
Keu<li h({l lJe harelı·ôımm 
seldmelinden emin nlau s01·
!J1t<lrm lwrkmaz. 

JJinaenalcy doğru l'e hiisnü 

niyet erbabı icin aclil JJlaha-.. 
ki11ı ıuirati sadakattir. 
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Yergiler-tarh ve cibayet1MuhiddinB. 
-= • 1 •1'•· ~··~· c i4! _ _._ 

VergUer, tarlı ve levziindeki, tahsil ve cibayelintleki 
1 

Dün şehrimize 
yolsuzluklardan .cloldyı halka. afiu: ~cliyar - Bunlar avdet etti. ugÜn 

tadil ve islô.li edllmclulw. vazifesine başlıyor 
[Dünkü uüshadan devam) 

Tarh ve tevzi işleri 
bk Gündelik, haftahlc ve ay-

çılara gelince, patronlar ta
r,f,nd 
he\e an tanzim, Maliye ıu-
lçı tine ita olunan ve bunlar 

il ~e . h te k rgı matra ının esasını 
le f lleden beyannamelerin bir 

d ••rrıında - azı olduğu ıüphesiz
lr. nı h lllil u te\lf sebeplere mebni 

llo~tahdimtnin adedi, ücretleri 
•an kaydedildiği cihetle 

rıe"a-"•llla kaçakçılık yapılıyor 
\'e bundan da hazine, az çok, 
ıara 

111 
r edlyor. Yahut beyanna-

1 
eye doiru olarak kaydedi

en 
reu nıuıtahdimin vergiyi üc-

ertnden kesdiraıemek ça
reıı l b k b n ularak ve bu talepleri 
' ut edilmediği takdirde hiz

ftıeu 
relc terkile baıka yere gide-
lc borcunu tamamen veya 
••Qıe v n beyanname sahibine 
erdiriyor. 

hı Fnva.1d bir müeneıe sahı-
llln h 

la.hdı' . izmetl terkeden müs-
lub nıın borcunu, Maliye 
\' eııne bir beyanname 
erer k k bınd e endi müeuesesi hesa-

~Gıı an terkin ettirmek müm-
iaede, o lıcinin nereye 

ııtu~1 1 ıı.ek n , ikametgahını göster-
ktıt gibi, ekseriya pek müı-

L olan bir mecburiyetle kar,,._ 
•~ı la.rak, belki haftalarca gidip 

nıeğe muztar kalıyor. 
.... Bunlardan 'yani beyanna
""eYe t•b 
••nı\ a i Ve gayri tabi kı-
11 fardan baıka bir üçüncü 
nı ıe 

••nıf YYar eınaf ve satıcılar 
ti1 

1 vardır. Bunların da ver
erıne 

lerınd eıas Belediye mecllı-
kııı<Ia en Yevmi kazançları hak-

i cebeu::ralen cetvelleraır. Bu 
Yan1 ıu 'ekseriyet itibarile, ıa
bıtaf b llıe.t degildir; çünkü za

ftnd.. eledıye memurları tara-
... n o f y eına ın kahyaları ve-

e. ileri l 1 rHnı d ae lr eri ittirak ettl-
e en hariçten toplanan 

lbaluınat, baz•n ı l 
lırılmaga l<ız oru up araı-

l 
uın görülmeden 

Yapı an tabmınata 1 b •tlna ed 
u cetveller, çokkerre'h '- en 

h . d . U111;uku-
azıneyi e zf yaa ugrlldi 

Yor. 
Buraya kadar beyan 

b. h "e a eylediilnıiz hususlar ve 
daha birçok cihetlerden dolayı 
•ergt tarh ve tevzii her iki 

tarafıda memnun etmiyor 
b ' Undan hem hazine ve hem 

lılGkellef, birçok güçlüklere 
Ulrayor, zarar ediyor. Bina
enaleyh vergiler mes' eleıinde 
en evve\ ıılah ve tadil edil
~eıı lbun olan cihet tarh ve 
evzfdlr. 

Kazanç le Vergisinin tarh ve 
- vzu huıuaunda - fikirimi:tce 
en •altın • 

beyan e en adllan yol 
naıne b d l· . Beledı ' e e ı ıcar ve 

terlcn ~ej cetveli usullerinin ı 

lünün kabulüdür. Her sınıf 

mükellefe, kendi sınıfı dahi
linden laakal üç erbabı vu- ı 

kuf ve ehli hibrenin iştirakl
le teşkil olunacak k'-'misyon 

iarafından san'atine, sermaye
sine, alış verişine, kazancına 

gör~ vergi tayin ve tarh olun
malıdır. 

Mesela: Tüccar içln ticaret 
odaları azasından, ticaret odası 

olmayan yerlerde memleketin 

ileri gelir tüccarından, diğer 

esnaf için de mensup oldukları 

esnaf cemiyetleri azasından, 

böyle cemiyetler olmayan yer

lerde esnafın ileri gelirlerinden 
{içer zatın tarh ve tevzi işleri-

ne lttirak ettirilmesi, bu hu
susta büyük bir selameti. 

mümkin olduğu kadar adaleti 
te'min eder, bu suretle hemen 

hemen her kes fazla ve noksan 
vergi ile mükellefiyetten kur

tulur. ıtkayet ve sızıldıya mey
dan, itlrazata, itiraz tetkik 

hey'etlerlne lüzum kalmaz ve 

ıüphesizdir ki her kes bundan 

memnun ve müteşekkir kalır. 

Cari olan tarh ve tevzi 
usullerlnin, matlup selamet, 

sühulet ve doğruluğu te'min 
edemediğini itiraf etmeye ma--- -
ni yoktur, bunu ispateden 
deliller ise ıunlard ır: 

1 - Mükelleflerden yüz
de doksanının kendtlerlne tarh ı 
olunan verilnin mikdarına 

itiraz etmeleri. 

2 - Tetkiki itiraz heyet
lerinin bu itirazlardan ek

serlalni haklı görerek tenz llat 
yapmaları. 

B - Bir çartlda, yan ya
na iki dükkAnda oturan ve 

ekıerf ya ayni ticaret ve san' -
atle mefgul olan iki kiılnfn, 

birinin icar bedeli bir az faz
la olduğu cihetle beyanname

ye tabi olarak meıela elif 

lira vergi ile mükellef olduğu 

halde, dükkan icarı bir kaç lira 

no'· s n olmasından dolayı be

Yannameye tabi olmayup bede
li icar üzerinden vergi vermesi 

~l~ıırı gelen diiıerlnin üç, 
öl rt kat fazla ile mükellef 

0 nıaıı. 

nt •-Bizzat Maliye Vekaleti
n "erııril • erin ıalah ve tadiline 

lüzüın bia 

K 
•ede-rek Müfetiıler 

ograsın1 lctt 
rnaa davet eyle

meın. 

it le bu dört l lil l 
l h 'e i e muh-

tacı il a olduğu tez h 
et ur eden 

vergilerin lahsil ve ~ciba~el 
iılerlni de yarın mutalaa edc
cea-iz. 

e urı (hey' eti udul) uıu·.Mı 
~~Bl:ıil!!C3:~ 

Diin avdet eden •Şehremini 
J/uh iddin IJ. 

lki buçuk aydanberi berayl 
tedavi me:ıunen Avrupada bu
lunan İstanbul şehremini ve vali 
Tekili Muhiddin bey dünkü eks 
presle ~ehrlmize avdet etmiştir. 

Saat 15 te Sirkeci garında 
kendisini istikbale gelen bir çok 
zevat mevcuttu, tren muvasalat 
eder etmez Muhiddin bey son 
vagondan inerek hazırunun birer 
birer ellerini sıkarak te,ekkür 
etti ve biraz sonra refikası H. 
ile yavaş yavaş garın kapısında 
bekleyen otomobilin"' binmek 
üzere iken gazetecilere fU ufak 
beyanatta bulunmuıtur: 

- " Biliyoraunuzkl iki ayı 

mütecaviz bir müddettenberi 
berayi tedavi Avrupada bnlunu-
yordum. Parise gittim, Lnana 
gittim ve şimdi de Berlinden 
geliyorum. Bu kürden çok isti
fade ettim. Vücudum iyi vezin-
dedir. kendimde hiç bir rahat
sızlık hissedemiyorum. Yarından 
itibaren vazlfei resmiyeme baı
layacağım. 

Arif OruçB. 
->~-<·-

Aleyhindeki dava-
lardan üçü bu gün 

rüyet edilecek 
.f/11hake11w 2 i11ci f'C~adadw 

On dört gündenberi rnevkuf 
bulunan Bnı muharririnıiz Arif 
Oruç bey aleyhine ikame olunan 
davalardan üçünün muhakemesi 
bu gün saat on dörtte ikinci 

ceza mahkemesinde icra edilecek
Uri. 

Bu davalardan birisi Tütün 
inhisar idaresinin şahsiyeti ma
neviyesinl tahkir davasıdır ki 
rüyetine ilk defa bu gün ba§
lanacaktır. 

Diğer ikisi de evvelce rüye
tine ba§lanmt§ olan müheyyiç 
neıriyat ve, resilll iktibası dava
larıdır. Bu davaların muha
kemesine devam olunacaktır. 

ArJf Oruç bey, ikinci istintak 
dairesi tarafından kendisi hak~ 
kında verilen tevkif kararı kar
şısında müstantikliğe, vaziyeti 
hukukiyeıini tesbit ve tafsil eden 
uzun bir layiha göndermiştir. 

Mezkiir layihanın müstantiklik 
tarafından bugün tetklkı muh:' 
temeldir. 

I • 

Dünkü maç 

Viyanalılara yenildik 
Yarın bu mağlubiyeti iyi bir oyunla 

telafi etmek kabildir 

Stadyom dün senelerdenberi görme
diği bir kalabalıkla dolmuştu 

Viyanalılar ilk maçlarını dün 
Taksim stadyomunda İstanbul 
muhtelitile yaptılar. Çok güzel 
va müsait olan hava stadyoma 
müth;ş bir kalııbahk toplamıştı. 
Trlbunlar, balkon ve sahanın 

kenarmıı kadar d:>lm:ıı, taraf, 
taraf biriken ha!k kitleleri ko- · 
ca stadyomda, hatta kıpırdıyacak 
bir yer bırakmım ştı. 

Saat iki b ıçu,<lın itibuen 
dolmağa ha lıyan h ılk, brıyük 
maça te'tcad1üı:n edecek Ga.latıı
saray - Beşiktaş küçükleri müsa
bakasını seyretmeğe huırlanı
yordu. Fakat sahanın boıulma
ması için bu maçın icrasından 
vaz geçildi ve küçükleri seyret
meğe gele'l halk, bo~ saba önün
de sıkıntılı bir ıntizu mecburi
yetinde kaldılaı·. 

Bereket versin ki davet edilen 
Bahriye ban dom ·ua. sıra çalıyor, 
stkıntılı gönül.Jri biraz feı ahltk 

veriyordu. 

.Saat tam dört buçu~< oldu. 
H!llk muayyen saat g~ld ğl hlli
de hala boı saha karıısın~a kal
maktan fıkılıyor, hınca hınç tirl
bünlerden vak1t vakıt bir el ıa
kırtısı kopuyordu. Bu~ şakırtısı 

bekleşen başları müttah it bir ha
reketle kapıh.ra çeviri yordu. Fa
kat boı, klm$e yok ! 

B ı§e y ir.ni kııh. V ıyanalılar 
tur.ıikeden geçtiler ve tım:ımen 
huırlantnış bir v.uiyette b~~ so
yunmı o!hla.rmtLn birlne geçti
t\ler. B?1 dıkik'l. ka-1.ır sonra bi
zim takım d!l Stodyoma gelmiı 
bulunuyor ve her ik\ ekip alkiı
la.r arasında ıahaya çıkıyordu. 

Bahl'lye ba.ndoıu evela m'sa
flrlerln milli ha.vaıını sonra istik
lal mıırımı ç'lh'ı, Fotoğraflar, 
bayrak hedlyel~ri, mutat mera -
rasim •. 

Saat tam be~e 10 var. Ha
kem S. Mouronun keskin bir 
düdilğü oyunu h!lşladığı zaman 
bizim takım şu ıekilde: 

Oıman 
Burhan Mit at 

Cevat Nihat Hüsnü 
Mehmet Ala Zeki Muzaff ~r Fikret 

Oyun baılar başlamaz hücum edip 
takıma geçiyor. Takım, btlhasaa 

hücum hattı ilkı 5daklka çok güzel 
oynamaktadır. Güzel paslar ve 
hesaplı bir oyun misafirlerin 
kalesi önünde çelikten bir muha
sara çenberl geçirmiştir. Alanın 

(Devamı 4 inci sahifede) 

Matbuata ait mülahaza 
Ciddi matbuat memleketin kuvveti'-lir 

bu kuvvet siyanet olunmalıdır 

Gazetecilikle ittigalim nerede 
ıse yarım asrı bulacak! Bu müd
dete bir de benden evvelki za
manın matbuatı devirlerini ilave 
ettiğimde zuhur eden neticeye 
heyret etmekten kendimi alamı
yorum, Çünkü matbuatımız, o 
uzun zamanın yetiştirmesi lazım 
gelen matbuat değildir. Halbuki 
zaman geçtikçe memleketimiz\n 
matbuata ihtiyacı eksilmekte de
ğildir, artmaktadır . Zamanın 
milletler mevcudiyetinde husule 
getirdiği inkilabın ehemmiyeti 
mütekafiyen tezayüt ediyor: bi
naenaleyh matbuat da milletle
lerin hayatında tekamüle nail 

"oldukça oluyor. 
.. Milletlerin bihakkın terakki 
~debllmesl için bize mahsus 
mutena bir matbuatın vucuda 

gelmesi iktiza eder· 
Benim tecrübelerimden istih-

sal et. olm hülasaya göre bizim 
yevmı matbuatımız yalnız hava
disclHkten ibaret kalamaz. Ben 
yevmi matbuatımızın mühim bir 
vazifesini de hars ve tenvire 
hizmet etmekte görürüm. Baıka 
memleketlerde kitaplar, haftalık 
gazeteler, konfranslardir ki bu 
vazifeyi dahi ifa ederler. Bizde 
ise mutalaa sabrı, yani uzun ba-

2 ~ 

hislerin mutalaası hevesi nihayet 
derecede mahdut oldu~u gibi 
konf er anı uıulü de teammüm 
edememiotlr. Onun için himmet 
yevmi matbuata kalmııtır. 

İkdamın ilk devresinde kari
lerin ilmi, fenni, sınai, iktisadi, 
zirai, bedii, edebi, musiki ma-

kaleleri yüzünden ettikleri istifa
deyi hiç unutamayız. Halbuki 
o zaman matbuat çok ıiddetll bir 
sanıöre tabidi. Bu sansör yalnız 
siyasi değildi, fikirden, kalemden 
ne sudur ederse etsin sanıör onu 
alt üst ederdi. 

ÇünkU ıanıör memuruda dallı 
budaklı bir sanıörün teharriya
tından azade değildi ! Öyle iken 
İkdam o makalat ile karilerine 
kuvvetli bir gida vermlıti, hatta 
0 zamana kadar benliğini tanı

yamamıı olan Türklük, hiç te
reddüt etmeden derfmki, o za
mandan sonra uyanmaAa ba§ladı. 
Bizde her ıey çabuk unuduldu
ğu için ~imdi o mesaiyi batı rla· 
yan yoktur. 

İstemeliyizkl halkımız dünya
nın siyasi, ilmi ve iktisadi mes
elelerinden hariç kalmasınlar, 
yoksa alemin hareketinde yaban
cılıkla inziva köıesinf! çekilmiı 

(Davamı 4 üncü aahtfed~) 



• 

Sahife 2 

• 
iktisadi derdimiz 

Milli 
sonra 

istiklal mücadelesinden 
mali istiklal mücadelesi 

yapmamız zaruridir 
İçtihat 11/ennuası sahibi J)o/cto1· Jbdullah Cevlleı B. in 

iktisadiyatınuza dair 1'iirk ocağnzda rnüldnl bir konfe
rans veniifji nzalı1nulur. 

İşte o lwnf'eransuı verildifii sı1'ada zaptolttnan bir sure
tini, 11ıeı1zıutn elienııniyetine .,,ıebni aşajıııa dercediııoruz. 

Dünkü nüshadan mabat 

Bizim beyaz kömürümüz, yani 
tükenmez ve hazır kuvvet olan 
sukutu miyahlarfmfz da çoktur. 
Egin kazamızm ·Kadı ııölü 
ıelalesi, binlerce beygir kuvvetini 
tem il etmektedir. Zerre ,kadar 
bundan istifade edilmeyerek aıır
lardan beri akup Murat nehrine 
namurat dökülüp gitmektedir. 

Trabzonun yanandaki Deylrmen 
dere suyunun cereyanından iıti
fade edilerek bütün Trabzon ve 
civarı tenvir olunabileceğini ve 
bütün bu tesisin iki senede Trab
zon ve cinarının petrol parası 
olarak Rusyaya verdiği para ile 

yapılacağı hesabedilmiıtir. 
Balkan harbi esnasında Ka

radeniz sahil fehlrlerinde yaptı
ğım tetkik seyahati esnasında bu 
neticeye varmı§ ve o zaman ber 
tafsil içtihada yazmııtim. 

Fransa bu beyaz kömürden 
1,065,000 beygir kuvveti istihsal 
etmektedir. Bu miktar ı O milyon 
beygir kuvvetine çıkabilir, 5 mil
yon beygir kuvveU istihsal için 
bir proje hazırlanmııtır. 182 
numarala içtihatta beyaz kömür 
unvanlı makalemizde buna dair 
mühim tafsilat vardır. 

Asırlardan beri saban ve to
hum bekleyen topraklarımız hi
ıapsızdtr. Bu kadar servet yığın
larına malik olan bir milletin 
fakir ve na ümit olması ayıp ve~ 
namahaldir. Burada, bundan 
sekiz aıır evvel yaıamıı Şark 

mütefekkiri (Sadi} nin meıhur 
tenkidi beytini hatırlamamak 

müınkün deitldir. Tercümesi 
ıudur! Bulut, rüzgar, ay ve gü

neı çahııyorlar takı ıenin eline 
ekmek 2eçsin, sen gafletinin yü
zünden aç kalıyorsun. 

Kamerin mahsulata ziraiye 
üzerine faidell teılrl son zaman
larda Garplılarca malum olmuı
ken bu Şarkla dahi sekiz 
yüz aene evvel bunu söylemiı

tir. 

Evet, her tarla bir iatih
kamdır. T ~rladan kuvvet ve 
hayalyet çıkar. Nüfuı azhfamı
zın bir sebebi de bu topraklar
dan ilf m ve nur kuvvetfle isti

fade etmeyi bilmedlllmlzdir. 
Bin kerre aöylenmlıttr ve çok 
malQm bir hakikattir, tenaaül 
tegaddı fazlalığının mahsulüdilr. 
Bizim köylülerimiz, fazla delil, 
gereaı kadar da tegaddf edemi
yor. Rem azan f f tarını bir maı
rapa su ve yarım ekmekle ya
pan köylfiyü gördüfünü iktisat 
Vekaleti müf ettlılerinden Doktor 
arkadaıım yana yakala aöyliyor
du. 

Petekle kendilerine az bal bı
rakılan arıların oğul vermedik
leri ve oğul almak istenildiği 

vakit petekte arılar için çok bal 
bırakıldıfı malümdur. Bala ya
panlara biraz sehavetkirane bal 
bırakılıraa oğul verir, arılar ar
tar ve bal yapan mahlukler ço
galar, kollar çogalır tarlayı eken
ler, lstihıal edenler artar. Top
raklarımız kimıeılzlikten, Kıaır
lıktan kurtulur, nüfuıumuz ve 
nüfuzumuz artar. 

Adet kuvvettir. Bu ıöz "Mus
solini" nindlr, ltalyada her sene 

500,000 can artar.Bu nüfus!ıim
diye kadar her sene, ezcümle 
f imali ve cenubi Amerikaya 
hicret ederlerdi. Musaolini bu 
muhacereti men etti,memlekette 
nüfuıun mütekaılf olmasını ha
yırla gördü. 

Bizde, nüfusumuz nakadar 
artarsa artsın muhacerete ıh
Uyaçımız, olmaz 760,000 kilo
metre murabbaı arazimiz var, 
nüfuıumuz ise 14 milyondur, 
halbuki, meıaha itibarile bu gün 
Türkiyemiz, Fransadan, Alman
yadan büyüktür. Romanya, Bul
aarlstan, Yunanistan ve Yogos
lavya hüldimetlerlnln mecmu 
arazisinin yekununa muadil ara
ziye malikiz. 

·refrika No : 7 19 Nisan 1930 

( Ankarada ht macera ) 
1 i 1Yü;an 

Nıafı leyllden sonra 

2 
Pencereleri göiüıleyen sert 

bir rüzgardan sonra, Toprak ko
kuları getiren Nisan yafmurları 

ne kadar latif oluyor Ankaranın 
üıtüne mülayim bulutlar baımıı, 
meltemlerle karııan yaimur ıer

plnlileri yüzümü ıerinletı yor. 
Vakıt gece yarıaıoı geçmif. Ba
tımda bir aiırlık var. Alnımı 
ruzgar ve yağmura veriyorum. 
Sokaklar ae11iz,bazan(Çan Kaya) 
yokuılarmda, zorlanmaktan, yır-

tıcı ve vabti aüriUtcı\ertnln 
akslert, aeJlp, i•Çlci furtunalar 

Yazai1: AY llAiY 
2ibi aralıkta bir homurdayan 
geç kalmıı otomobfller aelip, 
geçJyor. 

Şehir karanlığa gömü im üt, 
perdeleri çekilen pencerelerin 
unutularak orahk bırakılmıt 
pancurlardan, net' esiz aydınlık
lar sızıyor. Ekmek endlteıile 
bütün gün ugraıup didlıenle, bu 
ıaatte yorgunluktan dermansız 
vGcutlerJle buhranlı dımaglarını, 
yarının sıkıcı meııalelerlnl sayık 
la yan ruhlara terketmfttir. 

lçerde ( Poker ) oynarlardı : 
kaba kahkahalar, sık sık hiz
metçilere itaret veren zil darbe
lerine karıııyor. Fettan ve iıvelı 
hanuaların ı•krak ve latif ani-

YARIN 

7,5 Milyon 
Bütceden tasarrül 

' 
edilecektir. 

Tasarruf cetveli 
hazırlanmıştır 

t Ankara 18 (Hu. Mu.) 

1 
Bütçede yapılacak olan tasar-

ruf at yedi buçuk milyon liradır. 
Bu tasarrufun 5 buçuk milyon 
lirası 930 ıeneslndedir. 1 Milyon 
teıvikl sanayi kanunu mucibince 
verilmekte olan prlnlerden 1 mil
yon lirası da müteferrik bazı 
masraflardan temin edilecektir. 
Tasarruf cetvelinin pazartesi fgü-
nüne kadar hntçe encümenine 
tevdii muhtemeldir. 

Zeplin avrleı elli 
Friedlchıhafan, 17 (A.A.) 

Zeplin, 18.50 de burada ka
raya lnmlttir. 

Türkiyemlzin toprağı, nüfu
sumuz şimdikinin üç misli olsa 
rahat rahat besler. Kilometre 
baıına 16 kiti dü§üyor, halbuki 
Belçikada kilometre baıma 2 00 
den ziyade nüfus duıer, bu 
memleketin yalnız sanayi mek
teplerinde kız ve erkek olarak 
21 O bin talebe vardır, bütün 
dünyanın tramvaylarım onlar 
yapar ve her halde bütün dün
yanın tramvaylarında bilfiil his-
aedardırlar. 

Londranın " Tub .. denilen 
yer altı ılmendlferlerinl Belçika
lılarla Amerikalılardan müteıek

kil bir şirket yapmıştır ve bu 
şimendifer yer altından, bu gün 
sekiz milyon nüfusu havi olan 
Londrayi devreder, aıansörle 
yer VÜzüne çıkılar ve asansörle 
bu fimendiferlerin istasyonuna 
enilir; trenlerin hareketleri ara
sındaki fasıla iki dakikadir, yani 
bir treni kaçıranın, diğer treni 
beklemek için kaybedeceği za
man iki dakikadan ibarettir. 

1904 te Londrada bulundu
tum zaman hal bu merkezde 
idi ve o zaman Paris, Londra
nın izdiham ve faaliyetine na-
zaran ölmüı bir şehir gibi idi. 
Şimdi Manı deni zl altında bir 
tünel yaparak ingiltereyi Fran
saya raptetmek projesinin Lon-
drada kabul bulunduğunu bu 
haftanın yevmi gazetelerinde 

okudum. 

meri gıcıklayıcı sağnaklar halin
de Derinden derine inikaslar ya
pıyor.~Onlar kafadarlarlle haf
tanın yedi gününü aralarında 
taksim etmlılerdi, Pazar gece
leri amcama iıabet e~iyor diğer 
günlerde bazı mütahitlerle zeva
ta aliyenin konaklarına inhisar 
ediyordu, Mütat gecelerde bura-

larda toplanmek :zaruri degil
miı mazereti olanlarla baıka 
yerlere ıidenler hareket ve ar
zularında serbest bulunuyorlardı. 
Bazı geceler olurmutki Poker ve 

ya Bakaradan kaybedenler dans
lara iıttrak ederler ıafak söküp 
tanyerl afarmcaya kadar zevk 

edip eilenirler velveleli hayatı 
kemirip yipratan uzun günleri 
uykuda atlatırlarmış Bir vakit
ler ( Tabakhane ) denilen ma
halden geçen çay kenarına tim
di bir aaanıör yapılmasını tasav
vur edenler varmıf. Bu asansör-

Ne ali 
->~<· -

Silahları tahdit 
edelim derken 

Almanlar yeni kr-
•• 1 uvazor yapıyorı 

Berlin, 1 7 ( A.A ) 
İmparatorluk meclisi, encü

menlerin bir kruvazör inşası 

için bütçeye 2 milyon 9 l O bfn 
mark konulması hakkındaki ka
rarını taıtik etmiştir. 

Beynelmilel banka !JİİZiindmı 
ı·lka11 bir 111Pselt' .. 

Berlin, li: (A.A) 
Gazeteler, Rayhiıbank mü

dürünün Fransız M, quesney'in 
beynelmilel banka umumi mü
dürlüğüne intihap edilmesine 
kartı serdetmiı olduğu itirazlar
da israr eylemekte bulundu~unn 
yazmaktadır. Berliner tageblat 
gazetesi; bu baptaki muhalefetin 
beynelmilel banka idare meclisi 
ikinci reisliğine bir Alman'mn 
tayin edilmesi sayesinde hitam 
bulacağım yazmaktadır. 

}relkcnli tayyareci öldii 
Berlin, J 7. (A.A) 

Yelkenli tayyare şampiyonu 
Nehrlng, tecrübe tayerana es
nasında ölmüştür. 

!Jl /Jeriand bcşinei snw,1ıi 
doldm·du 

Paris, 18 (A.A) 
Gazetelere nazaran, M. Beri

and, hariciye nazırlığının beıinci 
senesini dün ikmal etmiştir. Fran
ıanın harici siyasetini beş sene
den faz ta idare etmiş olan üç 
devlet adamı vardır: Talleyrand, 
Gulzot ve Delcasse. 

Kihni;,. uuuleniude lwyeltin 
La Luvyer, 17 ( A.A) 

Sainet Vaastta bir kömür 
madeninde vukua (gelen bir he
yelan neticesinde iki kişi ölmüş- 1 

tür. 

Kiiul /(ılwikas1J1do f/f111f/W 
Toledo, 18 (A.A) 

Ocana'dan bildirdiğine göre, 
bir yanğm bir küul fabrikasını 

tahrip etmiıtir. 30,000 libre mi
ktarındaki is tokun mukaf azasına 
muvafak olmuı ve bu suretle 
büyük bir felaketin önüne geçil· 
miştir. 

la her akıam ( Esld Hisarın ) 
yalçın tepesine çıkılacak orada 
yüksekte yapılacak:gazino par
kında cazbantlarla İlk bahar 
müsamereleri verilecekmiş am
camle Zeynel Abidin bey efen-

di nlıanm yirmi üçünde millet 
bagçesindeki fevkalade müsame
reye timdiden hazırlanıyorlardı. 

Amcam · bu gece çok neşeli 
idi mağrur Rükzan Hanım Efen
di ile, kocasının İstanbulda iki 
fabrikası olduğu söylenen dol· 

gunca bir hanımın arasana otur
nıuı Lazıstan ve Dersem meb'uıu 
oldukları lisanlanndaki busuai
Yellerden anlaııtan mebuslar 
sezdirmeksizin kuvvetli bilöfler 

yapıyordı. ·Berikiler kayıp ettik
ce, Rükzan Hanımın taktirlerine 

mazhar olan Ramiz amca kurnaz 
bir tilki gibi sırıtıyor doleun yu
muıak endamla hanımın kulağına 
iAilerek bir ıeyler f111ldıyordu. 

Bütçe 
·>~ 

Fransız mecli~itı" 
de kabul edildi 

Ecnebi eshamı ver-
gileri tadil edildi 

Paris 17 ( A·~~ 
Bütçe Ayan meclisinde 

reye karıi 273 ve Meb~ 
meclisinde .) 26 reye kar§&~
reyle kat'i surette kabul 

miıtirl Varidat miktarı 56 ~: 
yar 4t.i5 milyon Franga balil ~ 
makta ve G6 mflyon Hl O bin fr• 
bir fazlalık göstermektedir. ver 
gilerin tahfifi projesinin ınik:; 
1 milyar 87i milyondan ib -ti) 

olup bilhassa ecnebi esh• 
.. . • ·1 yiiıd' 
uzerıne mevzuu vergı er 
!.!!i len yüzde 1 B e indirilıniıtir_:.., 

fi1·ımadan /Jir kule y1kd<fı, 
Buenes Ayres, '17 ( J\.A J 

Şiddetli bir tfırtana ıehir bl' 
varanda inıa edilmekte [olan ol' 
kuleyi Eyıkmıştır. Beı amele 
müıtür. 

Bocnos Ayı·es - llio ık 
.Jenc.1Jro ltaı 1a yola J 

Riyo dejaneyro, 17 ( J\./. 
Buenos Ayres'ten gelen bit 

tayyare buraya vasıl olmuf "' 

bu suretle Buenos Ayres-RiyO d: 
Janeyro yolcu hattının kili' 
resmini icra etmi§tir. 

A nwı·ikanm bir a!JlıA· 

i!tracalt. 
Vaıhington, 17 (A·/.) 

Ticaret nezareti, Mart aytfJ' 
daki ihracat miktarım 24 ~ 
yon dolar tecavüz etmif oJdtf 

ğunu ve~ geçen saneki miktatJI' 
il· 100 milyon dolar olduğunu b 

dirmektedir. Tarife konferao"' 
müesseseler meclisi tarafındl' 
deri eldivenlerin tezyidi sur~ 
tinde vuku bulan teklifi kab" 
etmi§ ve danteller hakkında.Jıl 
kararma tehir etmittir. . 

j•ro·isteki hal1Jan arbedi'·~' 
~aril, 17 (A.ı'.) 

Müstantik, geçenlerde vuk"' 
bulan bir arbedeye iıtirak et' 

miı olan iki italyan'ın ihzarıtJ' 
talep etmiıtlr. Bu arbede esıı•' 
sanda iki İtalyan ö~üt=idi.~ 

Bir daf'asında muvaffak ola..,.
yarak ehemmiyetli bir para ıçl" 
mukabil tarafı tutan atmıııod' 
oldu~u halde gözleri sürmeli "~ 
dudakları boyala çok ılıman bl 
hanım ile dilber kerimesiOiıJ 

h ,.,ot 
müıle zl alkıılarına moı, \ı' 
kesildi, Rükzan asabiyetle d ,. .. 
daklarmı ısırmıı Seyans fabrl1' tO 
tör zevcesine aeçmiıti Limon• r 
ve Şampanyalar dolup boıalıY011 
muvakkaten masadan çekile • 
iki mütahit büyük parti bir t~ .. 
ahhüt iıinden bahsederek fı~ı
daııyorlardı. Amcam ınahcU t 

yetini gizlemek için onları d•":) 
. d mı "• ettı: ( eva -~ 

~ ıı1ıı 1 «Ayhan» JJ. bnronıat e 
Aukaranln b1Jndan 10 sell 
sonra yaf;•yacağı hayata 

s k a"'-gürc ta.~avvur edere )' •· 
nnşllr. ,/ 
'-



J<.ı'min 

Bir facia 
1'ren kamyona 
Çarptı 28 kişi 
Pare alandı 

t 

8 . Valance. 18 (A.A) 
b ır de i 
lr le rn r Yolu geçidinde 

d ten bır k 
t"lrrnı . amyona çarparak 
P•r~ı ıtır. 12 ktıi ölmüv Hi ki,ı 
il anarak ı ' • ._lttn te ef olmuııtur 
~ t 200 T • 

ldar ı metre u:ıaklarma 
._,tldır~•an ceıetlerl yerde yat-

... 

Ortaköyde yeni J 

bir dispanser 
Dün Ortn köyde C. H. f . 

nahiye mutemetliğin de bir Dis · 
panser tesiı; edilmi§tfr . Küşat 
merasimi saat on birde Beşiktaş 
fırka mutemedi Nuri beyin bir 
nutkile başlamış ve buna Dispan
ser müdürü Dr. Necmettin Sadık 
bey cevnp vermiştir . Bundan 
sonra davetli bulunan Fnka 
rüesa ve azasile gazetecilere çay 
pasta ikram edilmi ştir . 

Fükara ahaliyi meccanen 
tedavi f"decek olan bu Dispanse
rin meydana gelmesi için , mu
temet Nuri B. 300 lira sarfet
mi~tir. 

Her gün saat 14 den 1 G ya 
kadar açık bulunacak dispan
serin fahri hey' eti .. ~ 11hhıyesi 
Hakkı Ahmet, Necmettin Sadık 
Hüseyin Arif Aıer Şaki, ve Ec
zacı Pandeli beylerle kabile 
Sadiye H.dam müteıekkil bulun
maktadır. 

- ...... , ,4414•4 

Müteferrik 

Bir Ermeni 
>~<·-

1'iirl.· tobiyeliudı'n ıslı:uı 
edildi 

Bakırköyünde Zeytinlikte 
Tasevler okağında evvelce otu
ran Armena k oğlu Eno Bekyan 
tabiiyet kanunu haricinde Türk i
yeden firar ve ecnebi devlet 
tabiiyetine girdiğinden vatanda§
hk kanunu mucibince Türkiye 
Cumhuriyeti tabiiyeUnden Hka- l 
tına karar verilmi§tir . \ 

An adolucla ili üs kir al /iı brilta
.~ i ne kadar ~ 

Viyana ticaret odası Ana<lo· 
luda kaç mfiıkirat inıali'ı.thaneai 
oldu~unu İstanbul ticaret oda
aından sormu,tur. Viyana ticaret 
odasına verilen cevapta Anndo
luJa G2 müskirat fobrikaıı ol
duğu bildirilmiıtir. 

Tiirk ocafjmda. f'O<·uk balosu 
l 1er il(lf Ol' 

Türk Ocağından: 
Çocuk haftl\sı münasebetile 

25 nisan cuma günü Türk Oca
Aında çocuklar için bir eğlenti 

tertip edllmi§tlr. Bu eğlentiye 

6-12 yaılarmdaki çocuklar iıtf

rak edebilecek ve yanlarında 

ailelerinden yalnız bir kiti bu
lunabilecektir. Bu eğlentinin da
vetiyeleri gayet az oldu~undan 
iıtirak edeceklerin nihayet 22 

nisan salı gününe kadar Türk 
O:ağı kltabetine müracaat ede
rek, isimlerini kaydettirmeleri 
rica olunur. 

>·akalanan 5-1 lOJl 

!Jiinlii nwns"eat 
Evvelkt -

çakçılık va ~un limanda bir ka· 1 

c- kası olmuıtur. 
umrütün lk' 

barı önünde ı ı numarala am-
ıaltmakta ola~inideki eıyayı bo-

f 98 nebolulu Musta-
anın 'lurnar•I 

b 1 d .. 1 ına vnasının 
aş a tın a gu:nrükt 

b ı en kaçırıl-
ınıı eıya u unduğu h b 

a er alın
mıf ve ına vnamn bu k 

••rnında 
yapılan taı,arrlyatta :rn top yün-
lü ve pamuklu mensucat mey~ 
dana çıkarılmıştır. 

Bunlar gümrükçe m üsadere 
edildikten sonra Mustafaya da 

Ticaret odasında 
y~n.~ teşkilat 

1 
Bugunku teıkilitı fle ihtiyacı 

te~in ed"emiyen ve tüccarın dert- \ 
lerıle musmir bir §ekilde alaka
dar olamayan Ticaret odası teıki
liitının tebdil ve islahı hakkında 

~ 

tetkikat yapılmakta idi . Oda katibi 
umumisi Vehbi Bey taraf mdan 
Brealavd ticaret oda11 teıkilatı 
esas tutularak hazırlanan mesai 
ve teıkilat projesi bitmiıtir. 

Projeye göre oda §U &uretle 
iki kısma ayrılmaktadır. 

( Umumi ve idari ), ( tetki
kat itlerj)! Umumi ve idari Jıler 
çalı~ma bilançosu ( A ) kısmını 
ihtiva etmektedir. 

Tetkikat i§leri tse ıu kmm
ları ihtiva etmektedir: 

B - Ticaret ve istihbarat 
itleri: 

1 - İhracat mallarımt7. ve 
ticareti. 

mallarımız ve 

Polis tasarruf 
saııdığı büyüyor 

Polis müdiriyeti tasarruf sa n
dığı idare heyeti toplanmış, bu 
senenin bilançosunu tanzim et
miotiri. Bilanço; önümüzdeki 
hafta içinde polis müdiri Şerif 
beyin riyasetinde toplanacak olan 
heyeti umumiye içtimaında mü
zakere edilecektir. 

Tasarruf sandıgı yem esaslarla 
bir banka muamelall yapacaktır· 

Sandığın sermayesi 1-15,000 lira· 
ya baliğ olmuıtur. 

Bidayeti teessüsü olan 1926 
martında 1300 lira sermayesi oian 
sandık varidatının 3 sene içinde 
bu yeküna baliğ olması memnu
niyeti mucip görülmüıtür. 

14:> , 000 lira sermayenin bu 
ıene getirdiği kardan hissedar
larla 7 lira 33 er kuruı babet 
etmittir. Bu para bi~ iki güne 
kadar tevzi edilecektir. 

2 - JHıalat 
ticareti. 

3 - Tranıit ticareti. 
4 - Ticaret borsaları, ticari 

istihbar. 

Poliste 
ı--24 sruıllP l1i11rı. altı hwsı:bk 

5 
G 
,., 
• 
8 
C -

Propaganda. 
Sergiler. 

Umumi işler. 
Ticari tedrisat. 
Mali kuun: 

l 1a//aRı oldu 
Şehrimizin muhtelif semtle· 

rinde altı hırsızlık vak'aaı ol-
mU§tur. 

l - Burdurlu Ahmet menıle-
Para, kredi, banka 1 

leri. 
iş- keline gitmek üzere rıhtımda 

vapura binerken mantarcılık su-~ 
2 Nakit, esham, tahvl- retile 2:l 0 lirasını çaldırmııtır . 

l:lt ve kambJyo, horaa itleri. 2 - Romanya Darülfünunu 
~l - Sigorta işleri. talebesinden M. Bıvadora köprü-
D - Sanayi itleri: de tramvay içinde 70 lirasını 
1 - Yerli sanayi müessese- çaldırmııtır. 

lerfnılz ve yerli mallarımız. 3 - Maliye mürakiplerinden 
2 - Sanayi istihbaratı. Mustafa beyin 30 lirası Eminö-
a - Sanayi tedrisatı. nünde yankesicilik suretile ça-
E - Deniz ticareti itl'!ri: lınmııhr. 
1 - Türk deniz tfcareu. 4 - Sabıkalı Nazım Zindan 
~ - Diğer memleketlerdeki 1 kapıda Çankırlı Ahmet efendinin 

deni2 ticareti. 1 100 liraaını çalmıı, yakalanmııtır. 
H - Türk limanları. 5 - Tüccar Osman efendi, 

•l - Ecnebi limanlar. Sirkecid• bir otelde ceketinin 
5 - Rılıtım antrepo f§leri . cebinden 440 lira çaldırmııtır. 
G - Balıkçılık, G - Üsküdarda Kule soka-
7 - Deniz ticareti tedrisatı. iında 58 numaralı evden bazı 
F - Hukuki mevzuat ;vergJ- etya çalınmıthr. 

leri resimleri: ro· J.·su::.lu.k yıii.:iilulnı hir 
ı - Ticarete müteallik hu- intihar 

lcuki mevzuat. 

2 - Mali itlere ait hukuki 
mevzuat. 

8 - Sanayi itlerine ait hu
kuki mevzuat. 

4 - Deniz ticaretine ait hu
kuki mevzuat. 

5 - Ticari te1\müller. 
{j - Mali teamüller. 
7 - Sınai teamüller. 
8 - Ticareti bahriyeye ınü

teallik teamüller. 

!) - Ticaret muahede ve 
ınuka velelerl. 

1 O - inhisarlar. 
11 - Devlet vergileri, ma-

halli vergiler. 

1 2 Beledi ye vergileri. 
1 3 Gümrük kanunları. 
14 Nakliyat ıılerı, tari· 

feler. 
15 

liman. 
Deniz nakliyatı ve 

Her kısım bir ıindika tara
fından idare edilecektir. 

bu malları nereden yükledl~i 
sorulmuş, Mustafa Piyerloti va
purundan bir yazıcının yükledi· 
fini ıöylemiıtir . 

Rüıumat idaresi tahkikata~ 
devam etrnektedır, ı 

I ~ 

Evelki akıam Bogaz içine 
hareket eden Şirketi hayrJye 
vapurunda bir ıapka bulunmuı 
ve kaptan tarafından Beylerbeyi 
polis mevkiine teılim edilmittir. 

Aynı zamanda Katina ismin
de bir kız polis mevkiine milra
caat etmio pederinin eve gelme
diiinden endişeye düştüğünü 
söylemittir. 

Polt• merkezinde bulunan 
ıapka Katinaya gösterilince 
pedrl berber Y orgiye aft oldutfu
nu aöylemlttir. 

Dün sabah Beylerbeyi Sa -
rayı önünde denizde bir naıı 

görülerek denizden çıkarılmıı 
ve Katinaya gösterllmiıtir. 

Katina pederinin naıını gö

rünce aAlayarak : 
- Babam fıkaralıktan inti

har etti daima düıünüyordu ! ? 

Demiıtir. 

/lem dayak !tem llak11n1l 

Koço ve Ermeni isminde 2 
arkadat kendilearll alay eden 
eden HaçiAl dövmüıler ve Ermeni 
hadiseye gele polise hakare et
mittlr. Haklarında takibat yapı
lmaktadır. 

Yeni inşant sahip
lerine kolaylık 
iıtanbulda in~aat bu sene her 

seneden fazladır . Şehirde yer 
yer yeni apartmanlar yüksel
mektedir. 

Bt yük küçük inşaatın devam 
ettiği bu sıralarda, Maliye ve
kaleti Defterdarlığa inıant sahıp
lerlni alakadar eden mühim hir 
tebliğde bulunmuştur. 

Buna nazaran yeniden ev ya

panlar ve ya evlerinin üzerine ilü
veten inşaatta bulunanlar müsak-

kafat vergili kanununun 7inci mad
desi mucibince, yalnız inşaatı ilci 
ay zarfında haber verdikleri tak
dirde ev kargir ise iki sene, nlııop 
ise bir sene, fabrika ve lmlü thl\
nelerden ise, vergi v~rmez . 

Bazı kimselerin yaptırJı!darı 
evle!'in odalarının birer ka tlnrın
da adedi beyannamelerinde nok
san gösteriyor diye vergi memur
la,-ının odadan kat farkı almak 
için inıayı takip eden seneden 
itibaren vergi teklif ettiklerini 
gören Defterdarlık, bir tebli~in· 
de mükellefin sadece inıayı ha
ber vermesi kafi olduğunu be
yannamede odaların katların ve 
ıair mahallatın tamam gösterilip 
gösterilmemesinin meselede haizi 
tesir bulunmadığını tavzih etmfq-
tlr. · 

Emanette 
t ·apm·lar okltllll'a !/ttz.u11-

de11 başka limanlara 
kaydolun uyorlar 

Şehremaneti hariçten salın 
alınan vapurlardan oktruva 
resmi alıyor. Vapurcular~bu res
min al ınmaması için iktisat ve 
Dahiliye Vekaletlerine müracaat 
etmişlerdir. 

Bu teşebbüsler henüz nıüspel 
bir netice vermerntıtir. Diğer 
taraftan Şehremaneti okturuva 
resmini vermiyen vapur Hhip

lerl için mahkemeye müracaftt 
etmiılir. 

Halbuki diğer limanlarm be
lediyeleri yeni alınan vapurlar
dan oktruva resmi almıyor. Bu 
yüzden yeni alınan vapurlar 
Samsun, İzmir limanlarına kayd
etliriliyorlar. 

.. .,.,,!' diiştii 
Vapur tayfasından Nikonun 

ayağına vinç çarparak yaralan
masına sebebiyet vermiıtır. 

l/amamda 11c arauu."" . 
Evvelki gece kaıımpaıada 

oturan Ali Bedri ve İzzet namın· 
da iki kiti tütüncü hüseyin ef. 
dükkanında Hüseyin ve Setrak 
efendilerin hamama girerek hır_ 
aızlık ederken cürmümeıhut ha~ 
linde yakalanmıtlardır. , _______ .... _, 

Yarın 
İDARE : 1~nbul Ankara 

caddesi. 
TELGRAF' : lstanbul Yarın 
TELEFON : " 4243 
POSTA KUTUSU : 39!) 

ABONE: Dahil için seneliği 14 00 
Hariç ,, ,, 2700 

İLAN : Tarifeye tabidir. 

Fia tı fi kuruş 
............. a:aı ......... 



Sahife 4 

Sinemacıların '.düşüncesi 
Evr;elce kilosuna 377 kuruş resim 
alınan filim/ere yeni tarif ye göre 

15 lira veriyoruz! 
Memleketimizde sinemacılık 

bir haylica terakki etmektedir. 
lıtanbula getirilen filimler bura
dan Balkanlara sevkedildiği için 
lstanbul Balkanların bir filim 
transit merkezi olmuştur. La.kın 
fllimlere tarhedilen müteaddit 
vergilerden dolayı buradaki filim 
fabrikalarının acentelerini mü§
kil mevkide bıraktığmdan bura
da birer birer dağılıp Yunanis
tana toplanmıılardır. Bu mes' e
lenin tanzimi için lstanbul meb' -
uıu Süreyya paıa Millet mecli· 
ılne bir layiha vermi§tir. 

Sinemacılar cemiyeti de Ke
mal beyi murahhas tayin eJerek 
Ankaraya göndermitti. Keır al 
B. orada layıhayı teksir ederek 
millet vekillerine tevzi etmittlr. 

Bu layihada mevzuubahsolan 
baıhca meseleler Darülacize ve 
sair vergilerinin tevhidi ve mak-

tu istihlak yalnız sinemalarda 
kaldığından bunların da lağvını 
natıktır. Türkiyaya ithal ,dilen 
sinema fllimlerin beher kiloıun
dan lfi lira gümrük resmi alm· 

makta dar. Daha garJbi bu filim
l~rin mazrufu olan teneke ve ya 
çinko kaplardan da gene ı u lira 
gümrük resmi alınmaktadır. 

Eski gümrük tarifesinde mazru
f ile beraber sinema filimlerinden 
377 ,50 kuruı gümrük resmi 
Almıyordu, timdi ise lfi liradır. 

Bu kadar fahiı bir farkı ne 
suretle kapayabiliriz, buna da bir 

miktar muamele vergili ilave 
etmek lcabeder. Evvelce 80 lira 
ile temin edilen bir programlık 
filim bugün 4 00 liraya temin 

. ediliyor hatta öyle ki bazı kere 

1 
verilen masraf filim kopyatınm 
maliyet fiatını geçmektedir. 

Matbuata ait Mülihaza 
( 1 inci sahifeden devam ) 

olurlar, bunun ne büyük felaket 
olduiunu tarihimizden anlaya
biliriz. 

Buna mukabil- matbuatımı-

zın meıaul olduğu mevzular 
ne kadar dardır. Memaliki ıaire 
hadiselerinin binde biri bize 
intikal edmiyor. 

Hatta küçük memleketlerin mat
buatını nazarı dikkatten geçlr
dialmizde bizdeki botlugun far
kına varılır, amma kusur yalnız 
ıazetecilerde degildir, karilerln
de bu kusurda hi11eleri vardır, 

Zihni ve fikı i alakaları ileri ıö
türnılyorlar. 

Yukarda dedigimiz gibi lhiku
met te millet te mühim ve et
raflı bir matbuata muhtaçtır.; 
yalnız tenvir için de degil, mü
temeddin memalikln önünde bi
zi gösterecek matbuatımızdır. 
Matbuatımız, kalemin tumulile 
memlekete tercüman olup vata
ni temsil etmeli ve onun mena
fline hizmet edebilmelidir. ' 

Diler demokrat memleketle
rin matbuall ne iıe bizde de öyle 
olmalıdır. Yoksa biz daima te
karrup etmek fstedlgimiz garp
ten uzak kalırız. 

Hatta biz, bili mubaliga 
aöyleyeceylm ki Balkanlardaki ha
rekite bile uzaktan bakıyo uz, 
bir ıey: ıördüğümüz, duyduğu
muz yok! 

Evvelce bundan bahıelllilm 
zaman arkadatlarımın da mula
laaları tevali edeceflnl zannet
mltllm, hatta erbabı hukukumu
zun, avkatlarımızın da beni 
tevir etmelerine muntazır idim. 

Sair memleketlerde .. erbabı 
hukukn mezkur meseleye dair 
mühim eıerler l neıredilmittir • 
Maate11üf intizarlarım boıa çık
tı. En mühim ve medeni ve 
hani bir meslek alakadar idi. 
Hukuk ıtnaılarımızdan hukuki 

1 meselelerde tenvir edilmeyi talep 
etmek hakkımızdı. Matbuata 
hizmet etmekle mübahi olan 
muhterem arkadaılarımda benim 
kadar bu it le fikren alakadar 
idiler. Refiklerimizden bazıları 
büyük f edakarhklarla elliıer, 
altmııar bin liralık maklnalar 
ıetlrdller. Fakat, ben bu maki
nalarm, kıymetleri nisbetlnde 
bir hizmet ifa ettiklerini göre

miyorum. 
Zannediyorum ki, A vrupadan 

rotatif makina getirtmekte, ik
dam birinciliği kazanmııtır. Şim
diki para ile o zaman bu ma
klna yerine kona bilmek için on 
bet bin lira verdik. Fakat ma
kinadan evvel meıleii düıünme
lidJk. Mesleiim layezel eıaaları 
teayyün etmelidi. 

"Jurln nin naııl olmaaı lazım 

geleceğlnı burada timdi bahse
cek defilfm. Diğer cinayet itlerin 
de J&re olmak için tartlar nedir? 
ve bw heyet kaç kitiden mürekkep 
olur? Bu teferruat bilahare tetkik 
edilecek ı eylerdendir. 

İnşaallah 
evleneceği zaman 

Bendeniz Y eniköy bclediyo 
mmtaksı dahilinde oturmak fc· 

Prens Dugal Mısırda 
laketinde bulunan betbahtlardn· 
mm. Bu oeledil e idaresinin aczı 
ve ntaleti kndaı· zannetmem ki • 
hiç bir idare de aciz görülebil-
sin. Biiyükderede Canfe3 sokağı 
ismini kodukları sokakta kira 
olarak tuttuğum bir evde otu· 
ruyorum, Ye üç beş seneden 
ziyadedir l<i nynf evdeyim. Ge
çen Tefrini evvel ayında yağan 

yağmıırlardan sokak baıtan ba§a 
bır metru yükseldi; kum, çakıl 

Filistin meselesi de avam 
kamarasında-tahkik heyeti 

raporunu verdi 

ive toprakla doldu. Gezmek ve 
yürümek imkanı kalmnd1, bu 
sokak Biiyükdere caddesi üze
rindedir. Kı~ın çamurdan ve 
selden, yazın da toz ve toprak· 
tan geçmek habil değildir. Bit
tabi bu toprak ve molozun kal
dırılması için belediyeye müra
caat olundu. Bu belediye namı 
verdiğimiz daire ne cevap verse 
heğenirainlz? "Toprnk1arı İtalyan 
tayyare şirketi kaldırsın 11onların 

tıı 

dolduracaklnrı çukurlar vardır , 
o çukurları kapatırlar ve şu 
vesile ile de yolunuz temizlen
mif olur.,, 

Britanya imparatorluğu veli
~htı Prens du Gal dün Tayyıne 
ile Sudandan buraya gelmiş ve 
iki gün sonra bahren ingiltereye 
avdeti mukarrer bulunmuştur. 

-Hint isyanı 
etrafında

Kalkiitedcn : 
Burada nhamn dördüncü 

günü halk tarafından ynpılan 
büyük tazahürat esm sinda polisin 
müdahalasf üzerine bir arbecle 
vuku bulmuş ve ahaliden yedi 
maktu{ ve y tmiş mecruh olmuş · 
tur. ErtPsi güıı ıelıirde siikünct 
iade olunduğundan polis devri
yeleri .çekHmişlerdir. 

Iran ve Irak 
hacıları · 

/Jerulla n: Aman Yarabbi! Bu ne arayip 
cevap. İtalyan tayyare şirketi 
nezafeti fenniye rnüdüriyeti mi- İrnn ve İrnk lrncılarmdnn 
dir?Bir ecnebi firkete bunu halk surye tarikile Mekkeye gid .. ·cek 
nasıl teklif eder? Acaba buna olan her hacının yüz surye lirası 
hangi makam alaka gösterecek- mali kefalet göatermcr.i ve aksi 
le biz bu taşlan, topraktan kuı·- • halinde men'i, Fransız fevlrnludc 
tutacağız? Bu sokağı tenvir ede- kumserliği tarafından emredıl-
miyen , tanzifatını yapmiyan , meııi ünrine me:ıkür hacılar 

toprağını kaldırftııyan, esnaf ile surya tarikini terketmi§ler ve 
bat edemiyen bu teşkJJitta ne Basra tarikile gitmeğe başln-
lüzum var? mıelnrdır. ----

Geçende Filislfnde Ar. 
ve Vahudiler arasında vuif 
lan mukatelenin tetkJki lçiO 

giltcre hükumeti tarafından 
halline gönderilmiı ve i 

tahkikat ederek avdet C 

hey~t raporunu Avam .kalP 
sına taktim etmlftir !Bu rap 
'vakanın sureti cereyanı berta 
anlattlldıktan 11oura meni 
kerrürü için it:abeden te 
de muhtira kabilJnden arz 

Irak umum ııhhıy., 
diriyctinin Bağdatta teıit 

karar verdiği Tıp fakül 
• nin küıat reımi 18 nisan 9 

tnrihinde icra kılınmııtu. R 
ıni kiişatta kır al F eyıal ve 
yeti nuzzar va ingiliz fevkal• 
kuın seri hazır hulunmuılard~ 

lngiltere - Irak 
arasında 

lla/jtlattan : 
İngiJtere ve Irak hüküme 

n rnsın<la, lrakın iıtlk la il e 
larını kararlatlırmak ve bir 
fak akdetmek için cereyan 
miizakerat hüsnü suretle de• 
etmektedir. 

Arzettiğim kumları, taıları ---:=--=~=~~==--=-:====-~~~~~~~~~-
getiren yağmur günü bir .. acu- v· 1 1 ---- ~ıd·k 
ğum dünyaya gelmişti bü;üdü, ıyana ı ara yenı ı 
yürüyor daha belediye bu moloz- - Birinci snhif etlen devam -
]arı kaldırmadı. Bu gidl~le d nefis bir ıutu kale direğini yala- koşuları bu gün yapılmııtır. 
zan ederim tarik bedelini vere- yarak geçiyor. Zekinin sert biı· rinci koıu otiı koıuaudur 
cck ainne gelecek ve zavnllı ço- "uruşu ve Muzafferin şayanı . 
cuğum o sokağı snnki tarik hayret bir volesi hep kaled tara- ko~uya 5 at ıttlrak etmıttlr. 
veladetine yapılmış bir hatırn fmclan tevkif olundyor. Bu gü- yaşında ve hiç koıu kazanlll 
gibi görecek. Yine muhitimizin ~el ve çok hakim oyıınun sayı mı§ yerli ve arap erkek ve 

ıle ne ticeJenmemesi bir la !isiz- taylara mahsustu. ikramiye S 
ikinci bir derdi <le ekmek mes- l k 1 tir. lira mesafe J 200 metrodur. 
elesidir. Mütegallibedcn üç be§ ilk 13 dnl<ika sonr1t. Viyn ~ mir]i Hasan ağanın Serveti 
kiti bütün fırınları tuttular, isle- n 11 b k ~ 1 rt çen ~rl ırmıı ve frıi- rincl hakkı ef. mefunu iki 
dikleri ıekilde ekmeği inhisar kıyye ti değilse bile musn vnh Kemal ef, clerviıl üçüncü 
altına aldılar, bununla da iste- ele geçirmi~ bulunuyorlardı. Vi- • rni~tir. ikinci koıu handi 
dikleri ıekilde halka ekmek ye- yanalıların müsavatı elde etme- " 

' b ler'l k bi f d l koşusudur dort ve daha yuk dirmektedirler. beçen sene u ı e ya ın r mesa c en go 
ekmcçilerle mücadele eden Bü- yapmaları bir oldu. Bu ilk sayı yaşta yerli vearap at ve kasra 
yükdere Zabitai belediyn nıua- hakikaten bır talisizlikti. mahsustı. 7 ·at •ıurak etmııtırl 

d b Devre, takımın hüliln gay- !300 mesafe :?600dir Mehmet 
vini Aziz Bey namın l\ ir zat · ı retıne ra~men t ·O Viyanalıların ve beyapi birinci Halim efe 
vardı ve bu memur mücndelede f ik' ı b ş 

1 a ıyyeti i e itti. nio ahini ikinci Mustafa al 
bulunarak fırıncılara rnüdnfan İkinci devre ba~lar bail, nıaz 
cephesi almı~tı. Onların yedi Viyanahlar ikinci gollarini ~ ap-
inhisarına birakmfyordu. Muhte- tılar. Bıt iki gole penaltıdan bir 
terem Belediyemiz onu da çok golic mukabele ettik ve oyun 

k h. t 2- 1 mağh1biyetimJzle bitti. gördü ve okadarcı ızme gö .. 
Viyanahlar ve Muhtelıt hnk-

ren bir adamı dahi illtemiyerek, kındaki mütalaatımızı yarın yn-
muhitimizden uzakla~tırdı. Harn- x B K zaca5ız. . . 
olıun Belediyenin arzusu hasıl • * 
oldu, iıe ekmeğe bakap, ne yolu lzmir at koşuları 
yapan kimse kalmadı. Ne Yapa-

lım ve İllallahil rnüıtekfı. dün yapıldı 
Büyükdere Canfes S. 

,' lıf" İzmir ıs IA.A.J 
• ı(I 1 

l ilk bahar dördüncü hafta at 

sayyadi üçünçü gelrrnıllr. üç 
koşuyc ~ - at iflirak etmi9Ur• 
koçuda satış kofU!!U olup dört 

daha yukari ya~la halis kan 1 
At ve lusraklıua mahı 
ıkramiye !)00 mesafe 2000 di 

vagnnefun frdr ani birinci ~~ 
zatın pomandoru ildnci geladr-" 

dördüncü koıu mahdut ....-:_ 
koşusu olup dört ve daha 1~ 
ynf ta halis kan lnailiz at f 

kısraklara mahıuıtur ikr•~ 
700 mesafe 1800 dır 4 at ııtJ 

Avrupa müe11esatı hukukiy· 
eıinln metinlerini nakletmekle 
lı bltmlt olmaz ; o müe11eıatın 
alındılı memleketlerin ltiyatla
rile de iti lif lazımdır, zira o 
1Dile11eaat hep o adetlere istinat 
eder. 

Madamki ciddi matbuat bi
zim için elzemdir, bu müe11e
ıenin )ıllkballni parlatacak te
dablrl dütünellm. Ben dClıündük
lerJnıden birini evvelce '"lkdam"a 

Demokrasi uıulünde idare 
edilen bir cümhurlyelte Jilri 
mueaaeseıini çok ıavap görürüın. 
Matbuatın mevkii halkın ruhu 
olduiu için matbuat ıılerlnde 
halkın hükmü demek olan heyeti 
udu le thllyaç vardır. 

- lek.etlbilyük bf;°ku~vettcn mah---=

1 

iktidar ile idare ede-n M. "A:::ir; 

rum ettiler. Matbua _1~ "kuvv~U Tardieu" az vakit evvel" Teınp" 
ne olduğunu anlamak ıçın Matnın,, ' gazetesinin baımuharriri deill-

gazetesinin baımuharrlrlerinden ? -

etmislir. Akif beyin aaddll~ 
birinci evliya zade Refik be~ 
miımikli ikinci Fuat bere~. 
üçüncü gelmlttlr beıillci kot il 
dört ve daha yukarı yaıtakl ,., 

[ıönderdiglm bir makalede •••· 
kU bahıe keymuttum ; 

Matbuat cüriimlerlnde Jtlrl 

uıulannn kı.bulü. ·' 

- -Etki devirlerde matbuata 
hizmet edilemedi. Memlekette 
matbuatın neı•ünemaıına hadim 
olamadılar.,.. binaenaleyh mem· 

"I. f L 11 " H etli rntdi. Geçenlerde vefat eden ve 
ste an omnn f1I B§m F ff 

b d kJ eserini dik- ranı:anın en müessir nmvn a-
mal uat,, namın a ki · ı l "E 
katle okumak lazım gehr. Mat- b Yeh ami i 0 an lemoııso,,da 
buatın bir hizmeti daha vardır. 1' aazeteci idi; itle rnatbuntın 
Diler milletlerde matbnat devlete böyle tahııyetler Yetlttirmek emrin· 
çok de~erli rıcnli siyasiye yetfı · dede milli bir faidesi vardır. 
llrmiıtlr. Hatta bu gün Fransa (Bitmedi) 
riyaseti vükelAsmı geoit bir Alt1nel Cevdet 

._.. 
ve Arap yalnız kaaraklara 111• adi 
ikramiyesi 500 meaafe 2.ıoo 
4 at isUrak etmlt· Muıta: 
ef leylası btrind Rıfat be, 
keza leylaıı ikinci Halli ef cl.r 
duıU:üçüncl ıelmlfUr. 



...!,9 Ntaan 

, , Bir düşünce 

Uç milyon liramız ! 
- ................... ....______ 

4M~kerrer sigorta şirketinin teşek
üluyle bu sene dahilde kalıyor mu 

kalmıyor mu ? 
(o·· k-S. un u nüıhamızdan devam ) 

tym·talar dairci nıe1·kezi- pek muhteliftir: Bu yeni teda
Yesinin 5 ıenunuz 1.9 2 i bırın nuhaz ve tatbiki bittabi 
lco•iJ, fi8 slgorta:ıırketlerinin varidatı üze
ltnc~ v~.. numaralı zap· rinda mühim bir tenakus husu-

oı utr part·a · le getirmittir. Fakat vziyett sa-

Q\Uı~e~buri mük:rre~ ıigorta ka- l!m bir fikirle muhakeme etmek 
ko ıle sigorta ıirketlerinin için bu günkü halin tahaddü-
ldt lllrolu hakkındaki kanunun süne, aralarındaki büyük reka-
~eıı münaıibetile tahaaaül bet dolayisiyle bizzat kompan-
~ n Vaziyet dairei merkeziye yaların sebebiyet verdifini ha-
tltı 'ltıda.n bazı zevatın te'mina- tırlamak lazımgelir, 
hn: llazaran türkiyede çalışan Filhakika halkın büyük bir 
tt,1(1Utı sigorta kumpanyalarının kısmı tarf fede muharrer ücuratı 
de ' •e talimata sureti katiye- tediye ettikleri halde büyük iıle-
ke tia.yet ettikleri takdirde mü- rin takibi, netice itiharile bazı 

rter . 
clheu •ıgorta kanunun tatbiki mümtaz sigortaların esbabı le-

li ne gidilmeyecektir. hine olarak her türlü esaıatı fen-
k eyeu idare mecburi mü- niye haricinde tarifeden dun fi-
trter . 

Qı 111forta kanunun tatbikına atlarla sığorta aklini mucip ol-
•nı ol d b ittth a.cak her güna te a iri makta idi. Elyevm fiatları tenzil 

Qı lı etııııı olmak için aza ol- edilmlı olan yeni tarifenin tatbi-
'tlıı k htldc umpanyaları vaziyet ki mecburiyeti bu ademi müsa-

lreı ında. tenvir ve bunların da- vatı ortadan kaldırmıı olup bü-
teh. merkezlyeye Utihaklarını tün sigortahlar aynı vaz'iyetten 
oqhı t 

~'" e ınek üzere azadan bazı iellfade etmektedirler. 

1111 ltı murahhas intihap eyle- lıte bu suretle daha esasli 
IUt · bir çalııma ıeraitine avdet edil-
. A.nact-0ltı sigm·ta şirketi- miı ve kumpanyalar da portföy-

:ıoı 1.92.9 se;ıesi bilanco- lerinde hasıl olan bu istikrar ıa-
ttncta, 

1 
') l' . -> yeıinde yaptıkları fedakarlıkları 

}JO't'ı ?Utıııw·rcrı11WC tSl ra- bir dereceye kadar telifi etmek 

8
trtclan bb· parça imkanı bulabilmitlerdir. 

ş~Yfendıler. 11/illi reasürans şirketitıiu 
bı)eı~rkettnıizin 1929 senesi hesa- 1 !J2!J senesi bilancosıllula 
lleta. l&rfındakl n muamelatının • 
~r,:içi ile bilanço ve ~kir ve nutharrer nıeelisi idare 
•tıed hesabımızı tasvibi [ilinize 1·apornndan bir parça 

1Y0 ruz. Beyefendiler. 
k\ıt Senei hesabiye :zarfında vu- Eıas mukavelenamemizin 
hı111 Kelen bir çok hadisatı mü- 69 uncu maddeıi mucibince Re-
•I ; doJayisiyle itbu 1929 ıene- aasüranı inhlsarının hlevkli mer'-
~iııd:tkiyenin . sigortacılık tari- iyete vazolunduğu ı 9 Temmuz 
'l), bir ehemmiyeti mahıu- 1929 tarihinden 31 Kanunuevvel 
dfıt.tthaiz bulunmaktadır. Bu bal 1929 tarihine kadar devam eden 
f'-h a.n birlıi Türkiyede icrayı tirketimizln ilk devresi hesabi-
lltk ... "tıet eden bilumum sigorta yesinc ait muamelatı muhtevi 

" erın· T 1 tthı d ı 19 emmuz 1929 ta- Meclisi dare raporunu nazarı 
n en ıt·b "eh ı aren yeniden kayt tasvlbinlnlze arzeylerlz. 

t,1,t tecdıt ettikleri bütün ıigor- Şirketimiz henüz ite baıla-
L ın n f ..._,~ h l 11 1 inhisar limtiyazını mazdan evvel bir çok acentalar 

'Tli li R ilim Şirket eaıüranı Türk Ano- Milli Rea11ürans faaliyetinin 
01-" hıe terketmeğe mecbur kendi aleyhlerinde cereyan et-
d,kı k:(llterter slğorta hakkın- z.:nesi ihtimalinden ve ıigortacı-
fırıd.. llllnun mezkur sene ..... r- 1 " k f k x. t ~ - ı.ın in ita mı ıe leye uera aca-
Ve diğer~~vku merlyete girmesi ğından endııeye düımüılerdir, 
llıvıp e lh6kGmet tarafından Sigorta tirketlerine karıı olan 
fı ednıp k ltllrınd gere esas sigorta hüsnü niyetimizi bir çok defalar 
dutu \'eç~ll~v~:erek malum ol- delaili ile izhar ve ispat ettlfi-
"'i ınaarafl nıpanyaların umu- mlzden iıbu zannu , zehap ıerlan 
ttl k arına kıı b 1 teıkll ed men ir kar- zail olmuı ve acentalar Rea11ü-
f etria üzerindeen varhidatı müte-c d l ına •uı d rans inhisarının sigortacılığın 
e e tahzilatı ihtiva eden r ere- menafiine uyıun bir ıekilde ce-

~l"lfenin k~za ayni sene zarf Yedni reyan edeceğine kani olmuılar-
"ıe k ın a ~ v il tatbike vazedllmiı olm~ dır. Bu suretle yeni teıekkül 
'YfiyeUdlr. ı eden ıirketlmiz ile ılgoria tirket-

t Evvelce vasati olarak ücuura- leri arasında samimi münaıebe-h" Yüzde yirmiıine beliğ olan lln tee11a1 etmiı bulunduğunu 
t ll •aridatı mü tef erria elyevm bGytık bir memnuniyetle kayd-
'lrıaıniJe hıfzedilmiı olup bunun eyleriz. 

:'"'111
e maktuan ücretin yüzde edll:~nnıet tarafından taıdlk 

) e~ hnçufu olarak teshil edilen 1 °laa talimat ve tarifele-
Qıl ız bir nevi harç ikame edil- r:n t~atnl tatbikini temin etmek 
ltl~~lr kı bu kısımdaki tenzilatın 1 1°~1 ad ıirketlerinin ekserya 
a...-,~°: olduiu varestei iznhtır. men n en lct k ld ki 
'"-"'" h i t lit z a ı arı sul 
ao t 

1 
r adlıat meyanında si- s ıma a nıeydan "Yermemek, 

dıı tt"a.nılara karıı n..k müsait bir Türklyede •igorta l x k ...... ce il ...... k cı ı.ın in lıa-
ltp . e tayin ve tcsbit edi- ftna ve 1 Uıadl ••z'ı ti k 

•ıgorta. h b . d ye n la vl-
him es a ına yenı ve mü- yeıine ha ım olınak Milli Reaı-

lllenaft t l d b '-le b enı n e en yekne- ıüranım aılıca •azlfeılnı teıkll 
ku mir ~eraltl umumi yenin mev- etmektedir· Bu nıakaatla zirde 

er lyete dl " 'Yetını d Yaze i mesi,.keyff- arzettilimtz haıusi teıklllt ibdaı 
Bnt: zikredebiliriz.~ edilmlttlr. 

n bu hadlsatan netaylci (Devamı var) 

YARIN 

Program 
Hazırlandı. Bu 

hafta mecliste mü
zakere edilecek 

Hey' eti vekilece tayin edilen 
iktlıadi program haftaya meclise 
verilecektir. Bu programa ait 
kanun layihaları ıüratle kanuni
yet kesbedecektir. 

Programın tab'ı bitmiı ve 
alakadar encümen azalarına 
tevzi edilmitllr. 

Vakıflar 
Akalliyetlerin evkaflııa da 

1 1az,1,ııet edilecektir 
Ankara 15 (Hu. Mu) 

Evkaf layihasının ıuray dev
lette tet1dkatına baılanmııtır. 
Layiha"da akaliyetler evkafına 
hühumel tarafından vaz'ıyet edil
mesine dair maddeler olduğu gibl 
zilrri ve icarei vahldeli vakıflar 
hakkında de maddeler vardır. 

Layihaya nazaren zürri vakıf
lar nakde tahvil edilecek, icarel 
vabidell vakıflar eskisi gibi idare 
olunacaktır. Layihanın ıuıay de
vletçe yapılan tetkikatının paza
rteıi gününe hadar bitecell tah
min edilmektedir. __ ,, _____ _ 

Cinayet mi? 
Canti ltaldlaruula genr 

bir ceset bulundu 
Tophanede kılıç Ali paıe 

camilnln aptesanelerinde evel ki 
ıece 18 yatlarında bir gencin 
ceıedi bulunmuıtur. 

ÜıUi baıı yırtik ve pejmerde 
bir halde bulunan cesedin Bele
diye tabibi ve zabıta tarfından 
yapılan muayenesi neticesinde bir 
hiriatiyana ait olduğu anlaıılmıı
tır. Zabıtace ceıedin hüvviyetl 
hakkında tahkikata baılamlmıı 
ve üzerinde hiç bir vesika bulun
mamııtır. 

Hüvviyti meçhu lkalan gencin 
bir cinayete kurban olmau ihti
maline binaen ceset morga &Ön

derllmtıtir. 

Tapo işleri 
/lalk saatlerce bir delik 

iiuüucle bekliyor 
Tapu idaresi blr uıüddet evel 

it sahiplerinin kaleınlere girme
lerlnl menetmlt ve oda kaapıla
rında birer delik açmııtı. Şimdi 

IJEVLET DEAfİRYOLLARI fLANATJ 

Devlet Demiryolli;ı Hay
darpaşa mağazasından: 

Maiazamızda mevcut palanaa ,palanaa makara11, 17 ton kadar 
kablo tel, araba tekerleği ve muhtelif madeni malzeme ile 
ıimdiye kadar muhtelif tarihlerde müzayedeye çıkarıldıil halde 
satılmıyan malzeme ve eıyanın 26/4/ BO tarihine mütadif Cumar
tesi günü aleni müzayede ile satılacağı ilan olunur. 

Devlet Demiryolları H.P 
Mağazasından: 

29-3-30 tarihinde müzayedesi yapılıp verilen flatlar haddi 
layıkında görülmeditf cihetle satılanuyan muhtelif miktarda 

mevcut olan ahtap ve maden fıçıların 20--4:-30 tarihine müıadif 
pazar günü sant ondörtte müzayedei aleniye ile satılacaiı ilin 
olunur. 

Emvalimetruke müdürlügünden: 
Semti Mahallesi Sokaiı No. Nevi İcarı 

Buğaziçi 8Qyükdere Damaıko 7 
L· K, 

Ev 4 
Kınalıada Ankara ı ,•8 " 11 
Heybeliada Saka yani 8 ,, 21 
Büyükada Şalcı 9 

" 6 

ş 

,, 

" 
" Büyükada Şalcı 9 

" 6,38 .. 
Beyoilu Teıvikiye Hacıemln 2,4,6,14 ,. Nef ıuhthale ,, 

" 
Feriköy Rum Killıeıf 2a-a 

Yenlköy Ayantkola Doframacı G-8 
Kınalıada Çarıı 100-78 

Oıküdar Selma.1aln Bülbüldere 15-17 
Karagümrük Atfkalipaıa Kilise 5 

Ayvanııaray Atik M· Pi· Pazarcı 4,6,8 

Küçükpazar Demlrtaı Kantarcılar 1 ~ 
Kızıltoprak Zöhtüpafa Bağdat cadde 190 

Bofaziçi lıtinye İıtiraU 19-7 

Maa arsa oda G fl ,, 
Ev 10 " 
" 6 " dnkkin 6 " 

" 6 " Boıtankulube 14 
" arsa 

Dük kin 
EY 

8,50 
20 

" ,, 

" 8,34 " 
Beyoğlu Hüaeyinala Taksim 42 Dük kin 18 " 

" ,, Macar 75 ev 13 • 

,, " " 77 " 6,50 " 
Tophane Hocaali Hendek 51 eY 66 ,, 

Beyoflu Kamerhatu Çukur 9-11 Fınn 20 ,, 
Fatih Hocaheyret. KüçOkkaraman 33 Maa oda dnkkin 27 ,, 
Beyoğlu Hüseyinaja Sultançeıme 20·28 ev 15 

Balada evıafı muharrer emlakin bir ıene müddet ve bükü· 
metçe talep vukuuoda tahliye edllmek ıartile icara raptedilmek 
üzere 5 - 5 - 930 tarihine müıadif Pazartesi günü saat 15 de mnza
yedelerl mukarrerdir. Taliplerin yüıde 7 ,5 heseblle teminat mak
bu:ılarile lıtanbul emvali metrüke Jcar komisyonuna müracaat ey
lemeleri. 

................ ~ ...... ~····· 
M. NURi ve ŞERiKİ 

Bilcümle Gümrük nıuamelatı ve nakliyat işleri 

" 

kemalı sürat ve emniyetle ifa olunur. 
MAıJ ve iDARi iŞLER DAHi TAKIP EDlı.lR ~ 
Adreı : Galata Havyar han orta odalar No. 4 ~ 

~ Telefon : Beyoilu 4 5 ı 5 t 
•YYYYYYYYYYYYYYtYYYYYYYYTT~YY• bu giıelerln önünde biriken it 

ıahiblerl ıılerlni takip ve intaç 
edebilmek için ıaatlerce2 bekli- an 
yorlar. an 

Son zamanlarda tapu itleri 61) SELANiK BANKASI 
lçolalmııtır. 61 

Vaki olan müteınadi ılkayet- ~ 1888 de teaiı edllmlttlr 

1 b Ünkü memur 11.Kerke-1. umumi. İstanbul er üzerine u fl .ı.u.. zı 

kadroıunun bu itleri baıarabll- (W SERMA YESI 30,000,000 FRANK 
mele kifayet etınediil anlatıl- an TOR .K 1 y E ŞUBELER i 
mııtır. Tapu ve tasarruf iıleri ~ Galata, lıtanbul, İzmir, Samsun, Adana, merain. 
pek mühim olduiundan lmkin <W 
nlıbettnde ve halkın itlerini ko- CW Yunanistan Şubeleri : Sellnlk, Atına, Kavala. 

laylaıtıracak ıurette memur ade (W Her türlü banka muamelltı, itibar mektupları, her nevi 
dinin Cçofaltılmaıı ldiitünülmek- ~ akçe üzerinden hesabatı cariye, çek muamelatı. 
tedir._..,..,.-- ~(Wm~gg~~~ggs~~=:~~~~~ua:=sn~:d 

Zelzele •••••••••••••••••••••••••'\ P••·--------·l• 
Ymıatıistan'da ve adalarda r ümit Yıldızı ! 

cvkr yıkılıyor $ Her çucuk yurdunun bir 5 
Attna, 18 (A.A.) : ümit yıldızıdır. Fakir ve kim- : 

Beyaz.itte tramvay makasında 
N. 153 dükkiııda tayyare 

biletleri, kırtaılye ve 
umum ıazeteler bayll 

Ali Ekber 

Atlna'da Mora'da bazı ada- : sesiz çoçukları dütiinen Hlma- 1 
larda, Pire'de ve Korenet'te ! yet Etfale 23 nisan Çocuk Haf- İ 
zelzeleler hi11edllmt1Ur. Bazal = taıında yardım, bu Gmlt yıl- 1 
yerlede panik zuhur etmlı bir : dızlarını ıönmektenmeneder. : 
takım evler yıktlmııtır. ~••••••••••••••••••••••• ııııııiiıl•••---------
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( ISTANBUL ViLAYETi DEFTERDARL!K ILAN;AQ 

SATILIK KAGİR E\T \ T .~ DÜl{l{AN 
No 20 istasyon sokak, imrahor ilyas bey mahallesi, Samatya' 2 katta 6 

oda 2 sofa 2 mutfak ile altında 22 N. h 1 oda l helayi müştemil 
dükkan, tahmin edilen kıymeti bedeli 2 sene ve 2 taksitte 
verilmek ıarlile 3658 lira, Satıı muamelesi pazarlık suretile 21 
Nisan 930 Pazartesi günü &aal 14,80 da defterdarlıkta yapılacaktır. 

( R 21) 

* * SA Til.JK HANE 
Numara 52 Emek yemez mahallesi İıkender caddesi Sişhane 

birinci kat kapuden girince taşlık bir oda mutbnh bir hela ikinci 
kat üç oda üçüncü kat üç oda bir dolap bir hela dördüncü kat üç 
oda bir dolap bir hela beıinci kat bir oda mutbah daraca sarnıç 

elektrik ve terkoı suyu havidir. tahmin edilen kıymet 4 senede dört 
taksitte abnmak üzere ( 7945 ) lira birinci taksit ihaleyi mütaakip 
peflnen almacakllr. Satıı muamelesi 27-4-930 tarihine müsadif 
Pazar günü saat 15 de Beyoğlu mal müdürlü~ünde kapah zarf 
usulile yapılacaktır .. (R) ... . 

SATILII( KAGiR I-IANE 
Numara 41-13 Emek yemez mühalleııl §işhane sokak Galata 

zemin hatta bir hela bir mutbak 4 adet kömürlük kapıdan girince 
uf ak mermer taşlık bir küçük oda karıısında bir büyükçe o.la hela 
birinci kat karıılıkh iki oda bir hela ıktnci kal iki oda bir hela 
bir balkon üçünçü kat karıı\ık\ı iki küçük oda bır daraça dördüncü 
kat bayük bir oda bir mutb::ıkt n ibuettir tahmin edilen kıymeti 
dört senede dört taksitte a\mmak şartile GS10 lira birinci taksit 
ihalel mütaaklp peıtnen alınacaktır satıı muamelesi 27 - 4 - 030 
ta.rihtne müsadif pazar günü saat 15 te Beyoğlu mal müdürlüğünde 
kapah zarf uıutile yapılacaktır .• (R) 

SA l'ILIK AP ARTı\1AN VE DÜl{AN 
7'·74 -7:1,-88 86·81 Nl: O<c;,1 maJıalle~i O'<cu Mum caddesi 

. Şııhane Yoku~u. K1.p:ı:h'.l gir:nce üç o:la b ir hala ikinci kat beş 
oda bir hala mutbah üçjn::ü kat b?~ och b \r hala bir mutbah dör
dnncü kat beı oda bir hala fevkinde nısfı kapalı nısf diğerı açık 
açık bir daraçs zemin katda her da\reye makııus kömürlük elektrik 
ve terkoıu havidir. Şehri içari 300 liradır. Be~de bır hissesi tahmin 
edilen kıymtl dört senede dört taks\tde almmik ıarttle ( 727 3 ) 
lira birinci taksit ihaleyi mtiteaklp alınıcakltr. Satıı muamelesi : 
27/!/930 tarihine müsadlf Pazar günü saat 15 de Beyoğlu mal 
müdürlilgünde kapah zarf usulile yapılackkdır .. ( R) 

SAl'ILlK HANE 
Numara 58- M, Feruz ala maba\leııl A~a hamamı sokak Ci

hangir. birinci kat kapudan gir ince m~rm~r taıj.k ve ayr~ca 
Antro çifte kapu içeriye g irilince mermer taflık bir oda ve kö
mürlük bir merdivan altı ikinci kat ir oda bir hela ve kçük bir 
ıofa ıatonda bir çeıme ve mutbah aarnıc Elektirlk. Teikos ça
maıarlık ve. sabit bir çamaşır kazanı Ücüncü kat karşılıklı. İki 
oda bir hela küçük bir sofa Dördüncü kat büyük bir oda bir 
hela ve karıısında iki oda salonda iki dolap nfak bri sofa Be
ıinci kat üç oda iki dolap ufak bir sofa ve musluk karımnda 
keza tki dolap balkon ( balkona merdiven ile çıkılır) mevcuttur 
tahmin edilen kıymeti dört taksitte ve dört senede alınmak şar
tlle (9080) lira birinci taksit ihaleyi mütaakıp pe§inen almacak
Ur. Sattı muamelesi 27·1·980 tarihine miisadif pazar günu saat 
15 te beyoğlu mal müdürlüğnde kapalı zarf usulile yapılacaktır.(R) 
~ .................. mıııa•11J11 .. ~HE!ll!l~•a&~tt~n~at•WtWt1nııun~m-ıımıı .. m..,._..#~MMV .. g4l\ 

"KUR' ANI KE İ n,, İN 
Arabcası ile birlikte Tür çesi 

Büyük Türk Alimi Cevdet paıa merhumun 

Lüğatı l{uraniyesini havi 
0.man Reıat efendinin tahtı riyaaetinde bir heyet tarafından 

tertip edilmif. Berizadenin telamizinden Tev;ik Bey 
taralından tashih idilmiştlr. 

İlahi eserin çok güzel bir eseridir 
Müzeyyen cildlisinin hediyesi 200 kuruıtur 
Kaymak kAğıdlıaı ve altun yaldızlıaı 300 kuruıtur. 
Merkezi Türk neıriyat yurdudur 

YENi NEŞRIY AT 

lc:tihat • ~ Veresiye 
Bu nafıa ve ıayanı mutalaa lz i t ih 1 d €r m r erz anes n e son r~ 

mecmuanın 295 say111 lnlltar et- moda ehven fiatlarla son V 

miıtlr. Okumalarını tavaiye ederiz. ~ derec~de suhuletli ıe;altla ~ * erkek ve kadm kostümler W! 
~ serian imal olunur. 

Re imli Uyanış Ankara caddesi Vilayet 
karşısında No. 1 7. 

Bu aüzel ve enfes mecmuanın 

72 ncl ıay111 neırolunmuıtur. 

Şayanı mütalAadır. 

Doktor A. kutiel 
Gizli ve cilt hastalıkları mütehaaaıaı 

Karaköy börekçi fırını sıraıındaN.34 

MUSTAFA ve KEMAL ~ 

61~~~~ 
Kiralık fırın 

Kumkapı çarıu içinde Sam

sun Sokağında 11 numalalı frun 

karıuıundaki kahveye muracaat. 

y ARIN ı 9 Nllfll rl' 

ag~~~~;~~~ 
Be) lerJe çocuklar ıçın 

En şık kostümler 
Galatada Karaköy'de börekçi fırını ittisalindeki büyük mahallebiciüstünd 

EKSELSİYOR 
Büyük elbise mağazalarındabulacaksın1z 

lngillz biçimi kumaılardan ve asri biçimde 

KOSTÜ1\ILEI~ 16 1/2 liradan itibaren 
Güzel cins kumaılardan spor ve saire 

rffJ ÇOCUK K0~2'~:~k~~~! .. !.a~~=~an itibaren 

«A1ANDELBEl~G» pardesüleri 241/2 liradan itibareJl 
~~~Afl\J. En son modaya göre hanımlara mahsus fantazi kumaılardan .,e 

~~ ... ~~:;,ı~~~·@P Trençkot dan MANTOLARIN müntahap çeıitleri 
(U) " _ ,.fediyatta Büyük Teshilat 

~~~~m&g~~g~ggggg~~~gggg 
.mıma?J1 ... ıımaıramm ...... --

EN N E Fi S 

2 AZ !Mp 

Doktor Feyzi Ahn1et 
Frengi, belso~ukluğu, cilt, 

, tedavlhanesi 

Cumadan rnada her gün 
saat 10-6 ya kadar hasta ka

bul edilirr 
Adres Ankara Caddessi N. 4 3 

Telefon 1stanbul 3899 

®~~§9~§§§§~g§g§~~g§G~@§0@9§ = Doktor 

IAGO P VESSA VAN 
" ~Lavta ve ()ahili Kadın Hastalıkları mütehassısı 
ti) L!lngada camiıerif sokağında No. 19 Huıuıi kabinesinde 

i Her gün hastalarına bakar. 
~g~g3 •~g@g~~@~••~•@•s .. •• 

• • • • 

BUYUK .TAYYARE 
PİYANGOSU 

8. İNCİ TERTİP 4. ÜNCÜ KEŞİDE 

11 MAYIS 1930 
Keıideler; Vil!yet, Şehremaneti, Defterdarlık, 11, Ziraat .,, 
Oıman\ı bankaları murakıpları ve halk huzurunda yapılır·· 

Büyük ikramiye 

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

OPERATÖR 

Ahmet Burhaneddin 
Cerrahpaıa Hastahanesi Operatörü 

İstıklal caddesinde Rus sefarethanesi karşısınd~ 
Suriye han No: 8 
TELEFON; Bey: 1615 

})eri ve barsak ınüzaye- ·• s+aw•aam---.------------~ 
desi: ~~~~~~~~~~=~~~~~~ 

Tayyare Cernlyell İst'Jnbul i İstanbul : Ankara caddesinde Reıit efendi hanında 
ıubesinden : ~ EJ • ~ l:i: i M b 

Kurban bayramında münha- ~ ~ · ilrll18 81111ii .0 · . tJ ft8.81 ~ 
Matbaacılığa ait her nevi işi ehven ve gayet güzel 

ve temiz bir şekilde teahüd eder 

sıran te§ktlatınıız tarafından ·r!, 
toplanacak deri ve barsaklar, ~ 
ayrı ayrı müzayedeye konul- rgJ. 
mu§tur. Talip olanların Ca~alog- ~m·~J Er~ab1 ız~v1k vef metr.akd bir kerrc t~rif buyurdukları taktirde 

.. ~'Y;; aş enn n ne ase ın en memnun kalacakları şüphesizdir 
l d k. b mize murncaatleri 
uAn a ı §U e .,_.,~~~~:~.~~~~~~· ~...e,..b.,~~~~~~~ 

ilan olunur ıı~~ ..... ~~~~rr;.~~~·~:41.~P;.1l...<tn~.1;.·u:;&~~~ ~ 
--='--~- ~ lstanbul ikinci icra \lunan 1920 liranın °/010 nıspe 1, 

•1
1 
".Y ARIN,.IN 'fAKVil\1.i n1en1urluğundan pey akçelerını 920/1219 d

0',r 
~~~~;...----~:.::_ Hasan beyin alacağı olan numarasıyla daireye miir•'' .J 

~ .ı. 1ı·san - ı bt t u,....-. mebaliğin temini istifası için arı ve rinc artırma 111 rd r' 
Senei CUMARTESi Senet h uz ve bu kerre ıatııı ta- lesinin son günü olan 18 •,r 

Resmiye 19 Hicriye ~aarr~r eden Fenerde Ali usta- 930 tarihine müsadlf p~z;: l 
1930 1348 nın iki yüz seksen numaralı Ka- nü saat on ikide mahallın üP ~ 

Namaz vakıtlaı=ı- Iafat mahalinde bulunan 64 ha- kılınacağından mezko.r ıı "'" 
Alaturka mule tonlu ve derununda yedi saatte mahllinde bulunan oıe b1'' 

Alafranga 
s. d. ı. d. kilitli zenciri a adet demiriyle runa eyldmedtkleri ve h::~:.,ıııf 

Günef 10,22 2 direkte poraçolları ve gancı lunmadıkları surette m 
Güneı 5,15 Öyle yelken ile 2 adet filokeh havi ad olunacağı ilan olunur-__./. 
Ôyle 12,13 5,21 
İkindi 15,59 ikindi 9,07 ve ıudan yukarı aksamda muh- BELSOGUKLUÔV 

tac tamir bir vaziyet olmayıp 3 1 tKTJD~ 
Aktam 18,52 Akıam 12,00 6-75.17 5 . ~ ebadında bulunan FRENGi ve ADEM • 
Yatıı 20,31 Yatsı 1,3D cereyanı bahri nam çektirme bir D Sıtkı NecıJ' 
imsak 3,26 imsak 8,33 a.y müddetle ve açık artırma .. r. •1 

1 
Zilkade (;~ Kasım suretiyle satılacağından talip Beyoğlu Parmakkapı traaı" 

1 2Q 163 olanların evsafı sairesi hakkında caddesinde No. 11 1 Jı 
daha fazla malumat almak ve . ...Sfi'eyuıan Te 

-.,c==iiiiôiiii•-..-.-..---.-;;;;;;;_.iiiiiiöiiôO_.ii,;~-.;-..-.;-, 1 fia'tınan kıymeti muahmenesl bu- Mes'ul müdürü· A 


