
fngiliz lirası din nihayet 
1030 a kadar 
çıkh. T etbir alınıyor. 

..., 

~ 

CUmhurı.-ı ldn ve hallı lcln 

ec ıs eve ı gun yenı 
Gümrük 

tarifesini kabul etti • 

.ST,·-UL ·-••• ~·.,.o-t N° 11 3 PAZARTESi 3 HAZİRAN 1929 ADRES I TEL: IST· 1797 jTE ...,_ ,..,;tj anb:u:'8 ~ ~ ) - : 5, 1 \ T F.I GR: IST. J~DAM Si S 
~~--==-~===--==:s======llc:===========-========~==-=======-==~=======ı~-

TAR IHI: 1894 

Hariciye vekili dün meclise mühim izahat verdi. 
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Harici ye vekili mecliste grevi bili ~evam eclıs yenı ümrdk 
muhtelif mesaili hariciye etmektedır. tarifesini ka ul etti 

Bua 11tbl d~enleria fU fik· 
rlııi talhih etlieliyiz : Dttardan 
leriıiaye ıelmeyilce bu memleket 
kendi vaaiti ile zeqm olamaz! •. 
Etet, libiçten para geline meilı· 
leketia -*"et peyda etmelİ ka· 
Lililir; ftıbt SellpefDMk için 
beJMmehal ilôkru akde&mek icap 
etmez. 

Me'ltleket dıhiliade de eerma· J 
Ye te,ekkll edÖiiir • Nitekim 
Yaba amuıa de~n •aylı zii· 
YCltt olaa Amerikada kendi kendi· 
ne teı'IDaye birikti. 

hakkında izahat verdi. ~==;~ esaslar deg~ iştirildi. • 
mektedirler. 247 5 otomobil praj· 

ltalya ile deniz h1ıdutlar~mızı1ı kıh· larda çekili duruyur, ıaförler ise 
kahvelerde veya şurada burada 

didi mes' elesi La hy divanı adaletinde etlence ile [vakit geçiriyorlar. 
• Yabus ildkru bir 1enet kay· 
lla&ı deiiJdir. Aul kaynak çalıomak 
'fe tuainftur. Bu ikiaine ni1-
petle hiriaciıi yalancı ve aldatıcı 
bir menbadır. 

Nafia Yekilinia nutkunu oku· 
ianuz; b11 program on senede tat• 
bik olununca 765 bin kilometre> 
ınarablwnda olan ntanda yeni 
tarzda ..... .., çifçilile Ye binnetiee 
ticarete imkb haııl olacak. Fenni 
bir şekilde Çlllıfacak ve daima ta
larruf kaidelerine riayet edecek 
olunaJc memleketimisde tel'\'elİll 
birikeceti tabiidir. 

Hem öyle bir temis eerYet ki 
onun tlzerinden ATrOpa ye Ameri
ka bpiıaJiaderiae hiç bir Yetti yer 
lllekle mtlkelld deli)is. Tek Mr 
ç.lışmaain, k•en•aDJD ye ikdea-
dua ilmiai lıilelim -· B•• mlnalebeti ile irat edilen 
llutklndaa clmeda ikıiladi pro
gramı l>a oldutu bir kat daha lfr 

~ettL 
!fo. Bi)uet ecnebi ıer= 

delildir. BO'Aa 
böyle metin eedWa mtlluıııilt 16 
yere yahanea bpitıı! daha bOyilk 
bir eınnlyede plir. 

Nitekim, Forcl, PiYer, Neıd~, 
Y. ı. gibi meıhar firmalar buraya 
gelip mieueteler açtılar. Aaayifi 
Yerinde, bitçeıi denk, hilktlmeti 
te•kedi bir memleket gelecek .er
lllayeyi kendi malı aibi himaye 
eder. Şw eminim ki ittihu edi
len çelikten ıiyuet. mUt,,madi bir 
borç liyuetinden ziyade beynel· 
lllilel maliye Alemine hörmet ve 
İtimat telkin eder. 

İtalya Kıralligı , tetekki1liinde 
pek ku~di detilmiş; lakin " lta
tia fara da ~ ., demif. İtalya, kea· 
di İfİDİ kendi görecek demektir. 
Dostumu vazifesini hakkı ile gör
dll, Tlrkiye de liyıb ile görecektir. 

C. N. ........ ____________________ _ 

Yozgat sular altında 
Yozgat, 2 [A. A.] 

Bir bç ründen beri devam 
eden şiddetli yatmurlardan yeıil· 
~. babasına ıel basmıştır. Bir 
Çok evlerle hapiaaneye sular dol· 
lılUftur. 8ır köprü ve bir ev yıkıl· 
lllııtır. Mezrut. kısmen ıular alha· 
da kalmlfbr • Nufusca ıayıat 
Yoktur. 

Atina sefirimiz 
Anbra, 2 (J\. A.] 

Atlna blriDd ••ıf elçilifine 
hariciye müstefan mehmet Enis 
bey tayia edilmiftir. Hariciye mus
tetarlatına birinci ıınıf elçi derece 
~e payuini haiz olarak laariciJ• 
•elcaleti biriaci daire amaml intl
diirü Menemenli ude Numan bey 
ta)'in eclilmiftip. ---Pangalos mahkemede 

Atiaa, 2 [ A. A. 1 
Paaıaloa taraftan aabak na• 

Ztrlardan Tavoulariı Parlameato 
t.rafmdan teıkil olunan tahkikat 
ko11aisyonu huzuruna kendilijiD
deıı ıelmiıtir. ......._. __ 

halıedı.lecek. Şöförlerden ziyade otomobil sahi· 
bi olup arabalarım taksiye veren· 

Ankara, 2 [A.A] 
Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

bey bu glin B. M. meclisinde ati· 
deki beyanatta bulunmuıtur: 

Arkadaıla· 
nm, bütçe mü· 
naaebetiyle ha· 
rici işlerimize . 
dair büyük meo 
liae maruzattı 

bulu .,rken ma 
hiyetlerinin İı· 
tilzam ettiti e 
hemmiyet Yt 

laauaıi yetle • 
libdar oldu• 
iıJnuzu bir çok 
vesilelerle izhar 
buy urduğ unu1 

muallak Türki· 
,.. ·re 
dut Ye f(>men 
ifleri baklanda meclia müzake· 
relerini tatilimizden evel sarih 
beyanatta bulunabilecetimi ar· 
zetmiıtim. 

lıte bu arzunuzu yerine get;ir· 
mek için kürsiye geldim. Derhal 
tunu arzetmek isterim ki tasvibi· 
nize iktiran eden yolda çalıımakta 
ihtimam ile devam olunarak Bü
yük reisimizin her vakit zamanın· 
da tecelli eden tenvir ve irpdile 
bugün hükumetiniz . Bu mes' ele-

al etmişti. Bunların halli hususun· 
da her taraftan ıösterilen itidal, 
adilane ve muslihane neticeler 
için nihayet bir intaçuıulü bulun· 

maıma imkin 
vardi. 

Milletler haya
tında eksik olını· 
1acak olan gele· 
cek meı' elelerin 
karşılanmasında 
.·= halledilme • 
Jlnde Türkiyenin 
kendi menfaat 
ve harılkaın her 
yola tercihan 

beynelmilel mus· 
lihane' usullerde 
aramak moesle
ğinin umit bahş 
oWutun• bQn. 
dan iatidial etmlt 

ot\ıy""11%. Bu anlapnalana tabii 
ve iyi neticeler olarak bizim pa· 
riateki büyük elçimiz avdetinde 
Fransa ile bir dosluk ve uzlaşma 
ve hakem muahedesi müzakere· 
aine girişecektir. Bu anlqma ve 
muahedenin hudutfar üzerinde 
teessüs edecek olan emniyete 
kuvvet ve münuebata aynca sami· 
miyüt illve edeceğine ve bun· 
lardan memnun olacatımıza şüp
he yoktur. 

[Mabadi 3 üncıi sahifede] 

ler yeni tarifeyi kabul etmemekte 
mnaır bulunuyorlar. 340 tak
si otamobillerinin saatleri tatili 
faliyet hadisesinden evvel yeni 
tarifeye g6re tamin edilmiş bu
lunmuyordu. Fakat, bunlar da 
arkadaşlarına iltihak ederek ça· 
hımamakta taannüt ediyorlar. 

Şöförlerin diınkü 
müracaatları 

Şöförler cemiyeti mümessilleri 
dün emanete müracaat ederek 
evelki gün verdikleri heaabatm 
tetkik edilip edilmediğini aor· 
mUflardır. Emenet henüz isti· 
dalannı tetkik ederek bir ne· 
tice elde etmemiş olduğunu 
bildirmittir. Şöförler, hesaba· 
bn assticesi anlqılıncaya ka· 
cW. miyat ~ oldufu Jibi; 
eski fiatlan JU8D t.bilerle Çil· 

htmaya mtbaade istemif)erdir. 
E•al)et bu talebi de kabul 

etmemiftir. Nevima müddetin te
mdidi manasını mutazammm olan 
bu talebin de reddi, tatili faa
liyetin daha bir kaç gün devam 
etmesine aelihiyet verecektir. 

Emanetin kanaatı 
Emanet,aoktai nazannm şaförler 
tarafından bbulGne kadar hiç bir 
ıey yapacak delildir. Şöförler 
otomobillerine ucuz takaiyi tnkıp 

/ Mabadi ~ nci sayif ada ] 

Borsada heyecan -
lerin halledilmeaini:ı Türkiye • 
Fransa münasebet leri üzerinde 
yaphğı ve yapacağı eyi ve dos
tane tesirleri, bilhassa kaydetmek 

. 1 ·ı· ı· .h iste~anıatan ne aramızda oıan ngı iZ Irası Dl ayet 
mübadele işlerinin halledilmiş 
o~ması dahi Türk· Yunan münasc· d•• n 1030 a kad kt 
bab Gzerinde iyi tesir yapacagı u ar çı ı 
ıüpheıizdir. Türkiye • Fransa H •• k h • 
ve TDrkiy~ -Yunaniıtanmünase· u u"' met tet ır alıyor 
bab üzennde yaptatı ve yaF•· • 
cağı iyi ve doatane teairlari bıl· 
haua kaydetmek isterim. 

Bu meyanda dostane halli çok
tan beri mukarrer olan İtalya ile 
deniz hudutlarımızın tahdidi ve 
oradaki adacıkların Lozan mua· 
bedeıiae göre aidiyyetleriain 
teklifimiz mucibince Lahy adalet 
mahkemesi tarafından tayin için 
icap eden komprominin evelki 
gtln ltalya büyük. el~iıi ile ara
mızda ima edılmıt oldupnu 
da memnuniyetle arzederim. 

Kezalik lran kOJDfUmuzla da 
hadudlanmııın tespit ve tahdidi 
UIUlüade itiW edilmiı ve bu mak· 
•tla mGtterek bir komisyon tea
lcili ve onua sür'atle ite b-.lamaaı 
tebrriir etmiftir. O haldeki artık 
yeni Tiirldyeaia bütiln kolDfUla· 
rile hadatlan filen ve temamile 
tespit edilmiı ve hiç bir bükGmet
le easb lldilifı kalmamattır-

Hallolunan mu' eleler hep 
pçmif devirlerden veya onlarm 
ueticelerindea kalmıt ve seneler· 
den beri efkin umumiyemi&i ifı· 
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Eler gün bir mea,!!! 
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IHll 
VllANlle r·Kadriye hanım ve-ı 

larkadaşlan bugün 
Uzmire gönderiliyor 
1 

MUtefeıılk 

MemJeketimizce meşhur Dr. 
Gustave Le Bon'u çok ihtiyarlamış 
(89yqındadır), artık yazı yazmıyor 
zannederdim. Bir zat, doktorun bir 
makalesini bana gonderdi. Bu ya· 
zımm bir kısmı bize taallak ediyor. 
Aynen icmal ediyorum: 

• Yeni Avrupa tarihinin büyük 
bir kısmı siyasi yanlışlıkJarın bir 
hikiyesidir. Bu hatalar A Yrupa 
ıi) asetini idare ediyor. 

Avrupayı alt üst eden siyasi 
teievvü lerin en mühim sahnele
rinden biri Türkiyedir. Büyük har· 
bin uzak sebeplerini Türkiyeye 
karşı takip edilen politika da 
aramalıyız. İstanbulun fethinden
beri, muhtelif Balkan eyaletleri 
osmanh idaresine mevdu idi: Bos· 
na, Bulgaristan, v.s. Bir az iptidai 
olmakla beraber bu idare o müte· 
nevvi hıristiyan ahalinin zihniye· 
tine gayet uygundu. Bu idare, vak
tile bir bjrini boğan, bir birini ezen 
ve yeyen kavimler arasında ıulhü 
tesia etmiştL 

Bu netice şüphe götürmez. Fa
kat İallmiyet ve hırıstiyanlık ua
ıındaki nefsaniyet ve rekabetten 
mülhem olan avrupa diplomatlan 
Türkiyeyi eyaletlerinden bir bir 
mahrum etmeği gaye bilmişlerdi. 
Bu ıihniyetin tesisi ile Bosna 
Avuıturyaya, Kıbrıs İngiltereye 
geçti, v. 1. Bu1garistan, Sırbistan 
gibi eyaletler istiklal kespettiler. 
Bu ülkeler müstekil olur olma~ 
derhal, komşuJan ile kavgaya giri
şip büyümek sevdasına düştüler. 

Bu küçük devletlerin en ebem· 
miyetsizleri büyük devletlerin yar
dımını dilendiler. Meseli Sırbis
tan, Avusturya ile:ihtilifa giriıdiği 
gün Ruıyanın himayesinde bulu
nuy urdu. Rusya Sırbistana yardı
ma rn('d ur kaldı ve cihan harbi 
patlak verdi. Eğer Türkiye Balkan· 
larda hüküm sürmeğe devam et· 
seydi bttyük harbio ilinı akla 
gelmeyecf"kti. .• 

Eski Türkiyeyi vilAyetlerinden 
mahrum etmekle diplomatlar iki 
ıeticeye vardılar: 1 · Avrupayı 
l'ir viraneye çevirmek mahiyetin. 
le olan bir harbin infilakı; 2 · 
t'ürkiyeden ayrılan devletler ara· 
ıında yeni ihtilafların hazırlanma
ıı. Bu devletler • Türkiyenin vak· 
tile temin ettiği • sulbü idameye 
hiç bir zaman muktedir olamazlar. 
Cihan ıulhünün illnından eonra 
da flvrupa dıplomatlannın Tür
kiyeye kartı ettikleri hatalar de
Tam ediyor .•• 

Müslümanları kat'iyen koğmak 
emeli ile pek kudretli bir ingiliı 
Teziri (Lloyd George demek isti· 
yor) Izmiri zaten iıgal eden Yu
nanhlan türklerin üzerine sal· 
dırdı. Cihan siyasi haritasından hüs
lbütiln ıilinmek tehdidi altında bu· 
tunduklarmı hisseden türkler son 

• iKDAM,, ın tefrikası: 2!J 

Kapalı oda 
Yuaa: 

N•urlc• l.ebfanc 
Paul ce-vap vermedi. Ruma· 

meyi ihtimamla cebine koydu ve 
ortalık kararınca oatoda aynldı· 
lar. 

-11-
y ser harp cephesi 

Bütün kOçük ıehirleri ve kua
baları birer birer geçtiler. 

öaden giden Ye arkadan gelen 
cephane ve asker yüklü bir çok 
trenler daha vardı. 

Şimale dotru aüratli yol alı· 
yorlardı. (Bove) yi, (Amyam) i, 
(Ar•)a geçtiler. 

Bir an evel hududa yetiımek, 
mümkün olduğu kadar çabuk 

kuvvetlerini topladılar ve toprak· 
!arından yunanlı mütecavizi kafi· 
yen tardettiler. Bu şanlı zafer 
Lausanne muahedesi ile tekem· 
mül etti ki Avrupa için hacaleti, 
aybı muciptir. 

Bu muahede türk idaresine ka
rışan bütün ecnebilerin tardını da 
müstelzim oldu. yabancıların Tür· 
kiyeda kapitulasyon namı altında 
imtiyazları vardı. Bunlar bir kaç 
asırda elde edilmişti. Avrupa bü
tün bu haklardan vazgeçmeğe mec· 
bur tutuldu. İstanbul kimilen ve 
külliyen bir türk şehri oldu, hal
buki çoktanberi müstakillen bir 
türk şehri olmaktan çıkmıştı. 

Gayet kudretli bir ingiliz vezi· 
rinin politika hususundaki anlayış· 
sızlığı bü) ük harbin maglupların· 
dan biri olan Türkiyeye müstesna 
ve iw tiy azh bir mt:\ ki temini ile 
netice buldu. Eğer cihan harbinde 
Türkiyenin müttefiki olan Cerman 
imparatorluklar muzaffer çıksa
lardı Türki) e hiç bir vakit bu 
muvaffakıyyetleri kazanamazdı." 

... İşte ihtiyar feylesof böyle 
söylüyor. Fıkrasının ilk kısmındaki 
fikirler olduğu gibi kabul veya 

Kur'a meclisi 
Dün vilayette içtima eden vı· 

Jayet idare hey'eti' bir Temmuzda 
içtima edecek olan kur'a meclisine 
vilayet namına iotirak edecek za. 
vatı intihap eylemiştir. Kur'a 
meclisine vilayet namına nufus 
müdürü Hilmi, umuru hukukiye 
müdürü Kenan , daire müdürü 
f Arıf Dundar beylerJe, viJayet idare 
bey' eti namına da ziraat müdürü 
Tahsin, maarif müdürü Haydar, 
Sermühendis Avni beyler iştirak 
edeceklerdir. 

Dört memur çıkanldı 
Dün vilayatte içtima eden inzi

bat komisiyonu şui istimalları ta
hakkuk eden 4 memurun, memu· 
riyet mesleğinden ihracına karar 
verilmittir. Bu efendilerden idarei 
hususiye taı ocakları merkez me· 
muru Ahmet Hadi, cibayet memu· 
ru Cevdet, Defterdarlık çarşıici 
tahsil memuru Kemal efendiler 
ihtilbtan, Üsküdar mal müdürlüğü 
varidat memuru Faik efendi de 
rüşvet aldığından dolayı memuri
yetten çıkarılmışlardır. 

1 
Dava ve tabkikatinm icrası 

lzmir müddei umumiliğinc 
naklolunan Kadriye hanım ve 

! rüfekası, bugün lzmire sev~ 
dileceklerdir. Izmir adliyesi 
Kadriye hanım ve arkadaolarını 
yeniden isticvap edecek ve tah· 
kikata yeniden başlayacaktır. ............. ·--·-·······---·····--···· .. ··· 

Pollste 
Bir kumpanya 

Polis ikinci şubesi Koço, Andon 
ve Romanof namında 3 hırıstıyan
dan mürekkep bir manitacı kum· 
panyası yakalamıştır, Bunlar hak
kında tahkikat ta~mık olunmak· 
tadır. 

Hırsızlar yakalandı 

reddedilemez. Bu cihet, zaten, Tenvirat 

Geçen gün Fenerde oturan Avu~ 
kat Kostaki efendinin apartmanı 
gayet mahirane bir surette 
soyulmuş ve bir çok kıymettar 
halılarla mücevherat çalınmıştı. 
Polis ikinci şube me'murları bu 
sirkatin meçhul faillerini takibe 
koyulmuşlar ve evelki gün tahta 
kalede zabıtaca maruf " Çukur 
han,~ hana bir çok haıların sokul
makta olduğu haber alınması üze· 
rine zabıta hanın etrafında tertibat 
almış ve hırsızları birer birer ya· 
kalamıştır. Bunlar Cafer, Ahmet 

geçmiş bir tarihe aittir · Anadola cihetinin de elektirik 
Lakin son fıkra pek doğrudur. tesisatını deruhte eden İstanbul 

Lloyd George'un ettiği hatayı değ• elektirik şirketi, eski şirketin mu-
me Hebennaka edemez.İngiliz sabık kaveJesine nazaran üsküdara tesisi 
başvekili milletimiz hakkında zul- mecburi olan elektirik fabrikasını 
mü sonuna getirmekle bizi büsbü· yapmak istememektedir. Şirket, 
tün uyandırdı. Asla diplomatca buradan çok kuvvetli kablolarla 
hareket etmedi. Fakat biz İngiliz karşı yakaya elektirik cereyam 
devlet adamının du cehline, bu verebileceğini soylemektedir. Elek· 
aptallığına nıütesekkir olmalıyız. tirik §İrketi fabrikaya sarfedeceği 
Eğer liberal fırkası reisi Türklerin para ile beykoz ve Pendiğe kadar 
yogaltmak hakkındaki maksadını bütün Anadolu yakasında elektirik ı 
bu kadar açık izhar etmeseydi, tesisatı yapacaktır. Bu teklif ema-
maazallah, kendjınizi topla' amaz, tk k d'l k d' 

ve Zinetullah isimlerinde bapisa· 
neden yeni çıkan meşhur gece 
hırsızlarıdır. Zabıta çalınan eşya· 
nın kısmı azamını meydana çıkar· 
mııtır. 

Adll11ede 
Gelize ihtiyar hey'eti 
Bir şahsı gayrı kanuni haps ey· 

!emekle maznunen tevkif olunan 
gebze kazasına tabi "Aydınlı,, kar· 
yesi ihtiyar hey' etindn 1'~azıl Sü· 
leyman Sırrı ve Hamdi efendiler 
dün agır ceza mahkemesince istic
vap olunmuşlar ve gayrı mevkuf· 
olarak muhakeme edilmelerine 
karar verilerek tahliye edilmiş· 
lerdir. 

' netçe tt i e ı me te ır. 
ittihat edemez, gayrete gelemezdik.. 
G. Le Botı bütün Türkler gibi ha-
diseleri dMrU muhakeme etmiqtir. Mahltemef erdl 

~~ ~ -------------------Fakat heravrupalı si}asi muhterem 
bakim gibi görememiştir. Avrupa· 
da çokları hala milletimizin canlı
lığını layıkı ile takdir edcmemek
tedirJcr Askerlikteki zaferlerimiz 
gibi idare, iktisat, ilim, ,fen, bedi· 
iyat, edebiyat sahalarında da bir 
kaç parlak muvaffakıyet kazanma· 
lıyız ki hakkımızdaki noktai nazar 
değişmesin. - Celil Nuri 

Selanik panayırı 
15 Eylülden 30 Eylüle kadar 

devam edecek olan beyııelmilel 4 
üncü Selinik panayırına Türk ta· 

cirleri de davet edilmiştir. Yunan 

sefareti, mezkur panayıra iftirak 

edecek Türk müstahsil ve emtaa· 

sına nakliyat ücretinden yüzde 50 
tenzilat yapılacağı İktisat vekale

tine, ve oradan da keyfiyet Ticaret 

odalanna tamim edilmiştir. 

kahraman Belçıkablara iltihak 
etmek lazımdı. 

(Pol Delroz) her dakika ölü· 
mle kartılaf8n bir harp rü'yaıı 
içinde ve otomatik bir irade 
kuvvetine tabi idi. 

(Bemar) iıe vurdum duy· 
mazlar gibi daima •eteler ıözü· 
küyordu. 

(Pol) un dalgınlığı okadar 
kuvvetli idi ki ne 6lüm teb
Ukeıi, ae yorgunluk ne lldi
min deyişmesi, ne haYUHll 
bozuklup ne de mecburi harp 
mahrumiyetleri onu bu dalımlık· 
tan ayıramıyordu. 

Mamafi cepheye büyük bir 
haheıle gittiyini Bemard itiraf et• 
ti. Sanki o cephede yalnız, yal· 
nıs bir tek ıaye içia çallf&cak. 
Eliubetin kurtulmaıı ••• 

Şark cepheai yerine ıimal cep
hesi olmUJ. Orada çarpıpcak 
yerde burada çarpıpcakmıı .• 

Casus KaRım 
Bugün Ağır ceza mahkemesinde 

cazuslukla maznun Kasım Tevfik 
efendinin muhakemesine devam 
olunacaktır. Bugünkü celesede son 
phitler dinlenecek ve Edime polis 
müdürü Feyzi beyden gelecek 
istinabe verakası okunacaktır. 

Mahkum oldu 
Posta idaresi erkanından bir 

zat tarafından zevr.esı aleyhine 
açılan dava ikinci ceza mahkeme· 
sinde intaç olunmuş ve genç zevce 
3 ay hapse mahkum edilmiotir . 
Bu kadınla beraber maznun bulu
nan Çorumlu tacirin evli olmadığı 
mahkemece anlqıldığından bera· 
atina, hapse mahkum ol~n kadını 
ayartaD diğer maznun iki kadın 
hakkındaki davanın da Af kanunu 
mucibince te'ciline karar veril
miştir. 

Kenan B. gitmiyor 
Dün akşamki bir refikimiz Müd 

dei umumi Kenan beyin Ankaraya 
gideceğini yazmaktaydı. Keyfiyeti 
dün Kenan beyden sorduk. Muma 
ileyh: 

- " Bu hususta hiç bir emir 
almadım.,, cevabını vermiştir. 

Bir memur mahkemede 
Sıhhiye me'murlarından Cemil 

efendi zimmetine para geçirdiğin
den dolayı ağır ceza mahkeme
since muhakeme altına alınmıştır. . 
Satılan sinema binası 
Yarı hissesi emlaki metruke 

idaresine intikal eden Etval sine
ma binasının yarım hissesi dün 38 
bin liraya satılmıştır. 

Bunların hiç ehemmmiyeti yoktu. ra öyle ince ve iğne gibi sivri bir 
Her tarafta da bütün mevcudiyeti gülütün olur ki, ben derhal · -
ile kin batladıtı düıman vardı Polun kurşunnu boşa gitmeli de
ve o, bu düıman üzerine aldı- rim. 
racaktı. Düşmanım tarkta tepe- Hakikaten de öyle ha .. hiç he-
leyeck yerde ıimalde tepelemiı, defiai yaaıltmuaın. Hani fu ... t 
müsavi detil miidi. düıdükce mükemmel ıüngü de 

Bernar: kullaaıyor ıun. itte ıen ancak 

_ Merak etme Paul •• Dedi • böyle aün,O Ye ıilib oyunlannda 
Hedefimiz de mutlak muvaffak gGlerain. Şu imanlar De tuhaf mah· 
olacatız. Elizabet de herifin bak· luldar " dsba dotrusu harp ne 
landan gelir. Bu müddet zarfın- garip ıey. insanlar güle güle, ıeve 
da itiz ele Almanlan tepeleriz . seve isteyebilirler mi. Öldürüyorlar 
( Konrad) ı arkadan sarar, ııpın ve aonra da öldürdükleri için gü
itl (ibre eourt)u zaptederiz. Na- lüyorlar. 
ııl, hedef, bu netice hoıuna git· Bemar ve Paiılu hamil olan 
miyor mu ? tiren ( Roy ) ( Losiniyi ) , ( Chan· 

Ben 1e11i bilirim ••• Seaia hop· lneı) ••• ne ( lpreı) e •• Kulı 
na yalnız bil' ıey gider ve ıen yal· harp uhasine ıelmişti. 
aız bir ıuretle gtUerıiD. O da bir Bemar ve Pol burada ba 

alaman tepeleditin zaman. Nasıl cehennemin ıçinde kanunu evve
Yalan mı •• ah .. o zaman ıeni bir lin ilk günlerine kadar. kaldılar. 
görmeli. Silahını patlattıktan &Qn- Sanki harbin kurşun, gülle 

1 

Alman sefareti 
Almanya Büyük elçisi Mös}O 

Nadolny 3 Haziranda Ankaradan 
Tarabyaya gelmiş bulunacaktır. 

Almanya Sefaretinin büroları 
yaz aylan için 4 haziranda Anka
radan Tarabyaya nakil edilecektir. 
Sefaretin iktisat ve şehbenderi 
şubeleri Beyoğlunda kalacaktır. 

İnkilip müzesi 
Yakında a~ılacak olan inkılap 

müzesine, eski lstanbulb.n içtimai 
vaziyetinin musavveı-, mecmua, al-

büm resim ve saire de konulmasına 
karar veri]miştir. Bundan başka 

inkilaptan evelki devre ait fstan
bul gazeteleri koUeksiyonu da 
konulacaktır. 

Bükreş ziraat kongresi 
Bursa meb'usu Muhlis, Mardin 

meb'usu Nuri beyler, 7 Haziranda 
Bükreşte toplanacak olan ziraat 
kongresinde hükumetimizi temsil 
etmek il.zere intihap edilmişlerdir. 

Avrupada inek eftttlaüa 
bozulmamasını tenıin i~ 
içerisine asit fenik, formol. 
karbonat atarlar. Bunlar ko
laylıkla anlatılabilir. Bazen 
çocuklara mötekAeif ıilt ve
rirler. Bu ıtltler 120 derece· 
de takim edilmiftir. Ba ıtlt· 
ler muhammirlerini 'f'ltamin· 
)erini uyl etmif Ye albümin· 
leri detftmif oldupadaa 
çocuklar ffin kafi bir 11da 
olmazlar, hatta bu ytilMlen 
skorbit hastaltp llefSMI 
etmektedir. BulMlaa bafka 
birde t•kim ve teknf edilmlf 
ı6t vardır ki bunun k11ll11111I• 
maeı muvafaktar. Bir de UN 
haline aetirffmit ıilt vardtl'. 
Ticaret sah&Mnda bundan 
.befka yarı bymakh ve ya 
kaymap alınmamış l&t toe
lan -vardır ki bunlardan çok 
istifade edilmektedir. Biı' fO 
cemiyeti hiyriyeler bu ılt
leri datıtmakta ve hanlarla 
beslenilen çocuklarda ıakorblt 
görülmemektedir. 

Lokman Bakim 

llllı_Jluk-ua-t _1111 f B~?:~~·~:J 
Bir adam karısını işledikleri gün grev bitmiş de

mektir. Otomobil~rin tatili fa. 

öldürdü 
Dun sabah gene bir cinayet oldu· 
Üsktidarda dolap sokağında 15 

numaralı evde otura:ı askeri mUte· 
kaitlerinden Veli ht:y, dün sevcesi 
Fehime hanımla beraber erkenden 
vapurla ortako~ e bir akrabayı ziyaret 
etmek için gitmişlerdir. 

HenUz ziyarete gitmek üzre 
bulnan bu karı koca vapur ıs· 
kelesi yanında kavgaya tutuşmuşlar 
~e kavg z zamanda buylım ştUr. 
Zaten otedenberi Fehime hanımla ge. 
çinemıyen Veli bey dünku kavga 
esnasında btisbUtlın asabıle~mış ve 
yanıDda daima taıudığı bıçakla zev· 
ceıini ani olarak müteaddit mahalle· 
rinden agır sur tte yaralamıştır. Fe
hime hanımın feryadina :yetişen po
lis memurrları \ eli be} i } a kalam ış
lar, ifade vereme\ ecek bir halde 
bulunan kadıncağızda hastaneye kal· 
dırmı§lardır. Müddeiumumilik tab-

kkikata vazi ) et ctmi:.t ı r. f ehime ha· 
nım hastanede olmlıştür. 

* Bır cerh 'ak ası - <.;ala ta da 
•Olmhiya• otelinde oturan Alman 
• Milhem • dun ok meydanına geçer· 
ken meçhul bir şahs onune çıkarak 
rovelver ile sağ bacağ uoaıı l arala· 
mıştır. Mecruh hastane\ e l\ald rlmış 
meçhul failin taharısıne baş]anmı ... tir. * Makasla yaraladı- Sirkecide 
Hilal berber salonunda ~alışan Rıhat 
arkadaşı Husnlil ti mak11sla yarala
mıştı r. 

• İntihar teıebbUaU- Ortaköyde 
oturan Hüseyin, teyzesinin dun gece 
eve gelmemesinden müteessiren ten· 
tirdivo1 içerek olmel~ istemişsede 
bast~neye kaldırılarak olUmden kur· 
tarı lmıştır. * Hırsız bizmetci- Kadıkoyde 
yel değırmeninde Madam •Anop• uıı 

humetçisı Feride C\dcn 11 altun 
lira çalarak knçmışsada polisçe 
yalcalanmı ştır. 

yağmuru onlar için değildi, gizli 
bir kuvvet onları daima başları 
ucunda dolaıan ölümden sıyanet 
ediyordu. Her harbi, her hücumu 
müteakip ikiai de sapa sağlam 
buluşuyorlardı. 

Son ıki hafta zarfında da alay· 
ları Belçika ve lngiliz taburları 
ile takviye edildi, ve bu sefer 
düşmana da kuvvetli saldırdılar. 

Bu saldırış harika denecek bir 
kahramanlık eseri idi. Çamurlann 
ve taşan nehirlerin sularının için· 
de çarpıştılar. Almanlar binlerce, 
on binlerce tepeleniyorlardı. Bu 
kanlı harbin içinde garip bir ha· 
dise oldu. Paul birden aağ taraf 
kasığı üzerinde şiddetli )>ir sade
me hiaaetti 

Bu sademenin ne oldutunu an· 
lamaya vakti yoktu. Faicat akşam 
ıiperlerine çekildikleri zaman ta· 
bancasının kılıfını bir kurşunun 
de mi oldugunu ve bu ku nun 

aiiyeti üzerine tramvay şirketi 
tramvay aıabalaranın adedini tez• 
yit etmiştir. Garajlardaki ihtiyat 
arabalar sefere çıkaı'tnlflardır. 
Bundan başka emanet hastalık 
ve saire gibi acil iıler için oto
mobil de temin etmiı bulunmak
tadır. 

Şöförlerin iddia ettiji gibi 
antre ücretlerinin tenzili ile 
şöförlerin zarar edecekleri 
mevzuu bahıs değildir. Kilometre 
ilçretleri eski fiattan •tatıya 
indirilmiş olsaydı o zaman zarar 
edecekleri hakkındaki iddialar 
varit olabilirdi. Fakat antre ücret• 
lerinin ten'Zili ile zarar etmiyccek· 
leri /. 40 hatta 50 de karları Yar
dır. şöförler cemiyeti dün Dahi· 
liye vekaletine ve Halk fırkaama 
müracaat ederek kendalermin za
rardan vikayelerini rica etmit· 
lerdır. 

Taşkınlık yapanlar 
Dün bazı taşkınlıklarda bub1e 

nan 3 şöför daha yakalanmıştır. 

Bunlar müddeiumumiliğe verile
ceklerdir. Evlki gün yakalanaa 
Salim ve Ali isimlerindeki oto
mobilciler dün adliyeye teslim 
olunmuşlar ve serbest bıralalllllf
Iardır. 

Ehemmiyet verilmiyor 
Vilayet grevle mühim bir me

sele halinde meşgiil olmatı bile 
lüzumsuz görmüttür. 

Zira otomobilcilerin grev yap
ması şehir nakliyat umumiyeai 
üzerinde hiç bir tesir icra etme· 
miştir. 

tabanca namlusu lizerinde yapı• 
şıp kaldığını gördü. Harp eana· 
sanda kurtun isabeti kadar tabii 

bir şey olamazdı. Fakat gayrı tabii 
olan birnokta vars oda tabancaya 
isabet eden bir k rşun -vazıyet 
itibarı ile kartıdan, düflll&n tara
fından degıl arkadan atılmış 
olması idi. Yanı Pola silah çe
ken kendi askerleri arasmda 
biri idi: 

Bu acaba bir kast mı idi yo
ksa bir kaza ve ya acemi• 
tik eseri mi? Ertesi gün böyle 
garip bir vak'a rfa Bernann ba· 
şana geldı. B reket versin f8D• 
sı yardım etti de kurtuldu. Bir 
kurşun arkasınd•ki çantayi del· 
mif, omuzunun aıyırarak geçmi-

ıti. 

Dört gün sonra Polun şapb
sı bir kurşun isabeti ile delindi. 

Kurşun gene a k dan gelmişti. 
itmedi l 



Bertin, 1 [A.A.] 
.M. Von Schııbert in riyaseti al

tı•ıda Madritteki cemiyeti akvam 
İçtimaına İ§tirak edecek olan Alman 
murahhas heyeti Pazar ak§amı 
yola çıkacaktır. M. Stressmann 
Madride Çar§amba gı"inü gide
cektir. 

Berlin, 1 [A.A,] 
Cemiyeti akvamın Madritteki 

içtimaında lngiltere hükumetini 
Sör Austen Chamberlainin temsil 
edeceği Londradan bildiriliyor. Bu 
keyfiyet M. Baldwinin hiç bir 
suretle şimdilik iktidar mevkiini 
terketmek niyetinde olmadığına 
delil teşkil eder gibi görılnılyor. 

Roma, 1 [A.A.] 
111. Grandi, akvam cemiyeti mıi· 

zakaratına iştirak etme>f için Cem· 
berlitarik tarikile Madride gitmek 
ılzere "Biancomanı,. vapuruna bin
mi§tir. --
.Bulgaristanda yağmurlar 

Sofya, 2 [A.A] 

Pek ıiddetli surette yağan 
Yağmurlar Razgratta ve Bulgaris· 
tanın şimali kısmında feyezanlara, 
büyük hasarlara sebep olmuştur. 
iki kişi boğulmuştur. 

Tenis şampiyonluğu 
Paris, 1 [A. A.) 

· om Beynelmilel Fransa tenıs ş · 
Piyonlıikları dömi finalinde La
Coste Tildeni 6-1, 6-0, 9.3 ile 
Mis Wills te Mis Benneti 6-2: 7-5 
ile mağlup etmiştir. 

Borçlar mes'elesi 
Paris, 1 [A.A.] 

Nazırlar meclisi borçlar mes'
elesini, bu baptaki mukavelenin 
ne suretle tasdik edileceği no
ktasından tetkik etmiştir. Muka· 

Yelenin bir kanun Jayihasile ya
hut bir kararname ile tasdikı 
suretlerinden birisini tercih hu· 
susu M. Poincareye terkedilmiş· 
tir. Mecliste müzakere M. Bria· 
ndın akvam cemiyetinden avde
tinden sonra açılacaktır. 

İlk Çin Reisi 
Pekin 1 [ A. A. ] Çin cümhu

tiyetinin ilk rE'isi Sun Yat Senin 
&llzel kokularla doldurulmuş naşı 
bu gün Bronzden bir tabut içine 
konulmuştur. Tabut çinliler için 
bundan böyle bir ziyaret yeri ol

ması muhtemel bir dağ tepesinde 
inta edilen metfene götürülmüş
tür. Pekinde bir hafta muazzam 
nıerasim yapılmıştır. Merasim ta· 

butun nakliyle hitam bulmuştur. 
Alayda ecnebi memleketler na
mına 18 siyasi mümessil hazır 
bulunmuştur. 

Iran hazinesi 
Deyli Telgraf gazetesinin Tah

ran muhabiri bildiriyor: 

Şahın hazinesindeki mücevhe· 
ratın kıymetini takdir için Fran:;a
dan celbolunan mütehassıslar ra
Porlarını kabineye vermişlerdir. 

Bu mücevheratın çoğu elmas, 
Pırlanta. inci ve zümrüttür. Züm
rütlerin sıkleti 112 libredir. Bun
lardan en büyügünün kıymeit 
15,000 İngiliz lirası talımim olun

muştur. 

Bir dizi incinin kıymrti 20,000 
İngiliz lirıisı takdir edilmiştir. Pır· 
lantaların kıymeti henüz takdir 
olunmamıştır. Bunların içinde bu· 
hıııan meşhur "Deryayı nur,, pir· 
lanıasınm kıymeti takdir edilme· 
Ye~ek derecede feykalade olduğu 
an ln,ı lnm.tır. 

- Terfiler -ıl 
Ankaı·a 2 fhasus1] ı 

T.B.M. meclisinde evel- ! 
ki gün kabul edilen yeni ı 
bir kanunla askerı terfi i 
kanununun ] ,IJ.,6,JO, 11, l 
16, 18nci maddeleri tadil 
edilmiştir. 

Bu mevada n-öre ordu 1 
zabitanı "muh~rip" .. ve 
"muavin,, olmak uzre 

iki sınıfa ayrılmaktadır. $ 
Müsavi ve muadil vazi· 

fede J;mlunanlar arasında 
kıdem, sahip oldukları 
rütbeye, tayin tarihlerine 
göre hesap edilir. 

Hazarda kıta veya mu· 
adili makamata kadro· 
larında gösterilen rötbe· 
lerden mada rütbe ile 

asaleten kimese tayin edi· 
lemayecektir. 

1 

Terfi edebilmek için 
her rütbede asgari hiz
met müddetleri şudur: t 
Zabit v. 6 ay i 

1 Mülazım 3 sene i 
S ,, denizdo 2 ,, 1 
lnci,, 3 ,, $ 
Yüzbaşı 6 ,, 
Binbaşı 4 ,, 
Kaymakam 3 ,, 
Miralay 3 ,, 
Mirliva 3 ,, 
Ferik 3 ,, 
lnci ferik 3 ,, l 
Başkumandanlığın gös-

tereceği lüzüm üzerine 
bu müddeiler nısfına in· 

dirilehilır. Harp takdir
namesi ve kıdem alan· 
lar da hu müddetleri fi· 
len bitirmek mecburiye-~ 

f tindedirler. ! 
Ordu ikramiyesi 

Ankara, 2 [Hususi] 
Meclisin evelki gün kabul et

tiği bir kanuna göte, KaraDeniz 
Hava ordusunda Atışlarda mu
vaffak olanlara, askere okuma 
öğretenlere, vaktıhazar ve sefer· 
de müsademelerde fevkalade 
yararlık gösterenlere, Nafi ihti· 
raatta bulunanlara, mevcudu 
ıslah ve tekemmül ettirenlere, 
Binicilik ve hayvan terbiyesinde 
muvaffak olanlara, ecdebl dillerin 
tahsilinde temeyyüz r yleyen!ere 
mesleğine ait faideli telif vetercü
mede bulunanlara, Harita ve kroki 
yapmasında muvaffakiyet gös
teren !ere ; Talim ve terbiyede 
temey- yüz eden böHiklere ; 

Imalütı harbiye de Miiteamil 
usul ve imalatı islah ve tevsi 
edenlere Tehlikeli ve müşkül 
· alat ve tecari bi icra edenler 
ım • . 

1 fabrika ve imalüthnele;ae ıma at 
sarfiyatında tasrrrııftemın adenl:re; 

Harita müdüriyetinde Harıta 

k l plarının tersim ve ihzarında 
o 1 f . l . 

ve litograf ve lk~r~o1gr~ ıd ı~ erı 'le sair haritaı:ı ııc: ış erın e ev
:raıade muvaffakiyet ?öst~ren!ere 
'k ·ye ve kıta hedıyesı venle· 
ı ramı 

cektir. 
bu ikramiye ve hediyeler 

devairde müstehak olanların me
nsup olduğu şube amirinin in
hası ve umum müdür. veya da
ire re islerinin tasdikleri ve kıt' 
alarda fırkası kumandanlarının 
ve yoksa en mafevk kum~~~a
nın inhası ve vekilin tasvıbı ıle 

verilir. 
ikramiye ve hediyele~in m~: 

stehıklerden kimlereb. ve~ılecegı 
"ktarı ayrıca ır nızamna· ve nıı ı 

m~ ile tavin olunaca.,tıı · 

Dostluk 
Paris 2 [ A. A. } 

Petit Parisien gazetesi Türkiye 
Suriye mes· eleleri hakkında hasıl 
olan itililfın tevlit edeceği en mü
him netice Türkiye ile Fransa 
arasında yakında bir dostluk mu· 
ahedesi akdi suretinde tecelli 
edeceği ve bu baptaki müzake
renin Pariste careyan eyliyece
ğini yazıyor ve makalesine şu 

sözlede nihayet veriyor : ( Bu su
retle Türkiye ile Fransa arasında 
evvelce dostluk ve itimat esasla
rı üzerine kurulmuş olan eski 
münasebet yeniden başlayacak
tır. 

Harici siyaset 
f 1 rinci sayfamızdan mabat] 
Atinaya kidecek olan elçimizde 

derhal Yunan hükumetile esası 
mukarrer olan dostluk ve hakem 
muahedesinin müzakeresine baş
lıyacaktır. Bu yakin komşumuzla 
daima arizasız ve emniyetli müna
sebatta bulunmak bizim hakik 
emelimizdir. Halledildiğiııi arzet
tiğim bu mes'elelerin esaslı hatla
arına ğelince bunlardan Türkiye

Suriye hududu için o hududun 
tetkikine memur komisyoııuu me
saisi ve Türkiyenin oradaki emni· 
yetini islilzaın ettiği vaziyet nazarı 
itibare alınarak iki tarafın muva
faka tile bir hat kabul olunmuştur. 

Mübadele işlerinda evvelce 
de arzettiğim iki taraf hükume
tinin müzakere vn teınaslarınd an 
mülhem olan mübadek komisyo
nundaki bitaraf reislerin Istatoko 
esasındaki telkinat ve teklifatinı 
kabul ettik. 

Demiryolu mes'elesinde ise 
asas itibarile anlaşılmış olup bu 
hususta teatisi liizım gelen mek
tupların tatbıkı ile iştigal edil
mektedir. 

Aferin ada beledivesine 
• 

" Her şeyden eve) sihhat ., 
düsturunun bütiin dünyaya ba
kim olduğu bu asırda sihhat na
mına irtikap edilen bir cinayet
ten bahsedeceğim. Ben Kınalı
ada sakinlerindenim. Geçen sene 
ada belediyesi Kınalıadanın en 
işlek caddesi olan çarşıya bir 
aptesane yaptırmıştı. Ada halkı
nın vukubulan ısrarına rağmen 
yaptırılan bu aptesane, mevkıi 
itibarile, her hangi bir ihtiyacı 
tatmin eden bir vasıta değil, ada 
namına bir şerefsizlik abidesi 
olmuştu. 

Böyle bir ııptesanenin yapiırıl
masındaki isabetsizlik bugün an
laşıldı. Çünkü aptesanenin deni
ze giden mecr~l~rı ~a~ımsız!ık
tan bozulduğu ıçın pıslıkler çar-
şı içinde taşmakta ve pi:; koku
larıyla iğrenç bir manzara arzet
mektedir. Bu sıçak günlerde ha· 
vayı ve umumi sıhhatı ihlal 
eden bu vazjyette ada gibi has
ta tedavi edi!en bir muhitte ta
hammül etmeğe imkan yokutr. 
Şehremenetinim nazarı dikkatini 
celbederz. 

Kınalı Adada Hüsnü paşa 

Yalısında Cevat. 

Sinema operatörü 
iyi bir siııeına operatörü, Elı:kli· 

rikci ''e nıotorcıı i~ arayor taşrayt 
tercih eder. 

üsküdar Doğancılar tahta rernncı 
Sol;ak !\o 13 

Daktilo aranıyor 
Nim resmı bir mıiessieede ça: 

lışınak lızne elli seri v yem 
harflerle yazma;'.:a ııınkteJır lıır 
daktilo haİıana ilıti)·a1;·nıız var. 

!\1 ııracat nJrcC'aİ 
c 1 tı il: ii. i n. tla:ı :~o. 1 

Al •v c"kar n M ~ ~r 

l(ihr~tve çalimak ini i. ·arı 
kanununun nıetni. 

[Alev çıkaran nıaddeler inhisar altına alınmıştır. 
Yalnız adi kav ve fitille 1atllanılan çakmaklar 
müstesnadır. J 

Ankara, 2 [hususi] müracaat etmiyenlerin bu makine, 
Kibrit ve çakmak inhisarı ka- alat ve edevatları, yukaraa yazılı 

nunu Millet Meclisinde kabul edil- komisyon tarafından takdir olu-
di. Kanun berveçhi ati- nacak bedel mukabilin-
dir: de alınıp inhisar idare-

Madde 1 - Kibrit sine devrolunur. 
i 1 e alev, k ı v ı 1 c ı m Madde 6 - inhisar 
ve hararet çıkararak altıııda bulunan kibrit 
her hangi bir madde- ve çakınal.. ve çakmak 
yi tutuşturmak için ku· taşları cins ve nevile-
llanılan müşteil mad- rine göre maliye veka-
deli ve ya fitilli her letince tesbit ve icra 
nevi çakmaklar ve sun'i vekilleri heyetince tas-
çakmak taşlarının ima- tik edilecek fiatlarla ve 
li, ithali ve satılması bayiler vasıtasila satılır. 
Devletin inhisarı altın- Bayilere verilecekjbey'· 
dadır. iye mıktarları fıkra mu· 

Bu maddenin bükümü kav cibince tayin olunur. 
veya fitille kullanılan makanizma- Madde 7 - Kaçak olarak 
sızr.d1 çakmaklara şamil değildir. tutulacak kibrit ve çakmaklar 

Madde - Yukariki madde· müsadere olunmakla beraber 
de sayılan şeyleri satanlar ile her kibrit kutusu için 25 kuruş, 
bu kanunun neşrinden eve! bari- her çakmak için 500 ve her 
ce ısmarlayanlar, neşir tarihin- sınıf çakmak taşı için 25 kuruş 
den itibaren bir ay içinde elle- para cezası alınır. Bu cezalar 
rinde bulunan veya ısmarlanmış tahsili emval kanununa göre tah
olan bu şeylerin cins, nevi ve sil olunur. inhisara muhalefet 
miktarlarile bulundukları yer- ve kaçakçılık edenlere kaçakçı
leri mintakaları mal memurluk- lık hakkındaki hükümlere göre 
ları~a bir beyanname ile bildir- ceza verilir. 

Madde 8 - Bu kanun ile meğe mecburdurla.r. 
inhisar altına alınan maddelerin Madde 3 - ikinci madde 

mucibince verilecek beyanname- imal, ithal ve satını işleri, hükmi 
şahsıyeti haiz ve Maliye Vekale

lerde yazılı şeylerin dahilde bulu- tine merbut bir müdürlük vası
nanlardan, bu kanuna tevfikan 

tasile idare olunur, ve kanunu 
inhisar resmi [alınarak serbestçe mahsusa müstenit olmadıkça 
satılmasına müsaade olunur. Şu 

inbisarın fertlere ve şirketlere 
kadar ki, çakmaklardan alınacak 

devri caiz değildir. 
olan .inhisar resminden evvelce Madde 9 - inhisar idaresi 
alınmış olan istihlak resmi indi- 'lüdürü Maliye Vekilinin intiha

rilir. bı ve Reisi cünıhurun tasdikile 
Kanunun neşrinden evvel Tür- tayin olunur . İdare ve hesap 

kiye için ısmarlandığı kanaat ve· usulleri Maliye Vekaletince tan
rici evrak ve vesikalarla isbat zim ve icra Vekilleri Heyetince 
edilen maddeler, iki ay içinde tasdik edilecek bir talimatname 
türk limanlarına geldiği takdirde ile gösterifü. 

orijinal faturalarındaki maliyet adde 10 - inhisar idare
fiatına gümrük mahalline kadar sinin büdçesi Müdürlükçe tan
yapılan masraf ve resimlerin ila- zim ve Maliye Vekaletince tas
vesi suretile elde edilecek bedel vip edildikten sonra Reis cüm
mukabi!inde Hükumetçe satın burun tasdikına arzolunur. Her 
alınır. Ancak orijinal faturaların- senenin hisabı katisini mali se
daki fiatlar fahiş görüldüğü tak- nenin sonundan itibaren altı ay 
dirde evvelki faturalar tetkik i~inde · büyiik Millet Meclisine 
edilerek vasatisi alınmak veya takdim olunur. 

DEDi KODU 

Şöförler grevi 
Sehrema neti otomobil ücıcıle· 

rini irıılirmek iotediAi içio şöförler 
grev raptı. 

Otomobil 
aahipl eri 
-·ya eski 
fiatları ka· 

il bul edersi
==._,. o.iz, ve ya-

huıta biz o- tomobil işetmeyiv di· 
yorlnr. Enıaneı te buna mu· 
kabil kararmda musır olduğunu 
•Öylüyor. Netice ne olacak bilmivo
ruz. Yalnız bu müll&iebetle bir ·hi
kaye hatırladık: 

Bir gün bir ihti} ar eşek, tar
ladan geçerken bakmış ki dört 
beş genç eşek ha, başa vermiş
ler hora tepi}orlu. İhtiyar eşek 
seslenmiş: 

- Yahu ne oluyorsunuz demiş. 
Durup dururken bu neş'e ve sevin
ce sebep ne ? 

Genç eşeklerdea bui cevap ver
miş: 

- Biz sevinmeyelim de kinı 
sevinsin? demiş l\lahallenin semercisi 
öldü. Artık bundan sonra üze
rimize kimse semer vuramıyacak. 
Yük taşımı yacağız. Yalnız yiyip 
içip oturacağız. 

İhtiyar eşek gUlmüş. 
- Zavallı gafil çocuklar demiş. 

Sizde bu eşeklik varken sırtınıza 
semer yapıp vuracak insanını 

bulunmaz? Se~inipl güleceğinize o
turunuzda eşekliğinize a!l'layınız ... 

Onun dediği gibi, otomobil üo
retleri kendi istedikleri mıktarda 
iken bile saatlete lıiylc karıştı· 
rarak fazla para almağa Jıakan 
insafsız şöförler olduktan son• 
ra otomobil ücretleri inecek di· 
ye sevinmek bilmem ne derece 
doi:!rudur. Bana kalırsa bu ha· 
reket ıı;enç eşeklerin semerci öl
dü diye hora tepmelerine ben
ziyor. 

Biz eskisine çoktan 
Durup dururken bari 
Bulgurdan da olmaoak. 

razıyız, 

evdeki 

.. . . . . . . . . . 
Bir ilan 

Bir iJliis iddeasmdan dolayı 
mahkemeye verilen komieivoncu 
Nuri beyden dün şu mektubu 

aldık: 

"Muhterem 
efendim. 
"Cereyan 
eden mn· 
hakem em 
esnasında 

müddeiler 
tarafından, 

l!:ÜYa bana ait olmayan para
larla kızlarıma cihaz yaptığım 

lıakkınc1a vaki olan, iddeanıo ga
zetelerle neşri üzerine bir çok 
muracaatlar karşısıoda kaldım. 

Yüzlerce genç, kerimem cari· 
yelerivle evlenmek üzere şifahen ve tahriren muracnatta bulunu· 
yorlar. 

mümasillerinin fiatları nazarı dik- Madde l 1 _inhisar idare
kate alınmak suretile kıymet sinin ticari mahiyetteki iş:eri ve· 
takdir edilir. rilecek mütedavil sermaye ile Kerimclerimin şimdilik izdi· 

k k 'aç niyetinde olmadıklarını ve 
Madde 4 - Ça ma taşı ve idare olunur. Alış verişlerle he- beyhude muracaaııa bulunulma· 

kibrit yapmağa mahsus her nevi sap işleri muhasebei umumiye masının muhterem gazetenizle ila
makine, alat ve edeyatın ithali, kanunu kayıtlarından nıüstesna- nını reca ederim efendim. 

imali, nakli, ve alım satımı mem- _d_ı_r_. '-·~--------------~·------....::E;.;s;::..::a;...t:::....;M;..:;.a....,h...,mioiiuiiiiti. 
nudur. Bu kanunun neşri tarihin
de Tütkiyede bulunan ve bu ta
rihden evvel ecnebi memleketle
re ısmarlandığı kanaat verici ev· 
rak ve vesikalarla isbat olunan 
bu gibi makine, alat ve edevatın 
sahipleri bir ay içinde bun~arın 

cins, nevi ve mıktarını, ve mali
yet fiatını bir beyanname ile 
mıntpkaları mal memurluklarına 
bildirmekle mükelleftit. 

Madde 5 - Yukarıki mad
dede yazılı makine, alat ve ede
vat sahiplerinin müracaatı üzeri· 
ne İnhisar idaresince satın alınır. 
Fiatta uyuşulmadığı takdirde 
mahallin en büyük mal memu
runun riyaseti altında ticaret oda
larınca ve bulunmayan yerlerde 
belediyelerce intihhap olunacak 
bir aza ile mal sahibinin intihap 
edeceği diğer bir azadan mürek
kep bir komisyon tarafından fiat 
takdir olunur . Makine, alat ve 
edevatını bu suretle satmak iste
meyenler, bu kanunun neşri tari· 
hinden bir ay zarfında ihraca 
mecburdurlar. Bu müddet zarfın
da ilırzç etmiyen veya satmak ıçin 
l:1ymP+!cri gc rrir vesi! r!l r1a 

Mecliste verilen kararlar 
Ankara, 2 Hususi ] 

Tevfik Rüştü beyiu izahatından sonra meclis mühim bir çok layı· 
halar müzakere ve kabuletti. Bu meyanda meclis Türk Alman dost·I 
luk hakem mualıedesin;n t::;stikine Samson sahil şimendüferi esha
mının mübayaasına merhum maarif vekili beyinNecatibüyük annesine 
bir senelik tahsisat verilmesine, muşta bir vilayet teşkiline, tuztnhi
sar muamelatına kaçakcılığin men'ine, Ankara istiklal mahkemesince 
10 seneye mahkum hattat Hüseyin mevlevinin affına, Ankara imar 
pilanının tatbikine, devletle alakası kesilen bil'uınum memur mah
kumların idam edilenler de dahil olmak üzere kesilmiş tekaudiyeleri 
ne yüzde elli ilavesi ile iki taksitta verilerek ilişiklerinin kesilmesine 
dair kanunlarla şarkta evvelce muhtacine dağıtılan arazinin yeni sa
hipleri uhdesinde ipkasına, muhtacine muhacirlere arazi tevziine, ka
dar verdi. Yalnız arazisine vaziyet edilen eski arazi sahiplerine 500 
ila 2000 dönümluk toprak bırakılacaktır. 

.Fort Rusyada ı 
Berlin, 1 (A.A] 

Kıral .Fuat 

Moskovadan bildirildiğine gö. 
re Sovyet hükumeti döıt se" e 
zarfında 30 milyon dolar kıyme· 

ti nde kamyon, otomobil ve trak
tör teslimi ve Rusyada vücude 
getirilecek olup senede bir kaç 
yiiz bin otomobil imal edecek 
olan müteaddit fabrikalar inşa 
ve işletilmc,i hakkında Fort mü
esscsi,·le l:ir mukavele akdcyle-. '. 
mı~ x. 

Siracusa, 1 [A.A) 

Avrupaya gitmekte olan Mısır 
Kıralı Fuat buraya vasıl olmuştur 

İspanya hükümdarları 
· Madrit, 1 [A. A.) 

Kıral ve Kraliçe ile M. Primo 

1 

dö Rivera Barcelondan Madride 
crelmişlerdir. 
" 

• 
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A t-ık '.rywuııı~taııthı fi&r. -içi• 
Gümrük. tarifesi 

~ 
... l 1 nci şafıfadarı mabcııl 

~n,tımnk umidi ka/;mittk;~' 
• Terife rakk-emlan ilk Y•· 
pıl~ Ahlt6 nlsbetin etr•· 
fmd4 b1İIUQ01ak i;zere r-Pıl· 

Bi~ 'Fütk ga~etesinin Venizelosa hitaben yezdı·ğl 
vk ınektup, yunanlılarla bir IBttahede 

·-.. ~llİi1.aCağımız r.ıırada garip lı-~l' tezat yapıyor. 

ml(tu;'_. lddill edlldlii . idJ>l 
m~lı bir ta~ deAflCllr. 
tJnotmafl\ak lbundtr W )'~· 
~ .... b~lrh""· 

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

~ırjnyenlal remaa 
lu~e nispet k o-
luNa hüılm al~UD!E r•lm· 
!er onltarın alepetlnio danu

Sakallıdan ~tafa Sabrlde,n, Püı· oda killm.-k&adir. 
knlffic18, Pii*üiıtkqen' \:op_ur SaAayU çok inldıaf etmiş mem· 
haltk-~,. ilınm H,ıa11dan, Ka· leketlerin biraz alır buluauyona 
dug~ Hti*Yfiıden keNmet umu· bv.da doitrudan cfotruya meaıe
luril&u ketin ilctfıadt ihtiyaçlarını dOtil• .. 

2 - ~i intibabatı vermek düğümüz ve onu biran evel tat
is~e~~orlhıuz. Bu bizim iç.in mia edıebtmek iıtedfAU içindir. 
dini bir ""!Jledir. H~'kb ~- Bu itibarla onlerm wileslne 
yeaı!ıhı paytmal edtMiaegfni biı· aaraaraa belki bizi11i tarifemiz 
de inemeyiz · Kititelere papaı, daha $r addolUDabllir. Sanayi 
dini •otkıeılere deeput taY,İ'n et- itibarile birden daha dun olan 
m'5tc ltakbaız oka bite ebıi!et- devletlerin bir kısmından kıymet 
lerin bqıaa kendi ilted' iniz itibarile dundur. Saniyen tarife 
tatıeları mi.iki yapJMk 5 hi- ilk yapıldıkı i9ia hükumet ve dev
yetiniz debiiiııde defildiı l~an· let buadan ne almak istemişse 
bıalda nunlar ve gayrı Türk ekal- biz sadece o miktarı almak için 
li;rotlort YuAallistuda da Türklor· tespit. ettik; bu tespit edilirken 
den mada ermeni ve musen bir kısım saRayiimizi himaye etmek 
ekalltyetleri bu hukulctan iatifada eauıftı da temin ettiğimizi ümit 

. • . . - ediyorlar. Gaıbi Terakya Tütk· ediyoruz. Sadece vaziyeti himaye 
lotı:v&:;bit SaHi.yete verılmesı M. Ventzeıos • leriu niçin bu hakkı vermiyor· etmek olmadı devlet varidabnm 

laıu:Jı 3*n en kuvvctJi, gasbı 1 d .. 1H Lk d'l b. l ıunuz. bir kısmını temin eden ithalat 
• 1 _L • tı· b' a o ume maa um e ı en ır 3 T"' kl k d'l . b h b. · ld ~. catz ti~ ayan en euemmtye ı ır .11 . h ... k.. • . d - ur er, en ı enne a - giim~ün ıze vermış o u ... 

şeydir. Bundan başka Yunan mı etın . uzur ve su un ıçın e şolunan müsaadeye dayanarak aebalit daima ~özümüzün öniia· 
b::ı.A t' · k ·J mesut bır halde bulunduğun k·..ı.-:...:ı...r ~--k ve teşlcilittar de kaldı ve tabıi olarak bu tarife us.UIDC tRıa anunu esasıue . . . uırup.n• ~~.. , 

ı ·~- -·~'- -L ıı.: a.L;· .ril h _ ortaya atatak onun ızzetı nef'Slne t:'mak selibiyetme maliktirler. tertip edilirken memleketin ileti· 
ı..uz tNa ~a uye1n:re ve en u L k ...&:I .d. 1 d ·· d t · b 1 lruk dala ~ ıı- •8 aret euı mesı ır. nara ne en muaaa e e mıyor- aadi ihtiyaçları oldutu gi i mai 

b
. un fh a ge".:: ve şumu u Her ne hal ise, mukadderab· suauz? Hatiyaçları da ğöz önöRde lutuld11, 
ır me um•u ,_,ıyor. . . 4 o:r. k 1• d · d a.&....ı..tel'f k · 1-- htel'f 
1 t b .. L d k li t tımızı tutan laflann ucları sızın - ı·ür ün e ın en, evın en ıtrua ı omııyo•rarıa, mu ı 
ş e ugun ozan 8 e a ye • ellerbıizdedir. Bin defa yazdığı· alınarak muhacıra verilen bu ka- tecesstıılerin üzeriadc aeneler· 

ler llulrukuu.P altına imzanızı koy· mız yazıları bir defada size bitaben dar parayı, Mali icra bedellerini dea beri c;al11mak istedikleri ll· 
dü~unuz tarilatcn şu.an.e gelince• yazıhoruz : Burda ya•ayan türk mutlaka ödemek ve zaten bitkin yıha mecliıi ilinin encümenlerin· 

kad it b bi w d de bilhaasa çok rağbet gören 
ye ar a ı ıene gı ı r zeman aka iyetine hayat aakkı verilirse bir bale gelen yunanla Türkü e mulatelif encencümen tarafından-
geçiyor. Altı sene gibi bir millet bu aeben doksaa bin kişilik kit· yunan tabası kabul etmek lazım- uzun uzadıya ve aylarca tetkik 
ticareti yü.ıüoden mahvolur mu?. leye insan nazarile bakılırsa ve· dır. Vazife ve hak bunu emre· edildi. Tetkikin vermi~ olduğu 

Bu görülmüş işidilmiş, bir şey mi?. reolere ve bakanlara biç bir zarar der. Türkün tabasını ıaer'aaını neticezaJlllediyoruzkimemleketin 
Hiç bir vakit ... Lakin Rodoblar1· gelmez. türke vermek mukaveleler ve ha- milletin menfaatine her cihetten 
neteyiade haklarına, hayatlarına 1 - Türk cemaat heyetlerini yat kanunları ikiza8ındandır. Bil- siyanet edecek bir derecededir .• 

tekdfül ettijpız'bu sekse• doksan İlltihap etmek en sarih hakkımız· tün bunlar en sa~ih Jaalclarımız- Resimden muaf eşya 
bia kift!1ik Tirle kütlesi eriyüb gı·- &r, bunu yermemekte mütema- dır. Battmıza yerleştirdiğiniz 

vn fi ·ı · b' .. l" • · ik l ld Büyük millet mecliıinde bu 
dl.yor. Bn.aün başını kacıyaca'- diyen ısrar ediyor, pelc büyük bir rarı erm ın tur u mtır a a e e k -o... T K ·L· b .... ..ı- • za1 · 1. kt gün kabul edilen yeni gümrü 
tırnaga bile muhtaçdır. Bu neden fedakibk :ıannediyorıunuz.Türkiye ıKı U._,u• ım 1 ve gız 1 me up· f · •--- .. 

fir lanndan daha aç.ık, onlardan da- tari eaı 1WU1Ununa nazaren aıagı· 
oldu ? Ticaretin, ziraatın, iktisadi · arilerini buralara yerleştirerek ha serbest olarak ıöyleyoruzki, daki eşya gümrük reaminden mu· 
buhraaın te• airinden deyil ... en ciğeri beş para etmeyen bu adam· saadet içinde olduğumuza dair abrt : 
adi görülen bir iusamn bile haya- ların delaleti ile hükumetin hangi size gönderilen ve matbuata ve· Ziraat ve te@viki sanayi için 

d kanunlarla resimden istisna edilen tına lazım olan hukukun verilme- siyasetini te vire gayret ediyor-- rilen mektupların hepsi yalandır. h 
l ve edilecek mevat ve ayvanat, 

mesinden .• en lakayt bir Türkün sunuz aalatı mı yor· Bunlardan Bunu aiz de bilirıiaiz. Maksadım; Türkiyenin bir noktasmdan bir 
bile kalbine salınan dehşetten, laizmet beklemeği biz küçüklük bizi bizden sormamızı istirham ecnebi toprağına geçmek şartile 
e~ ümitli bir adamın bile imanına görüyoruz. etmeldir. Hem mevkilerimize bize dijber noktasına gelen ,·eyahut ec· 
atılaqcyeis paçavrasından... Türk mlinevverlerinin Kema· sormadan adam koymalc ve her neni memleketlere çıkarıldıktan 

1923 de asayiısizlik ve em- list olduklarını ilin ettikleri için hakkımızı payimal etmek, hem de soma gittiği memleketin gümrü
niyetsiılik, ondan sonra müte· mevki buı.ıyorlarsa bu pek küçük bizi bu adamlarda• sormak, oa· ğündeu dıtarı çıkmayarak veya 

l T .. '-1 ü • d b 0 '---t 1 muvakkat kabul usulüne tabi tutu· madiyen devam eden, burada bir külfettir. ara urK er zerın e ır 1ro11 ro 
· • _,_ ..ı ... lC. lup mahiyeti asliyesi hiç de21ıişm.ek· 

yaşanmıyacak kanaatini her Tü- Başımızda bulunmalarmı bir memuru ımtıyazı verm~, ~ru- sizin azami bir sene zarfırida tek-
rkün kalbine yerleştiren dayak- haysiyet meselesi telekki etti· su ya hiç te münasebetini bula· rar ithal edilen yerli veya evvelce 
lar Türklerin her türlü iktisadi gimiz halde nereden ğeldigi, ne madı~ımı.z icraattaııdır. Hürmet- gümrük resmi istifa edilmi~ ecııe· 

lerimizin kabulünü riea etleriz 
vaziyetini berbat bir hale sokan mahiyet taşıdığı belli olmayan bu efendim. Meltmet ffilmi bi eşyaeı, akı ay zarfmda iade 
müdereler, muhacır iskanları adamların yunanistan içinde ser- edilmek şartile panıQ"ırlar, tiyat· 

T k 1 k rolar ve sirkler, ko~u ve yarl§lılr 
anlattıki biz garbi ra ya ı tür ler bestçe dolaşmaları ve himaye Ademi iktidar İÇİ.il muvakkaten ithal edi)en 
su başıada olsakda olmasada su· görmeleri hükumetin siyesi bay· umum eşya ye hayvanat, tamir 
yu bulandırdınız" hükmü altında siyetine dokunur bir hal değil- Ve bel gevşekliğine veya boyanm,a için memleketten 
kalan bir kuzunun akıbetine ug· midir? Bu adamlar keadi mem- En müessir deva Seroin hapları· çıkarıhp veya ithal edilen eşya, 
rayecağız. Hemde bizi bu akı· leketlerinin matrupudurlar. Bizi dır· Deposu İstanbul Sirkecide isken· şukadarki gümrük resmi tediye· 
betden ne Lozanın baş vekili- bunlanmı soracaksıaız? Bir yu- deriye oteli titisalinde Ali Risa ecıa· sine tabi tutulacak yeni aksamı 
miz tarafından ı'mza edilen mu· n8.lllının Tu''rk1°ye fı"rarı'sı'nden 'd" T 150 ı.. ı asliy~ ilave edilmemi§ olması nesı ır. aşra.ya a.uruş posta i e me§ruttur. Yeni aksamı asliye ili· 
nhedegamesi, nede Atinanın iti· medet beklemesi kadar küçüklük gönderilir. İsmirde ecza depolarında ve olunduğu takdirde hu aksam· 
lafnameıi, kurtaramıyacaktır. la- olurmu? ve Irgat pazarındaki eczanede bulu· dan resim alınır. 
kin teessüf ettigimiz nokta bura· "Babalaki ., den, Ali vasfiden, nur. Y~rli mahsullerin ve mamul-

lstanbul Darülfünun mü
ba}raat komisyonundan: 

Tıp fakültesinin 929 sonei maliyesi iptidasından nihayetine kadar 
bir senelik bil'umum muayyenat ve listelerinde muharrer diğer ih
tiyacnt ve levazımı umumiye saireleri ve Darülfünunun idarei mer
keziyesilc diğer şuabat ve eczacı dişçi mekteplerinin kezalik bir 
senelik hıer nevi mahrukat ve ihtiyacat saireleri Haziranın 19 uacu 
Çarşanba günü saat 15 te ihale olmak üzere kapalı zarf usulile 
münaknsaya konulmuştur. Talip olanlar her biri için ayn ayrı 
mevcut şartname ve listelerine göre bu bapta malumat almak 
üzere her gün öyleden sor.ra mülga Harbiye binasında vaki ko· 
misyon kitabetine müracaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi 
alınamayacağına binaen teminatların behemmehal bir gün evvel 
muhasebe veznesine yatırılması ve alınacak makbuzun tddifname· 
lerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir saat evvel 
komisyonur.:ıuze müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

Bektaş efendi vakfından 

• 

•••••••••••••••••••••••••• 
ABONE 

ve ilôn tarifesi 
Abont} ücretleri 

tiıt ayhk Alb aybk Seııalik 
Dahil: 5 9 J.7 lira 
Hariç için : 9 lO S3 • 
Adres tebdili için fS\k &öude-

rilmeli. W"UI 

ııan llcHttlfNıl 
Tek sütunda -.timi .... ID'IU 

~DCl lal'fada 11; A--. 
Betinci c j) • 
DördUncu c 80 • 
Uçl1aott c 1JO c 
ikinci c 200 • 

Banka ve P ..;iı98esab Maliye illıı1arı 
husust tariJ.ye tabidir. Tbret mtld
tıriyetinin, ıirketle\in taJQUi ~· 
aki ilanlar9e k.fttibi adi11ikıw wı ano
nim §İrketler ilAnlan. eautimi Qtt,pı 

kurqtur. • Devair ve m\ieuetatı ... 
mi ye fllnları, Turk. mektepleri ve atarı 
mUııteıire il!nlUn santimi yirmi 
kuru~ur. 

lerin ihracatına mahsus olarak 
ittlal edilen yeni ve kullanılmı§ 
§işeler, ç~allar ve fıçılar ve ma· 
deni vesair kaplar ile bunlardan 
evvelce ithalat resmi istifa edildik· 

ten ve'8 yapıldıktan sonra yerli 
mahsulM dolu olarak gelen siromler 
qağıdaki UAçıar ve !".P aletleri 
~eün teyi,n edeceği müddetçe 
1'4'0S8h8"8D, bodupoiaıyom, saf 
hi}aodör <lö ~' saf iyodür dö 
meft.Qı, sııf safisilat dö merkilı,aaf 
.,.r dö merkfir, teferruatile 
~ı Qoatken cıihuı, meakGr 
~ iJ!eıtecŞ olan motOr .e diu· 
mo)trıtı <tabiidir. 
~ VtfJB ko§u ve binek veya· 

but C§Ya nakletmek için ecnebi 
memleketlere gönderilip gene iade 
edilen 'fGrkiye mahsulitt mami· 
ltt, layvanat ve nakil vasıtası, 
il;ucatta . "rııhk olarak i~timal 
edilecek ~atınden her nevı men· 
81le8t "Ye madenlerden ve Solefan 
kllatlarindan mevat ve ıtttf1n ba1· 
yafarında kullanılmak Gzre ithal 
edilecek körtıklü mukavalar ve 
incir mahsülünlln anbalajında kul-

la~ak i9in oelbolwıa«M ~t 
\rt elneali 'maddeler ve il~ 
ietimal edilen hususi tertibatı hatz 
arebalar vesaire 

Maliye ve iktisat vekitetlel'İllce 
W$ olunacall miiddetler zarfm· 
da ltaraç edtlmelc şaıtile roaim 
vermelcle mfikeUef olanlar tar&• 
flDdtıa 2etirilea veya buaı.raa 
"91\ı..H -~ ,,.,., • ·
~' ·~··Wft ... tıtallUA 
...... ieM..l edüllaedea ~ 
le moddet ilttaal 
IOBN heyeti aellye1iyle YftJaW 
.... iyett tebdil edilmek Mı ..,.. 
muafiyı1ti gayri haiz mahalleN 
devredilen •ıya dewodildfti za. 
maadaki şekil ... hi,.-e ıöre 
hcall edileceği tarife madc!eıi 
üzerinden gümriik reamirıe tabi· 
dir .. Bu tarifede memnuiyeti zik· 
redtlmeyea eşyuın baıka kanua· 
larla ithali mecıedilmiı iıe bu 
memnuiyet devam eder. Ayn 
ayrı reıialera tabi olan veya 
resme tabi olallla olmayan eşya 
tarifede zikredilmit bulunuyona 
işbu mahluttan alınacak reaim 
mıktanaın tayininde ihtiva etmek· 
te old1Jiu maddeler arasında rea
•e tabi olanlarm ılklet itibarile 
galibine itibar oluaur. Ancak bu 
mahluttaki maddelerden en yük· 
sek resme tabi olan sıklet itibn
rile yüıde oDhet ( 1 S dahil ) nis· 
beti mütecaviz olursa tamamı 
bu en yüksek resimli maddeye 
göre resme tabi tutulur. Keulik 
iıbu ma1ılutu terkip eden madde· 
lerin herbiri de yüzde onbeşten 
dun olursa en yüksek resmi ve· 
ren laangisi ise resmin tamamı 
onun üzeriaden yüzde on tenzi· 
li.tla almır. Kalınlıfıı ne olurıa 
olsun, tarifede mevcut olamadık-
ça gümüı yaldızlılar da asıl reşim 

yüzde yirmi, ve altın yaldızlılarda 
yüzde kırk, fazJaıile tahsil olunur. 
Mu\ıtelif'rüıuma tabi eşya bir kap 

derüailnda bulunur ve mükellef b
unlarıa cümlesinin içinde eayübek 
tabi olan nevi addedilerek güm· 
rüklemesini beyannamesinde tek-

llf"'*ra• hu teklif gümrük da· 
reeiace kabul '.Ol.11aur. Makineler, 
motör'ler, ibttti/ı maddeler gibi 
memleketiD aktieadt faaliyetine 
ve ya feYkatide ih.tiyaçlanna ya· 
rayen etYB reaimlerinin kısmen 
ve ,. tamamen üç ay müddetle 
teciline Maliye vekili mezundur. 
bu tecildm istifade edebilecek 
91ffn1a nevileri icma vekt!leri hıy· 
thide tayin olunur. Aşağıda ya· 
u!1 ~ d6küm hailnde it• 
het edllea q:ayilcrin makbul se
beplerden dolqı sıkletleri tayin 
edihnediği takdirde gümrük ida
reıi toabit eder. 

Eıyayi aedcGrenin metre mik· 
ibı ( 700 ) kilodur. Meşe ve ce
vizin gayrı kerestelerin her 
metre mikabı ( 500 ) kilo mayi· 
atın her bektolitresi 90 kilo, 
gümrük umumi tarifesi bir 
lngiliz lirası (9) Türk lirası he
sabile tesbit ve o hasap tarife 
niıbetlerinde esas ittihaz edil· 
miş olduğundan bu lcaaunun 
tatbikı sırasında her üç aylık 
vasati kambiyo fiyabna göre 
yukanda gösterilen nisbet yüzde 
yirmi dercce1inde bir tenezzül 
veya tereffü arzedecek olursa 
umumi tarifede göıterilen reaim .. 
ler üzerinde maliye vekili tara· 
fından bu tenzzül veya tereffü 
niabetinde tenzilat veya zammi-

IYat icra ve tarifedeki reeimler 
mütakıp üç ay zarfından ona 
göre tenzil veya zamlar ile 
tatbik ve istifa olunur. Kanun 
berveçhl ati muvakkat bir mad· 
deyi ihtiva etmektodir. Kendile
riyle ticaret mukavaleleri akdolu· 
narak konsolide edilmit bulunan 
devletler mevrudab meyaaındaki 
şeker ve şekerli mevat ile petrol 
ve benıtn müıtakkabndan muka· 
vele name müddetlerinin hitamına 
kadar eski tarife mucibiace güm· 
rük Ye iıtiblik verıriılyle her kilo 
aundan ayncıl sekiz kunat lnldsar 
resmi alınmasına devam olunur. 

--------------------------~-~--- -· -------- -------------· ·---- - ---- --- - - -

Vakıf akarlar 
müdürlôgünden: 

Müzayedeyile vazolunan emlAk 
Bıbç.e kapuda dördUucU nkıf be lD birinci katıoda 10 vel4 ve ikinci 

katında 17 No odalar 
Mttddeti m\iıayede: 28 mayiı 929 tarihinden 19 baıiran 929 çırpaba 

gt1DU saat oa dört bucu~a kadar 
Ballda muharrer emltk kirayı verileceginde m.Uzıyedeye vazolunmuftur. 

Taliplerin yevmi ihale olan son gttnUn saat on dört buoııAuna kadar fırt• 
nameyi okumak ve teminatı mı.wakkate ita ederek mtllayedeye qtirak 
etmek Ulre lataabul :iTkaf mUdtirlUgüııde nkıf akarlar mttdttr~e 
m\lracaatlan iltn olunur. 

Ji:ynf Ye mtıttemilttı bak.inada malnmat almak isterenler bu müddet 
zarfında mUıayede odasına müracaat ederek ecri misil raporlarını göre 
bilmelidiı'. 

• 

Vakıf akaralr 
müdürlüfünden: 

Müzayedeye vazolunan hane 
1 - Beyoglmıda feri koyt1Dde kır aokaında 143-12 No maa bahçe hane 

Kiralık mağaza ve dükkan 
2 - Mahmutpqada daya 1uıtuıı mahallelinde çakmıkcılar caddesinde 

20-4 atık 88 codid oumruab mag- ve mtlfMlmilatı 
3 - GUateda uap camii maballetiııde atmaca ve mahmudiye ıota~da 

6-4 No dtlkktııa. 
4 - Beoittafta ~ tq mahlleamde camı itiaaliıxla 6 No dUkklD. 
5 - DluD ~ 99 cıaddeeiade ™16 Mo dttn'.ID. 
6 - c...ta 711gbilmllr ?aa06 No ddtWıı. 
7 -~ nm mehmet pep maballeta.de debqhane 10 ıokağındı 

No imaret mehalti 

a-~J:k =~~iki p:.;; ka~ ve 
kayıkhane ve iskele 

9 - Bqu 'Mad4 çeapl tö7tmde puar u1ı11 iıfkel11i •• puar kıyıgı 
•• motöı ve b'1k)wıe. 

10 - Bqu iohde çengel köyttııdo puar kayıgı iıkelesiııde 10 No 
kahve ddtklın n moydanlmahalli. 

11 - Bupz ioinde veııgel köytınde puar lıiaJıai iıkoletindo 8 No dttkklıı. 
Müddeti mtıaıocfe : 8 huiıaıı 919 taıöiadea 26 haziran 929 çarpnba 

gttıaU IMt OA dort buoap Udu 
Balade mııburer emllk k~a ffrilecelinden mtizayedeyo vu olunmuı• 

tur. taliplerin yeYmi ihale ala q l*bt11D eaat on dört hn9uAwıa kadar 
prtuameyi qıluımak •• teminatı ~te ita ederek mUıayodeye tatirak 
etmek Due Ltubul :hbf mUdUriaatmde vakıf akarla mUdttrlttğt1ne mt1ra• 
caaları itan olunur. 

Evsaf ve mttştemillti hakkındı mal<ımıt almak isteyenler bu mttddet 
zarfında muzayede odasına müracaat ederek ecri miıil rıporlarınr aörebilirrle • 



t.ik maçlan geçen cuma gunu 
nitama erdi. Son yapılan Fener· 
bahçe • Vefa maçından sonra, 
lcatiJ vaziyet ve tasnit şudur: Ga
lataıaray 28 puvanla birinci, 
Fenerbahçe 24 puvanla ikinci, 
Beıiktaı 21 puvanla üçüncü, Vefa 
18 buvanıa dördüicü, Beykoz 17 
puvMla beşinci, Süleymaniye 12 
puvanla altıncı ve sonuncu. 

Lik maçlanaın verdiA'i bu ne· 
ticeyi tamamea tabii addetmek 
en makul tarzı baraket olur. Fil
hakika birinci kümeye mensup 
alta takımı lik maçlannda göster· 
diti kabiliyete göre tasnif edersek 
ancak bu tekilde bir muvazene 
haıil olaltilir. 

Teapit olunan esaaa göre 
küme sonuncusu olan Süleyma· 
•iyeain ikinci güme şampiyonu 
ile bir terfi müıahakası yapma· 
aı icap eder. ikinci kü•e şam· 
Piyonluğunu latanbul Spor ta· 
lcımının kazanması ihtimali ku· 
VVetli olduğuna sıöre bu iki 
1-kımın arasıacla bir karşılatma 
olacaktlr. 

l muvafık olacağını iddia etmekte· 
dir. Bu çok musıp mutalia ılk 
F utbul heyeti içtimaında tedkik 
ve bir hükme raptehıacaktır. Ma· 
mafi bu teklıf terviç olunmasa 
bile terfi maçlarını iki defa yap· 
mak en doğru tarzı harakettir. 

lstanbul - l•mir 
lstanbul • l7JDir tenis maçlannm 

lstanbul takımlDlll 6 - 3 galibi
yetle bittiği malumdur. İzmirli· 
lerle bir intikam maçı evelce ka· 
bul edilditi için bu gün müsaba· 

kala rın ikinci kısmına bqlana· 
caktır. 

Yene aynı müsabıklar arasın· 
da icrası mukarrer olan maçların 
çok heyecanlı geçeceği ve netice 
itibarile yene lıtanbul takımının 
kazanacafı muhakkaktır. 

Fenerbahçelilerin 
Bayramı 

Fenerbalaçeli atletler kolordu 
kumandanı Şükrü Naili paşa
nın himayesinde olmak üzre 
bu cuma günü bir atletik bay
ramı yapacaklardır. içlerinde 
çok kıymetli atletler bulunan 
F enerbakhçe eki pinin yeni rekor· 
lar tesiı etmesi beklene bilir. 

Deniz yarışları 
Mıntaka denizcilik heyetinia 

yakında faaliyete geçerek bU 
seneki yanş tarihleri~ tespit 
etmesi beklenmektedir. 
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. ZAHiRE 1 BUGDAY ITHALAT FIND. VE CEViZ 

K.lltfllltebum 
Fuulye 
Mereımek 

Nohut 
Börülce 
Bakla 

Ku.Pa 
Yumupk 
Kısılea 

ıs. Süater 
Sm 
Döamıı 

y lllDlltak maJıı 
Sert 
Roma. 
Bulpriatan 
Macar 
B.n wbıtft 

Ku.Pa 

HUBUBAT 
TiFTiK 

Ku.Pa. 
Ku.Pa. 

Suum 
Ak .. ldrharma• 
i[•tamaa• 
K.oaya 

Kutyemi 25 

Y.ı4PA.Gl 
AFYON 

Ku.Pa 
Ku. Pa• Ak,ehir 

YıkanlllUJ tabak - Çıkıntı 
Derili akşehir Giiynük 

Buitlay 
Çavdar 

Arpa 
FUlllye 
NaJaut 
Fuıichk lç 
Ti/tik 
Yapağı 

4S 
66 
85 

352 
108 

T. 
,, Badam iç. 

.. 
.. Cevis iç 

ç. 
UN .. 

• Bal Ekı.. Eki& 

. " Ek.iatra 

l[a.Pa 
109 

BlrbMiyam. 
Blrillcl aert JHRACA.T 

lta.Pa 
1340 
1240 
1330. 
J280 
ıı:ro 

Bqday 
Çavdar 
Arpa 

Faulye 
Nohut 
Fındık içi 
Tı.ftık 
Yapqa 

235 

Ç lldacl 
UçilıMıi 

" Rumol 
,, Kepek 

Çuval Pupal -
AJI DERJSI 

" Ka.Pa. 
6U Bal Zerdeva 

ıoı " Sıuuar 
Tilki 
Kundw: 
Tavıan 

.. ttreınenetı 
nanıarı 

naıu•i Muhittin mahallesinin Sö
a-tntli eo~da bul~ ve emvali 
mettuk.e idateia tare1'ı1İllao Selinit 
mttı.c:tilıerinden Abdurrthnwı efen
diye teff iı edilep 6 numaıah baoe 
maili i•hnlaı oldupndan 48 ııaat 
zarfında yıkılmadılfı halde dairece )I· 
ktırılacağı adreei meçhul Abdurrah
man efendiye tebligat makamına ka
im olmak Uzere ilin alunur . 

19ıanbul icra daireıinden: Beaikta§ta Teı· 
fikiye mahallesinin çinar sok.alında klin 
atik 22 cedit 52 numara arsa Mani zade 
Hıııcı Hüaeyin efendin in borcundan dıılayi 
otuz gUn mliddetle mevkii müzayedeye 
vaz olunarak altı bin lirada talibi übde
ıinde tekarrur etmiı ve yüzde bet zamla 
on bet gün -iddetle iUlei katiye mUza· 
yedeıioe vaı olunmuttur. 

Arsa tahminen iki bin sekiz yliz sek
sen bet atıın terbiinde olup derununda 
bir kuyu bir sara iç on kadar manob a 
çam palmia eıçari ve bir büyük ve bir 
küçllk iki havuı Uç tarafta muntazam 
duvar ve seksen U~ arıın terbiinde bir 
aralık ve bir odadan ibart:t mekb yeri 
ve lurk. dört bij~uk arşın terbiinde salaş 
dam ve taş tuvladan mamul kümesi ve 
ahırımaı bir mahalli havi olup hududu 
Wr tarafı Ali pa14 atlası diter tarafı bo
rçluya ait diler arsa arkuı Gülüstan önü 
çiııar ııobğı ile mahdut olup derununda 
bekçi Sınıon ııak indir kıymeti mubamme
nesi sekiz bin altıyllz elli beş liradır. ta· 
lip olanların kıymeti muhammenesinin 
yüzde onu nisbetinde pey akçesini ,.e 
928 de 15816 doıya numarasını mllstu
hiben muzayede tlibesine müracaat etme
leri ve 22 6 l 929 saat 16 kadar ihalei 
katiyesi icra kılınacağından müşterilerin 

tarihi mezkürda bulunmaları ilin olunur. 

} stanbul icra daireainden: Bir deyni 
mabkumanbihden dolayı mahcuı: coklant 

markalı 2453 numaralı açık tenezzuh 
otomobili iıbu Haziranın beşinci çarl&Jl
ba günü eut 13 den itibaren S.udal be· 
destanında bilınıir.ayede aatılacap ilin 
olunur. 

Beyoğlu dordUncU sulh hukuk hakimli· 
~inden: Kabataııta mezarlık Ust soka

ğında Etem Paşa kooatında mukim Sadi 
Rauf beyin akıl hastahgına mUpteli ol· 
dutu tibbi adli raporundan anlaıılmıı 
olduJundan mumaileybin tahtı hacra alı
narak. kendiıine akrabasından Etem Rauf 
beyin vasi tayinine 3 Mart 929 tarihinde 
karar \'erildiği kanw:ıu medeninin 37lnci 
maddesi mucibince ilin olunur. 

Milli süt mamulatı Türk anonim şirketinden: 
Şirketimizin senelik hissedaran hey'eti 4 Temmuz 929 Pe11embe giiDü saat onda fstanbaldaa Tahmis 

sokağında kuru kahveci hanında 2 numarada toplanacağından bisaedaran 27 Hazirandan itibaren kay· 

Abddlvahit efendıninEyUpte kızıl macit 
caddesinde Yetmİf bir numaralı anaonı 

izali ıuyu davasılllll icra kılınan ıuhkdme 
ainde mü44ir.i aleyhiadea Osman Nuri efea. 

dinin Zoaguldakta Filoe karyesinde mu
kım iken elyevm ikametgihi eeçlaul bu· 
luadufu mahalli mahkemesinden bif4tiril. 
nıe&indeo naai illnea teblipı icruına ka• 
ru verilmif ve yevmi mulaakftle 16 tem
•uz9291-iı gUnö IUt 11 de tayia kıhn
mıı oldutundan yevm n vaktı mezkill'de 
iapati vucut etmeai ve yqut tarafındaa 
~uaaddak bir vekil göndmııeei lbi tak· 
dirde hakkında muamelei kanuniye icra. 
kılınacatından ilan varakasının bir nua· 
dası mahkeme divanhanesine talik kılın· 
bıaı gibi evrakı havadisle dahi il4ni !Ley· 
fİ)'et olunur. 

} stanbul ıcraamdan: Mebmet DürrU ef. 
M. Olambi)uan borç aidatı meba1ita 

mukabil vefaea mefru Fatih .m..r Si· 
nan mahalleaiıüıı Nif41lcı ve Bakkal .u 
sokaklanuın ook'tai iltieakında 11-13 No 
ıırf mülk ıaaa bahçe hanenin seltit hi8H 
itibarile iki hisaeainin kiymeti mabam
minesi bin yetmiş bet lira 5 No vakfı 
muayyen -bir kıt'a ~ ve ıuaıf muura 
maileziziu be§ Iıisae itiban bir bineuiD 
kiymeti mubammlııesi befyUz k.ıak lin· 
ki cem'an biu altıytlz on liradır. Durru 
ef. in uhdesinde olup borcQD verilmesİQ. 
den dolayi indelmUzayede iki yUz lira 
bedelle talibi uhdeaine ilsalei· eneliyesl 
bilicra ihalei kat'iyeaiçin oo bot lb 
müddetle müzayedeye koDuhnuttur. 811-
dudu iki tarafı tarik dijer taaaflan 
Deftardar Atuı. Tekye lamail Fatma 
Hamide, dairi belediye, Mehmet, O.. 
manın emllk.lerile mahdpı ) edi 7il 
otuz bir metro araziden iki yiiz ııekiı 
metro bina yirmi altı metro h.rap IDUS. 
fak mutebakiai iki k.ısmı4H mllreJLk., 
bahçedir. Müttemillta: Harem Ye 111&• 
lı k daireleriııi havi bodruuılu taltbada 
tehi dukJ;Jıu mliıtemil u~ kaılı mıabtlll 
tamir ahıap pboışh hanede iki talhk 
gömülli iki k:Up iki merdiven alb biri 
ae.l&mJık babçeainde dileri barem kumul· 
da bir bozuk firenk tulumbalı biri ltarap 
iki mutfak bir &ıamı 7ttklu 7edi od& ild 
ıusulbaoe bir koridor bir aaloa ta~ 
btiyttk bir sofa ve qya koymaya aıaJt. 
IU8 ~ oda kapılar camlı ye bmlG 
y&ih boyalı olup bir bamıoda _.,.1111 
diiea kıaınıada Cemil ef. kiıacıdır Suf 
mülk olan bu kısmın bahçesinde ota 
~~ar. meyva ağa..:ı Ye bir kaç manulya 
gibı zmet •Aacı vardU'. 
Beı No lu muayyen vakıf ~in amf 
masura mailezizi havi tahminen büa aek• 
sen dört metro terbüııde tq duvarla mu
hat tonoz mahzen ve elli kadar incir 
ağacını olup mezkilr bir hisseainin kıy' 
meti muhammbıeai b&llda yaıdıdır. ,::; 
de beı zaınla talip olanlar ve daha 

lstanbul Spor kulübü, bütün 
bir senelik gayretin neticesini 
bir maçın tairine bağlanmanın 
yanlış olacağı mülahazasıyle terfi 
ıaüaabakası yapılmamasını teklif 
etaekte ve takımın doğrud•n doğ· 
ruya biriaci kümeye alınarak 
birinci kümeye mensup kulüple· 
rin adedini yediye iblağ etmenin dolunmaları ve mezkur saatte içtimaa teşrifleri ilin olunnr. 

malaıwıt almak Uteyeııler m.elere llU· 
ıip luym&ti muhammineainin yü.te oau 
olon ynz altmıı bir buçuk lira pey atçe. 
siııi ve 927 • 4675 No yı •w11hlbea 
müzayede ıubesine gelmeleri ve ~929 
taribtnde eul 14 d• 16 7a llaıelar it.tel 
kat'iyesi yapdae&1mdan mtterila,ia bi&
zat ve) a bilvektl! ham balunmalan illa 
olunur. 

~---~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~~~--R ... k t·ı-~~~ft~~n~~~-~b~"~ •. 

Devlet demir \ÇOllari u;:::: ::~M:İN~~-:~;~;~~ mecliıiidore ··o•k•p llcretinbı mkdıiri. b k 
Ve Ll, manları' Umun11· Birinciliği kazanan Flidanın şişesi yalnız sınan ı an ası 

Osmanlı bankası hissedarları, dahili nizamnamenin 29 ncu madd• 

il d il 1 H_ Q H d sine te:vfıkan, 25 Haziran 1929 tarihine miisadif Salı günü uat on ilci m U ur U Un en: buçukta Londrada, "old Broad Street "te,, wincbester House,, da, in'ikit 
edecek qlan senelik umumi içtimaa davet olunur. 

1 Haziran 929 tarihinden itibaren bilumum .seyrüsefer atideki Ruznamei müzake .. at 
tekilde tebdil edilmiştir. a · 

( Haydarpaşa • Adana • Haydarpaşa ) 
Muvasalat Hareket 

Haydarpaşa 
Eakiıehir 
Afyon 
Konya 
Yenice 
Yeaice 

19,58 
1,02 
8,36 

18,20 

Konya 17,34 
Afyon 1,22 
Eskitehir 6,02 

9,40 
20,40 
1,24 
9,08 

7,30 
18,04 
1,42 
1,42 
6,40 

Haydarpaşa 17 ,05 
(Haydarpaşa ·Ankara· Haydarpaşa) 

Haydarpaşa 13,01 
Eakitehir 23,07 23,29 
Ankara 7,25 

( Semplon sür' at 
Haydarpa~a 

katarı Anadolu ekspresi ) 
19,00 

2,33 
Miıebir 2,20 
A,tkara '9,05 

19 00 
Ankara - ' 
Eskişelıi 1, t 4 1,28 
Haydarpaşa 9,00 ) 

(Haydarpaşa .. Ad41pazar ·Haydarpaşa O Ot 
Had - 2, 
Ad'= 0,46 
Ada pazar 
Haydarpaşa 8,00 

( Eskişehir • Ankara • Eskiıehir ) 
Eskişehir 
Ankara 15,33 

2,50 

7,00 

11,35 
Ankara -
Eskişehir 19,53 kr-F r onlana 

tJ Mezkur tarihten 'tibaren yataklı İ Vago~ Heyfy=~Kabir: !rasmda 
l"l&ydarpaıa • Adana - Halep· Trabu usşam . a . d"l"t . ed"I 
Ve .. k b·ı .. f tt'" · "nlerde hıç hır ta ı a ıcra ı • 

ınute a ı en seyruse er e ıgı gu . 1 b kleme salon· 
lııernis olduğu ve daha fazla malumatın ıstasyon ann .e .. 
laruıa talik edilmiş olan tarifelerde mevcut bulunduğu ılan olunur. 

:t11l 

İki mişli tenekesi yalnız 75 gayet mükemmel 
ve iktisadi pompası yalnız 75 kuruşa olan Flidayı 
tercih ediniz. 

Plld• 
Tahtakurusu, sinek, sivrisinek, pire, bit, karınca, an, güve, 

kırkayak, örümcek, hayvanat ve n~batat üzerindeki bütün lıaşarab 
ve böcekleri kat'iyen imha eder. insanlara, çocuklara, bayvanatL 
nebatata zararı dokunmaz. Tesiri kat'i ve emaaline nazaran daha 
müessir ve fiah yarı yarıya daha ucuzdur. LelW! yapmaz, kokusu 
latif ve sıhhidir. HASAN ecza deposunda. 

r
useki ve Cerrahpaşa hastaneleri Sinir hastalıkları 

miltebusısı 

SiNiR HEKiMi ŞÜKRÜ HAZIM 
letanbul Sultan Mahmut Türbeei. Telefon 2622 

Posta ve telgraf levazım müdiriyetinden: 
1- Çanakkale haricindeki Adalar araımda bulunan kabloların 

tamirinde kullanılmak üzere asgari bir ay için önünde kuvvetli buhar 
vinci mevcut olan bir>vapur iaticar edilmek üzere kapalı zarf usullle 
münakasaya konulmuftur · ... 

15 Haziran 929 tarihine müsanif cumarte1i günü münakasuı icra 
edilecetinden taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek için her 
teklifnamelerini tevdi için de tarihi mezldlrda Mat 14 te yeni Pos
tahanede mübayaat komisyonuna mllracaatları. 

10 - Umumi bey'eti idarenin 1928 senei mua~lltına ait raporu. 
20 - 31 Ki.Dunu evel 1928 tarihinde kat' edilen hesabatm tasdiki. 
30 - Hissei temettfiün tayini. 
40 - Umumi hey'eti idareye aza intihabı. 
Ban.ka dahili niwn.namesini~ 27 nci. maddes~ mucibince ceııdyed 

umumıye, 1iakal 30 hısse senedıne malık olan bılcümle bissedarandq 
terekktıp eder. 

. . ~a~aza, ~ H~iran taJihindeki içtimaa, ancak hisselerini mezkOr 
ıçtıma ıçın tayın edılen tarihten laakal 10 gün mukaddem, atide muhar
rer banka şubelerine tevdi eden hissedaran iıtirak edebilecektir· 

Pariste : Meyerbeer sokağında (1 X o) 7 numarada Osm~li ban· 
kası şubesine. 

Londrada : Throgmorton Str~et (8. C. 2) de, 26 numaralı Osmaa· 
lı bankası şubesıne. 

lstanbulda : Banka .idarei merkeziyesine, ve bankanın muhtelif 
şubelerıne. 

Çanakkale Jandarma Mektebi müdüriyetinden: 
3000(l() kilo Birinci nevi baa ekınek 

Çanakkale Jandarma yeni efrat mekteblerinin 1·6-929 tarih• d M nllft 
· k dar b" l"k 'h · ı ı ın en ayıs ~;JV gayeaıne a ır ııeııe ı ı tıyaç arı o an Uçyuz bin kilo birin · ...... · k k b-' 

__ J lile O)C'. C'.929 ib'•d . 'ba . . cı u .. vı e me rol 
Ml"ı uıu ~il" tar ın en ıü ren yırmı gün müddetle k ı 

o&. 29 be muna uaya vu o ua-
muıtur 1'1"U"9 perıem g11nll l&at on altıda taliplerin verdiJi fi t komityoDGI 
baddt _itid~~ görUldügü takdirde itıa~esi ic~ kılınacaktır. Taliplen!a tıaıadaki pıt. 
nameyı IOrm~k Uzere Çanakkale hükumet daıresinde mUte••kkil '--'-oau ....... 
mttracaatları ıltn olunıır. ,,.. .........,. 

Marmara 11sstihahri kumandanlığından 
Et - 45000 kilo 17-6-929 paıa.tesi l~ de ( upah sarf ile ) 
Ekmek - 241000 c • c • 16 • • • • 
Yat Hbse - 45000 • 18-6-929 Salı 14 • • • 
Kuru faıulye ·- 10000 • • • • c 16 • ( Aleniye ile ) 
1 - Yukarıda mıktarlart yazılı et. ekmek aebze err.ak yanlarında gtıaterildilf • 

rette münakasaya konmuıtur. 
~ - Mllnaka~. kanununa tevfikan talipliler kumarıdanlık levuun tubeahıo mllra. 

caat ıle şartnamesım gbrebilirler. 
a - Münakasaya İ;tirak edecek talipler evvel emırde dipozito akçalarının veya 

banka kefale~ mektubunu Kocaeli merkez ınaI mudtıriy*ine veyahut muhasip ~ 
ullUk veznesıne ~ atırarak alacak lan makbuz ve ticaret velikaları ile mezkur tarihlcıro 
df' \, ıırnand nlık 1 'azım subeıi mur.ııkasa komıayonuna muracaatlan ilin olunıır. 
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