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Bu günkü maç 
• 

Vergiler. tal'll ve tevziindekı~ tahsil te riba,lJeliıulelı·i 
yolsuzluk/anlan dolayl halka ağw geliyor - /Jttnlar 

ıa<lil ve isla/I edilnwlidir. 
' 

Tüccarlar iflasa 
mahkum bir vazi

yettedirler 

Viyana ve Istanbul muh-
telitleri karşılaşıyor ! 

- 2-
'l'arh 11e tevzi işleri 

h Verailerln - kıymet veya 
aıılatı gayri ıafiye üzerinden 

alınan emlak, akar ve arazı 
"ergtalle ıahıi olan yol bedeli 

"'ktiıi timdillk mevzuu bah
'llllıı deiildir - sureti tarh ve 
tetıtı nakadar salim, nakadar 
~dillne olursa thslli de okadar 
olay olur. 

Yirmi lira vermeye kudreti 
ol11ıayan bir kimseye, tarh 
•e levzı usullerindeki yanlıı
lık, ademi selamet ve hatadan 
dolayı otuz kırk lira tahmil 
tdllı rıe 0 'adam bu parayı 
;ereınez, hükömete borçlu ka-
ıt, tahsilat mütkülata uirar, 

btl'ıcra tahsil edilmek meçbu-
r· 1YeU hasıl olarak menkul em--
~~line müraceate lüzum görn
ur, ttyasının bir kısmı, lhU-

Qlalkt en lazım olanı satılarak 
rahat ve matıeti ihlal ve 
t&ıyık edllmif olur. 

Yine bu ıebeple, senede 
1~ lira vergi vermeıi icabeden 
Ve bunu kolayca tesviyeye kud
reu tnuhakkak olan bir kimse-

Ye de yirmi veya otuz lira ver
Ri larhi, zenginin yükünil faki
re Yükletmek gibi bir adalet
•lzlik, hukuku hazine için de 
•ltanetsizlik olur. 

kazanç vergltlnt ele alalım: 
kazanç vergisi: Beyanname

~ tabı olan ve olmayan olmak 
re iki kıaımdır. Beyannameye 

~bi olan lücçar ve eınafın 
11
6rük bir kıımı - bankalar, 
r etler' büyük ticaret müeı-

•eıelerı ı 
" müssna - beyanname 
erırıek .k d ' 

l ı ti arını haiz degil-
erdır l 
~ ' aa im ve dogru bir pi-
\L Ço tanzim edebilmek için 
oq .... 

heaa 1 gelen def terlerı , 
'llıt!rzt ltı tutmak uıullerini bil
Ye er· • Defteri kebir, kaca, 

k .. vınıye ve ıalre töyle dursun 
Uç'"k b h u lr el deftertle eskiden 
erı ikUfa etlen bir ok m6-

e11eıeler hlltrı ç 
külfete f 

1
2 ·bunlar bir çok 

• uzu l llla.ı if 
oluyorlar,. hununl bar e duçar 

a erabe dikleri beyanname\ r ver-
i rd er, Pllan ar • oğru ve salim b· ço

. . ır eıaıa 
lstınat edemıyor. 

Amma bunlar icabeden ~f
terleri tut.unlar, tam bir Uca.
rl heaapları olsun denilecek. 

Buna cevap olaTak deTizki: 

Memleketimizin içerletrıide, kü
ç(ik tehir ve kaıabalannda de
lil Ankara, lıtinbul, lzmır gi
hı büyük ticaret merleezlerfn-

de bile ticaret heıabatı uıul
lertne vakıf kaç kiti buluna-

bilir? Şimdiye kadar ticaret 
nıekteplerlnden yetitmif bir 
•vuç ticari muhasiplerin mik-t4 , 

11 oıı l>lnlere balıf olan Uca-
~hanelere kifayet edemeye
c:eıı aıtk&rdır. 

8 
D, ekıerJsl a ri ınüı-

lim vatandaılarımızdan ve ya
hut ecanipten olarak, on on 
beı ticarethaneye günde veya 

haftada bir saat kadar uğra-

yarak hesap tanzim ve kayde
den , acele etmek mecburiye

tinde bulundukları cihetle, ek· 
ıeriya hesapları selametten 
uzak kalan bir haylı muhaıip 
biliyoruz. O halde llcaret mek-

teplerimizden kafi mıktarda 
muhasip yetlıinceye. eskiden 
beri bir tek defterle it görmeli 
lllyat etmis tüccar ve esnafın 

yerine usulu muzaafa ve tica
riye vakıf yeni tüccarlarımız 

gelinceye kadar hali hazırı 
muhafazaya mecburuz. 

Beyannameye tabi olma
yanlar ise tJcarethaneierJnfn 
icar bedeline veyahut aldık
ları günlük, haftalık ve aylık 
ücrete göre vergiye tabi tutu-

luyorlar ki bu da, fikrimizce, 
doğru ve ıalim bir usul deAil
dlr. Bunda hem hazine hem 
de mükellef zarar ediyor; bir 
çok kaçakları,~sahtellkleri, ya
lanları intaç eyliyor. 

Denebllirki - Müfettiıler 
Kongraıında dütünüldüğü gibi
kaçaklardan, sahtekarlardan· 

yalan söyleyenlerden iki kat, 
üç kat ceza almak suretile bu
na mümanaat edilir. 

Heyhat! bunun imkanı yok· 
tur ve olamaz. Kaçakların yüz
de doksanı tefUt memurlarına 
karıı kuracakları tabiye ile, 
diğer ıuretlerle kurtulurlar. 
Sahtekarların, yalancıların ek
serisi de memurları aldatmak, 
igfal etmek çarelerini bulurlar. 

O halde elzem olan kaça· 
la, sahtekarhia, yalancılığa 
saik olan esbabı bulup izale 
etmektir. 

Bunu bıraz daha izah ede-

lim: 
Her zaman gördüğümüz ve 

urtiumen bildiğimiz vechile 
mevkiine, vüs'atlne göre aylığı 
on lira olan bir dühkanda it 
gören bir ıermayedar büyük 
kazanç te' min eylediği halde, 
icar bedelinin yüzde elli beti 
nisbetinde olarak 6 7 buçuk 

lira ve aynı bedeli icarı olan 
diğer bir dükkanda, ufak bir 
•ermaye"ile ancak ekmek pa-. ' 
raeını çıkaran bir küçük esnaf 
ta aene 0 miktar vergi ile 

mükellef tutuluyor, halbuki ö-
te kı hır kaç kat fazla ve beriki 
bir lct ,_ 

kt ç •at noksan vermek 
mu ete.ya adalet olacaktır. 

Bumtan d lğer bir ve çok 
mühim hl\ faıde de ~aaıl ola
caktır: l c1•ghziu lwlay 
ıaltsili. 

"Bitmedi,, 

I • 

li'wQ 

iki sehir fütbolcularının bıı 
' 

macı , 
cok heyecanlı olacak , 

Son zamanlarda ıehrimlz 

tiftik piyasası mfJılm mikdarda 
düımüıtür. Tiftik tacirleri bu 
yüzden büyük bir sıkıntı geçir· 
mektedirler. Hatta piyasada 
deveran eden ıayialara nazaran 
üç büyük ticarethane hali iflaı

tadır. 

İstanbul muhtelit takımı kimlerden 
mürekkeptiy 

Alacaklılar iflasını talep mek
et üzre mahkemeye müracaat 
etmiflerdir. 

Tiftik ticaretimizin böyle bü
yük bir buhran geçirmesinin 
sebepleri ıunlardır. 

Evvela geçen seneden bu se
neye mühim miktarda stok 
devredilmlttir. İkincisi Avrupa ' 
piyasası ve bilhassa Bratfort 
fabrikaları bu sene Türkiyeden 
hiç tiftik mübayaa etmeml§ler
dir. 

Üçüncüsü de Ankara tiftik 
rekoltesinin bu sene fevkalade 
fazla olmasıdır. lıte bu sebepler 
yüzündendir ki geçen sene 190-200 
kuruıa satılan tıftiklerin fiatı 
bu ıene 100-80 kurut arasında 
kalmııtır. Bu gün elde stok ola
rak beher balya 100 kilodan 
21,900 balya stok tiftik mev t
tur. 

Stok miktarına yeni mahsul 
da ilave edilecek oluna mem
lekette mÜ§teri bekliyen malın 

mikdari mühim bir yekuna 
baliğ olur. 

25,S 
Milyon lira 
~··-

Yeni sene bütce-, 
sinde tasarruf 

temin edildi 
Meclis açıldı~• zaman Hüku

met tarafından verilen 930 
bütçesi üzerinde iktisadi proğ
ramm tatbikini mümkün kılmak 

üzere yapılma•• takarrür ,eden 
15 milyon liralık tasarrufa ait 
esaslar tespit edilmitlir. Müza
kerat neticesinde, bütçe de 25 ,5 
milyonluk bir tasarruf temin 

' edilmiıtir. Bu 25,5 milyoıı lira· 
dan 15 milyonlu~u, sermayesine 
ilave edilerek köylüye kre'i ver
mesi için Ziraat Bankasın n em
rine tahsis edilecektir. 3 milyon 
lira menıucat aenayHnin lllkiıafı 
için Sanal ve Maadin Baıkasına 
verilecek ve banka bu rara ile 
sanayi erbabına kredi a9lcaktır. 
5 milyon lira ayrıca köyJiye pul-
luk tevzii, ayiır celbi vt nebati 
hastalıklarla mücadele ıstasyon
ları ve tohuııı ıslahı iatııyonları
nın tesisi, Mersinde veAdanada 
pamuk ve incir dezeJf iksiyonu 
lçin tephirhaneler intas ve damız 
lık hayvan celbi ve sa.rede kul
lanılmak üzere İktiıa Vekaleti 
btitçeslne llAve e.tlecektir · 
Bu suretle İktisat V ekileti büt-
çesi 14,5 milyon ltaya balii 
olacaktır. 

. Dün gelen Viyana nıtılttelit?tııkımt 
iıl --------~_...- _._..... ______ ,_ _ _,... --

Bugün Takaim "stadyomunda 
lstanbul muhteliti ile temsili bir 
maç yapacak olan Viyana muh
telit takımı dün sabahki konvan
siyonelle ıehrimize geldi. Misafir 
sporcuları karıılamak için ıehrin 
sporcuları, te§kilat erkanı hep 
Sirkeci garına gelmi§lerdi. 

Tiren Küçük bir teehhürle 
istasyona muvasalat etti. Viya
nalı sporcular alkıılar arasında , 
samimi tezahürler içinde vagon-1 

dan indiler ve ikamet edecekleri ' 
Novotni oteline gittiler· 1 Al11htelitindzin ild kıymetli 

l'iiknü: Zeki ve,l\rillaı Beyler ( Devamı 5 inci sahifede ) 
~ • • ,/ • ..... • • •• ·.... • ..~ .. • • ..l' .:. • • -~· 1 ' '! ._'.t • ' • f 

Sorabilir miyiz? 

Cumhuriyet devrinde 
bir adamadayakatılırmı? 

•• 
izmir polis müdürü Omer B. ne hak 

ve sıfatla 'jr aksim merkezine Muam
mer Beyi celbederek dövmüştür 
Şükran hn. ve Muammer bey 

hadisesi çok tuhaf ve çirkin bir 
manzara halini aldi. Artist Mu
ammer ber isminde .. bir gençle 
İzmir valisi Kazım Po.nın kızı 
Şükran hanım uzun zamandan 
beri ıevitlyornıuf. Temiz bir aıkla 
birbirlerine baih olan bu iki 

j genç lzmirde evlenemiyecekle~l
ni anlamış olduklarından mes ut 
bir yuva kurnıak ümidile vapura 
atlayıp buraya gelmiıler. Buraya 
kadar çılgın bir aık, macerasın
dan ibaret olan mesele İzmir Po
lis müdiri Ömer beyin gayri kanu-

ni müdahaleıile hukukı olduiu ka
dar içtimai bir hadise mahiyetini 
almııtır. Polts Müdürü kızın val
deslle l%nıirden buraya geliyor 

9 
takılm merkezine her ikisini 

celbediyor. Ömer beyin salahiye
ti haricinde bulunan b d . u avetı 

bir an kabul edelim. Fakat kızın 
( 20 ) Yatında ve binaenaleyh 
retit ve failimuhtar olduğu anla
tıldıktan sonra Ömer beyin daha 
fazla müdahale etmesi ne demek
tir? Muammer B. dünkü .razete
ler pekdetayanı dikkat bir ifıa t 
ta bulunmuıt ur . 

P. M. Ömeı bey tahkikat 
arasında Şükran hanımın Muam· 
mer beyden ayrılmayacağını hi11e· 
dince iti gayri kanuhi yola 
dökerek aenç artisti tokatlaya
rak diğer bir odaya kapamıt ve 
bir müddet sonra da çirkin mü
daheleıini örtbas etmek için 
•Muammer evladım, bu sevda

dan vaz aeç, senin için dakka ha-
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Sahife 2 

İktisadi derdimiz 
Milli istiklal mücadelesinden 
sonra amali istiklal mücadelesi 

yapmamız zaruridir 
/çtilull Alef'nueası sa/libi doktor Abdullalt Cevdet R. in 

iktisadiyatı:nuza dair Türk oca/jmda 11ıiiltbn bir konfe
rans venlitii nıal(uıulur. 

İşte o kon(eran.ıı;ın vcrildı:rji swada ::.aptolunan bir sure
litıt~ 1uevzuun elienuniyetiue uwbni aşa{Jıııa derccdi!Joruz. 

Dünkü nüıhadan mabat 

Bukadar çok pamuk istihsal 
edenlerin hayvanları pek kıymetli 
bir gıdaya malik olmalı. 

Pamuğun çiğitleri yağlıdır , 
bundan yağ alındıktan ıonra 
gene hayvanlar için, bahusus 
kııın eyice gıda olurlar. 

Köıele mea' elesi bir devlet 
için mühfmı.ıatı harbiyeden ve 
miidaf aa maddelerinden addo
lunabilir, aıker kunduraları kahn 
köıele lıter. Bütün Avrupa ile 
ticari münasebetlerimiz kesildl
llnl farzetaek, milletin yüzde 
doksanı yalın ayak kalır. İsmet 
kardaıların bana fabrikalarında 
gösterdikleri vesaik bunu göste-
riyor; giimrüklerimizin reımi 
iltatıkları bunu teyit etmekt ·
dir. lıUma\ ve iıtthlak ettigimiz 
yüniin pamufun, derinin yüzde 
doksanı Çinden, Hindiıtandan, 
Afrlkadan ve Amerfkadan, Ja
ponyadan geliyor. Ve yalnız çi 
deri için harice giden paramızın 

yırla olur ve sakın dövdüğümü 

ifta etme, sonrası çok fena olur,, 
demif. 

Bu ifadeler dün akıama 
kadar tekzip edllmediiine ve 
iddianın makul bir tekilde 

ifade edllmit olmasına göre bu 
dayak hadiaeıini aynen kabul 
etmek zaruriyetindeyiz. Şimdi 
ıoruyoruz eıkl bir polis me
muru olon Ömer bey hangi hak 
ve ıallhlyete istinaden bu genci 

tokatlamııtır? Bir polis müdürünün 
reımi bir dairede dayak atması 
ne demektir! Farzı muhal Mu
ammer bey bir ıuç irUkab etmiı 
olıun dayak atmanın kanunda 
yeri varmıdı r? 

Diğer mühim bir nokta ; 
Ömer bey reıit bir kızı naııl 
oluyorda hiihamet kuvveti vasıta
ılle aevifliıinden ayırıyor ? genç 
kız cebren mı kaçırılmııtır? 

Bu meıele pek tuhaf ve çırkin 
bir mahf yet almııtır. 

Miiddei amumihfın harekete 1 
ıeçmeıln pek haklı olarak iı-
t• raek mazur görillmezmiyJz. 

mıktan, asgari olarak 5 milyon 
liradır. 

Bunlari kaydetmekten mak
sadım ıunu anlatmaktırki müca
delei milliye kadar mukaddes 
ve mübrem bir mucadele karıı
ıındayız. Siyaıi haysiyet ve istik
lalden ıonra iktis di haysiyet ve 
Iatiklalmizl fetih ve müdafaa et
meye davetliyiz.(Bir milletin ikti-

sadi haysiyet ve istiklali bir ferdin 
iktısadi haysiyet ve istiklalinden 
daha az kıymetlı degildir. 

Vatan ve milletımızı kiıkanç 
bir muhabetle severiz ve bu ıevğl 
onun 1 er nevi haysiyet ve istik
lalini incitecek her hadiseye kartı 
haasaı olmmızı icabeder. 

Ecdadımız bize vast ve çalı
ıan için her nimeti vermeye hazır 
bir vatan bırakmııtır. Toprak, 
su, güne, maden, deniz, Orman, 
Demiryolları, muazzam fabrikalar, 
dritnotlar bunlardan çıkıyor. 

Bakır, zımpara, pandermit krom, 
taı kümürü mdenlerimiz mühim 
madenlerdendir. Krom, bu gün 
çelik ve nikel için, boya için çok 
kıymellı ve lüzümlu bir maden
dir. Ereğli kümür havzası her 
ıene bir milyon ton kümür ver
mefe baıladı. 1884 te bu havza
dan senevi 7 O bin ton çıkarılır

ken 1919 de 900 bin ton alındı. 
Son senelerde bu mıktar artarak 
bir milyona vaııl oldu. 

Bu azim bir serveti ıııillidir. 
Bir müteha1111ısın ıöıüne göre bu 
havzadan aldığımız kömür, azım 
bir çınar ağacının, ancak tek bir 
yapragı mıktarındadır. 

( Riluwdi) 

Aylık kömür istih
salatımız 

Zonğuldak kömür ha vzasmm 
kanunusani kömür iatihsalatı 
106,672 tona baliğ olnıuıtur. 
Geçen aydan ıtok kalan 186354 
tonla beraber bir aylık kömür 
mevcudumuz 243028 tona baliğ 
olmaktadır. Bu mıkdarda 31>25 

ton ihrakiye olarek, 89104 tonu 
hamule olarak vapurlara veril
miıtir. 
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{ Ankarada hk macera) 
- Sonra ıana bir lkütüpha

ae de hazırlattım dedi. 
- Masraf etmeseydiniz amca •• 
Genek bir kahkaha koyu

verdi. Omuzlarını kaldırıp kal
clınp ıllker gibi oynattı: 

- İhtiyar amcan daha dün 
blr çiftlik aldı. 

Bir buçuk ıene evvel yokıul 
eenelerde yiprattığı soluk bir 
•alizle bir kaç kat çamaıırdan 
batka bir ıeye malik olmayan 
beklr nafta mllhendtıini Haydar 
paıadan te11t ettlilmlz günü ha
tırladım. Günlerden Cumartesi 
idi, valdem vefat edelt kırk üç 
gOn olmuıtu, yafmur Y•iıyor, 
açıkta duran vagonların kurıun-

Yazan: AY //AN 
luklarında 1 kirli sular •üzülerek 
demir traverstler üzerinde tıkır
dıyordu. Amcam bir satıcıdan 
5 kuruıluk ince bir dilim kaıar 
almıı, eski valizini hamla 
veremediği için elinde vagona 
kadar götürmüıtü. 

Babamdan tevarüs ettiği ren
ksiz foter ıapkaıını üçüncü kom
partiman penceresinden sallarken 

gözlerininin yaıardığını görmüı
tüm. lıte o, Cumhuriyet merke
zine ha vf dökülmüf ceket ve 

ütüıüzlükten dizleri torbalaımıı 
pantolon ile gitmiı, zekaıı ıa
yeıinde az zamanda çok mühim 
itler elde etmiıtt. aldığı çiftlik 
ten bab1ederken, Odeıa ve., kırı-

YARIN 

İsyan 
-~-

Hintte bütün şid-
detile berdevam 
Gandinin mühim 

beyanatı 
Dombay, 17 ( A . A ) 

Gandi Y oung İndis gazetesine 
gönderdiği bir mektupta, Gajje
rat'ta halk ·tarafından yapılan 
nümayiılerin her türlü ümit ve 
intizar fevkine çıkmıı oldugunu, 
Bombay' da ve civar mahallerde 
mecusilerin de daha az tezahü
ratta bulunmanuı olduklarını 
söylemektedir. Gandi , halkın 
cebir ve ıiddete nıüracaat etme
ksizin tezahüratta bulunması pek 
ala mümkün olduğunu temin 
etmekte ve bu imkanın geçen 
sekiz gün zarfında kafi derecede 
ıabit olduğunu •özlerine ilave 

:letmektedir. Gandi tarafdarlarına 
auvari kuvvetlerinin ve usturpalı 
polislerin hücurnları karııaında 
yerlerini metanetle muhafaza 
etmeleri lüzumunu beyan ederek 
söz.ine nihayet verıniıtir. 

Navıarı, ı 7 (A.A) 
Gandi, taraflarlarlle akıam 

bir müddet müıavere etmiıtir. 
Cumartesi günü Bard\)li'ye gide
cektir. 

Vashington 16 ( A.A ) 
Amerikanın (Kalküta jenaral 

konsolosu dünkü kargaıalıklar 
eınaıında iki Amerikalının yara
lanmıı .. olduğunu hariciye neza
retine bildirmiıtir. 

Berlin 16 

Bombay dan gelen bir tegraf
nameye göre Karachl adliye da
iresi önünde vuku bulan müsa
demede 6 polis ateı ettlginden 33 

hintli yaralanrnııtır. Poli ı 6 kiti 
tevkif etmiıtir. 

Kalküta, 16 (A.A) 
Kargaıalık çıkmıı olan ma

hallelerde aıkeri müfrezeler do- . 
laımaktadır. Artık sukun hüküm 
sürmeğe baılamııtır · 

Kerachi, 1 G (A.A) 
Sabahleyin çıkan kargaıalık

lıklar esnasında bir kiti ölmüı, 
yediıi ağır olmak üzre 2 6 kiti 
yaralanmıttır. Vaziyet akıama 
doğru: düzelmiılir. 

Londra, 17 ( A.A) 
Akvam kamarasında M. Ved

gvoop Ben Hint hükumetinin 
' 6 Nisandan beri 15 O kitiYi tev-

ma damızlık inekler Macaris
tana ( Nuloı) aygırları sipariı 
etmek iste:diğini de anlatmakta 
gecikmiyordu. 

- Sen anlamazsın Feridun 
' diyordu. Gelecek sene ( ağabuz) 

köyü•ü imar edeceğim· Ben 
köylü\erin muttarit çalıımaıına 
taraftlr değilim. Bu nazariyem! 
meclh

0 

küraüıünde de isbata ça
lııaca~ım. 

Bu anlamadığım ıeyler bent 
alakadu etmiyordu elbette. Çok 
yorgun olduğumu söyledim. 

- r emek hazırlanıyor 1 dedi 1 

arzu edersem bir banyo yap
makta erbeıt olduğumu anlattı. 
Teıekkü:ettim. Kolumdan tuttu. 
Beni aahndan dlıarı çekti. Apar
tımanın mükellef odalarını ge
ziyorduk. 

Kend~inin beyaz cibinliklere 
gömülen :eviz karyolalı kuytu 
yatak oduından baıladık. Du
varlarında muhteriı sahneleri 

Biritilif 
Soviyetler ingiliz

lerle anlaştı 
Yeni ticaret mua
hedesi akdedildi 

Londra, 16 ( A.A ) 
İngiltere ile Ruıya arasında 

aktedilen ticaret itili.fnameıi 

bu gün imza edilmfıtir. Bu itilaf, 
iki devlet arasında bir ticaret ve 
ıeyrbef ain muahedesi aktedilin
ciye kadar muvakkat bir tesviye 
sureti mahiyetini haiz olacaktır. 

Bu itilafta, Ruıya ile hem 
hudut olan devletleri alakadar 
eden bazı istisnalara riayet edil
mek ıartile iki hükumet arasında 
en ziyade müsaadeye mazhar 
millet muamelesi tatbik edileceii 
zikrolunmaktadır. Gine bu itilaf 
mucibince Sovyetler hükumeti 
İngiltere de bir ticaret hey' eti 
bulunduracaktır. Bu hey'et, ıiya
si masuniyet hakkındaki hel' 
türlü hak ve imtiyazları haiz bir 
ticaret müme:sili ile iki muavin
den mürekkep olacaktır. 

Bu itilaf, ahkamı, muhtariyeti 
haiz Dominyonlara bunların ve 
Rusya hükumetinin göıterecekle-
ri' karıııkh arzu üzerin~· alelAde 
nota teatisi suretile teımil edile
bilecektir. 

Bu itilaf, müstemlekelere hi
maye ve manda altında bulunan 
hükiimetlere ve araziye de, mü
tekabiliyet ıartlle, teımll edlle
bilecekllr. Bu itlllf, ilerde akte
dilecek muahede tatbik mevkline 
konuncaya kadar mer'i olacaktır. 
Şu kadar ki, iki taraftan herbiri, 
gerek bu itilafın ve gerek domin
yonlara, müstemlekelerle akte
dilecek tesviye suretlerinin altı 
ay evvel haber vermek ıartile 
mefauhiyetlni ilan edebilecektir. 

kif edHmiı olduğunu 13 nisanda 
bildird.ğini beyan etmiıtir. 

Yeni DeJhi, 17 (A.A) 
Gandi'nin 9 Nisanda tevkif 

edilmif olan oilu Devida11, 3 ay 
adi hapse mahkum olmuıtur. 

Navıari, 17 (A.A) 
Kalküta ve Karacht kanlı 

müsademelerinden bahseden 
Gandi, bu ıtddetlerin glriıilmiı 
olan cidal için muzır oldufunu 
ve fakat bunların hükumetin 
tahriki eıeri bulunduğunu beyan 
etmiıtir. Mücadele, billfaııla 
devam etmelidir. 

Vergiler 
.,rt11<·-

J-iükümef layıha1!-
hazırladı 

yakında Fransı't 
meclisine verece 

Parlı, 16 (.A•~ 
Nazırlar me :llıl , bit 

taıdikından sonra meclite t• 
edilecek verıl tenzilitı llyi 
tasvip etmtıllr. 

Pariı 16. (A· 
Mebnsan mecllıi, bOt 

heyeti umumiyeılni, Ayanca 
bul edilen ıektlde, 125 ..... aı .... M 

reye kartı 450 reyle kabul 
tasdik etmlıUr. 

Pariı, 16. (A·~ 
M. Briand, mebusan m• 

hariciye enciimeninde Lo 
müzakerelerinin bir tarlhç 
yaptıktan ıonra, ltalya tle F 
ıayı alakadar eden bahri 
gram hakkında ltalya ile ---•d"'iltı:• 
mağa muvaffakıyet hual 
cağı ümidinde bulundufunu 
lemiıtir. 

M. Herriot'nun eordulu 
suallere •erdJii ce•apta 
Briand teılihatın tabdldile 
kadar olan meselelerin ak• 
cemiyeti mGzakereleri çerçe 
dahilinde kalmaıı lbımael.t••~ 
ıöy lemlttlr. ,. 

!J 28 senesi ltesabı kal • 
raporları 

Ankara, 17 (Hu Mo 
1928 aeneıl hesabı kat' 

vilayetlerden peyderpey aebn 
tedir. Bunlar 15güne kadar 
redilecektir. 

.Jlanisa kadınları da 
tezalıüraı yaptılar 

Manisa l 
Kadınlara verilen 

hakkından dolayi yardımcı 
hanlar blrllifnde binlerce 
toplanarak Gazi hazretle 
teıekkür ve tazimat telıra 
çekilmiı, vali fırka mut 
ziyaret edllmltUr. 

Raltri nıualıedenin tesvidi - bitiyor 
Londra, ı 7 (A. 

Bahri muahedenlnl tet 
huıusu bilkuvve ikmal edtlmlıt 
Muahedeye itUrak eden heyet 
rln muahede metnini h~ 
lerlne ıtmdlden telarafla bil 
mlı oldukları zannolunuyor. 

temıil eden nef iı tabloların birer tane teclarlk ecldmtı. 
sıralandığı boı odadan hafif bir kıılı tavanda etekleri kıl'llll.rw: 
zambak kokuıu geliyordu. Cilalı yeıil tülden bfr abajor sarkı10 
Etajerin üzerinde babamla an- Ramiz amca tebeuGm -~·~ 
nemin baı, baıa çıkarılmıı bir yüzüme bakıyordu. Eune 
portresi duruyordu. dım: Teıekldlr edecekUm: -~ 

- Amca. Dedim. balaımıı bir cltUyetle kaı~ 
- Göremedi bu günleri biça- çattı ve duvardaki zile .,., 

reler. Diye, göğüı geçirdi. Seni Narin hizmetcl kız ıelcll 
yatak odana götüreyim gel, dedi.. kııaca emir Yerdf. flldt 
Önüme düıtü, koridorun karıı- - Beyefendinin ~yo __ ... w 

b yacı var Ye ılfaraıınm ~~.:.. ıındaki odalardan irini açtı. 
T rını savurarak, arka .... emtz bir karyolanın alt tarafına ı 
tüyleri parlayan bir kaplan -tu bakmadan odadan ~p ııttf ·~ 

- çıkarken, lıtu7onclald taafl.__._ 
ıerllmiı, alma tülu cibinlik bGJflk luk yüzlü adam da, ba......---' 
bir düfüm ile yatağın orta1111a 
•tlrkıtılmııtı. Mor kadife perdelen çantamı ıeUrdi. • .ı) 

(cleyaJPI• 
Çekilen pencereden, odaya ağır 

ve rahavetli bir ıölie çöküyordu. «Ayhan• B. buromatılfl• 
Kenara çekilen dönme, etajerin JO -
11·1ı A nkaranm bundan 1 

c a küçük raflarına kırmızı, ,.uJIJ 
yeıil ciltli kitaplar tıtiflenmiıti. sonra ytqagacağ• /ıtJ11--

Franıızca eıerlerl ıevdlğtm göre tasavvur edere/t y•· 
için, Ankara kGtüphanelerinde 'lrtıştır. 
ne bulunabilmipe, bepılnden 1 ,;;;~----•••••• 
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Orta ted ·isat 
muallimleri 

Dereceleri 
Ve Terfi şekilleri 

tesbit edildi 
Serbest ve seyyar 

muallimler 
l Ankarn, 17 (Hu. Mu.) 

ha lk ve orta tedrisat muallimleri 
h kında hazırlanan layiha mec-

dı~ geldi. Layihada muallimler 
llı ..... • 
'- -..ı Ve serbest muallimler olm-'t{ .. O uıre ikiye ayrılmıılardır. 

ll~a tedrisat daimi muallimleri 
d"ll derceleri 12 den ba~laynrak 
orde kadar çıkmaktadır . 

i llıUallimler bir dereceden di
erfııe geçmek içın 3 sene çalııa-

~ktır' Y ylmz betinci dereceden 
Otdüncüye geçmek için dört 

•ene 1 d Ça ıımak mecbureiyeli var-
b ır · Bu suretle 12 nci dereceden 
•ıliye.n bir muallim yirmi bev 

~ile ıonra dördüncü dereceye 
aeçecekur. 

d Serbest muallimler on bctinci 
ereceden baıhyarak yirmi altı 

•ene •onra sekizinci dereceye 
çıkarlar. 

Serbest muallimler 15 den 
14 14 d d ' den 1 3 , 13 en 12 inci 
erecelere geçmek için üçer 

•en d da e, 12 den 11,11 en 10,10 
il 9,9 dan sekizinci derecelere 

it -Çnıek için de dörder sene 
Çalıını ı a. a.r1 ıarttu . 

1 
ek Türktyede yüksek:tahsil göre-

1 ecnebi memleketlerde tahsil-
trinı ik d d d mal edenler oğru an 
b 0~ruya onuncu derecye alına· 

lltrler. 

t Orta tedrisat muallimlerinin 
erfHerı ağustos nihayatinde icra 

tdUtr · Halen muvazzaf bulunan 
:\la.llimler bulundukları derece

en itibaren terfi edeceklerdir· 
Mektep müdür ve muavinleri 

lYtı 
ltı ca. mualltmlik ettikleri vakit, 

Ualltmlikteki kıdemlerine göre 
~aaı almakla berabe, müciürlük 

1 
e rtıuavlnllk vazifesine mukabil 
u tnaaıları alacakladır : 

rı .. 1 Orta tedrisat müdürleri SO, 
... 1a.r· 

ler 
1 

ı mekteplerde !lO, muavin-
8"' e,lilerde 50 neharilerde 

u, tnu U ı 
lllerd a lrn mekteplerinde ley-
l tf r:ı( e 90, neharilerde GO, mu
lerd er leylilerde GO, n~hari
de 

1 
e 4 O, lise müdürleri leyliler

lert OO, ~eharilerde ; O, muavin
ü leylılerde <;o, neharilerde 

O, lira maa l 
B 1 a acaklardır. 

ütün daiıni 
11 ı ve •erbest mu-a im er ıhaftada 28 

kl •a.at ders 
\>erme e rnükellefUrler 
a:.amanda müdürlük vey · Aynı 

a ınua 
\>inlik edenler haftada a~a. ~ -

lllı 12 
•aat ders verirler. 

hk tedrisat muallimlerinin de
receleri 1 G dan baıhyarak yirrnı 
beı ıene sonra sekize kadar çı 
kar. Muallim muavinleri imtihanı 
Reçtrerek muallim olurlar. Mual· 
hınlere verilecek cezalar ıunlar
dır: 

ihtar, tevbih, ders ücretinin 
keılloıeıi, sınıf indirilmeli, is U

f~ etrniı addolunması, meslekten 
ihracı, devlet memuriyetinden 
~tacı.. İhtar cezası şu ,·nknlar 
olaytaı ile verilir. 

ll Dene vaktinde girmeroek,ta· 
tnatnaıneclekı vazifelerde ku-

•ur etmek k 
hl va arına muvafık ol-

ayan bı h k "'Tate r are ette bulunmak. 
he vazıfelerini taahlh etme· 

Bu kadar da hid
det olur mu? 
Anknrada oturan Celal beyin 

kızı Hatçe Nüzhet hc.nımJa zevci 
Necmeddin bey feci bir sureth: 
ölmü~lerdir. 

Necmeddin bey fevkalade 
asnbi bir nda.m olduğu için bir 
kavga eıınasında müthiş bir fe· 
veranlo. tabancasını çekmiş ve 
Hatçe Nüzhet hammın üzerine 
ateş etmiştir. 

Hntçe Nüzhet hamın ilk kur
ıunda yere yuvarlanmıı ve 
derhal ölmüotür. 

Necn1eddin bey zevcesinin ölü
münü mütellkip kendi beynine de 
bir kuroun sıkarak can verrniotir. 

lstanbuldn bulunan Necmeddin 
bey Samsunda bulunan memuri
yetine gitmek için refikasına 
teklifle bulunmuı ve zevcesinin 
bunu kabul etmemeıi üzerine bu 
faciayı ika etmiıtir. Müddeiumu
milik hadiseye vaz'iyet ederek 
tahkikata ba,lamııtır.~ 

Müteferrik 
ı'1iilH. dele komisyon" 

ha/~a tatil 
bir 

Aynı zamanda Yunanlıların 

bayramı olım Ortodoksların pas
kalyaın dolayuile, muhtelit mü
badele k . misyonunun önümüz
deki Pazar gününden ilibs.ren bir 

hafta müddetle tatil bulunacağı 
haber alınmııtır. 

/Jalıkhane bina.;;ı taıuir eı

liritmiye ôm1lanlltb 
Balıkhane binasının tamirine 

baılanmııtır. Balık satışına mah
sus olan salon yeni baştan yapı

lacaktır. ioıaat bir kaç ay içinde 
ikmal edilecektir. Yeni satıı 
salonunun zemini beyaz çini ola
cak, burada balık yıkamağa 
mahsusu tesisat yapılacaktır. 

Bundan baıka balıkhane önüne 
bir rıhtım inıa edilecektir. 

Salonun arka tarafında balık 
mnlıafazanna mahsus buzlu bir 
depo inıa edilecektir. Balıkha
nenin &atıf salonu tamamile 
ylkılmııtır. 

Bu da ıwı·e,/eu a kdlarma 
yeldi? 

Seyrisefain salonunda gazete 
müvezzllerlnin gazele satmaları 

menedilmiıtir. Bundan baıka 
Galata rıhtım müdür muavini 

~ihsan bey verdigi bir emirle 
müvezzilerin rıhtımda dolaıma
larmı da rnenetmiıtir. 

rarm - Bizim bildiğimiz 

gazeteciler her yere girer, çıkar. 
Müvezzilerin satııma mani 

olmak bilmeyiz ne dereceye kadar 
dogrudur'? 

rnek, tmtihan ve yoklama, cvra
kınıhidareye geç teslim etmek. 

Bundan baıka derse girme· 
rnlck, dcrate baıka ıeyle meıgul 
o tnak k . l k der ' omıııyonlara ge meme 

k 
1 

ücrettnin kesilmesine iki 
ere tcvb·h . 

mamak 1
• olduğu halde ualan-

k 
.
1 

taıebeyi dövmek maa§ 
esı meıine . 

bozacak d lllektebin birliğini 
erecede geçimsizlik 

arlcadnıları ile d .. ğ~ k 
i zibatı temin do uınıc sınıfta 
n e ememek tahvile 

mektebe sarho1 gelmek k umar 
oynnmak, kopyeye müsaade et-
mek amirine hakaret etmek kı
dem indirilmesine sebebiyet ve· 

rir. 

Burada calındı 
~ 

Boluda bulundu 
Sabık Afgan Krah Amanul

lah Hz. uin kayın valdesinio 
şehrimizdeki evinde hizmet
çi olarak bulunan Bolunun Çe-
lebnkı~ları köyünden Emine bun· 
dan bir kaç ay evel kaçmıv ve 
kaçarken de hanımİna alt bir 
altın igneyle yine altın bir ıl
gara tabakasanı beraberinde gö-
türmü§tü. lgne o zaman tahar
riyat neticesinde bulunarak sa
hibine iade edilmif, fakat taba
kayı ele geçirmek kabil olma
mıştı. 

Haber alındığına göre son 
günlerde bu tabaka da Jandarma 
merkez Bölük K. yüzbaıı Hamdi 
B. Tarafında ele geçirilmiıUr. 

Mıntakasını teftiı fçin devre 
çıkan Hamdi B. Çelebagıılar 
Köyüne de uğramıı ve orada 
mevlut isminde bir köylüde çok 
güzel bir tabakanın mevcudiye
tinden haberdar olmuıtur. Der
hal yapılan tahkikat neticesinde 
dört yakutla müzeyyen ve 250 
lira kıymetinde olan ve kapa~ın
da Afgan arması da bulunan 
Tabakanın çalınan tabaka oldu
ğu ve mevluda ramazanda sila 
için köyüne gelen Emine tara
fından on lira mukabilinde ıa
taldı~ı tespit edilmiıtir. 

Tabaka bittabi istirdat olun
muı ve sahibine iade olunmak 
ü;ıere istanbul polisine yollan
mıılır. 

--··••ilr( i••··· -
Emanette 

Yalovada inşaat 
Vali vekili Fazlı beyin yalo

vada yapılmakta olan lnıaatı 
teftiı ettiiini yazmııtık. Bu hu· 
susta aldığımız malümata naza
ran valovadan hamamlara kadar 
ormanlar arasından yeni bir ıo 
se inıası mukarrerdir. Bnnun 
için ,ı 00 bin lira sarfı lazım gel
mektedir. Halen mevcut olan 
yolların esaslı surette tamiri ile it · 
Ugal edilmektedir. Bundan baı
ka, yalovada yeni ve aari ıekll
de btr hükümet konağı ile birer 
Belediye ve jandarma daireıl 
inıası kararlaıtırılmııtır • 

/Jeluliy<: l'er.tıiu>ri irin 
islenen ıe:.leı· 

Belediye :vergi ve reıtınleri 
hakkında Dahiliye vekaletinin 
talebi üzerine Vilayetçe kayma
kamlıklardan istenilen lczler gel
mege baılamııttr. Bunlar toplan
dıktan sonra Vekalete gönderi-
lecektir. 

J Tfl fi Jlti" idd İll il. bil!/ ii il 
t/ld İ.'/ ot 

Mezunen Avrupada bulunan 
Vali vekili ve ıehremini Muhid
din bey bu günkü ekispreale 
ıehrimize avdet edecektir· 
~~~--_,..,.,..______ 

ra:.mrır.llık i§i gillikçr>, inki-
ı·a:. t'ımekte<lü· 

Yazma ihracatımız geçen se
neye nazaran aıalrnııtır. Bun
dan evel yazma ve tülbentEen 
ziyade Suriye lrak ile Arnavut
luğa ıevkedllirdi. Şehrimizde 
yazma iti yapan bir kaç mües
sese vardır. Bu müe11eselerde 
1000 den f a:ıla amele çahıır. 
Amelenin hepsi de kadındır. 

Bu ıene yaz01a imalathane· 
lerlnln yegane müıterisi Anado
ludur. Yazma ihracatının azal-
maaına sebep hariçte fazla güm
rO.k alınmaaıdır. Bu yüzden Su-
riye, Irak, Arnavutluia ihracat 
yapmak kabil olamamaktadırur. 

Türk-Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan mah
kemesi dün hükumetimiz aley
hine açılmıı muhtelif davalara 
bakmııtır. Bu meyanda Leonl
das tarafından Afradit namın
daki iıtimbotunun müııadere e-
dildiği iddiaıile açılan davada 
tarafımızdan bu istlmbotun ha"p 
esnasında Haliçte battığına dair 
mahkemeye vesaik verilmiıtir · 

Jan Lazarakioin Müdanyada 
Seyfi köyünde müsadere edildi
ği iddia edilen 1750 liralık ga
zino eıyaıının tazmini hakkın
daki davada tarafımızdan ade
mi salahiyet iddia olunmuı bu 
da karara kalmııtır. 

Jan Krinikosun Y eıil köyde-
ki evinin tamir ve eıya bedeli 
olarak iatedi~l bin liralık taz
minat davası karara talik edil

mtıtlr. 

Kostantln Varlamitin Ana
dolu Hisarındaki .ıazino ve bak
kaliye eıyyıı bedeli olarak hte
dlği 2nı5 lirahk tazminat da
vasında tarafımızdan ademi sa
lahiyet iddia olunmuı it karara 
kalmııtır. 

~lcgatides tarafından ikame 
olunan bankada kendisine alt · 
bulunan kasadaki esham, tahvi
lAt, para ve saire gibi ıeylerle 
ev ve malaz eıyaıı bedeli ola
rak lıtediği 30 bin liralık taz
minat da~ası da talik edılmlttlr. 

El etki yün !J<miden iki 
intihar val/a.ı:ı oldu 

Biri Ayaıofyada diferi Ak
sarayda 2 intihar vakası olmuı
tur: 

Ayaıofyada terzi 1 ~ yatların-
da Kemal efendi; baıına tebanca 
sıkmak suretiyle kendini öldr r
müıtür ... intiharın sebebi tahkik 

edilmektedir, 
Terzi Kemal efendi; dün ak

,am geç vakit; Saray bnrnu 
parkına gitmif ve park gazinosu
nun önünde intihar etmitlir. 
Kemal efendinin üzerinde bulu
nan bir kağıtta " intihar hadi
ıeainde. kimsenin takı•rl olma

dıtı,. yazılıdır· 

Dikkatsizlikten 8 fl.'lltk bir 
f•ocıık boıjuldu 

Dola .. pderede duvarcı Artlnin 
s aylık oğlu Boğoı, salıncaktan 
düıerken boğazı salıncak ipine 
takılmıı ve boğularak ölmüıtür. 

.._';"okakla bir aylık kı:. rocll-
ğtı bulunllu 

Fenerde Tahta minare mahal
lesinde, ı aylık bir kız çocu~u 
sokakta bulunmuı, Darillacbeye 
gönderilmittir, 

Ko.'iliim paı·d''.'iİİ lursızlıfil 
OOn sabah Beyoğlunda Yeni 

ı rııda terzi Tanaıın dükkfnına 
:7r sahıı meçhul gh miı ıekiz 
kostüm, pardüsü, pantalon ve 
ıair eıya çalıp kaçmııtır. 

Arnavut ki;yiiud.f, rabıı~· 
basdau yanym 

Arnavut köyünde Ayanukli 
deresinde Zübide hanımın otur
duiu evin birinci katından ateı 
çıkmıt tııe de etraftan yeUıllerek 
ıöndürülmOıtür. 

Emanetin 928 
hesapları 

Cemiyeti belediye Pazar gün
kü lçlimaında 928 senesi vari
dat bütçesine ait hesabı ka.t'i 
raporunu müzakere edecektir. 
Raporda bütçenin hey'eti umu
miyeıi fU tekilde tespit olun· 
muıtur. 

928 senesi varidl\t tnhuklm
ka.h umumiyesi G4!J 1 HIO lira ::; t 
kuru~u haliye ve l l ~~:> s2 1 lir,\ 
11> kuruı sabıkadan olmak iizere 
7626711 lira GK kuruştur. Tah
silatı umurniyede G 32:J OıiO lira 4 o 
kuruıu ha\iye ve 3H t GO l ' ti ı sa 
bıka olmak üzere 6'; 1i li'i 1 , :.ı l 
dfö'. Haliye tahakkukııtınclan ha
liye ve tahsila nisp .~ ti '/ 01Ji , ~ O 
derecesinde olmak ilil..uırilc şn 
yanı memnuniyettir. 9 27 sene~i 

tahakkukatı um ·ımiyesinden 
92914 lira ve tahsilatı umumi· 
yeainden de 7:>421 lira 84 ku
ruı B28 lahine bir fazlalık vardır. 

Bakaya yekunu 90904 O lira 
32 kuruı olup filhakika tahakl<u
kall umumiyesi 7 /5 milyonu 
mütecaviz ol~n bir bütçede bir 
milyon liraya karip bakaya ye
kunile kartılaıılıyor gibi görünü
yor isede bu bakayanın takriben 
350000 lirası 339 senesindenberl 
ahval ve hadisatı muhtelife altın
da tahıili mümteni olupla 34 ı 
senesinde Heyeti muhteremeni
zin kararile tasfiye ve terkine 
tabi tutulması icap eden ve ıu

ba.tı aideıince de tasf lyeıine 
tevessül edilmif bulunan kıaım

dır. Gene baka yadan 100000 
liraya yakın bir meblağda hazi
nei maliye ile Emanet arasmda 
H30 senesindenberl muhaberaH 
muhtelifeye rağmen henüz tara· 
feynce mahsubu icra edllemlyton 
alacaklardır. 90000 liraya yakın 
bir kmm da mükelleflerle Ema
net arasında tekevvün edip ade
den intacı laı:ungelen ve tahsili 
ıneraıimi kanuniyenin tekemmü
lüne vabeste bulunan mebalığdır. 
Şu hale göre kabiliyeti islifaiye
yi haiz olupta peyderpey tahsil 
edilen ve edilecek ola.n mebalii 
3H5000 liraya yakındırki varidatı 

Eman~tten hakiki bakaya olarak 
kabili mütalea yekün ıtmdiltk 
bu olmak lazım gelir. Bakayımın 
mukarrerata muhtelif eye tebean 
biran evvel tasfiyesi elzemdir. 

/Jİ/· doklor diin intiha,. elli 
tıe derhal iU<.lii 

Taksimde Bayram sokağında 
4G numaralı evde oturan doktor 
Olimbos Akçe oğlu vücuduna 
:ıehlrli bir m<ldde ıırınga. ederek 
intihar etmek isterniıtır. · 

Doktor Olimboı Akçe oğlu 
vücuduna tırınga ettiği madde 
ziyade olduğundan bir ak:ı amel 
yapmıı, sancılar içinde kıvrana
rak ihtilaçlar baılamıştır. 

Hayatı tehlikeye 81ren mnn· 
tehirin tedavisi için Beyoğlu polis 
Tababetine haber verilmlı ayni 
zamanda müdd~iumumilikçe de 
takibatı kanmılyeye tcveuül edll
mlttlr. 

Kendi ifade veremediğinden 
eıbabı intiharını aöyliyememiıtlr. 

Dr. Olimbos Akçe oğlu oda
~ıında bıraktıiı bir mektuba 
kendisinin intiharından kimıenln 
meı'ul olamiyacaAını yazmııtır. 



Sahife 4 VARIN __ }_,:.,. Nt~ 
Ctt --· ~----------·------------W•.-..UMWWWWiCU-1~~....-~.-.w~~&l ...,- ~Wt:F· 

Kolonyacıların düşüncesi 
.......... ,~-.... -

Oktruvanın ilgası lazımdır. Fenııi 
fabrikalar acılmalıdır, ihtisas 

e ikası verilmelidir. 
~ 
~ .. 

~~ ~ . ,. 4 

lstanbu
lun geçir· 
mekte ol
duğu ticari 
buhran hn
kkında ıe· 

hrimlı:ln 

maruf tüc· 
cari arı na 
müracaate-
derek bu 
hususta ne 
düıündük -
lerlni ve ne 
gibi teda
btr Jttlhu. 
etmek la-
zım geldi
ğini anla- Kolonya amillerinden I 

mak istedik. eczacı 1 
Hu mevzu Sa İl JJ. ı 

1 
üzerinde her gün bir tüccarın ı 
ve ya f § adamının düıüncelerini 

kaydedece~iz. Bu bapta ilk müla- 1 

kati, §ehrJmizln marul kolonya
cılarmdan eczacı Salt bey ve· 
riyor, bunu kendi lisanmdan 
dinleyelim: 

Harbi umu~iden evel yaptı
ğlmız itler herhalde timdlkinden 
yüzde seksen fazla idi. 

Bilhassa o zamanki kolonya

cılıgı §imdi yapmak kabil degil
dir, çünkf o vakit kullandıgımız 
ispirto Felemenkden gelirdi ve 

kokosu yoktu, tabii o ispirtodan 
yapılan kolonyalarda fevkalade 
gözet ve çok nefis olurdu. Halbu
ki bu gün piyasada kullanılan 

monopol ispirto en berbat mal
zlmeden latihsal edildlgl için ta
bi verdtgi netice de ancak o nts

bette olur. Bunu bariz bir suret· 
te anlamak fçin Parlsteki Piver 
fabrikasının orada çıkardığı mal 
ile buradaki ıubesinde imal ettl
gi kolonyayı yekdigerile muka
yese etmek kifayet eder. 

Bu seneki tıler geçen sene-

Sarraflar 
meselesi 

Türk parasını koruma kanu
nuna muhalif hareket eden sar
rafların müddeiumumiliğe veril
diklerini yazmııtık. Bu sarraflar 
meselesi hakkında borsa komi
seri ıu beyanatta bulunmuı tur· 

--Sarraflar meselesinde Poli
tika gazetesindeki neıriyat tema· 

mile mübalegalıdır. Cürüm meı bu
da mevzu olan para 1000 Franıız 

ile yüzer drahmilik 3 adet bttk
raz tahvtlidir. 

Bu münasebetle sarrafların 1 

mevcut nukudu da teıblt edile
rek müddei ümumilile tevdi edll
ınlıtir. ....,..,....,.,.. __ _ 
Kumar oynanau bir evde 

taltarriyat yap1ltLt 
Beyog\unda Hava sokaiında 

Bahri ef endlnln evinde kumar 
oynandıiından zabıtaca taharrlyat 
yapılmıı, bakara maaaıı batında 
kumar oynayan kumarbazlar 
cilrmil meıhut halinde yakalan-

mıılardır. 

ye nazaran yüzde altmıı nisbe-J 
tinde durgundur. Satlf olmadığı 
için krediyi kesmek mecburiye
tinde kaldık, bu vaziyet karıı
smda tabifdırki lttihlak ezaJdı. 
Bizde kolonyacılık terakki et
miıUr, eğer bir az daha himmet 
edilirse Avrupa losyon ve ko· 
lonyalarına f azlaılle rekabet e
dilebilecektir. Ben :ıahsan bu 
meslefin terakkisi için tunları 

dGıünüyorum: Eve) emirde hü· 
kümetin almıt olduğu oktruva 
resmini katiyen Ilga etmek la
zımdır. 

Evelce monopole edHmfı ve 
oktoruvası ahnmıı bir mel yani 
flpfrt'? yine memleket içinde 

ıeklinl dejiıtlrip kolon ya oluyor 

ve yine bir daha oktoruva 
reıml alınıyor. Acaba bu dün
yanın hangi memleketinde gö-

rülmüt bir ıeydir. İtte bu ıekll 
tadil etmek muhakkak lazımdır. 
Birde kolonya amillerinin mes
lek erbabından yetlımeai icab
eder, Bugün her önüne gelen, 

berber hatta eskiden nane su-
yu satanlar bile bugün kolonya 
imal etmektedir. liu hal sanatı 
larakkiye deill bilAklı tedennlye 

ıevkeder ve dolayisile bu uğurda 
çalııan erbabı san'atın mesaisi 
de heder olur. Saniyen..hükflmet 

kolonyacıhğı tahtide tabi tutmah 

yani Türklyede kolonya imalede
cek kimse muhakkak surette 
fenni bir imalathane açması ve 

ayni zamanda bir de ihtisas ve
sikasına sahip olmalıdır. Maal
esef mesele bununlada bitmez: 

ispirto lnhtsar idaresi kolonya· 
cılara saf ispirto vermesi lazım-

dır, yoksa içine kinin karııhrıla

rak tagyfr edilmlı fapirto verirse 
bizimde çıkaracafımız mal ancak 
bu kadar olur. 

Ticarette 
Seneyi on üç aya taksiın 

meselesi 
Seneyi on üç aya takıfm et

mek bUyen Amerikalı bir mües
sesede bu hususta lstanbul ticaret 
odasının da noktal nazarını ıôr
muıtu, Ticaret odası her hangi 
harici bir mektuba ve yahut ta
lebe cevap vermek selahlyetf nde 
bulunmadıtı için bu mektubu da 
iktisat vekAlelfne göndermlıtl. 
Vekalet Amerikalı müeaaesenln 
resmi olup olmadığını ticaret 
odasından sormuı tur. Oda ver
dtAi cevapta bu müe11eıenln 
resmi olduğunu beyan etmiıtir. --------

JJir randevu evi ba~~ildı 
Beyollunda Tarla baımda 

madam Af f nanın evinde rande
vu yapıldıiından zabltaf ahllkf
yece taharriyat yapılmıı 8 has-
talıklı kız zenpereslerle beraber 
ıampanya içerken yakalanmııtır. 

Madam Atinanın evi zabıta
ca ıeddedilecektir. 

Madam Atina yirmi ıeneden
berl aenç kızları lif al ederek 
fuhta teıvtk ettllinden mahke· 
me7e vertlmiftlr. 

Biı· doktorun Ia
kaydisi 

Bendeniz Şiılide Halit İbra
him sokak Anadolu hanımn 1 
numarasında mukim bulunmak· 
tayhn. Geçen Cuma günü saat 
20 kararlarında sevgili yavrucu
ğum iki buçuk yaıındaki Ayha
na haıtahgı dolayısile kalp çar· 
puıtısı geldi. Esasen bir hafta
danberi baygln bir halde yat
makta olan Yavruyu kayip ede· 
ceğiz korkusuyla komıumuz Ke-

. nan Tevfik Beye koştum. "Efen
di, ben belediye doktoru değilim. 
Geleceiim bana vi:ıita parası 
vereceksiniz, onu da istemiyor ve 
gelmiyorum,, dedı. Nihayet dok· 
lor buluncaya kadar çocuğun 
vefat ettiğini ö~rendim. 

Rica ed~rim bey efendi bu 
doktur efendinin böyle mühim 
bf r anda hastaya ~itap etmesi 
lazım değilmidir ? 

Milletin Parasile yetiımtı bu 
doktoron vazifesi nedir ? 

Komıu hatırı için olsun geli
niz dediğim zaman Kenan bey 
gülmekle mukabelede bulnnmuı
tur. Keyfiyeti halkın ve allka
darların nazarı dikkatine arıet
menizf rica ederim. 

AVNi 

Belediyenin 
ihmali 

Beıiktaı, Abbas ve yeni Ma
halle sokakları geçilemez bir 
hale gelmiotlr civar sokaklara 
lambalar konulduğu halde her 
ne dense bu cadde unutulmuı 

tır. Lütfen alakadarların nazarı 
dikkatlerini ceJp etmenizi rica 
ederiz. 

2eı lktaıdan 
NİHAT 

Zeplin 
-~--

Seyahatini bitirdi 
avdet ediyor 

Seville 16 ( A.A ) 
Zeplin balonu saat 15, ı o 

dan beri ıehir afakında dolat
maktadır. Balonun saat 14 te ye
re ineceği zannolunuyor· 

Seville, 1 fJ ( A.A ) 
Zeplin saat 1 S de yere innıiı

Ur. 
Seville 17 ( A.A ) 

Zeplin, Kral ve prensler de 
hazır bulunduğu halde yere ln
mıı saat 18 buçukta İspanya tay
yare müdür muavinini de alarak 
Friedricbıhafene gitmek üzre ha-B 
valanmııtır. 

Berlin l fi 

Graf Zeplin balonu bugün öğ
led~n sonra İspanyada Sevil üze
rine. vasıl olmuıtur. Kral Alfons 
derhal balona giderek hoıame
dide bulunmuıtur. 

Kral sonra balonu, en küçük 
teferrüatına kadar gezmiı ve tak
dtrat beyan etınittlr • 

Balonuu indiği meydanda 
45 bin kiti toplanmııtır · 

Graf zeplin akıam saat altıyı 
46 geçe Fridrichıhafene hareket 

etmiıtir. . 
Madrit, ı 7 (A.A.)D 

Zeplin, Grlnvich aaatile ıaat 
2.24 te Ortegal burunu üzerin
de bulunduğunu ve muhtelif 
rüzgarlar dolayıaile Fransanın 
cenubundan seçmemek için Gaı-

-
Afganista e cilar 

.!) 

karsı harekette 
' 

Kral Nadir Hana 
bulunmak isfemisler , 

Kabilden 

1 
Kabilden: •e 

Yeni Kral Nadir Hann karşı Kral Nadir han Knbııil :. 
nbaliden intihabolunacak 2» aıt•1 fesat tertibi ve iki ny cvel Şi- dnn mü,.ekkep bir ParlerneP ~ 

mali Afganistanda vuku bulan teşkilini niyet ediyor 21 yaf'~. 
i&yanıu miiıev\•iki olmakla müt- bahğ olan erkekler intihnb hl' 
lehim on iki ki~inia muhnkcme- kınt hAiz olacaklarl1ır. hf 

A Bu sablk Kral Emanulll\h .. )eri AH mahkeme ele rüyet edil- ıO• 
nm brr asri ve :mefruti knrar ki 

tedir. Bu muhakeme büyük bir cloğru atılmı~ ilk hatve telek 
alaka uyandırmıştır. edilfyo.r. 

• * ... 
Basrada 

llasradan : 
Körfezin Arabistan sahilinde 

vaki (Debi} limanından 270 kilo 
metre mesafede bulunan "Y11§" 

adasında İngllizler bir tayyare 
karargahı tesis etmiılerdir. Bir 
harp sefinesi refakatinde mezlcur 
adaya gelen büyük bir nakliye 
gemisi, karargnh için icabeden 
levazimi getirmiştir. 

Bundan İngilterenin bu ha va.· 
llye eskisinden fazla ehemmiyet 
verdiği anla~ılmaktaclır . 

Mısırda 
Kah İrt1de11 : 

Sina ve sahraclnki çekirğe 
tuhumlarmın itlif i \'e loplıınmasi 
için sarfolunan fevkal&.de mesai 
bir fay de vermem it, üçar haltnde 
kara bulut gibi bu muzır haııere 
Mtı.ırın her tarafını i~gal ctml~tir. 

Hükümet bu afetle mücadele 
için mümkün olan her teşebbüse 
baı. vurmaktadır. 

Çarpışma! 
. 

iki Fransız tay-
yaresinin feci 

akibetleri 
ChiHeuroükı, 1 G (A . A) 

İki askeri tayyaı·e arasında 
l 00 metre irlif ada bir çarpşma 

olmuıtur. Tayyarelerden biri ta
mam ile parçalanarak meydana 
düımüt ve bir dükkanın damını 
tahrip etm•ıtir. O Gırada. arabası
nm içinde beklemekte olan bir 
arabacı da yaralanmıttır. Pilotun 
cesedi istasyonda tayyarenin au-

kutile üstü harap olan hir vagon 
içinde bulunmuştur. İkinci tay
yare de bir binanın damına düu
müıtür. Bina, bu sukut neticesi 
olarak ateı almış ve yı~ılmı§tır. 

O esnada içerde bulunan kiracı
lardan biri kömür haline gelmiş
tir. Tayarecinln cesedi, binnın 

avlmnde ba~ı parça parça olmuş 
bir halde bulunmu§tur. 

İl.:i konsolos fp)::.P1'kt>11 

tlii . .;t iileı· 
~ 

Porto, 17 (A.A) 
Fransız ve İspanyol kosolos

ları, bir Kano otomobille tenezzüh 
icra ederlerken suya düıınüıleı·
ıe de kurb.rılmıılardır, 

konya körfezi üzerinden Loire 
nehri mansabına doğru teveccüh 
etınıı olduğunu bildirmiştir. Bir 
çok vilayetlerde şiddetli fırtmn

lar hüküm ıürmektcclir. Leon 
ve Burgoz §ehrlrlerinde kar 
yağaıııtır. Valans'ta son derece 
tlddetli bir rüzgar portakal ağaç
larım tahrip etmııttr. 

İran da 
Ta/ırandan: 

·ı • "rı randa çalışan ecnebi tıc 

ve mali ~irlcetlerden ycl'Ji nıüef' 
ıetnttan olduğu gfbi temettü ver' 

,,ıı 
gisi alınmasına dair olnn kRnıı 
meb'usan Meclisi tasdik etrııi~ıir· 

Hit için 
/"'011drada11 : 

Hindistandn Gandiuin kartıııı 
ahkamına kar~ı geldiği hıı.td~ 
polisin seyirci gibi kalması I' 
zetelerde şiddetli münaka~f' 
badi olmu§tur . 

Deyli Mısır: Ya hnkiıniYetl 
ınizi tanıtalım, ya Hlntten çeııl' 
lelim diyor. 

Deyli niynz : Hint hüklı11'6, 
tinin ilk vı11:ifesi nızamm mu~'; 
fnznsıdır. Hükumet ya söı.Ll11 • 
dinletmeli ve yahut Hint ~111 1'1 

isli~~p ~il~li dı:_m:~~ 
- - - . 

Teklifimiz 
·t~<- -

Sefirimiz buna 
dair 

izahat verdi 
Alina ı 

,.~ 

Türk sefiri Enis B. bu giJ. 
Hariciye nnzırı M. MihalakoP~ 
losu ziyaret ederek uzun ınüd0 ~ 
yanmda kalmıf ve yeni 'fü 
tekliflerinin esbabı ve Tlirk yol 
nan meselesindeki Türk nokt' 
na7.arları hakkınC:la izah t .;er' 
miJ:tir. 

~ l' 
Bu ziyareti mliteakip Hati' 1 

ye nazırı M. Venizeloıaı ~iY"'~ı 
ederek Türk sefirinin iz&fl" 

tft' halde.uda malumat verınlJ cJe 
Hariciye naıırı Türk seflrfle , 
.. - ' M V · l .. o~ goruşere~~ . enıze oııun •• 

tai naznrlarmı b ildirecektir· 

Tiirk n<'fl!Jlllflfl bir 
yapdı.1101· 

Türk Oacağmdan : 

... , ,,,tı 
l',f/'·t 

,,."t 
ı 8 Nisan cuma akşaını ~ııo· 

2 ı de lstanbulu ziyret edeıt 1 e 
men darülfünunluları şerefi;1 • 
Türk Ocnğmda. bir eğlenti Y"' , 1 

lacağından Ocaklıların teırifle 
rica olunuf'. 

l'apaslar 
lnt .ı;ene perhizi kn:a/lfı[ııJ' .. 

O .. .. d k. paııicalY'-' numuz e ı pnza r ot• 
dır. Hirbtiyunlar. pnskalyc y ıı,. ,, 

bilY ,.. 
tusundan GO gün evel jj• 

perhize girerler ve paskalya g 

nü perhizi bozarlor. -ddelinifl 
Ancak bu perhiz mu ırt 

lüzumunda kuıalblrnası, papeZ 

dini salahiyetindendir. b 1eıı~ 
Ortodoks papasları, u k te 

dik " iktisadi vaziyeti nazarı k ,,., 
alarak perhizi kıaaltmafa • 
vermiılerdlr. 

• 



( 1 inci sahifeden devam ) 

1'iyana multt.elitini istih·bale gelenleJ'den bir gı·up v . 
lenıa ~Yanalı futbolcular ilk 
Yoırı •arın bugün taksim stad
Yap Unda lıtanbul muhteliti ile 
edıı:caklardır. Takım teshil 
aitdi iğf Ve artak maçın gününe 
te kğitrııı için muhtelitimizin 
d fe kuı tarzı hakkında mutalaa 
t...' .. l'trıkeyan edecek 'değiliz. Çok 

J Takımın hücum hattı eu kuv-
vetli mühacimlerimiz, muavin ve 
müdafaa hatları ve kuvvetli def anı 

""'llf ül 
ltı Peıent olmayan her keı taf d 
fı.ıtb e er ki muhtelitimiz ıehrin 
ıere~I hayıf yetini temsil, hem de 
klld e leınsile muktedir bir ıe-

edır: 

itle l'akınıın kat'i ıekli tema
ekt teabıt edllmlıtir. Temsili 

ıtılt: bugün sahneye ıu ıekilde 
caktır: 

Osman 
C Burhan Milat 

~eh '"at Nihat Hüınü 
~et A.li. Zeki Muzeff er Fikret 

Yl!r ~ ta.kıın, iyi oynamak, gay
'ittıa~ ıtıak ıartlle iyi bir netice 
~eııdı kabiliyetine maliktir. 
l'ortu •a.hanıızda oynamak, yol 
Ôlt nluğunu henüz gidermemi§ 
tan lakıınıa oynamak gibi avan
ttltl ltk lehinıize bir tef a vvuk temin 

oyuncılarını ihtiva etmektedir. 

Takımımıza gayretli bir oyun 
oynıyarak memleket sporunun 
şerefini yükseltmelerini temenni 
ederiz. 

italycı davet ediy01· 
İtalya hakem encümeni reisi 

S. Mauro Viyana lstanbul maçını 
idare etmek üzre §ehrimize gel
miıtir. S. Mauro futbol fede
rasyonumza müracaat ederek 

İtalya B. takımının Türkiyede 
maç yapmak arzusunda olduğu
nu bildirmiıtir, Federasyon reisi 

Muvaffak Bey verdigi cevapta 
lstanbul ve Ankarada iki maç 
yapmak şartile teklifini kabul 
ettiğini bildirmittir. Teferruata 
ait hep noktalar müzakere edil
mektedir. 

Konferans 
Sinyor Mole dün Galata sa

ray kulübünde bir konferans 
,~edır. 

Ç~~~d~oğ~r~u~"""""""'T~a~sf~iy~. e~ 

i Qpu-;fu~ızın 
.u.riyeve Mısıra 
1fletilmesi fikri 

1 hqt' ileşiyor 

vermiştir. 

r lcaet O 
ın f,,lly da.si milli Vapurla-

•a.hıUerırn~~erını yalnız kapotaj 
\'e f skend ~ e hasretmeyip Suriye 
ettrıeferı 

1 
eryeye de sefer tertip 

~ırı,.... Çın büyük bir proje ha-
ıi"ıotır. 

orı U Projede ıeyrlsefainin b.ına 
'Yak l l 

•Gtl!J ko mdaaı l:ıım geldiği ileri 
"me te lr. - ------.._ 

Borsada -
lır Dün 10,34,25 le açılanlngilı:ı 

ası 1 O 35 e kadar çıktıktan 
knra:akıam üzeri 10, 34, 50 de 
'Panmııtır. Altun 905 de açıl

ltııı 904 te kapanrnııtır. 
Sabahtan akıama kadar olan 

ltıuarnele yekunu 32500 liradır. · 

/Jafjırsa!t alnıak için bir 
grubun teklifi" 

ltı'"~erkezi Berlinde bulunan 
ın~ hn bir müessese memleketi
ınnb1en tnühtın miktarda bağırsak 

baYa.a etanek istemektedir. 
ou nı

lerı l uııeae, bağırsak tacir-
t'et Y de temasa gelmek için tica-

0 asına -muracaat etmiştir. 
R. K1~aliçc /iz. geldi 

'-cla:tnanya kraliçesi Hz. Bur
&\'det etmiılerdir. 

->~-

Mühim bir deri 
labrikası 'cok 

' 
müskül mevkide 

' Aldığımız malumata nazaran 
öteden beri piyasada mühim 
mikdarda muamele yapan bir 
deri fabrikası da müıkül mevki-
de kalmıştır. Fabrika meclisi 
idaresi yarın aktedeceği içti
mada şirket muamelatının tasfi
yesi talep edilecekti r · 

Devl~t bankası 
teşkili 
Ankara, 17 (Hususi) 

Devlet bankası te§kili hak-
kındaki prujenin bu günlerde 
hey' eti vekilede müzakere edile
ceğini haber aldım. 

Bu bankaya sermaye olaı ak 
konulacak 25 milyon liranın büt
çede Yapılan tasarrufla alakası 
yoktur B 
d · u para tamamen ayrı-
ır. 

Jliibarie~e lmmisyonundrı 
b zr 11i il[ ri/uıt 

M. Fokaa ve•• R· d" • oı. ıvas un 
Tevfik Kamil beyı ziyaret etmlı
lerdir. 

Sabz/; Ronwu haı·iciye 
11azırı şel11·inıizde 

Sabık Romanya hariciye na
zırı M. Loka ~ehrimize gelmiıtir. 

YARIN 

Siyaset yüzünden 
bir cerh 

Evelkt gece Değirmendağın
da Halil oğlu Hamdi, sarhoş ola
rak evine giderken, Kasap Sa
dık efendinin dükkanını açık 
görmü§ ve daha bir iki tek rakı 
içebilmek üzre dükkanına gir
m i§tir. 

O esnada orada bulunmakta 
olan Behçet ve Kenan efendiler, 
memleketin siyasei ahvalin
den bahsediyorlarmıı. Hamdi de 
bu münakaşaya iştirak etmlı ve 
onların düıündüklerine muhale
fetle kendi fikrini müdafaaya 
ba~lamıatır. Nihayt sözle halledi
miyen mes' ele bıçaklara intikal 
etmiı ve Sabri oğlu Behçet, 
Hamdi efendiyi bıçakla dört 
yerinden ağır surette yaralamıı
tır. Hamdi efendi derhal mem
leket hastanesine nakledilmiş ve 
tedavi altına alınmııtır. Behçet 
derdest edilerek adliyeye ve
rilmiıtir. 

Hapishanede 
neler bulundu? 
« llizmel» fia~etesinr.len 
Hapsanede vukua gelen bo

ğuıma ve cerh ' hadisesi,hapisnea
nin piçak ve silah deposu olduğu: 
anlaşılmıı ve bunun üzerine hap-

sa nede umumi bir taharriyat icra 
edilmiıtir. Taharriyat neticesinde 
hapsanede biçak, çakı ve saire 
bulunmuısa da hapsane miidür
lüğü, adedini söylemekte ketu
miyet gksterdiğindan öğrenmek 
bittabi kabil olamamııtır. 

Hapsanede olan bu hadise 
üzerine müddei umumillkçe bir 
takım inzibati kararlar ahnmıı 
ve esbabı mesalihin her gün ha
psaneye girerek mahkumlarla 
görüımesi menedilmiştir. 

~~~~~~..,.__.~~~-~~-~~~ 

Pariste neşredilen 
bir tebliğ 

Düyünu umumiye meclisi 
Pariate ıu tebliği neıretmi§tir. 

Osmanlı borçları meclisi 1 ı 
Nisan Cuma günü hey'ett umu
miye halinde içtima etmiştir. 

Reis M. Stanley Vayt, Fransız 

dayinler vekili M. de Kloziyer 
An karada ifa ettikleri vazifeye 
dair izahat vermiılerdir · Meclis 

murahasları Türkiye hükumetine 
hamillerle 13 Haziran 1928 ta

rihinde aktedilen mukavelena
mede tatl ilat icra edilmlyeceğini 

ve Türkiyenin harici itibarının 
\•ikayesi için hamillere karşı vaki 
olan taahhüdatına riayet edil-

mesi zaruri olduğunu beyan et
miılerdir. Mali vaziyeti birlikte 
tetktk etmek üzere Türkiye 
hükumeti tarafından davet edil· 

miı olan dayinler vekilleri maliye 
vekaletine tetkikat neticesini bil
dirmiıler ve Türkiye maliyesinin 

ıslahı için bir proje tanzimini 
ecnebi bir mütehassısa ha valesi 
tavsiye etmlılerdir. M. Vayt 
M . de Klozlyer Türkiye hamil-

lerin menafii namınc1. Türkiye 
hükümetile olan müıa verelere 
devam edeceklerdir· 

Ga!f ri m iibadille»c tevziat 
Gayri mübadillere yapılan 

ikinci taksit tevziatına dün de 
devam edildi. Tevziat yekünü 
14,000 lirayı bulmuıtur. 

I • 

SahJfe 5 

MUSTAFAŞAMLI 
MAGAZASINDA 

Zararına satılan 
Mallardan 

(lffiET DEMİRYOLLAHI _!;
1

ANATI ) 

Devle Demiryollan H.P 
Mağazasından: 

29·n-ao tarih inde müzayedesi yapılıp verllen fiatlar haddi 
layıkında görülmediği cihetle satılannyan muhtelif miktarda 
mevcut olan ahşap ve maden fıçıların 20-4-30 tarihine müsadif 
pazar günü sant ondörtte müzayedei aleniye ile satılacağı ilan 
olunur. 

Devlet demiryollan H.P 
Mağazasından: 

Mağazamızda mevcut 4 O beygir kuvvetlnde yedi buçuk ton sıkle~ 
tinde müstamel bir adet Dizel motörii 19-4:-930 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat on dörtte satılaca~ından taliplerin yevmi 
mezkurda mağazamıza müracaatları ilan olunur. 

Devlet Demir yollan H. Pa-
şa mağazasından : 

Maiazamızda mevcut kamyon iskeleti otomobil teferrüatı, bet 
ton kadar demir mil uçları, maıkap kalemleri, zımba makinesi, 
- volan tulumba motör, muhtelif tezgahlar iki buçuk ton ora, , • 
sıkletinde lokomotif suıtası yangın itfa aletleri aleni müzayede 
ile 24 .. l. 30 tarihine müsadif Perıembe günü saat , ondörtte sa
tılacaktır. Aynı zamanda timdiye kadar muhtelif zamanlarda 
müzayedeye çıkarıldıkları halde verilen fiatlar haddi layıkında 
görülmediğinden satılmayanların da müzayedesi tekrar edile
ceği ilan olunur. 

~ı•••••••a•••••••••••••••••~ 
: TİYATRO VE SİNEMA i 
=······················~~~···· JJeyofjlu 11/ulen rujda 
Sanatkfır. 

NAŞITBEY 
Ten1silJcri 

Gündüz 16 da gece 22 de 

, Doktor Feyzi Ahmet 
Frengi, belsoğukluğu, cilt, 

tedaYihanesl 

Cumadan mada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka
bul edllirr 

Adres Ankara Caddeasi N. 43 
Telefon İstanbul 3899 Avrupadan ıehrimize vurul , 

eden kolombiya Muganniyesi gü- ı·,..---------•••mıi 
zel sesler Kraliçesi SABRiYE H. 

tarafından Konser, gece .:ırz~ Yarın 
umuml i'izerlne surpik le açi 1 
gündüz Memit çelehf · -~ 

, SADI~;ADE BiRADERLER 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNT-AZAM 
ve LÜKS POSTASI 

Sadık Zade 
vapuru p a g.ünü ~kıamı 
20Nisan az ı sırkecı rıhtı-
mından hareketle(Zongulda~! ine 

bolu, Samsun, Ordu, Un
ye, Giresun, Trabzon ve Rize) 
iskelelerine azimet ve avdet 

edecektir. , 
Tafsilat için Sirkecide Mes a -
det hanı altında acentalığma 
müracaat. Telefon İst. 213!. - . Doktor A. kutıel 

Gizli ve cilt hastalıkları mütehaas111 
Karaköy börekçi fırını sırasındaN.34 

J{iralık fırın 
Kumkapı çarıu içinde Sam

sun Sokağında 11 numalalı frun 
karıuıundaki kahveye muracaat. 

Doktor Taşçıyan 
Zührevi hastalıkları mütehassısı 
Eminönü lzmir sokağında No. 4 

İDARE : latanbul Ankara 
caddesi. 

TELGRAF : latan bul Yarın 
TELEFON : ,, 4243 
POSTA KUTUSU : 395 

ABONE: Dahiliçin seneliği 1400 
Hariç " ,, 2700 

İLAN: Tarifeye tabidir. 

Fia tı 5 kuruş 

,-,y ARIN ,,iN T AKViAtİ' 
---~--~N~~ı~'s_a_n~::...:...::::~ 

Senet CUMA Senet 
Resmiye 18 Hicriye 

1930 1848 

' Namaz vakıtJarı -
Alafranga. Alaturka 

s. d. s. d. 
5,16 

12,13 

Güneı 
Ôyle 
iktndi 15,59 
Akıam 18,51 
Yataı 20,29 
imsak 3,27 

Zilkade 

19 

Güneı 10,25 
Öyle 5,23 
ikindi 9,08 
Akıam 12,00 
Yatsı 1,38 
İmsak 8,36 

Kaaım 

162 l 
'---------------~---~-



nailterede kaz.anmıı oldukları birinci 
mnkafattan ıonra 

FILIPS (Philips) 

RADYOLARI 
Çekoslovakyada daha 1Ki parlak mu
vaffakıyet kazanarak 200 kitlden mü

rekkep bir hakem heyetince 

Dünyanın En n1üken1rnel 

RADYOLARI 
olarak taınif edilmiıtir. 

İşletmek için: 
·Fişi cere.IJana taA·111ak, hir 

tek diifjıuesini çevirmek 
K1\FİDiR 

Umumi vekilleri: 

Helios müessesatı 
Galata Hezaran Han No 14, Poeta 

kutuıu Galata 400 

lnsaat münakasası , 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

Türkiye Ziraat bankası umum müdürlüfü, latanbulda Cafalof
lunda kain olup elvevm Emniyet ıandıfının tahtı itaallnde bulunan 
binayı tadil ettirecektir. Bu ite talip olanlar aıafıda yazılı veıaiki 
ibraz edeceklerdir. 

1) Talibin mali kabiliyetini gösterir veılkalar. 
2) Talip tarafından evvelce yapılmıı olan itlerin bir liıteıi ve 

fenni kabiliyetini gösterecek veıalk. 
Talipler Ankarada Ziraat bankası levazım ve mebani mndürlü

iüne, lıtanbulda Emniyet ıandıfı müdürlüfüne müracaatla bu bap
taki plan, mukavele ve ıartnameyi onar Ura mukabilinde alabilirler. 

Bu it ancak 20 Nisan 930 tarihine kadar teklifname kabul olu
nur. Teklif mektupları kapalı zarfla Ankarada Türkiye Ziraat ban
kaıı umum müdilrlüfüne ve lstanbulda Calaloflunda Emniyet ıan
dıtı müdürlüitüne tevdi olunmalıdır. 

lıt deruhte edecek zat ihale bedelinin o/'t O nlabetlnde teminat 
gösterecektir. 

Türkiye Ziraat bankası mutlak ıurette her hangi bir talibi ter-

cih hakkını muhafaza eder. •• . ........................ . 

YARIN 

iıtanbul dördüncü icra daire
sinden : Beyoilunda Hüseyin ağa • 
mahallesinin duvarcı sokağında 
taksim civarında kain olup Pan
delinln tahtı tasarrufunda bulu
nan atik 12 cedit 18 numaralı 
hanenin tamamı doksan altı hisse 
itibarile doksan üç hi11esi Jozef 
efendi ye olan borcundan dolayi 
ihalei evveliyeainin icrası için 
otuz gün müddetle müzayedeye\'.' 
vazolunarak altı yüz lirada talibi . 
uhdeıiode olup bu defa yüzde 
bet zamla ve on beı gün müddet
le ihalei katlye müzayedesine 
vazolunmuıtur hududu cephesi 
tariki am Selım efendi zevcesi 
Cemile haıııın dükkan ve hanesi 
matmazel Sultane Alekslyadlsin 
haneıi arkası Karabet ağa hane
ıile mahdut maa aydınlık kırk 
ıekiz arıın terbiinde olup lkiıi 
ufak yüklü ve dolaplı üç oda biri 

bozuk üç hela bir sarniç mut
fakta müıterek kuyu alt kat de
mir parmaklıklı merdiven baıla
rında aydınlık ınahallerini muh
tevi 1428 lira lnymeU mubamme
nell elektrik tesisatı kiımen muh-

tacı tamir niın kargir hane de
rununda Jozef efendi müllecir
dlr · MezkGr hl11enln iftirasına 
talip olanlar ve daha ziyade ma
likmat almak lıtiyenler kıymeti 
muhammenealnin yüzde onu 

nlıbetindepey akçesini ve 927-9104 
dosya numaraıını müllaahlben 
lıtanbul dördüncü icra daire•l 
mQzayede ıubeılne müracaat 
etmeleri ve 5/5/930 ıaat 14 ten 
16 ya kadar f halef katiyeıi icra 
kılınacağından müıtuilerin tari
hi mezkurda hazır bulunmaları 
ilan olunur, 

'iUYüK TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ 'fER11 iI-> 4. ÜNCÜ KEŞiDE 

. z· •• ı fi Keıideler; Vilayet , Şehremaneti, Defterdarlık, 11, ır 
1 
r 

1 ı .. 
bankaları murakıpları ve halk huzurunda y•P 

11 MA YlS 1930 

Büyük ikramiye 

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

ASPİRİ e SPİ O AL 
ilt> derha l ve kat'ivetle ROMATİZMAN! d efeder in. 
D.ıhılden ASPİRİ N komprimesinı al, ve hariçten dt 
ağrıy.10 yerleri SPİROSAL mahlutiı ile friksiyon y.ıt'. 
SPİROSAL m.1hlülü cildir, derinliklerine kadar n tifu: eder 

ve hoş bir tesi r bı~kır.' 
Bu iki il;iç Baycr'in mü
stah:eratıd ı r. Ve Bayer' it\ 
yuksck kıymeti tibbi»e
sine ,1laıııct iç in s~ l ip 

şcklındckı ıııc~ h ur ın.ır 
ta ş ırla r. e 

1 Doktor • A G Q y E s s Ay AN ))eri ve barsak ınuzave- "KUR' ANI KERİM,,İN • P 1 desi= Arabcası ile birlikte Türkçest 
Dahili miitehasısı 1 ıub:.~~~::e: Cemiyeti lotanbul Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Kadın, Çocuk ve erkek dahili h&KJıllıklarını tedavi eder • Kurban bayramında münha- lJüğatı Kuraniyesini havi 
! Hergün Langada camilıerlf ıokalında No. 19 huıuıi : sıran teıkilAtımız [tarafından Osman Reıat efendinin tahtı riyasetinde bir heyet tarafındaO 
'1 k b d kal d ıikk t thtl ı t J k d i ve b ki tertip edilmiı. Berizadenin telamizinden Tevfik Bey w a inesin e hastalarına fev l • 11 a ve mam l e op anaca er arsa ar, 
~ bakar ve azami suhulet gösterı:-. Hazakat ve teıhlıi ı ayrı ayrı müzayedeye konul- tarafından tashih idilmlıttr. . 

milcerreptir- muıtur. Talip olanların Cağalog- İlahi eserin çok güzel bir eseridi .. 
~§-89 §§9 99 ............. lundaki ıubemize müracaatleri Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 

Emniyet Sandıg~ 1 müdürlüg~ ün.den: ilan olu:~&4G:~AC Kaymak kAğıdlısı ve altun yaldızlısı 300 kuruıtur . 
..,......,.~,.-~ Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

Mehmet Sabri B. ve Fatma Kaniye ve Enzile ve Nazire hanım- ~ • ' 

ların 9749 ikraz numaralı deyn senedi mucibince Emniyet Sandığın- 1 Veresıye : ............. ~ ........... , ..................... . 
dan istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde Sandık namına merhun • • • • .. 
bulunan Beylerbeyinde elyevm Camii Şerif mahalleıinde sokafında • lzmir terzih~eıinde ıon • M NURi ve ş ERIKI 
eski 8 mükerrer yeni 2-4 numaralı ve biri yüz ytrml dört diğert • moda, eh•enh f;a:1\arla, •~n • • , 
yetmiı iki arıın arsa üzerine mebnİ biri bir diğeri tkı kattan ibaret • derecede ıudu ek 't~railt a G Bilcümle Güınrük n1ua ıne]atı ve naklı"yat isJeı1 
biri üç diğeri dör~ oda birer ıofa, birer mutfak, bin dört yüz dört ıerlan imal olunur. ken1aJı sürat Ye elllOİ 'etle jf a olunur. 1 

erkek ve ka ın °1 urn er • c , 

artın bahçe ve muıtemalah ıalreyl havi iki hanenin tamamı vadesi A k caddeıl Vilayet : ) 
hitamında borcun verilmemesinden dolayı satılıia çıkarılarak ıeklz t.a. k n daraNo ı 7. • MALI ve iDARI İŞLER DAHİ T AK1P EDIL1R 

, W arflllD a • 
yüz elll lira bedel ile müıterili namına ka i kararı çekllmtı iken • MUSTAFA ve KEMAL • Adreı: Galata Havyar han orta odalar No. 4 
bukerre yüzde on zam ile baıka bir müı teri çıkarak müzayede &...__ __ ...... ~ T 

1 bedelini 935 liraya ıhla~ eylemif olması cihetile mezkur iki hanenin .......... ...,. j e efon : Beyoğlu 45 15 

21-4-930 tarihine müıadıf önümüzdeki pazarteıl günü tekrar son Bakırköy Sulh hukuk iYYTYY'Y'Y'YYYVYYYfYY~YYYYT 
müzayedesinin icrası ve muamelenin ikmali mukarrer bulundufun- ı k. r >·inden = L.k .. F b .k 
dan talip olanların mezkur gün nihayet saat on beıe kadar Sandık ıa nn ıg M h ~ } or a rı ası 
idaresinde hazır bulunmaları ltızumu ilan olunur. Memit zade e met Fikret 1 

beye İranlı Hasan ağaya ve • •• 

C ISTANBUL vlLAYETI DEFTERDARLIK iLANI ] mahdunıları lbrahim ve Mah- • inşaat munakaSaSI 
... mut efendiler aleyhine lkarne 1 . ispirtolu ı'çlriler İnhisarı unıu111i 

KİRALIK SEYİR ~1AHALLİ eyledııı üç ynz uranın tahsili ispirto ve ·'" .. 

Kadıköy, (Fenerbahçe) Seyir mahalli bir ıene müddetle kiraya 
veriliyor. Senelik kJraıı 610 lira, kiralamak muamelesi aleni müza
yede ile 20 Niaan 930 pazar günü ıaat l 5 te defterdarlıkta yapıla-
caktır. (M-914) 

* -il 
KİRALIK DÜKKAN 

No. 35Q, 349, Tophane kııla alb, ıenellk kirau 245 Ura, kira
lamak muameleıl aleni mha1ede ile 20 NlıWn. 980 pazar a«nCl saat 
14:-30 da defterdarlıkta yapılacakbr. (M - 110) 

hakkında ki davanın giyaben 1'1üdürlüğünden --
ve ilanen devam iden muhake- Taliplerin tartnamede yazılı ahkama riayet etıtıediel ıd' 
mesl neticeıinde borçları olduiu den dolayı Şiıll'de tesisi tekarrür eden likör fabrttcaııtitd 
aablt olan üç yüz liranın maa· ıası için yeniden miinakaıa icrasına zaruret baııl otAıu~;.ı .. 
faylz ve meıarlfi muhakeme ihale 5 Mayıs 930 Pazarteıl günü saat ondörtte yapl be~ 
kendiılnden tahıllile müddeiye tır. Taliplere ıartnameler ve ıllıilei ffat cetveli muha•:ıerlO 
itaıına 25,2, 930 tarihinde aiya- on lira mukabilinde verilecektir. izahat almak l•tl:.1 et' 
ben karar verllmlt olmagla teb- Galata'da Kefeli hanında komlıyon retıllline m6ta 
llı mekamına kaim olmak üzere meleri llln olunur. ~ 
ıl&nı keyfiyet olunur, Mes'ul mfidfiril: 


