 
okluğu doğru değilnıİI.). 

AUna, 15 ( ~,,,. 
Attna, ajanıı, Mora -~ 

adasında GaJayryta ba••.......,..-
mO.ıtevll ve mGbllk ıuret .. ~ 
Grip, ve boimaca~ alr~ 
talıklarının blkG.m ~ 
dair çıkan haberleri ~ 
mekte.iir. .,.,J 
Lalteg 1nalıkemu;,,de 11--

A 11ıerikala -ti ( A·A) 
"f"l'uhlnıt•· 15 ~ 

Tamirat kamlqoD; .. 11-
ıabık Amerlkaa • il~ 
Bovden, 19tlfa eclea M. hk.;-.t 
yerme La He1 bak.em•• dmlfdt• 
daimi azabima taJla ed 



Kadınlar 
......... ~ ..... _ 

Birlik hey' eti 
istifa etmiyor 

Diyorlar ki: 
~iz vazifemizi yap
tık hiç kabahatimiz 

yoktur 
~ 

Pazar gQnkü 
yazımız 

Kadın b\rliltnln ıeçen cuma 
libın Japtıfı mltJaıtn fena olma-
11 Cbertne birlik idare heyetinin 
btrltk uaıı tarafından iıtlfayn 
t•et edlldljt yazılmııtı. Bu 

Pta kadın birliit relıl diyorki : 
' ~- - idare heyeti tle ha ara11ada 

"!'iÇ bu lbUllf yoktur, eaasen 
~de fena olmadı, Bir razete 
'1tıJGz kitinin sultan ahmet 

• .. .,dalWla toplaadıflaı. azdı 
Bit •aztfemtzl yapbk Te takılme 
~r ıltttk, arkamızdan erkek

' l•lmıı lee bundan bize ne.? 
Pttıtıqe mektep illerin niçin 

lttitalc etmediklerini maariften 
~nua. Biz maarif müdürlye
• ._. aıGracaat ettik. 

Birlik baamın tıUf aıı hiç bir 
-._il meyzu bahı delildir, 
buaı.r ıuetelerin uydurma11dır. 

Btz ıazetenizden çok mem.._uz yalnız, pazar ,nna çıkan 
·~da birlik aleyhine feat 
'azalar Yardı, biz onun kimin 
,._.lmı da ketf ettlk,bu ıahıı· 
'-raa bizim aleyhimize yazdıkları 
~· kabul etmemeıtnl gaze-

~ rica ederim. 

Yartıı - Kadın birliii bunu 

'-6fleaaekle bil,ak bir hataya 
~it olu1or. Biz tunun •eya 
~ aleti deıtliz. Yakinen 
~z ve ıil&iine itimat 
lttli1aa1z ~lr zat mevzu bahtı 

~,ze~ıin 

l Parlı, 15 (A.A.) 
l>t,Jo "Pltn balona saat 17 .55 ~e 
ıÇı 11 Gzertnde · uçmuı ve balon 
Ilı tade her ıe,ln yolunda gitti
.: te ..... hllcllrmlftlr. Zeplin, 
hta. ~ etlade uçmakta 

ZepllW- ..... 
~tmorlltoa ~t 21 de 

tur. Saat 22 b~ ~uı
alınan bir telılzde ha.__ F en 

ran-
11& aahllt iberlnden ı.nt.ııı.. 
Ort -w•... Ye 

... eaal burununa doiru ........ 
lllekte oldufanun bildlrlldttt 
Berdo'dan haber veriliyor. 

Le BourJe, 16 (A.A.) 
Zeplinden ahnan bir telılze 

.._ran, bava Sevtl'de karaya 
'-eıt muhtemeldir. - ............ ~-

ltıgiliz ~ /'ahrik·aları ti/ ı ik 
siparişi11i /.-estiler 

Geçen hafta tiftik ftatlerl bir 
aa flllcaelmtıu. Yozıat Eakltehlr 
-..Jiaruaclaa barice bir miktar 
._,,, ohn'1tlu. 

.. llu dillerde lastliz f abrtka

~ Jbae llP&r11ler1 ke11Dltlerdlr. 

Emanette 
Yeni okti·11va ıari(tJNiniu 
11uızbaıa1u !la :.wlanı.11or 

Cemiyeti Belediye idare en

cQmeni tarafından tadilatı ik
mal edilen oktruva tarifeıi hak
kındaki eıbabı mucibe mazbatası 
mazbata muharriri Abdülkadir 
bey taraf andan hazırlanmağa 

baılanmııtır. 

Tarifede yapılan tadilat ne· 
ticeunde oktruva resmi eskisine 
nlıbetle 200 bin lira kadar te
nezzül etmiıtlr ki, yeni sene büt
çeıtndeki bir milyon liraya. yakan 
açılan mühim bir kısmı bundan 
neıet etmektedir. Tarife bir çok 
tetkik ve ticaret ve ıanayl oda
ları murahhaılarile yapılan mü
teaddit temaalar netlceılnde ta
diledilmlıtir. 

illezarlı~·lt11·1 hii.s1tü nıulta/u :.a 
ı{·i11 1t1tlbirltw 

Yeni belediye kanununa jöre 
belediyelere intikal eden mezar
lakları idare Ye hilınü mu haf aza 
edecek, medeni bir ıekle koya
rak ölülerimize karıı icap eden 
hürmetleri • ıöıterecektir. 

Emanet, metrük ıenelerden 
beri ölü defnedllmeıi memnu 
olan mezarlıkları yola, meydana 
klllbedecektir. 

Ancak bu kabrlıtaolarda kıy
metli kitabeler vardır. Metruk 
kabrtıtanlar yıkılırken bu kita-
beleri muhafaza etmek için bun
lar · ayrılacaktır. 

Ce nz i.IJel i bel.etli yen iu tlii 11 idi 
iflİnıauula verilen kararlar 

Cemiyeti belediye dün birinci 
relı vekili Sadeddin Ferit beyin 
rlyaıettnde toplandı. Sanayi bir
lillnln bir istidası okundu. Bu 
lıtidada oktruva resimlerinin 
hlll eaki tarife üzerinden alın
dılı ve halbuki bu reıimler çok 

. alır olduiu için verilemedili 
cihetle fabrikalarının haczedil-
clJli bildiriliyor ve yeni · tarif o: 

tatbik edilinceye kadar istenilen 
reıimlerin tehiri rica olunuyordu. 
Bu iıtldanuı yeni tarife ile bir
likte milzakereıine karar veril-
di. Ha.taneler için tahıiıat kal
madıiından 22 bin küıur lira 
tahıiaat talebi nl havi müzekke
re bltçe encümenine havale 
olundu. Maryoıerra ile ıon akt
edtlen itilifname mucibince 
mumaileyhe verilen 3 ı bin 
küıur lira muvafık görülerek 

· ittlifname taıdtk olundu. Sana-
"' taryomda \edavi edilen memur 
ve f aktrlere ıarfedilmek üzere 
iıtenen bet btrı lira tahıiıat 
talebini ha vl müzekkere bütçe 
encümenine gönderildi. 

Bilet kullanmayan gazino 
birahane ve ıaire gibi yerler
den birinci ıınıflardao 24 nal 
için 50 ikinci ıınıflardan 30 ve 
lç&ncQ ıanıflardan 20 lira reıim 
alı-a11 talebini havi müzek-
1c..,. de biltçe encümenine ha
•-le olundu. 928 ıeneıi biitçeıl 
•-.::at kıımına alt raporun 
m lcereaı için Pazar günü iç
tima edil 

1 llleııne karar verilerek 
ce "~ nihayet verildi. 

----·-----'-.. A kau~:l/n ntPktepln·i 
duıukıı llibaren kapaıtltlt 

Akalllyet mektepleri P••kal
ya münaıebetlyle dGnden itiba
ren tatil edllmlttlr. 

YARIN 

Mahkemelerde 
E'1ka/, ,Jfaliyf: 11lt•.1Jlıİ11t' 

''!İ'· 1nohliil d'was1111 
ka~omlt 

({('-
• 

Evkat müdürlüğü maliye ve· 
kileti aleyhine ikame ettiği 
çok mühim bir da vayı kazan
mııtır: 

Kanunu medeni de mahlül 
diye bir kayt olmadıiı için bf li
varlı vefat edenlerdin emlakine 
maliye veklleti vazıyet etmeie 
baılamıf, Evkafa kanunda mah
lül diye bir kayıt ve ıara
hat yoktur. Bilivarlı vefat 
edenlerin malı hazineye kalır 

cevabı verilmiıtir. 

Evkaf bu vaziyet karfı•mda 
mahkemeye mürac~at etmJı ve 
mablül diye Evkafa avdet eden 
malların fnt1ka1 kanununa riayet ~ 

edilmeyerek bilavaria vefat takdi
rinde Evkafa avdet etmek üze
re kiraya verilmif, evkaf mal
lan olduğunu ve hazineye kal
mıyacafım iddia etmiıtir. 

Uzun müddet devam eden 
muhakeme netfceıinde Evkaf 
haklı görölmüı ve maliye veki.
lett aleyhine karar verilmiıtir. 

Bu kararla kanunu medeni 
mucibince kalktığı zaanedllen 
mahl\\liyet meıeleıi yeniden bAı
lamıı demektir. Evkafa icare ve-
ren mal ıahipleri bilivarh vefat 1 
ederleae malları hazineye delil 

1 
Evkafa kalacakhr. 

Sarrafüır m fiddcium um il İfie 
verildileı· 

Türk paraıının kıymetini ko
ruma hakluadakı 1562 numaralı 
kanun ahklmına muhalif olarak 
ecnebi parası üzerinden i~ yapan 
ıarraf larael oğlu Leon, Neıim 
oğlu Şirak, ıarraf Sokral Abe
klyadiı \ e Belçika gaz kumpan-
ya ıı lıtanbul mümeasili mühendiı 
Valdmir Tıkvof efendiler hak
kındaki tahktkai hitam bulmuıt~r. 

Maznunlar dün akıam müd
deiumumilige verllmiılerdir. 

Katil 11uı:.nıu111 iki kişi 
/Jeranl elli 

Dudullu köyünde, Ahmedi 
öldüren asker lımatl ile Talibin 
muhakemesine dün ağır cezada 
devam edildi. 

Muhakeme ıafahatından an
laııldıtana göre, Talibin maktul 
Ahmede olan kin ve ada veli 
emvali metrukeden bir binayi 
almaıı yüzünden tiddetlenmit 
ve bundan dolayı fili katti ika. 
edllmlttir. 9 ıahit dinlendi, 
müddeiumumi ıddlanameıini ıer
ddettl. Fili katlin, ne Talibin 
teıvikile yapıldıjı, nede katil 
lımaıt taraf andan ika edildiği 
ıabit olmadıfından beraatlarını 
iıtedi . 

Mahkeme bir saat müzake
reden ıcınra her ikiıinin berat
larına karar .,erdi· 

(,'a.~ ııslarm 11114/uth·enıe • ., i 
Aynı 2 i .~inde 

Ecnebi konıoloshaneıi hesabı· 
na caıuıluk yapmakla maznun 
bulunan dört kit ının muhakeme
ılne 27 Nlıanda baılanacaktır. 

(Jmni l<ı bii neka1.l.11rdır 
autuş tlanuttlt 

Hava ıazi ıtrkettnde müstah
dem bakkal Hüıeytn efendi te-
aemmGm ederek vefat etmif ve 
HClHJfa efendinin aileıl de bu 

Müteferrika 
l'a,tj l't! ıu·,1111ir /i"tt1/ar' 
w·1t:.lr1JJl{l_ljll ka~lmb 

Bu sene Anadoluda yağ ve 
peynir boldur. Şehrjmize Kars ve 

Sarıkamııtan çok peynir geliyor. 
Sarıkamıı peynirlerinin toptan 

okkası 70 kuruıtur. 
Trakya peynirleri yaiıız ol

duğu için eskisi gibi müıterlıl 

kalmamıf lir. 
Yai fiatleri bu ay sonundan 

itibaren daha ziyade ucuzliyacak
tır. 

Şehrimizde de g~çen seneden 
kalma acımhrak yağ vardır . Bu 
yağlar mahlüt yaflara karı1hr1-

lacaktır. 

Patates fiatleri gün geçtikçe 
düıüyor. Adapazarının en iyi 
malları 10 kuruıtur. Dffr mallar 
4 kuruıa kadar •atılıyor. 

Patates flatlerlnln mütemadi-
yen düımeıi bir · çok tacirlerin 
zararını mucip olmuıtur. 

/Jey nelm ilet bir 
dolantlwwı sahll11.·ıir 

Sahife 3 

!Poliste 
K<uh kii!J t•a puı·ıı .110/rularma 

!Jerini~ ol.~"" 
Evvelki gün aaat 15 buçukta 

Kadılcöyünden hareket edn sey
rlsefain idaresinin Kadıköy va-

1 puru yolda bat tarafından su 
almağa baılamııtır. 

Vapur aüç halle köprüye 
gelerek yolcularım çıkarmııtar . 

Bu ıabah hadisenin sebebini 
Seyrisefainden sorduk, ıu ceva
bı aldık: 

"Vapurda sintine denilen bir 
kısım vardır, buraya daima su 
alıntr. Kadıköy vapuruna biraz 
frzla su abnmıı, hadiıe bundan 
ibaretilr, yoksa vapur delinmtı 
deitldJr . ., 

Eı•velki !Jİi11 şc:hrimhde .'1''-
11ide11 5 /11r • ..;ı~lık oltltı 
Şehrimizin muhtelif ıemtle· 

rinde 5 hıraızbk vak'aaı olmuı
tur. 

Devlet matbaa11 memurların
dan ibrahtm Süreyya beyin 
Akaaraydaki evinden bazı etya 

Geçenlerde bir Amerikalı üze· çabnmııtır. 

rinde ıahte çekler oldugu hl\lde Haıköyde boyacı Ahmet Veli 
yakalanmıı ve mahkemeye ve- efendinin di kklmndan 6 kutu 
rilmlıtlr. boya, 2 teneke bezir yalı çalm-

Hu adamın üzerinde ame- mı ıtır . 
rika pollılerine ait iki veıika' Boıtancıda ıimendüfer me· 
komüniıtlere ait propaganda ev- murlarından Saleyman efendinin 
rakı ve ziraat bankaıına ait 80!>0 evinden eıya çahnmııtar. 
Döyçe banka ait 10000 liralık İki meçhul yankealcl Vefada 
sahte çekler ve ıahte kıliıeler Bedriye iımfnde bit aılbın el 
bulunmuıtu. çantasm1 kapıp kaçmıılardır. 

Sahtekar hakkındaki tahkikat Tüccar Bohor efendi lıtıldil 
kanuniye hitam buldutundan- caddeılnden geçerken 55 llraıı 
kendtıi hududu milli haricine çalınmııtır. 

Çıkarılmak üzre evelld l6n Pollı Gefimsizlik giizİİlltll'lt 
Müdiriyetine teılim edilmit ve intillaru, te.ıtebhii.~ te 
dün Pasaportu poliıce ihzar edl- "i' 

lerek Amerika ya ıevkedilmittir. llUJda OUiıt 
Soutfgo:Amerfka tabaaıından Üıküdarda oturan Behice 

bir komilnist olmakla ~beraber hanım ilminde bir kadın koca-
aynı zama~da beynelmilel ıarik ıile geçimsizlik yüzünden ıürür 
ve ıahtekar kumpanyası efra- içerek intihara kalkıımııtır. 
dandandır. Derhal yettıtlerek haıtaneye 
Si.tıoı·lat.·J.ar ku11ti$!/01llt [fi- ka.ldarılnaıı ve tedavfıtae baılan-

' mııtır. 

kikaıa devallt ediyor. İki 1.-rın/.aş rırasuulrı sokak 
Sigortalar komiayonu dün ti-

caret odasında Zühtü beyin riya- ortas11ula kal'gfl 
ıetinde içtima ederek tarife tel- Yüksek kaldırımda ıeyyar 
kıkahna davam etmitllr, salıcı Moiı tle biraderi Albert 

Kacıncı defa mnçhu1 bir aebept•n ka•ıaya 
• tutuımuılar, Alberf Molıl ıol 

toplanmış kolundan ve bacafından yara
la~ııtar. Mlllt vapupcular araımda 

rekabeti izale etmek için teıkkül fl kişi lll<ll'IUllıllt flrka . .;ma 
dene komlıyon dün ticaret oda- 1 niriu .~a~·la111111~ 
ıında içtima etmittlr. Seyriıefain , Yenikapıda mavnalar araıında 

6 
ııletme müdürü Bürhanettin be· ıahun eaklandıiına gören pollı 
yin de itlirak etilli bu içtimada memurları bunların hüviyetlerini 
rakabet yüzünden mllll vapurları- tahkik etnıek iıtemiıler, 6 11 

da 
mızın mucibi teeıür olan atıl kaçmağa baılaauıtar~ Bnnun üze-
vaziyetleri ıörO.ıO.lmaı ve .bu rlne muavin Şahtn Zeki efend1'2 el 
muzır rekabetın lzaleıl çareleri ha ıt· h 

vaya 1 a atarak bir kısmını 
derplf edılmlıtfr. yakalamııhr Tahkikat yapılmak· e;,ket aleyhine bi~zminat da- ! tadır. 
vaıı açmııtır. Birinci hukuk mah- E.~ki imflrcı ktızaultıruu 1·akt 
kemeıince rüiyet edilmekte olan ı. 

d 1 
1 

"azanı yaıu.ııorlarnııır bu dava hakkın a geçen ce ae- 1 ., "Y 

de heyeti hakime, ömrütabiinln 1 Beyotlunda Bolaz kesende 
Sıhlyeden aorulmaıına karar ver- I bakırcı Yaninin eıki tnıaret ka
mitll· zanlarını kaçak takı kazanı yap· 

Oiınkil celeıede ıihlye mü-
1 lafı mOıkilrat muhafaza memur-

dlrlyettnin cevabı okundu. Bun· ları tarafından haber ahnmııtır. 
da ııhhı bir istatlı~.k mevcut ol- \ Evelkl gün ( 2:;0 ) kiloluk 
madıgı cihetle kat 1 bir fey ıöy- bir aıure kazanını rakı kazana 
lenemiyecegi bildiriliyordu. ( haline koyarak aatacafa ıırada 

Mahkeme, bu cihetin' ılıorta yani cürmü meıhut halinde ya-
kumpanyalarından ıorolmıuma kalanmıı ve kazan mnıadere 
karar verdi. edılmtıttr. 



sahife 4 YARIN 

Bir düşünce 

Üç milyon liramız ! Bu sütun sizindir _ .................. ....-
Karilerimizin her hangi bir 

Mükerrer sigorta şirketinin teşek- mesele hakkında , makuı olmak 

l, _J k l ıartıyla , vuku bulacak ıikayet-
kü/üy/e bu sene dahi ae Q lT/OT fflU lerini maalmemnuniye bu sutun-

kalmı~vor mu ? lara dercederız. Yalnız göndrile-
._, cek mektuplarda yazılar kAğıdın 

{ Dünkü nüshamızdan devam ) yalnız bir tarafına açık ibar ve 

1 - Mükerrer sigorta mukave
lenamelerlnin ekseriyeti azime-
ıinde oldoğu gibi, Milli mnkerrer 
sigorta firkentine tafsilatlı bor-
drolar tevddtinden slgoeta kum
panyalarının istisna edilmeal; 

2 - Mükerrer sigorta ılrketi
nln mensup oldu§u bir grup ta
rafından itinin kaçırıldığını gören 
her hangi bir kumpanya, iıbu 
mühllkenin ne gibi terait altında 
kaçırıldıimı Dairel meı kezi ye 
komileri tarfından bir tahkikat 
yapılmasını talep edebileck ve 
mükerrer sigorta tirketlnin mes
leki sırrı mühafaza etmemesin
den mütevellit bir gayri meıru 
rekabet görüldüiü taktirde bu 
tlrkete cezai müeyyideler tatbik 
edilmelidir. Bu gibi hallerin te
kerrürünü ımkanaız yapmak için 
bu müeyyidelerin oldukça ağır 
olması lazımdır. 

Komiser Zühtü Bey, azadan 
bu muhtiradakl isteklere ltllrak 
edüp etmediklerini ve itiraz 

' f v veya yeni teklifleri 1 vana e-
kaleti Cellleyi berayi tenvir 
bunları açıkça söylemelerini is
tedi. 

Azadan btrl, mükerrer slgor-.,. 
ta tlrketln'n, ılgorta tlrketlerl-
le, hangi ıeralt altında çalıta
calını ve hangi tarihte faaliye
te geçecellnl bile henüz btldlr
medillnl ve bu ıerattin, kum· 
panyaların Türklyede çalıımala-

rına müsait olup olmadılını 
onlamadan meçhul noktalar 
hakkında münakaıanın beyhude 
alacaiını söyledi. 

Ve her ıeyden evvel Türkl-
yede çahıan ıtgorta kumpanya
larının bu bapta t.enevvQr ede
bilmek Qzere kendilerinin esaılı 
bir refikleri olan mükerrer si
gorta ılrkettle temua geçmeleri 
lazımdır <ledi. 

Ve komiser beyden sigorta 
tirketlerlnin mükerrer sigorta 
ıtrkettle doArudan dogruya bir 
anlatma ve müıtakbel münase
betlerini tanzim edecek olan 
ıeraltl münakata etmeleri için 
bu ıtrketle temaaa ıeçmeılnl 
teminen alakadarlar l'lezdlnde 
ta vasaulta bulunmnını rica etti· 

Az.adan çoğu bu noktal na
zara tıtirak ettiler· 

Reiı bunun filhakika en kısa 
bir yol olacağını ancak, bu bap
ta mükerrer sigorta tirketl mü
diranana esasen müracaat etmit 
oldufunu ve fakat bunların her 

' türlü :izahat itasından tatlnklf 
ettiklerini ve mesai esasları hak
kında umumi blr tetkike yanaı
mak tatemediklerinl bildirdi. 

Komiıer Zühtü ve Alt Rlza 
Beyler cevap vererek bu içtlmaa 
sigortacıların mutalebatı hakkın
da mal<~mat almak ve bunları 
mükerrer •iaorta ıtrketl nizam· 
namesini tanzim ederken göz 
önünde bulunduracak olan ve· 
kl\eti celileye bildirmek üzere 
ıeldlklerlnı ve kumpanyaların 
mUkerrer ıtgorta tirketile doi
rudan dolruya temaıa geçmeleri 
lçln ta-.a11utta bulunrnala aall
hiyettar olmadıklarını söylediler· 

Az.adan bazıları Avrupada 

Komiser Zühtü Bey Türkiye sarih adreıle yazıla olması mer-
Slgortacılarının kendisine emnl- cudur. 

yet gösterdiklerinden ve Vekaleti Aynı dert: ıhlamur 
Celile nezdinde kendilerini tem-
sil salahiyetini verdiklerinden yolu 
dolayı kendlılni bahtiyar eddet- Betiktaıın ıhlamur caddesi 
tlğlni beyan ve ıerd~dilen mu-

pek fena bir hal almıftır. 
talebatı Vekaleti Celileye arzede- Küçük bozukların vaktile ta-
ceğini vadetti. Ancak, bunları I 

mir edi menıesl yüzünden, yazın 
aynen ve tamamen naklü iblağ 

toz kıım bir çırkef deryası man
edememekten ve bazılarım unut-

zarası irae eden bu yol ağer önü
maktan korktuğunu ve bunun 

müzdekl yazda bir tami~ yüzü 
için gayet sarih izahat istedlğinl _ l . ği 

gormezse yo cularm ğeçemıyece 
ilave etti. b kil ı b M "k i fr ıe • a acaktır Şebremanetl-

Diler k ir laza , u errelrl s - nin nazar dikkatinl'celbedarizı . 
gorta mu ave ename ve ta ma- f J · 
tının metni bilinmedikçe bazı. az a ve yeni birşey 
noktaların taırihl hususunu si·,. • İ • 
gorta kumpanyalarından sorul- ıs eınıyoruz 
maıını hiç bir f atde vermeyece- Umumi herpte ıehit olan bir 
ğini çünkü bu noktalar kabul zabit ailesiyim. Zevcim bana iki 
edilseler bile mukavelename ve çocukla, bunların baıhca medarı 
talimat ancak diğer bir takım maiıeti olarak Şamda lkl ev 
maddelerle bunların imkanı tat- bıraktı. 

bikinin ıelbedileceiinl anlamak Tilrklerin Suriyedekl emla-
lhım geldfilnl söyledi. kinin Lozan muahedesi müclblnce 

Reis, mazide ve mürakaba serbest ve mahfuz olma11 lazım 
kanunu, ılgorta mukaveleleri gelirken uzun ıenelerdenberl 
kaıaunu V. S. gibi mühim kan •n- klralarımızdan lltifade edemlyo-
larm layihaları mevzubahı oldu- rum. Üstelik hükumeti mahalliye 
ıundao hükClmeU ~Cumhurlye- bunları satmaf a da milsaade et-
nln evveli alakadarı dinlemek mlyor. Çocuklarım burada ihtiyaç 

[lütfunda bulunduiunn ve bunla- ve sefalet içinde yatarken mali-
ırın noktai naza' lartnı vaıl mlk- mlz baıkalarının ellerinde hedro-
:J••ta nazarı dtkkate a\cbitm ha- lu7or, ıtmdlye kadar bütün te-
tırlattı. ıebbüıatım semresiz kaldı, hak-

Bu meı'elede de Mükerrer kımı gidip Suriye mahkemele-

ıfgorta mukavelit ve tal_ımatı rinde aramağa halim ve kuvvei 
vekaleti celilece tanz!m edıldik- maliyem müıait değildir. Acaba 
ten sonra bunların madde be- buna müsta'cel bir çare bulmak 
İnadde bir defada bilihlre ltl- kabil değil mi? 

razatını dermeyan edecek olan Acaba Hariciye 'vekaleti bizim 
sigortacılar tarafından tetkik gibılerl ne vakit dütünerek ha-
edllmesinln fal deyi mucip olaca- rekete geçebilecek'? 

fanı söyledi. Bizim tstediilmiz çok birıey 
Komlıer Zühtü Bey bu beya- deiilkı, sadece Lozan muahede-

natı kaydettllinl ı6yllyerek Mö. sinin tamam il tatbikinin temi-
Arlyenin yukarda geçen bet nidlr. 
noktasına aıaiıaaki n ktaları 

ilave etti: 
6 . - Milli mükerrer sigorta 

ıtrketinln tarih ve ıeraltl faali· 

yetinin tebllil · 
7. - Avrupai bir mükerrer 

ıigorta mukaveleıi kabulü. 
8. - V ekiletl calllece tan

zim 'edilecek olan projenin ka
bulilnden evvel bir defada ıl
ıortacıların dinlenmesi. 

Celseyi kapatmadan evvel 
relı M. Ariye, baladekl bet 
maddeden retroıeıyona ait olan 
dördüncüıü hakkında komiser 
be7lerln bilhaHa nazarı dikkat· 
lerinl celbettl. Ve dedlkl, hüku
meti cümhuriye mecburi müker· 
rer ıtgorta kanunu bilha11a mem
leket para11nm harice gitmesine 
mani olmak için kabul etmitUr. 
Halbuki mükerrer sigortaları ec
nebi siıortacılara v e r m e k 

vazii kanttn un isti/ula( elli
ği gayeye ve nıaksada ~ııtı
ltali/' bir /larekellir. 

Milli mükerrer sigorta tlrketl 
ancak kendi hi11esiol muhafaza 
ettikten sonra mütebaki meka
dlri Türkiyede çalııan yerli ve 

l...,11ıi11e 

IJir İngiliz l'ft~ııo:1ı kuı·a11a 
bhulwdı 

Evvelki giln Karaderıizden 
gelen lngiliz bandırah {Sllvoflld) 
gaz vapuru bogazdan geçerken 
Yeni mahalle iskelesi Yanında 
karaya bindlrmlf illede bir ıaat 
sonra kurtulnıuıtur. 

bilir. bu ınrette Türkiye prim
lerin memleket dahilinde ve 
devletin mürakabaaı altındaki 
kumpanyalarda kalmıı ve bu 
kumpanyaların devam ve tezyidi 

faaliyetlerini mucip olmuı ola
caktır. 

· Tabiidir ki, terk ve Retro
ıenyo ıeraiti ınükerrer si~orta 
tirketlnln kend' tediyatını ve 

kumpanyaların umumi nıaaraf
larını temine müsait olacak bir 
ıekilde yapılmalıdır. 

Reis, komiıer Beylerden anı
fen mezkQr beyanatın tkttıat 
Vekaletine iblaimı rica ve Hey'
eti Umumiye namına kendileri
ne arzi tetekkürat ederek cel
seyi saat ı ı-45 te kapattı. 

Hey' eti idare Namına 
Katip Komiser Reli 

• 
lrak-lngiltere müzaker 

//(tf/c.lflllfllt : 
inglliz fevkalade Komiserliği 

ile hükumet al'asında cereyan 
eden müzakeratm son safhasının 
Londrada olacağı ve bunun için 
kral Feyıal ile reisi vüzera ve 
bazı nazırlarao Londraya gide
cekleri bura siyasi mehaf ilinde 
söyleniyor. 

İran da 
'Ta/ırandan: 
Almanyalı Mütehassıs Her 

Şarl Mah, Hariltan eyaletinde 
pancar ekilmesi husuıundakl 

tetkikatını ikmal etmittir, 
Verdiği raporda mezkür vi

layetle Mazende vilayeti arazi
sinin pancar :a:iraaline fevkalade 
musatt olduğnndan orada tnıa 

edilecek ıeker fabrikalarının 
Iranın ihtiyacını temin edeceğini 
bildirerek bunu Hükümete tav
slye etmittir. 

Ne aıa 
->~ 

Rüsumatın motör
leri bozulmuş! 

Rüsumat idaresi tarafından 
Londra ve Almanya f abrtkalarına 
ıiparlt edilen açık deniz motör· 
leri iki ay evvel htanbula getl
rilmlıti. 

Halbukl bu motörlerln henüz 
seferlere baılamadan, altındaki 

bakır lavhaları sökülmüttür. 
Motörler Haliçteki Seyrlsefa

inin ( 2 ) numaralı havuzuna 
sokolarak yeniden tamir edil
mlı . Ve dün havuzdan çıka
rılmıılardır. 

1Jür111ü111eşl11tl halinde bir 
derde.~/ 

Dün ıabah Sofularda Melek 
hanımın evine aabıkalı Cevdet 
girmlt meydanda buldutu bazı 

eıyayı çalarken cürmümeıhut 
halinde yakalnmıttır. 

Akalliyetlerin 
vakıfları 

Akalliyet vakıflarınm evkaf 1 
idaresi tarafından ne suretle 

dare edilecefini soran bir muher
rlrimize evkaf müdüril Niyazi B. 
demiıtirki : 

" :AkaUlyetle,, in evkafının 
evkaf ıdareıine devri hakkında 
henüz latanbul evkaf idareıtne 
mal6mat gelmemtttlr. Bunlarm 
ne suretle alınıp idare edileceil 
ve paranın ne olacalı malum 
delildir.,, 

1i~akyada ekinlerimiz {Jfl,IJt~l 
iyidir 

lstanbul ziraat müdürü tef
Uıatta bulunmak üzere Silivri 
Tekirdai kazalarına ıttmittl. 
Tahsin bey bu havalidekt tefti· 
ıatı ikmal etmif, dün ıehrlmize 
avdet eylemiıttr. Tahsin bey bu 
havallde yaptıiı zirai tetkikat 
hakkında bir rapor hazırlaya

caktır. 

Afganistan 
Kdbiltlen: 
iki memleket arasan~.: 

dut üzerinde ıakln Kab•~0 fi 
f ından ika edilmekte 0 ~ 
iki tar af ı ızrar eden h~ 
fesadiyenin kökünden sö ..,ı'
husuıunba lran ve Afi k, 
liükümetleri ara11nda dlOI• 
baılamııtır. 

Nakliyat 
Ode.~ellen: ıJ' 
Ruı nakliyat ve ticareti ~ 

riye idarcsile Fort fab~ 
arasında, son gilnlerde fıt il 
tesis olunan Fort fabrika••....., 
mulatının Arablstaıi 'le ,; 
körfezi llkeleferine Ruı dt il' 
bahriye ıefatnt ile nakil ıçto 
mukavele akdedilmiıUr • . _1cf -

Bundan dolayi ıap ? 
Basra körf ezf ne itle yen'* -" 
rın lüzana kadar artır.iti' 
Rus tirkeU karar vermııtJr· 

Spor 
-·~·· -

lstanbul futbol heyetlndeO : / 
ı - 18 Nisan 9 iJO C_.,f 

nü Taksim ıtadyomund• f lı' 
lacak Viyana·İstanbul rıı•~';J 
kemi ltalyan • hakem -"' 
tehi Mösya (Mauru) dur· JJ 

2 - Yan hakemi W' 
namına Kemal Halim Beyci';' 1 

3 - Maç tam saat 16,a 
dır. _J 

4 - Jsimlerl aıaiıd•..:. ~· 
oyuncular ıaat 15,30 da~ 
ıaray kulübünde iıbatı 
edeceklerdir. ~ 

Betiktaıtan : Hibnii, ' 
lıtanbul ıpordan , ~ 
Fenerbahçeden: Zektf•r-__M 

tin, Cevat, Fikret, M'. 
Eüruzan, Re,at, Rıza, ~ 

Galatasaraydan: Nıh•''fl" 
han, Mithat, L. Mehmet, 
Beyler. 

40Qbf;li;1ıJ 
zarar yok .ıl. 

Dilnkü gazetelerden b~ 
Rıhtım lrkell anbarl• ~ 
külliyetli mıkdarda eıya lı~ 
dıgı ve bu yüzden hal ;r.· 
400, 000 liralık bir zarar• ;I,. 
dığı hakkında Rüıumat ~ 
riyetine bir ihbar vaki old~· 
dair bir havadla çıkmııtı~, 
daıımızın verdlfi bu ha.,...· '/ 
eskidir. Filhakika bu.-- ti 
buçuk ıene evel Aaka~ot"' 
lunan Rüsumat wnu• 1110~ 
iüne böyle bir ihbar yak!ıJo 1 
gümrükler umu• aüdürl f~ 
bu itin tahklkiDi baı 111~1 . , 
Raif beye havale etJOlf .~· 
husuatakl tahkikat heaO•:,~ 
tir. Tahkikat esna'llnd• b'" 
nln ihbar edtldlil ıtb1

1111.,ıa.J, ehemiyet olmadıfı anla'ft .,~: 
Hatta bu sebebtendlr dl • • .,al' .... ,.. ' 
nöbetçi bulunan meınu ttt',I 
itten elçektirilimtfır. · :. 61~ 
aleyh iddia . edlldtii ~ıı .,, 
400 bin liralık bir zar•' 

degildlr. .,.,.,.,._;----:. {il~ 

Jlal(ıp~ nıii/ellişleri te/lıl 
· çıkıyorlar ... ,ıtt' 

Ankarada toplanan t-' 
kı d• ... 

müf ettiılerioinin r· n , • .-". 
turnesine çıkacak anoı ti ııs" 
tık. Bunlardan 36 müfet f ~ 17"' 
telif mıntakalarda teftlf&t 4'-

.• d11. <An'- ar• 

müıtamel bazı numuneler lrae 
ederek vekl\eti celtlece böyle 
bir mükerrer sigorta muka•ele
ılnin kabul edi\meıhal teklif 
eylediler. 

yabançı kumbanyalara tevzi ve 
tevdi ederse vazu kanunun ve 
hUkekmeUn ıUttüiü gaye ve mak
.. da ıöre hareket etmtı sayıla· C. Şaban Zülttü E. Ariye 

Verilen malumata nazaran 
yagmurlar vakti zamanında ve 
mebzul yaidıiından dolayı bu 
taraflarda ekinler aayet eyidir • 

lunmak uzere un 
tehrlmlze aelaatıttr. 



_!7 Ntaan 
-=-=· 

~ r~ı 

İzmir de dört 
kişinin tevkifi 

//iz-met guzetr?sindcn : 
Komünistlik propagandası ya

fıtıkları ve ıehrin muhtelif maha
erine heynname attıkları idd· 

~dtlenler hakkındaki tahkika:: 
evam edilecektir. 

1 . Maznunlardan Maarif emin
lğı katiplerinden İbraim Saffet\ 
R~ıozcu Nazif' İD§aa t amelele
tınde Abd 11 ı h n u ah efendilerle tütün 
n lsa.rı h f 1( mu n aza memurlaından 
A~d~~t efendiler birici müstantik 
ect·ı ııa bey tarafından isticvap 

d .. 
1 

mitlerdir . Mumaileyhimin 
Otd" d 

reddu e haklarındaki vaki iddiayı 
"-t'ı etmekte ve bugibl hadiselerde 
\eın ~~n alakalari olmadığını söy-

'~ted · At ır. 

ra lınunlar hakında tevkif ka
rı ~e .1 Gı rı nıtı ve cümlesi dün akıam 

li!ti hapsancye sevkedilmiıtir. 
1Znıet gazetesin-

deki hadise 
//i-.. • I t "''llel rıazetes11uıe11: 

h dllrehanemize gelerek mu-
'~rl c ledd" erimizden Ahmet ema-

f\tuhın beye silah teıhir eden 
ktk iddtn efendi hakkındaki tah
or ~t evrakı müddei umumiliğe 
,1' an da sulh ceza mahkeme-

ne t d 
clerh ev i edilmiş ve maznunun 
tı e.I tnuhakemeslne baılanmıı-

1', 

Reisin sualine cevaben: 

l'fndPttaznun: Komünist hadisele
btrı e Polis müdürlügünün nıuh-
811 •~f atını haiz bulunmaktayım 
dftn~Unaıebetle harice karşı ken
btr •ll· nıuhafaza için her halde 

li ah taıımam lazımdır. 
lca ll}'ır her zaman taıımam 
~, P elliği günlerde kullanırım 

i~:h .. Pederime aittir.: 
teaınd aun evvelki Hizmet gaze
~, l e benim komüniıt olduğum 
l',hl•tlcvap edildiğim yazılmııtt. 

1Ye edild"ğ" · - 1 · >'tl ı ımı gorme erı ve 
~Ottı~aları için gitmiıtim. Beni 

Unfst za 
~llhb nnetmtıler. Onların 
kolllu .. iri sıfatı altında dııarıda 

nlstlik 
tılını ld . Propogandası yap-
benı dıa edilmiı. Bu yüzden 
... Yaklllay 1 . . .

1 ,.,etekı ara< ıstıcvap ettı er. 
•erbes~b hakikat anlaıılınca beni 

_ •taktılar. 

hltte \eS~ffetten baıka komünitıt-
\r"lf d Çoğunu t e ilen ıahıslardan bir 

daha f arıırım. Fakat Saffetle 
orıu d ~ıla alakadarım. Çünkü 
kada a a eskiden tanırım ar-

tınıdır. ' 
lfey'eu b k 

ta bi a ime bundan aon-
d r nıGddet .. 
evanı etrnı nıu:zakeratına, 

d 1 ve rna:znu M h 
in efendinin t k n u id-

ev lffnev h . 
t'cesi elinden alınan lllb e adıse 

llrabellum olup ol ancanın 
letk k rna.dığını , 
k 1 l için mevki müstahke.: 
Unıandanlığından bir müteha 

••• lb ·-ce ine karar verilnılt "e 
illuhakeme talik edilmiftir. 

Muhiddin efendi hapıhaneye 
revkedilmiıtir. 

ltnir hapisanesin-
de bir arbede 

(<//izmet» gazrJtesbulen 
F hUnıumi hapisanede birinci 

er anede gene bir hadise ol-
tnuı ve .. k 
•u uç iti ağır ve hafif rette 1 •e.n d Yara anmıılardır Hapi-

e ahllı d • 
ille k n e iki partiye ayrılan 

v uflar o t 1 ğ tlılıle r 8 ı ı velveleye ver-
bır kr ve bütün ferhanelerde 
dır ~ıııklık husule getirmiıler-

• Qadiıe e d .. 
•naıın a vucudu-

Yalovada 
->"-....= a"< .. -

YollaJ' 11e inşaat u~fiiş edildi 
Y alovadaki in~aatı teftiı etmek 

üzre Halle fırkası müfettiti Hakkı 
Şinasi paşa dün Yalova ya gitmiftlr · 

Vali vekfli f azh bey yeni 
yapılmakta olan yolları teftiş 
etmek üzre dün Yalovaya gitmit 
va akşam ıehrlmize avdet etmiştir. 

-----~·~-----
Jlint isyaıu al.evleniyor 

Londra, 16 ( A.A) 
Kaİkütndan Daily Maile bil

diriliyor. 
Gandinin en kuvvetli ve nü

fuzlu taraftarlarından olan Kal 
küta şehremini ile Hintliler kon
grası reisinin tevkifi neticesi 
olarak Brehmenlerin 24. saat ma
tem tutmağa karar vermeleri 
evvelki gün mühinı bir vaziyet 
tevlit eylemiştir. Ahali şehrin 
cenup kısmındaki sokakları ma
nialnrla seddederek müruru ubu
ru f e1ce uğratmışlardır ki halk 
lngilizlerl ve polislerini ta~a 
tutmuştur. Asiler bir çok tram-
~vay Vdgonlorını ateı1emişler ve 
yangını dôndürmeğe gelen itfaiye 
efradını taşlamışlardır. Bunlar
dan bir kaçım da ağır surette 
yaralamışlardır. Ancak büyük 
zabıta kuvvetlerinin müd;h~lc;i 
üzerine sükün iade edilebilmiştir. 

Çekir,qe nı ücrulelesi 
İzmir 1G ( A.A) 

Çekirge haıereleri görülen 
mıntaknların ihbari üzerine ıehri
miz ziraat baımüdürlügü tiddetle 
mücadeleye karar vermfı ve icap 
eden tedabiri almııhr. 

/Ju seuc daha ucuzmuş 
Londra, lG ( A . A) 

Nisanin birinde hayat baha
hlığı 1914 Nisanına nisbeten yüz
de elli yedi nisbetiade daha yük
sek idi. Bir ay evvel pahhhk 
farlu yüzde altmıı bir ve geçen 
senenin ayni tarhinda yüzde alt
mış altı idi. 

nun muhtelif yerlerinden sekiz 
yara alan, katilden 15 seneye 
mahkum Hüseyin, memleket has
tanesinin mahpuslar koğuıuna 

nakledilmistir. 
Bu e~ki kin yüzünden Ôde

miıli ve Bayındırlı bazı mevkuf
lar birleıerek boınak Hüseyni 
öldürmeği kur111uılardır. Diğer 

taraftan boınak Hüseyin de 
boınakları ve diğer bazı arka
daılarmı toplıyarak Ödemiılilere 
karşı koymağa hazırlanmışlardır. 

Nihayet, hadise öğleden sonra 
patlak vermiş ve hapsanede kanlı 
bir arbede haılamıı ve hapsane 
birdirine . girmiıtir. Bu esnada 
Hüseyin 8 yerinden yaralanmıştır. 

Hapsane gardiyanları, jan-
darmafo.r koğuılara girerek naa
yi§I temin etmişlerdir. 

Bundan beı dakika sonra hapi-
sanenin ayni koğuşunda bazıları 

müttehiden onun intikamını 
almağa kurmuşlar ve aradaki 
kavğı neticesinde boşnak Yusuf 
'Ve aralan, Ôdemiıli Mebmedi 
küçük bir bıçakla yaralamışlardır 

Bu ikinci hadise üzerine vazi-
Yelin 'V h . k h . e ametıni avrayan apı-
sane lllüdu" 1-.," b' . . k " t 
taharrı r ugu, ırıncı oguf a 
çak el Yat Yapmıı ve bir çok hı-

. e aeçfrmiıtir. Boınak Hü-
ıeyınl ~arahyan bıçak 26 santim 
uzun Ugnuda 1 dedir. 0 up hayatı tehlike-

Hapsanedekı h 
h l .. dd . adtseden der-

a mu eı umu Tk h 
edilmiı tahkikat mı 1 aberdar 

•na baılnnııı ve 
mücrimleri tespit etınittir. 

Bu hadise ü:ıe~ine Ôdenıftli 
ve Bayındırlı mahkumlar görülen 
lüzum üzerine bodrum ferhanesi
ne nakledilmiştir. 

YARJN 

Ticaret odası 
- ):ro- (- -

( Birinci sahifeden devam ) 

si değildir. Bunu ancak oda 
meclisi yapabilir. Bunun için de 
oda meclisini teşkil eden zeva
tm muh~elif ihtisas zümrelerine 
ayrılması ve bu zümrelerin de 
bir takım tali komisyonlara 
tefriki icap eder. Ticaret ve 11a
nayia taalluk eden her hangi 
bir meselenin tetkiki ve ittiha
zı lazım gelen tedbirler evvela 
bu encümenlerde karar altına 
alınmalıdır . Mesela ihracata ait 
bir ınese]e varsa o mesele bu 
branıla alakadar encümende tet
kik olunmalı ve sonra kendisin
den daha büyük olan ve daha 
mütehassıs zevattan teşekkül eden 
tali komisyona gönderilmelidir. 

Mea'ele bir kerre de orada 
tetkik edildikten sonra heyeti 
umumiyeye sevketmelidir. Bütün 
bu itler yapılırken oda idaresi 
memurları vasıtasile 'encümen 
ve komisyonların faaliyetini pek 
yakından tahkik etmeli ve ni
hai kararlar ve raporlardan va· 
ktı zamaniyle alakadar makam
lar haberdar edilmelidir. 

Bu suretle sanayi ve Ucaı·e
tin inkişaf i için ittihazı lazım 
gelen tedbirler yin~ oda mecli
sinin rey ve karariy]e alınmıı 

olur ki bu daha doğru ve meto
diklir." 

Halbuki bugün ne bir ihti
sas encümeni ve ·ne de odanın 
tdşkillndeki gayelere varmak 
için ittihazı lazım tedbirleri ala
cak bir mütehassıslar komitesi 
mevcuttur. 

İşte bu yüzden oda resmenl 
hali faaliyettedir. Büyükçe bir 
yekuna baliğ olan bütçesi vardır 
Amf ri memuru vardır vardır, ama 
yalnız bir fey yoktur. 

Hüsnü niyelte çalııarak sana
yi ve ticaret erbabı için lazım 
gelen şeyleri yapmak. 

Son günlerde ihtilaf o kadar 
alevlenmiştirki, meclis azalarından 
bir kaçı reis dahil olduğu ha.ide 
altı aydan beri içtimalara devam 
etmemekte ve bazıları da ist!f a 
et mit bulunmaktadırlar. 

Bu cümleden olarak 'seyrbe
f ain mu dürü Sadullah, hl\cı Hü

seyin mahdumu hacı Mehmet 
ve reis vekili Hamdi beyler iıti
fa etmiı bulunuyorlar· 

Kahve ve ıeker üzerinde 
vasi mikyasta muamele yapan 
bir zat' ta son günlerde 100 bin 
lira açık verdiginden dolayı Vi
yanaya kaçmıştır. 

Hülasa Oda meclisinden dört 
ki§i istifa etmiı bulunmakta ve 
diğerleri de devam etmemkte
dirler. 

iktisadi ve ticari buhranın 
devam ettiği ve her gün bir iki 
ticarethanenin likidasyon Yaptığı 
ıu nazik devirde en ziyade 
çalııınası i~ap eden daice hiç 
fÜphesiz ticaret odasıdır. 

Son zamanlarda Türkler 
arasmda uyanan V'e memleketin 
can damarını teşkil eden ticaret 
fikrini kırmak ve tekrar ğençleri 
memuriyet kapısna ko§luracak 
vaziyell ihdas etmek bilmeyiz ne 
dereceye kadar doğrudur. 

Aceba Odada ki bu vaziyet 
ve atalet daha ne kadar devam 
edecek? ----_ .,....,. ______ _ 

I • 

/skanyanın Alnza11lara 
verdifji inıliyazat 

Madrit, ı 6 ( A.A ) 
Nazırlar meclisi Berselon Ka

diks Seyil ve Kadlks Kanarya 
adaları hava hatları imtiyazın ,n 

Almanyaya verilmesfnl tasvip 
etmittlr. 

Herman 
• 
lspirer 

(BirinC'i sahifeden devam) 

beri cinsleri, miktarları, fiatlerl 
kat'iyetle teıplt edflrnemJı te 
hala muhaberata mevzu olmakta 
imit ? Bu hususta tütün tücccar
larının mutalaatına müracaat 
ettik bize tebessüm edilerek 
dendikil: Bu tütünlerin miktarı 
ne olursa olsun, bunları ekis
pertiz edip fiat taktir etmek 
pek kısa bir zaman mes' ele sidir, 
senelere lüzum yoktur, Eğer bir 
teahhur vaki ise bu, her halde 
esbabı fenni yeden değildir. 

ü - Defterdar bey vefat 
tarihinin ıon günlerde yani bir 
ay mukaddem Tiryeste Konıolos
luğundan sorulmasmın yeni bir 
ihbardan mütevellit olduğunu 

kaydediyorlar. 
Mevcut kanuna göre herhan

gi bir veraset vergisinin tehak
kukunda yapılacak birinci İf 
vefat tarihinin tesbiU değilmidir? 
Acaba bu mühfm noktanın tah-
kikı niçin dört sene ihmal e.1il
miıtir? 

7 - Defterdar bey vergi 
matrahının Herman lsprerin ve
fatı tarihinde Türkiyede mevcut 
tütünlerinin [kaffesini ihtiva et
tiğlnt yazıyorlar. Maalesef bu 
malumat mevsuk istihbaratımıza 
tevafuk tmemektedir. Herman 1 
veresesinin ketmi matrak huıu
ıundaki 1 ihtisaslarına nazaran 
bu noktada dahi Defterdarlığın 
yanlıı bir yola sevkedildiğini 

zannediyoruz. 
Herman öldüğü zaman Tür

kiycde kendisine ait depolarda 
yalnız 927 mahsulü değil 925, 
926 mahsulü tütünlerden de 
kültyetli miktarda 11toklar mev
cut bulunmakta idi. Herman 
firketinin her sene iki ay üç~ 
milyon kilosu İzmir mali olmak 
i.izre bet milyon kiloyu müteca
viz tütün mübayaa ettiğine göre 
cu beyanata cebri nefsile bile 
inanmak kabil olamıyor. 

Defterdar bey ve maiyetle-
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Pangaltı 
Sinema Uyatrosunda bu akıam 

Komik Şevki B. temsilleri 
Avrupadan henüz ıehrimize vu
rul eden Kolumbtya plakları 
ve güzel sesler kıraliçesi Sabriye 
Hf. tarafından sahnede konser 

Satıln1amış Bakireler 
Gülünçlü komedi 3 perde 

Dühuliye 30 kurut 

* Beyoilu 

1'Iulenruj salonunda 
Bu gece ıan'atki.r Naıit B. 

temsilleri Türkiyenin en namdar 
aktör ve akteriılerloin ittiraklle 
birinci defa olarak: 

Zeybekler 
3 Perde 

Alaturka d ~nslar ailevi duettolar. 
Fiatler ; 30, 60, 75. 

~ 
Üsküdar 

Hale sinemasında 
Bu akıam 

Ateşten kalp 
Mümessiller : 

ivan Mojikin ve Mozl Vernon 
Geceleri 9, 30 da hergiln gün

düzleri 3,30 da. 
Gelecek program: 

Deniz Kurtları 

,. .... Eskimo-·, 
• • 
E KREM GLASE E • o • : Yalnız Beyoğlunda M LATYE 1 
: de bulunur. : 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
-İstanbul müddei umu-
ıniJiğinden: 

Avukatlık hntthanlarının su
reti lcraaına dair 28 Teıriniıanl 

1926 tarih ve 6405 No. lu tali-
matnameninH. BeııdlndektMart, 
Teırinievvel ve Z. Bendindeki 
Nisan Teırlnlsaniye dellttlril
mittlr. 

Bu seneden itibaren avukatlık 
lmtehanına girmek isteyenlerin 
ona göre müracaat etmeleri lü
zumu ilan olunur. 

rinin, ihttsasile alakadar olan 
tütün itlerini layıkile anlayama
yacakları, bu hususta möZur 
oldukları bedahettlr. Bundan 
dolayidirki aanatlerinde mahir 
olan Herman veresesi, her fır- TA ViLZADE VAPURLARI 
saltan istifade ederek maliye Ayvalık Ekspreıi 
memurlarımızı, hukuki manav- Selamet vapuru 
ralar, ketim ve ihşn, muvazaa 
gibi muamelat karııaında bu- 17 Nisan Perşembe 

lundurmuaılar ve ınühım bir devlet günü akıamı 17de Sirkeci rıh-
alacagının senelerd ~n beri ta- tımından hareketle Gelibolu , 
hakkukuna manı ! olmuşlardır. Çanakkale, Küçük kuyu, Altın 

Oluk, Edremit, Bürhaniye ve 
Defterdar bey, bu yılan 

Ayvalık iskelelerine azimet 
hikayesi kadar uzun muame- ve avdet edecektir. 
latm bir an evvel neticelen:ne- Yemit Tavil zade biraderler 
sini arzu ediyorlarsa vakit geçir- 1 Telefon lat. 2210 

medcn hakiki erbahı ihtisrta -----... -•••••ili 
müracaat ederek evvel emirde Sultan Ahn1et Sulh 
mes'elenin gavamızına vukuf k 
peyda etmelidirler Aksi takdirde ikinci Hu uk n1ahkeme-
vasıl olacakları neticenin tam ve sinden : 
kamil olamayacağı muhakkaktır. Müddei Halil Fahri bey vekili 

Hayat çıktı 
Hayatın Üçüncü nushaaı em

saline faik bir surette inliıar 
etti. Münderecatı itibarile Avru
pa mecmualarından hiç geri kal-
mamaktadır, Fikir ve siyas~t 
ceryanları bu nü•hada bek mu
tehayylz kalemler tarafından 
icmal edllmiıtir. Hindistan mes
elesi, sulh meseleleri ve saire •.• 
Yavuz sultan Selim makalesi 
ıonderecede mühimdir. Verem 
nihayet yenildim ? fıkrasını 
mutlaka okayunuz. Memeleketi
mizide bu kadar ciddi bir mec
mua görülmemiftir. Yilz sahife 
20 kuruf. 

avukat Daniel Behar efendi ta
rafından Binbtr dirakte Eczane 
sokağınde 38 numarada mukim 
Avni Arif bey aleyhinde 135 
lira bedeli icar talebtle ikame 
ettiği davada mfüldel aleyh Av
ni Aarif bey hakkında taıttr 
kılınan davetiyelerin ikametki
hının meçhullyeti dolayhile bill 
tebliğ iadesi üzerine bir ay mnd
detle ilanen tebligat ifasına ka
rar verilmiı ve yövm muayyen 
muhakeme olan 26 Mayıı 930 
pazartesi saat 14 de mahkemede 
ispatı vücut 
göndermeniz 
ılan olunur. 

etmeniz veya vekil 
tebliğ makamına 
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TAKSiTLE 

bisiklet ve gramofon satılır. Adreı: İstanbul 
yenf postane, ka11111nda, eski ZapUye caddesi, No. 22 
Şubesi: Galatada Bankalar caddesi No 22 Mekikci 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Rahel Hanının 279 ikraz numaralı deyin senedi mucibince 

Emniyet Sandığından istikraz eylediği meblağ mukabilinde San· 
dık namına merhun bulunan Kasım paıada Bedrettln mahalleslncle 
Yaımak sıyıran sokağında eski 24 ve yeni 42,44 numaralı ve 
aeksen arıın ana üzerine mebni üç buç11k kattan ibaret altı oda, 
iki sofa, üç mutfak hamam, kuyu, ıarnıç, ve iki arıın aralık ve 
müıtemilatı saireyl havi bir hanenin tamamı vadeli hitamında 
borcun verilmemesinden dolayı satılıfa çıkarılarak bin befyüz 
lira bede] He müıterjsi namına kat'i kararı çekilmft !iken bukere 
yüzde on zam ile baıka bir milıteri çıkarak müzayede bedelini 
bin altıyüz elli liraya iblag eylemlı olma11 cihetile m•kur .hane
nin 19·4 ·930 tarihine müsadif ön\lmüzdeki cumartesi günü tekrar 
son müzayedesinin icrası ve muamelesinin ikmali mukarrer bu
lundutundan talıp olanların mezkikr günde nihayet •at on bete 
kadar Sandık idaresinde hazır bulumnaları lüznmu ilin olunur. 

~~~~~~~=~~~~em~ 
~ lstanbul : Ankara caddesinde Reıit efendi hanında 1 
~ ~ ~ 

; '::ıbaacılığa ait her nevi işi ehven ve~ayet güzel 
~ ve temiz bil' şekilde teahüd eder 

~~ Erbabızevk ve merak bir kerre teşrii buyurduktan taktl;..ade 
~ itlerinin nelaetlnden memnun kalacaldan filpheslzdlr 

~~~~~~~~=~~~~~ 

"KUR' ANI KERİM,,İN 
Arabcası ile birlikte Türkçesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

L.üğatı Kuraniyesini havi 
Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmif. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey 
tarafından tashih idilmittlr. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzey,>:en cildlisinln hediyesi 2o0 kuruıtur 
Kaymak kafıdlısı ve altun yaldızl111 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

4 adet kamyon satılması: 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

Azapkapı Levazım anbarında bulunan dört adet Kamyon 
pazarlıkla ıatılacaktır. Taliplerin her giln ıidip mezk&ır anbarda 
kamyonlat1 görmeleri va 21 -4 • 930 pazarteel ,ıünü aat 1 O 30 4a 
yüzde yedi buçuk teminatı muv.akkatelerile Galatacia ıaıüba,aat 
komsiyonunda bulunmaları. 

* * 
1500 metro mik'abı 

kereste mübayaası: 
Tütün inhisarı umum müdürlüğünden: 

Samson fabrikası için muhtelif eb'atta 1500 metro kereıte 
mübayaa edilecektir. Taliplerin her ıün gelip ıartnameyl 16rmeleri 
ve ~3 - 4 - 030 çarıamba günü aeat 10,30 a kadar teldlflerl ile 
yüzde yedi buçuk teminatı muvakkatelerlnt kapalı zarfla Calatada 
mClbayaat komisyonuna tevdi etmeleri. 

BELSOGUKLUGU °4' 
FRENCl ve ADEMl iKTiDAR 1 
Dr. Sıtkı Necip 
Beyoğlu Parmakkapı lramva7 

-- cadd .. lnde No. 111 

8 inci icradan: Bir deJ'llln 
iaUfaıı için mahcuz llto&'J'af t .. -
lartle bir demir kasa müayetle 
ile 1atılacaktır. 

Taliblertn N&lalun 21 illd P.a-
artea1 aQDG aaat 12 de C .. ı .. . 
1-- -.ı Ç9fllle "2 ..... ... 
... munma m6racaatlan. 

YARIN 

HAVA PARASI Yoktur 
Her türlü ticarete elverltli fev

kalade temiz ve prezantabl y"ni 
yapılmıı 

Üç dükkan ve hir lokanta 
Kiralıktır. 

Ayrı ayrı veya hepsi bir dükkan 
olarak müfterinin ist~diği tekle 
konularak verilir. Elektrik, parasız 
tatlı ıu, abdeıthane mutfak yeri 
her tarafı yağlı boya, çini döıeli 
t 2 arım yüzü ve yekpare camlı 
vitrinleri vardır. 
FJA T ÇOK EHVEN menfaatiniz 
ıç:n bir kere gönnek kafidir. 

Galatada Topçular tramvay 
caddetinde Karakuı hanı altında 
No 112 öfleye .lcadar müracaat. 

ı\1üzayede ile satış 
Ntıanın 18 inci Cuma günü 

sabah saat 1 O da Beyoflunda 
Tünel yanındaki Karanfil soka
fında 8 numarali Andonaki rA
pergi apartımaıunın 3 numaralı 

dairesinde bul-..n muteber bir 
aileye alt etyalar müzayede ııu· 
retile satılacaktır. 

Krhtal vitrinler ile müzeyyen 
ve 9 parçadan ibaret asri zarif 
yemek oda takımı, Amerikan 
uauln kanape ve koltuklar, son 
moda ve yeni ~e neflı yatak 
oda takıaıı, tezlonı, perdeler 
ve aatorlar, çini ve salamandra 
sobalar, Japon •e kriıtal vazo
lar, elektrik avizeler, çay ve 
tabak takunları, aynalı dolap, 
lreryola. 1 adet gece maeaları, 
protmanto, ••ııclalyeler, eedefll 
talMare, heykeller ve biblolar, 
gümiifler sofra takımı, vesair 
etyai beytiye. Anadolu ve Acem 
hahları ve seccadeleri. Pey sü· 
renlerden ı 00 de 26 teminat ah· 
nır. 

ilan 
Ştılıde Bomontl caddesinde 

Bulgar çarııaında Hoca lbrahim 
mahallesinde r, numaralı hanede 
sikin iken hilen ikametgahları 
meçhul ve kanun müıne11illerl 
bulunamayan EnUnpata zade 
Ekrem bey zevceıi Melek Gnlıen 
hanım ve mahtumu Kemalettin 
bey ve kerimeıi Fatma leman 
ve Ane Lebibe hanımlar. 

Alacaklı 1 odori efendiden 
8 Alustos 337 tarih ve 21,22 
numaralı iki k: Kartal tapo ta· 
sarruf aenedile bilibale ve bll
hesabe borç aldıtınız 2200 hraya 
mukabil uhtenizde bulunup ve-
f aen fer al eylediiiniz Kartal 
kazasının Tuzla karl~e~ind.e ~öık 
bayırı ıokalında vakı yırmı Üç 

dönüm ilç yüz on ikl zürralı bir 

k t t - 1-k yerile mülkü. 
ı a zey unu 

Ve 31 otuz bir dönüm iki 
evlik iki yüz otuz \lÇ zürr)a Vüs-

. satı rna atlndeki arazlniZ•n . ••nı 
alaC4klı Tekili talep ebnittar · 

Maaresülmal ~e reıml tahsil 

la ak - d bet heıabtle cem'an or yu~e .. 
2310 iki bin üç yuz on lira ile 
beraber tediyesi hakkında tebli
li muktaz1 öde111e emri ikarnet
glhınmn meçhultyetl hesabile 
teblil edilememlt oldufundan 
tarihi ili.ndan itibaren on üç 

• 1 .. , d 930.ı o dosya numa-
ıun .,.n e dö d· - l 

il 1 ta bul r uncu cra 
rası e s n 
dalre.lae meraeaatla borcun 
tamamına veya bir kısmına ve 
ya alacaklı takip icrası hakkkı· 
~na ıurazmız 99,_ bildirmeniz 

ve tarihi illndan itibaren dok
•n llD zarfıada borcu •erme
m ..tr.ı Wultrde mefrutun 1atı
lacaiı Neme emri makamına 
kaim olmak Uzere illn olunur .. 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERl~İP 4. Üı 1CÜ KEŞİDE 

11 MA YJS 1930 
Keıideler; Vilayet, Şehremaneti, Defterdarltk, İı, 

bankaları murakıpları ve halk huzurunda 

Büyük ikramiye 

( 45,000) Liradır 
Her ketidede çıkan numaralar tekrar dolaba konmaz. 

KARYOLAYA iHTİYACI 

A.'il'İ 1110/Ji~ııc Juo/ja z.osuuı 
Siyah, lake ve bronz karyola
ların her boyu ve her nev'i 
gelmiıtir. Her çqit mobilya 
bulunur. Fiatlar rekabet kabul 
etmez derecede ehvendir. Bir 
ziyaret kif idir. 
ADRES: İstanbul Fincancılar 

fm yokuıu No. 27 Tele: İat.:J407 
~ AHMET FEVZi 
~--~9§g§~-~§~§§ggg~1t§S~ 
- Doktor 

AGOP YESSAYAN 
Dahili ıniiteh:~sısı 

Kadın, Çocuk ve erkek dahili hau ... lıklarını tedavi eder 

1 Hergün Langada, camiiıerif sokaiında No. 19 hususi 
kabinesinde hastalarına fevkalade \ikkat ve ihtimam ile 

• bakar ve azami suhulet göstem· Hazakat ve teıhiıi 
• mücerreplir 

•as••••••••§••o~~91J••••ss•• 
OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpafa Hastahanesi Operatörü 

İstıkhil caddesinde Rus sefarethanesi karşısıntls 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: tul5 

•••&&A&&••&&~A•!&&&&AA•AAA6A• 

M. NURİ ve ŞERİKİ 
Bikürnle Günırük nnıaınelatı ve nakliyat işleri 

keınalı sürat ve eınniyetle ifa olunur. 
MALI ve iDARi iŞLER DAHİ TAKIP EDiLiR 

~ Adres : Galata Havyar han orta odalar No. 4: 

j Telefon : Beyoğlu 45 t 5 

~YTTYYTYYYY~YYtYYYYYYYYYYYYf 
J)oktor l ... ""'<:·vzi 1\hnll'l ,, 

Frengi, belsoğukluğu, cilt, 
teda vihaneıi 

Cumadan mada her gün 
ıaat 10-Gya kadar hastf\ ka-
bul edilirr 

Adres Ankara Caddeasi N. 43 

Telefon lstanbul :l89!J 

Kiralık fırın 
Kumkapı çarıu içinde Sam

sun Sokağında 11 numalalı frun 
karıusundaki kahveye muracaat. 

Doktor A. kutiel 
Gtzli ve cilt hastalıkları mütehass111 

Karak6y börekçi fırını sırasındaN. 3 4 
----.......... - ---

Zayi: f eyziye lisesinin Eylul 
929 tarihli 7 o numaralı aldıfım 
tasdiknameyi zayi ettim. Diie· 
rini alacaiımdan eskisinin jkük· 
mü olmadıiını illn ederim. 

Silleyman Şevket 

han: Galatada yeni cami 
d~sinde 12 numaralı mai 
ayakkabı licareUle ittiaal 
Zaharya veledi Dtmitrl Me 
efendinin icra ve iflis k 
nun 2 7 6 ıncı maddeıl mu 

konkordato talebi icra 
• itiraz mercilnce nazarı 

alınmı§ oldujundan kaaWI 

kürun 283 üncü maddeılae 
kan mumaileyhte alacaklal'I 

ların bilcilnale vetaikl ber• 
alarak itbu l 930 ıenui .,.a 
15 inci perıenbe ;üaA 6119.fl 
aonra saat 14 te Galatade 
hanında ikinci katta 'ı- 4 2 ... ~~ .. 
maralı yazıhanede ııbatl 
eylemeleri ve akai taktii• 
müracaat etmey•lerlD k·-~g; 
dato mOzakerellndeD hal~,-·_., 
kılacaklan llln ve thtar 
1 fl Nisan 930. Zahal'J• •~-~ . ......... ~ 
konkordato komMeri 
Abit haa 'ı •~ Av.kat 


