
•Un IJill»or. Yarın nwl 
ltarbln bir latıaıını anlara
C89ız.. Bu J1eni tefrikanın is
lftini SÖ'llle'Jlelim: .. Luzilan11a 
1ta1il ıorpRllendi, 

Cümhuri>1el icln ve hallı lcln 
----

lST.tNBUL 

Mübadele -
İ3itaraflar her 

iki hükumete 
ne teklif ettiler? 

Ankaradan alakadar meı<.amata 
relen reami malumata nazaren 

bitaraf izalarm muallak mübadele 
llıesaili etrafında serdettikleri tek
lifler iki hükumet tarafından da 
kabul edilmiştir. Yunan hüku
llleti bitaraf Azanın tekliflerini 
eaas itibariyle kabul ettiğini Yu
llan sefiri va.sıtasiyle hükumeti
rnize iblit etmiştir. 

Aldığımız ma1umata gö 
l'e bitaraf azanın teklif· 
Jeri iki taraf gayri mttba· 
dillerinin emlakinin tasfi· 
Yesine, etabli rumlıtr me· 
Balesine ve Garbi Trakya· 
lı türklerin vaziyetine te· 
bıas etmektedir. 

Binaenaleyh bitaraf azanın bu 
tekliflerinin kabul edilmesiyle 
nıüzakerat kat'i bir itilaf safha· 
sına ğirmiı addedilmektedir. 

Tütün inhisarında 
Yeni tebeddüller 

Ankarada idarenin yeni sene 
bütçesi hakkında Maliye vekiline 
izahat vererek avdet eben tütün 
inhisar idaresi umum müdürü 
~ bey inhiaar idareainia 
tnesai ve teşkilat programını 
tatbika baılamıştır. Bu cüm· 
leden olarak tütün inbisan me
nıurin kadrolarında bazı tadilat 
Yapılmış ve müdiriyeti umumiye 
müdürleri arasında ehemmiyetli 
tebetdülit icra edilmiştir. 

Yapılan tahviller meyanında 
•icil şubesi müdürü Vehbi bey 
takibat şubesi müdürlüğüne, 
Neşriyat ve matbaa şubesi mü
dürü Mahmut Ragip bey Cibali 
ihracat fabrikası murakıplığıne, 
lzınir baş müdiri Sezai 8. sicil 
şubesi müdirliğine tayin edilmiş
lerdir. Bundan başka müdir mu
avinleri arasında da bazı deği
tilclikler yapılmıştır. 

Kayseride zelzele 
Kayseri, 26 [A.A] 

Yağmurlar fasıla ile devam 
etmektedir. Evelsi gece hafif bir 
zelzele hissedilmiştir. 

Suşehrinde zelzele 
devam ediyor 

Ankara, 27 [AA] 
Alınan malumata nazaren zel 

Zcle Suıehri ve havalisinde hafif 
-surette ve fasıla ile hergün de· 

~anı etmektedir. Felaket.zedele· 
tin iztiraplarını tehvin için hü
kumetçe ve hilaliabmerce yapıl
makta olan yardım tedbirleri 
tevsi edilmittir. 

Demir yolları 
Ankara, 27 [AA] 

1'lafia vekaleti ile şark, kasa
ba ve temdidi demir yolları ara
sıl'\da yeniden yapılan ve Mecli· 
se sevk edilen itilafnameler na· 
fıa ve bütçe ve maliye encümen· 
l~ ince kabul edilerek Meclis 
h~y· eti umumiyesine sevk edil· 
n:ı !}h •. 
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> Aianslar kongrensi 

Murahhaslar dün de 
Tarapyada 

iki içtima aktettiler. 
Öyle üzeri Math11at Umum Mü

dürü bir ziyafet verdi, gece 
~'İzmir,,vapurıı ile tenezzüh edildi. 

Müttefik ajans· 
lar kongresi dün 
sabah ta Terab
yada ikinci iç· 
timaını gene 
m ur ah hasları
mızdan Tevfik 
Kamil beyin 
riyasetinde ak-

tetti. Bu içtimaa· 
dün şehrimize 
gelen Rus ve 
Yunan ajansla· 
n mümessilleri 
de iştirak etti
ler. İçtima saat Dün salonlarında mu~·ahhasıa~a zıyafet \erifo 
on ikiye kadar Tokatlıyan otelı 
devam etmiştir. ı ve bugünkü gezintilerimiz, zengin 

Saat 13.30 de Matbuat umum ve feyizli bir tabfat sahnesini 
müdürü Ercüment Ekrem B. takdir ile temaşa etmenize ve 
tarafından murahhaslar şerefine ırkımızın dehasını asırlar zarfında 
bir ziyafet verilmiştir. Bu ziyafet- ibda ve ittihar etmiş olduğu abi· 
te bütün kongre murahhasları deleri, san'at eserlerini ziyaret 
ve matbuat erkanı hazır bulun· eylemenize fırsat vermiştir. Fa
muştur. kat, aslolan cihet, bütün bir mil-

Saat dörtte ikinci bir içtima letin terakkiye doğru müttefikan 
daha aktedilmiştir. Bı.ı içtima saat tevcihi mesai etmiş olduğunu 
altıya kadar devam etmiş ve kon- gönnekliğinizdir. Milletimiz, bir 
grenin in'ikadım icap ettiren mu· çok mibnetlerden, tecrübelerden 
karrerat ittihaz edilmiştir. ve felaketlerden sonra bu nihai 

Aldığımız malumata . göre hakikatı keşfetmiştir. 
dünkü içtimalarda aıanslar 
arasında teati edilecek haber· O, şerefli mazisini hayret ve 
}erin m hremiyeti n in te'mini takdir ile temaşa etmenin ne ka
ve habcrLrin en seri vasıtalarla dar muzır olduğunu, ve bu asır
tebliği çar~leri etTafı~d~ ı:-übim da rırtık modası geçmiş olan an
mukarrerat ittihaz edılmıştır. anelerden sıyrılmak ve muasırı 

Dün gı ce kongre mu!ah.h~s- olan sair milletlerin seviyeşine 
}arına lzmir vapuriyle bogazıç.ın· yükselmek suretiyle aliyat ve tek
de bir cevelan yaptırılmıştır. niği kendi!iine mal edinmek la· 
Matbuat erkanının yerli ve ecne· zım geldiğini idrak etmiştir. Mil-

k · b letimizin, kahramanane mücade-bi gazetecilerin iştira ettiğı u 
tenezzüh pek samimi ve parlak lelerinde göstermiş olduğu ye· 
olmuştur. Vapurda ayrıca balo nilmez kudreti ve istikbal bak
verilmiştir. kındaki iman ve itimadı, başla-

Kongre bugün son celesesini mış olduğu iki hüsnü neticeye 
aktedecektir. vardıracağının zamanıdır. Bir çok '* * şeyleri tahakkuk sahasına isal 

Istanbul, 27 (A.A] etmek üzre olduğumuzu, bu yol-
Anadolu Ajansı tarafından da yürüm::!kte bulunduğumuzu 

dün gece Büyükdada Yat kulüp· gördünüz. Ziyaretinizden bu in
te müttcfık Ajanslar murahhas- tibaı götüreceğinize ve bunu ne
ları serefine verilen ziyafette Is- şir "e i:amim edeceginize kaniim. 
tanbul meb'usu Tevfik Kamil Efendiler, sizleri aziz misafir. 
beyefendi tarafından irat edilen }erimizin sıhhatine, şahsi saadet-
nutkun metni şudur: leri ve temsil etmekte oldu klan 

Hanımlar, efendiler; memleketlerin refahı şerefine ref'i 
Davetimizi kabul buyurmuş akdah etmeğe davet ederim. 

olmanızdan mütevellit teşekkür- Reuter ajansı müdürü M. Cle· 
}erimizi ve sizleri bu salonda ments, Tevfik Kamil beyin nut· 
toplanmı.ş _g?rmekten müte~.assıl kuna cevap olarc:k mumaileyhe 
meserretimızı arzetmeme musaa- cemilekarane sözlerinden dolayı 
lenizi temenni ederim. Dünkü [1lfabadı 2 inci sayfada] 

Murahhasların otelin kapısında beldeyen otombillcri 

Hırsı piri 

Bir kaç arkadaş, elliyi geç
kin bir dostumuza davetli 
idik. Akşam yemeğinden son
ra sokağa çıktık. Mehtap 
dünyayı, buzlu bir mayi ile 
dolu billur bir b.trdak gibi 
buğulamıştı. 

Kapudan öteye daha on 
· ' dım atmadan, dostumuz, 

birdenbire bir tehlüke sezmiş 
gibi durdu: "Gidip pardesü
mü alayım,, dedi. 

Hayret ettik: Zira hava 
insanı terletecek kadar boğu
cu idi. 

- uffava 11cak mı? Duygu
suz bir uzviyet için belki 
sıcak. Fakat benim vücudum 
hassas bir barometro gibi, 
yarım saat sonra çtkacak 
ayazın haberini şimdiden aldı . ., 

Dof!tumuz hiç aldanma
mıştı. Yarım saat geçmeden, 
eti ısıran bir rüzgar, genç 
yapraklı ağaçları sanımağa 
ve ihtiyatıız ederi titretmeğe 
başladı. 

Verdiği peşin haberde hak· 
lı çıkan dostumuz, ihtiyar 
hassasiyetinin şayanı hayret 
kudreti hakkında bize şun
ları söylemek fırsatını buldu: 

-"fiıtiyarlatmış bir vücutta 
duy1Qların zaiflediğini kim 
eöylemlf P Biç bir genç ova
da derece değişildJklerini 
bir ihtiyar gibi sezemez. 
İhtiyarın isibı şöyle dursun, 
kemikleri bile, bir çok zaman 
evel, yağacak yağmurdan, 

kopacak fırtınadan, çıkacak 
güneşten tam bir sıhhatla 
haberdar olur. Bu işte ihti· 
yara yetişebilecek ancak kedi 
ve horozdur. Bir ecnebi mu· 
hdrririn geçenlerde yazdığı 
gibi hırsı piri, şiddet itibariyle 
gençliğin her türlü hırslarını 
gölgede bırakır. Hasislik yani 
pllra iptilisının en hat şekli 
yalnız ihtiyarlardadır. Ne 

uHarpagon,, ne de "Şilok,, genç 
değildir. Kıskançlık fırtına
ları bir iht~yar kalpte göster
diği şiddeti hiç bir zaman 
genç bir kalpte gösteremez. 
Şan ve şerefin hiç bir derecesi 
ihtiyarı doyurmağa kafi de
ğildir. Hayat muhabbeti ihti
yarda azamidir. Bilhassa 
ihtiyar aşkından bir faciadan 
kaçar gibi kaçmalı • ., 

Muhterem dostun bu söz
le-ri . bana, beyaz saçlann her 
taraftan büriidfiill bazı çehre
lerde gördüğüm zalim gözleri 
hatırlattı. O gözlerin pence
resinden gördüğüm rulılann 
harareti, liana, bir alevin aksi 
gibi vurmuştu. 

Alımet Haıim 

1 Ye~i harfler ve 
adliye zabıtlan 
1 Hazirandan itibaren kanun 

mucibince adliyede bil'umum 
ilanat, defterler ve sair muame
lat yeni türkçe olarak yazılacak
tır. Poliste de evrakı tabkikiye 
ve diğer muamelat tamamiyle 
türkçe olacakbr. Yalnız zabıt va-
rakaları ve fmahkeme zabıtları 

r 
1930 senesi haziranına kadar 
eski harflerle tutulacaktır. 

.. _,,,_,.,. 
olan ve encümende arızı 
amilı lelldlı edilen Nnl gUm· 
rük tarifesini müzakere ede· 
celf. 

ADRES { ~~R: ~~ ıi~lı. I T E Si S TAR 1B1: 1894 

Anlfara- lstanbul telefonu 

15 Haziranda Ankara ile 
telefon muhaheratı 

halka küşat ediliyor. 
Istanbulla Ankara arasında 

telefon tesisatının ikmali için 
çalışılmakta ir}i. Karadaki tesi
sat ahiren 
ikmal edil
miş ve Ha
ydar paşa-

Saray burıiU 
arasında ki 
kablonun 
konulması· 

na başlan -
mıştır. Bu 

kablonun it
mamı ancak 
15 bazira· 

na kadar k
abil olacak 
ve bu tari
hte de kü
şat resmi 

icra edilecektir~ 

ı•oaw t e tel.gra.f 
müdiirü 

Fahri B. 

Ankara • Istanbul arasındaki 
telefon muJaaberatı fU tekilde 
cereyan edecektir: 

lstanbulda bulunan bir adam 
Ankarada bulunan bir zatle gö
rüımek için evela muhatabına 
bir ihbarname göndermek zaru· 

retindedir. Bu ihbarname telefon
la ve 15 kuruş mukabilinde gön· 
derilir. ihbarnameyi alan zat te-
lefon başına ğelir ve muhavere 
.enain olunur. 3 dakikalık beher 
mükaleme 115 kurt;ıŞ ücrete ta-

bidir.Mamafi muhatabı telefon ba. 
şına çagırmadan söylenecek 
sözleri dikte • ettirmek ve 
adresine göndermek te kabildir. 

Bu takdirde telefon varak .... 
nın asgari müddet zarfında mür
selünileyhe vasıl olması telefoa 
idaresinin kefaleti albndadır. 

Telefonlari olanlar 
Ankara ve lstanbulda telefon 

abonesi olanların birbirlerile gö
rüşmeleri şimdilik bazı tabdidata 
tabi olacaktır. Bu gibiler günln 
muayyen saatlerinde bir birlerile 
görüşebilecekler ve 3 dakıkalık 

\ beher muhavere için onlar da llS 
kuruşluk ücret vereceklerdir. 

Bir nevi telgraf vailf esini de 
görecek olan bu muhaberatın 
çok rağbet kazanacağı muhakkak 
sayılmaktadır. Bilhasaa ticari mu 
amelit bq vasıtadan çok iıtifade· 
edecektir. 

Adliye ve ki ı i r ....... MÜSABAKAM~ .......... 
dün akşam ITürkiy_en~n en 

A k . . sevımli 
n araya gıttı. çocuğu kimdir? 
Bayram münasebetiyle şehri .. 

mize gelmiş olan adliye vekili 
Mahmut Esat 8. dün sabah 
şehremanetine gelerek vali ve 
şehremini Muhiddin Beyle gö
rüımüş, ve adliyeye giderek 

ceza mahkemeleri reyisleriyle, 
birinci ticaret, birinci hukuk ma
hkemelerini ziyaret ve teftiş et
miş, ayrıca altıncı hukuk mah
kemesi reyisi Kemal beyi de 
odasında ziyaret ederek yarım saat 
kadar kendisile konuşmuştur.Mah
mut Esat bey bundan sonra icra 
dairelerini gezmiş ve esbabı me-
salih ile temas etmiştir. 

Vekil bey bu surette adliye
deki ziyaret ve teftişlerini bitir· 
dikten sonra asli mahkeme bi
rinci reisi izzettin beyle beraber 
bbbı adliyi teftiş etmişler ve 
müşahedehane faaliyeti hakkında 
mildir beyden izahat almışlardır. 

Mahmut Esat bey dün akşamki 
trenle Ankaraya avdet etmiş ve 
istasyonda Vali, Polis müdürü 
ve Adliye erkanı tarafından teşyi 
edilmiştir. 

Vekil beye Feyzi Daim bey de 
refakat etmektedir. 

Adanadan iki gün 
tren gelmi,·ecek 

• 
Adana, 26 [ hususi ] 

Yağmurlar Pozantı • Ereğli 
arasında hattı bozduğundan Is· 
tanbul treni kaldı. iki güne ka
dar yolun açılması muhtemeldir. 

Asir B. 
/Reısam Cemal bevin oiTluj i 

~ e • 

• Bugün artık kupon neşret- ji 
mı) oruı. Karilerimiz sadeee 
şimdiye kadar biriktirdikleri 1 
kuponları muhafaza edecek- ı 
lerdir. ~ug_ündcn itibaren yal• 
oız sevınılı çocuk müsabaka· 
mu:a devam edeceğiz. Çocuk· 1 
ların resimlerini 15 hazirana l 
kadar dercedecek ve o tarih· 
ten itibaren her iki mfisaha· 
kaya iştirak. ede~ kari~eri~iz 

• beğendikJerı resımlerı kesıp • 
i göndereceklerdir. ! · .................... -......................... -.... . 

B. 1\1. Meclisinde 
Ankara, 27 [AA] 

Büyük Millet Meclisi bu gün 
saat ondörtte reis vekili Refet 
beyin ri_yasetinde toplanmışbr. 
Seyrisefain ve Kara· deniz buğa
zı tahlisiye idarelerinin 1341 
senesi hesabı kat'ileri hakkında
ki kanun layih?.ları mllıake~e ve 
kabul edilmiştir. Meclis ya1111 
saat ond6rtie toplanacaktır. 



.;J! > ez, 

Hagaü bir devlet 
Bil•- Brsr ct.lfettir o 

deYlet ki hir •tuV topralı olma
dliı M.lde 1taı,a ve Vatika om 
bili a61tekil taaiyor, bir idi· 
kGmdan ftfdır, u. sıra elçi aOD· 
detir ft nlpn. rfltpe verir? 

Papabktan habeetmiyoruz, çün· 
ki muea bilyük bir ehemmi· 
1eti ola b. de•letin arazisi, 
abaliai de yok deAiJdi . 

HaJ1?I Sordulum devletin bir 
döııUıa lopl'lliı bıle yok. Likin 
hikamdari FObametlQ Prens Ga· 
leasf de Mhun - Hohenstein haz. 
retleridil!. •• 

Da hayali devletin türklerle 
geçrİIİli olmasa idi bu makalem· 
le -tilf laciz etmezdim. 

Efendim, ıptida Kudsi şenf 
ile mukaddes arazıyi mflslüman· 
lann elinden kurtarmak, sonra 
türlt}erl Ak • deııü.d D kopak 
içia ketiflerden mürekkep bir 
devlet kurulunııtu. Keşiş, a k r 
ve bittabi gayri müteehhil hJl 
orclu Kudns Saint Jean §ÖvaJi '. 
lelİ Rodoa adasmda hüküm sü· 
rilyorlardı. 

anut Sultan Süleyman ada
Y' fethetti. Bötün A mıpa, bu fe. 
Wcettm aonra, bu keşiılere Mat· 
ta •dumı tahlis etmi§ti. Şövah
e'W. las millet efradından alı
mrch, llkhı, çoltı Fransııdı. Akı· 
bet, lMmdaa 130 yıl evel Napol~ 
oa llalta11 r.aptetti; fakat muba· 
fua edemedi. ııgiltere gelip Mal· 
.. ,.. alda. .. 

Malta? Bu aca timdi bir Bri· 
taDJa. mfia&emlekeeidir; dahilen 
iilikllli Mll'Jir. Şövalie'ler kim 
olayor? Bunlar bir aendaa fazla 
bir middetteaberi maltadan mak· 

brlar. Roma da Lir aara_ylan, bir iki 
Jer4e aefiıleri, ve Büyilk·üstat 
unu ile bir padiphlan var. Bol 
bol DİflD verir. Garip bir lnifor
malarl mevcuttur. 

Bu de•let ne ile ıığrqıyor? Dır 
politilwa, bir ordusu, bir dtSıwa· 
muı. bir hazinesi? Evet dört mil
,..ıuk bir bütçesi var. Fakat üst 
tanfı hayalidir, JOktur. 

DevlfJt • yahut tarikat • eski 
•'nenin muhafmdır. Şimdilik 
•yrat ve hasenat ile uğrapyor. 
Meseli ctir.am, verem, saratan 
lmtabeneleri ıdare etmektedir. 
O halde bu de'fletin bir ehemmi· 
yed yokhlr, deyeceksiniz. Oyle 
deliJ. Şu IOll giıılerde Malta dev· 
)illi laayaliyesi uyanmak istidadım 
ptenyor. Şa dakibda, Pariste, 

kütüphanede bir sergi açtı· 
lif. Devletin bir çök herglh:arlan 
alUlllda, 8lyOk tlltadm kılıcını, 
tmm, Mir altanat allmederinı, 
clnletiD ... •1lhfirlıı0 tethir 
Miyor1-. 

Geye: tekrar uyanmak, diril· 
.-k ... Şhalie'ler cwnlınıraa ne 
olacak f Mutedil fikirlere göre 
•aoYe deDilea r.ad~ kadil 
riae it anyorlamuf. Şovalie'lik 
W.. edenlere "artık il yok. Kudsi 

•IIDAM., ın tefrikaaı:l? 
>C 

Aneae Lupin 

Kapalı oda 
Y .... : 

ffllaurlce Lel:Jlanc 
Paul, efradı aabarlara yerleş· 

U,.k üare bölüte döndü. Ora• 
la Pa ün emirber neferi temiz 
çaqaf ve yatıkler buldatmm 
16yledı. Paul kabul etti. E.mirber 
neferi arkadqlanndu biri pto
ya aıd k, binbatının odıllllda 
balduklan koltuklarda yatacak
lardı. 

~ b l "hadile pçti. Fakat 
Paail 1 "1>etlıin kayboldup bu 
tateim 111 ıçiDcle bir türll 

bir 
dotru derin 
Geç vakıt 

f«J( ve Fili tin .lapia: me41• 
akındadır; orauııı müslümaıılu
daa kW'tarınak bahse mevzu değil 
dir. 

Malta b'r iBgiliz, Rodos bir İ· 
talyan mustameresidir. İşsiz kalan 
şovalıe er zengindir. Aralarında 

ka · zel olanJur ti Ame-
dip zengin kazlarla 

a . Ş t lan, çiflikleri o-
r ·raatla meşgul ol-

r. H r halde bu ııle.r 
ıdare etmek kifi gel· 

i devırJeri İh) a etmek 

· i mubafazakir bir 
1924 te sosialistler 

et t kıl tmişlerdi. Buna 
rağmen mı.isi ınan ve türk düt-
manhğı ne müe es bir gaip 
devi t n ol n zadegan tari· 
katı cani 

Du 

om ziye 
· r zevk du) uyur-

Kamyonlara da 
taksi konacak 
Ş hremanet nin yeni ve mG-

him bır vvuru vardır. Bu 
tuavvu f emini beyce mu
yafık gorulurıe bütiın Kamiyon
lara talcsı konacaktır. Bu suret
le mu terilerle kamyon ıoförleri 
aras nda aık sık zuhur eden ih· 
tiliflara nıhayet verilmiş olacalc
br. Ka yonlara konacak taksi
lerde antre ucreti bir lira ola
caktır. 

ka kt ğı zama11 emirbv neferi 
ıelmemışti. Paul:. 

- Ga iba baJi uyuyorlar, de
dı, ıad p uyandırahm. 

Paul ve Bemard _.toya tit· 
tiler. Fakat binltatı Hermanm 
oda.sına gırer girmez emirber 
neferinin yatakta kanlar içlade 
cansız ya htını aördüler. Kolta
tun birine de arbdtp lırtüatfl 
devrilmif ti. ikisi de çoktu aı. 
•iitlercli. 

C..tlerin etrafında Wç bir 
•ücadele alameti yokta. Od 
.... galiba 117laalannda .... 
riilmütlerdi. 

Paul yerde lwW bir 
buçer ıördü ~ etilip aldı. Ha
açerin sapında fU ı.i1er vardı. 
H. E. R. M. 

-8-
Eliubetin ruznamesi 
Bir çok facialaidö IODta b9 

..... !!! 
KayıodaAı suyu 

Ema•et Erenkoy ve KadıkO. 
yüne iadirilen KaY1§dalı ıuyu ile 
Rumeli Hisanna indirilen Kanlı 
Kavak ıuyundan lstanbul tara· 
fmm dı ietifadesi için bir ıirket 
teıkiJ etmek niyetindedir. Bu 
ıirkete evvelA emuet sermaye 
koyıcak ve sonra hisse senetleri 
çıkanlacaktır. Bu tasavvurun ta· 
hakkuku için 1930 seiıesinden 
tahsisat ayırmak llzım gelmek· 
tedir. Kayıtdağı ve Kanlı Kavak 
sulan az bir kir ile şişe ve da· 
macanalarda satılacaktır. 

Varidat azaldı 
K ri munzamların tevhidi ha· 

kkmdaki kanundan sonra, Emane
lın şimdiye kadar kazanc ve mü· 
sakkafat vergılerinden aldığı hi11e 
mıkdan azalmıştır. Bu suretle 
Emanet, varidatından 200 bin lira 
kaybetmiştir. 

Ada elektiriği bu sene 
yapilamayor 

Adalar elektirik tesisatının bu 
sene ikmal edilemeyeceği anlaııl
mııtir. Bu sene llzım gelen bazır
lıklıar ikmal edilecek, Adalar gele
cek sene tenvirattan istifade ede
bilecektir. 

Kimsesiz çocuklar yurdu 
Ayasofyada açılacak kim.eliz 

çocuklar yurdunu dün Emanet 
erklnı teftit etmışlerdır. Yurt ay 
ba ında açılacaktır. 

Ada çamları 
Ada çamlarını Emanet Evkaf. 

tan kiralamış idi. Evkaf benuüz 
çamları t mauıen Emanete t slim 
etm m · tir. )Ju ıtibarla Eman t 
bir tekit tf' keresi yazar k çam
ı rın bir an evel tesJiminı talep 
etmi tır. 

Emanette bateııt 
Şehremaneti, Baremin ne za. 

man tatbik edileceğinı tetkıke 

b mı tır. 

'tramvayların kap'llan 
Dün emanet tramvay firket~ 

ne bir tezke e yollamıştır. Bu 
tezkerede tramvayların yürürken 
parmaklıklarının daima kapalı 
olması, yalnız istaeyonJarda açıl· 
muı bildirilmiştir. 

Temyiz mahkemesinin 
nakli 

Temyiz mahkemesinin evvelden 
beri Ankaraya nakli mukarrerdı. 
Fakat mahkeme için münasip bir 
bina bulunamadığuıdını nakil key· 
fiyeti icra edilemiyordu. Temyiz 
mahkemesiAin Aıakarada 90 oda
lı bir binaya ihtiyaç olduğu muha· 
berattan anlaplınl§tır. Bu bina 
temin edilince mahkeme mkledi
cektır. 

çifte cinayette de, •Jllİ ....,.... 
riz el rol oyumıfb. 

PauD 
- O bu ,_ buraya pldi 

61ecli ve bu ıavalhlan ela MDI• 
ben ıunetti. iki diipllwnı ora 
taclu kaldırmak lçba flbatt.a ı. 
tifadeye baktı. 

Fakat bizim yerimize ba zava
llılar ._... ıitmit olclul9r. 

p..ı Uıaç.; ... ,... etti, 
laarflen balda: 

- Hennan, decli, babam fda, 
ha zavallılan ela öldüresı el, ayaı .... 
r.ı bölflle ha1* gWenli. 

Ceı9'1erl ı.lchrdtlar, •erMimle 
,emdiler. Onda 90Btl Paul; 
alay bmandanma laer pyi ..r.t• 
mak iltedi, fakak ala1 n.de 
.Almaa hudud•a ,.... bafıo 

becllyorcha. K.dili ... --... 

Damga talimatnamesi 
MaliJe vekaleti d•mga pula 

için hır talimatname huirJUu,. 
tır. Damga kanununda muaarrah 
evrak ve senedattan da pul ilsa· 
kı suretile damga resmi alina· 
caktır. Sigorta şirketleri iJlnJa. 
nndan damga resmi makbuz ita· 
sı suretile tahsil edilecektir. Mat
bu damga, Istanbulda damga 
matbaasında konulucaktır. Matbu 
damgaların 10, 20, 30 _paralıklan 
kırmızı, 2 kum§taD 50 kurup 
kadar olanlan man, 25 liraya 
kadar olanları mor olarak tespit 
edilmiıtir. Matbu damga biri 
mecburi biri ihtiyari olmak üzre 
ikiye tefrik olunmuştur. Bu dam· 
gı sinema, tiyatro ve sair yerle· 
rin biletleri için mecburidir. Ka
nunun otuz } edinci lll4ddesiude 
tadat olunan ilinata ya pul yapış· 
tırılacak, yahut ihtiyari damga 
pulu ilsak edilecektir. 

Hazırlanan ikiDıci talimatna· 
mede hundan sonra damga res
minin kime ait olCluğu, şirketlerin 
hiue aenedatından damga resmi 
ne surette ibtal edileceği dkro
lunmaktadır. 

İnhisarlar ve Barem 
Aldığımız maltlmata göre bay· 

raaıdım evvel Ankaraya dAvet 
edilen hhisar müdirJerinin maliye 
vekileti He yaptıkları temas ne
ticesinde bil'umum İnhisar me· 
murlarınm ikı eene sonra barem 
anununa d hil olmaları takarrür 

etmı tır. Bu a na r n lnhı ar me
murları ş"mdilık e Jcı m3a l rmı 
ala akl rdır, iki qene onra maa . 
lan barem kanununa tabi tutu
lacaktır. 

Dr u g len seyyahlar 
Dun ( tal a) vapuriyle şehrımi

z l pan)' l, ltal) an ve Amerika· 
h r an mur kk p c lmak uzre 50 
kı ıl bır y h k ıle ı ~im • 
t r. 
Tokatlı)anda ve Per pa 
rın e yedıkten sonra hrimızın 
muhtelif mahallerinı ziy ar t etmiı
lerdir. Bu il mu ler • \e · er 
tanhi miı esatı zıyaret ede ek 
1 rdir. 

Rusunı"~ umum 
müdürlüğü 

Panete toplanacak olan Dliyunw 
umumiye k.omı onuna Turk Da· 
inler vekili olarak muskirat inhısar 
mudiırü Zehii ve Du unu umumı
ye komıser ğıne de maliye m ı;;. 
teşar vekıli ve hey'eti t tı iye 
reisi li Rıza be) lerin taymleri 
takarrilr etımştir. 

Ali Rıza beyin yerine ril u
mat umum müdürü Ihsan Rıfat, 
onun yerine de sabık şeker inhı· 
sar müdürü Lütfi beylerin tayin 
edildikleri VfJ keyfiyeti tayinin 
derdesti tebliğ bulunduğu haber 
alınml§br. Bir kaç gündenberi 
rtiaumat müdirıyetlnden gelen 
evrakta İhaan Rıfat beyin imauı 
bulunmamaktadır. 

lile tatoda kalmata memur edil-
mifti. 

P•ul, acla•lariyle tüarriyata 
devam etti. Fakat yeai bir teY 
bulamach. 

Katlla ewell ptonan parkına, 
IOnra da fatonuD içine nered• 
ve ....ı prdltini ötrenmek bir 
tGrlG bbil olamadı. Hl~ bir liTil 
~ pre, katil Pauliia 
bGl&iGnclea bir aw wd idi? 
Elbet ki ...,_, 

Paul kan11aua 110.1 etrafln
da ela yeal bir .., ~
e111 .... nereye sllalldQGnO öt
nDaek 111imküa "1mamapa. 

Mecruh Al_. neferleri ele 
bir fe1 bilmiJOflarda. Y aln11 bir 
.kekle iki bdınm 1carpaa eli· 
lilclitım .ayuı,orlarcb. Paul. 0m. 
ken köyilne kadar ketle çıktı, 
orada da kamJeden yeni bir fCY 

Darülaome &arileri - FeJli 
ve Ahmet iemiııde iki iatipr kar
detler 1llUD miiddeuenberi cİalf1l. 
ner.ede bulumnaktm bıkmışlar 
ve evelki gfin bir yolunu bularak 
kaçl'Dl§lardır. Darülaceze idareli 
derbal polisi haberdar etmiı ve 
bunlar yakalanmı~lardır. Şimdi 
bu iki kardet mahkemeye veri· 
leceklerdir. 

Düyunu umumiyede 
tasfiye 

Dtlyunu umumiye idaresin n pek 
Yak111 zamanda tasfiye edileceği 
yaılaııftı. Bu hususta, Dnyuun umu· 
miye komiseri Zekii be7 diyor ki: 

• - İdarenin tasfiye müddeti bir 
aeeedir. Bu mllddet ·15• Nayııta 
başlamıştır. Ancak gelecek sene 15 
Ma ta bitecektir. 

Biııan1n vuiyetine g lince; bina 
tabi hükumete kalacaktır. Hu ume· 
tin hangi d'lireye tahsis edeceğini 
bilmiyorum.• 

lllK/Jçilh Haberlerlll 
• Misyonerleri l ovma cemıf eti

M' onerleri kovma cemiyeti, nizam· 
nam ını villyete vermiftır. 

• Bentlerin ıslahı - Bası bent· 
J r ha ikaten tamire muhtaç bır 
hald ıı Bır Fransız mühendisi 
burada t tkı at 'apm ftı. Bentlenn 
ın k mmeJeıı tamırı ıçıo 4 mil. on 
lıra a ihti a ardır. Ancak bu 
t mın edilırs 1 ul u deıdınden 

u tu bil k • 

• y IJ 
l 

eM.!f!eKl dır 

• Hal der 1 ri - Bu vu 
Dar lft uu da hal a serbest derder 
Yerilece ur· 

• Kon rda~o - A ~wı u za· 
d 1 rın ko ııJ n ı ı tı d n 
i in mukarrerdı. Fakat bazı no san· 
lann ikmah ıçın ba ka bu güne 
bırakıldı. 

öğrenemedi. 

Ornekeade bdın ve ihtiyar 
namma kimseler yoktu. Paal üç 
güa utrqb, geae bir tefler it· 
renemedi. 

Paal dedi ldı 

- Eliaabetla• mezannı buı.. 
.. JWUZ, fakat o burada yap
dı, uua müddet burada kakla, 
acaba bu bayatuam bir ili, bir 
...... dam17ok? " 

Paal 1wı....., ~ ocl••lll 
bulu bi.... ywi ta._.n ~ 
ve bll odamıa 11kıll •L·m .-... 
da tabaniyata INaif*dı. Çlken 
yatak odua alttaki Mlooı. bır· 

birine ıb'mifti. Pıul aDcak b11 
kenk •• " tq döküntüleri .... 
ıand& bir aabıait parça.aamtf Wt 
ayna, bll' flrfa, si•Gt bir çala 
ve blr kaç maba buldu. Bu e.fYa'" 
nın la p~ de Eliaab~8'itti. 

.. .... ....... 
mjanslarm mühim bir mw aa.. 
Anadolu ajan1111a bqı '"' _.. 
tulatnu ~ eylemipir. ,..... 
ifeyh, Anadolu ajaaa••n Mllabe
rabnın bMGn cihada nefir ve 
tamimine harikulade bir mrette 
himmet ettitini ve mGflt oldu ... 
nu ehemmiyetle kaydet.ip. 
Dünkü ıezjnticlea bmıledea 11. 
Clemeata, bütiill düayayr aezmek 
fınabm elde etmif Oldapn fa
kat hiç bir zaman ba kadar U. 
rikalan te•ı.. ve takdir etme
nin kendisine auip olm••lf ol
dujanu beya ebnittir. M. a .. 
menta, eetice olualt WJl'lliİf oı. 
duju ziyafetten dola11 Aaadol8 
ajanaına teşek ür etmipir. 

latefani Ajansı müdürü M. 
Manlio Morpgnl, kongre iu•na 
göatermq oldutu laakibten ne
cibane ve dostane hlml bba
liiadea dolayi Anadolu Ai••ma 
latefani Ajansının aelam ve tefek• 
kürlerini mübeyyin bir •tak 
irat etmİftir. 

Bu,lin şehirde yapılllUf ola 
gezintiden ve saraylarda, tarilat 
müzelerde örülmiif olan laarf. 
kullde ıeyl relen bahaeden .. tip, 
artık fena bulmuş olan ealci za• 
man Türldyesi ile o kadar ... 
dim ve çalışkan olu Tirk .U. 
letiain cihan tarihiain iatiıar 
etmekte oldulu en ~ b. 
deflere doıru röstennekte bulu
n D dlbı S rehberin irpdiJI• 
yukselmekte olan yeni Türkiye 
araıuıda ltir mukayese ,.,...._. 
Mamailoylı •tbaa, ·v ...... 
T 'rkıye. alzlerile bitil'IDiftir. 

1 tnet paıa Hz. telgraftan 
Ankara, rl [A.A) 

Bıı~\ ekil İsmet pqa lauretJen 
kendilerıne tazimat telgrafı gOn-

ren fik A anslar k.Ulll[nma 

llüUefik telgraf ajaaelan .... 
peşi riyaWlae 

lıtanbulda kongre halinde top 
lanan muttefık A,J8Dtlar munla
haslanna teveccühleriaden dolayı 
te kkfiratımın •e sellmlatuaıa 
lrlıkte koagre meui'91'in 11111'11t 

bir neticeye llttiranı laakkmdaki 
temenni atımın ıhl&IJm riea ede
rım. 8qvekil: lmet 

Muallimlerin kıdemi 
Mualler n Eylülde 4fapılmua 

m karrer olaıı k dem r.amlannı 
Barem k nun nun kabulü doJa .. 
y ı 1 ri ka dı ı hakkmdakl 
ta ı inler ve pyıalar dotru de
ğı ldır. 

T mmuzd kıdem ZID!ıılft ya
pıldıktan nra mualliGı nn yeni 
d recelerine re Barem kanu· 
dundan ıstı ade edeceklen mullak 
kaktır. 

Fakat cma ea ziyade ı..,... 
Yeren, iadivacınclan evvel liJaret 
saatlanru ve llllreyi Utta ..,._ 
bna ait baza ihtisularmı bydet
titi muhbra defteri oldu. 

Fakat muhbramn yapraklan 
tam dejildi, bu.lan yutılap alaa-
11111 deti~ ilathNmla çalcanJm,.. 
br. 



iradına ı-4 

Çesmede Dostluk lıavalarda 

"Gözlerin tıpkı hu çiçek
lere benziyor!,,· işe yara

Imir, 28 [A.A] Zürih, 26 { A.A] Forthworth, 27 [A.A) 
yan aşk mektubu ... 

Jsmir lailali alaıne • teJim 
_dilmif olan Ç8§DM1 p'/6j"Jınııı be· 
lediye ile olaıı mukavelesi yapJlmak 
iizradir. Çe,mede asri teli.sat voou· 
de getirileceldir. 

M. Herriot Fransa ile Alman· 
ya arasında siyasi, fikri ve ikti· 
sadi saha\arda mukarenet husu
lü baklanda verdiği bir konfe
ranıta, şimdiye kadar alanan ne
ticeleri tahlil etmiştir. M. Her· 
riot bu neticelerin dau ileriye 
götürülebilmesi içiD takip oluna· 
cak yollan göstermiş ve muaz· 
zam temdin işine tekrar milşte
reken başlamak zamanının artık 
gelmiş oldupnu söylemiştir. 

"Forhworth., tayyaresi 127 sa· 
at, 32 dakika 1 saniye uçtuktan 
sonra karaya indiği zaman yirmi 
bin kişiden mürekkep bir halk 
kütlesi polis kordonunu yararak 
tayyare meydanını istila etmiştir. 
Tayyareciler, "vakur hasara uğra· 
masaydi daha fazla mllddet hava 
da kalacak idik.. demişlerdir. 

Yazan: 
.A.frilıada dört aylık llfYa.ha.tından yeni dönen 

Laydi DOROTl MlLLS 

---8 iincii 9 eylül sergisi 
Jsmir, 27 [A.A) 

V'çilndı lsmİı' 9 Eylül sergisi 
1931 •nainde açılacakıır. :&mir 
ıkanl odaa bu bapla taMim ettiği 
ıirkillerleri dahili ııe harici bilumum 
müenuelen 6Önderme4e ba§lanuş
tır. 

Bir vapur hattı 
Seattle, 27 [A.A) 

Aııkane sergüzeştlerinden bi
ri de Afrikadan uzakta, Anado· 
luda cereyan etti. 

Bir gün Toro1un hücra bir 
köyü civaruı<1a katırla bir gezinti 
yapıyordum. Bir aralık karşıma 
genç biı' Rua muhaciri çıktı. 

M. Herriot nutkuna devamla 
&mir üzümleri demiştir ki: .. Oescartes ile kan-

lsmir, 27 (A .. A] tı, yetipmiş olan memleketler 

"'Aleutian., vapuru, Kodiak 
adası sahilinde ,Yuak körfezinde 
bir kayaya çarparak batmışbr. 
291 kişiden ibaret olan tayfa ve 
yolcular başka bir gemi tardın· 
dan toplanmııtır. 

Ömrümde bu la.dar güzel bir 
delikanlı gördüğümü babrl!llDı· 
yorum! 

fi'v.ı. 17 kıa'upm satılan üzüm artık birleımelidir. Mezarlar 
bu giJnkrde aıgari 30 kurU§lan üzerinde banşmak saatı hulül 
muamele •IJrrnel• baflamıJtır. Yev· etmiftir. Yalnız kendilerini değil, 
mi ıarfıyal 350-400 çuvaldır. fakat tabilik ile ittihat pkların-

lvan ismindeki bu gt1nç Rus, 
bpkı ltalya resim müzelerinde 
görülen Rafaelden evelki devre 
ait portrelere benziyordu. Izmir ticaret odası dan birini tercih vaziyetinde bu-

Jsmir, 27 (A..4) Lman Avrupayı da kurtarmak 
Çindeki dağdağa 

Berlin, 26 [A.A] 
Bu huauataki habralanm va· 

zıh değildi. 
1la fad olarai yapılınıf olan l:ı- için birleşmek ve ~n h~. ~ü

miT tiaril odaa binaaınm iiıtiinB tefekkirlerinin en yüksek dutun· 
25,000 Ura taTjiJ. ilçilnciJ bir kal celerini mezcetmek Fransa ile 
ycıpılanıi aari bir Uiccar 1ıulilbll Almanyaya terettüp eder. ,, 

ıesu f'ileceluir· Bir rekor 

Chang-hai dan bildiriliyor: Asi 
ceneral F eng-Vuh-Siang, Nankin 
bükGmetinin taraftan olduğunu 
ilan eden kumandanlarının teşvi
kiyle en güzide askerleri kendisi
ni terketmiş olduğundan dolayı 
çok müıkül bir mevkide bulun
maktadır. 

Dag başında ağaç dallarından 
yapılmış bir kulübe de münzevi· 
yane bir 6mür süriyordu. Ytiksek 
ve son derecede kozmopolit bir 
tahsil ve terbire görmüş, bazı si· 
yaıi esbaptan dolayı memleke· 
tinden kaçmıştı. ip! kendi bak· 
kında bütün bildifim bundan 

Yeni buğday mahsulü Desso, 26 [A.A] 
Antalya, 27 [A.A] Tayareci Naiııhaefer cihan ir-

yeni batd•Y mahsulü bu gln tifa rekOrunu kırmıştır. 
merasimle boruya getiribniftir. .;_:;..;.;;;_;;.;~-~..,.....,~a~. ~ôlil!!aiii!il!lljl!J iiiillllt -.lllit!l&lllliiii!~!;;;;;;ii;;;;;a!!!i!!i!!il~Pi'lll!! :UZS:gg 

Arapı- ve arkadafı 
dün Balebe gittiler 

ı.taahal, 27 [A.A] 
Fran111 ta11Uecileri, Arrachar 

ve Ripot k ubah 8Ut aekiti 
kırk pc;e Halebe dotna uçmut
Janbr. 

Macaristan da harp 
ı.-.,.....,.....,rinin ha~ı 

Budapqte, 26 (A 
Macar ajansı bildiriyor: Maca· 

riıtanm bütün eivil ve asker er
kim, sefirler hey' etinin ve aza mi 
kalabalık birhalk kütlesinin işti· 
rakile harp ölülerine talws edilen 
mayn aymm 1011uncu pazar ~nü
ne teaadüf ettirilen ve harp ölüle
rinin hatıraaı için dikilen abide· 
nin merasimi yapılınııtır. . 

Naibi hü)dlmet at 61.erınde 
olarak kıtaatı abide önünden ge
.çirmiftir. IObldar don8lllJlli, ki· 
liselerin çanları çaluıml§ ve top-
lar atılmafbr. 

Batvekil kont Betlen atideki 
nutku eöylemiıtir: Binlerce se
nelik memleketin müdafaası uğ· 
runda yanın milyondan fazla Ma· 
car cihan harbinde kurban git· 
mittir. Eaki Macar nesilleri kı· 
ralluile birlikte memleketleri· 
nin iatiklitini tes'it ederlerdi. 
Siugflll memleketin canlı g!)vdesi 
param parça edilmit ve Maca~ 
.Jdilleti bapaz olarak ve saaki 
j>iıalerce senelik bir c.ani imi§ 
gibi cihan mahkemesjnin buzu· 
ruııa çıkmabtdır. Milyonlarca 
İnA1l taJ'a{uıdan sarfedi}eıı bin· 
lerce sene~ mesainiD ortaya 
getirdiği vahdetin ve kırk tane 
hatun tespit ettiği ideal uğruna 
:yarlD milyon Macarın kahra
ına~a ölmeeıııia yalan ve vaki 
~ımiMCf • ccfilmesiııe cevaz 
9ar knıciır? Bu k ahit ~·~ere 
kart. ruhumuzun biitüıa dılfgu· 
lan isyan etmektediıf Cihan 
mmacehesinde ve ölenlerle y• 
JAYWar namına adil hakime 
ftiruımızı bildiriyoruz. Macaris-, 
tan fütuhat peıinde k~m~*;tr: 
aJnız hiiılerce senelik mılkiaq 

nJ\lhafaa etmek istemiştir. Şu 
dakika da merasimi yapılan ta~, 
bir mezar tqı değildir. Bil' akis 

Re/ 'i kararlar 
ibarettir. 

Çünkü kendisiyle görüşijiğiim 
uzun saatlar zarfında şahsından 
hiç bahsetme:ıdi. Kendisine veda 

ı, H' • · · ti" den· Teilii islim cenıiyeti riyasetinde ettiğim gün benim de bir insan 
.Nİ karar ey eti nyase n · d "Ik d f 1 k d.kka 

d F 1 ta bulunmaıııun tehakkuk etmediği ol uğuma ı e a o ata ı t t.aJ eanasm a ransız ar • ' • k il ka b . al d rafui(l Kil" tahrirat kitabetme kendisinin münevver, vatenperver, etmiş o annı, r sa eaı bn a 
ta · 8:ıunm~~ından dolayi hey'. seciyeli bir zat oldufu ve kendi- açilma~a başlayan lacivert bahar 
etf ~ahsusaca ademi istihdamına sine isnat olu?an ef' alin rilkaba. çiçeklerine doğru sallaY.arak ba
karar verilmiı olan Kilis rüsumat s~ tarafı11:dan ıhdas olunmuş te~- ğırdı: 

h b b k katibi Rafet vırattan ıbaret bulunduğu resmı _ Gazleriniz ne kadar mavi ı 
mu ase e sa ı . .. . k 1 t b 
efendi mezkur kitabetde Fransız ve ga~rı resmı ıcra ı_ınan a • l'ıpkı JU çiçekler, gibi .•• 

• ..__ ~· ··~ kıkat de te~ ebnlf dldutu- Bir bw• _. ~ pçer-
p~T:akılmeti ınUta!lfiftl'" ~ ~· ffri'lnı:lan .!: ken lordum. Birdenbire ortadan 
:bymakamı tara&.• usulü d~ ~:iİmittir~8' ~ kaybolmuştu: nereye gittifini, ne 
iresinde tayin ~ğı~ ve amalı 

0 
. • 1 olduğunu kimse bilmiyordu. 

ınilliyeye muhalif harekab b~lu~· . . Bir bç hafta sonra bu esra• 
madıtı gibi bassatan kuvayı mıl- FransıZlara karşı açılan adalı . da tm tam. e· 
liyede hizmeti mesbuk bulundu- milli iı'!erine Osmaniyeyi terkle re__n~ı:..b:ı ~~ ··:' b. t r ır 
p resmi ve gayri resmi kuy~t hey' eti hilkUmetle birlikte Bdçe gun ~ uyu ır 0 • ~ ın: 
ve vesaik ile teha~kuk eylemış ~:ıaıma geldiği halde bir mid- de yemek vakti otururken bm elı-
olmakla hakkında verilmiş olan elet sonra btıkilmeti miUiyeden me bir zarf ııkıftırdı. 
karann refine müttefikan karar ayrılarak Fran~ız idaresi albnda ÖlqıÜ§ olacağım! 
verilmiıtir. bulunan Osınaniyeye avdetle Zarftı\ üzerindeki mübürü bir 

• • memuriy~t kabul etmetinden do- yüzük Dstünde gördüğümü hatır-
lıpl zamanında Fr2nsıılar ta- layı hey'eti m~~ca hidematı layordum. Yan gevşek ve peri· 

rafurd• KHs polis memurlıpa devlette ademı ııtihdamına ka· f8Jlda. Onu yoran elin zaif ve 
tayin kılınmasından dolayi hey'· rar veribn,if olan Ce~ Ziraat dermansız olduğuna delalet edi-
eti mahsusaca hideınatı devlette bankası memur mua~nı Hacı d~ 
ademi ıstihdamma karar ve~- Ali bey oğlu Hamit efendinin yor · • • 
miı olan kilisli Hasan Tahsm mücadelei miliiyenin bqlağıcın· Mektupta şu satırlar yazılı ıdı: 
efendi oğlu Ali Rıza efendi da· da laıvayi milliye teraftar larile •Bu mektubu aldıtıııız zaman 
ha genç yaşta olduğu halde~- birlikte işe başlayup cebhelerde ben ölmüş bulunacal'Jm ve. •• 
rekib milliye iptidalarında mıl· bilfiil vaıifei vataniyeaini ifa ey- memnunum l 
li ve vatani hissiyata sev!ale be- lediti ve bilahara müdafaai hu· Siz~ lef« kkiit' ooerim. Mari 
men kuvayi milliyeye iştirak ve 
Fransızlarla wlcubulan mütead- kuk hey'hetinceg6rülen Hlzum kat't gözlerinizi bana göıterditiniz 
dit muharebelere dahil olarak üzerine Osmaniyeye memuriyeti için teşekkür ederimi,, 
hizmeti vata~yesini ifa eylediği mahsusa ile gönderildiği ve ~u .. lvan,, 
ve kuvayi milliyenin tensibi ile vazifeyi bihakkın ifa eltiAi ve itte bütün bildiğim ve ilel' e-
dahildeki Franıızlann harekibıu iaşe ve harp malzemesi tedan"k bet bileceğim bundan ibaret .• 
kuveyi mi!liyeye ıbbar ~·k~c!ile ve sevkınde ve ibbaratta pek Bin türlü guip §eYlerüt cereyan 
Kilise ginp,. Usulen polis stlkine fedakirane hizmet ettiti resmi etti~ 11arkı karipte beaim de 
dahil olduğu ve aıaığı talimat ile •1 ehak ıs• ... -
dairesinde }ulı eket ederek kuva- ve gayri resmi vesa 1 e t • başımdan bayle arareıwiz bir 

11 b · et ettiği ve kuk etmiş ve sehven Hey' eti vak'a a-..:ı 
Jİ mi iyeye ızm "f b" L_ mahRSava sevk edilmiıı oldu- .-.-
aınali mffiiyeye ımıbal1 ır na- ı ... Seyahet emııuda cinsiyet 
relteti bulı:nmadığı ve Fran11z- iu kuvayi milliye erkinı ve liey- uasurunan insana bazan 'büyük 

!"..L • ..:Je memuriyete tayın eti merkeziyeain veaib ve mek· zaran do'--abı"lir. Bilhassa a•-
lann nun•~1 

•-----' tuplanle teeyüt etmi• olduJCı.• .. dan KUD ... lahnmadıtı vesaık ve .... ,.._u " ~-· keri idare altında bulunan bü-
sıniye ile sabit o1du~an hakkında v.erilmiı ol• karana yük Sahrada bu mahzura tesadüf 

rbekkında ·-·ihnic olal'ı karan.o refine müttefikan karar verllmit-
a -- " il eclilir. Bütün ftlaiti nakliye, her 

ref'ine müttefikan karar ver • tir. türlü levazım askeri kumanda .... Ali karar lıey• eti riyuetinden: "-
miftir. • *' Nigihban cem'iyetiııe dahil lann elindedir. Bazan insanın bu 

istila hengamında Y~nlılar olmasmcLua dola)'i Aakeri Her yüzdea çok eziyet çektiii vaki
lehinde iradı nutuk .ey:•~= eti mabsuaasmca niab«i uke- dir. 
ve T.ealii islim cemıye ••1- riyeainin kat'ma karar verilmif Nitekim Sahra lçerlerincle bir 
t1e bul•.,..oulail dolayı Hey'ti olan topcu miilazimı .._. Fa· vahada lcararpb lmrmut ola 
malıausar.a bidemab devletteade- ruk efen~i bakkmdaki imadm bir Franaıı kumandanmın bOfU'" 
IQİ istihdamuaa karar ve~~dio~ kavli mücerrette blap muma· na pmek tallaillltlae ...... 
Esnet mtiftisi Ouıan eıtm run Deyhin tUtel!ba8 cem'iyetiae lım uma birle ......._ 
lıarekiti milliye zamanlarında girmediii ve aıeun kuvayi mil• Giialerdenbeil il U.e te.ct. 

Berbat bir vaziyette kalmış· 
bm. 

Nibayet tali yüzüme güldü. 
Kumandan ı,wdcça bir yerde ÇI• 

kan bir iıyanı bastırmak Ozre 
hareket emri aldı· 

Tesadüfen cebimde kuman
danm bana yazdığı Ateşin bir 
aşk mektubu vardı. Mektup dam· 
galı resmi bir kiat üzerine ya
ıılmıştı. 

Kumandanın ab ufukta kay· 
bulur olmaz, elimde aşk mektuba 
derhal teYhe koştum. 

- Kumandan emretti. Yann 
sabah şafak vakti, bana üç deve 
ile, ilci adam vereceksiniz dedim. 
işte emri •.. 

Aşk mektubu! 
Ve aşk mektubunu uzattım. 

Şeyh aldı, evirdi çevirdi, dam· 
gayı muhtelif zaviyelerden tetkik 
etti. Nihayet: 

- Peki dedi. Develer yarın 
hazır! 

Hilemi söktürmüştüm... Ku· 
mandan işi anladığı zaman, ku· 
mlar içinde üç günlük yolda bu
lunuyordum. 

Son 
Yarın yeni bir kısa tefrikaya 

daha başlıyoruz: 

"Luzitanya nasıl toroiJ. 
lendi?,, 

Oknyanuz. 

"En mukaddes ahide,, 
Aiıkarada içtima etmekte olan 

jüri heyetinin, ıehrin imarına ait 
planlan tetkik etmekte olduğu 
malümdur. Jüri bilhassa üç planı 
tetkik etmektedir. Bunların için-
de kabili edilecek gibi görünen 
plan, Alman mütebass151 Jamsen 
tarafından hazırlanmııtır. Alman 
atütehasaıs Adkara kalesini de 
nazan itibare al1D1ftır. Mlte
ba111s bu kale civarmdaki harap 
haneler yıkbnldıktan sonra bu· 
raya muazzam ve ta uzaklardan 
görünecek bir abide inşası fik-
rindedir. Mütehasau buna •En 
mukaddes abide.. ismini vermiş
tir. Abidenin neyi temsil edeceti 
henüz belli delildir. Abidenin 
bütün türkiyeyi temsil etmesi ve 
inşası maarifine bütün vilayetle
rin işti.-ik etmesi düşünülmekte-o 
dir. Bütün dllnyaca maruf bir 
san' atlcira yapbnlacak olan bD 
abidenin alt kısmma Türk meşa-
hirinden vefat edealer defiaedi· 
~k ve 'barua TiirldyeniD bir 
nevi .. Pantheoaı. u olacaktır. Fa
kat bu plin h•üz lcat'i tekilde 
bbUI edilmif deil,dir. 

Borçlann hesaplan 
Paria, 26 [A.A] 

21 MaJll l 
Sowyet konpesinin to1plaı•li 

sı burada güpiill en millia 
hadiaeaini tetkil ediyor. ~
serler mecl· • · • M iSi rella • 

kongreye verditi rapor eln•ı 
miyetli teliklci edilmektedir. 

T ealibatm tahdidi için loll11PJ 
nan konferamlardaa bir ._. 
çıkmadı. Satyetleria m111111•• 
teslibabn temamea il,..ma 
ediyordu. 

Bu talebin reddi 
teslihabn tenkisi için 
teklifler, müzakereler miaıl:aet 
bir netice vermedL Heı h8'1-.ıı; 
idaresinde bulunaa mill.etMllll 
istediği gibi ıilihlandıracaldlrı 
Komiserler meclisi reisi il. ltr, 
kof kongreye verditi ...... 
bu noktalara işaret ederek ~ 
yetlerin de ıUihsaamwnı --. 
etmek lüzumuada mar etmitlif. 

Bu vaziyete nazara lmtl 
ordunun ailihlanlDUI ......... 
ne daba ehemmiyetli ve Ylll 
bir tarzd@. devam olwaacakbr. 

Sulhun muhafamı ..,. .. 
çahıtıtmı beyan eden Abaa 
cemiyetinin bu busuta ne dereıt 

ceye kadar müe•ir olabileceli g. 

lapldı. Cenevredeki teelfh&ta9 
tahdidi konferansa da ıı.,.. 
Akvam cemiyeti deliletile ve 
rifetile toplanımı idi. Bllla .. 
toplaıı11lardan bir Mtice -.... 
dığı imlapldı. Bu aebeple Sot,tl 
kongresinin teslibata devam ._. 

masaiçin komiserler meclili rewnı. 
raponma karar verditi .......,.... 
~hiıtan hüldlmetinin yapblı tekli
fat hakkında M.Rykofun ıaporwla 
mühim cümleler varda. Lelrietea 
Moskova sefirinin bu aebeple 
Vaqnaya avd.et ecleoeil PJi 
olmqtur. Bu 1&)'ia lıeak taNk· 
kuk etmeclL 

Salibiyettar muhafilcle ..... 
aaat vardır: 

Lehiata hüklmeti bir ... 
tan Franunm, diler ı.rafta la
giltere hükUmetinia laima,..ı • 
yardımı albnda durmadan ailihla
nıyor. Romanya • ~hiltaa ... 
sanda Sovyetler aleyhine ulmrt 
bir ittifak vardır. 

Çekoslavakya, YuroslaYJ* ... 
bi küçük itilifm diter iki riilml 
ile Lebiatan anamda dUI • 
keri ihtiliflar mevcuttur. 

F .,..ısa ıle bDtiiıı bu hiildlmet
ıer arasında askeri ittifalclar 
aktolunm&flur. Lıgiltere hüldl
meti ise esuen Sovyetler aı.,. 
hinde te.,kkül eden bu prap
lara nazımlık yapıyor. Uaumt 
harl>in maglubu Almanyaawa te. 
feWtiil eden bu guruplara filea 
i~ temin ediliıace harp 1.,. 
mamak için mühim bir ...... 
kalmaz. Sovyetler hazarlı a'ı. 

Sovyetleria hariçte iStinat • 
tikleri komünist fırkalar-. tet
kilibnm sür'atle tabiJ 11iae 11-
zum var mı, yok mu? 8D clltetln 
de münakata edilerek kG•rerlea 
karar almacatı tahaa ....,..,. 

u ı-. bir ~it te14eldır ki Ma· 
r çocuklarımıı kahraman evsa· 

ı nisbctiiıde azametli, kudretli 

eatnide ve tı.riçt~. müessir m~v' • liye lehinde tezahuratta bulun- ri1c etmek icfa ~ kavram .k... 
ileler ile halkı duıman aleyhıne m.pı aebeWlt tevlüf edilmesi vranıyordum. Kam-..., kendi· 
tahrik ve teşvik~· efradı askeriye amali ~ oldıl- ilin a....,.. lllili ..,uti ... 
ve kuvvayı mllJiyeyi t~ıci ve tunu cihetle 1-lrlnn. bul etmedillçe. dneleri verme
kuvvayı miltiyenin iaşe hızmetle• da verilınit tılaı\ karann ref'ine me lcte i.- ediyordu.. Ônümcle 

Bu ubah bir içtima yapan 
mlteb .... ılar, M. Scbacht m M. 
y ouap ve bazı murahbaalara 
vaki olu beyautına ıtbla baaıl 
dmiitİr· M. Youag müttefiklerin 
21 Ma)'lf tarihli muhtırasına da
ı.a az menfi bir crwap vermeaipi 
temin için M. Schacht ın nezclia.. 
de ötleden aonra son bir ~· 
büste bulunacakbr. M. Sclaer.lat• 
cevabi muhtırasını alacaklı ~ 
Jetler aıurabhaslanna yana tevcli 

edec91i, •muralıhularm ela ..a,-. kandaki davama reclcliıae, Semla 
lerinl o zamaa tespit ey~ ....._ herin u 

devamlı bir ;z.eni Macaristan& 
ır 

riDi deruhte eylediği ve Y~f!anlı· ...,.1 vard 
lar lehinde nutuk ıoylemesının ve müttef ıkd karar verilmiştir. bq rüalült ,... a. ümit olunuyor ...., ~. 



Tadilata göre 1111 v ~ 
enİ gümrük kanununda n· ıı uat 1111 

Cinevrede ikdam 

Hala akalliyeh 
mese1eleri 

• ır apartman 
resımden muaf soyuldu 

ıtulan eşya hangileridir? 
Yeni gümrı1k tarifesi bugün 

liste müı.akere t!dilecektir. Ta
l! encümende ariz ile amik tet· 

edildiğinden aynen kabulü 
kuwetli bir ihtimal halinde· 

• Kanun ltiyihasznda encüme
tadiline gôre gıimrük resmin· 
muaf olan eşyaya ait mad
r · aynen iktibas cdıyoruz.} 

MADDE 4 - Aııığıda > azılt f'~ya 
rUk resminden muafur. 

1 - Yolcuların beraberlerinde getire· 
lerı kullanılmıı \e kullnmlnıamış zati 

•• 
Zati eııyanın mahiyet ve mıktarı ve 

lcuya aidiyetinirı ne suretle sabit ola· 
t bir nizamname ile tespit olunur. 
Yolcuların beraberlerinı.lc lmlunacak 

arıı.lııno elli ve ig rctJnrııı yirmi tane i, 
elli gramı tUHİnlc ellı )aprak 6igaı·a 
~ıdı da ıaU C§Hıı.lan sanlır. Kullanıl· 
lj eu. allkadar olan ) olculıırın bera· 

ind'! .bulunmadı~ı takdirde ~okunun 
U\'llsalntından itibaren nhı Bj zarfında 

1 edilmek ve~a lıaşlca vasıla ile ken· 
nın muvasalatından nıha et bir a} 
le kadar olan mUddet ıçınrle gelmek 

rtile kaha} olunur. 
işbu eoyanın yolcu la.... l\c:ndi isti· 

nallenne mahsus oldu unu milbeyyeu 
ınnık ıdıırelerı tarafından evrakı müs· 

ıte talep olunnbilir. 
2 - Tilrk.iyo haricinde ölen Türk 

ıtbll!!ınm zatr e~yaluih: ev eşyaları ; 
3 - Feo ve sanat erbobile amelenin 

9llnatlıırmı icra için beraberlerinde getire· 
kleri olfit ve edevat ııe ıeferrtıau; 
4 - Tur ki) ede yerleşmek ti zere ge· 

en ecnebiler ve ecncbt memleketlerdeki 
a mJ vaz.ifelerınd n ve tuh ilden avdet 

n Turki~c memurlıırilo TUrk talebe 
ve ticarat ve eairc m ksadile memaliki 
•cnebı ·ede ) erleşipte ıKi sene ikametten 
ıon a avdet eden Turkler tarafından 
ııı lıhane euretile beraberlerinde ithal 
dılcn ve la kcndı inden nıhııı et bir ay 

evci gelen kullamlmı~ ev e~ya~ı ve 
ıe<la'i ve ya telıuili hava mak!adile 
Tı!rkivede muvakkaten ikamet etmek 
tızerc ·gelenlerin altı ay zarfında iade 
edilmek çartile ıthol cdel'ekleri kendi 
ısıimallerine mahııu ev CJ yası, at, araba, 
otomobil ve saire nakıl \aSJtaları ve 
i~lemek için mu\'akknten harice gidip 
gelen Türkiyeli ıanatkli.r amele ve aaire
nin istımallerlne mah ue )ııtak ve yemek 
takımı gibi rnUstamel eşya ; 

GümrUk idaresı lOzum gördliğü tak
dırde naklihane ve anire keyfi~ etlerini 
mu.saddık oimak Uzcre ait olduğu ma· 
kamdnn evrakı milshite ıbrnzını talep 
edebılir. 

5 - GUmrUkçe bir giinn ticari ma· 
biyeti olmadı!fı tııbakkuk eden numune
üır. eıya 'e modelle: 

6 - Reıınl mti:ıeler için ithal ~ailen 
nsan bcdia ve atika ve ııtnografiye mU· 
tealJik mevat ; 

7 - HUk.Qmet tarafından duffruaan 
doğruya celholunan barut ve silahlar ve 
harp mühimmatı ile kara ve <leniı ve 
bava harp techizatma mUteallik olup 
eahae tarılfından aıtimıılı memnu olan 
harp veaaitı. 

8 - Na~ı havi tabutlatt, 
9 - Antrepolara, anbarlara ve ya 

gUmrUk idaresinin gi:Sstereccl!i başka yer· 
!ere konularak muan en mUddet zarfında 
ecnebi bir mcl1'le"ete inde vA iluaç 
olunacak eıya 

MADDE 5 - Aıağıda zikredilen eıya 
şeraitine tevllfuk ettiği halde gumrUk 

resminden muaftır : 
1 - Muohaeıı-an bunları nakleden 

~emilerde istimal edilmek uzere bulun· 
durulacak: ııefaiıı aliit ve edevatı. 

Bu allt ve edevatın igbu gemi techızat 
ıkeamıadan bulunması me§rutıur. 

2 - Ecncbt gemıler derununda bwu· 
nan ~e mlirettebauoın m{akıno mahsus 
olan ku!Dllnya. 

Bunlarıo gemi içinde staıw...sı ve f ür· 

~ye eubrıoda gemiden çık,Jnlmaması 
meıruttr. 

Millt gemileriu ecnebi limanlarında 
:edsrik ettijli mahrukat ile kumanyanın 

gllmrlllt resmi ilk. vaeıl ulduk.ları TUrk 
limanlarında sııbur eden miktar Uzt.!rinden 

istifa ohınur. 
3 - Hudut üzerindeki köyler ve ka· 

sabalar ahahsi tarafından kara hu<lutla· 
rından geçirilip ithal edenin kendi ısti· 
maline mah uı olan ve mecmu rtısmu 

yirmi beş kuruıı geçmiyen eş;a. 
4 - Ziraat ve te§viki sanayi için ka

nunlar ile ıthalit r minden i tisna edil· 
mi~ ve)a edilecek olan umum makinalar 
\'e e.liit ve teferrUatı. 

5 - Teıvild sana) i ıçın kanuııJar ile 
itral"t resminden isıi;;na edilmiş 'e edi· 
1 olan ham ve )art ı~vıımıu iptidai 
n rJd ler. 

Hayvanatın isl1lh ve te.k~iri için 
t, e.ııuulnr ile ithelôi rı• nundcrt i,,ıisna 
euılmi. vera edilecek lııı vanaı; 

, - Mnhkeınelcrrlcn verıl cek ıelıa· 
de amcler nıucıbıur.c elli talıkıhatta 'e

,, makaınıııdn ıstııual olunanı!• tabki· 
ı t aknuılioi mu k 111 e olunacak 

Ci 
r ı ktıı 

J t 

noktasına gelen ve ~·ahut ecnebi memJe
lcetlere çıkarıldıktan sonra gittiği mem
leketin gıınırllitilntlen dı§nn çıkmayarak 
ve} a rrıınakknt ı,abul ut;uhıne tabi tutu· 
lup rnalıi~ eli a lıye 1 hiç değiıımeksizin 
azami bil'. sene z:ırfında tekrar ithal edi
len ) erli ve n ev\ dce gumrU k resmi iıı· 
tifa ed.Jruiv ecnebi c~~a ı; 

9 - ) ııı" ıade edilmek şartile sergi· 
ler, pıına, ırlar, tıl atro, ve ergiler için 
muvakkaten ithal edilen umum ve bay· 
vnnııt C§ ru;,, 

10- !amir \'C)a bounma için mem· 
leketten çıkanlıp tekraz ithal edilen eşya. 

~ukadurkı lıu eş) auın asli melıi) Ptle· 
rine ve tarifedeki milsemmalarıua halel 
gcl~nenırqi ve gUmrllk re,,mt tediyesine 
tabı tutulacak , eni aksamı arılir~ i!8ve 
cdilm~ıııiş olma. ı meşruttur. \ en.i aksamı 
a&Üy e ilih ı' olıırı<ıu •u taktirde hu aksam· 
dan resıııı alınıt. 

11- Yerli mahsullerin \e mamullerin 
lırımıtırıa nıalı u· olarak ithal edilen 

yeni ve~ a kullar ılmıo ve markalanmış 

cıiaeler, çuvallar ve fıç1lar \'e madeni ıı'e 
sair kaplar ile hunlnrdnn C\'\'elce ithalit 
re,,mi istifa olunduktan onra , erli mah
sulat dolu olarak lhraç edilip bilihara 
şer&iti mahsu a tahtında boş ve)a dolu 
oluak gelenler. 

12 - Aşaf,rıdaki ilaçlar ''e tıp aletleri 
hUkfimetın tayin edeceği muddet~e: 

1 - .i'ieosalvrırsan. 
2 - 1) odıtr dil potasyum. 
3 - Saf biiyodllr dtl merkür. 
4ı - f porotu iyodlir do merkllr. 
5 - :;af salisilat c.lö merkur. 
6 - Saf Sİ)anUr dö merkür. 
7 - 'feferrUatile beraber rontken 

cihazı (mezkur cihazı işletecek derecede 
olan motör ve dinamoları dahildir) 

8 - Hadyom. 
13 - Reisicümbur 1.at ve ikametgahı 

için celbedilen eu a, 
14 - Te§hir veya ko§U ve binek 

ve yahut eşya nakletmek için ecnebi 
memleketlere gonderilip , ine iade edilen 
Türkiye mah!lulal, mawuliit, hayvanat, ve 
nakil vasıtaları, 

15 - Altı ay 2&l'ftnda iııde edilmek 
~artilc aoyyahlnrın ve yolcuların beraber
lerinde getirdikleri nakil vasıtalarile koşu 
için ithaJ olunan atlar, 

16 - Tamir veya temizleme için 
ithiil ve azami altı a) zarfında iade olu.nan 
eşya gümruk idareci )Uzum gbrdUğU i~ 

lerde hu müddeti bir eneye kadar tem· 
dit edebilir. 

17 - lhracııtta sarğılılt olarak istimal 
edilecek jelatinden ı;e her nevi mensucat 
Ye madenlerden ve selofıın kiğıtlartndan 
mevat ,.e ev naklinde istimll edilen hu· 
ıusl tertibau haiz arabalar ve saire (Ma· 
Hye ve iktisat vekli.letlerinee tayin olu· 
nacak müddetler ıarfuıda ihraç edilmek 
§ar tile) 

18 - icra vekilleri hey'etinin mUsa· 
adesile buyuk inşaat ve tesisatta muvak· 
kat olarak İl!timal ve sonra iade edilecek 
olan fenni vasıtalar ve bunl.;tn teferruab. 

MADDE 6 - Jtilnfatı dUveliye ve 
mukavelatı mahsusa mucibince aşağıdaki 
e } alar miltekabilivet şartıle gümrUk rea
mindcıı muaftınlar. 

l - Türkiye Cttmhıiriyeti nezdinde 
mukim devletler elçilerinin beraberle1'İn· 
de getirdikleri etya ile kendi istimalle· 
rine mahsus olmak ve cins \·e nevi ve 

miktarı beyan edilmek §artile bilahara 
getirdecekleri eua ve sefarethaneye 
mahsus damgala evrak resmi kırtasiye 
levazımı ve defterler ve sefarelbanede 
lı.ullauılao umum egyn. 

Resirn vermekle mükellef olanlar 
tarafından getirilen bunların namlarına 
gelen e§ya elçill!r ve efarethaneler hesa· 
bına ithal edilse bile gUmrilk resmi ve 
saire tekftlif muofiyetinden mUetefit 
olamaz. Haıiciyc ve Maliye Veklletlerince 
ten ıp edilecek tliplonuı.eı memurluile 
siyast murahluı.slar hak kında da. mua· 
melei mUtekabile §Brtilc baladaki fıkra 
ah.kimı tatbik olunur. 

2 - Konsoloshanclere mah!u& bayrak, 
arma, damga, evrak, defatir ııe levazımı 

resmiye vt kırtasıye ve konsoloshanelerin 
resi idaresinde bulunan ıuealckteı:ı yetiş· 

nıe jenatııl .konsolos ve konso1o9 vekil. 
!erinin muayene f'dilnıck §llrtile Türki
ye)·f': muvnqclctlerinde ıı,,raberlcrinde 
aetirecekleri müstamel ve gayri mtlstamel 
:Ş) ayı zatiye ve mUstamııl eşyayi bt:ytiye 
ile muvascletleriııden itibareu altı a.y 
zarfında yola çıkaracakları mUetamel zati 
eş)& e hane eşyası (muamelei müteka

bile şartile) 
S - Hudut Uıerindeki köyler ve 

kasabalar ahalisi tarafından geçirilip 
kanunlar \e beynelmilel muahede ve 
mukaveleler v ihtillflar ahkimma tev
fikan gilmrllk resminden istisna edihniı 
ve ~ alıul e<lilceek olan eua. 

4 - ltilufatı ml lckahilei düveJiye 
mucibincı• 'ine iade edilmek uzere sergi 
panayırlıırdİı teşhir için ithal edilip hilll· 
hara ecncbı memleketlere ia~ olunacak 
umum eo•a. 

5 - lmtiyaılar karıununa tevfikan 
hUkümeti cumlıuri)e ile şirketler beyninde 
aktolunruı nafia l§leri ınıfü aı muknele· 

ennde g mrUk reıminden muaf 

Tarla başında bir apartmanda 
hıristiyaD bir avukatın otordutu 
daire evelki gece bir kaç hırsız 
tarafmdan gayet mahirane bir 
surette soyulmuş ve kıymettar 
halılarla mücevherat çalmış1ardır. 
Polis ikinci şubeıi bu hırsızları 
aramaktadır. 

-Ot Çalıp kaçarken - Sultan 
hamamında Yuaufyan hanında An
celo efendinin yazıhanesine sabı· 
kalılardan Ihsan girerek palto ve 
caket çalıp kacarken yakalanmış· 
tır . 

• Bir apartman yanıyordu -
Pangaltıda Şafak apartmanının 
bodrum katında çamaşır yıka· 
makta olan kBpıcı Alzari yangın 
çikarmış isede yetişen itfaiye ta
rafından söndürülmüştür. 

+ memura hakaret - Zabi
tai belediye memurlarından Meh
met efendi dün Jumtof isminde 
bir şahsı belediye mevkiine götür
mek istemiş isede Jumtof, Meh· 
met efendiye hakaret ettiğinden 
polisçe yakalanmıştır. 

+Dolandırıcı - Bahçe ka
pıda Cefal bey hanında manifa
toracı Mehmet Remzi beyin bir 
miktar parasını dolaııdıran Nwı
ret polisce yakatanmıştır. 

+ 18 cürüm bir arada - Ma· 
ruf sabıkalılardan Küçük Hüse
yin, yeniden yapmış olduğu 18 
cürümden maznunen polisce ya· 
kalanmıştır. 

+ Üç zorba - Polis, dün 
üç genci tevkif etmiştir. Bunla
rın tevkiflerine sebep şudur: 

Ahmet, Memduh ve Osman 
isminde üç arkada, bir olarak 
Necmiye isminde 16 yaşındaki 
bir kıı.ı beraberlerine almışlar ve 
bunlardan Osma nın evi~e gö
türmüşlerdir. Bu üç arkadaştap 
yalnız Memduh açık göz davran
mıştır. 

Necmiye bu hadiseden soııra 
soluğu sokakta almış ve doğru 
zabıtaya müracaat ederek vazi
yeti anlatmıştır. Polis memurlan 
bu üç genci kaçmış oldukları 
müteaddit mahallerde yakalan
mıştır. Bu gençler hakkında ad
liyece de takibat yapılmaktadır. 

20 Mayıs 9 
Cemiyeti akvamın bir komis· 

yoau burada akalliyet mesele· 
lerini bir daha karııta.,.dı. 

Bu içtimaaa ki müzakerattan 
şunları anJayoruz: 

ElAn bir buçuk milyon vatan
sız mülteci varmış. Bunlardan 
1,200,000 i Rus, 300,000 i de 
Ermeni imiı.. Bu mültecilerden 
yalniz 400,000 i Franıada bulu
nuyormuş. 

Bu işlerle en ziyade uğraşan 
Dr. Nan&endir. 

Geçenlerde Ermenistan hak· 
kında bermutat Türkler aleyhine 
hezeyanlar dolu koca bir cilt ki
tap neşreden bu .zat bu mesele
nin tedricen ve tahdiden halli için 
daha on sene lazım olduğunu 
söyledi. Yani Dr. Nansen cenap· 
ları daha on sene bol keseden 
maaş aJacak.. Komisyon da bu on 
senelik müddeti kabul etti. 

Fransız murahhasıoın söyledi
ğine göre, F ransadaki 400,000 
mülteci 1925 te kamilen işsiz 
insanlar imi§. 

Bunlardan 120,000 nine iş bu
lunmuş, timdi hepsi hayatını ka· 
zanıyormuş, fakat daha 140,000 
işsiz mülteci varmış. Fransanm 
muaveneti ile ermenilerin lcıamı 
hamı Suryaya yerleştirilmişlerdir. 

Yunan murahhası bu mülteci· 
lcrin bulundukları memleketlerin 
tabiiyetlerine alınmalarını söyledi. 
Diğer bir çok murahhaslar bunu 
kabul etmediler. Yalnız ıırplar 
sühulet göstermişler. Sarbistauda 
tabiiyete girmek için on sene 
ot ada oturmak lazımdır. Rus 
mültecileri için istisna göste-ril· 
mi,, 2,600 talebe karşı 2470 rus 
tabiiyete ica bul edilmiş.. . 

Uzun müzakerelerden sonra 
komisyon şu naticeye vardı: Ne 
tabiiyete geçirmekle, ne de bun
ları memleketlerine iade etmek
le bu mesele halledilemeyecek. 
Bu sebepten cemiyeti akvamda
ki muhacirin komiserliği latye
dilemez, Dr. Nansenin teklifi de 
kabul edildiğioe göre, daha on 
sene bu akalliyet meselesi de
vam edip gidecektir. 

111 Taşrada 111 il Küçük telgrafla il 
İzmirde deniz banyoları -Kar Pariı, 26 [A.A] - Esbak haşve. 

şıyakada Osman zade ve Karşıya- killerden M. Moais vefat etmiştir. 

ka bele<liyelerile körfez şirketi • Paria, 26 [A.A] - KomUnsit· 

taratindan müştereken inşası ka
rarla9tırılan modern banyoların 

bayramda inşaeına başlanmıştır. 

Bu sene zarfında deniı banyola
rının yalnız birinci katı yapıla

cak, ikinci katı gelecek sene ilc
mal olunacaktır. inşaat 16000 
küeur liraya mal olacak. ve haziran 
nihayetinde deniz banyolarının 

açılması mümkün olacaktır. 
• + Edime muallimleri - Edir
ne muallimleri f>u yaz tatilinde 

balkanlarda bir seyahat. yapma. 
ğa karar vermişlerdir. 

Muallimler Bulgaristahdan son
ra Romanyaya da gideceklerdir. 
+ Edremitte su - Edremit 

belediyesi iki buçuk saat mesa. 

fede ki tatlı bir suyun şehre İsa· 

lesine karar vermiştir. 200,000 
liralık bir keşif yapılmııtır. 

Tahlisiyede son toplanış 
Tahlisiye umum müdürlüğü 

idare meclisi dün toplanmı~tır. 

Yeni kabul edilen şekle göre 
bu idare meclisi lagvedildiğinden 
bu son toplam~ merasime mün· 
hac:ır ka1mıilır. 

)er, 1871 tarihinde)tj komtin ihtilili 
günlerhlin yll qcinlımttnu, buglin 

tes'it etmiılerdir. Pere • Lachaise 
mezarlığında toplanan alay da~ıdıl· 
dı~ı sırada bir iki arbede vuku 
bulmuştur. Bir polis yaralanmıgtır. 

On kişi tevkif edilml§, ıUktln v& 

iotiıam çarçabuk iade olunmuştur. 

* Berlin, 26 {A.A] - Beynel· 
milel sahil yarııında Mohala Morc· 

heatern tn otomobili freni tutmadı· 

~ınıian dolayi Uç ağaca çarpmıt ve 

ahalinin içine girmiştir. Şimdiye 

kadar 4 telef ve 14 mecruh tadat 

edilmiştir, Mecruhlardan altısınua 

yarası •~ırdır, 

• Liyej, 26 [A.AJ - Futbol 
mac;ında Belçikaltlar Fransız takı· 

mını bire karıı dort sayı ile mağlQp 

etmişlerdir. 

Haydarpaşa • Pendik 
Haydarpaşa· Pendik hattında 

1 hazirandan itibaren tenzilatlı 

tarife tatbık edilecektir. 
rwıı 21 

Letoııay lı bir gazetecj 
Arenstaom isminde Letonyaiı 

bil' gazete muharriri inkilalıımız 

ve memleketimiz hakkında tetki· 
kat yapmak üzere diln ~ehrimize 

gP1mıitir, 

1111 1

Dtinka Borsa, ,Pi;asa vaz~;~ti illi 
Oda Ruslardan şikayet 
eden tacirleri dinleyecek 

.R~syaya jhrac~t ~~pan tacir- J mfiıkilat gösterildiği tebeyyün 
leramızin bazı muşkılata . maruz edecek olursa yeniden teşebbü· 
bırakıldıkları rivayetleri iizerine satta bulunulacaktır. 
Rusya ticareti hariciye mümessiJ-
liği He temas eden lstanbul Tica- ı I-la.y"1'"a.:rı ı 

ret odası, bir antant yapmıştı. A· _ ~C>rsasi 
hiren Ticaret odaama vaki olan i s 

yeni şikayetlere nazaran ihracat 26 lHayıs 9~9 
• 1 Cinsi kn fi tı tacır erimize göıterilen müşkilat, Adet A gar; ~~ami 

yapılan mukaveleye rağmen de- l. P. P. 
vam etmektedir. Kıvıreık 288 45 51 

Dalıç 973 38 52 
Ticaret odası hey'eti idaresi Karnın n 124 49 49 

dün toplanmıt ve bu şikayetleri Karo)aka 
Kuzu 1526 30 

tetkik ederek mn,tekileri dinle- l{o(ı 
.-ıeğe lcarar vermiştir. Ruslarla SIJ!ı r 
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Ecnebilerin yapamaya· 
caklan sau'atlar 

Meclise teklif/ edilen · bir layı· 
haya göre Türkiyede ecnebilerin 
ifa edemiyecekleri san'adar ~un
lardır: 

Kimyagerlik, baytarhkt şöför
lük, şöför muavinliii, ayak satıcı· 
lıgı, işportacılık, sergicilik, kun· 
dura boy4cıh8lt hammallık, fırın· 
cıhk, hamurklrhk .. Garsonluk ve 
metrd'otellik, müstesnadır. Bun
dan başka ecnebiler bilumum nak
liye vesıitinde su tenvirat ve mu
haberM işleri, gümrük komisyon
culuğu ve zahire mübayaacılığı 
yapmayacaklardır, Ecnebiler me
bani, milestiesat ve kumpanya· 
larda bekcilik, kapıcılık, odacılık, 
odabaşılı~, seyyahlara terceman· 
h~ YH rehberlik yapmak ıçın 
heyeti vekileden ruhsat alacak. 
!ardır. 

Şu sanatlerde ecnehiler tara· 
fından yapılamaz: Tayyare maki· 
nisliği ye pilotluğu Devlet ve vi· 
JD.vetlere merbut miie.sseieler ve 
)~ heled'\elflrle · unlara men:)up 

f 
Kundu~ 
1'ın~an 

Mühim bir ınuhakeme 
Bertin, 26 [A.A] 

Belgrattan bildiriliyor: 1928 
Haziranınde sabık Hırvat fırkasa 
rciıi Raditch ile iki Hırvat meb 
uıunu katletmiş olan sabık meb' -
uılardan Pa1itchi 36 awkat 
müdafaa etmiştir. Mahkeme pa
ıarteıi günü başlayacaktır. 

Tayarede 30 bin mektup 
Londra, 29 lA.A] 

30 bin mektup getiren Hindis. 
tan hava postası Groydon tayare 
karargahına yalnız 3 dakika teab
hurla vasıl olmuştur. 

tesisat hizmetlerinde, teJgiz tel· 

graf ve telsiz telefon muhabera
tmda müteha sıslı . 

Bu kanunun merı} eti tarihiD· 

den altı ay sonra ecnebiler mez
kiir eano.tleri terkedeceklerdir. 
Bunun hilafında hareket edenler 

mahalli en büyük mülkiye me· 
murunun emri ile icrayı sanatten 

men \'e adliyeye teYdi edileck· 
lerdir. 



Futbol 

alalar, leczlvesl 
lcaD_ecle 

~areLeller nelerdlr 
-2-

Ruhunda k5tülük hissi taşıyan 
ötekine berikine tekme at

kla iftihar eden oyuncuların 
bol sahasında yeri yoktur ve 
amalıdır. Eğer bir oyuncu 

•ile ve çalak hasmını çelme ta
ak hücumdan menetmek ve 
tekme atmakla yıldırmak his

i taşıyorsa bu oyuncunun eve
inaanlık, saniyen " Sportmen" 
şiarından nasibi olmadığına 

lcmolunur. 
Spor sahası er meydanıdır. 
sına hile, hud'a ve kuru ted

usullerile değil, ancak ilim 
hüner sayesinde merdane ga
e çalmak marifettir. 
Çelme takmak ve tekme at
kla kaza ile kastin tayin ve 
'ki çok güçtür. Fakat hakem
bir oyuncunun mazisini göz 

üne getirerek ve hal ile mu· 
yese ederek, bahusus hatadan 
ellüt eden neticeyi nazarı 

kkata alarak vicdani ve nizami 
t karar vermekte güçlük çek
tzler. Hatadan tevellüt eden 
ice vahim ve oyunun intizamını 
"l edecek n ahiyette ise hakem 

n1z bir serbest veya ceza vu
u ıle iktifa et.memeJi ve ha

yı yapan oyuncuya da sahadan 
karmahdır. 

Çarpmak ve oyuııcu-
•nı üzerine sıçranıak 
Hasma çarpmak nizamen me
u değildir. Ancak çarpma key-

~eti hasmin harekatına manı 

lınaıı ve onu topu kontroldan 
tnedecek dereceyi ~ecavüz ede
k incinmesine sebep olmama
ır. Çarpmanın derecesi ver· 

'ti tesir ile mukayese olunabilir. 
•lbuki her ne suretle olursa 
"Un hasmın üstüne atlamak 
tnınudur. 

Bazı oyuncularımız sakin bir 
'rle "Sert oyun., un mana ve 

ulünti "Atletik mezaya" ile 
smın Uzıerine atlamak ve sıçra
kla mezcederler. Halbuki bu 

hatadır ve bizde ise fahiş 
ta olmakla beraber fevkalade 
hliikelidir. 

t Sert ve şedit oyun ilmi ve bün
._tvbi kabiliyet ve "teknik,, ile be-

er gider. Binaenaleyh sert bir 
~nda ilmi kabiliyetle ' teknik., 
~•dum olunca geriye yalnız bün
~·t kabiliyeti kah.- ki topu bak-
~)le kontroldan aci7. ve fenni bir 
~nla vahdeti harekatı temine 
~a)'ti muktedir bir takımın bün-

c
~ kabiliyetinden doğacak sert
i pek suhuletle tehlüke ve fe
ete münkalip olur. 

"Futbolde bünye kabiliy ve 
~~etik mezaya hiç bir zaman 
'1.td biç bir kimseye hasma 
ıı.idt!tle çarpmak ve ya ge
' güıel hasmın üz rine 
ıçramağ-a bir salahiyet bahşet
tlet_ 

~ Sünye kabiliyetinden maksat 
'b hanımül ve metanet. atletik. 
• eZayadan da beklenen sü( at 
~ Çevikliktir. Binaenaleyh lm 
1 tneziyetten başka tür)ü isti
deye teşebbüs edildi mi tehlüke 

·"11terir. Topu kontrolü altına 
l.tm •n " Degajman ,, 

\. bir oyt . cunun üzerine 

sıçramak ve ya bir oyuncunun 
kontrolü ve ayağı altında bulu
nan bir topo atlayarak vurmağa 
çalışmak adeta cinnettir. Zira 
her iki oyuncu için de tehlüke 
mevcut ve sakatlık muhakkaktır. 

Eğer degajman yapacak oyu
ncu bir fik'i insaniyetle ayağını 
geri alacak ve topa vurmayacak 
olursa üzerine çrayan hasmının 
diz veya tekme darbasile mec
ruhiyeti muhakkak olduğu gibi 
topa vurduğu takdirde aynı za 
manda üzeriııe atılan basmı da 
fena ve tehlükeli surette yarala
yacağı muhakkak~ır. Aynı 
veçhile topu "Bloke., ayağında 
tutan oyuncu da hasmın hücumu
na karşı ayağını çekecek olursa 
ayağının ve ya diz kapağının par
çalanması muhakkak olduğu gibi 
ayağını çekmediği takdirde de 
hasının ayak kemiğinin kırılması 
bir emri vakidir. 

Futbol oyunu ve nizamı daima 
şuurlu ve insani harekatı amir 
olduğu ğibi fenni de bir oyun
cunun bilcümle mezayası nefsin
de cem eylemesini müstelzimdir. 

Birinin fikdanı daima hüsranı 
muciptir. Binaenaleyh bu yok

suzluk ve şu rsuzluk i~i ıde belki 
şedit ve adilane bir idare - ilme 
yakin hasıl edinciye kadar - fut
bolu sukiittan kurtarır. 
-Fuat Hüsnü 
it E :±!A! :az z JiC W !P2 

11 [_ Da~etler 
G zcl 1>1ınntl"r hırlı ı Edclı )at ı.ıbL· 

sinden: 3(1 ~ta> ıs ı er~cmhe gün.ı saat 
11 de re,· aliide he) eti · ınıı ı.:ıiye irtimııı 

nktolunacıı~ından ııb nıiı ... ı sının hüviyet 
vere\ alarmı hamilen birlik merKeı:ine 
t • rifleri. 

" Sıhhi kese., hakkında istin
l oluııan 15 Haziran 1541 taıih 

sa l 'h · b e 298 numara ı ı tıra eratı 
v vl<ii file konmak üzre ahere 
me d'l . 
devrü firağ veya icar e ı cce~ın-
den talip olanların Galatada ~i-

·ı· ht h"nında Rober F errıye 
nı ı rı ım " 

" ti rı 1·1" n olunur. muraca 

Dok tor A· ı~ııticl 
E'e~tır k mı, n 1.rı) le b soğukluğu ıdraı 
oarlı~ı. pro:ıW acı .ıııktidar. bel gcvşek
ı;gı cilt ve flfcnglyı ağrısız tedavı eder. 
Karakövde Dorekç! fırını sır .. sında :l~ .• 

nıahall sinde 

8 e• oğlu uda !'atına hatuu 
' • b" kıl a ar0 a vakfa ait 1 numaralı ır . 
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9 k 5 Ha ıran 

bilmilıa ·cdr S11tılaca tır. . 
b te cncun enı 

Çar"aulıa ~ünU sant OD e d t ]' 
e\ çn ilııı uı icra lt1 tınaca ın. aıı a ıp-
lenn I~tacbul faknf mudırı etıııde O~· 

. ın rucıuıt etmelerı. 
rn n ,e ar:ızı ı r ne 

liiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiimiil ,J\f ııaırıı ele vergisi · 

Maslak yolunda ağaçlar 
Maslaktan Büyükdereye giden 

yolun her iki tarafındaki ağaçla
rın alt kısımları geçen sene be
yaz kireçle boyanmışb. Bu kireç
ler bu sene dökülmüş ve ağaç 
gövdelerinin beyaz manzarası 

kalmamışbr. 
Halbuki bilhassa geceleri bu 

dar şosede sıra ~ıra beyaz ağaç
ların şoförlere çok faydası olu
yordu. Geçen sene kim boyattı 
ise hayır yapmış gibi oldu. Bari 
bu sene de boyansa .• 

Şoför Hakkı 

Gelin kaynana 
Bir kayin validem var, kendi

sine hörmet ederim. Fakat bazı 
gelinler kayin validelerini sev
mezler. hiç yoktan niza ve gü
rültü çıkarıyorlar. Bir senedir 
kayin validem evime gelmez 
oldu. Evide bizim evden uzak 
değildir. bir gün tesadüfen yolda 
gördüm , nasılsanız, deye sözü 
kısa kesip savuştu. 

Şu anane haline gelen kayin 
valide· gelin münafereti ne zaman 
izale edilacek? 

Beşiktaşta yeni mahallede 
Ahmet Sabri 

Ev liligin bir kaidesi 
Geçen gün bir kadm kocasını 

sokak ortasında döğmüş. Ken
di kendime bu adam nasıl koca· 
dır deye düşündüm. Vakıe bizde 
kılıbık deye bir tabir vardır, ka
rılarından korkan adamlara yeri
len bir sıfattır. Fakat bir er\:ek 
nasıl karısını dövemezse kadın 
da hiç bir zaman erkeğe el kal
dıramaz. Erkeğin kendine göre 
hukuku. kadının kendine göre 
hukuku var. Bu hukuk müteka
bilen tanındı mı o aile mes'ut 
olur. Ben de evliyim. Affedilecek 
bir kusurum oldu mu kanm af
feder, ben de öyle. Bu suretle en 
küçük kusurlar bile gittikce aza
lıyor. Evhliğin de böyle bir ka
idesi var. B ... n karımla r.e kavga 
ederim, ne sün ltü. Mis gibi ge
çiı iyoruz. 

Sedat Remzi 

Evlenmek i~ti} orum 
29 ya .. ındayım, kimsem yok

tur.. Bir nıemuriyette ayda 
80 lira kazanıyorum. 18-22 yaş
larıııda uzun boylu, zaif ve siyah 
gözlü b r b nımla teehhül etmek 
istiyorum. 

Kari sütunu vasıtasiyie 
Ekrem 

De\ aiıde ) eni harfler 
Hazirandan tibaren devairde 

resmi muamelat yeni lıa Herle j 
icra edilecek. Bir kaç memur 
arkadaşım ' Bu iş bizim için ":Ol' 

olacak! , diyorl r. Devairde her 
memur imtih n edildi ve yeni 
har eri bıln cyenbr e oku. up 
yazamayanla tallii istihtl m edil
meyec •kler. Şu h:'\lde bu me
mur arkadaşların şikayetine ma
na veremed'm Bu )Üzden asha
bı mesaliliin iş eri gerimi kala-
cak'? Adıl Bekir 

Yangın te 1liıke ine ınarnz 
hir nıahalle 

Edirnekapıda Topçular mahal
lesi her yerdtn ziyade yangın 
tt'\hliıkesine maruzdur. Çünkü bu
mda tamam 18 tane ot deposu 
vardır ki, beher depoda 50 ili 
100 bin okka ot ve saman muha· 
faza edilmekted"r. Bu sebeple, 
bir yan çıl.lığı takdiıde, bütiin 
mahallenin bir dakika zarhnda 
yanıp kül olacağı muhakkaktır. 
Böyle olduğu halde, birisi köyün 
yegane ~eşmesini inhisar altaoa 
alınmıştır. Bu adam, halkı haraca 
bağlamak için. suyu istediği za- ! 
man kesiyor, istediği zaman bıra
kı1;or. Merciinin nazır.ı dikkatini 
celb~ j\·iz Bir karııniz 

nin bir maddesinin 
tefsiri mazbatası 

Tilrkiy~ iş 
BE:t.:rık~si 

Muamele vergisinin birinci 
maddesinin tefsiri hakktndaki 
maıbata berveçbi atidir: 

Madde 1 - muamele vergisi 
kanununun birinci maddesi dahil
de imal "kuvai muharrike ile mü
teharrik sınai müesseselerde" 
kaydile takyit eylemiş olduğu 
halde hariçte imal edilen mad
deler hakkında hiç bir kayit 
zikredilmemiş bulunduğundan 
mutlak olarak her ne ile imal 

edilirse edilsin ithal edilen mamul 
maddelerden vergi alınması la
zımdır. 

Teş;iki sanayi kanununun bi
rinci maddesindeki tarif, sınai 

müesseselere ait olduğu için imal 
keyfiyetine ölçü tutulmaz. 

Tatbikatın ne yolda olduğu 

hükumetten sorulmuş, hariçten 
geldiği takdirde bilcümle mamul
lerden ve hatta zeytin d:ıneJerin
den vergi alınmakta olduğu bil
dirilmiştir. 

Arzolunan sarahat dolayısile 
hariçten gelen tuzlu balıklardan 
da vergi alınması muvafık olup 
tefsiri icap eder bir cihet görül
ll)emiştir. 

M\ldde 2 - muamele vergisi 
kanununun birinci maddesinde 
(sigortacılık edenlerin ifa eyle
dikleri muamele sebebile) denil
diği içindir ki maliye vekaleti 
tezkere:;inde hariçten gelecek 
primleraen vergi alınması lüzumu 
müdafaa olunmaktadır. 

Dahilde ise ilk s'gorta mua
melesi dolayisile vergi alınmış 
bulunduğundan mükerrer sigorta 
muamelesinin de vergiye tabi tu
tulması muvafık olmıyacağı Ma
liye Vekaletince kabul edilmek
tedir. 

M~pıçle vergisi hakkındaki 
kanunun birinci maddesi muci
bince vergiye tabi tutulan asıl 
sigorta olup (mlikerrer sigorta) 
ise başka mahiyette bulunduğun
dan ve mahiyeti itibaril muamele 
vergiRine de tahammı.ilü olmadı· 
ğırıudn tasvir edilen üç halden 
hiç birinde 'llezkflr madde şumulü 

dairesine girn iyeceğine encümeni 
miz ce e;cseriyet1e karar verilmiş
tir. 

Bu fikri teyit etmek üzre şu 
iki noktanın ilavesi faideli görül
müştiir l 

1 - Mükerrer sigorta muame
leleri hemen her devlette ve hu
susiyle kendi kanunumuzun ted
vini esn~ ınde esaslarına müra
caa ettiğimiz Isviçre kanununda 
bu kabil vergilerden muaftır. Bu 
muameleler beynelmilel bir ma
hiyet arzetmektedir. 

2 - Şay<'t mükerrer sigorta 
muamelelerine v rgi tatbik edile
cek olursa bu yolda muameleler 
memleketimize girmiyecek ve ne
tic de zarar göreceğiz. 

Arzolunan bu mütalealara ve 
kanun n ~arah .. bna Linaen tefsi
re ltlzijm olm dığma karar veril
miştır. 

- ==--- il i2 1± 42 = == 
.i\f usevi komisyon~ular 

Gümrükte gene musevi komis
yoncular aldı yürüdil. Zaten bu 
unsur ne zamandanberi oranın 

hudayı :nabit tufeylileridir. Bunlar 
türk komisyonculardan ziyade 
sühulet görüyorlar. Gümrük ida
resinde bazı memurlar türklere 
mütkil2t çıkarmaktan zevkalıyor
lar. Nazarı dıkkatı celbederim. 

bir komisyoncu 
... 
1§ arı) Ol'llJll 

'f.ütün inhisarında amele1ik 
ediyordum. işçi faılalığu.dau b • 
Dİ çıkardılar. Başka yerde uğ
raştım, iş bulamadım, bir hafta
dır hemıiremle birlıkte aç kal
dık. işi olanların merhametine 
iltica ediyorum. 17 yaşındayım. 
çalışmaktan yJ.\mam 

Ihsan 

Sermayesi: Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

Unıumi °A'liidrülük 

K 
Şubeler: 

Ankara 
lstaubul 

Adana 
Trapuzorı 

Balıkesir 

Gir<' son 

Ayvalık 
Zonğuldak 
Kayseri 
:Mersin 

rM-:katilıi.~sk;~;~·;;~~;=i;;·k~;i;~~-~~;~ 
········~·············································· 200 000 Kilo Ko un eti 

50 000 Kuzu eti 
. Hnrbi e, Su,; re, Topçu \C Nakli)c, gedı li Kuçuk Zabit hnzırlamar, Ba}tar, Tib

bıye._ Topçu .nıı mc .tehi rile olçU taburlan. G lh:ıne ,e Ha\darpa a tatbikat hasta· 
nchrı ~ul~lı Halıcıoğlu, Maltepe 1i leri, i~in bal·da mık.tarları )&zıh Ko)un Ye Ku· 
zu eılcr1 hır §0.rtnamede vlarak \ e knp:ıJı zarf ımrctıle "atın alınacaktır. !halesi 29 
l\la) ı 929 Çarcanba gUnU aat 14 te Harbi e me tehi yemekhane} i bnUndeki mil· 
nako mahııllind ıcra kılınacaktır. Taliplerin artııame i için kom19yonunumuza 
ınıırı cnııtları ı tırnlc ıı;inde şartnamesi veçhılc hazırladıkları teklif mektuplannı ~evmj 
ih ılcde at münY)t n,. ıne kadar nıilselsel numaralı ilmlıhabcr mukabilınde komısyoo 
rİJia etine vermeleri ılan olunur. 

<• ·:· ·:· 
f!0,000 Kilo Sı{tır eti 
Maltepe Piyade atış m l tebi jçin 2000J kilo Sı~ r eti Kapalı 1.arf sııretiJe eatın 

alınacaktır. lhal i 29 mayıs 929 Çarşamba gUoü saat 14,30 de Harbiye mektebi 
, cnıekhaneleri önı ndckı mımakaııa mahallinde ıcra lulınacakttr. Taliplerin ı.ıartnamesi 
ıı,;ın komısyonuıııuza mura aatları ve §tırak içi.ııd ıartnamesi \eçhile hazırlayacakları 
te lı m tupl rını ılıal ı il eaatı nıua. ) enesine kadar musclsel numaralı ilmühaber 
mukabılıne komıs~ on O) etme 10ermelerı iltııı olunur. 

(• ·:· ·:· 
Ki\r, Sıi;'lr eli 

HalıcıoiJlu. Harbi~ e, SuYari, Topçu ve nakll) e, Gedikli kUçffk mbit baztrlame,, 
Bıı ıar, Tıbbiye. Topçu ateş mektep!~rile ölçU t burlan, Kuleli, :\faltepe liseleri. Gu;. 
haııe 've llaydarpn§a tatbıkat ha tahımeluri ıçın 120000 kilo ı ır cıi bır '-'artnamede 
olrnuk v · kapıılı zarf u ulıl • s:ıtın nlınocaktır. lh.ıle i 29 l\1ayıs·929 çar~nba glinU 

at 14, O da Harbı~ e mekıebi ~ emeklıaud d önUndekı muııakasa mahallinde ıcra 
ı,ıhnncak tır. 'l'alıplerin ~arlname"i ıçin komıs) onuna mUracaatları \'e ıştirak içinde 
artn, mcsı 'eçhile hazırlayacak lan teklıf mektuplarını yevmi ihalede saatı muayeıı• 
ne kadar milsel el num ralı ilmuhaber mukabılinde 'komisyon rhuetiııe vermeleri 

ılln olunur. 

10 000 Kilo Koyun eti 
2 000 • Kuzu eti 

Maltepe Pi ade aıı,; mektebi için hainde miktarları l azılı koyun ve Kuzu etleıt 
bir şarlo3Dlede olnxak ,. e kapalı zarf ıruretilc satın alınacaktır. ihalesi 29 Mayıs 929 
Ça n iın &Wt l4 le Harbi e mek ebi emekhanel ri oı Undeki mUnakasa mahal. 
tinde ıcr kılına ı~tır. Taliplerin artnamesı için komiıı~ onumuza nıUraeaatları ve 
i~tirnk içinde şarlnnmc!!İ \'eçbıle h.ızırla. acakları teklıf mektuplarını ihale gunu saatı 
ıııun ) t.>ııe ıne kadar mUs lsel numaralı ilmtihaber mukalıilinde komisyon riyasetine 
'ermelcrı ılan olunur. 

Ot Saman 
Kilo Kılo 

8000 5000 Askeri baytar mektebı için 
1500 Ha) dar paşa hastahane i ıçin 

Balıida mahallerile rnikdarları muharrer Ot ve Samanın mlinakasai aleniyelerin. 
de talibi uhur etmedı inden cın lerıle mahallerine nazaran \C a n n'n 3 şartnamede 
olarak pazarlık retil satın alınacaktır. Pazarhklan 28-Mayıs-929 salı gUnU saat 14tı 
harbi e m ktehi mekhaneleri ııUndeki pazarlık mahallmde icra kılınacaktır. Talip-
lerin arı ıne içın komı \OD muza ınUracaatları \C ıgtırak içinde paıarlıl.L mahallin. 
de hnzır bulu malan Hım olunur. 

umum a keri mekt p Haı;tane ve lis ·ler içın kapalı zarfla mimakasaya konulup 
cins 'e mikdarlan illin "e üıalesı icra edilen 16 kalem ya§ sebzenin fıatları gali 

' rılldllgtindeıı 30-Mayıs·929 Per,cmpe gUnu saat 14 te pazarlıifı ıcra kılınacaktır. Ta. 
lıı lerıu rlnaınl' ı in her gun komı y('!lumuıa 'e paw.rlı a İflir k iı;in d Ya- ı mu. 
a, )eninde Haı lıiH: mektebi l emeklıaueleri unllndeki milnakasa mahallinde hazır 
buluıııııı:ıl rı ılım olunur. 

································1········ .. ·············· 

L~.~:~~::~.~.:::~.::1:1.:': .. ~:::s:.:~=~~.:= 1 •••• E k h rJc kol ordu bina dalıılınde tesis edılccek olan kalorifer tertibatı ıs. 
H ıran - CullUl t ., nU .. aat (14) te ihalesi ıcra cdı ınek ilzre kapalı zarf 

u lıle 20 g ın dd tle münaka a~ a konulmuştur. Talip olanlar ~artnamesini gör· 
m k U e her Un "e ) eHni ihalede kapalı zarflarile komis onn gelmf'leri. 
25 Ma ı .Q" mart ı J!Un kapalı zarf ueulıle ıhale olunan Darıca 'ıutaatına 

aıt ıgır etine t klif dılen fiaı gali rulmekl l ·Hazirnn·929 Cumarte · gllıltl 
ılıa\e,,i icra edılmek Uzre bir hafta mlıddetle mUnakn n~ı temdit edildi. sı 

ALAKADARANA iLAN 
lstanbu.Jda Zuıdao Kapmnda 19 nnmarah mağazada birlikte 

çal~~ma~ uıeıc A. f!-·. Hafızof ve Mehmet Nihat bey namında 
şerık!erı kah~ . eımıştır: Bu k~e nıunıaileyhimannı kendilerine 
ınenfeat temını mabadıyle aleyhimde şur&)a buraya magua ile 
alakam olmadııına dair mektuplar yazdıklarını .,e gazetelerle 
il~?at yaptüdanna .~.ıwtt~ oldunı. Mumaileyhimamu mapza ile 
aliıcalarını ke&01Ak uze.re ıc.ap eden ted b" · kauuniyel e ıeveuül 
edilmit olduiundın lütfen kt1mafissabık R~ıim Necdet firmamla 
muam le} e du suı hu \Htnauıı.ı ve müşterek hesaplar olan alika· 
nızıda mu_h~faıai lıul"Uk.um nnmıııa Lr.niuı walümatım olmadan 
kesmenıPoın elıemruı:yede iliınve arkderioı. 

Rasim Necdet 
- , 

'~ . ' r ~ : ::' 

Hadımköy satın alma komisyon·undan: 
. Kapalı zarf la • ıınaklltla} a k.onujup talıpleno tekhft m..u4& gonlmeciictnO.. iha!. 
ıd lmp en elı.meıtıu puu·lıkla ihıJetine kara verilaaiıtir. Pa.arl1'"1 ıı.l•tı 4 HMitla 
02~ ıarıhınc uı tlıf ah gudu saat 14 te Hadıa•dv molM. •t llomio oauuda )Apte 

k1 l ı ı •I ın mua \ n u de ~om \Onunuııa mur1caa1ları. 
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Seyri sef ain 
l\lrekez Acantesı : Galata 

Köprü b:ışında. Beyoğlu 2~62 
Şube Acantası: Me,'adet 

Lıanı altı uda 1 -tanbul 27 40 

A:vvalık sür'at postası 
( !ERSiN ) vapuru 28 '.\lnyb 
Salı 17 de Sirkeci rıhtımın

dan hareketle Gelibolu Çanak· 

k l Küçukkuyu Edremit Bur· 
hani) e A yvalığa ~decck ı e ~u
ıııışte mezkur iskelelerle bır· 
likte Altunoluğa u~ray:ıc;ıktır. 

Geliboh' için yalnız yolcu 

alınır yük alınmaz. 

TRABZON İKİNCİ 
POSTASI 

(İZMIR) vapuru 30 Mayıs 
p rşembe akşamı Galata rıh
tımından hareketle Zonğuldak 
lnebolu, Sinop. Samsun.Ünye. 

Fatsa, Ordu, Gireson. Trabzon 

Rizeye gidecek ve Of, Trabzon 

Polathane, Gireson, Ordu, F at

sa, Samsu11, Sinop. İneboluya 
uğr yar k gelecektir. 

En mükenınıel 

ve tam ayarlı 

~aattır. 

Dakika ıa maz, te· 

minatlı ve ehven fi· 
atlar!~ aatılmktadır. 

Ilaihca aaat dük • 

'k Unlarından arayınız. 

Toptan ı.atı;; 

RlkARDO LEVİ VE BiRADERİ 
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karşı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan mahmuttür-
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Halll Sezal 
BASUR l\ılE~IELERİ 

Fistül ve sıracaları ameliı·atlı 
amdiyat ız elektirikle tedui -;e Lil 

cUmlc ameli'"atı icra eder. 

.. Oiuııyolo Acı hamam 

F atih sulh ikinci hukuk mahke
me. inden: lla. an Fenmi bey ta

rafından Fatilate , "i~ancada Araplar 
sokağındaki hanesiade mukim sobnct 

Mthmet ve Saim efendiler aleyhine 

ikame olunan iki yliz yirmi lira be· 

ddi icarın tah•ili dava.sının mud,Jei 

aley hl erden Mehmet efendinin ika

metgibının meçhuliyeti ha ehiy le 
ilanen vuku bulan tebli:ı:ata ra!;'D! n 

ademi icabetine mebni biıtalep gt ·a· 
ben cari muhakemesinde muddei 

mübrez koatnratodaki Mehmet imı sı 

hakkında medarı tatbik erıak ibra· 

zından ııharı acizle indelink&r isıi;,. 

tap olamazsa yemin teklif etmiş ve 
muhakemesi 29·6-929 cumarlı·si saat 

on bire talik kılrnmı~ olma~la itıa

nıetıı;Ahi meçlıül bulunan mumaileyh 
~lehmet efendinin ~ıy ahında cereyan 
eden muameleler tarihi ilandan iti· 

haren bir mab zarfında osulen itiraz 
ederek yevm muhakemesinde istiktap 
\e yemin için mahkemeye gelmeleri 

ve ilk cel ede masarifi gıyabiycyi 
\ermeleri aksi halde bul.nk u ııl 
mahhmeleri kanununun 405, 408, 
.137 iucı ınarldel .ri mu,ıhınce ınuha· 
kemeye kabiıl ulunmayacaıtı ve vaka
n~ ı ıkrar ve veminden imtina elmiş 
11dolunaca!:\ı iliin olunur. 

~:ıl l 
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~AV~ D {Ct@ı. ' 25 000 1 S 000 i~,1,ı-· _ PalAlfr•ı günü ... ı Hte komı•)oııo gele: lcrı. ~ 
1 

• D • D !;i< J: eleml:'ıık llahn ı::ıdit y eni,ehirdr in;a edilmekte hıılunau ~lillr miWıfr. veUl.ıi blı:.1.-ı:ın. • r. l~.füor • 
• ı~ 1 2 o o 1 o 000 n 6 ıaı A iL 8 11.4"'~.. Banl\ıt-'ll ıcoısatı kapa!• ı.:ırf u ulil• ıuonolı.•'4)0 k.;noloı.o.:Jr ıhale;i :ıo..>-929 ta•;,_~, II'd· 
~~ • 1) 1 U.. ~ ~ ~~~. • sttdif pcr~t"nbe gtinü ~3t JO dadır. ~rtlı3ll1 l'C ıct::..iti fenniye \f. }JrCJi Slflİ shrınek 

.,µ: 1 RR ~. AE2 1 o 000 i·~· ~!er ke Zl \ti{fC _h~r ghn Auı~ar~d'ı lf'Vflzın1 &&hu. alına k~ml~} On\'na gclo:ıeJeri: Wt.!r.aka.-...j& !:r!· 
ı•~ iN. ~ A M O V ~ iL. ~ ~ W 15. • ı:·ı rak ıçınde o ı;un va,;tındım e\\el le mınatlanle bcrabrr teklif mc. · ıuplaıı.:ı m·Üa< 

. A 1118 tedr anı ınul.abilinJe komi51onıı ınezkiir ri)aSPtiue vermeleri. 

\?, lb.B ~Alb.H K 'B g R ~ C IK.AIF AT ~. d J ki gar•ı- in•ıw k~r>nlı zarfla munakaS<>ıa konmu•tur. ihalesi 1 Haziran 92') ı<ım.ot (;aıat'lda knrak.oy h:ıni t.lair~i nınh"U"3 a. ~ " 
'; 1; 1 tt>lefoıı Ue,·oğlu 3711 . :; l\lr.rkeı. les ~ünü !laat ondadır. Ke~fini ~eraili fenniyeı:ıini resmini gormek Uıre her cü.a. 
~B k "d d ' 3 900 m pos;an~i İlti.calinde ı\lla.Jemci han .AnkaraJa levazım sabo alma homi!-yoouna muracaatlan Ye munal\:lba:;a j (rak i~int!e 

U eşJ e e Ceffi an J numerO~~ I relefonl.ıa mlıul 569 Jıerııevi Bonli.a 0 sun vaktinden enet teminat ve teklif mektuplarını mal.Lut mukabilinde ko.,,i• 
' ~~ nıunnıellitı \e emniyet kasaları ir-art )Onu mezkfır riyasetine vermeleri, 

f1H kazanacaktır ll!i 1 htiıacaıı ··•wriı c için haı ıan ııluıacaktır. ltaı• talip olanların 6 Jıa.iran 929 t•ri· 
~ • ı:: fı il hinde pe11enbe gUnU saat 14 te Mordinde askeri ı;atm alma komisı onu riya•etine 

·: "'tı•ı·ı: -·~·~~~~c!''!.'l!±'~·!M-3h~~~~ ... ~·,t~·~·~·~!~'!!·" : , Döyçe CTryant IJiınk . ıııurac-':ıar.. _ . . . 
~•lıiıdi,ır...~ .... nııu-.11 •• ~ .. ır,,.ffi· .... ,.n~nnn ... :liii.-.niWi.ı~.-nn.~~~"it:,,.{it.iif,. \ ll,f a.r?ın ve Cl\annda L~unan kıtaat, mUe ~e:aat ve hastanenın ıhhracı ol:n ekmrk. 

V 1 f l ı 
Tnrihi te'sisi 1322 .i.T. !;ıgır le koyun eılerı, sad• yağı, arı:ıa, ıaman, ;e odun kapalı zarfla munaka;ayı 

Merkezi idare Bediu k lh J · ı H 929 h d f 11 'f ,. a z-ı a z-aı"9 r, onmu~t~r. a C_şı azi_ran 13.ri ine mii a i, cumo.rt~İ _gunü eaat · te .~' ııru!D 
~ ~ a Telefon. Beyoğlu :247.2·18·99J.,985 de askerı 68.hn alma komıs,onunda )3pılacakt~r. ~1.rtnaml?·Hlll almak. ve teklıfnaıne· 

ı:e ittanbul 28-S2,28-J.1 lerini vt:rnıek i4te}enleriu mahalli mezk.Qrda ki kowi,ona mura<'aı\lan, .. d .. ı ;, 'V • ~ d Banka muamelatı E lazizdeki ~ıraatın ihtiyacı olan arpe kap•lı zarfla munaka•a~·· kc>nmuıtnr. lhale•i mu ur gun ene bir - Hazinı.n - 929 uribinde cumarlesi günü saat 14. te Eıaziule .. ı.en 58lın alma 
• ve kasalar icarı ' oınisyonuu~a ) apıb.caktır.1uliplerirı trklifoamelerini l'l<zkur "-omi•yooa ita eylemeleri 

o·--- ro K l)şerideJ\i kıtaat '..a)·va:uıh için '11ra ,l'I arpası kapalı 7.UrfJa munaka,aya k.on· 

P ı ki k• ·ı k } "k ffl81111eeııııeeeı•ııııııı ınu~tur ihalesi 30 ~la)lS 929 perecnhe jrtınrı f'll&t 11 te Ka)Stri a~io.eri !atın alma azar ı a ıraya verı ece em a AB o N E koıui•yonu~da yapılacı.'..tır jartnomesi k<•IU vonurauıdo oıevcuttur okumak isteyeni& 
1 - Bt•ylerbeyinde KtiplUce ınalıal1~0ınde 'aınazgab ıt.;alinde 79 ı o. rin koıııisı onumuza le tcklifnaı,,donuı vcımeb. islt)enlerin 1'.ayseride a•lı.eri .. ua 

baraf,a \e çayır ve ilan tarifesi alma komi,yonuna <ermeleri. 
2 - Arnavu'. koyıinde Yeni mahalle sokağında 10-52 !\o. hane K apalı zarfla mürakasaı a koıoul..n Çoruınd>ıki kıtanltn ihtiyacı olan sı~ır eti ile 
\lııddct: 29 ~fay ıs 929 çar,aınba gurılt sant on dört buçuğa kadar. Abone ücretleri oJuna ihale t?lir.ilnde verılcu fiat lialııılı ;ıoruı,ıu~unJen 18 ~layı& 929 ıarıhin<len 
Yirmi gun müddetle illin edilen baldda ıııuharrn enıiiliin pazarlıkla ki· ltç aylık ı\ltı adık Senelik itiLaren Lir ay zarfında paz.ırhlt ;uretilc ihale edilecektir. Taliplerin §artname,ini 

1 Dahil: 5 . 9 17 lira Çorumda Askeri satın alma komisyonunda gurmeleri ve te'minatlarile mezkür koıui.s-raya ,·~ri!mcsınc Eccümcni i•larece hrnr veri mi~tir. Talipler ~aı·ırıomeyi Harir irin: 9 16 ~3 • 
~ ~ ,-ona müracantJerı. 

olıumak ve teminat ita edc:e!, icara ııit taleplerini ılermiyan eylemek için Adrc• tcb,fili için 15 k.uru' gönde· 
rilıneli. T ealıhudunu ifo •<lcmcy•n mlıteohhidi nan ve he'8hıno •1500 kilo yUn pıız:ırl:klı 

btanbııl E,·k•f ınudiriyetinde Yal:ıf Akarlar ınııdiırluğune ıniirataatları ilan 
1
•
1 

alınacaktır ihal.,.i B H:ızirnu cumarıe i günıl "3.'.lt u te yapıLıcnktır. Taliplerin 

ulunur. ft ücretleri fattname ve numun•sini komisyonu':lluzda gurweleri ve ihale ~ününde te'minat!arile 
Evsaf ve muştemiliitı bal.kında malumat almak isteyenler muıayede Tek ütun<la ııantimi ınıırac:ıaıları. 

odasındaki ecri misıl raporunu ol;uyabilirler. Alı;ncı •ayfaJa 25 kt'<ll T ealılıüdtina ifa edemeyen müteahhidi nam \e lıes<ıbına 2i2 hin çift lıilyttlı. kopça 
ll~, 'nci SQ .le 77 bin yaKa kopça!l aleni mUuakasaya konmuştur. !bak i 19-Hazirau-929 

al(ıf a \.arlar 
müdürlüğünden: 

Müzayedeye vazolunan emlak 
Dah~·ek pıda DiırdüıccU vakıf hanın birinci katında 10 ve 14 ,.e ikinci 

katında 17 , ·o. odabr 
.\ıuddtti muzıı)ede: 28 .\layıs 929 ı:ırihinJen 19 Haziran 929 ı;ar,amba 

glınll onat on rlort buçu::ia kaılar. 
!!alada mıılu.rrer eml!~ kiraya ıerilect;?inJen mUıaıcdeye vazo!un:nıııtur. ToLp· 

l rin yc\nu ihale olan son gunUn eaat un dört buı;ıtl;una k>:ed~r ~artnaıneyi okumak 
\e temiı atı mu\ak~ate :ıa edere! mil7.aJ•dcıe iıtinı.k ttıııek Uzre l•tanLul l::\kaf 
nıUd rluğünde 'akıf akarfor mudurlUğcne muracaatları ililn olunur. 

!.;saf ve mU,tcmilı.\tı hakl.ır.dıı malOmat alma!< isteyenler bu müddet zarfında 
m iı.aı rde odııaıııı rr.uracaat ederek ecri ıııi!il raporlarını ıı;örehilirlrr. 

Memur aranıyor: 
fstanbul gümrükleri haşmüdiirlüğünaen :• 
Mersin !{ıimrıiğünde 12 lira asli maaşlı 6 katiplik miinhaldir. 

,'ıfemuriıı kanununun 4 üncıi maddesindeki ersafı cami olmak ve 
harcı rafı talep etmemek üzere talip olaıılann bir haf ta ı::arfında 

t'csaikile birlikte mczkür baş ınıidıirlıiğe müracaatları. 

Istanbul Darülfünun mü
bayaat komisyonundan: 

Tıp fakültesinin 929 sonei maliyesi iptidasından nihayetine kadar 

bir senelik bil'umum muayyenat ve listelerinde muharrer diğer ih· 

tiyacat ve levazımı umumiye saireleri ve Darülfünunun idarei mer· 

keziyesile diğer şuabat ve eczacı dişçi mekteplerinin kezalik bir 
senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacat saircleri Haziranın 19 uncu 

Çarşanba günü saat 15 te ihale olmak üzere kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. Talip olanlar her biri için ayrı ayrı 
mevcut şartname vı;. listelerine göre bu bapta malümat almak 
üzere her gün öyleden sonra mülga Harbiye binasında vaki ko
misyon kitabetine müracaat etmele ve komisyonca teminat akçesi 

alınamayacağına binaen teminatların behemmehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun teklifname· 
lerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 
komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Bektaş efendi vakfından 
G· Jatsda Kemankeş Kara :llustafa p• a mahalle•İnde Topçılar caddesinde 48 

num4ra ile morakkam J Lir lıap dukkln kira)a verileceğinden talip o1anların llazi· 
ranın altıncı per,enbe gtinil ak ama kadar Gumüı suyundo mühendis mekt~hi mddir 
nıwıvini Cev<ler beye ve ackızincl cumarte i ~uou lı,tanbul Evkaf mu<lüriyeti idare 
encllwenıne &ll.'ll U te ml~racaat eylemekri. 

Ş A R K D E \rl R Y O L LA R 1 müdiriyetinden: 
31 laı ıs 1929 tarıhınden itıbaren 35 numaralı kot•r KUçtıl..çekmece. I.tanbul 

8 ra•ında ve 31 numaralı katar bııınbul · \<tilkuy arasında her gün 5eyredecektir. 
Aı nı tarihten ıtibaren 28 r.unıaralı kal4r her gun KuçU!<çekmeceye kadar 

gidecektir. 

D..ıtd ht'=Ü c 80 • Çar1ıımba gün il s:ıat 14 te vapılacakur. 'I'aliplc-rio ~artna.mesini kr.ı İ&) ouumu1da.o • 
uçunrU &.."O • almaları lC nilmunesini gormeleri , .• ihale gününde teminatlarile J.oıniJyonumuz.a 
ikinci 200 gelmeleri. 

nanka ve ,.. ~•se!l3tı Maliye ilıinlan 
husuıJ! tarifı.;ye tabidir. Ticaret mUd· 
liri~ t"tinin, tirkctJcrin tnscili hakkınd· 
ald ilAnlarile katibi adillikler ve ano· 
nim cirketler iliinlan, santimi otuz 

kuru~tur .• De\·air ve miJ.eıı;ı!öesatı res• 
mi\ e il&nları, Türk mektepleri ve as.art 
ml;nteıint il4nlıin eantimi ) irmi 
kuru~tur. 

l stıınbul lahkemei Asliı e hırin.-i Tıca· 
ret dsire•iad,n: Mebl!ğı muddeabilı 

.Jurtı Uz otuz dokuz lim dok""n dokuz 
kı1ru§un tarihi davadan itil>Hrcn mafaiı. 

ve 1nesarifi muhukeme tah:silini mutaı.amnııc 
olnıok U:ıere ı~met ko) uııc11 ve kil:.ı.r 
?ade irketi lekili Hüseyin Kômi bey 
tarafından ,\dapazarında Uzun çarııda 
lilrrardan lznıirli Mehmet Nuri efendi 
ole) hine mahkememizden 8- Ni•an-9.9 
tari}~inıle sadir olan hükmü gıyabi;-i ba\i 
i>tih•al olunan 21-Nisan-939 tarihli vell3 
adetli iliunı gısabi sureti mu~addaka!ı 
ikametgahını terk eden mahk1lmualeı h 
Mehmet • · uıi efeadiı e tebliğ olunmadığın· 
dan hul;uk mul mahkemeleri h.anununfln 
l42ind madde>inin lıahşeyle<liği !'t'lAhiyete 
bioaen ı!ilneıı teLligat icrasına k.araı: \'~ 

rilmi~ '"mezkur ilam maddei mMkOre
ntıı birinci fıkrası mucibince mahkeme 
<livanhan ine talil< kılınmı~ ohlu~u giloı 
kanunu m'ZkOrun 14-1 urıcU maddı ı 
mucibince mahkQmualeyhi mumaile} hin 
ilinın neşri tarihinin ferdasıdan muteber 
olma!' Uzere iki ay urfında hUkmU mez. 
klırc karşı tariki kanuniyeye müracaat 
edil..:e!ine riyasetce karar ,·erildiifi ilan 
olunur. 

K ara Derviş ala akaratındau Bakır 
k.,yUnde Canıi soka~da 12 numa· 

ralı kuçUI' dılkkiinile ls!!ınbul caddesin· 
deki 37 numaralı dılkkiln kiraya wrilmek 
Uıere 15 !'llay,.ran iıibaren yirmi gUn 
müddetle kkrar müzayedeye çıkanlmıı 

olduğundan talip olanların Haziranıa al. 
linet prr,enbe gund saat Uçte pey akçe
leriyle birlikte mulbak Yakıflar idaresine 
mtlracaat etmeleri. 

B eyoglunda Fatma hatun mahallesinde 
Vakfa ait 11 numaralı bir kıt'a ar"" 

bilmUza)'cde satılacaktır. 
5 Haziran ~291 çarıanba günü aaat on 

beıte encümeni E'vkafça ihalesi icra kıh· 
naca~ından taliplerin lstanbul Evkaf mil· 
dUri)·ttinde Orman ve arazı idaresine 
mııracaat etmeleri. 

Bey~lunda Fatma hatnn mahallesinde 
vakfa ait beıbin metro murabbaı arsa 

mahalli kapalı zarf usulile satılacak. mü· 
zayedesi S.Haziraa-929 cumartesi gilnü 
aaat on beşe kadardır talip olanların 
şeraitini anlamak uzere lstanbul Evkaf 
mUdirİ} etinde Orman VP araı.i idare~ine 
müacaat ve teklifnamelerinin yevmi mu~ 
ay)·tnde idare encUmeni riye!\etine ita 
etmeleri. 

L ... ü ~ü·~~ü. k~i~;ci~:. ·;~;;~~i~·~ ·k~;ı;;~~~~d~~· · 1 
···-········~············· ...................... , ........ ,, .. 

K ıtuı ihtiyacı için otuz bin kilo piriflç kapalı ıerf usulile mUnake.aya konmu,ıur. 
ihalesi 5 Haziran 929 ıarihme mıısadif Çar§amb.. günü "881 on dortde icıs 

edilecektir. 1'a.Jiplerin ~artnamt>aini konu yonltDıtlZd ıt almaları ,.e numunesini gö,.. 
meleri \'e ~e\m '\'fi ~aat nıue)) eııc:i ıha1edc artnaıncde yazılı olan ft:kıideki temi• 
na.darile komi~) onumuzJa. hazır hulunmabrı ll!n olunu.. 

K ııru.t ihtiyacı için ) inni altı bin vrt ı ılo Lon ka ı r u i .. m llO· 

klısaı a konmu,.ur. lhalesi 4 Haziran 929 tarihine musadif Stı g~nu ..at on 
dortde icra edilecekıir. Talıplerin artnametini komi . onumuv:lan almalan »e nUmu· 
ne ini ,-ormeleri \e )C\'n1 ,-e saat ıuU3.~ y~CJ ihal'lde ıartnamede yaz;!ı olan ıjekil· 
dehi tcminatlarile ko:nis,·uoumuıda ha.zır buluurnaları il.an olunur . 

K oşum, Linek, mekıiri"re el\·eri,.li lıay.,an muba)aa edileceJ.ti:r. Havvaru olupta 1at 
maya talip olartların lıer hnfıauın :;ah günleri kolordu karari!ahına getirmeleri 

ilin olunur. 

C ihcti askeriyeye e\yeriıli olmayan haı·vanat her haftt Cumarırsi ve Çıırşamba 
gUnleri Fatihte at paıarında ve Pazar ~ünleri Csklldorda at pv.arında heyet 

hu1.urun<la muıaı1 r<lci aleni)e ilf' furuhtu mukarrer bulunduğundan talip olanların 
meıkür günlerde yuzdo ı edi buçuk teıninat ak.~-eltrilt me>kür heyete mUra~natları. 

K ıtaat ibtyacı için 25200 kilo nohut pazarlık!• mubayaa edileee~tir pazarlığın ibı· 

ı .. i 30 Mayı• 929 tarılııne mU•udıf Perıtnbe günu saat 14 le yapılacaktır. 
1'alipl rio ~artname!lini gürmeleri "e ihale ,·aktinJe komiıyonumuzda hazır bulun~ 
Jarı Han olunur. 

t (GAZİ 
'· 

HAZRETLERİi lN YAGLI 
( REShlLERİ ) 

BOYA) 

Tayyare (,~miyeıi tarafından sureti ma1zsusada celbedilerı, Berlitı 
sanayii nefise akademisi Reisi ressam Profesör Artör Kamp( ta.ra· 
Jından yapılan, Gazi Hazretleri11in yağlı boya resimleri Viyanada pek 
nefis bir surette bastırılmıştır. 

Bu resimler bir kaç güne kadar Istanbul Vilayet ve kaza şubelerinde 
satışa çıkanlacaktır. Cinsi, eb'adı. ve fiyatı aşağıda yazılıdır: 

Cinsi Büyüklüğü Fiyatı K. 
~üşür elbiseli 120 X 70 350 

" • 50 x 85 250 
" " 9x14 5 

Fraklı 104 x 81 300 
" 58 x 45 250 
" 9x14 5 

................................ ._._ ................................................................... ' ..•..••...•. ''''']'. 
l. ..... .,.,,..,,..,...,.,.,.,.,,.,~~:.~~•n•~~~:~.~~ .. ,~~~""'"""'••n•n"uuon• 
Semti 
Beyoğlu 

Mahallesi Sokağı 
KAtip Mustafa Caddei Kebir 

caddeii ve kUçUI< parmak 
kapu 

No 
Atik Cedit 
83 1 
l 3 
s 5 

Nevi 
Yıldız nam ile 
Marn! Sinema 

5 91 93 95 

Hun.o re ait nısif 
W-:ıb !'1vmeti 
mıJhıunm.ine9i 

Lira 
25000 Sekil 

talı.ait 

~u,ı.ımilltı: Klgir ve iki kattan ibaret olup raddrye nazır olan kwanıd& t.lkO' 
~" ,~e iki oduı vardır. on bjr locayı uzun ve ıeniı \"C mUzeyyeıı aiuauıa ulo:lılllU vt 
ayrıca antireyi havidir iki bellıı vardır. _ 

Ballda evsafı mulıanor ıine.ma n;ab&llioin h•,iı•M• aıt Dllıf bi "•in b«leli w 
Jı.iz ıakaitte tediye idilmeli. uıre 25000 lira bc~•li muh•mır.tn Ua \e lı.apalı ...ı .. ,... 
lile 2-6-929 tarihine musadif pazar gnnil eaat 15 de toklıf zarf....,u kbtAdı ın:.\~ 
rerdir. Talipleria bedeli ıııuhaınmenin yUıde y•d• buçuğu h....Jıile 1117U liıa ı.,_~inal 
akçe i veya muteber Banka mektuplırlle Eıııvali ıuttruke oatıı kauıitıyonuoa mllr• 

caatları, 

lstanbul Limanı sahili sıhhiye merkezi SertebabetindenJı " Cil 28 Sah 929 
6eımııı- Doktor 41111ı:ımı•ı - J 
!i Haseki kadınlar haetanesi · ı 1 

l<t'nıpotlrır ihtiyacı için mıirıakasai aleniye i[P mıibayaası• takarrı:r eden 200 ton Çamlı madenı kô· 
mıırıuıım vermi müwıkasası 6 Ila::iran. 929 tarihine m!.İsadif Perşcnbe olarak tespit ediltni§ o/dıığurı· 
clrm ta 1.plerin şartnamesini göımek üzere her gün Galatada kara Mustafa pll§a sokatmıda kain merke· 
ziınız l•ıa.rım §ıı.besine .e mıinakasaya iştirak etmek ıizre veı·mi mezkürda saat 1.J t~ merJ..ezi mez· 
/,ürda m'ltf kkil m?.src.j komııyonun m:ıracaat!arı Wh a!u>::.:•. 

) ) eyo~lunda Fatma hatun mahallesinde 
> Vakfa ait 6 numaralı bir kıı'a arsa 

bilm iluı. y•d e •• tı !ık ur, 
8 Haziran 929 cumartesi gılnU ıaat 

on beıtc enctimeni E'kafça ihalesı icra 
kılınaca~ndan ~ iplerin IJtanbul fakai 
mııd~nyeıindo Orman ve aıui ıdaruiı:ıe 

tm .... ı:rı. 

.. evat ~e.ILQ. ~ .. k _ 1-
ı!C ırr ~m!l j 1'ıı111 ott• 1.ıun~ı A~· ·r.-·'-~ ıl ve f irengi Rckinıl • j ~ 

ıı ;: ~40 l"l' l•i'I) 1.Y~ı)ifl illi l,.JI 
~= T. L- J., E 1ç· llıla!' ahmer e -· ··...:. ,. . ' ___. 
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