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Plandan sonra 
Geçen gün otuzdan fazla Av

ftıpaJı mJIJctin adamları ile An
karayı baştan haşa dolaştık" Ken
di kendime şöyle dtişüniiyordum: 
llur~da bir Avrupa şehri kurmak 
istiyoruz. Denebilir ki bugün 

Avnıpanın kendısi yaptığımız 
işleri gormektedir; bakalım hü
kOrııJeri ne olacak~ Beğenme
dikleri için ayrı ayrı fikir 
StiyJemcdilcr. Bej:!;endlklerı şeyler 
ilınlarclı: 

Her ay 45,000 lira zarar ! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ·-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Devlet haznesi bir takım açık gözler tarafından he 
ay bu zarara uğratılıyor, tahkikata başlandı!. 

1 - Bu strt ve kuru toprağın 
Ortasında yeni şehir ve yeni bir 
labiat yapmak enerjisi . 

2 - Ecnebi mimarlarına yup
tırdığımız eserler. 

3 - Gazi çiftlij:!;i 
4 - Millet meclisi bahçesi. 

. 5 - Otantik eski eser görti
:~Yordu ki işlerinde muvaffak 
Olnııyanlar kendi belediyemizle 
llıinıarlarımız idi. Yapabilenlerin 
~•nında veya onların beraber 
>~lışarak <igrencı::ekleri yerde 
bılınedikleri şeyi kendilerinin 
k~pa ilcceklcrini ıanncdenler An
ara pıanı kabul olunduktan 
~ınra eger Ankarnyı kendi bege
neceğjmiz ve herkese bcğcndire
~'~ıniz gibi yapmak istiyor•1k 
lıc1 altı senelik tecriılıelerin maıı
~rasından ders alm4k , .ımdır . 
lcr şeyden eve! kendi belediye-

letinıizi yetiştirecek Avrupa bele
dıyecisine, kendi mimarlarımııı 
Yetiştirecek Avrupa mimarına, 
llıUhendisimizl yetştirecek Avrupa 

llıtibendislne V. S. ihtlyacımıı 
Vardır. 

Ankara bütün memleket beledl
Yecrngı, umranı ve yapıcılığının 
llıek.tebi olacaktır. Bu mektebin 
:Udür ve hocaları mütehassıslar. 
, lebesi de kendi memur ve adam
•rınıv. r>lacaktır. Bu unsurları 
:ıi ru~urmak kiiçiıl< entrikaları 
e lüzum.uz inatlnrı kırmak bor
'ııuzdur. 
Dan ~ ~enclik. tecd.ı,bcler 

f~tu: ve dcmagoıiyi lfllS ettirdi. 
h ncı esas plftn ve proğrama 
/rkes tarafından dürüst samimi 
~h·açık sadakattir. ilk defa bir 

ır p!Anı kabul ettik, ilk defa 
~~?yYen esasat üzerinde bir 
Ilı ır yapıyoruz. Runun öyle 
~ eeburiyetlcri, kanunları, i. san
v 11 kıskıvrak boğlayan vazifeleri 
ardır ki hunlara şehir vatandaş

:.rının boyun eğmesi güçtür. Bütün 
N~kurıı ve nüfuz, p!Anın çizdiği 
»l • 
, ııınin, zevk ve sanatındır. Her 
ıen· 
hı. 1 şey gibi buna da alışmak 
~ılarımıza güç gelecektir. 

M ı.,histakbel Ankara. yeni bir 
t a~da tıpkı portre gibi tanzim 

~:.ıın iş tir . Katları •• in~at 
il() ı, pencere şekli, hatta hına 
p•/aları ıle, hepsi ile, yalnız o 
lı.'ı nı tatbik edecek mlit~hassıs
~ n kafi hüküm surmesi ile 
~~t bulabilir. Ankara mekte-

i c lıu şartlarla yetişmiş genç
t~ llılz bütün memleketin tabiat 
~ \Chir umranının ustaları ve 
"h~llıları olacaklardır. Yalnız bir 
~lır. değil, bir umrancılar ve r, Cdıyccilcr ordusu )"etiştirmlş 

Ca~ı7. 

J•allh rıfkı 

/Jtıektepliler 
Müsabakası 

Halka 
için 

=-= 

saf ıı-az ,·ermek ve inhisar resmini tediye etmek 

bir kısım milesseseler sarfı faaliyet ederlerken bir 

kısım aç.k gözler de l; ükOmetl her ay 45.000 
lira zı;:-ara uğratıyorlar. 

Petrolde mühim suiistimal 
Bazı Ruslar petrole kolza 
yağı karıştırarak ayda 

Hazineyi 45,000liralık bir 
zarara sokuyorlardı 

Rusların bu maddeyi istihsal ettikleri 
fabrikalar keş/ü tesbit olundu- Müte
casir/erin cezası nakli cezadan başka 

bir sene de hapistir .• 
Petrolde mühim tim 1 

Petrol inhisar idaresi müfettişleri hazinenin günde 
(1500) lira kadar zarara uğramasını mucip olan mü

him bir sul istimal hakkında tahkikata başlamışlardır. 

Bu meselenin takibi için fnhisar idaresine dikkate 
şayan lhbarat yapılmıştır. Bu hususta dün şu malOmatı 

aldık: 

Sui istimal nasıl yapılıg'2!.!_ 
Son zamanlarda bir takım gazcılar ve mahalleler 

arasında kamyon vasıtasıle sözde petrol satan bazı Rus
lar, gaza yüzde 40, hatta 50 nispetinde kolza ismindeki 
petrole müşabih maddeyi karıştırarak sut istimal yap
maktadırlar. 

Bu suretle hem halk aldatılmakta, hem de hükOmet 
mutazarrır olmaktadır. 

Kolza yağı nasıl şey? 
' 'az/nenin yevmiye zararı 

nekadar? 

B unlar piyasaya yevmiye 40 
fıçı yani (10,000) kilo kolza 

yağı çıkArmaklıı ve bunların 

petrole karıştırılınası yllzllnden 
gllnd (1500) liralık inhisar res· 
mi kııybcılmaktadır. 

Bu vasi sol istimalden eve! 
lstant ·;lda enevi ancak ( 30) 

fıçı kolza yağı sarfed!lir ve ln
fllllk cim mesl dolnyıslle şlmen• 
dUfer fenerlerlle maden ocııkları 
ve vapurlıırda kullanılırdı.,, 

Sul istimale ıl8sıl sel 
çekilecek 

lıııb11~flrıci haftanın en m/llıım 
• f•fr· ftt k 1 d 'Qk, ırı1 bulup yazmakta nıaı•af- Ne en çı ıın an ou mıı ac t.!Olsuzluğun önüne geçmek için 

1 piyasaya çıkan fazla kolza 

• 
lngiliz lirası 

Dün 1023 te kapandı 
Borsada 20,000 

/sterlin alınıp 
satıldı •. 

Dün Borsada lnglliz lirası 
(1023) kuruştan ıı ç ı ı mış ve 
(1028,5) kuruşa kadar cıktıktan 
sonra tekrar dUşmeğe başlamış 
ve son muamele (1023) kuruf 
üzerinden yapılmıştır. 

Mamıılih son dakikada (1024) 
kuruşa alıcı çıktığı için, mua· 
mele olmamaklıı beraber, bu 
kapanıt llııti added'lerek re•-1 
levhaya geçirilmiştir. 
Kıımblyonun dünkü temevvüc· 

!eri hakkındıı Borsa komiserli· 
ğlnden şu mıı!Omnt alınmıştır: 

"Dün Borsııda (20,000) ister· 
lln sııtılmıt ve lzmirden ehem· 
mlyetll miktarda kambiyo gel· 
mlştır. Ancak alıcılann fazla 
olması, bu terefllle sebep olmnt· 
tur. Kambiyo temevvUclerlnde 
lhtikArın amll olduğu hakkın· 

dakl neşriyatta nazarı dikkate 
alınarak tııhklkat yapılmaktadır. 

Borsa komiserliğine madde 
tasrihi suretlle speklllasyon 
yapıldığı hakkında ihbar vuku· 
bulursa çok ehemmiyetle takip 
olunacaktır. Henllz lbtlkAr ol· 
doğu resmen tc•pit edilmiş 
değildir. Öyleden sonra bıınka
ların pıızar tatili dolayislle 
borsada muamele olmamıştır. 
Bıınkalar vesnlke müsteniden 
Uttiyaç üzerine kıımbiyo mua
melesi yapmllk mecburiyetinde· 
dir. Bunu ri y•t ıniyen mlles· 
scseler tecdye otun cnktır. 
Borsa kom:serllğl dllnkU vazi
yeti telgrafla Maliye vektılcfine 
bildirmiştir. 

Ticaret odası, lngllizin daha 
ziyade yükselmesine bir sebep 
olmııdığı ve yııkındıı kambiyo· 
nun düşeceği kanaatindedir. 

HarieiJe ta~nleri 
Alina ve Pra~ selirli~i 

~toıno~il ~revi 
Dün ~e ~evaın elti 

Fakat f O!örler çalı~acaklarıoı Seyrüseler 
merketine bildirdiler 

Şoförlerin grevi arabacılara yaradı I 
Otomobillerin f(revl dün de de

vam etmiştir. Evelce 34-0 otomobil 
yeni tarifeye göre taksilerini del;4· 
tlnniş ve tenzilAtlı tahl takmış ol
malanna ra~cn bilahare bunlar da 
arkadıışlarile bir olarak greve iştirak 

etmişlerdir. Şoliırler dün tekrar Ema
nete müracaat ederek verdikleri he
sapların tcıkJk edilip cdilmedlğinl 

;ormuşlar ve hesapların tetkikine ka
dar zarardan vikav•leri Jçin 15 Ha
zirana "adar eski taksilerle çalışma · 

lanna t'lusJadc edilme-ini reca et
nıişlerdir. il mürııca"t Emanet ıııra

fından ret1 d.,luımuştur. 

Şoförler verdikleri hesap nr tetkik 
edilmekle "cuhcr lıu bcsalıat Ema
netin nok11i nazarını değiştirecek 
mahiyette d<'~ildir. llosıl olan k~naate 
gbre şoförler çalışmağa mütemayil 
lselcrde otomobil sahipleri grevde 
ısra;: etmektedirler. 

Diğer taraftan tmnvaylar tezyit 
olunmuş. hastalar ve Jeli ihtiyaçlar 
için otomnhil temin edilmi~tir. 

faclkl ,;in tevkif edilen 5 şoför
den başka grev lehinde propaganda 
yapan ala şoför daha diln Beyoğlu 
merkezince tevkif edilmiştir. 

Sevrüsefer merkezi vesaiti nakliye 
buhranına meydan vermemek üzre 
Kadıköy ve Üıküdardan .\-0 araba 

Hariciye vekllliğl yeni tayin getirtm~ ve şehrimizdeki bütün ara-
llsteslnl hazırlayarak iradeye balarda piyasay• çıkarılmışar 
arzetmlştlr.Bu işçi şoförlerin greve tarafıar ol-

mamalan ve Emanetin de fikrinde 
il s teye göre ısrar etmesi grevin yakında hitam 
Atinaya tayin bulacap;ını göstermektedir. Emanet 
edilen mUste· muavini !!Amit bey bu hurnsta: 
far Enis beyin - Otomobilcilerin istidası heyeti 
yerine birinci fenniyede tetkik edilmektedir. Mama-

fih taksi ücretlerinin rr,.'"i ihtimali daire mUdUrU mevcut değildir, demiştir. 
NOman, bunun lktısatçılanmızdan ve Darülfü-

Gazinin en büyük 
eseri nedir?. 

Güzideler diyorlar ki!. 
..... 

Hacı Adil beyin cevabı 
" ... Gazinin en bügilk eseri, askeri zafer ve siyasi 

inkılaplar ilzerlne müesses ııe bütün ma11aslg/e miis
takil ııe hilr yepyeni bir devletin milli, içtimai, ihti<ıadi 
birliğini temin eden adli ve idari inkılap kanunfan 
hlllligatıdır ... ,, 

P ek Muhterem Efendim, 
9 Mayıs 1929 tarihi! lutuf· 

namenlzl aldım. Bendenlzden 
soruyorsunuz: GAZI nln en bil· 
yük eaerl ne dlr? ve niçin? ... 

OAZI nln bllyUk eRerlerl o 
kadar çoktur ki bunlann içinde 
en bOyllğUnU aramak ve seçmek 
için eserlerin bUyllkllllı:lerl Qze· 
rinde nlsbl ve itibari tahliller 
ve mukayeseler yapmak bence 
biraz cllretkArlıktır. Mamafih 
ben en çok duyduğum bir cep
hesinden muhakeme ederek dl· 
yecetım Jı.I: GAZI nln en bUyOk 
eseri, asker? zafer ve siyaıl 

lnkllaplar üzerine mllesses ve 
blltlln manaslylc mUıtakil ve 
hllr yep yeni bir devletin milli, 
içtima?, 'kti adi birliğini ve S· 
tlkbalfnl temin ve tllltkiın için 
başta teşkllafı esıfsiy~ lrnnunu 
olduğu halde tasdik ve llAnını 
emrettiği adli ve idari linkilııp 
kanunları külliyatı) dır. 

Çünkü her hangi maddi bir 
zafer, siyası bir lbtllAI ve 

inkllAp ne kadar şa'şablı ve 
heyecanlı olursa olsun geçici • 
dlr, asıl ana hatları milll zafer 
ve lnkllAp tarııfındıın duygu ve 
heyecan halinde çizilmiş olan 
mefhumları tebellür ettirerek 
ebediyen yaşatmıık, bu mefhum· 
lann nimetini de külfetini debi· 
lA istisna her kese teşmil ve 
hııkikl bir refah ve itllA yolla
rının muvazenesini temin cimek 

Hacı Adil Bey 

IAzımdır. işte bDyllk GAZİ za
ferlerle vDcude getirdiği lııkllllp· 
!arın muhanalııs nı ,,(. l\ıınur. ar 
kOlliyatıJ ile Ammeye mal ede· 
rek bUyllk zaferlerinin bUyUk 
mcfhumıannı blltDn milletin hem 
intifa ve istifadesi hem de m"· 
teselall 'e umumt zaman H 

kefaleti altına koymak surcti•e 
ltikadımcıı en bllyllk ve mulılll· 
let bir eser vllcüde getirmişler· 
dir. 

Tıırlh, lnkılUbın bütün izlerini 
bu ııbldelerde okuyacaktır. 

Bllveslie hörmetlerlmin ·a· 
bulOnll rlcıı ederim efendim. 

lstanbul Darülfünunıı hukıık 
fakülltsi mılderri!dtrinclen 

Hacı Adil 
• * * 

YUSUF KEMAL BEYİN CEVABI 

" Gazinin en büyük eseri her ne bahaya 
olursa olsun yeniliği eskiliğe 

üstün kılmaktır .. ,, 
yerlne, ikinci nun müderrislerinden Fazıl bey 
dllıre mudil_., h kk d ı h · · · dınının bütün haklarını teslim et ı· u .....,.. grev a ·ın a lir mu srrırır.lıze şu • -
Esat. ı k 1 n el beyanatta hulunmuştur: mek, Türkleri İnsanlorln birlikte ya 

d · p ., Bizde otomobillerin ,.evmi şamalarmdan doğan kanunlara ta; 
aıreye ra,. ' kılmak ve dillerine uyğun harfleri 

maslahatgllzıırı istihsalAtı J.5-20 lira olduğuna göre okutup yazdırmak gibi daha ziya 
Cevat, mu~te· Saffeti Ziya lley mutavassıt bir otomobil sahibini bir de ileriye yönelmiş eserler gelir, ve 
şar muavinliğine istihbarat sene gcçindirdiktcn başka sermayesini rebilecekleri neticeleri ı:öz önun 
mUdllrll Lutfullah, Prağ sefere· de itfa etmektedir llangı ış ve hangi getirirsek bunlann da sınırları yok 

tine teşrifat ticaret Yardır ki senıaycsini bir se· tur. aralarında nisbct yapılamaz. 
umum mlldUrll nede çıkarsın. Bu l asit hes>ptanda Bu eserler Gazide ve Gazi de yin 
Sııffetl ziya, anlasılacağı >eçhiie wforler t u ha- onun olan Millette ki Enerjinın fı 

rekeılerındc hiç haklı de;;ildirler. kırmalarıdır. Bu enerjıyc bir ad ko 
onun yerine Son ı•azigel ne? nulmak istenilirse bence şunu deme 
Fuııt Simavi, Ji; Türklerin yaşama, yenile•m• v Dün akşam saat beşte ~eyrüsefer .,. .. 
Berut bıışşeh· 1 ilerileme arzuları. 

merkez mrn:uru h<an lıc şoförlerin lt,,:eı glJ~teren talebemizin isim- lambıılıırı bozduğu gibi mat-
11;ı~;1 darı neşretmlşlik. BugOn Jup derecede yanmadığı ıçln 

A/tYQlznı 4 aCncla sahhlfeamf lair. şlkllyetıerı mucip olmaktadır. 
<ı. Petrolden daha ııtır olan 

kolzanın maliyet flııtı gazdan 

~~ncı haftanın yazılarına alt yıtJı.sek olduğu bıılde gaza ka· 
~•dıl IO haziran pazartesi günü rıştınlma•ı , bunun istihsal 

•oruz. edildiği motorin mııddeslnln 

I~ '1.ltuıcı hafla ancak bir kuruş resme tabi 
~ 1 tutulmasına mukabil gazdan 

yağının telvin edilmek suretlle , 

petrolden tefriki ve inhisar lda· 
reRinln flddetll konlrolu altında 
satılması mu~alık gllrOlmekte· 
dir. Tahkikat netlcealnde gaz sul 
istimalinde alakadar olduğu 

tespit edilecek olan mahteklrler 
aleyltlnde şiddetli takibat yapı
lacaktır. 

ben derliğine Gazide bu arzu pek •ı"ddetlı-dı"r murahhaslarını ça,ıırara~ otomobil- • 
müstsfar mua· !erini işlctmclcrl : ıuınunu kati Gazinin iradesi de çok kuvvetlidir 
vlnl Muhiddin Yusuf Kemal Bey Gazi tabii olarak bu rok ku"'vctıı· ı·. 

surette söylemiştir Bunun uzerine ~ ... 
Reşit, Be r ut Muhterem Mahmut bcyfendi, radesini kendi ile beraber Milletin 

şoförler iş yapmaya başlayacaklarını d ı 
başfehbenderl Milletin, içerden dışardan sıkıştı- e o an bu arzunun yerine gelmesin· 

vadetmişlerdır d d k il Server Cemal rılıp öldürülmek istenildiği sıra a, e u anıyor. 
mübadele ko· ...------------......,, başına geçip onun kanındaki tüken- Eskiliği bırakmamayı, hatta geriy 

Esat Bty mlsyonu muşa· BU GÜN mez kudreti (SAKARYA) da düş- doğru gitmeği arzu edenler de vard 
vlrlljtlne, Atına başşehbenderi mana karşı koymak ve biraz sonı::a ve bu arzu, tabiatile birinci arzuy 

yine bu kudretle düşmanı denize dök karşı geliyordu. Gazinin kuvvetli ir 
Munip beyler şehbenderhaneler 2 inci sahifemizde: mek, Türk istiklaıini yok etmek is- desile birinci arzu ikinciyi alt etti 

~
;&) hıızıran pazar gününden 15 kuru' on para resim alınma· 

1 
aından ileri gelmektedir. 

tııztran pazar g-ününe Kol:ıayı nereden istihsal 
ti lldardır. ediyorlar? 

~a.,1.1 n1üddet zarfında Aradaki farktan ıstıfade eden-
.(:te · d k ler motorinden kolza lstlh· 

ltıUh. lllız e çı an en san ıçın Tophane Papaıık.öprUsll 
'1) 1111 haberi ''00 keli ve sair yerlerdeki fabrikalardan 

eyi . • ~ - müstefit olmaktııdırlar. Bunlar· 
~tı.11 &eçnıeınek üzere dan başka bir çok ufak mUes· . il lllüsabaka nıe- ı seseler de te~ekkUI ederek ha· 

!.ıtı d . . 1 zinenln zıırıırına olarıık fııallyete 
on ennızl '. ıerı:!'r. 

Mütecasirlerin cezası nedi~ 

Bunların cürmü sabit olduğu 
takdirde kanunen bir sene 

hapse mahkOmlyetlerl lllzımgel· 
mektedlr. Aynca hazinenin hu· 
kuku da mahfuz bulunacak ve 
kendilerinden nakdi ceza alına
caktır. 

Piyasadaki gazlarda kolza 
olup olmadığını resmen tespit 
için sıkleti izafiyeleri muııyene 
edilmektedir. Saf petroınn sık· 
Jeti izafiyesi 812·822 olduğu hııl
de kolza 835-8~ kadardır 

müfettişliğine tayin ; siyasi mil· ı - Y ni gıiruriık ıari!eleri hakkında teyenlere Lozan da Türk varlığını Türkler yaşıyorlar, yenileşiyorlar v 
şııvirllk şubesi mUdUrll Mahmut Maliye vekilinin bcyan.ıı hörmetle tasdik ettirmek, Salta- ilerileyorlar. 
Salt ile Berlln başkAtlbl Niza- · • natı ve ortağı olan Hilafeti büsbütün Bence Gazinin çok büyük hı.:ncti 
mellin beyler becayiş edilmiş· kaldırarak Cumhuriyeti tamam kur- -sualinizi tekrar ederek söyliyeyim 
!erdir. a- son haberler, mak, Türkü hür düşünmekten, ser- en büyük eseri-işte bu her ne bahn-

Ankara, 2 (Milliyet) - Harf· bes çalışmaktan alıkoyan enı;clleri, ya olursa olsun yeniliği eskiliğe tis· 
3 llncü sahifemizde: km k k k d clye vekilimiz dün akşam Parfs zincirleri yı a . koparup atmak tün ılma ta ır. 

ı- Mahkeme intibaları gibi Gazinin ve başını Gaziye bağ- Yeniliğin eskilikten, Medeniyet 
ve Berlin seflrlerlmiz şerefine 2- iktisadi hareketler lamış olan Milletin yaptığı şeyler yolunda ilerilemenin geri gitmeden 
bir ziyafet çekmiştir. Ziyafette öyle eserlerdir ki hudutları olmadrğı daha eyi olduğu da pek aşildir bir 
Fransız ve Almıın seflrlerlle, 4 Uncu &ahifemizde: için bunlarda büyüklük nisbeti ara- hakikattır. 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya, ı Hava raporu mak doğru olmaz sanıyorum. Bu vesile ilede hörmetlerimı arz 
Trabzon meb'usu Hasan Beyler ıı-- Felek, Tarih sırasile, bunlardan sonra Di- eylerim efendim. 
ve hariciye vekAleti erkAnı ha· J Roman. lfüA)·e ni Devletten ayırın< k, Türklerin vic YUSUF KEMAL 

zır bulunınrşlardır. dan hürriyetini t:nımak, Türk Ka- Sinop meb'usu 



t 

JlDpIIt.ere!!!!, 

Baldvin! 
-

l.,.,vekil şimdilik 
mevki ini 

bırakmıyacak 

Bertin, t (A.A,) - Cemi
yeti akvamın Madrlttekl 
lçtımaında lnglltere hilkQ
metlnl Sör Austen Chamber
laln tn temşll edeceıtl Lon
dradan bildiriliyor. Bu key
fiyet M, Bamlwln in hiç bir 
suretle şimdilik iktidar mev· 
kllnl terketmek niyetinde 
oldıtına delll teşkil eder 
gibi görünüyor. 
Liberallerin muvaffalılyetl 

Londra, 1 (AA.) - Llbe· 
raller birçok muvaffakıyet 
daha kazanmışlardır. Son 
intihapta rakiplerine galebe 
çalan liberal namzetlerin 
yekQnu bu suretle 56 yı 
bulmuştur. 

... ----·-
Borçlar işi 

Fransız parlemen
tosunda müzakere 

edilecek 
Parls, (A.A) - Nazırlar 

meclisi borçlar meselesini, bu 
baptaki mukavelenin ne suretle 

tasdik edileceği noktasından tet
kik etmiştir. .\Iukavelenin bir 

kanun lAyıhasUe yahut bir karar
name ile tasdiki suretlerinden 
birisini tercih husus ı. Poincn -

reye terkedllmi~tir. MeclL<te mli
zakere l\l. Brlandın ak; om cemi

yeunden avdetinden ,onra açı

lacaktır. 

Belediye lntlhabahnda fesat 
Pcrplgnan, 1 ( A.A) - Ce1.a 

mahkemesi, Perpignan belediye 
rei ı ile khihl11i intihabata hile 
~ rı tırdıkl.ırındıın d layı iki HA 
uç ay hapse ve iki ilA üç sene 
mı.ddcje medeni hukuktan ıskat 

cez&larınıı mahkum etmi~tir . 

Japon sere/si 
Pa ris, f (A.A) - i\I. Doumer

~ Ul ile :\l. Adaçi Jap n sanayii 

ı;i mi açmı,lardır. 

Tenis maçı 
Parı<, ı (A. A) - Hcynelmilel 

1 r n a tenis şam"'li yo:-luklan dö

mi ı r.Iindc l..ıco te Tildcnl 
6 , 5 O, (ı J ile l\lis Wills te \!is 
c~ndi 612, 7/5 ile mağlOp 

CJ.0 ır. ---·-----
Çin e 
unyat senin ölUsU 

Pek•n, l '.\.ı\) - Çin cüm-

J,. retİ"İn ilk rd i un yat senin 
nıı, bu ~üu l; r tabut içine ko
m nu;ıllr . Tabut çinliler için 
lıı. --ıdan böyle bir zi yard yeri 
olması muhtemel bir dağ tepe· 

sinde inşa edilen metkne götü
rülmü~tUr. Pekinde bir hafta mu
azzam merasim yapılmı~tır. l\le
ra im taburun naklıyle hitam bul
mu,nır. Alayda ecnet' memle

ketler namına f 8 sipsi milmes
sll hazır bulunmu~rur. 

Albert 7 honıasın nutlıa 
Cenevre, 1 (A.A) - Bey

nelmilel me ~ı bürosu mildüril 
l\I. Albert Thomas Çin eümhu
ri) cti.,J kuran Sun Yat Senin 
vücuda gctirdi~i eser hakkında 
izahat vermi~tir Çin murahhas 
heyeti relı i M. Tchou arkadaş

ı uı namına t~ekkiır etmiştir. 

v---•·*-ct• 
Pangalosun adamları 

Atina., 2 ( A. A. ) - Pan
galoş taraftan sabık nazırlardan 
Tavouf3ris parlamento tarahndan 

te~kll olunan tahkikat komisyonu 
huzuruna kendiliğinden gelmiştir. 

Mısır Kralının aegahab 
Slrıcus, 1 ( A.A.) - Avrupayı 

gitmekte olan Mısır Kralı Fuat bu
raya vasıl olmuştur. --Bulgaristanda feyezan 

Sofya, 1! ( A.A. ) - Pek şiddetlı 
ıurette yağın yağmurlar Razgratta 

ve Bulgarlstanın ,ımaU fuomında feye 
zanlara buytik ar a sebep olmuş 

!'rftLLlYET PAZARTESi 8 HAZiRAN 1929 

==::ı~ .. ..-- il berter· ~ 
Azıın, ira~e Yeni gümrük tarif esinin esasları 

'' •aota~ınıı ilibarı güu~eo Maliye Y. Saracoııu 'ütrn BeJ izahat Y~r 
guue arlıyur Y .. 

Banla i~Umaında Mahmul Bey ı ~iipf) Tayin edilen nis~ellerde ınü~aıaua yoktur. Zamanın 
ıermaıenio ~t:~~8oiu edu ·~ .i rerdiui lecrü~elerden ve ıozau muahedesinin verdi~i 

kas~~~~e~ 2u~:~:~:t)lçtlm~~~:- ser~esliden islilade edilerek Ja~ılını~lır 
Mahmut Bey (Siirt) demiştir ki: Bllyllk Millet Meclisinde '!arın nispetinin dununda kalmakta-
Malumu Aliniz bir şirket ekseri- Maliye vekffl Saraç oğlu ŞOkrll dır. Sanayii çok inkişaf etmiş mem-
ya paraya olan ihtiyacından do- Bey Ağustostan itibaren tatbik leketlerin biraz ağır bulunuyorsa 

edilecek olan yeni gllmrilk tarl- buda doğrudan doğruya memleketin 
layı sermayesini tezyit etmek ister iktisadi ihtiyaçlarını düşündüg-ümüz 

felerl hakkında bir nutuk Irat Takdir buyurursunuz ki müessese- ve onu biran eve! tatmin edebilmek 
niz böyle bir vaziyet böyle bir eımlştlr. Gerek bu beyanatın istediğimiz içindir. Bu itibarla onla-

metulnl, gerek tarifede resim- rm tarifesine nazaran belki bizim ta 
zaruret karşısında değildir. Daha den maaf olan etyayı ajansın rifeıniz daha ağır addolunabilir. Sa-
on beş gün eve! burada tetkik bildirdiği surette dercediyoruz: nayi itibarile bizden daha dun olan 
ve tasvip buyurduğunuz blanço Ankara. 1 ( A. A.) - B. M. devletlerin bir kısmından kıymet iti-

Meclisinin bugünkü ictimaında barile dundur. Saniyen tarife ilk ya 
bankanızın para cthetUe ne kadar veni e:ümrük tarifesi kanunu mü pıldığı için h~kume_t ve ~evlet bun
müsait ve genil bir vaziyette zakere ve kabul edilmiştir. Bu kanun d~ ne aı;nakk ı~t~mı~se ?•z sadece o 
bulunduğunu açık açık göster- neşri tarihinden üç ay sonra mute- mı arı a ma ıçın tespıt ettık. 

berdir. Kanunun müzakeresine baş- SANA_Yll~. HlM.AYESl 
mişt!r. Filhakika mevduat 34 !anmazdan eve! Maliye Vekili Sara- B_~ t~s.pıt. edıhrken bır kısım sa-
milyon Hradan fazla olan kasa coğlu Şükrü bey şu beyanatta bulun nay~ımızı. ~.'~Jl'e. et_mek esasını da 
mevcudu daima 1 O milyondan muıtur: temın et~ıgıı~ız~ umıt ediyoruz. Sa-

c Efendim, Yüksek meclisin nazarı dece vazııretı hımaıre etmek olmadı 
aşağı düşmiyen piyasada 25 lltı tasvibine arzedilen tarife maliimu- devlet varıdatmm hır kısmını temin 
SO milyon lira işleten muame- nuz olduğu vecihle 332 seneainde tan eden ithalat gümrüğünü bize vermiş 
!atı uırumlyeslnln yekfinu yüz- zim edilmiş ve tatbikine başlanmış- ?,ld~ğu mebali! '!"i~a gözümüzün 

1 il ıı b 1 t ban tı İlk tatbike giren tarifemızde dev onunde kaldı e abu olarak bu ta-
erce m yon rayı u an Ş • · "f t rı· dilirken ı k · "k . . . !etimizin tatbik etmek istediği ha- rı e e ıp e mem e etın ı -
kasının sermayesınl bır müyon ll_ra riçten ithal edilecek olan mallardan tisadt ihtiyaçları olduğu gibi mali 

tezyit etmekle maddJ hır vusat hıs- büyük nisbet ve miktarda gelen yüz- ihtiyaçları da göz önünde tutuldu. 
k" k 1 · .. Muhtelif komisyonların, muhtelif 

sdmiyeceft!nl herkes btlir. Meclisi de IS-ZO arasında 1 ıymet erı u- tecessüslerin üzerinde senelerden be 
. · · · · ki f zerinden vergi verebilmesi esası ta- . . . . 
ıdarenızın tezyıdı sermaye te 11 k' d"l . t" Zinet eşyası addedi- rı çalışmak ıstedıklerı lilyıha mecli-

k b 
ıp e 1 mış ır. . •1. . ·· ı · d b"lh 

büsbütün baş a ir gayeye ma- len ve miktarları ma!Um bulunanlar sı a m~n enc~men e~ın e. ı assa 
rufrur tekli!imiz banbrnızın in- bittabi yüzde 20 nin fevkinde bulu- çok ragbet goren muhtelıf encümen 

. ' . . . nan nis etlerle tarife kanununa der- tarafından uzun uzadıya ve aylarca 
kı~fı için ötedenberi çızmış ol- dn .P b 1 Ve bu tarifede tetkik edildi. Tetkikin vermiş oldu-. ce ı mış u onuyor. ... . . . 
duğumuz ve şımdiye kadar dik- üç sene için tecrübe ve tatbik edil- g_u ne~ıce _zannedıyo~uzkı me_mleke-
katle sadakatle takip ettiğimiz mek üç sene sonra tecrübelerin ve- t~n, mılletın men~aatıne her c_ıhetten 

h h k 
· · receg-i neticelerden istifade edilerek sıyanet edecek hır derecededır.• 

bir attı are etın bıt proğra- hih d"l k ·· · l GÜMRÜK RESMiNDEN MUAF tas e ı me esası uzcrıne yapı -
mın tahakkuku yolunda bir adım mıı ve binaenaleyh muvakkat bulu- .. Bü)l'ük Millet Meclis!nd~ ~velki 
daha atmayı istihdaf ediyor, bah- nuyordu. Aradan üç sene geçince gun":u kabul edılen yenı gumr~k ta: 

· · · . . bir kararname ile bunu bila müddet rıfesı kanununa nazaran aşagıdakı 
settıgimız hattı hareketı şöyle.ee temdit ettikleri gibi milli hükiimet eşya gümrü~ ~esmin~e~ ~uaftır: Zi
lzah t'deb!linz: imkan ve vesıle tarifedeki rakkamları aaıllarile tez- raat ve teşvıkı sa.nayı ıçın kanunlar
buldukça bir taraftan ermayeyi yit "'1erek bir kanunla da bunun bi- la resimden istisnaedi~~ v_e ed!Iece.k 

B. M. Meclisin~e 
Dllnkll celsede bazı 
kanunlar müzakere 

ve kabul edildi 
Ankara, 2 ( A. ı\. ) - B. 1\1. 

~1eciisi bu gün reis Kazım pa~a 
hazretlerinin ril asctinde toplan
mıştır. KAzım pa~a , !araş meb' 
usu Nurettin lıeyin vefatını teb
liğ etmf~ ve merhumun hatırasına 
hürmeten celse bir dakika sükun 
içinde geçmiştir. \lütcakiben ruz
nameye geçilerek askerlik mu
kellefiyeti kanununun ikinci 
maddesinin beşinci fıkrasiyle 35 
inci maddesinin H fıkrasının ta
diline dair kanun IAyıhasiyle 3 
Mayıs 929 tarihli ic·kı\n kanunu
nun 11 inci maddesini muaddil 
kanım !Ayıhalan müzakere ve 
kabul edilmi~tir. Buna nazaran 
hariçten muhacir ·ıfatiyle ka.ıui 
edilenler .. ı umumi seferberlik 
müstesna muvazzaf askerlik. hiz-
metleri 6 sene tehir edilecektir. 
Hükametin tayin ettip;i mahaller
de oturmayanların askerlık müd
detleri 2 sene müddetle tehir 
olunacaktır . 6 ay içinde tescil 
yaptırmıyanlar hu haklardan is
tifade edemlyeceklerdir. 

Ankara, 2 ( A.A ) - B. M. 
Meclisinin bugünkü içtimaında 
Türk harflerinin kabul ve tatbiki 
hakkındaki kanunun meriyeti 
tarihinde yeni Türk harfleriie 
intişar eden matbuata prim 
verilmesine dair teklifi encümene 
iade etmi~tir. 

:\leclis yarın saat f 4 te top
lanacaktır. 

Ankara , 2 [ A.A. ] - B. M. 
Meclisinde şose ve köprciler 
hakkındaki kamın layıhıısı müza
kere ve kabul olunmuştur. Ka
nunu ihtiva ettiği esaslara 
nazaran memleketin bütün şose 
ve köprülerinin inşa ve tamiri 
Nafia veka!ttine verilmektedir. 

Devletçe mühim görülen şo
saların umumi istikametleri ikti
oadi ve askeri noktai nazardan 
ala.kadar makamlar tarafından tes
bit olunur. 

ıa müddet temdidini kabul etmiştir. mevat ve hayvanat, Turkıyenın hır 
diğer taraftan iht"yat akçesini Arzettiğim gibi ilk tarifemiz yapıl- noktasından _bir ~~nebi toprağına 
tedrici bir tckamul se} rine tabi dığı zaman ithalattan almak istedi- geçmek şartıle d.i~er noktasına ge· 
olarak muntazaman arttırmak. .. gimiz resimlerin büyük miktarı yüz- len veyahut ecnebı.m~~leketlere ~ı- ..,.., .......... ----......... ,,..._ 

de 15 ile 20 arasında bulunuyor, zi- karıldıktan sonra gıttığı memleketın bu-mahTütta_n_ alınacak resim ı:Dlkta: 
Efendiler bizim gayemiz ser· net eşyası addedilen diğer kısmında gümrüğünden dış:ırı çı~ıyara~ ve rmın tayininde ihtiva etmekte oldu

mayemlzi muhitin ihtiyacatına derece derece vakıa yüksek ııisbette ya muvak~at ~ab~l us_uı':'ne t~?ı tu- ğu maddeler arasında resme tabi o
tekabul edecek bir mlkdara çıkıır· tabi tutuluyordu. Diyebiliriz ki 0 va- t~l~p mahıret.' aslıyesı hıç degışmek !anların sıklet itibarile galibine iti
mak ihtiyatımızı da sermayemi- . kit tarifeyi yapanlar ithalat emtası- ~ızın azamı hır ~ene zarfında tekrar bar olunur.Ancak bu mahliıttaki mad 

'nın yüzde yirmi etrafında çok yakın ı~hal edıl~n. yerlı ve. ya. evclce ~um- delerden en )IÜksek resme tabi olan 
zin mikdarına ib!Ağ <:tmek ol- dolaşan nisbet dairesinde bir resim ruk rcsmı ıstıf", edıl~ış ecnebı eş- sıklet itibarile yüzde onbeş (15 da
malıdır. Böyle bir temenniye almak istemişlerdir. Aradan seneler yası: altı ay zar ında ıade edılmek bil) nisbeti mütecaviz olursa tama
hayalperestlik izale olunamaz. Hu geçtikten sonra bilhassa umumi şartıle panayırlar, tıy~trolar ve sır- mı bu e"1 yüksek resimli maddeye 
gRyeye varmak için hulüs ile azın harbin zaruri neticesi olmak dolayı- kler,_ koşu ve yan~lar ıçın muvakka- göre resme tabi tutulur. Kezalik i~
ilc namuskArlıkla r,lı,maktan sile eşya kıymetinin mütemadiyen ten ıthal edılcn Ul!lum eıy~ ~e hay- bu mahlfıtu terkip eden maddelerin 

Y- • artması, diğer taraftan paramızın kı- vanat, tamır ve ya boyann:a ıçın n;ıem herbiri de yü::de onbeştcn dun olur-
halkın itimadını kazanmaktan ymetinin mütemadiyen azalması tak Ieketten çıkarılı~ v~. ya _.~thal e~ılen sa en yüksek resmi veren hangisi ise 
ba~ka bir vasıtaya da ihtiyaç riben yüzde yirmi nisbetinde resim e~ya, .şu kad.ar kı gwnru.c r_esmı te- resmin tamamı onun üzerinden yüz-
yo u:ır. almak istiyen devlet resminin yüzde dıycsınc tabı tııtulacaK yenı aksamı de on tenzilatla alınır. Kalınlığı ne 

\lemleketimlzin sen eti ve altıya kadar inmiş olduğu bir vazi- asliye il1ve _edilmemiş o!ması. meş- olursa o.l•u.~, tarifede mevcut olma-
elcmaalarımızın kahiliyetl bu yete koymuştu. Milli hi.ıkiimet bu ruttur. Yenı aksamı aslıye ılave o- d_ıkça .. gumuş. y~ldızlılarda asıl re-

. ara yerde açılan mesafeyi tamir e- l':'nduğu takdırde btı aksamdan re- sım yu~.de yırmı, ve altı_n yald.ızlı-
neticcyi istıhsale mıısaittlr. Vakıa debilmek için zamanın vergi ve güm- sım alı.nır: Yerh mahsullerın ve ma- !arda yuzde knk, .fazlasıle tahsıl o
müessesenizin bu~üne kadar ekle rük rüsumu aleyhine çalışmasından ~huıı1erıdnlıhracat~na mahsus olarak Junukr. Mduhtehfd rusubm

1
a tabı eşya 

ett1!(ı neticeler sermayesinin mik- ··t e!lit zararları bertaraf edebil- ıt a e ı en ycnı ve kullanılmış ve bir ap erunun e u unur ve mil
dan ile alakadar deP,il<lir. llize :~ke~çin yaptığı tetkikler ve hesap- markalanmış ş}şeler.. çuvallar. ve fı- k~llef bunların cümlesinin i_çinde e.n 

·ıt !ar neticesinde tarifede münderiç çılar ve madenı vesaır kaplar ıle bun yuksek resme tabı olan nevı addedı-eyi neticeleri veren amı er ser- d 1 k · ··kı · · be 1 r~kkamları bazı emsallerle darbct- lar an eve ce ithalat resmi istifa e- lere giımru emcsını yannamesin 
mayenııı çoklugundan· ziyade imek suretiyle yeniden terifenin ilk dild~kten ve ya yapıldıktan. sonra de tekHf ederse bu teklif gümrük 
muamelderimlzdekl intizamdır . günü konmuş olan nisbet dahilinde y~rlı ma.hsuıat do!u olarak ıhraç e- ıdaresınce kabul olunur. 
Memurlarımızın feragat ve eid- bir resim almak esasını takip etti. dılıp bılahare şeraıtı mahsusa tahtın- MAKiNELER, MOTÔRLER IÇlN 
diyetidir. ı\füdürlerimizin vebil- O zamandan beri gene zamanın mü- da boş v_e ya ~o.1~ olarak gelen siron: Makine!er, motörl~r,. ip!ida~ ma~-

temadiyen çalışması neticesi tarife- !er, aşagıdakı ılaçlar ve tıp aletlerı deler gıbı memleketın ıktısadı /aa/ı-
hassa umum! müdurümüzün is- . ·ık ithalat emtiası üzerinden al- hükumetin tayin edeceği müddetçe yetine ve ya fevkalade ihtiyaçlarına 

nını 1 . ·ı·· 
tlkamete di~ipiine olan farti ria- mak istediği resmin derecesini yüz- neos:ı v~~san, ıY,odupo~asy~'."· ":'.'f bi- yarayan eşya r~sım erıı_un kısmen 
yetleridir. Onlar bundan böyle de 12 ile 14 arasında yeniden indir- Y?,dur do mer~?r, "'.'f ıyod~r do m~r ve ya ta~amen ~ç. ay muddetle tecı-

nı.i bulunuyordu. kur, __ saf .. salısılat do merku~, saf sı- /ine Malıy~ Vekılı m7zundur. Bu te-
de bu yolda devam etrneği bir ş yanur do merkur, tefcrruatıle bera- cilden ıstıfade edebılecek eyyanrn 
şeref ve namus borcu bilmek- AGUSTOSTAN lTlBAREN her Rontken cihazı, mezkur cihazı nevileri icra Vekilleri heyetinde ta-

dı l k d h k 
Lozan muahedesinin devletimize işletecek olan motör ve dinamoları yin olunur. Aşagıda yazılı ağaçlarla 

te r er anca şurası a mu a · vermiş olduğu serbestinin mebdei o- dahildir. Teşhir ve ya koşu ve binek döküm halinde ithal edilen mayi/e
k.ak ki banka sermayesinin art- lacak olan önümüzdeki Ağustos iç- veyahut t§ya nakletmek için ecnebi rin makbul sebeplerden dolayı sık
ması dahilde de harkte de eyi inde gene bir tarife kanunu memle- memleketlere gönderilip gene iade Jetleri tayin edilmediği atkdirde 
tesirler vapmaktan hali kalmıyor ketin ihtiyaçlarına daha uygun, edilen Türkiye mahsulatı mamulat. gümrük idaresi tesbit eder. Eşyayi 

ı memleketin menfaatlerine daha uy- hayvanat '" nakil vasıtası, ihracutta nıezkürenin metre mikabı (700) ki-
Sermayesi artan bir müessesenin gun bir şekilde tertip ve tanzim ey- sargılık olarak istımal edilecek je- /odur. 
kabiliyet ve> itibarı da herkes !emeği bir vazife edinen hükumeti- latinden her nevi mensucat ve ına- ı INGILlZ 9 TÜRK LiRASI 
nazarında 0 nispette artıyor niz teşkil ettiği komisyon marifeti- denlerden ve Solefan k!ğıtlarınd>n Meşe ve cevizin gayri keres.ele-

yle senelerdenberi çalışarak arzet- mevat ve tütün balyalarında kulla- rin hor metre mikabı (500) kilo, ma
lnsanlar zavahtre erkama daha tiğim gibi tarifeyi ilk mebdeindeki nılmak üzre ithal edilecek körüklü yiatın her hektolitrcsi 90 kilo, güm
koiay iman ediyorlar binaenaleyh nisbeti muhafaza edebilmek gayesin mukavalar ve incir mahsulünün am- rük umumi tarifesi bir İngiliz lirası 
arzettiğim gibi tez)idi sermayeden de idi. Komisyon senelerce çalıştı balajında kullanılmak i!Oin celbolun- (9) Tifrk lirası h sabile tesbit- ve o 

memleketin muhtelif müessesatı ik- aeak k.!ğıt ve cms:ıli nıaddeler ve hesap tarife nisbetI~rinde esas itti
istihdaf ettip;imLr. gaye maddi tısadiyesi ile temasa geldi, memleke naklinde istimal edilen hususi ter- haz edilmis olduğundan im kanunun 
olmıtktan ziyade manevidir Yalnız tin bütün ticaret odalarına müraca- tibatı haiz arabalar vesaire. Maliye tatbikı sırasında her üç aylık vasati 
şu noktayı da arzedeyim her at etti bilhassa bunlar arasında Is- ve İktisat vek.'iletlerince tayin oluna 1 kambiyo fiy~tma göıo yuk.:rııla gös-

tanbul ticaret odası yalnız başına cak müddetler zarfında ihraç edil- terilen nisb•t yüzde yirmi drrece
muameleden oldu p;u gi b l memleketin menafiine en uygun gör- mek şartilc resim vermekle mükellef sinde bir tenezzül ve ya tereffü nr
bu işte de miJessesenln düğü bir tarifeyi tertip ve tanzim olanlar tarafından getirilen ve ya zcdecek olursa umumi tarifede gös
yüksek menfaatini ne kadar dü- <tmek suretiyle komisyonun vazife- bunların namlarına giren esya, mu- terilen resimler üzerinde Maliye Ve
şündükse muhterem hlss~dıırlan- sini azami derecede .~eshil etiğ!. içı.n afen it~al o_lu~duğu ~alde muhtas- kili .tar~fınd.an bu ten.e~zül ve ya te-

. huz.urun~~~a te§ekkur etınegı hır sun lehıne ıstımal edılmeden veya- reffu nısbetınde tenzılat ve ya zam-
mızın fayda ve m~rılaatlennl de lvazıfe bılırım. Tarıfe kanunu ve o- but bir müddet istimal edildikten miyat icra ve tarifedeki resimler mü 
aynı derecede nazarı dikkate nun ra~kamları hakkında cereyan s~nra. heyet_i asliyesiyle vey~hut ma- teakıp üç ay ~adında on.a göre t~n
aldık. i\.l r-· id •.. kn eden munakaşaları ve yapılan propa- hıyetı tebdıl edılmek suretıyle mu- zil ve ya zamlar ıle tatbık ve ıstıfa 

1 ec ısı arcmııın te ı ı ğandaları hakiki ;ıoktası?a. getirme.k afiyeti gayri haiz mahallere devre- olunur. Kanun bervcçhi ati muvak-
böyle bir mahiyet arzedıyor. zaruretınde oldugumuz ıçın. Şu hır dilen eşya devredildiği zamandaki kat bir maddeyi ihtiva etmektedir: 

- - kaç ciimleyi huzurunuzda h krar et- şekil mahiyetine göre temsil edile- Kendileriyle ticaret mukaveleleri ak 
Şura deavi reisliği mek isterim: ceği tarife maddesi üzerinden güm- dolunarak konsolide edilmiş bulunan 

Ankara, 2 \,Millıyet) .\lcc Tarife rakkamları ilk yapıldığı rük resmine tabidir. Bu tarifede devletler mevrudatı meyanındaki şe 
günkü nisbctin etrafında bulunmak memnuiyeti zikredilmiyen eşyanın ker ve şekerli mcvat ile petrol ve 

liste şurayı devlet deavi daire i ıizre yapılmışt,r. iddia edildiği gibi başka kanunlarla ithali menedilıniş benzin müştakkatından mukavelena
relsliğinc adliye mu tcşan l_.uııt mubalagalı bir tarife değildir. Unut ise l.ıu memnuiyet devam eder. me müddetlerinin hitamına kadar es
azalı~a csbak şurayı evkaf aza. mamak laıımdrr ki yaptığımız tari- AYRI RESiMLERE TABI EŞYA ki tarife mucibince gümrük ve isti
sından Kemal Atıf beyler in ti fe 1.ıir ~ok buktın;ctlcr~n yeni ~Idık- Ayrı ayrı resimlere tabi olan ve bl{ık vergisiyle. be~ kilosun~an ayrı· 

Hariciye vekilimizin beyanab 
Parisf e selirimizle Fransız ~ütôıneli arasınna nına~ede 

akli i~in ıııüzakere1e giri,iliyor 
ltalya ile deniz hua"utlarımızı tahdit ettilt 

Yunanistanla anbıştık. Hiç bir komşu· 
muzla aramızda esaslı ihtilaf kalmadı 

Ankara, 2 ( l.A) - 1 lariciye 
vekili Tev!ik Rti~tü Bey buı;iin 

B. M. ;\lccfüindc atideki beya
natta bulunmu,tur: 

Arkrdaşlarım, btitçc münase
betlle harici işlerimize dair bü

yük meclise rıaruzatta bulunur
ken mahiyetlerinin istilzam etti
ği ehemmiyet ve ha <a iyetle 

alakadar olduj!;unu:m bir çok 
ve :lelerle izhar buyımlugunuz 

muallak Türkiye - Suriye hudud 
ve şimendufcr ve mübadele iş

leri hııkkında meclis müzakerele-

rtni tatilimizden eve! sarih beya

natta bulunabileceP;imi arzetmlş

tim. işte bu arzunuzu yerine ge

tirmek için kürsiye geldim. Der

hal şunu arzctmek isterim ki 

tasvibinize iktiran eden yolda 

çalışmakta ihtimam ile devam 

olunarak Büyük reisimizin her 

vakit z~manında tecelli eden tenvir 

ve irşadile bu.;ün htıkı)metlniz 

son kalan lı:ırid ihtilılf ve nıes· 

leleri de al;\kndar hiikumetlerin 

karşılıklı gösterdij\i arzu ve hüs

nlintyetle halletmiş bulunuyor. 

Bu mes'elefcrin halledilmesinin 

Türkiye Fransa mlinasebatı 

üzerinde yapdı!';ı ve yapacıı~ı iyi ve 

dostane tesirleri bilhassa kayd

etmek isterim.Yunanistanla aramız 

da olan mübadele işkrlnin hali 

edilmiş olması dahi Türk· Yu

nan münascbatı iizerinde iyi bir 

tesir yapacağı ümidindeyim. 

Bu meyanda dostane 

halli çoktan beri mukarrer olan 

lrnlya ile deniz hudutlarımızın 

tahdidi ve oradaki adacıkların 

Loza11 muahedesine göre aidiy
yetlerinin teJ..li!irniz mucibince 
Lahy adalet mahkemesi tarafın

dan tayini için icap eden kom
prominin e\'c'ki gün ltalya bü
yi.ık elçisi ile aıanıızda imza 
edilmiş oldul(unu da memnuni
yetle arzederim. 

Kezalik lran komşumıızla da 
hudutlarımızın tesblt ve tahdidi 
usulünde itilM edilmiş ve bu 

maksatla mü~terek bir kom,iyon 
teşkili ve onun sür'atle işe baş-

laması takarrür etmiştir. O hal
deki artık yeni Tilrkiyen!n bü
tün k.omşulariyle hudutları filen 

ve tamamiyle tesbtt edilmiş ve 
hiç bir hükOmetle esaslı ihtilAfı 

kalmamıştır. 

Hallolunan mes'eleler hep geç

miş devirlerden ve ya onların 

neticelerinden kalmış ve sene

krden beri efkArı umunıiycmizi 

i~~ni ctmi~ti. Bunların halli hu

susunda her taraftan gösterilen 
itidal, adilane ve muslihane ne

ticeler icin nihayet btr intaç 
u>ıılü hulunmasınR imkan verdi. 
\lilletlcr hayatında eksik olmı

yacak olan gdecek mcs"clelerln 
kar~ılanml.ında ve halledilmesinde 

Turkiyenin kendi menfaat ve 
haklarını her yola tercihan 

beyelmiel mt»lihane usullerde 
aramak mesleğinin Umit bahş 

olduğunu da bundan istidlal 

etmiş oluyoruz. Bu anlaşmaların 

tabii ve eyi neticeleri olarak 
bizim Parlstekl bliyük elçimiz 

avdetinde Fransa ile bir drıstluk 

ve uzlaşma ve hakem muahe
desi müzakeresine glri,ecektir. 

Hu anlaşma ve muahedcnin hu
dutları Uzerinde tct·ssıis edecek 

olan emniyete kuvvet ve ~na· 

sebata ayrıca samimiyet llAve 

nun olacağımıza şüphe yoknır. 
Atineye gidecek olan elçimiz dı: 
ckrhal Yunan hlikOmetilc c;;ıı,ı 
mukarrer olan dostluk ve hakefll 

muahedesirıin müzakeresine b~i· 
lıyacaktır. Bu yakın kom~umut: 
la daima arızasız ve emnlyetU 
m[inascbatta bulunmak Jıiziıll 
hakiki emelimizdlr. l lalledUdi

j\ini ar7.Lttlğim bu mes·eıdı:rin 
esaslı hatlarına gelince bunlardan 

Türkiye-Suriye hm!udıı için ° 
hududun tetkikine memur !;o· 

· . . 'I' · kJycııin mısyonun mesaısı ve ur 

oradaki emniyetinin istilzam eJ· 

tiği vaziyet nazarı itibara aıına· 
rak iki tarafın muvafakadle bit 

hat kabul olunmuştur. '.\lütıadele 
. ·ııı 

islerinde evvelce de arzetaf1;1 
iki taraf hükılmctinin müzakere 

ve temaslarından mülhem 01"" 
· ı · ar~ mübadele komi;vonundakı ııt 

. ... tı:l· 
reislerin Lstatrık.ı csa<ınd;ıı.ı 

kinat ve tcklifatını k:ıbul ettik· 
ı,;e 

Oemiryolu mes'eleslnde 

esas itibarile anlaşılmış olup bU 

husu>ta teatisi Iilzım gelen ıııc~l·
dı · nıpların tahriri ile iştigal e 

mcktt><lir. 

1 ••••••• -
Rusyada 
Ford ile mukavele 
lnglllz intihabı etrafınd~ 
Rerliıı. 1 (A.A) - Mosk<>I~ ıerf 

blldiri\diğlne göre lngillz sosyılı.lnııı 
nin galıblyetl Sovyeı matbu•~ af•· 
kısmı azamı tarafında lngiliz ırıu 1

d• 
"cO • 

zakarlarınca Sovveılere karşı vu .ı. . rıın"" 
getirilen cephenin lnhtdımı ıa I ve!· 
tellkki ve tefsir olunmakıadır .. z,iv•· 
tlya gazetesi ln~iltercnin harıd g;n 
setinde bir tahav•ül vuku• gelcCC 

keşif ve tahmin e<liy,ır. . J.ın 
Berlin, 1 (A. o\) - Mo'k''.~ırıed 

bildirildi~ine gıire Sovye< huk t ,\ı.ı' 
dört sene zarfındo :ıo mih 00 

1
; .,e 

kıvmetinde knmvnn, oıom~b_ 0~0 · J vuc 
ırnktiır teslimi >c Husva • ,.oı 
~etirilecek olup senede hir k•Ç mu· 
bin o_tomobi~ imal edecek 0.14ı~ııtıesl 
te•dd; · fRbrıkalar ınşa ve ı; ır ıtı'ı· 
hakkında Foıd müessesesiyle b 
kavele akdeylemiştir. 

ispanyada 

Cemiyeti akvaoı 
içtimaı 

_ f{rıl v• 
Madrit. ( A. A. ) .. Rfver' 

Kraliça !le M. PrimO dö 
1 

rdJr· 
Barcelonclan Madride gelmiş ~raııılL 

Roma, 1 (A.A.) - M. Jşd~ 
. ed .. kerano• ' akvam cemıy muza ••aP" . rııcııe 1" etmek için Cebelıııarik ta ı,, .,.. 

ride gtımek üzre "Blancoıııan 
puruna binmlşlerdlr. 

Alman heyeti gidl~°".yoı> 
Berlın , 1 ( A. A. ) - ta<lritlck1 

Schul.ıert in riyaseti altında!\ k ede· 
. . a ıştır• ıl 

cemiyeti akvam ıçumaın beY• 
111urahb•• ,.ı. 

cek olan Alman k caknr. d 
Pazar ak<amı yola çı 3 b• .. nn ' f""erşaın ~· 
Strezemann Madride v-
gidecektlr. t" 

tLAN 

• noYÇ[ ORY[NT HANi-
ı Tesis tarihi; 19o6 Bank. 

Müesslslerl; Oresdnef k. fral"' 

1 
A. Şafhavzenşer Ban ()Oyçlat'1 

Nasyonal Bank ~'or 
idare merkezi; Be~ 
Şubeleri; lsıanbul. ' 

Hamburg ro$Uô 
Gılata kısmı telefon ~~ın ~· 

48 9'7"· Bevo!';lııı 247, 2 ' aıı 

'

. t bul kısmı telefon 
san 2843· 
. lstanbu4 2842, tiJdln 

su; lsıanlııılll• 
Deposu, ınr<>S~ 

· mrü!';Ü. telef o no 1 
gü fsıanbul 322 • 

ınu 
Bllumum bank~ 

uno "" JıuJUJI 
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EHIR VE MEMLEKET. HABEJ(LERİ 

!~artnnaıu soJan .......... -
~a~isnaııe~en ~ıkan 
ii~ sa~ı alı imi~ .. 

Enıanette 

inkılap-müzesi 

Müzeye lstanbulun 
eski hayatını musav

vir eserler de konacak 
- -- .. 

l r Kılap tıZL•I için )ı3z1rhl..-

Mlltefer.rik H. - ~-

Rüşvetmi? 

Dört menıura işten 
el çektirildi 

idare! hususiye taş ocak· 
lan merkez memuru Ahmet 
Hamdi, Clbayet memuru 

~/~~.et'et.~ 
, - . c 6öo <"'~ • 

"Jfandepsl., ye b11 ~1111 ! 

- Senin adın ne? 
- Bayram ... ama Süleyman 

da derler. 
- Ne iş yaparsın ..• 
- Küfe .. 
- Küfe mi satarsın?. 

Qeçenlerde ·;;;;glunda a,·ukat 
l(ostııkl efendinin apartıma

lı 

' lar devam L tıncktcdir . .\luzeye 
l>taıı •ıuJun c,ki hay:ıtın• mu'd''· 

H" resim, tahin, a.hum ve mcc· 
muala korı .ıL<tktır, şı-ndidl·n , ı.ı 

C: t ır•ıhtelif rısalc tcdarık cdil

n1i~cu. 

1 Cevdet, Çarşı içi tahsil me

muru Kemal efendilere lh· 
tllas ve Üsküdar mal mü
dilrlü~il varidat memuru 
Faik efendiye rüşvet mad

delerinden dolayı vllayı.'t 
idare hey'etl tarafından işten 

el çektirilmiştir. 

- Hayır efendim, küfe taşı-
rım. 

- Yerin y u rdun' 
, soyulmu~ ve halı, mücevher 
'bi blr çok kımetll eşya çalı:ı

\ıştı, Zabıta bu vak'anın fail
•l'f son gilnlerde hapishaneden 
~kan sabıkalılardan Ahmet, 
~fer ve Zcytullah oldugunu 
; 1Plt etmiş ve çalınan eşya 
~·~lakalede Çukur hana sokul-
1ı'k i~tenlrkeıt hırsızlarla bera-

r tllrmil meşhut h~linde yaka
•nııııştır. 

8aı·Jıoşlugun nelice!Ji 
.\••dolu demir yolu i'çilerln
- den Cemal, ark~dllfı M•h
I cı ite HaydıırpaşaJa bir mey
~•ede kafayı tiltsUledlkten 
llııQra Mchmedl kavııa netlce
lıı de bıçakla L ~şındaa atır 
teııe yaralamıştır. 

f\ Olur iş değil 
"rtıköyde oturan Hasan ef. 
!!1 namında bir renç ıtece tey· 
, lnın eve gelmemesinden mU· 
·tc 
lıı ~sir olarak tentUrdlyt>t içmek 
•etııe lntlhara teşebbüs etmlttir. 

f)tr uran adam meçhul 
~alatada Olembiya otelinde 
~ Oturan Alman tabaasından 
\ •t l(asımpaşadan geçerken 
~Çhuı bir şahıs tarafından atı-
1~ kurşunla Mkasından ağır 
~,t~ıte yaralanmı~tır. Meçhul 
% kaçmıştır. ---

1!!. ilcııbıı 11/ri11 uurdu 
qtşiktaşıa oturan Veli Bey 
~t n111111oda biri dün sabah 
r •köy iskelesinde zevcesi 
~llıe H. ile kavıta ederek 
f~/lıı atır ~uretıe cerhetmiştir. 
r1 •h koca yakalaııınıştır. 
\,~ııyefiıı e.<ıbabına gelitıce 
V li t:iendl ötedenberi genç zev· 
'ıtı~ ccsi Fehlme hanımın lıalle
Q /" Şüphe eder ve karısının 
~ llŞındakl Uvey otlu l(emalle 
lıuOij it bette bıılıındup;unn zan-

trnıiş 
lı . 

1;1 u ~Upheler ilzerlne karısını 
'ıı, P~rça kontroia tabi tutan 
~o efendi ile zevcesi Feblnıe 
ı,1

1 ııı arasında evelkl ıun bir 
~a olmu~ ve Fehime hanım, 

~le lCkirdugına gidiyorum , 
l\ııı eŞ)'a,ını toplayarak evden 

·~ıır 
Fe• . 

\~ •ılnıe hanım evden çıktık· 

11:
11nra e~}11sını pir sandala 

~ ıııı~. Ortaköye üvey oğlu 
'ı 11' 1 e ~ö•de •nlştir. l(emal bu 
'ı ~;· lılr kııhvehaııeye koymuş 
~ı t Yer kiralamak için mef-

~lırı 
lı· •ya başlaııtıftır. 

~t1 'iter taraftan Veli eiendi de 
~P~~~·n Orıakıİye ıtllliginden 
~tı ·tnıni~ ve onu aramak 
\ıı: b·ı "abah Ortaköye geç-
~ . 

~~~ur iskelesinde kansına 
1 
·I~~ 1 eden Veli eiendı, elinde 

1 ı, u bıçakla karı.ını vurmuş 
ı. Çruıya başlamı~tır. 

ltıı illi ·ı 
ı eı • er silAh istimal ederek 

'tth~R<liyi yakalamışlardır. 
~! 11,'tııe hanıma gelince; der
,;'1ıtıı Ynıtıu hastanesine kal-
~ iç lsede hastane kapısın

~! trtye girerken ölmfUIUr. 
~ ----

"1a111t11('1 kunıpaııya.~ı 
~'b11 Yııkalıındı 
'ııı,: l<oço, Andon, ve Ro-
11 teı 1 Of isminde üç kiflden 
'~o, Yep bir manitacı kumpan· 

'lıiı;~ •kaıayarak müddei u
t Vermiştir. 

~thi.1 ,.ahadaıı düştiJ 
f' •tf 1 \·lhtııı' n fabrikası mutemedi 
1111y bey dün araba ile 

1allıq, 1 Jtiderken hayvanlar 
'lı • 'e ıo: 

}"akacık suları liıfılil edildi 

Yukıcık Keledlyc<I, Yakacıkt• 
mevcut (lh ) ııevi sudan ( 1 o J 
tanc;ini tahlıl ctml? ve rapmla
rını ;ılmııtır. 

!Ilı -ulamı hcrhırı ha1k:t hir 
~ifaya nıalıktir. 

Hu suların hı.,: birinde ' az.ı
tiyet eml;lhı ) lııılunmamı~tır. 

'itıların d~n:cc,i htanhulıııı en 
nefü sularının Yakaı:ıkta nldıı

ğuıııı ~ö;tcrmektcdir. 

Hundan ba1ka .'Lilardaıı l>ir kıs
mı mide ha,talıklarıııa iyi !(ddiği 

gibi bir kısmı da mııdrir ve ya 

miile11yin hulun~ :ıkt:ıdırlar. 

Burgazda ekmek buhranı 
Hurgız ıda!'lınnı \'t:~anc fırını be· 

tediye tarıfını..lın hozuK ekmek çı · 
kanldı~ından bpaulmı, olclu~un· 
dan halk dun çok sıkıı tı çekmi~tir 

Ada heledive•i hun• bir çarr hul• 
cakr.r. 

Heybelide .'lll depusu 
Heybeli adada su buhrnnının 

önüne ~e>;nwk için Bahriye mek
tebi yanında 1 \!.) tonluk lıctoıı 

bir su dep•. Mı Yapıl:ıcııktır . Hu 
depoya su ha~ka yerden ~ctirik

cektir. 
----·--~ 

BUGDA , . FİATLARI 

Mütemadiyen dllşü
yor. Ekmek /lalı 

na.flıl düşürülebilir? 

Buğday fiatlarında mühim 
tenezzül vardır. Buna sebep 
Anadoludakl zirai hayatın in
ki,af etmekte olması ve dünya 
buğday piyasasının dUşUk bu· 
lunmasıdır. Bu tenezzUlden un 
Hatları da çuval başına 11 liraya 
dUşmüştilr. 

Zahire borsası kllibl umu
misi Nlzameddln Bey ekmeğin 
ucuzlamaaı kabll olup olmadığı 
suallne cevaben fUnları söyle. 
mi şiir: 

Ekmeğin ucuzlıyabllmesi 
için imal masrafının maliyet 
fiatının azaltılması lazımdır. 

Bu da fırınları bir araya 
toplamak asri fırın ve değir
menler yapılmakla kabildir. 

Bugünkü ekmek ve imal 
tarzı ile buna imkAn yoktur. 

Mlltehaidiıı n a "·"' • 
Eytsmueramil ve mütekaidin 

maaşlarının tediyesi için dUn 
akşama kadar emir gelmemiştir. 
Maaşların verilmesi için bUtUn 
lhzarat ikmal edilmiştlr. 

Türkiye - Fransa 
Eski münasebat gene 

başlıyacak .. 
Pui<, 2 • \ .. \) Petit Pari· 

Yeni harfleri bilmeyen 4 

katibe işlen el fektlrlldl 
Rizede adlvir muamel~tını yeni harf 
lerle tedris edemiyen d!lrt zal>ıt k~

tibine İ?ten el çektirilmi~tir. 

Milli demlryollar 
!\lifli demiryollar kongre>i yıkıııdı 

şehrimizde Nafio vele.ili Recep B in 
riyısetinde tı,planacıktır 

H•ybellde aanatoryom 
l leybelidc (, am li1111nmdı klin 

sanatoryom 'eremlil~ri ıstl•bı kW 
gelmedl~indeıı ı•:nıanct 1 ledıelidekl 
rum ticaret mektebini istimlak ve 
200 vataklı bir >anaıononı açmak 
niyetindedir. 

l!Jla11hul polisi 
l;t;tnbul poli-;inin hu .:-iene kıc.l· 

rosunun tevsii suretile takviyesi 
nuıtas!l\ verdir. 

Biikreş ziraat koııgre.~i 

7 l laziranda Bükreştc toplanucık 
olan hernelmilel zlrant kongre~ine 
'fürkj~·c rıamın:t l\lıtrdirı ınebusu 

. "uredJin, llıır<> mcht»u \luhli~ B. 
ler i~tiraı.. ed\.·ceklerdir. 

Tapu kadastro•u 
l~uuıhul 'l'ııpu \"e kada-ttro.,.unun 

yeni :ienc kadro"u gt:lmi...,tir 

\'eni kadrodı Tapuda bir dep;i 
şlkhk olmamııtır. 

K•dostro kadrosunda miıhim 

degiıikler olm117 bdnı tenkis edile· 
rek memurlardan mühitn bir knmı 
Ank•rar:t nakledılmiştir. 

Serseri bir lorpil 
Bo~az medh•lindc puvrar. limanı 

açıklarında •er,em bir t!lrpil gorül· 
mültÜr. 

Torpil gemılerin takip edecekleri 
rota uzerinde oldu~ıınd•n kıpıaıılara 
miıteyıkkıı olrn•l:ırı bildirilmişılr. 

ita/yan torpidoları 
Bilati ve .\lamramhs namındalı 

iki hillya.n muhribinin hu ":thah .. aat 
4,5 ta limanımı,. ~clıneleri l>ekleıı 

mekıedir 

Turistlik ho11gre,yl 

:Vhınihte on l luiraıııla toplınac;ok 

olan l>eynclmilcl turistlik konıçre-ıne 

iştirak edecek nlan 1{01.·ıu:li meh·u:--u 

Reşit ~affet He\• <li.in ~iln1i"tir . 

- Bazı bazı köprü altında 
yatarım. Eskiden Karagümrük
te Hacı Salihin kahvesi vardır. 
Oradayım. Sonra kavga ettim, 
çıktını. 

• - Şu efendiyi tanır mısın? 
- !. '' 
- Söylesene! 
- Aah ! . Tanımam ..• 
-Ama o seni pek iyi tanı-

yor. Geçen Salı günü dükkanı
na girip bir sepet çilek çalar
ken yakalanmışsın. 

- Haşa efendim, yalan söy-
lüyor. Ben elek çalmadını. 

- Elek değil, çilek, çilek ... 
- Nasılmış o yelek?. 
- Akim sıra işitmemezlik-

ten geliyorsun ama, o ağızları 
bırak ta kulağını iyi aç: Bir se
pet çilek çalmtşsmdiyorum sa
na .. 

-Yalandır beyim. O bana 
kızgındır onun için iftira atar. 
Ben bir ekmek parası için çalışı
rım bu dünyada .. 

- Durduğu yerde sana niçin 
iftira atsın? Aranızda bir geç
mişiniz var mı? 

- Var ya .. Küfecilik ederim, 
bütün kabahatım bu .. 

- Küfecilik edersen ona ne? 
- Efendim, onun var kendi 

tanıdığı çocuklar. Dizer dükka
nın önüne. Müşterilere sattığı 
yemişleri hep onlra taşıtır. 

- Bu çocuklardan ondalık 
mı alıyor? 

- Onun orasını bilmem. 
- Peki, hadi bu adamın sa· 

na garazı var dedik. Ya Polis 
raporuna ne diyelim! 

- ! ! ..... 
- Söylesen e ...• 
- Ben çalmadım efendim. , . 
- Şuna çalamadım, yakalan 

dım de ... 
Yüzü birdenbire kızardı, ba

şını yere eğerek: 
- Kabahat bende değil efen-

dim! dedi 
- Ya kimde? 
- Anamda .. 
- Sana o mu çal diyor? 
-! .. 
- Hadi sıkılma söyle .. 
-Çal demiyor ama akşama eli 

boş dönersem bana kötek atıyor. 
Mahkeme şahit celbi için baş

ka bir güne bırakıldı. Küçük 
küfeci dışarı çıkınca aynı ayar
da bir kaç çocuk etrafını aldılar: 

- Sülman be ... Yuf sana .. 
Ulan öyle laf söylenir mi? 

(Mandepsi) ye bastın be! .. ---· ..... . 
Maarifte 

Darülfünunda ko11fera11.~lar 

Batmış 11111.y .~alllıyor 
1 Darülfünunun bütün fakül-

l la\ darpa~a d:1l~:1 kır:uıı iinün<lc 
batan \nadolu muşu 1 )c\·let demir 

yolları idare'i C!trafından :o;atılacakıır. 

\hı~ oldu~u m:ıhttlde >atılacaktır. 

Etiiııal si11ema.~ını11 

yarı,yı .•alıldı 

Bcvo~lunıl•ki ı·:tü,al siııcmısının 

nısfı ı·:ml:lkl metruk~ve •İt oldup;undan 
\"87.

0

iyet edilmi~ri. 1 ){in hu hi"se Eın

IAki metrnke idaresi ıarıfıudan satıl· 

ını~ '~ .~8 bin liraya ihale:oiİ yapılmı~

tır. 

telerinde ~erbest konferanslar 
verilmesi kararlasmıştır. Serbest 
konferanslara bu ay nlhayetin-

ı de tatilden sonra başlanııcaklır. 
Edebi)'at fakülte«lnde haftada 
bir konferans verilecektir. 

Müsteşrikler ko11gre.d 
Harkofta toplanacak müs

teşrikler kongresine iştirak ede
cek olan KöprillU zade Fuat 
bey bu ay sonunda hareket 
edecektir. 
Deniz ticaret mektebinde 

Kaptan ve çarkçı yetiştirmek 
üzere açılan Deniz ticaret mek
tebinde talebeye tatbikat glls· 
termek için kotra ve ıııotllr 

alınması takarrür etmiştir. 

--- --------
Adliyede 

Kadr·, nH. 
; 

Mevlluflar ne ;an:an 
lzmire giinderiliyor? 

l\adriye hanımla arkada~ l:ırı· 

nın İzmire <cvki hakl.;ıııda l;\zım 

gtlcr mu•mclc ) ar • n ,ııaadır . 

teüifane m iıd '1ı c.: ı nııs ınti-

d , r yetine bu lı , " 
dcrılmi~tir . .\ : iP " 

., re gön

k· '• rf ikmal 
edildi ' takdirde mı,•u'l ,,ı po.,ta 

ile !(<irdcrilrıckri muhtemeldir. 

İhliyar heyeltn/11 tahliye.~/ 
.\il isminde bir kiiyluyü ~ayrl 

kanuni hapb ı·c i~kcnccdcn d rı

layı .\.ğır caa mahkemc>ine 
se1kediler ( ;ehze hcvcti ihtiya

riyesinden Süleyman, J'azıl ve ko

rucu l lamdi efendilerin muh:tk\!
ıncsine d[(n devam cdilml~ ı·e 

maznunların kefalete rapten tah
liyelerine kar.ır vcrilmi~tir. 

Hapısane devredildi 
llııpbane ve te~· kıf anekrin . 

Dahiliye vekAletindcn Adliyeye 
devri hakkında beklenen talimııt 

dün tebliğ edilmiş ve bu mües
see;ler idaresi diınden itibaren 
Adliyeye dcı redilmiştir. 

Kasımın muhakeme•! 
Hugiin Ağır ceza mahl ·cme

slnde öğleden evel hükumetin 

esr~rını d~maıılara vermek ciır
mile maznun Ka;ımın muhake

mesi :.(Örlılecektlr. 

Bir lfllJsın lasfiyeai 
lkind Ticaret mahkemesinde 

il!Asına karar wrilen l lotopolos 

vı· Oolis hazır elbi,c ~irkctinin 
lfli, muamelesi riıyct edilmekte· 
dlr. illahkemc yeniden ıc :b:ıle 
ten siııdlk tayin etıııi~tir 

Hu ~irh·ttc alaca:ı,ı ıılaıılar :.!.} 
Hazirandan itibaren mahkemeve 

muracaat edebilecektir. 

Bir 1110/füiıı malları satılıyor 

ikinci Tiı:arct mahkemc,iııde 
iflasına karar Yerilen manifatura 
tüccarı Kirk<>r Kalpal.~ıyan tka· 
rethaııe;;iniıı cm vali Yakında 

Mahmut pa~ada satılacaktır. 

tLAN 
~:dirne Bcledive riyı,etınden 

f:dırne şehrinin te\i>atı ılektriki

yesi 20· 5-92'1 tarihinden iılbıren 

45 kırk beş J(Ün müddetle ve kapalı 
zar( usullyle münakasava k•ınulmuş· 

tur. Talip olanlar proje ,·e ~artn•· 

meyi 1 O on lira hede! mukahiliıııle 

lsr•nl>ul Sehremaııetile ~:dırne hele· 
diyesinden tedrnk eılehıliıler. 

Talipler ilk ıeklif edecekleri he· 
delin \U7.dt ıedi OU\'U~U llİ>(letınde 
te 'mina[ akça .. ını yeya hınka mektu

bunu ve teklif.1ıınt havi pullu vcra
k&\'İ hir zarf dı:rununa kn\up ii1.eri 

ne 1lt:ktrik işine ait oldu~unu vaza
rak tı temmuz <l29 tırlhine kadar 
J1:dirnc ?1elediv1.: mcclbıne tevdi eyle
meleri il:\n olunu:". 

lngilizce, Fransızca, Rumca 
lisanlarını, biraz da yeni harf
lerle Türkçeyi ve daktiloyu bili
yorum. Ticarethane, yazıhane 

ve ,nüesseselerde çalışmak isti
yorum. 

l'an}.[llll1. Afadnıazel: A. 1-: 

Gazi Hz. nin Yaıt-lı boya 
resimleri 

·r. ·ra. ( ~. tara[ındın sureti n1ah 
~usıda. cclbedilcn. Heri in !"IAnl\ ii 
neftse akadem::o'l rei>ti re .. ~aın l>ro· 
fesiır \rtiır Kımpf tarafından vıpı· 
lın, Cazi l lı. nın yaıtlı l>o,a rc,im
leri \ i\·anad;1 pek ncli:-i bir surette 
hastınlinıştır 

Bu resimler htanbul \'llftyet ve 
Kau ~ubelerin.e satııı çıkırılmı~tır . 

E"' oıiomi 
ı::-n::mfl!lllllHI __ .,. 

Ma iye gümrüğü 
tısat gü •• ""' & 9 gu ... 

Muhterem maliye vckllimiz yeni gürnrü 11. , r iclcrl münasebct·le 
ehemmiyetli bir nutuk irat etmişler ve yeni gümrüklerin }alnız 
maliye varidatı temini için değil, bilhassa iktisadi ve sına! inkl· 
şafımız nokta! nazarından terllp olunduğunu beyıın eylcrnişler<lir. 

Memleketimizin iktisat ve maliye hayatını eski zamanlarda 
oldugu gibi ecı:eblierin değil, bizzat kendisin tayin eli' ini kU\· 

vetle ilıl.n eden yeni ıtUmrOklerin, bilhassa ikti<a ·ı lnklşafım za 
yapacağı tebir çok bUyllk olacaktır. Medinl d ~nya içinde kendi
mize ayırdı~ımız yeri bu gümrüklerin eyi latbikile temin edeeetiz. 
Terekki istidadını fev' ·alll.de gösteren sanayimizi bu gUmrük•er 
yükseltecek, ıterl kalan ziraat'ıııizi bu gümrükler ileri götürecektir 

\'akıile Alman iktisat ıl.limlerinden List ,in d~tfiği gibi, ağıllı 
surette vaz olunan gllmrUkler milletleri terbiye eden en mu im 
11.mlllerdendir. Bizde, iktisadi lnkişahmızı bu gümrüklerin terbiye 
kuvvetinden bekliyoruz, iktisadi inkişafımızı takiben gelecek 
olan mlll terekklye hususi bir ehemmlyel veriyoruz 

Tatbikini sabırsızlıkla beklediğimiz yeni gUmrllk kanunların.,zın 
bizi arzu ettiğimiz lkti'<adl yUksekllge kaldırmağa alet olacakları 
hakkında kuvvetli emniyetler beslerken, aynı .. ırüklerlo ma
Hyemlzln bir kat ra~anet lfrtlsap etmesine meıııır olacağı kana· 
atini de izhar etmet IAzımdır. 

işte bu düşüncelerin sevkile dlyeblllrlzkl, önümüzdeki Afustoa 
yeni bir TUrkiyenfn dogum tarihi olacaktır. Bu tarihi tes'it etmek· 
te çok haklıyız. Ancak, hiç bir vakit unutmamalıyızki, bu yeni 
Türkiye evlatlarından, eski zamanlardakine hiç benzemiyen k•lf 
bir say hayatı istiyor! 

Dr. .Vizametttn 

* * * GÜNÜN 1KTISADf HABERLER[ 
l1tanbul Lımın şırketi hey'eti unı!I· 

miye;i dün toplanmışnr. Ru içtimada, 
dJl~-ıç!ık inhi~annın ;.;.aldırılma~ı ~ri 

rii~ülrnüş ve bu i?lcrin -.erhc~t cıln11· 
sına hük~mct muvafakat ettiıti takdir
de ;-irketin de muvafakat karannd• 
olduğunun l>ildirilnıcsi i<;in idare mec· 
li.ine >allhirct ı erilıni:tir. 'l'ırıfe 

ücretlerinde. ~irkf-t teınertrıünün ~'U7.· 

de dokuz nlarak hesap edilmt~i için 

imtiyaz mııka\·ele<inde t•dil*t npıl· 
mı,ur. ~lamafih hu brar ancak hiıkt\
merçe tastik edildikten sonra tııhik 

edilecektir. ~irket müdiırü 1 lamdi 
Hev. bu tadil:\tın tarifede tcncuiıl:i 

ınuc.:ip olma\iilL"a~ıııı çünkii ~irketin 

~imdıye kadar tariic h .. ;aplarında 
teınettüi.ı \ ü zdt dnku1. ~ostert.li~ini 

SÖ\ Jeıni~cir. 

Jf. Seltlnlk sergisi - Kylulun 
on be;inci günrı SelAnikte ıoplaM 

c:ık olan Heynelmilcl ~er,t!;iye fs1ın· 

bul Ticaret oda>ı da da,eı edilmiştir 
llu sergiye müstah;ıllarımızın ~ 

tiraklni teshil iı;in gt:rt' 1
# yolcu ve 

gerek ejya nalı.li\ltınd.t şimendifer 

üt..'n:tlcrinde ) üzde ı:tli ni:.:petiııdc 
ıenzilAt yıpılmışıır. 

lkti<at \ ek~leıi, hu ~ususta ıl~
k•darların teşvik cdilmc,ini TiL'areı 

oda·aıııt bildirn1i~tir. 

Jf. Hayat pahalılıtı - htan· 
bul Ti~arenoda>ı hl\ at pahılılıl;ı hık· 
kında hazırl1dı~ı rıp.ıru hıı~ün ne~· 

redecekılr. 

* Alpullu şoker fabrikası -
lktısat ,·ekili !)akir H . .\!pullu ~eker 
fıbrika;ı mecli•i idaresi rlvuetinden 
istiia etti. Yerine sabık vekil Hıhmi 

8. in gcririlece~i soylcniyor. 

Jf. Marmaroş bankaııının tu
nyesl - ::>ehrimızdo hulun '15 
mllrnn Lev >ermıveli :\larmarllf . _,. 
hankı.,;ı anonirn şirketi şehrimi.'l!dt-ki 

faali\ etini tatil etmeJte k 1rar Yermi~ 

oldujtunu yazmıştık . 

Türkiyede ij J•pmai!'a mc'7.un olan 
ve Romanya tabii ·etinde bulunan hu 
anonim şirket "l'icaret mU<lüriyetir.t! 

mür;ıcaat edc:rek anık iş yıpmıy•c•· 

jtını l>ildınniştir 

Hir ilci güne Lıdır cı .. tivc muame
lesine haşlınacaktır. 

Jf. Buğday ve manlfatora -

Son günlerdeki mil\ aredıt ırıu,,;ı 
için yenld~n antrepo buhranı h11.J 

giJsterrni~ ,.e bir kısım eşya mıvu

nalarda kalmışrır. Bu eşya için hıı· 

gün Fenerde bir antrepo açılacaktır. 

Bilha5'a buğday ve manlfıtora ltlı•· 
l~tı fazladır. 

Jf. Slgortaların kefaleti \in-
ıehı\ \İl kefalet akç~inl vermeven 

.l sıgorıı şirketi hakkındı takibata ha1 
lanmı~tır. 

• Transit efya resmi - utan· 
bul Ticaret oda<ı mecli<i çarşamba 

günü toplanacaktır Bu IÇtimada 

trınsıt eHıdan horsa resminin kal
dırılması hakkındı tetkihtta hulun., 

komi.iyon raponınun gorüşülme i 

muhtemeldir. Rüsum•t Ha; müdlırf· 

yeti trın:.:it e~~-adın hiç bir nevi 

rc,im alınmıma,ı ve hil'akıs ıe.>hil•t 

K<»tcrilmesi lıtwo~eldi&ı kın11tm-
dedır. 

* * * 
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''li: a~, yarılmıştır. 

sien ~azcte>i Tıırkiı•c '\urive mc
selelcrı hakkında ı;a"I oı'an lti
Jlfın tedit edL"ce~i en mühim 

netıcı:nin Turkive ile Fransa ara

!lnda yı1kıııda hir do;ılıık mııa
hcde'ı akdi ,uretinde tecelli cde
ce~nı ıe bu baptaki mıızaktore

nln Parlste cereyan eyllyecel!;ini 

ya~ıyor ve mekaltllııe şu siız

lerlc nihayet 'toriyot 

Çakmak l11hlsarı 

Çakmak iııhi,arı i~l~ri, kibrit 

lnhi,ar idaresine raptolunmu~tnr. Romeıı lalebes/111' ('BU 

Ceçenlerdt şehrimızc gelip hura· 
dan l'unanistan ve .\lısıra gitmi~ 
olan Romen beden mektebi ıılisi 

talelıesıııin l>u!{Ün ıvdetlrri beklen 
m<kttdır 

Cinsi HuyUkluıtü fiyetl k, Susam -,00 -,00 ıcu~yeml :t~.2'l 2~.iO l'a..-culye s ••. :ıu 
00,00 

tH.00 

ıııı.oo 

")).00 

Ş4),.IO 

O<J,U<ı 

<!K.1>') 

00,0ıJ 

Oı),()ıJ 

'f~e • -... • ..._ - -
"'" meskühat 

~'•% kuımı 
~ ı ~I A 
~ ı,~ Ya~, sarı atlka müze-
~a~•ır ndıı yeni bir ~ube 
1 ve· liu kısımda Roma 

~'ı:~lt 1ıııuhıeııı de\ irlere ait 
-,' ~t lçı~~hir edilecekllr. Bu 
qı~ haııı e çok kımetll ve 

• ~' ehemmiyet olanları 
11~ ,"~e ııı:ı 1 
\ ~ ~e <lcru Halil, muavini 
ı' ı, llıüteha,sıs Makrldl 

ı 'q•rı11 nıı lflle meşgul ol· 
, aç,,~· ~Uzenln bu kıs
•a tır11 'tıcra imi yakında 

~su suretle l'lıtklıe ile Frun~a 
ara;ıııda evefce dı»thık ı·e itimat 
C>a>ları !lzerint kurulmuş •>lan 
e'ki mınıısebat vtonidrn haşlı)a · 
cııkur . . , 

l'avyare sevk müdiri-. -
yetinden: 

Kuçuk kınacıyan hanının bırıncl 

atında büro ~ aprna,tıı musaıt iki 
od;1 ii.irayll \t.•rtlccektır lste)enlerin 

ır. -tırı\'an hanrndıtk1 'l'iırk ,.;ıv,ıtre 

cc-nt\ 'J ~cvk ır. ıdurhı~uııe mür:tcaıtt 

lar 

AminÖiıü merkezinde 
dayak had/.çe,y/ 

l~nılnünü mcrktzindc l't'.'rcvan e-

den davak h"'foesi hokkındaki cvrnkın 
bir kı~mı viltyec idare hc;·'ctinc go 
dcrilmiştir. 1 liıl;er kısım evrak ta Kon 
derildikten snııra tetkikata başlana · 

caktır . 

Şakir bey gelecek 
lillytik .\!il et mL"clisi'lln tatilini 

mutcakip lktı;at vekili ~akir 
Heyin şchrlmizL' ııdcn·~ı halıcr 

alııımı:tır. 

({omen tıleheye 'l'aHıe l>irllAI 
tarafından hır ,·av ziyafeti 'erilo
cek.tir. 

Romanyalılar Jı gemid• ~·ıpa 
b~dc:n mckre "'İ taleht:!'>IUe ve mual· 
!imleri şerefine bir çay zivofeti veri· 
lecektlr. 

Te11ıılr ue irşat .<ıeyahali 
Ku 'enrı \<:lif. tatilinde <>rtıı nıck 

tep mualliınlrn \n•d.,Juda tcn,ir 
\ ~ lrft Sd)'ıti1ıtınıı. <;ıkıc-.ıktır. 

1\1 ü~ür elbiseli 1 <10 70 ~ Kl 
., " ~o ııs 2so 
" " 9 ' 14 ( ,'i ) 

l'rıklı ıo+' ıı 1 500 
:'8 4-.i ~:10 

<) 1 + " 

KATİBE l)AKTİLt) 
Türkçe muhaberatr ticariyeye bi· 

hakkın a~ina ve amalı erbaayi sür' 
atle yapabilecek bir daJailograf ha
nım aranıyor. Vakit ziyaına meydan 
vonııcmek üzre ancak bu !?eraiti haiz 
olanların htanbul Marpuççular-Ali 
Asgar ve mahtumları ticarcthallJtsine 
müracaat cyl n1elerl mercudur. 

Ekstrı Ekstra 
Ek.stra 
Birinci yumuşak 

Un Mercimek 

'l.ıtl,00 
1~4t),0() 

IK.!O.Oll 

1175,00 ~oh ut 
ı 14~ ı,oo Boru. lce 
124.\00 Baktı 

*** 
Jstanbul Hayvan Borsası 2161929 

Cinsi 
Kıvırcıto. 

ll•~lıç 
K;ıratniıln 

K.1ra)t1.k& 
Kuı.u 

Keçi 
!'\1~1r 

Danı 

Man·lı 

Diri satışlar 

\ l t Kil" 
l üe .mmı 

1 ı':.: 2 4 

-

fıyıt 

·~~iri 
\.) 

45 

~) 

~· 
IJ 

14 

Cinsi 

Kıvııcı 

l>ılıç 

i\.ıramın 

K.ır~yaka 

Kuzı.1 

Keçi 
Sı~ır 

Uaru 
~la.n la 

Et •atışları 
Okka flatı 

Alt.:-arı Auml 
K K 

llO 110 
ıoı ıra 

... 
85 
4n 

3'1 

ıoc 

Jı').J 

KS 
98 

·ı 
ı. 
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A•RIN UMD!SI •JlllLLIY!T. 1tt 
.3 Haziran lot9 

BUGÜNKÜ HA VA 
Oün en fazla Jr_..rarct 19 en iZ 

14 tU. Bugtln rilzglr poyraz eae
ccktlr. Havı açıktır. 

- Ah bir tak olsa da bln
sek 1 dıye sızlandılanıa da naçar 
tramvaya bindıler. 

Tramvay şirketi erkinindan 
biri diyordu ki: 

- Sırayla 1 Bizim amele gre
vinde onlar kazandilardı, şimdi 
de sıra biz del 

FELEK 

Meklepliler mösabalaaı 

lkinciliği kazanan 
YAVAŞ YAVAŞ! - yazı.. 

Türkiyede eskiden bir düstur veDl buğday mahsulü 
vardı: Yavaş yavaş! Hatta 
cİri§ir menzili ınaksuduna aheste- Gazetemiz mektepliler 
giden• diye bir de mısra vardı ki musabakaaında 1k1 o c 111 ti 
dillerde dolaşırdı. Biz bu yavaş Darüsfafaka lisesi 9 uncu 
lığı söktük, attık. Art.ık itleri- sınıf talebesinden 228 Zıya 
mizde. «~ğm» revişi istemez ol Haslp bey ka:ıanmı~tır. Zıya 
duk, lfilcin: Haslp beyin yazısı şudur: 

~mdi dinleyin l .. .• . _ Oazetentzln aoa haberler,, 
skudarda, zıyan eder dıyc sataauna 11kıfmlf iki 1atırlık bir 

senelerce işletilmiyip geçen se- teırraf: 
ne harekete gelen bir tramvay, 
var yal Ben bu tramvayın tam 
bir muhibbiyin, ona toz konma
Blila de razı değilim. Lakin her 
yerde olduğu gibi bu müessese
de de bazen elemle vahit oldu
ğum bir ruh varki bunu tepele
mek lanm geldiğini zannediyo
rum. Bu tramvay, ilk teessüsü 
anında aldığı iııimle ve işledikçe 
memurlann gösterdiği hüsnü 
muamele ile bir «Halk dostu» 
miiessese olduğu göriilliyordu, 
lakin bu sene ragbet artıkça gö
züme çarpan şeyler iptida da 
görülen o iyi şekle halki düşün
mek kaygusuna halel geldiği 
zannını tevlit ediyor. 

Geçenlerde bir aksam Bağlar 
başına 35 dakıkada çıktık, bura
ya yayan olarak yarım saatte 
gidilir. Bu tcehürun sebebi yok. 
Bir memur iskelede dolo duran 
arabaları göndermedi. Bunu o
nun iz'ansızlığma vcrdık. Lakin 
dün akşam önümde geçen bir ha 
discden bu teehhurun sebebini 
sezer gibi oldum. Kalabalık bir 
arabayı tam yolla çıkartığı için, 
vatmanı müaheze eden bir kon
trol memurilc görü tum. Diyor
du ki: 

- Ahmet efendi, yahu acelen 
ne? arabayı yavaş çıkarsana! 

Ben dayanamadun: 
- Efendi, bunu bari bizim ö

nümüzde söylemeyın! Demek 
siz bilet kesecek iniz diye, biz 
evimize geç gidelim, ve bizimle 
•kruazman• yapmak için bek
leyen arabalarda ki yolcular da 
beklesin, vapuru kacırsın ! 

Veni buğday mah,uta buglln 
merasimle borsaya getlrllml~tlr. 

Ekaerlya kısa ııuallerln ce
vabı uzun olduğu gibi bu kllçDk 
haberi de bu sene memlekcıd

mb:de pek bllyllk bir saadet 
doğuracak bir aıQbenır otaralı: 
kabul edeblllrlz. 

l\aııaatlıar Tllrk çıfçtaı, cum
hurlyednin ve onun reisi olan 
bllyllk Gazinin hlmayesile, mut
laklyet devrindeki kendlalnl iki 
bUklOm yapan vergilerden ve 
bllbassa 4'ar belaıından kur• 
tulduktan s oııra faaliyetine 
zerml vermı, ve mlltevazl 
tarlasıaı ekip biçmekte bulun
mu,tu; ancak iki senedir ikli
min vaziyeti dolaylslle ekdlğlnl 
telafi edecek kadar bile mahsul 
alamayıın ve bilhassa bu vazl
yedn temerküz ettftJ Konya 
havallslndekl TOrk çlfçlat, flmdl 
bardaktaıı botanırcaııına yağan 
ve mahsule fevkalade faldell 
olan yağmurlardan dolayı neka
dar sevinse azdır. Hususile bu 
seneki mabsullln diğer senefe. 
rlndekl ile olııpet kabul etmlye
cek derecede olduğuııu Otren
dlkten sonra gayyur ve fedakar 
Türk çlftçlslle beraber blltOn 

Tllrk milletinin sevlııçlerlnl anla
mak için onlan yalnız: yukarda 
yazdığımız iki satırlık haberi 
okurken gllrmek kafidir, ve 
Tllrk çlfçlsl cumhuriyet hllkli
metlnln emir ve arzusuyle zllr
dllğll her tllrtu teshiJAt ve hi
mayeden dolayı Bllyllk Millet 
Mecll 1 ve bOyDk Gazisine fev
kalade mln'lettar kalmı,tır., 

Avrupa karikatllrll 

\IUJJ\F.T P~ZART~ s HAZiRAN 1929 

i.kaye MİLLİYETiN 

ütü~ Hi~~YE 
Böylesi de vart 

Genç, güzel, piliç gibi bir ka- arkadaşlarun boylannın ölçüle- 8 ' 
dmla yaşayan şişman erkeklere rini aldılar ... Ferihayi genç, ço- <f 
peıı: kizanm. Piliç gibi, güzel, cuk görüyorlar, kandırırız zan-

Ollnkü bllmccemlzln 
halledllmlş şekil 

genç bir kadınla yaşadıklan için nediyorlar ... Haydi, haydi, a-
değil, arkadaşlarının gözlerine lıklaşına .. . Soldan .ata: 
soktukları için. Keyfinden kabına Siğamıyor-

G ·· Sal"h ld" d 2 - Kadın peşınde koşmak (9) eçen gun ı e ras.,e ırn. u: Ob () n· a c k ık (9) 
Yanında nefis bir kadın vardı. - Anlat bakayim ... Sinema- 4

6 
- A kurd 4• 

4
,'"s!eycn (4) '" oş unu 

Yukardan aşa: 

S · b · d d " k lk - r • aş ( • ert (4 4 - Fikir (4, \'aktı ~ömıtn(4) alih dediğım, mende ur, ı- a enemege a tın değil mi?.. 8 0 • 1 1 · d k c4) p 
ğrenç bir erkek değildir; değil- Evela dizini dizine dayamışsın- -:ı·rı e(;(

4
e)cen n çın " 1 

•- b - Kız (4) il~ (4) 
. .. .. d lin ranın ge ı 8 -· Kısmeti olmıyan (9) 

dir ama, 45 yaşındadır; buyuk ır, sonra e ıızanmışur ... Ha- .n.11111111111111111111111111111111ıııı. ...ııııııııııııuııınınııııııııınııınrn 
bir göbeg"i, sekiz katmerli bir !ini tasavvur ediyorıım... Fc- -•• ·""'""'"""""'""'""'"'''" "'lıııııı111111ıııııın1111111111111111::..; 
ensesi, üç tane gerdanı, bir de rihanin ses çıkarmadığını gö- :: A O U ::_==.~: 
küçücük, yuvarlak burnu vardır. rünce cesaretin artmışur ... Fa- E= 
Nilkte namına ağzından çıkan kat tam zamanında suraUna bir S~ ı:: 
ıeylcr, mizah gazetelerinde oku- tokat inmiştir! ..• Fcrihadan to- :: SiGORTA ŞiRKETİ §§ 
yup ezberlediği sözlerdir ... Hiz- kat yiyen sen belki ellinci erkek- EE iS 
li bir adun attı mı, ateşçi körü- sin!. · · Haydi danlma. · · Ye- :: Türkiye iş Bankası tarafından te,.kll edllml.,tlr. ES 
ğü gibi solur. mekte hep beraberiz, . . Emin EE ' v iS 

- Sana Ferihayı takdim ede- ol ki, Feri gücenmiş değildir... :: Yangın - Hayat - Nakliye - Kaza - Otomobil - mes'ullye- 5: 
rim; benim Fericiğimdir. . . O kadar alıştı ki... EE tim aliye Slzortalarını kabul eder. E5 

Gözünün ucuyle ytizüme bak- - Mazur gör, başka işlerim El: Adres: 4 llncll Vakıf han lstanbut iE 
tı, Ferihayı beğenip_ beğenmedi- var, söz ~erdim... 55 Telefon: lstanbul 591- Telzraf: imtiyaz §g 
g"imi anlamak istedı. ... Davetı kabul etmemem kah- auı111111111111111111•11111111111111ıı. ...ııı111ıı111111111111111111111111111111m 

• • • • 111111111111111111111111111. 1 ••••••• ,. .... • • • 1111111111111111111111111111111 

Çayı berabe~ ı~tık. Bır ara- rama~l~ktı, Fenhadan aynlma- Beyoğlu orman muamelat lnemurlugv undan: 
lık lavaboya gıttım. Arkamdan mak ıçın can atıyordum. Fakat . , . ... . . . . . .. 

ldi . S l'h b k , nl' .. d Kılosu Çeki 1 ı ( insi lııı ınduğu mahal 1 ırıhi ıhal•>I 
ge . a ı u a.1rama ıgımı a ta- .. . l 

- Nasıl buldun? bii anlamadı: 800 O 2 Mangal komilrQ l 
- Güzeli - Çok miskin e sin dedi 3 25 Meşe çalısı Kemer Burgazda 17/6,929 

ş Y ' ' 3 ~O Me'f odunu 1 
- Bukadarcık mı? acınacak adamsın seni... 220 M hl d F 1 ki d 
- Ne diyeyim istiyorsun?... Nakleden d 3 h . a ut o un ·mu ' • 

G" l k d SELA- İ . Bal~ a cinsi mu arrer rnazhut emval hazine , ıamına milzayedeve çıkarıl-
uze .~. lJ1· · · . . M iZZET dığından taliplerin ihale gilnti Beyoğlu 1\aymakamlığındakı müzavcde ko-

-Gögsunc dıkkat ettın mi? İLAN misyonuna müracaatları 
Ne muntazam bacaklan vardır... - ...;..V-<..-.~1-.. ---t~d-=--~.--.. ---------------Yaş da yirmi ... Tam piliç! Ecnebt memlekedere l a ye alfill encümeninden: 

Bunların hiç biri gözüm?~n ()'iden tüccar ve 
kaçmamıştı. Hatta kadının ıçın " 
için Salihle alay ettiğini de sez- seyyahlara 
~ştim. ~a!ih konuştukça, san- Banka Kommerçiyala 
ki kadm ıçınden: 

-Eh 1 ••• traş kafi! diyordu. ltalyana 
Bazen önüne geçilmesi im- Serma vesi 700,000 000 

kansız hadiseler varclır. İkimi- (lhİiyat akçesi:' 
zin de ~abahat~ olmadığı - 540,000,000 i ,iret) 
Genç kadınla benı m- masanın TravPllers. (Spyyahtn 
altında evela ayak ayağa, sonra çekten) satar 

lstanbul 22 inci mekep bedeli kc~fl 769,80 
Pendık kız mekt~bi ,, ,, 256,30 
Beyoğlu 28 !el mehtep ,, ., 7 33,70 
Topaocda topçu ha~ı l\lehmet Bğa mekebl icara verilmek üzre 

J 9-6-929 Çarşamba günil 'aat on bire kadar mlizayedcye konul
muştur. Taliplerin tııcümen~ mııracaatlan. 

Balada muharrer mckdtip tamirat[ ı 9-6-929 Çarşamba gUn!i saat 
on bire kadar müzayedeye konulmuştur. Taliplerin encümene 
müracaatlrı. 

Kendilerine lstanbul emvalinden nrilmck üzre maaş tahsis edilip adre&i 
malum olmadııı;ından teblij);at yapılamayanlar da dız dize geldik. Liri, fnuılc, İııgiliz liraH 

Tam bu ~s?ada Salih, başını veya clola ·ı frank olarak Nufus 
avuçlarının ıçınc _aldı: satılan hu çekler saye~nde 1 Çarkçı Ameliyat mektebinde ilin başı Nuri E. zevcesi Emine H 

- Eyvah! dedi, az kaldı unu- nereve gitseniz paranızı ke- l l'\izamlye alayı 16 T. 2 K. H Kola~ası Hasan A. zevcesi Hayriye R 
dacaktun, benim mü?im bir ~an- mali' emniyetle taşır ve her 1 Bahriye Kolağa<ı Eyip \'asil E. zevceı:l Flrdevı H 
devum var. Sen Fenhayla sıne- ezaman i~terserıiz düııvanın 5 t"e~iiJeH~~~~~::• M. E. zevcesi Fatma Kerimeler! Faıma Sadet, 
maya gidemez misin? ... Ondan her tarafııııla, §ehirde, .oteli- 1 Güverte K. Ynzbaşı Hüseyin D. zevcesi Ayşe R 
sonra gene buluşuruz. erde vapıırlarda trP.nlerde 1 Çarkçı K. Yüzbaşı Aksanıylı Musa Kızım E. 

Sözü uzatmıyacağım · fazla ' k. . .. ' , ' . l TeFikiye A. şube<inden piyade K. Yüzbatı Nüzhet E. 
t f ·1 t •· ' N hu ~e ·Jerı en kııçıık tedıyat ı Güverte K. \'üzba~i lstanbullu Ahmet E. 
a sı a vem:ı:ezecegım. eY_e için nakit makamıııda kola-

yarar, genç, guzel, hoppa, hafif I ki . . I d h'I' . . 1 K. 9 fırka l~ Topçu alay 412 Sahra topçu K. Yüzbaşı Beldr Sami E. 
meşrep, bir kadmla,sinema loca y ı a ıstıma e e ı ırsmız: 1 Güverte K. Yfü'·~şı Halatlı Ahmet Münir E. bin Mehmet 

d b b kaim ld 
Tra\lıllPı·s çeklerı hakıkı 2 Bakırköy nufusunJan M. Hamdi E. zevcesi Şadiye, kerimesi Muhte· 

sın a aş aşa anın ne o u- . . . . rem hanımlar 

ğunu, siz benden iyi bilirsiniz. "ahıhınden haşka _kımse.ııın 1 Polis komser muavinlerinden Ali Rıza E. kerimesi Ferdane H 
Benden iyi de olmasa herhalde kııl~aamayarağı _hıı: ~~kıldc 1 Nufus hesabat şnbesi muavini Hafız Hasan E. ze>cesl Nafia R 
benim kadar bilirsiniz. . tıırtırı ve ıhtas e<lılrnı~tır. 7 ı Bahı Ali evrnk oda" hülefasından Hakkı B. zevcesi Faika H. 

l lşkodra hapisane ketchesinden mütekait Osman E. zevcesi Emine R Sinemadan sonra Feriha içini 

Bu basit ve son derece ipti
dai düşünce1i memur bana tram 
vayın nizamatmdan bahsetti ve 
ben arabadan inerek bu manasız 
mülakattan kurtulabildim.Tram 
vaya. rağbet edildiğini görerek 
şimdiden yolcuları istihfafa baş 
larları;a ziyan o zaman mühak
kaktır, çünkü hiç bir şey bekle
meden 10 kuruşa giden otobüs 
ile tramvay arasındaki fark 50 
paradır. Hayırlı memur halki 
ağır <ığır değil çabucak evine ye 

Darülaceze müdıirlüıtıinden : l~tanbul tic•reti dahiliye gümnijl;il muayene memuru Hakkı B. 
çekti: 1) 1 b' Sirkeci Rtisıımat kolcnlanndan .\1ahmuı E. 

_ Şimdi gidip benim serse- ani acezeye ır , <:ne zarfında 
kt · .. d , Mülga Rüsumat hukuk müşavirlik kalemi mümeylzl Karnllc E. mi bulmalı ı mu azı ve yuz e on no.-~an 

I lzmir paket ıı:ümrilp;il müdürü M. Eşrtf B. 
Salihi bulduğumuz zaman, ve ·ıı azla almakta idıırc muhny- ı Sirkeci Düyunu umıımive kolculanndıın Mahmut E. bin Mebmtt 

dost•ım gobegini oynatarak yü- yer olmak üzere ( 4000 , kllo Ba!Ada isirnl•ri muharrer Müı.kaidin. ~:ytam, Eramile müceddeden tahsis 
züme alay eder gibi baktı ... Ve sade tereyap;ı ile nısfı l\lihalic; kılınan maaşaıı almak üzre lstanbul Zat maa<lan ınuha-eheclll~ine milracaatlan 

yalnız bakmakla iktifa etmedi. veya Afvon kıırahisarı ve nıd• r/j--:.r.-.-·R-a_s_i;;A-ı::l--1_=1 1 K.IRALITl'-
Beni gene bir köşeye çekti ve da Rumeli beya:r. mali olmak ~ -ı n... 

- Uyudunuz mu? gözleri kıvılcımlar sacarak söy- !lıre 300 kıye yapa~nın kapalı •• 
- Hayır doktor. lendi: zarf usuliyle münakasaları 26 Dahili hastalıklar K OŞK 
- Niçin? Size yolladığım tozu al- - Zavallı sen! ... Ama valla- Haziran 929 rnrihine müsadH mütahas."81 

1 d ı B · 25 oda Ortaköy Taşmerdlven 
hi dan ma un.. . . cşerıyet !... Perşembe günü ,;aat on dörtte Tıp 'akü/lesi 
Sen de öbürlerinin yaptıgm" ı . dll k . 1' 1 1 l I' büytik bahçe, manzara' vapur• 

. ıcru c ece ur. a 'P ll an arın muallim tramvaya üç dakika. Telefon 

tlştirmek isteyendir. 
FAKIR FUKARA 

madınız mı? 

Kendilerine istimali ıır
retllmek llzre gazteınlı 
tertip makinesinde çatış· 
matı arzu eden hanıınla· 
rın her gün öğ'leye kadar 
idare ml!dlrlyetıne ınıırıı• 
caat eylemeler!. 

ı ıııtııııııı. 

Haziran geldi 
kDf 

Artık yalnı, yeni yazı ~ullanılac• 
Onun için hfr an nvel 

ADLER 
Vazı maklnetertnl 

tedarik ediniz. 
ADLER malı:tneıl 

1
. 

Avrupada tik. imal edilen yatı ııı ti· 
kine idır. Tarihi imali J89Bdfr._~ 
tun dünyada ,,,;mdlye kadar :ı~~-

ADLER makinesi' .,.. 
saıılmı•tır. Harflerin muvazi 

' fft!• ruşu bu marlc&ya mah•us ve ııı 
hasırdır. Anadolu için seyyar:; 
mur ırıyoruz. Türkhe için '1 

umumi İUşAR VOLİ< Galıts VOY' 
voda han 7-10 Galata posta Jı:O 

su 447 aJI· 
BllOmurn '821 ve htsap "' , blC 

nalan atelı·esi miltehassıs 
dil'" Alman mlllnisdnln tahtı f 

sindedir. 

'Jl 
1\tutbak ve sofra jç~ 

Margarin ya~ 
MARGARtNterey•ğlh~ v< 

tutan ~1 

hesleylcl ~fARGARİi~ 
bir gıdadır. ,uo'' 
sıhhıye velcA!edyle Şehreın•0 lııııl 
tabW olunarak nefaseti ani•~' ijlff· 
ve imaline müsaade edflPl 

1 

ARGARİNsofra ve ıııu lf" 
yağı sizi "'# 

yağlardan kunanr. Bir 1~~# 
Jı:tfldlr. Her yerde _.._ıı. 

martfi" ldikıcM lRnrı R 11 _., 

bııarı llmltel ,1rll
14 

lstanbul, Taksim t.y;:1" ~ 
Telefon: Beyoğlu 2 

ak ı•·k· 
Kendi keendln uaş oltD jcJlıtl,k 
ildir. Fakat ter ve tar.• ·ııı 

için meşhur iskıtDb~ôl 
POKER TRAŞ slÇ 

"$ ~·~ 
:o~Oj 
l POKEıt 
~-----:-:-::;.tJeriOdet' 

lle tnış olmalıdır. Taldı kllrof 
sakınınız. J O adedi arınış bulil' 

lstJJI tur. Umumi deposu el-. 
Tahta kallde 10 nuınar~t:ııııd 

]AK DEKALO VE 

Doktor A. kuti~ 
, __ ... k ..... _....., 

Elelctirıl< ımıkınelerıyle bellU5bel 11",dıı 
darlıgı, prostat, ademıikUdaT• 1~ ,._ 
Ugi elit ve flrengtyi ağrısı: ıraflııd' 

I< araköyde Börekçi fırıııı 1 

Dün şoför grevinin ikinci gü
nü idi. Bütün fakir fukara: 

-Aldım amma, bu kadarcık tozun 
pahalı olduğunu düşünmekten göz
lerime uyku girmedi. 

yaptın ... Şöyle bir denedin... teminat akçe ve tcklilnamclcriylc ,,, d dd . "" 8,o Bev.·o~ıu !566 
Obürleri de denediler ... Bütün miiracaatları. :..:;!ıiıköy mo a ca tsı "' 0 ~ ~ ııı# 

J ~nsaf~ merh_?met. yo_k m~ be, _eı-J Biz. ~elinceye kadar ko~m;şı~I bir toz bulutu ~ava~aniy?r! _ke-J -. Ha, _de?i. O gü~ bize mi-J Tosun uzun z;;n !<~~ • !'llllycı. iuecı tbl tefrlkaaı 69 

Köy hekimi 
Bllrhan Cahlt 

alemın ocagına ıncır dıkmege yetışıp çıka~lar. Kızı ıstıntak narlarda, çalı dıplerınde ırılı u- safır gelmıştı. Yolu ugramış ta! izsiz ışıksız giden bır .Y. 11e .ı' 
mi geldiniz. Vann Hacı oğlu ettik. Ağzından laf alamadık. faklı kertenkeleler yeşil kuyru- Sesi okadaı:. z_~fti ki Hasan bir k•ıvılcım görmesi ~bı ı!'I~ 
Ömer ın parasını verin yoksa Bu kan kısım da amma kof yü- klarnı sallaya sallaya kaçışıyor- çavuş onun yuzune baktı: kı be . tr f:uıı "evıretl feci' 

d d İ d .. .. 1 d N b d' tten n e a " ı,eŞ ~~ ça ırınızı, avarınızı kata önü- rekli eliyor. nsan sev a yuzun- ar ı. - e o e çavuş, ıye sordu. b' andB " .,.,. 
me, eşek sudan gelinceye kadar den canına kıyar mı? Kazaya, Hasan çavuş pek sevdiği dok- Hasta mısın\> manm ucunu ır a ı;aıı ç' ~ 

.. . d' rdu ,.,a .ııı'' 
Arkadan gelen bu sese Tosun şir ha! siirerim sizi. hükfunet doktoruna haber yol- torun bahsini bırakamiyordu. Tosun sapsan olmuştu. Hay- gını zanne ıyo • disİ P ge 

<lizginlerni çekerek başını çevir Hasan çavuş yağız, mert, de- Bunu dedim ama arkamda on ladık. Mademki kurtuldu, bak- -Senin kaşık düşmanı yine vanm üstünde zor tutuniyordu. un söylediği gün k;;1mil1e bl~ 
di. Bu bucak jandarma kuman- mir gibi bir jandarma idi. iki jandarma da silah elde duru mağa !Uzum yok dedi. Bu Suat hasta mı be Tosun. Geçen gün O ~a~~ada bir .. bahane bulup ta idi. Ve o ~ş'.1111 

0 
~ jiıt' 

danı Hasan çavuş un sesi idi. _Beraber gideriz, dedi. t~ yordu ha. Yoksa herifler bir et- Naci B. de olur adam değil. Ba- bizim doktoru senin orda gör- gen denmek dert nala çam or- lin gibi süslü ıdi. O~ .. 11diJI 
Tosun dizgini kastı. Atın ha- zora kalırsa evci Allah haklarız rafımı aldılar mı kurtuluş yok- zen başağnsma koşar gelir de, düm. manın~ v:ı-np Emine yi istintak torun 

0 
taraflarda. gor\! f· 

şını çevirdi, bekledi. Güneşten topunu .. , tur. Kırk elli çadır vardılar. Re- kız kendini kuyuya atm1ş, yüzü Tosun irkildi: etmek ıstıyordu. Fakat bu hare- d b h tıneıniştı. ·yoıJ 
bronz rengi almış tatlı tatlı gü- İki arkadaş asker ocağında is baktı ki iş kötü ... Hoşça kal gözü yara içinde çıkarmışlar, o- -Ne zaman be çavuş? ket Hasan çavuş un yanında o- en a sef la diişi!Jleı11: ı~' 
lümsedi. beraber bulunduklan için çok çavuş biz Hacı oğlu Ömer in za na gelmez. Ama yavuz delikan- _Ne gündü o, ben Burdura nun bütün gururunu kıracaktı. Tosun az.. de adeJııtl 11rı~1 

-Ne haber Hasan çavuş. ne- sevi§iyorlardı. Arasıra darlaşan rarını öderiz. Sen bak keyfine! lıdır ha. Doğrusu usta hekim. ne gün gittim. Geçen Pazardı O, bu havadisi bir şey bildiği Kafasın_d~ ;,:ıya it yere ıfl'~· 
reye boy le? yolda bazen biri, bazen öteki ge- dedi. Onlar beni eyi tanırlar e- Verdiği ilaç piçak gibi, adamın galiba, posta götürmüştüm, dö- için vermiş değildi. liyette ıdi. Sebel'~ r atili 1,ı .. 

At başı gelmişlerdi. Hasan ça ri kalıp tekrar at başı gelerek ğer beylik ormana balta salıyor- nesi varı;a kesip auyor. Geçen nüşte geç olmı.."Ştu. yol kısa ol- Sırf kansının hasta olup ol- sürmek, hendek :ıııı P'~-~· 
roş, belinde fişenklikleri, mata- konuşa konuta gidiyorlardı. Ha- !arsa ödeşiriz? Sen hiç kasavet giin peklik olmuştum, yolum da sun diye orman içinden geçey- ınadığmı anlamak için doktoru mavzerini, t~baJ'l~~erflİ yıı1' ~·· 
rası, kasaturası, tabancasıyle a- san çavuş anlatıyordu: çekme. kaza merkezine düşmüştü, var- im dedim. Baktım doktorun ha- orada gördüğünü söylemişti. mak, bütün fı?e~ rdı.1· ve1~ı~1 

gırlaşan vücudunu atın üstünde - Bu tahtalılar her yıl bir Dik aşağı yoldan iniyorlardı. dım ona .•• Kağıdın içinde ac7zı· yvanı orda bağlı. . . Sonra se- Kafasını ndar çerçevesi içinde kan akıtmak ıst_ı'f0asıl bll~,ııt' 
doğrultarak cevap verdi: iki vak'a çıkarmadan yayladan Tosun sordu: ma bir l'ıeyaz toz akıttı, üstüne nin, orada kendini de gördüm. beyni bu ince hareketle kıvra- hissi halii çete'fl :uş ıa b 19(fl~ 

- Elmalı ya gidiyorum. Se- inmezler. Ta İzmir den tut ta, - Bucak ta ne var, ne yok de bir bardak su dayadı. Ne der-lUzaktan birınerhabalaştık. ... mp dururken (Hasan çavuş) a anlatan ~asan :İ.Jl çııd1 ' ti /ı' 
nin bu tarafta işin ne ya? Adana ya kadar beğendikleri çavuş? . sin a_kşama varma~ı, tertemiz.... Tosun ciğerine ateş düşmüş cevap verdi: tahtalı aşıretle devatıl et tJll'ff. 

- Bu tahtalıJarla başun bela- yerde konaklar, silrülemi salar, - Ne olsun, şimdi bağ bo- Hanı Lokman hekım desem ya- gibi için için yandı. Keskin bir -Bir şey yok, cavuş. Güneş vanncağa kadar ı;rrııil ~f fv. 
ya girdi. Bu yıl yine butarafla- ne çayır derler, ne tarla derler zumu vakti, koca nahiye merke-ı lan değil! ürperme belkemiğinden umıız fazla bastı da. 1 şiret reisi giın ~nıan gı t1~ 
ra geçmişler, bizim fundalıkları otlatır dururlar. Daha iki ay e- zi boş. Herkes bağlarda. Vak'a' Güneş yükseldikçe sıcak ar- baslarna doğru yayıldı. Yüreği- Ve siikfinetle ilave eti: ğit bir adarndı· dırıı:ıa ııl<\ ıfl' 
dograyıp duruyorlarmış. Dün ve! Elmalı yolunda Hacı oğlu Ö- mak'a yok, sade geçen gUn Hak- tıyordu. Hayvanlar sık sık fun- ni acı bir şüphe kapladı. Arka- -- Sıcakta yolculuk kötü şey.' le karşıladı. Ça daı:ı eve ı1' 
nahiye müdürü söyledi. Şöyle mer in mısır tarlasına davarları kı Ef. nin kızı Cemile kendini dalıklara bazen papatya taneler- daşının yanında içir;>e düşen bu Hasan çavuş hiç bir şeyin far-; san _çavuş 'f?s~n beğ~_il\;di· 
bir habersizce bakayım dedim. salmışlar. Herifin bir yıllık za- kuyuya attı. ne basıp c;ığncdikçe vahşi, bu- şüpheyi be111 etmemek için tabii kında olmiyarak lakırdıyı değiş eleyı ~çtı, aşır·~erni so'/ 
Herifler belalı şeylerdir haniya. hiresini kemirmi§ler, gittim, var - Neden be yahu! ruk bir koku yükseliyor, sel su- görünmeğe çalıştı. Titreyen du- tirmiş, geçenlerde Antalya pos-, dan agaç ke tı • 

Bakalım güzellikle işi yaparsak dun, onların kara, yağız bir reis - Kara sevdaya mı tutul- lamın açtığı dar yollar kuvvetli daklama kuvvet verme~e caba- tasını vuran eşkıyayı nasıl çevi-' bi 
· - .. • · · · - kddık san ladı: ri akaladı mı anlatıyordu 



' . , 
~
~!turvı fabrlkalan hezaran undal!yelerl umumi satı' depo1;lswıb•lda9 

'ııı~ Oğıu hanında 46-47 numaralı Joz. N. Adman telmon latanbul 2409 
'l; aynı depoda envai çeşit perde ve dötomellk kadife lwe ve fııntaz 
.1~. mütenevvi ıstur, perde amter, ıül; keten perde, örtfillf! maroken 

, Piriç korniş masif pirinç ve lake karyolalar lle çocuk karyolalan fabrl
, t!ına satılmaktadır. Fiat maktudur. Handı asanıor vardır. 

AL TiNCi BÜYÜK 

TAYYARE PiYANGOSO 
5 inci keşide 11 Hazlrandadır 1 

Büyük ikramiyeı 
5Q,()()() liradır 

Aynca : 25,000 t5.(D) tıax> t<MXX> llratık 
lkramlyeler ve 1().(0) llralık bir makalat. 

Bu keşldede cem'an: 3,900 
numara kazanacaktır 

~ij~ul ~arüllünun ıno~aJaat toınısıonun~an 
P fakültesinin 929 sene! maliyesi iptidasından nihayetine ıdıır 

:nelik bil'umum muayyenat ve listelerinde muharrer dlgu ihti 
Ve levazımı umumiyet saireler! ve DarUlflinunun idare! mer-

1 Ue diger şuabat ve ezzacı Dişçi mekteplerinin kezalik bir 
k her nevi mahrukat ve ihtiyacan saireler! Haziranın 19 uncu 
ba günü saat ı 5 te ihale olmak üzere kapalı zarf uıulile 

~asaya kunulmuştur. Talip olanlar her biri için ayn ayn mev
ltttname ve listelerine göre bu bapta malOmat almak üzere her 
Gı-ıeden sonra mülga Harbi ye pin asında vaki koınlsyon ldta
< tnUncaat etmeleri ve komisyonca teminat akçesi alınamaya-
1. binaen teminatların behernmehal bir gUn evvel muhasebe 

1ne yatırılması ve alınacak makbuzu teklifnamelerle birlikte 

1 için tayin edilen müddetten bir saat evel koınlsyonumuza 
lat ve tevdi etmeleri ilAn olunur. 

Maarif veklletl celileslnln resmi ruhsamameslni haiz 

lIALK DAKTİLO DERSANESİ 
Sirkecide ŞahJn paşa oıell karşısında Dervl~ler sokağı No 15 

ııı~n 9-20 arasında arzu edilen saatlerde hanımları ve beylere esulı 
lot dahilinde ve muhtelif markalı yazı makineleri üzerinde müsait 

~lt iki ayda daktilo öğretllerek münasip vazifeler teminine dellleı 
gibi makine ile yazılması matlup Tttrkçe, Fransızca, lngllizce ve 

Almanca yazı işleri de kabul olunur. 

Öevlet demiryolları ve li
'~tıları umumi idaresinden: 
~ l-!aydarpaşa limanında sığlık kısmında oturmuş ve harap 
ı.e bulunmuş üç mavna ile bir duba müzayede suretlle 

1•tır. 
. :\llizııycde 20 6 929 tarihinde saat 15 te Haydarpaşada 

11. "tılidürlü~(mcc kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
ıp olanlar (100) yüz lira teminat akçesile birlikte teklif 

t•~rını muzaycde tarih ve saatine kadar işlctme müdürlü
~v.ı· 

"' etmelidirler. 
~ nuba ile mavnaların tarihi ihaleden itibaren otuz gün 

a .:rek cc edilmek ve gerekse parçalanarak malzemesi alın
~ -tile rıhtım deniz ve kara mıntakalarından kaldırılmış 
a · ve hu hususa alt biletimle rw•um ve tekallfin tediyesi 
'lıwın i~ç-lik ve nakliyat masarifi ve sarın alınan mallara 

~t~ ks .. atına arız olacak her türlü hasarın mes'uliyeti alı
r 

lıtı :0.lüzayede neticesi tekerrür edecek satış bedeli talip ta
dcrhııl tesviye edilecek ve alıcının teminatı nakdiyesi 

ı tcınamen kaldırılmasını müteakip iade edilecektir. 
, Otuz giın muayyen müddetten sonra geçecek her yevmi 

1 1~in alıcı heş lira teahhur tazminatını tewiye edecektir. 

illllak ve Eytam banka-
llıüdürlüğünden: 

ı, Satılık apartman 
t~nbulda Beyoğiunda meşrutiyet mahallesinde mehtap ıokağında 
,ljı 'P•rtmanı namile maruf olup bankamızın batapu mutasarnf bu
'l'Ju'ttınanın sauşı taksitle milzayedeye konmuştur. 

1 ıJ•Yede kapalı zari usulu iledir. 10 Haziran 1929 Pazanesl günü 
8-~ •re meclisi huzurunda icra olunacakur. 

~'ltt n •lınak isti yenler (8400) liralık teminat vermeğe mecburdurlar. 
~~lllllıek.tubu tekllf mektuplarile beraber ihale gününe yetişmek üzre 

l IJı.ı, tııudürlüıte verilir. Veyahut taahhütlü olarak Po.ıa Ue gönderilir. 
l 1li bedeli bi!Afaiz sekiz tıkslıtedir. ilk taksit peşindir. 
ı p 0 1anlann istanbul veya lzmir Şubelerimize ve yahut umum 

!iri\ ~Uracaatla mulusal şartnamemizl mütalta etmeleri ve mUzaye-
1 A 

11
ttj 1 •linde bir lira mukatıilinde bir nüshasını alıp teklif mektubuna \l ,"'-P •der. 

, 

.. 

• 

!NIDOtUDl llMY~ YE ~T~B~~ l~t&TMEI l~TElENtERE 
Senelerce tamlrslz, arızasız işleyen az masrafla çok kar veren meşhur 

''PERL,, KAMYO ETLERi 
2,15 to•luk L 6 modelimiz 2000 okka yükü 14 
Paranır ziyan olmaz, kazandıtınız para yedek 

okka benzinle 100 kilometreye rötarür. 
parça için gitmez, senelerce hizmet eder. .. .. 

BELEDiYELERiMiZE 
itfaiye mabayaatınızda lhtfyacatıau:a en muvafık 
ve DalıWye •· C. tamlmlertno tamamen t.,vafıık 

ıdea yegane modıllerl •ncak 

ROSENBAUER 
ltfaıye matelıasela fabrlkalanndaa tedarik edebi· 
lirsiniz. 24 muhtelif model motopomp, 10 model 
arazoz. l{atalok ve muhtellf beledlyelerln faha
dıtnamelerlnl lıteyfalz. 

.. 
DÜNYANIN EN SACLAM 
İKTİSADİ VE SON S1STEM 

DiZEL MOTÖRl.ERİ 

Avusturyanın GRAZER Dlzellerldtr. 

Tedigatta te11hl1At 

11Brfiyatta azami tasarruf 
Bandırma tebrlae yaptığımız elektrik merknl 
memleketimizin en asri en mllkemmel vı en lktf• 
sadt elektirlk te'<lsatıdır. 

• • • 
Kuraklıktan korkan ~il~ileriın~e ve ~a~~ıvanlarnnıza 

ZIR AA T TULUMBALARI 
Saatte 900 drem benzinle 25000 litre su çeken !J beygirlik 
Saatte 500 ,, ,, 25000 ,, ,, ,, 8 ,, 
Seyyar motörlO tulumbalarımız çlfçllerln yejtııne dostudur. Her nevi santrifüj tulumba· 

!arımız suyu 7 metrodan çeker 50 metroya çıkarır, saatte bir dönümden 15 dönüme 
krdar sular. 

~rınancılarıınıza ve ınaran~oz 1 a~rikatörlerine = 
Hepimizin tanıdıjtt me~bur Avuaturya "Toham,, kereste makine fabrikalarının Tarldyı nmuml vı

kAletl size ıazım olan btttaıı makineleri en müsait şerait altında teslim eder. 
icabında proje yapılır. Çabnk kırılır bozulur makta• alıp sonradan pişman olmayınız! 

Sabit ve seyyar her nevi tesisatımız yardır. 

TÜRKİYE VEKİLİ UMUMİSİ: MO ~en~is; HALiT IAtlB 
Meşher ve satış: Galata Voyvoda caddesi No 15 

.. 
" 

21 

1 1 " 

Yazıhane: Karaköy palas No 20-21-22 Telefon B, 1227 

.. . ,. ~ 
- .... ,.,.. < • ,- • :, 

.--------oton1obil üzerine------. 

" PARA iKRAZ OLUNUR " 
Eytipte hekim kutblddln mektebi 
Üsküdar rum mehmct paşa mektebi 

iyi kullanılmış tercihan A- •rlkan otomobilleri üzerine gayet 
mnsalt şer,! •, para ikraz olunur • 

Vilayet daimi encümeninden: 
Ba!Ada muharrer emllk icara verilmek üzere 2/6/929 tarihine 

müsadif Pazar giinll saat on bire kadar müzayedeye konulduğundan 
taliplerin encümene müracaatlarL 

Tahriren Gaiatada 38 numaralı posta kutuııına 
mOracant ediniz 

11'tf~l'A KEFELİ HANDA İSPİRTO VE 1S
l~~llJ§1J',ÇK1LER İNHİSARI UMUM MÜ-
~:~~t\· uı-;DEN: Devlet demir yolları ve li-
~~ 111 kabataştaki arsası dahilinde yaptı! 
''"tıy~lllharlar ve kaldırım ve dekovil hattı manları umumi idaresinden: 
>~<\: IllÜşten1ilatı saire kapalı zarf usuliyel Ham maden nakliyattna mahsus 46-346 numaralı tarifeye 15 

L'~tı.t\ n.:ya konulmuştur. lhalei kat'iyesi 15 haziran 19211 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzre onuncu 

(t:~t'ı 1929 Cumartesi günü saat 15 te icra madde olarak aşağıdaki fıkra ilAve edilmiştir: 
~ I t, (işbu tarife Derince veya İzmit istasyonlarına mürettep olmak 
l 1 (!ctk şartile Anadolu-Bağdat hattlle iltisakı olan diğer devlet demir 
' llın· Zarflar saat 12 ye kadar müdüri- yollarında yapılacak maden nak.Iiyan için de tatbik olunur ve her 

'İ lll ıye n1akamınca kabul olunacaktır. hat için ayrı ayrı ücret tahakkuk ettlrilmiyerek bütün Devlet 
. <lnı ve proj ve silsilei f iat- deıniryulları tek bir hat addile bir kalemde ücret tahakkuk 

-'-=<!~._.ettirilir. ) 
kılgı kadar temdit edf!ece 

..""ll!lmiıllf!llll .. lml!l~llf!llll... 
alata köprü 

başında • Beyoğlu 2302 Şube 

ıcentesı: Mahmudiye Hanı alntda 
htanbul 2740 

AJJalk ıür'al postası 
( Mersin) vapuru 4 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci rıhtımından 
hareketle Gelibolu, Çanakkale, 
Küçükkuyu, Edremit Burha
niye, A yvalığa gidecek ve 
dönllşte mezkı1r iskelelerle bir
likte Altunoluğa uğrayacaknr. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır, yük alınmaz. 

ıznıir · Mersin sür'at posluı 
(Konya) vapuru 4 Haziran 

Salt 12 de Galata nhttmından 
harekctle İzmir, Antalya, AlAiye, 
Marsine gidecek ve Taşucu , 
Anamor, A!Aiye, Antalya, lzmire 
uğrayarak gelecektir. 

Mudanya poılası 
(Marmara) vapuru Salı, Cuma 
(Kocaeli) vapuru Pazar, Çar -
şanba 9 da idare rıhttmından 

hareketle Mudanya ve Gemliğe 
·dl elecektir . 

KEFELIZADE HAMDI 
VAPORLARI 

Kara Deniz Postası 

Buyuk Lıman 
s ~::n Pazartesi 
gUnll akşamı Sirkeci nhnmından 
hareketle ( Zonguldak, İnebolu, 
Gerze , Samsun, Ünye, Fa~a, 
Ordu, Gireson, Vakfıkebir, Trab
zon, Surmene, Rize ve Mapavn 
iske lelerine azimet ve avdet 
edecekdr. YUk ve yolcu için Sir
kecide yeni handa l numrolu 
acentesine müracaat. Telefon : 
lstanbul 3105 

YELKENCİ 
VAPURLARI 

ları deniz lıb YO sur' al qoıtası 

VATAN 
VAPURU 

az~ran Çarşamba 
gUnü akşamı Sirkeci nhnmın
dan hareketle doğru (Zongul
dak, İnebolu. Samsun, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Surme ve 
Rize ) ye gidecektir. 

TafsUAt için Sirkedde yelken
ci hanında kMn acentısına mü-

1 racaat. Tel. lstanbul 1S1 !! , 

NAİM V:\PURJ .ARI 

lzmlr postası 
Seri, IDks va muntazam olu 

ADNAN ttaaI.::.n 

3 üncü P AZARTESl 
gllnQ 1 o da Gtlııa nhtımmdaD hare
ketle ( lzmırı) Ve Çerf1111ba cüntl 
lzmirden lstanbulı b&rUet eder. 

Galata Gilmrllt lıarfıaında Site 
P'ranıez hanında !il numarada Umu
mt ıcantalıtına müracaat. Telefon 
BeyoRlu: 1041 

Bartın postası 

Elektrikle mücehhez muntazam 
kamaralan ve güverte yolculanna 

mahsus müferrah Aydın 
mahalleri haiz 

3v~:ı:n Pazartesi 
saat 18 de Sirkeciden hareketle 
( Ereğli, Zonguldak, Baran, Ku
ruca şile) iskelelerine oğrayarak 
(Cide) ye azimet ve avdet 
edecektir. 

Fazla tafsil!t için Balıkpazarı 

Helvacı sokağında 3 numarolu 
Sadakat anbarına müracaat, Tele
fon: .lstanbul 3535 

Yekta vapurları 
BARTIN E PRES 

POSTASI 

t • .. 2 vapurn Hazl
n On U rantn il ıncı 

P rt 
• günü akşamı .<aaı aza eSl 18 de Sirkeci rıht

mından hareketle ( Akça Şehir, 

Alaplı, Ereyli, Zonguldak, Bartın, 
Amasra, Kuruca Şile ve Cide ) 
iskelelerine azimet ve avdet ede 
cektlr. 



PAZARTESİ 
3 Haziran 1929 

• 

1 
1 Şoförlerin grevi çok zamandan beri lf&lz kalan arabacı-

~'!l::ııt::ıDı:I lara yaradı. Arabacının keyfine payan yok 

Devlet matbaasında yeni harflerle kitap yazan ve tashih yapanlardan 
bir grup ve matbaanın yeni maklnası 
-- -- ---·- - -- --- - ~ 

KOLİNOS ditltrinlzl 
dit ellerinizi ve ag

zlnızı temizler• Koli
oosu vücuda seıiren 
ıerkibal ağızdaki leh
li kili mikropları imbn 
eder. Diş agrılarına 
di~ ellerlnin şişmek 
gibi rabaısızlıklarına 
mani olur. 

KOLl!\OSU koru bir 
rırça Ozerine koyarak 
dl,lerinizde t ec r ilb" 
ediniz aıizınıı.ın naaıl 
ıemizlenTp rerablandı
gını biuedecekalnb. 

KOLYNOS 
OENTAL CREAM 
Tiirklye için depozlterl: 

MAURICE FARAGGI 
ijeyoilu. Venedlk ıok•A•, 
lbrahım Paf'I apartımanı 

p:ma Satılık Ev --... 
Suleymanı\·e semtinde mazbut 

•e kullanıı'ı tir ev sarılıktır. Evin 
beş odası, uç sofası terkos, hamamı, 
1 ahçe , .• k ) USU vardır. Cala•a 
gümruk salıru karşısınd' liman 
şl•k ıl amele mufcttlşliğinde~ Nec
mctnr. I:c e mUracaot olu-ıması 

Telefon He ojtlu 122 

... . . . : . . ' ' 
. . ' ~.... • . . l • ~ • 

milleı: 
~T~M~BIL tl~TiKtEHI 

Otuz altı sone gibi uzun ve çotln bir tıcrUbo 
devresine istinat eden 

<MiLLER> LASTİKLERİ 
dünyanın lastik piyasasının en mllhlm lktlaadt 

mUşkUlllnU halletmlştlr: ı..a 

EN UCUZ FİATLARLA EN YÜK- S'.ııfi 
SEK KİLOMETRO NETİCELER1-

N1 ELDE ET~1EK! 
Bu; vaktlle inanılma?. bir nazariye idi, şimdi ise 

<MiLLER> LASTİKLERİ 
aaycslnde her kesin irışebileceki bir hakikat olmuştur. 

MİLLER 
fabrikasının vasi ve son sistem IAboratuvarlannda mü
tehaasıs klmyakerlerln vUcude getirdikleri llstlk Ale
minin bu şah eseri, dayanıklık ve iktisat mefhumlarını 
kendldde mezcetmlştlr. Flatların itidalini ve 1Jrdekl 
Uç fenni hassa bu Ustlğl en muteber mevkie çıkarmışor: 

ı- Taban ve yanlan yekpare olduğu için ça· 
tlamak ve yandan açılmak tehllkesl varit de
ğildir. 

2 Tabanı yol şeklinde ve yola tamamen 
muntabık olup geniş tabanın her noktası yola 
temas eder ve bu sayede gayet yavaş ve her 
tarafı mUtesavlyen aşınır. 

3- (Onlfleks) bezi sayesinde bUtUn llstlk mUt
teblden hareket ederek ve pek tehllkell olan 
dahlll friksiyon ve ısınma ortadan kalkar. 

TECRÜBE EDİNİZ; l\1EMNUN 
KALACAKSiı iZ. 

KİRALIK FffiIN 
Reyo p;lu Feriköy Ayazma de 

•c:i sokağında 1 O r. .-meroda 
k:lgır \ e 350 ekmek i <tıı\p eder 
r'ürt oda'ı fırın ldrnlıkn·. Tıı'lp

lerin hu g ın aat ondan 12 ye 
ıadar Emın Oniınde Yeni carnlde
Beklr efe1'dı kahvehane inde 
Em!'\ cicndİ\e miıracnatları. 

iç ve dış lastikleri tamir hataları ve sair levazımı n T T 
Umumi TUrkiye veklll Beyoğlunda Tokatliyan karşısında u. 1 1 

_...,..~--r......~ ·~~~3E:~ 

l ~ Otomobı! tkaretl Jl T A. Ş. Tel. 
ı Beyoğlu 286 h 

Muktedir Muhasip 
Bir çok ş irketler muhaıipliklerinde 

bulunmuş muktedir bir muhaıibe 

tlıtiyacı olanlrın Maksudlye hanında 
l\c, 8 Galip rumuzuna ıabriren mıira
cutları. 

Tele'on 1 ıanbul 804 

Hora Fişekleri 
Ziraat müdilrlerlle çiftçilere 

Bu seneki feyizli bereketin baş 

lıca AmilidlrTarla faresi ve köste· 

hej!;ı:ı imhasına yegıl.no çaredir. 

Deposu, eni postahane 
PUILIV \ ZADE SAIT 

PAGEOL 
Prostat it 
lltihabı mesane 

• Gut mllliter 
_J'i 

PAJEOL 
En kuvvetli ve 
rtıileıslr muzadı 

taaffilnil bevlldlr 

Tbiri seri ve esaslı 
Tehevvülün evcaını 
ızalc ve bütün ihtl· 
llu meneder, 

MÜPTELA VE MUZT'ARIP OLANLAR fcfN 
PAJEOL BiR TEDBiRi ŞAFİDIR 

Parls hastaneleri miltaahhldl: Şatölen MOeaseseal: 
ı~ büyük MukAlat • blliUmlm eczan,ıerdo &aUl\f. 

Belsoğukluğu frenği 
olanların nazan dikkatine 

Dr. Horhoroni 
Fennin en son usulıle kat'i 

olank eski ve ytni bclsoj!;ukluj!;u, 
frengi, idrar darlığ~ bel g°'·şekliğ i 
u mesane ve bilcilmle kadın ra

hatsızlıkları tedavi olunur. Beyo~lu 
Tokatlıyan yanında mektep sokak 
No 35 Tel: 13. O. 3152 

:\lcyvcli müshıl şekerlemeleri 

LAKSAT1N BODO 
Çilekli, kavısılı, lczi7. şekerle

meler a,Ja sancı verme/_ Kadın 

ve çocuklar tarafından ş!ıhuletle 
kullanılır, llcr eczanede bulunur. 
Depo: llahçcknpı şekerci 11. Bekir 
arkasıııda, 1\1. K:\zıııı ecza deposu. 
A nkarada Merkez eczanesi Cafer 

Kemerlerin 
Şah eHrl 

Meıln ve huswl bir lriltodan mamul 
gıyeı ıık Rou11eı kemeri hali lwır 
modası mucibince size mıdup &enı· 
sübü, kalçanıza letafet ve zarafet, vü· 
cudunuza yumuşıt.bk ve cevvalJyeı 
verdlgl gibi dogru durmınw dı tenıin 
eder. Maı::a:ulanmazs ziyaret ve mu· 
savver kJtılo&umuzu talep ediniz. 

Voglne satlf mahalli: 

Pa~ ~. 
lstanbul flllıesı • Beyoftlundı 

Tünel mevkiinde , N° 12 

BİN SÖZ 
BiR RESİM 

Çelml karyealnde tiltiln inhisar idaresine 
tiltilolerln muayene ve tesellümü. 

Şehremaneti ilAnatı t 
Yangından muhafaza şir1'e 

leri hakkında: 
f,9 ' 

Şehremanetinden: Yangından muhaf::ı feıtl 
yangından kurtarma namı altında icraY1 lı!' 
yet eden şirketlere mensup bazı eşhasıll pLl9 
mecburiyetlerden ve emanetin ruhsa~;,1fı 
bahisle ınesken sahiplerinin rızası }1t ;eSİ 
evlere' girip bacaları temizlemek beh:ltııı 
ve sahiplerinden fazla para aldıklar• 
alınmışt1r. Bilun1um duman bacalar•11~~ Jt' 
vakıt temiz tutuln1ası ve laakal senede b•tıiç 
temizlenmesi mecburi olmakla beraber 

1 
~~ 

şirketin bu hususta emanetin ruh:a~'11uıı1 
olmadığı ve herkesin bacasını diledığı 0ıd" 
temizlemek ve ya temizletmekte serbest 
ları ilan olunur. ... ~ 

Beyazıt dalresindefl ~sııı1 
25 kuruş kantariye :ırıoır" 
cunu vermeyen J\~8 fal1 

akar çeşme yaııııı f;f. rıll1 
zade Abdiilmuaız:~det ı1'~ 
zedllen 3 saat 

1 
ıııtıB! 1 1 ~ 

karpuzlu ve salon 
8 .,sı 11 

. 
Şehremanetlnden : Bostancı 

vapur iskelesinde numarasız ah
şap dükkAn kiraya verilmek için 
açık müzayedeye konmuşnır. 24 
haziran 929 tarihinde ihalesi 
olacaktır. Taliplerin şeraiti anla
mak için her gün müzayedeye 
girmek için mezkftr tarihte le
vazım miidürltiğüne gelmeleri. 

* * * 
Hamam! Muhittin mahallesinin 

SöğütlU hakka! Sokağında bulu
nan ve emvali metruke idaresi 
tarafından Se!Anlk mıibad!lerin

den Abdurrahma'l efndıye tefftz 
edilen 6 numaralı Hane maili 
inhidam olduğundan 48 saat 
zarfında yıkılmadığı halde dairece 
yıkarılacaıtı adresi meçhul Ab
durrahman efendiye tebllgat ma
kamına kaim olmak Uzere i!An 
olunur. 

* * * 
Rııyezlt dairesinden: Şehzade 

başında 6-92 No. DUkkln ve 
beyazıtta Emin bey mahallesinde 
numerasız iki odalı hane ankazı 
pazarlık suretlle saalacaktır. Al
mak isteyenlerin ihale günü olan , 
8 haziran 929 Cumart~sl giln!l 
saat 14te daire encUmenlne mU
racaatları llAn olunur. 

* * * 
Şehremanetindcn: Evsaf ve 

~craiti sabıkasını muhafaza etmek 
ve beheri yllz paraya satılmak 
iizre Susamlı >iıııltlerin virmi iki 
adedi bir kilo olacaktır. l lilAfın-

ilıı!l . ~ 
ziran perşembe ı; ak ıscer' ııı' 
satılacap;ından alın ıı0to11 

mahallinde hazır 
ilAn olunur. 

YA BR 

DOK SA 
almalı ya hiç 
saat kuUao-z. n 
mamalı. ır· 
DOKSA kat
. d.-.kikn 
ıyen " te
şaşm az ve t-
minath saa 
t . Fiatlaf 
ır. . lftr~ 
ehvendır. diiııııAn 

B .. ı.ca saat of 6 
~ s.J1 68 . fJI'' ~ 

arayınız- 'fopt f:V'I v• Q· 1 
RIKARl>O ı.. .,ju Jısl1 

}-JaVıl" -·'~ 
Istanbul, 8c dCP--./ 

Her clOS " f 
poı<'roR ~-,,ı 

iZZEfki ~""~cıır.~ 
Y ı ve el ..ı el< ''' 

• 0 frenı>· ı<"' 
tdlv• ve c ti• 

ra1,ı cı satıl fennlY fJ•cı 1 f 
en sor • ckercl d• 1 
Bahçek•P1 ş 4rıııı•0 
karşısıntlakı •P 
b-l/2 d r 


