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Yeni gümrük-. 

~· ~llMUj-tıl, 

==ı- . ~ 
ti . 

arifemizde 
' 

ilk' 
• 

- Aı. 

esas a 
• 

. Mayısın otuzunda yapılacak İngi
lız intihabatı artık hararetli devresi· 
nt girmiştir. İntihabat mücadelesi
~itı başlıca şampiyonJarı olan mu- • 
•fazakar, liberal ve amele fırkala

tırıın namzetlerini tespit etmişler 

Yetiştirdiğirriiz maldan· • 
. resım azamı • 

'.' Proğramları -etrafında, halk pi
'•koı ·· · · ki b .. t. OJısının, ve re am sanatının u 

b
un inceliklerinden istifade edici 
ır p d "h 'l . ropagan a cı azı ı c ortaya a-

~llıtşlardır. İngilterenin klasik fır
ı 1 •rını tcskil eden muhafazalcarlar
' liberalle~in vaziyet ve proğramla· 
t·rı.~- . 
' ""n evelce bu sütunlarda bahset
~· . 
"i!ık. Bugün de ajansların bir kaç 

•Ilı). evci bütün dünyaya bildirmiş 
•ldakı 

arı amele fırkası proğramının 
'~a hatları üzerinde tevakkuf cdece
'·ıl,. 

,~'<aklaşan İngiliz intihabatının bü
•n " ·ı · ı · h t • ~ . .orı anya ımparator ugu ve a - ~ 

tıhan siyaseti umumiyesi coktai ___ _ 

~arından ne kadar mühim olduğu
• = 

•u . 
lı •zaha hacet yoktur. Baidwin, 
ltt•td Georges, Mac Donald, siya

:· alerninin, ayrı ayrı görüş ve dü
ı.ırı-· e uş tarzlarına sahip iistatlarıdır. 
~ tlflların her birinin Britanya im .. 
~''•torlugunun ~e İngiliz haşmeti
~:n ~dık ·hadimleri olduğuna şüp. 
.,, •dılmemekle beraber. takip et'. 
r,·• istedikleri yollar yekdiğerinden 
)~ltlıdır. İntihabat münaoc-bctile m~ 
>!;, na konulan fırka proğramların
lq n_ bunların gerek dahili ve gerek 
~tj . d h . ~ sıya&et sahasın a e emrnıyet 

''d" 'iı tkı,,ri esaslı hatları tebarüz et-
"'•k m'" k'" d'" A. um un ur. 

it llı<!le fırkasının dahili siyaset 
lu~hesinde en ziyade .;,ühim gördü 
li._ 

00kta memleketin içtimai ve ik
~ di "•ziyetine temas etmektedir. 
ııı, 'en bir defa da hükumet maka-
~, . 
~ 1\gal etmiş olan amele fırkası 

Yeni gümrük tarifemiz 
---+ ..................... ,....._ __ 

Encümen memleket sanayiini ·ve 
mahsulatını himaye için tarifede 

mühim tadilat yaptı 
Me_mlekette mevcut olmıyan eşyanın 
rüsumunu tenzil, fakat burada 
mevcut ve imali kabil emtianın . . 

resmini de tezyit etti 

Gümrük tarifesinde yapılan tadilat 

Hükumetin meclise tevdi ettiği gümrük tarifesi üzerin
de muhtelit encümenin yaptığı tadllat bervechl atldlr: 

Hayvanat kısmında alınan resmi yüzde dört indir
miştir. Diğer bu sınıf hayvanatta da ayni miktar tenzllat · 
yapılmıştır. 

Ahşap evler: ' 
Sigortalarınm binde 
25 ten 18 e tenzili 

düşiinülügor 

4ıırııpada bu hu.~usta 11e 
yapılnıshta<lır 

---+-Yeni sigorta tarifesi hakkın
da mUtaıııası soru'an komisyon, 
evvelce primi binde yirmi beş 

nispetinde olan ahşap binala
rın tarifesini 181irııJll in<lirmeğl 

muvafık görmuştU. Mamafih 
komisyonun mUtali\ası istişari 

mahiyette olup Vektl.let bUtUn 
alakadarların itirazlarını da 
tetkik ettlkten, yeni tarifenin 

tatbikine taşlEndıktan sonra ~ir
ketlerln şimdiye ~adar aldık
ları kaydiye tıcretl ile dlter 
teferruat kaldırılacaktır. 

Slgorıacıların bazısı, bunun 
kllfl tenzilat mahiyetinde oldu
ğunu ve ayrıca primin lndlrll
mesl için sigortanın Avrupada 
olduğu gibi taammllm etmesi 
ıızimgcldltlni söylemektedir. 

Hacı A:dil B. 
- ................. ..,.__ 

Tü.rk- Fransız mahke· 
mesi azalığına t.ayin 

ediHyor 
. --.ltüderrls F eşit beyden Jn-

'lal eden Tll· 

· TiirkiJe-ltalya 
ltalya· ·nıuraiası 
Ankaraya ~illi 

M. Karavelle neticeden ümilvar 
oldo~u~ıı söyliyıır 

TUrk·ltalyan ticaret muahe
desi müzakeratına lştlrilk etmek 
üzre gelen ltalyan murahhası 
h1. Karavelle dUn M. Fonlona 
ile birlikte Ankaraya gitmiştir. 
M. Kııravelle dUn kendlsile gö
rüşen bir muharrlrimlze; T!lrkl
yede son yapılan muazzam in
kılllplardan hayret ve takdirle 
bahsettikten sonra demiştir ki: 

Müzakerata hen!lz başla
madık. Bunun için size m!lspet 
ma!Omat veremeyeceğimden mU
teesslflm. 

Lozanda akdedilen muahede 
. mUddetl, blllyorsunuz ki, 6 
Aıustosta bitiyor. iki hükOmet 
daha evvel davranarak, mUna
sebatı tUccarlyeyl takviye için 
milzakeratıı başlamak Uzere
dirler. Bu suretle siyasi sahada 
mevcut olan dostluk iktisadi 
sahaya da teşmil edilecektir. 

iki memleket arasında mev-

-10 senelik/er 
ne suretle verilecek --·· .. -Jstanhul muhasibi 

mes 'ulii izahat 
• 

verıyor ----
lstanbul Muhassasatı za

tiye Muhasibi mesulu Bey, 
10 seneliklerin tedlyatı hak
kında gazetemize şu izahatı 
vermiştir: 

Mütekııldln, itam ve era
mlll mülkiye ve askeriyeye 
yeni tahsis kılınan 100 ku
ruş ve daha az olan maaş
lar için gelen on senelik ma
aşa alt istihkak varakaları 

muhteviyatı bundan iki ay 
evel alınan bir emir muci
bince lş'arı ahire kadar te
diyesi tehir edllmlştı. 

Bu defa alınan ikinci bir 
emir ile mezkQr istihkak 
varakaları muhteviyatı tedi
ye edllmeğe başlanmıştır. 
341 senesinden evel tahsis 
kılınan ve elyevm üç ayda 
bir tediye edllmekte olan yüz 
kuruş ve bundan az olan 
maaşlara işbu emrin şümu
lü yoktur. 

1000 kişi öldü 

Gene oisr 
' 

Ecnebi ınüessescler
deki Türk nıenıurlar 

~~~· . ..,.._ -
Doyçe Oryent bank 
müdürünün ifadatı 
ve T. müdürünün 

tahkikatı 
-~--Doyçe Oryent Bank kadro. 

sundan hariçtt 
kalmış bazı ---"""'-~;;;, 
memurların şi

kllyetierini kay 
detmlştık. Dun 
Banka nezdin
de de tahkikat
ta bulunduk. 
Gerek direk

tör M. Postun, 
gerek kltibl 
umumt Sadi 
Beyin verdik
leri malOmata 
ve gösterdik
leri cedvellere 

\;4 tı:lemJeketlerin sosyalist fır
~it '•na benzemez. Mac Donald ve 
r er •mele şefleri ötopist değildir-

Köpekler süs köpekler! en müstesna daha az resme · 
rk- Fransız 

mahkemesi 
Türk haklm

ıııtıne müder
rl Hacı Adli 
ı.cyln tayin 
edileceği ha
ber alınmış
tır. H. Adil 
bey yakında 

vazifesine baş• 

Parls, 7 A.A.) - !randa· 
ki yardım cemlyetlerlnln 
miiracaatları üzerine Parls 
ve Cenevre kırmızı salip ce
miyetleri lran hareketzede
lerl lehinde bir beyanname 
neşretmişler ve yardım iste-

nazaran: lstanL ve Galata şu
belerindeki 182 memurun .'i2 si 
TUrktUr ki, bu rakkam şubatın 
şirketler lcomlserllğlne verilmiş 
olan listeye de tevafuk etmek
tedir. ~2 TUrkten 18 1 hadeıne
dir, diğerleri muhtelif kı!\)mlar
da çalışmaktadırlar. Son gün
lerde kadrodan çıkarılan IO 
memurun 4 unu Türkler teşkil 

etmektedir, daha 9 memur ten
sikata tabi tutulacaksada içle
rinde Türk buiunmıyacaktır. 
Adedi 30 kadar o:o.:ı Yunanlı 
memurlara gelince bunlar J 924 
de Doçye Oryent-Bank tarafın
dan satın alınmış Sen bankası 
memurlarıdır. 

~ki ı\, Çok sınıf ve zümre politikası 
li p •tnıekle beraber bugünkü İn
i~ heyeti içtimaiyesinin müstenit 

ı. ğ_u temelleri esasında dcgiştir-1 
·~d~<ldiasmı {lÜtmiyorlar. Bunun 

"ııeı '' ki İngiliz efkarı umumiyesi, 
tcıltıe fırkasının iktidar makamına J 

~'lt •&ı ihtimalinden pek o kadar 
ı.,;::ıııcktedir, ve hatta bazı cihet
'q ' bu fırkanın İngiltere· yi se-

''dcn be . .. . 
·ı:ıa· rı mustarıp eden hem 

., ~ 1 Ye hem de iktisadi müzmin 
llıi1· ••talığı tedavi edebileceği ü
l 1ne h' le .. ınaen sempatik karşılandığı 
~İlghoruımektedir. 

• al 'k '!ı fb·" a liberal fırkasının yap-
İ'.t, ,1'y 1 İngiliz amele fırkasının da
~ li!tı .. ete aıt proğramının merke
tıııllı.:ı:ı noktasını da işsizliğe,. çare 
t., bu _arzusu teşkil etmektedir. 

1 
.'''n)uk bir harpten ziyade İngil-

1< feı· Yıpratan ve korkııtan işsiz-
i •ket' it ltı ıne nasıl çare bulunacak? 
~'ı b •selenin asıl can alacak nok
~ )liı.~•da~ır. Fakat dert o kada r 
<ltı lı;,11 r l:ı, tehlike içinde bulunan 

<!,.._ a tııbi İngiltere de •ifa va-
t, "' lr· .. ' 
, < cq Utun doktorlarına müra-
~· •tcl,f 
~ 1Plı, 1 i . "· Mac Donald, mün 
.._ir~ (}}~rn ŞLinclilik en müh~m bir 

~" ıtıHı· ak maden kömürü san•yıi
•n11;ı ıle;ıırilnıesini teklif ediyor. ., n b 

1, 15 )> •şka mecburi tahsil çağı, .. «on k 
: ı;t f · ·Cl adar uzatmak suretıle 
'ı.,o, a~lalağının önüne geçmek 
ı, . ,,, -
~'nın ogramın fnı:iliz iktisadi-

E 
lev,.,'•lah ve tensikınc, ıhtiyaca-

~ Ve • • 
• t no1c ınkışııf ına dair olan di-
'~·~ taları b.. .. . . 
ı. ""•kt . uyuk bır hususıyet 
•1.,t. Cdır 

ı. ltj ' . 

t t~ltn 61Y~set sahasında amele 
'" '"tak· , · · te . 'P ettiği gayeler şu su· 
'lııı· 'Pıt ' ı 1<li 1 edılmiştir: teslihatın 
il.tı ıfcvıetl 
~ n tabı. er arasmdakı ihtilaf-

t ~lil') • 

tabi tutulmuştur. 
Harlçlen gelen etler/11 resmi 

Hariçten gelecek etlerin resmi tezyit edllmlştlr. Sanayıde 
kullanılan balık yağları resmi de fazlıılaştırılmıştır. 

ipek böceği tohumu san'aU memleketimizde büyük 
istikbale malik olduğundan esl(I resim lbka edilmiştir. 

Ağır deriler memleketimizde az olduğundan ağır deri 
resmi tenzll lüks kunduralar derllerlnln resmi ise yüzde 
seksen yükseltilmiştir. 

Saııagii nescigemiz 

Senayil nesclyemlz muhtacı himaye görülerek kumaşların 
resmi tezyit edllmlştlr, Hariçten gelecek mamul elblse-

lerln rüsumu yüzde 70 arttırılmıştır. ' 
Şapka resmi tenzil edllmlştlr. 
Lüks eşyanın resmi 

Lüks eşya ve suni lpekl!lerln resmi de lthE il memle
kete zarar olduğu için fazlalaştırılmıştır. 

Sebze rüsumu arttırılmıştır. Çiy kahvenin resmi eskisi 
gibi lbka edilmiş fakat kavrulmuş ve çekilmiş kahvenin 
resmi yüzde yllz arttırılmıştır. 

Alkol elilik ve içkiler 

A lkol etıllk sıhhate muzır olduğundan ve bağlarımızın 
inkişafını temin için kUullll meşrubatın resimleri 

yüzde yüz elll yükseltllmlştlr. 
Yeril tütünlerlmlzln nefasetlcrl derKAı· olduğundan Tü

tün resmi tezyit cdllmlşt!r. 
Mustahselatı nebatlyeden Palamut ve emsalinin re~ml de 

revacı temin için arttırılmıştır. 
l1ereste sanayiimlzi himaye iç/11 ------ - -- ---

K ereste resmi de Ormancılığımızın inkişafı için bir mik-
tar arttırılmıştır. 

Matbaa kağıtlarının resmi fazla mıktarda azaltılmıştır 
Dahilde mukavva imali başladığından resmi tezyit edll
mlştlr. 

Resimden muaf kitaplar 

Harıçten gelecek ve burada tab'ı lmkAnsız kitaplardan 
da ihtiyacımız olduğundan resim alınmamasına karar 
verilmiştir. 

Otomobil ve saire itiştik resmi de tenzil edllmlştlr. 

Bu hususta fazla tafsllAt 5 el sahlfemlzdedlr. 1 t.ı' ıısuıııc halli. Bu gaye-
. ''"kk ------!'!'!"'---... ---... -------'"'"!-!!-• ~"'<tine k Ukuna Cemiyetı Akvam 
. ,..,,, 

f1t~ lir. tiJc et ve ehemmiyet ver-
1\ı ' 1 ~ çalışılacaktır Amele 
•-""- c ~•Ya ile aı· . .k . d' 
~ ı.. ""t~, . yası ve ı tısa ı 

"" 1 • rı tes· ı, ,.. 'iy0 
1• etmek arzusunu 

" t. :s 
ll;r ~'Y•sı.~ u ~rzu amele ve köy-

' ita a ka 
'~ dar l rşı hissedilen sem-
• u . ngiliz i• . 1 . . 
·~ llııd ,sız erıne ış bul-

tıe 'ilden d r ı,,~ e dogmaktadır 
. l) ltıı~ :<j tının Pek dt burjuvazi 
~ 1n •a Heri d 
nı~ ~'og, il _en barice çık-
,i~~ ı..,,~b. lşcılerden başkala-

1•1 1 •ne 1•~ir. mazhar olabılecek. 

_i~I{l MESUT 
dırne meb'usu 

Harbiyede • 
merasını 

Yeni zabit namzetlerine: 
diplomalar verildi 

Harbiye mektebi müdürünün nutku ve 
dün yapılan diploma tevzii merasimi 
Dün harbiye mektebinden meslek mekteplerine glde-

nef et eden 317 zabit vekili ceklerdlr. . 
Efendiye diploma tevzii me- Merasimde Gallp, Basri, 
raslml yapılmıştır. Pertev, KAzım, Rüştü, ve 

Bu Efcmdller m·Jhtellf Kerameddin ve Alaeddln 

• layacaktır. 

Pirede yallgıll 
Pire, 7 (A.A. , - Şiddetli bir 

yar.gın 15 milyon drahmilik 
zarar ve hasar ika etmiştir. 

paşalarla jandarma kuman
danı Polis müdürü Şerif Bey
ler hazır bulunmuşlardır. 

Merasime iştirak eden 
zevat llmonatalarla izaz e
mlşlerdfr. 

Mektep müdürü Hadi Bey 
bir nutuk Irat ederek bllhas

ı sa şunları sllylemlştlr. 
Türklerde askerlik tarihi 

çok eskidir. ilk askai lcdrisat 
J,140 /arifıimte başlflr. 

Hadi Bey tarihimizin mefıı
hlrlnden bahsettikten sonra 
demiştir ki : 

/~te Efendiler siz böyle 
kıymetli bir neslin ev/ci//arı.w11z. 

Takip rdeceginiı- vazifelerin 
giiçlilklerini tarihi lıatırlıyarak 

hafıfletebi/irsi11iz. 

flUkı\ınclinılz n~mınJ nıü;.ıt.c:ı ata 

l~tirak edecek ol.ınl.ırdan 

Şeref Bey 

cut olan samimiyetten cesaret 
alarak bu m!lzakeratın kat'! bir 
ltillfa mUncer olacağından şUp
he etmiyorum. ltalya bu g!ln 
T!lrklyede en çok mUnasebatı 
tlcarlyesl olan bir memlekettir. 
Müzakerat her iki taraf için 
mUsavatı tamme dairesinde ce
reyan edecekti. 

Aldığımız maıomata göre 
müzakerat Uerller. ileritemcz 
teknik lflerlc meşgul olmak 
uzre daha iki murahhas gele
cektir. 

HUkOmetlmlz namına m!lza
keratı idare edecekler arasında 
Mustafa Seref, Zektl.I Beylerin 
isimleri zikredilmektedir. 

Hariciye vekili, 
ziyaret 

! mlşlerdlr. Zelzeleler esnasın
da 1000 kişi ölmüş, bir çok 

kimseler yaralanmıştır. Zarar 
ve hasar pek çoktur. 

-~----Viyana sefiri 
lzmir, 7 \. \. , \-ivana ~efiri 

] !amdi bcv bu giin mahalli memu
riyetine hareket ctmi~ ve crkılnı vI
l;lyet tarafından tcşıi edilmiştir. 

M. Post, bir tek TOrk memur
la iş" başlayan bankanın bugliıı 
memurların adedini 52 :ye çıkar
dığını, tensikata gelince bunda 
sadece ehliyet gözetildiğini, bat!
kanın d!lr!lşti ve samimiyetinin 
muhtelif mUnasebat ve muame
ıatııc de aşikar olduğunu izaha· 
tına ihlve etmiştir. Bittabi bu 
bankanın nokta! nazarının izah 
dır. Ticaret mUd!lriyet! ve diğer 
mııkamat tahkikata devam etme 
ktedlr. 

Ankara, 7 ( Mlllyet) - Af
gandan avdet eden kazı paşa 
ve Fransız sefiri bugün ha- T d ı ı • 
lclye vekilini ziyaret etmiş- 1'!!111-·- epe e en 1 ----rıer_dı_r. -····-- Ali Pa{,ta ile Vasi/iki 

caniL 1 Mektepliler ~ ...... ~--~= Müsabakası 1 Yazan: Ayhan f 
Bu hakikati daha 

Merasimden bir intiba 

bir misal ile alemin deha
sına hayran kaldığı Büyük 

Münclmlzln yoklukta yarat
tığı büyük varlığı size reh

ber gl!sterlrlm: .... 

ikinci hafta 
ikinci haftanın en m!lhim 

haberine alt mektupları yarın 
akşama kadar kabul edeceğiz. 

1 Üçilncü hafta 
114 ı Mayıs Cumartesi 
I gUnUnden 

1 1 
Mayıs Cuma gU. 

.f 10 nUne kadardır 
1 Bu müddet zarfında ga

zetemizde çıkan en mU-
hlm haberi 200 kell
meyl geçmemek Uzre 
yazıp, müsabaka me
murluğuna gönderlnlzl 

Birinci haftaya ait haberde 
4 tlncillüğı1 kazanan yazı 4 ünca 
sahlfa·mızd_.adı. ~ "';'+ • 

yarın neşrine başlıyoruz! 
Nereden geldiği hellrsiz bir 

Dervişin Torunu olan Tepe · 
delenli Ali paşanın heyecanlı 

sergüzeştlerini yazmaya baş
layacağız. 

30 sene Arnavutluğu kasıp 

kavuran Ali paşa· « Vasiliki» 
adlı çok g!lzel bir Rum kızına 

1 
aşık idi. 

Yeni Tefrikamız 
Tepedelenll Ali paşa ile Va

slllkinln "Yanya. muhasara
sındaki korkunç vaziyetlerini 
yaşatacaktır· 

•Ali paşa" Yunan istiklaline 
sebepolmuş bir adamdır .Hatta 
g!lzel - Vasilik!. nln lşvelerlne 
dayanamıyarak hırlstlyan oı -
dujtu bile söyleniyordu. 

1 
Vasilik! hakikaten Ali paşa

nın hırlstfyan olmasına delalet 
etmiş, Paşanın adı: 

" Aleksandrosi ,, 
konulmuş muydu? 

Ali paşanın 
Son gllnlerl .. Ali paşanın 30 

senede eğilmeyen başı nasıl 
hile ile kesilmişti? 

Güzel Vasiliki: 
Ne oldu ? Hangi ellere geçti? 

Yarından itibaren 
"Milliyet,, sütunla
rında başlıyacak! 
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( IIll~ıl ) ID Tarihi lel1ihsı : 73 HARİÇTEN ALDIGIMIZ 'JlELGIRAFLAR 
I:n.gll~ere~ · ·EMIRLENK 

• • Mizaç ve secıyesı 
Temirin hunharlığı hakkındaki sözler 

Almanyada 

Komünistler 
Cenazelerin defni 
için umumi grev 

illin ediyorlar 

De~~etli lırlına 
ton~nrayı kasu~ kavuran 

~ir lırtına ~ıktı 

tanununun. a~liJe encüoıenin~e ınüzakeresine ~a~lan~ı 
Kanunda aftan hariÇ tutulanla 

mübalagasız değildir Komünist mahallelerinde kimlerdir? 
İspanya kralı taraımdan Te-1 mirin çadırı üze_rine muharebe- sükun teessüs etmişllr 

mir nezdine elçi olarak gönderi- de ilk gün evvela beyaz bayrak- Bırlln, 6 (A.A.) - Gazete- Nil içia lo~illere ile Mısır arasında 
bir iülal ba111 oldu len Clavijonun meşhudatı bitta- lar asılırdı. Bunun manası mu- !ere nazaran komünistler 1 Ma

bi bu kadarla kalmamıştır. İs- hasara altın~ alman memleket yıs kurbanlarını Frledrlcbsfeld- Londra, 6 (A, A.) - Hakiki 
panyol elçissi Temirlengin otur- ~kının t~s.lim oldukları tak- te müşterek bir mezara defnet- bir fırtına, şiddetiyle esen kuv-

Ankara, 7 (Milliyet) l(a-
bahatlann affı, bazı cUrllmler 
ve takibat cezalarının terclll 
hakkında hOkOmetin meclise tek 
lif ettiği ıayıhanın esbabı mucl
beslnde şöyle denilmektedir. 

1 bu arzunun tatblka konulması 1 
için değerli bir vesile teşkll 

etmiş olmakla bu kanun tanzim 
edilmiştir. 

maddesi fle ikinci fn>iıO 
yazılı cürüm ikaı için ccıni) 
te,;kil eddnlcr vt sekizinci balııO 

' birinci faslında yazılı cebren ır 

ınahsus olan ve bir sa- dirde katli amdan masun kala- mek ruhsatını ı~tihsal için her vetli bir rüzgar Londradabacala masına b'ld' k · L'kin b mu ki · dairesinden hiç farkı bu- cak larmı ı ırme tı. a şe- çareye haf vurmağa ve u - n devirmekte, remitlen uçur-~~~an çadırlardan birini de hir o gün Tatar o;dusuna tes- nasebetle bDyllk bir nllmayış makta, çitleri ve tahtaperdeleri 
tarif ederek diyor ki: lım olmazsa Temırlenk dev- lçrasına ceneze merasimi için yıkmaktadır. Bir çok kimseler 

«Bu çadır yüz adnn genişli- risi gün çadırının tepesine kır- umumt bir grev 118.n etmeğe yaralanmıştır. Berri Avrupa ile 
k · vardı mızı bayraklar astırrrdı Bunun karar vermişlerdir. hava munakalatı muvakkaten ğinde olup dört oşesı .. · . . · Polis komünist enternasyo-

Cadınn her tarafı halılarla do- manası şu ıdi: k 
1 

kesilmiştir. 
• . . D"rt köşede de bir c- Eğer teslim olursanız halkın nallnln Alman şubesinin mer ez NİL 1T1LAFI şenmıştı. o 1 ak - olan u arı Llebknecbtln evinde ta ı'artal resmi vardı. Beyaz ve sa- başındakiler_ müs.tesna om uzre, " Kahire, 6 (A.A.) - Röyter 
' k 1 • d un ka harrlyat icra ve bir çok vesikalar . . 'hb ..., ipekten halılar döşenmişti. bütün ehalı at 1 dm an mas • muhabirinın ıstı arına naza-
.. d musadere etmiştir. ·ı 1 ·ı d Cadır O kadar geniş ve nispette lacaklar rr.> ran Mısır ı e ngı tere arasın a 

al Dahili istikraz kk de yüksekti ki hariçten ve uzak Fakat bu da n~ticesiz k ınca 
1 

Nil suları ha mda a!cdolıınan 
·b· ·· T 1 k d Berlln, 6 ( A.A ) 500 m ı- ı'tı'la' f bu akşam imza edilmiştir. tan bakıldığı vakıt bir kale gı ı üçüncü gun ernır en ça ırına yonluk dabilt istikraz tahvilleri 

görünüyordu. Böyle bir çadırın kapkara bir taknn bayraklar Mayış ayı zarfında piyasaya Bu itilaf Nil üzerinde vücuda 
bu kadar hayret vermesi ve bir 1 çektirirdi ... B_1;1n~n manası kor- çıkarılacaktır. Faizi o;. 7 dir. getirilmiş olan bazı setlere ta
ı.ok güzellikleri haiz olınası ta- ı kunçtu. Cunku sıyah bayrak mu Berlln, 6 (A.A.) _ Weddlng alli'ık etmekte, Mısır Sudan top
rif edilmiyecek derecededir.» hasara altındaki şehrin zaptedi ve Neukoeln mahallelerinde sll· raklarının sulanması işlerine ba 

Clavijonun seyahat namesi leceğini ve şehir halkının hiç kOn teessüs etmiş olduğundan kan memurlar arasında elyevm 
1582 de meydana çıkmış, buna acımaksızın kılıçtan gec;irilece- polis mlldllrlllğll örfi idareyi cari olan sıkı mesai iştirakini 
Temirlenk hakkında bir takını ğini bildirmekti. kaldırmıştır. Sabık muhariplerin teyit eylemektedir. 
ufak tefek malümat da ilave e- Bu rivayetin ne dereceye ka- bir komUnlst federasyonu faali- !RAK ORDUSU 

dilmişti. dar doğru olduğu mali'ı~ deği~- yetini meneden emirname bu Bağdat, 5 (A.A.) - "Röyter 
Temirlenk bu tarihten itiba- dir. Vesikalar bunu teyıt etmı- sabah icra mevkiine konulmuş- ajansı bildiriyor: Hükumet be

ren Avrupalılar için pek meşhur yor. L§kin bu bir. ~vay~tten i- tur. Bu teşkilata ait bUtlln ve- yannamesinin mecliste okuruna 

• 1239 ve 1316 numaralı tecil 
takibat lı:anunu yalnız m•ıayyen 
bazı şark vilayetlerine münha
sır oldğundan memleketin diğer 
aksamında her nasılsa suç lfle
yenlerl hUkOmetin bu' llltllf ve 
musaedeslnden mahrum ve me
yus kalmışlardır. Suçun işlendiği 
mahal gözetilerek falllerl hakkın
da fıtrklı bir muamele tatbikı 

CumhOriyet hllkOmetinln adalet 
dl s'urlarına ve blltlln vatandaş
lara ilan ettlgl musavat kaidele
lerlne tevafuk etmediğ''lden 

memleketin bir kısm ahalisine 
bahşolnnan bu IUtUf ve musa
tdenln hal ve maslahatın lmkaoı 
dairesinde vatanın blltlln aksa
mıudan ve her nasılsa mücrim 
olanlara da teşmil adalet iktiza
sından bulunmuş ve cumhuriyet 
ilanının beşinci yıl dönllmllnlln 
idraki ve yeni ceza mahkeme
leri usulll kanununun kabulü, 

Müteakiben kanunun madde-
leri tahlil edilmekte, ez

cümle denilmektedir: 
"Kasti hareketlerden olma

makla ancak hafif bir cezayı 

mucip olan k~bahat faillerinin 
affı münasip görüldiip;ünden IA
yihanın ilk maddesi bu suretle 
kaleme alınmıştır: 

Ceza kanununun ikinci kita· 
bının birinci bap,birinci faslında 
yazılı vatan ııleyhindeki cürüm
lerle, ikinci !aslında yazılı dev· 
Jet kuvvetleri aleyhindeki CÜ· 

rümler ve üçüncu babının 

h< şl ıci faslında beyan olunan 
imamlar, hatipler, vaizlerle ruha· 
ni reislere mliteallik cürümler, 
üçüncü babiıı birinci faslında 
balkı kanuna adtmi itaat, yahut 

cemiyetin muhtellf sınıflarını um~
mun emniyeti için tehlükell bır 
surette kin ve adavete tahrik 
eyleyenlere ceza koyan 312 ne! 

* * * lan fakat kendisinden pek na- baret te olsa Temınn mızaç ve sikalar, levazıma ve banka hl- sı münasebetiyle başvekil söz 
kıs surette bahsedilen bir sima seciyesını gösterecek surette sebatına vazıvet edilmiştir. alarak trak hükumetinin devle-
olmuştur. Bundan sonra Temir söylendiği için ona yakıştın!- Mllnich , 6 ( A. A. ) Sabık tin hiç te muhtaç olmadığı bir 
lenkten bahseden tarihler yazıl- mış bir rivayettir. muralpler komünist cemiyetinin ordu bulundurmak için mühim 

!ntara nıeınurlarına nıesten ~e~eli 
dı. Bilahare Arab Şahın tarihi Temir He~at şehrini zapte- fes'hl ve bu cemiyete alt emval meblağlar tahsisinde devam e
ae tercüme edildi, Temir hak- derken evvela yumuşak davran ve emlakin müsaderesi emre - demiyeceğini kaydetmiştir. Ka
kmdaki malfunat artti. mıştı. Fakat ikinci defasında dllmlflir. bine ordunun yeniden tcm;iki 

Temirin sahsiyeti hakkında müthiş bir şiddet göstermiştir. Maıtdeburg, 6 (A. A.)- "Trl- hakkında meclise Te1rönsanide 
. d bune. namındaki komünist ga- ıh d' d k · beslenen hayal ve efsane meş- Keza Bağdat şehri de ılk e- ~ bir !ay a tev ı e ece .tır. 

Ankara, 7 ( Milliyet ) - Bütçe encümeni bu gün ve gece 
maliye vekilinin i~tirakile içtimalarına devam etmiştir. Barem IAyı

hası hahkında kat'i karar verildiği taktirde mazbata yann · taba 
v~rilecek ve perşembe günü azalara tevzi edilecektir, 

zetenln intişarı n:enedll.nlftlr. k hur İngiliz şairi Milton un Şe- fasında bir haraç vermekle kur- Lelpzig, 
6 

( A. A.) _ l\omll- Hint an unu 
ytan ın ısyarunı tasvir ederken tulmuştu. Lakin ikinci defasın- nlstler 

8 
Mayı1ta bir protesto Londra 7 (A.A.) - Kral, Hint 

Aldığım malumata göre bütçe encümeni yalnız Ankara memur
larına mahsus olmak iizere mesken bedeli namile ayn bir tahsisat 

davullar çaldırmak, bayraklar da tahrip edilmekten kurtulama 1 1 dl kanunu e<as! komisyonu reisi sir 
-· verilmesine karar verilmiştir. , 

J Jükumet buna muvafaat etmiştir. Mesken bedeli pahalılık 
zammının yerine kaim olacak y_e~i. ~i tezyidittir. 

grevi ııanına karar verm ' er r. d 

Bütçe eucümeni yarın mesaısını ıkmal edecektr. 
, kaldmnak gibi sahneleri tasvir mıştır. Almanyaga gidiyor John Simonı Crai~weil house • •-
edl.şı'nde de amil olmuqtur. Urganç şehrinin bir harabe ) M k vet etmiştir. M, Bald"in, Spen Wal-

< Berlln, 6 ( A.A. - os ova- d h f kA Teınl. rlenk Avrupa edebiya- haline getirildig" ini görüyoruz; 
1 

d ly intihap aircsinin mu a aza r 
dan bildiriliyor : Memuriyet n en d k · - bi tında Uzun Zamanlar müstebit lakin çok geçmeden Temirin bu merkezinin i "e ·omıte<ıne r * * * T. Rüştü Bey azledilmiş olan Rus tredllnyon- d ~1 s· in bir sark hükümdarı şeklinde tas yakıp yıktırdığı şehri yeni baş- lan lideri Tomskl Almnnyaya mektup gön <!tere • r · ımonun · 

vir ve tahayvül edildi. Kendisi- tan yaptırmış olduğunu da öğ- tlhap olunahil(ıic!!-lni "k • m c t e An har , 7 ( A.A) - llariciye 
, c· h.. gidecektir. u g r at m ak •çı·· bir muhafazakAr ' R b b .. M l 

· u ' ( A) p a • " vekili Tcvfi,.;, ü,tü ey u gun ne ogo ımperatoru, . ın - renıyoruz. Berlln, 7 A. • - rusy namzet ı;merlnllf olmasını tak . 
kümdarı dendi. Tataristıftım bü- Temir bilhassa isyan vuku- ile Bavlyera komUrlst cemiyet- bih ctını~ velrınıltnlıile"lıin liheral avrupadan şehrimize avdet etmiş 
yük Hant da dediler, Fakat bun bulduğu zaman son derece mer- ıerini dağıtmMğa ı..urar vermiş· fırkasına men l!> olmakla beraher istasyonda başvekil ismet paşa 
Jar Temirin hakiki şahsiyetini hametsiz davranırdı. Kendi ma- ıerdlr. daima lnı;ilter in ._ilij';i kaygı ında hazretleriyle vekiller, mcb,uslar 
t·rifte mız;>k olan şeylerdi. Ni- yetindekiler onu hiç te zalim ve h I • ti ti olmak itibarile parlamentoya avdet devlc·t surası reisi, sefirler tara-.. Rusyamn nr cı care , 
hayet Serifeddinin tarihi tercu- hunhar bulmamışlardır. Fakat edebilme>! için hUıün fırkalar. ıara: fından istikbal edilmiş, asker 

h ~lo<kov•, 6 l \ .• \ ., - Rus\'anın h l 1 
me edildi düsmanlan da ondan mer amet " , d . r! da fından kcndi<ine muza e•., "' ' mesı jandarma ve polis müfrezeleri 

İNSAN KAFALARI görmemişlerdir. Teşrini evel-::;ulıat L'HC<ı za ın ldzım geldiğini \C p·ırlam n da yük- ve muzıka tarafından selamlan-
Avrupa tarihlerinde duşman ı As yanın müverrihleri, Arab hariç! ıicareri 5,lo milynn 900 hin sek meziyet ve kalıilil'ctlcrı ile mem-

. · 1 rupledir. Geçe, sene a~nı de\rede lcketine \ıü,ük \C giızide hizmetler mıştır. kellesinden yaprlmıs .ku. lelennın Şah müstesna olm_ak üzr_e T_ emi d , • 
dı d h 532 milyon 100 hin ruplc i i. hu giıreceP;ini Iırıdirıni~tir. • • • bahsi geccrken Temınn a a rin zulmünden zıyade ı tışam muamelatta almanya, c-.·eke de ol- dl 

mutlaka beraber zikredilir. Fil- ve kuvvetinden bahsediyorlar. JJlüsiemtihat Nazırı ile yor at yarışları 
duı!'u rnlıi b(ılncidır. Sıınra lngiltcre \ \ ~I t ı lıakika kesık insan ba !arından Hulasa Temir başkalarının ~ 0 • Londr>, ~ · · J ' ..sem<· h 
,. \~eoika re mek•edi~ k~t .ıazırı \1. ,\ 11 en, miı<tcmltkelerle lzmlr, 6 (A.A.) - Mu ase-

demlryolları, kasaba, mersin-
adana demlryolları mümessil
leri hazır bulunmuşlardır. 

• • • 
Alpullu şeker fabrikası 
Edirne, (Milliyet) - Al pul

lu Şeker fabrikasına mah
sus ekilmiş pancarların kök

lerinin yanındaki toprakları 

kabartmak için Alpulludan 
buraya gelen memur Edlr
neden dört yüze yakın ame
le toplamıştır. .. ., yapılmış olan bu kuleler pe_k ~or hayatını istediğı gibi harcetti; ...... _ _ - anal'atan arııs•n<iı .i tica.rt ınıoame· bel hususiye son koşularda 

kunc bir manzara arzettiğını te fakat kendi hayatını muhafaza .t>rovn ua 'ıı;mır haıckında diyor l"ıın halı' h•mda 500 mıh on lngılız "H k L
'ki ' • ffaklyet kazanan a-krara lüzum yo tur. a n şu-· cihetine de hiç ehemmiyet ver- ki: lirası kıvmeıinde ulduP;tınu ve lıir muva Ankara, 7 (milliyet) - ög-

nu unutmamalı ki Temirin, kes memiş, ölümü daima istihfaf et- «Temir gibi bir kumandan kaç sene~e kadar bir milyarı geçe- dit. ismindeki halis kanlı re dip;ime göre sulama lşlerlnde tı'rdig"i dusman kafalarından ku miştir. _ ı-.endı· askerleri tarafından son ccgini he\'an ctmişıır. arap aygırını lzmlrdekl ay-

Sulama işleri 

' kullanılacak motörlerde sarfedi· leler yapmak gibi hareketlerini TEMİRİN SECİYESİ derece sevilebilir. Temir mem- T. • f • • gır deposu için 1,250 liraya d 
. d k d amı ıro !:a ışı lecek mandı müştellenin resim-1.ıu günkü tatlı me enıyet ev- Tarihte pe az a anı vardır lcketindeki diğer sııuf halkına ı u satın almıştır. 

r•ne göre muhakeme etmemeli- ki Semerkant hükümdarı kadar ise kendi hakkında ne düşün Fransa son teklljalı * * * den muaf tutulması için hüku-
dir. son derece sevilmiş veya şiddet- düklerine ehemmiyet vermedi. Demir yollar kongrası met meclise ayrı bir \Ayıba tekili 

O zamana nazarlarımızı çe\•i- le husumete uğramiş olsun.··· Bu hükümdann emeli şöhret al- L.ni>tl Ucırşllayur't lzmlr, 
6 

(A.A.) _Demir- edecektir. 
rince görürüz ki Heratta hü- Temirin sarayında yaşamış o maktı. Bir güzel şehir yakılıp .İ:'au~, ı (tt.rl.) - «r'etıt Pa- yollar kongrası bugün Aydın Vilayet bütçeleri 
kümdar olan Malik ile diğer hü lan iki vakanüvisten biri kendı· kül haline getirilir, yahut halk, risıcn» gazetesı yazıyor: .tuman demir yolları idaresinde ilk Ankara, (Milliyet) - Bütün 
kümdarlar da ayni suretle kule- sini bir ifrit gibi gösteriyor. Di- soguk kanla kılıçtan geçirilir. nıatlluau ıvı. ~cnacnt ın şanıa- nı aktetmlştlr. içtima- vilayata &it husust bütçenin Da-
ler yaptırdılar. Yalnız bunlar ğeri de emsalsiz bir kahraman di. Temir cesur, mahir bir ku- rının bınsinı zıKreunektedır. Hu içtimaı hı·ıı·ye vek"etı'nce bir cilt ve d ki d d 

· · d F k h · d devlet demlryolları umum "' Temirin yaptır ı arın an a- olarak tasvır edıyor. mandan ı. a at ans ve za- şarta nazaran Romanya, Yugo- a k .. iş 
ha ufaktılar. lbni Arap Şah, Temirlengi !imdi. Devletinin temeli olma- stavya, Lehistan, Çekoslovaıcya müdür muav n a • e-ı 1 Rlf t har kül halinde neşri ta arrur etm -

Temirin yaptığı katli iimlar merhamet nedir bilmez, fena ve dığından kendi ölünce o da da- ve Yunanistanın müttefiklere ket reisi muavini Nüzhet, tir. Vilayetlere ait 929 bütçeleri 
hakkında da ayni s1;1retle muha- katli anı yaptıran bir adam diye ğıldı.» .. .. olan borçlan Aımanyanın aynen müfettiş Kemal ve malzeme tabedilmek üzre yakında mat-
keme yürütülmelidır. Şunu ha- tarif ediyor. Temir Avrupa hukumdarla~ı yapmakta olduğu teslimattan reisi Şaban beylerle Şark _baa.ya gönd~rilecektir. tırlamalı ki Temirlengin bulun- Şerifeddin ise Temiri şöyle ile dostane münasebat etmek ı- tenzil edilecektır, İcabında bu _ 
duğu z~anlarda merhamet bir anlatıyor: . çin çalıştı. İdaresi a~t~ndaki va- küçük devletler üzerinde siy~si :l •v.tc:rede 
zaaf esen sayılırdı. O asırlarda «0 kadar cesurdur kı bu şe- si imperatorluk dahılınde seke- bir tazyik icrası maksadını gız- İŞLER NASIL GİDİYOR? 
Avrupa hükümdarlarını merh~~ caati sayesinde Tatar mülküne neyi teşkil edenler arası?da her Ieyen böyle bir kombinezona mü Cenevre, 6 (A.A.)- M. Gib-
met hissiyatına karşı pek az m~ şehinşah oldu. Ve bütün Asya halde surası aşikardır le! Yah~- ~amalı aedilmez. son Sato teklifine iştirak ve ko-
temayil buluyoruz. Bunun mı- krtasmı kenrline rametti. Cin hu diler, Nesturiler, Melekıtler gı- BİR TAYYARE PARÇALANDI misyon bu teklifi kabul etmiş
san. ri pek çoktur. Agin~o~ t:ı dudundan Rum diyarına kadar bi hınstiyanlar da vardı. fHatt

1
a Paris, 7 (A.A.) - «Journal» ti~. Müzakeratın hitamında M. 

İngilizler Fransız esırlennı zaptetti. bir hınstiyan papazını se aret e gazetesi Burges şehri civarında Politis komisyonun tahakkuk 
katli~ etmişler~. N~kbolu mu Kenrli mülkün_ü kenrl.i idare et Avrupaya yolladığını yukarıda Avord karargahında talim ve ettirdiği terakkileri ehemmiyet
harebesınde -~lı salip ordusu. ti ve hic bir vt'zıre tabı olmadı. görmüştük. . tecrübe yaı.>makta olan bir bom- le kaydetmiştir. Mumaileyh talı 
ile gelen İngı~z, ~ransız, Cer-. Hrr neye tesl'hbüs etti ise mu- Temirlenk iki defa hınstıyan bardnnan ~yyaresinin yere dü- didi teslihat meselesinin yakın
man şevalyelen Turk ~e S~lar vaffak oldu. Herkese kar<;ı n~- !ar hakkında katli am ya?tır- şerek parçalandığım, bu kaza· da kat'i bir sureti halle iktira
dan yakaladı~a;ı, esırlen kes- zik ve cömertti. Yalnız kenrlisı- mıştır. Lakin bunun sebebı bu nın s kişinin ölümüne sebep ol- mm ümit ettirecek derecede ha 
mekten ken?ılen~ alamamışlar ne itaat etmevenleri son drrecr hırıstiyanların Tatar ordusuna duğunu yazıyor. zr hey'etler tarafından yapık.n 
dır. }{albuki henuz mu~e~e ~iddetle cezahnr!rrırdr. Adaleti büyük zayiat verdirmiş olmala- HAVA İŞLERİ müsaadekarlrklardan dolayı be-
başlamamış, ve ev~lce, tafsılatı severdi. Onun mülkünde zulm- rıdır. Paris, 6 (A.A.) - Beynelmi- yanı memnuniyet eylemiştir. 
verildiği üzre, Ehlısalip ordusu eden hiç kimse cezasız kalmadı. Hülasa, Temir, hakkında son lel hava işleri hukuk mütehas
Türk ve Sırp hudut kıtaatmı y_a Okuyup öğrenmeyi takdir eder derece takdir veya sonderece hu sıslan teknik komitesinin dör
kalamışlardı. İşte katli am e~- ve okumuş adamlara kıymet ve sumet gösterilen bir adamdır. düncü içtima devresi 31 devlet 
!enler bu kıtaattı. Y~ız Ternı~ rirdi. Güzel san'atlar için calr- Bu husustaki naktai nazarlar mümessillerinin huzuriyle açrl-
lenk tarafından emredilen katlı 1 d 'm yardrm etmiQtir. ya Temire karşı zaten husııme~ mrştır. " 1 . k im tı san ara aı a "' . 

1 
•
1 1 ,-ım arki".aksı mr xastaT yap~ IŞ ' Harbi düsünüp karar verirken hİeslemı~ ~.an magAup arın ve~ha Amerikanın himayesi 

Tet ata gore ernınn em- ld. • 'b' k d ran Hınıııstan ve vrupa tan 

BELÇİKA GALİP 

Bruzelles, 6 (A.A.) - Tenis 
birinciliği için vaz' olunan .!Ja
ses kupasrnı kazanmak uzre 
yapılan seçme müsabakalarında 
Belçika Romanyaya galip gelrettiği, yaptırdığı katli amJar cesurdo Kugud~ı. ı yh~par tend e çilerinin fikirleridir. Mcpelpaso, wreksas, 7 r A.A.) - -

• •-~ . . di. · cesur u. en ısıne ızme e en . r! · ı " Meksika asilerine kumanda eden 
asken hareı<atrn ıcap ettır gı d . , Tk . , Bu eserde takıp e ı en yega- ceneral Escobar tayyare ile buraya rl 
lüzum ve zaruretlerden. ileri g~ lere karşı aıma ıyı 1

• e_mıı_ştır». ne gaye büyük Temiri bu nok- S Harp başlıgo 
liyordu. Hatta Temır, kendı . Zamanrmınn tanhçılennden tai nazarlara göre muhakeme et ~;~~:~ıı~:a~~f~~~~~~e l~~~~e vo;~ Londra, 6 (A. A.) - Cbangbal, 

miştir. 

.zamanındaki hükümdarların ~r ~e:cy ~ke~e L:onŞeC~:ın mek değil. sırf kendi kavminin Ceneral Escobar, aşaJı KaUforniyı Hongkong dan gelen ve birtbirtnl 
pek çoğundan daha ziyade mü- .~ınıus .•. ~ ry e ':' - anladığı gibi göstennekten iba- vıliıl ile görüşmüş ve btlyük bk teyit eden haberlere nazaran Kwan· 

_js~a~m~a~ha~k~a~r~o~l~a~ra!k~h~a!!r!e_!k_:et~.!e~t-~~~'.n~ı~n~d~edi~g~ını~~ka~b~u~le~tmişl~~e~r-j,~ --~u!ai-~i:w:O.: ______ _ı_.,ı·..ı.ı ··-~.ı..ı 'mit."' ...... ld-lıılıum..aö".ııl'le.ıu,...-..L..mnır.. "il'•e- anııeal uumda lıup ı>&t· 

Kolera salgını 
Londra, 6 (A.A.) - Lahore 

den bildiriliyor: Pençap memur

ları, bazı yerlerde zuhur etmiş 

olan koleranın tevessü ve inti
şarına mani olmak için lazım 

gelen tetblrlerl almışlardır. -·--
Dünyayı dolaşacağım 

Sen Yer .ın, ''Yeşil burun,, 7 

(A.A.) - On tonluk bir yatla 

yalnız başına seyahata çıkmış 

olan "Alain Gerbuat,, dünya et· 

rafındaki devir seyahatının son 

merhalesi olan (Havr) a müte· 

veccihen hareket etmiştir. 

Hangisi kazandı 
Pittsburg, 7 ( A. A. ) - MllU 

yanşa iştirak eden 12 balonun birin· 
den henüz haber alınmadığı için han-

gisinin kazaodıtı meçhuldür. Maamaflb 
bahrteenln 1 Numarab balonunun 
b zaoDUf ol dulu zan ne dili yor. Bu 
baloo 900 mil uçıuktaıı sonra Prtnce 

ward adumda "Clıarloııeıown 

geçen, küçükleri baştan çıkafJ 
ve iffete taaruz edenlerin b 
hareketleri ve ikinci faslın 

ıa kız kadın ve erkek kaçıro 
' . ' ve be~inci faslında zın:ı 

dokuzuncu babının birinci fa 
Iında yazılı tedbirsizlik ''.e'. 
dıkkat<ızlıkla ölüme <cbctııı 
vermek fiili hariç olmak iı~ 
adam öldürmek, yağma ve ) 
kesmek ve adam kaldırırı~. 
cürümleri, vatanın scl:lrntt 
memleketin inzibat ve asayı~in 
milletin huzur ve sükfinuna ırı 
essir büyük cürümler old_u~u b 
bu mahiyette sayıldığı ıçın 

'aO kanunun şumul ve sernn 
dan hariç tutulmuştur. 

Aldığım malfi~ata gö:e ~a:e~ 
adliye encümenınde m uzııke . ·ııı• başlanmışnr. Meclisin bu ıço 
ında çıkacaknr. 

Prinç zeriga 
Bursaya tahklk8t 
giden mutahassıl 

lar döndii 
Ankara, 7 ( Milliyet ) 

Memleketimizdeki pirinç zirai 
tetkilc ve bu hususta tk~1 dit' 
k&Jetine tetkikat! neticesini !>~ 
mek üzere memleketimize ~ 

lta!yan pirinç mütehassis! rd pı( 
San Piyetronun tetkikat ıçın ~ 
saya gittiğini yazmışnk. J\f IJl1' 
San plyetro ve refakatlnd~ 
lunan ıslahı bUzur mUteha>S ,,. 

iZ. e 
mızdan Fuat bey şehrim 

det etmişlerdir. ıet· 
Aldığımız malömata göre pı 

kikat ikinoktadan yapılrnı~or# 
Burs& ziraat mektebinde teC. JC 

d·ıterı mahiyetinde olmak ve 'ı; 
110

Je 
1 vlc Bursa civarında Keste rne tlf 
k.k. sure ekilmiş tarlaların tct ı ı 

Iedir d110nı11 
Ziraat mektebinde on bUıı' 

mlkdarında bir mahal lı' 
tahsis edilmiş ve makt3larıı. 8· 

rde zırlanmışnr. Buralarda ı ti' 
1 .;e 

desiz zeriyat ~e klmye~ !!$11~" 
bii. gübreler ıstlmali ~ e c~O 

pirinçlerinin tohumlarının bil' 
mesi suretiyle tecrübelere 1,ı} 
lanmıştır. Bu suretle y3P~oen 
tecrübeler bizde tatbik ti~ 
pirinç ziraati usulü ile : ıısııl' 
mikdariyle tatbik edUece 

1 
r.r~· 

!erdeki zeriyat arasınd&\ıııııl'' 
!ar, ve ltalyan pirinç to 01,şııı· 
rının bizdeki neticeleri 8 

ti caktır. del~' 
Kestelde yapılan ıc "ıb1~ 

doğrudan doğuya ~'.z~eıneSI ": 
edilen usullerin ıı;onil biyeıl"J. 
zürra ile basbihsl ma ra~ n~ 
olmuştur. Buralardan ıoP tııl 
munelerl alınmış~_ır. . pıyeıt<' e' 

Mütehassıs Mosyö o• gtd 
B P8ısrı 1..ın günlerde tekrar ey · jjbl Y" 

da ıecr ' cektir. Bey Pazarın fideler 
evelee hazırlaturılan ıcıi'· 

"rülece 
lıunlann zeriyao go iJ? 

Kaç klşi~ııır;" ;, 
Ankara, 1 (ın ırııılrt 11-· Umumi nüfus tahrl f'~ ~ 

nlfl bitmek üzered r. ,ıt .r 
:ı.retıere •'" 

!eri biten vıı .. J tb'""~ 
tlceler tablçln :ı: l<•ç il"' 
rllmlştlr.Henüz dlftııde':,4ıt· 

fişleri gönderme dllı1'1e1' .--' 
lara intizar e 1<1 ırıcı~ 
Tasnif dalrestnd~r 91111~ 

Oç kişiye lndrllnıl~ııd• t'-_, 
da fişlerin vürud teri ıı!P",dr 

"teaklp vazife ~ 
mu diye ~. 
erecektir. sını edlletl j,,P 
tasntflerl intaç ıoırı•* "lıı'! 
yetlere alt nıa ıar 11ır ot 4' 
oldutundan b::1<ıe11cıll1 

şilr halinde, ar .. 
dlter bir brof.t 
olclutu bald• 
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''Mİ~LİYET,,IN ŞEHiR VE MEMLEKET HAB·. ~! ~LERI Ekonomi: -------Adliyede Villlyette Emanette Milteferrik H. Gümrük tarifesi meclisde 

Bir muallim 
İİ(" s~k~tıı~ Yangınlar otonıobı'I tarı'f11s1' Berber mektebi u Dili VB u u ı - u ., ~ · - · v : Yeni tarife pahalılıg"' ı mahsus . _ Villiget geni lalimai . . -~ - . Eylulde Beyoglunda i 

Doktor Kenan Basan B. in uaptı ve köylere JBDI tarıleJe rıa1et etnı11en küşat ediliyor surette artırmı yacaktır 
{:ağırı/an doktorun 
kendisini muayene 
Ve tedavi etmem~· 

bildirildi r ı . .. 1 
~ünkü nıuhakeınesi orman yaııgıoıannın ba, gö•· ,o or erı SBJJ'USB er 

termcsı ozerln• vilayet ta· ınerkezı·ne bı'ldı'rı·nı·z 
sinden mi öldü? 

Göztepede Halil Rlfat Pıışa 
. çayın clvanoda bir köşk!3 
•karnet eden Nafia fen mektebi 
~uaııımıerlnden Vaclt Bey ge
ı'•n sabah birden bire hasta· 
•nnııt. 

Derhal civarda bir hastayı 
llıuayeoeye gelmlf olan mefhur 
doktorlardan birine muracaat 
•dilerek Vaclt Beyi muayene 
' 1 ııtesi rica edilmiş. 
il "•kat her nedense bu dolı:tor 
1 ey evvela gelemlyecetfnl söy
:ıııış sonra da: ·Bir hastam 
•ha var. Onu muayeneden 

~0nra gelirimi. Demif ve ıı:eı
l!ıernıştlr. 

Vacit bey başka bir doktor 
~•linceye kadar nezfi dımagtden 
~., 

aı etmiştir. 

111~•rhumun allesl müddei umn
' ıııte müracaat ederek Vaclt 
•ty· d ın olUmüoe sebep olaralı: 

laılrlJe l ın tolı aaııl ıakallanılı 

Doğum esnasında Umia Hanı
mın ölümüne sebebiyet ver

mekle maznun olan Doktor Ke· 

nan l !asan, Auf beylerle ebe 
l\Iiiherra hanım ve Umla hanı
mın zevci Cemal beyin muha
kemesine dün Ağırcezada devam 

edildi, 
~:vvelıl ltalyan hastahanesi 

şeflerinden doktor Manara şahit 

olarak dinlendi ve doğumdan 

sonra 4 iincii günil. hastasının 

h~m~iresinin davetiyle eve gitti
ğini anlatarak dedi ld : 

~ - Hasta haleti nezldcydl . 

Hane! müşahedeme nazaran has· 
tının ıı;liç bir doğum neticesinde 
azayı tenasiiliyedcn mütevellit 
bir tcsemmlime duçar olduğunu 

anladım. Bana hastayı ha>taha
ncye nakletmek müna,ıp olup 

olmadığını 'ordular. hasta can 
çekişıyordu. ltl7.um ıı;östcrmcdlm." 

n~ktorun vaktinde gelmemiş 
y "1asıııı gö~termlş ve takibat 
d:~ıınıasını talep etmiştir. Mlld
b 1 umumilik bu işi tahkike 
:ışıaınıftır. 

,1 Oiter taraftan aıhhıye mUdl- . 
hu <le tahkikat yapmalı...adır. 

Lı\mia Hanımın valdesi Ma
naranın şahitlıj!inl kahul etme

dijtini söyledi: 

F:8ki dııslunu vurd ı 
Sabıkalı kör Yusuf dün g~ce 

lafayı tiıtsüledikten sonra Ga

~~a dola~map;a başlamış ve 
tık dostu ,\leksandraya gelerek 
~~ 1. tııünuebetlerini tecdit etme· 
\tı teklif etmiş ret cevabı alınca 
~~~S4ndrayı kaşı üstünden bı
lak a •l';ırca yaralamıştı. Carih 

ayı ele vermiştir. 

}' ""'urta tokuştururken 
1,~lltYoğlunda Şahkulu mahalle

ılıı~e Oturan Onnik ;\lusevl Mor· 

'raı 'l'la yumurta tokuştururken 
A1

0 
arınna kavg çıkmış. bıçakla 

lı:~dohayı yaralamıştır. Cerlıin 
ııı .. )j Mordohayın kırılan yu-
•tta 

~ •. Yı Onniyc vermek lstemc
'lldir. 

~ Geceki yangın 
~ı~ 

. 0tıa Drağman sokağınrla 
ıın~ sıııan Ef. r:in evinden gece 
· ile n çıkmış ise de derhal ye· 

tek söndürlilmliştür. 

~·ıt•~llra atan sarhoş 
Sa ~tde 1 lamam sokaj!;ında 

l:ır,l'ı kin Zeynel adam akıllı 
lıiıQ tutsüledikten sonra so· 
b tda 
fıı4 nara atmağa başladı· 

n Poli~çe yakalanmışur. 
~ ~~b .abıkalı hırsızlar 

~ 1kaı1 '·' l( ı aşar lie Hakkı gece 
~'ka~ aragiiınrükte Çınarçeşme 
duk~l Oda hak kal Mehmet El.n!n 
'u nına . l "1ı 1 1 gırerck külliyetli ~ya 
1 ~ak~•dır. Yaşar kaçmış Hak-

•nınıştır. 

Pılld 
')6ıı •k Fatmanın efl <. iy, 
~ ~'slrj naınında genç bir yan-
'tı d'sinde kadın dün Bahariye 
ıı. .. "ın ~6 n geçerken Osman 
"11ıt, lırasını çarparak kaç-

'11,. 
~•tıl llıusevının derde&tl 

'i....._ne 
ıtı'lcr . \'e barlarda açık re-
l!lrıı 1 l'a~l&n ]ak namında bi.r 

'~llt. anarak adliyeye ve-

l\ Oıollı 
(J un " 0 bll ka:uuı 

f 1..Sk" 
~tl 444 nUdarda şoför Ahmet 
tt~)t~~YtiyuınaraJı otomobilini 

f • 1~ tfcnd~ .ıııeıııurlanndan Sü
~ i nın zevcesi N' 

ı i~ . } ~ın<l.a k ımet 
liı ~ ıııı de 1 0ıtlwıı çarparak 

lı.1t )'a Yaralamış, dikkat· 
~ kalanmıŞtır. 

tıı'lr ııı isııı' 
it~ llun ınde ehliyetsiz bir 
ı} '·"orn· , tyq ~ ooiJinl ievkeder. 
~ \n dırıınına rot.. k 

" ' rıa d ....,..ram 
"

1 t a b' eıı ır ameleyi 
~ n SOnra pıvaza O 

ı d ma 
~nrrr-ı,.ır 

Trabzon polis mektebi mU· 
diırü Celil beyin istinabe sure

tlle alınan ifadesi okundu. Bunda 
ha:;tanın feci vaziyeti hakkında 

uzun uzadı ya izahat veriliyordu. 
Bundan sonra Kadriye hanım 

tarafıııdan Doktor Kenan Hasan 
bey aleyhinde açılın.ış olan dau· 

nın rüyetine başlandı. 

Kadriye hanım bir kömür 
manzarası almış olan parmaklan 
mütekalJıs sol kolunu kaldırarak 

gözyaşlarıyle, başına gelenleti 
anlam Dedi ki : 

'" - Mazhar Osman Beye, 

A."lbım bozuk olduğu için git· 
mi~tim. Bana her gün sıcak su 
banyosu ve haftada Uç gün di
yatermi tavsiye etti. Kenan Ha· 
san Beyi sağlık verdiler. Mua

yeneh.ınesine gittim, ellerime 

baktı: ikisinin de tedavisi !Azım· 

dır! dedi. 50 liraya pazarlık 

ettik. Makine başına geçti 

- Ellerim karıncalanıyor! de

dim. 
- Korkmayın saatim önüm· 

de! cevabını verdi. 

- Aman doktor, bu 

bu kadarla kalsın, dedim, 

günlük 

- Saatim önümde! dedi. Ko-

!umu kaldırmak istedim. 

- Yakarsın! dedi. 

Artık bir şey hissetmiyordum. 

Elime baktı. Sonra h~nde frengi 

var diye iftirada da bulundu. 
Birlikte lsmail Ziyaya gittik. 
Kenan Beye yalvardım. Bana: 

- - Bir şeyin yok, günde 4 

defa banyoya koy, vazelin sür 

geçer dedi 
Nihayet bir gün: 
Doktor bir kazadır yaptın, fa· 

kat bunun vazelinle geçeceği yok 
allah aşkına beni bir mutahas
ma götür! d. d m. Telefonla tı:pe
bapnda Avni beyi çağırdı. Bir 
müddet o tedavi etti Sonra M 
Kemal beye gittim. 4 buçuk ay 
da o tedavi etti ,, 

Kadriye hanım sözüntt hı~· 
rarak, şöylece bitirdi: 

.. - Reis beyfendL Kenan 

bey beni sakat bıraknktan sonra 
başından savdL Zeı·cime olsun 
bir telefon ederek batınını sora· 
bilirlerdi Arnk tek elli bir ka
dınım..,, 

Maznun hastaya bir amperin 
ıo da ala derecesinde dektrik 
tatbik ettiğini, kendisine birşey 

hissedip etmediğini sorduj:tunu, 
bu kazanın doğrudan do~ya 

Kadriye hanımın hatasından 

mütevellit olduğunu söyledi. 

Muddei umumt Burhanettin 
bey maznuıta bazı roaller ordu. 

'\lehkeme icabını müzakere 
, ctu ve muhakcmeyi talı etti. 

rafından orman yangınlanoa U 
mani tedablr ittihazı hakkında 

bir talimatname yapılmıştır. 
Talimatın hutasaaı şudur: 

Köylere orman koruculan tayin 
edilecektir. Yangını söndürmek 
için kafi mlkdarda kazma .,., 
kllrelı: depo olunacakt11. 
Yangın çıkınca hemen ıöndll· 

rUlmeılne çalışılacaktır. Orman· 
lar içinde atet yakılamaz. Yan• 
cına sebebiyet verenler yakala· 
narak Adliyeye verilecektir. 

Kaymakamlar bu itle bizzat 
alakadar olacaklardır. Talimat
name lı:lly lhdyar heyetleri va
ııt&11 ile kllyllllere blldlrllecektlr. 

Askerlik komisyonu 

Dlln vııayette askerlik komis
yonu toplanmıt ve bazı ka· 

rarlar vermlşdr. 

Yıkık fabrika 
Mefsuh şirketle 
uyuşulamadı 

Hiikı'ımetle mefsuh kibrit şlr-

keti arasında Slnopta kısmen 

yıkılan fabrika 'Tlaklnelerinln 

mübayaası hMkkında cereyan 

eden müzakerat inkııaa uğra

mışur. Kibrit inhisar mUdürü 

Tahir kevkep hey bir muharri· 

rimize demiştir ki: 

- HükOmet mefsuh şirketin 

makineleri için sermayesinin 

yüzde (6S) i nispetinde tediyatta 

bulunmağı teklif etmiştir. 

Şirketle itiltf edilmezse Av· 

rupadan makine getirilecek ve 

Slnopta mUsalt olan bir yerde 

yeni bir fabrika yapılacakur. 

Şirket zamamna niabetle maa

rafta yUzde utuz tesarruf vardır. 

Sinoptaki fabrika muhafaza altı
na alınmıştır.,, 

Şirket ise fabrikanın yıkıldı

ğını nazarı itibara alınmıyarak 

( 120,000) ltra istemiştir. Mesele 
mahkemeye intikal ettiğinden 

şimdilik bu iş olduğu gibi kal· 
mıştır. 

Feci kaza 
Dün Kemerburgaz yolunda 

tuğla fabrikası sahibi Sadlr beyin 
kamyonu ile, şoför Hasan tuğla 
taşırken kamyon devrilmiştir. 

Şoför Hasan tu~laların altında 
lı almış ve beyni parçalanarak 
ölmüştür. -----
Ormanlarda faaliyet 
J stabul Orman amanejman gru· 

pu yaz faaliyetine başl~mışur. 

Grup mühendisleri muhtelif 
yerlerdeki ormaların planlarını 

almak için dagılmaktadır. 

Almancll bilenlere 
Polls m1ldllrlüğünden: 
lstanbulda bulunan polis müte· 

hanın emrinde çalıf1Dak Uzere mek
tebi hulı:ukıan mezun olup ta Al· 
maneadan Tlldcçeye tercümeye muit· 
tedlr bir kaç zaıa ihtiyaç giir1lldi!
tunclen evaafı mwCreyf haiz olan
ların laıınbul polis müdlriyetl 
Üçüııc:D fUbeyc mllncutian lüzumu 
lün olunıır. 

Darlll/llnDn lmtthanlan 

Darülfunun şubelerinde tedrisat 
16 Mayısta tatil edilecek ve 

Haziran iptidasında imtihanlara 
başlanacak ur. 
•••••••••••••••••••••• •••• 
KUlaıın muhakemesi kaldı 

Dllıı ubah .Agırceu mahkemesinde 
Casuslukla maznun Kasım Tev· 

fıkln muhakemesi yapılacalcıı. Kala· 
balık bir sami kldesl de erlccnden 
mahkeme &alonunu doldurnıuşta . 
fakat geçen celsede şahit olaralr 
celplerine karar verilen zevata teb· 
ligat yapılın.tdığı anlaşıldi. Edirne 
Polis müdüru Feyzi beyin .i&dnabe
slne de cevap gelme~d, 

Mahkeme tenden ifuatıa bulun
mağa karar verildi ve muhakemeyi 
~fapsın l 4 üncil s.ıı ı,'11nü <aat 10 
hnruga talik eni 

Otomobil taksllcrlnde yapılan 
tenzilata foförler riayet et· 

memekte ve bu yüzden müte
madi ihtilaflar çıkmaktadır. 

Bıı vaziyeti aazan dikkate 
alan Emaaet, bu kabil soförle• 
rln llemen tc;zlye edilmesini sey
rUaefer merkezine emretmlttlr, 

Son tenzilata ~öre kUçlllı: talı:
ıller açıldıktan zaman 20 kuruş 
ve her 400 metro için 2 kııruş; 
büyük tabiler açıldıktan za
maıı 30 kuru' ve müteakip be
her 400 metro için S kuru' ya
zacaktır. ilk açıldıktan zaman 
10 kurut yazan bir klşlllk ufak 
taksilerin tarifesinde tebeddülat 
yapılmamıştır. 

Akşamlan saat 22den sonra 
aıalı:tuan 2!J kuruş verllecektlr. 

Aşağıda yazdığımız tehir 
harici addedilen mıntakalr için 
de 50 kuruf ilave edllecetlr: Bu 
tehir harici yerler lstanbul ta
rafında: Bakırklly,Osmanlyelı:öy, 

Hazaedar çlftllğl, Davut Paşa 
lı:ıfla&ı, Heklmoğlu suyu, Rami 
lııflaaı ve Eylp harici araaına 
meV1ul hattın harici. 

Beyoğlu tarfında: Karaağaç 

paymahalllndea Kağatane kö· 
yU, Balmumcu çlftllıt ve Rum· 
ellhfaarı vapur lskeleııl arasına 

mev~ol hattın harici. 
OskUdar tarafında : Çenğel

köyUoden Bürhanlye mahallesl, 
kısıklı, Bulgurlu, Llbade, Mer· 
dlveokOy, iç lreolı:öy, Cadde 
Bostanı lıkelesl arasına mevsul 
hattın harici, Addolunuyor. 
Şehremaaetl muavini Hamit bey 
bu hususta bir muharrlrimlze 
fUnıı ıllylemlftlr ı 

- Yukardakl tarifeye riayet 
etmlyen föförler ıeyrUıefer me
murlanna flkAyet edlldlklerl 
takdirde hemen tecziye edlle
eeklerdlr. Taklller yeni tarifeye 
ır;öre yakında taahlh edilecektir. 

Sinema ve Uyatro saatleri 

S inema ve dyatrolann rece 
saat 12 nihayet 12,5 da 

kapatılması talı:Jı:arrllr etmlf ve 
bu huıuata polise tebllğat lera 
edllmlttlr. 

Mezbahada te/tlşat 

S on defa alı:tedllen buz mulı:a
veleılnln Dahiliye veklle

dnce tetldlı:lne !Uzum görUlmUf· 
tur. Mlllklye mDfettltlerl dUn 
Mezbahaya rfderek tetlı:llı:ata 

baflamıflardır. 

Elektrik tarifesi 

Elektrik tarifesinin 17,5kuruf
tao 17,25 kuruşa tenzlll 

hakkındaki mukavele Emaoetçe 
tasdik edilerek Nafia Vekaletine 
ıtllnderllmlştlr. 

Emanet yakında tramvay 
tarifesinin de tetlı:lklae başla

yacaktır. 

Gazi klJpriJsDnlln pllAm 

Gazi kllprDsünOo projesini 
tanzim edecek olan Fransa 

Nafia nezared erkanından M.. 
Plju febrtmize gelmiştir. M. PIJu 
burada tetkikat yaptıktan &onra 
projeyi altı ay zarfında tanzime 
başlayacak ve llı:mll ettllı:ten 

sonra avdet edecektir. Ayal za
manda M. PIJu lnfaata da ne
zaret edecektir. l\endlslae bedı::ll 
keffln yozde biri ııiapettnde 
para verflecektlr. 

BmaneUn muhtelli mDe ... 

""'"'"" 11ardıaıı 
Şelıremaaetf bn aceeld blltçe

alDde muhtelif mD-eaata 
yardımlarda blllunacalı:tır • Bu 
meyaada Himaye! Etfal Cem
iyetine 5 bin, Daranafakaya 5 
bfn, Hallı: Fırkll&ına 10 bin, Fır
kanın lı:adıalan çalı~tırma yur
duna 5 bin, lnkıllp müzesine 
4 bin, konservatuvara 31 bin, 
Darlllbedayla18 bin llrakl cemaıı 
yelı:Oa 84 illa Ura yardım ede· 
cekdr. 

Borçlar ltilAfnamesl 

Şehremaneti 1909 borçlan için 
Türkiye Jlllllf ban.kaaı JJe 

bir ltllalname tanzim etml~ ve 
ltllafname eocDmenl mahsus ta
rafından kabul edllmtşdr. Cemi-

yeti umıımlyel beledlyenlu bugün· 
l<U lçttmaında ltlllfiıilmenlıİ mO· 
zakere~ıne bulanacalctır. 

} stanbul berberler cemiyeti 
tarafından bir mektep açıl

ması için Maarif vekliletln
den müsade istihsal edllmı,. 

tir. Berber mektebi Pe~ nj!'lun
da tesis edilecek l\ vru
padan bu san'atın rnhslll 
için profesörler getlrtllecek
tlr. Tedrisata EyJOlde başla
"acaktır. 

Mektebe girmek Ozere 

Anadoludan dal miiracatlar 
çokdur. Cemiyetin reisi, umu
miyetle berberlerin kazanç
lan azalmıt oldutunu aily
lemlştlr. 

Jıaklr çocuklar irin garın 
yapılacak şenlik 

Yann öğleden sonra saat 4 ten 6 
ya kadar Gülh .. ne parkında HJ. 

mayei etfal menfaanna bir şenlik 

verilecektlr. Senlik alayı saat 3,45 te 
Sultan Ahmet meydanınJan hareket 

edecektir. Bu şeıılij!;e davet edilmiş 

olan yilzlerce fakir çocuıu sevindir· 
mek hayırperver Hanım ve Beylerin 
lsveç >etarethaneslne hediyeler, ki· 
taplar, oyuncaklar, şekerlemeler, mey· 
valar göndermeleri rica olunur. 

Gülhanc parkını getirilecek he

diyeler de memnuniyetle kabul edile· 
cektlr. 

Halk orada satılacak meşrubat 

bulacağı cibeıle yanında bardak 

taşınması iyi olur. 

Alman sefiri 
Alman büyük elçisi M. Nıdolny 

bugünkU ekspres tlrenlle Anka
,. ya avdet edecektir. 

Sadullah B. dDn 
Ankaraya gitti 

Seyri sefaln müdürü umumisi 
Sadullah bey dUn akşam An· 

karaya gitmiştir. 
Sadullah beyin seyahatine 

sebep bütçe meselesidir • 
Sadullah beyin Ankarada ne 

kadar zaman kalacağı mclOm 
değildir. 

Müdilrü umumi vekilliğini 
levazım mUdürü !1.7.eddln bey 
görecektir. 

Alhnkum yarın geliyor 

Şirketi hayriyenin Altın kum 
vapuru yarın akşam vı.ya 

Cuma iabahı şehrimize gelecektir. 

llomlsyoncuların imtihanı 

I stanbul gümrük komisyoncu· 
!arının imtihanlarına başlan. 

mıştır. 90 komisyoncu Ue 53 

maiyet memuru ve müstahdemin 

imtihanları dün bitirilmiştir. 

Mazereti dolayısıle imtihana 

giremiyenler bilahare ımtihana 

kabul edileceklerdir. 

Vapur lskelell'rl 
Emanet Kadıköyle köprü iske

lesin bir an eve! tamiri için 

Seyriselaine tebligatta buluq. 

muştur. 

Kadriye H. tahklka~ 

Mustantik Hikmet ve Nazım 
beyler dün de Kadriye 

Hanımı isticvaba devam etmiş
lerdir. Kadri ye hanım bugün de 

isticvap olunacaktır. 

Atina sefareti 
Hariciye Müsteşarının 

tayini kararlaştı 
ff ariclyü VkA.letl Müsteşarı 

Emin Beyin Atina sefaretine 
tayini Hükllmetimiz tarafından 

Yunan Hükllmetinden istizıuı 

edilmiştir. ................... 
Tıp talebe kongrası 

Tıp talebe cemiyetinden: "Nisa· 
bııı olmamasından tehir edilen 

2 inci kon gramız 9 ına yıs per • 
şembe günü sut 1 5 te nizatnna· 
me mudbinc.: ni'2bsiz aktediJe. 
cej';lnden bilumum azanın ocağa 

t"şrlfleri . ~ 

lngfllz Krovvforduo bir hediyesi olan eııki gUmrOk tarifesi 
önUmDzdekl Ağustosta ebedi istirahate gidiyor. Kozmopoliı 
Osmanlılığın lkdsadiyatımızın Uıt1lnde bir tekesi gibi kalan bıı ya
bancı şeyi, ceyyit TUrklyenln öz evıattannın tanzim ettikleri 
ve modren bir tarife latlhlAf edecektir. 

lktlsadlyatımıza yabancıların tasarruf etmelerine artık imkan 
olmadığı muhakkaatır, Tarife, bir memleketin lktlsadlyatının na· 
zımı ise, bu mUhlm vasıt&lannıo lhzannı nasıl yabancıya bırak
mak kabildir. BoıUnkU mlllf hislerle meşbu bir TUrk anlayamaz! 

Yeni tarifenin mecllso ıtden ıayıbasında vaııatl tarife mllttarı 
yttzde 24 tUr, Yani g11mr0k tarifesinde lslmlerl reçen bir küsur 
maddenin her blrerlnden alınacak gOmrllklerln yllzde mllı:tarları 
mecmııu maddeler adedlde taksim edllerelı: yukarllı:I rakam çık· 
maktadır. Bu nispet esld tarifeye nazaran yOkselı: görUnllrse de 
muhtelif memleketlerle aktolunacak ticaret mukavelelerine nispetin 
çok afağı inmesi lı:avlyen mubtemeldlr. 

Bu itibarla hayat pahalılığına yapacaıı ümit edllecek tesiri tah· 
dit edllmlş olacaktır. Esasen fikrimizce bizde pahalılığın bllhaııH 
sebebi &11mrUkden bafka, gOmrUgOo harlcludedlr. lstlbsal ve nekll 
lktlsatlarımızda arayacağımız bu sebeblerl yavftf yavaş izaleye 
çalışacagız. Her memlcketde gUmrUk var, pahablılı: nlsbetlerinde 
muhtellfdlr. Mesala Almanyada son haftanın pahahlılı: mDşlre i 
138 olduğu halde, Alman gOmrUklerl bizimkinden aşağı değildir. 

Yani şunu demek lsterlzk:I yeni gOmrDkler pahalılığı mahsnı 
surette arttırmayacaktır; fU şartlakl istihsal lktlsadlyatımızı ve 
nakil meseler!ınlzl tensik edelim! Tensik. ki garpta buna ratioaa· 
User diyorlar, lkdsadlyatımızın hedefi oldukça ve biz bu hedefe 
yaklaşdıkça azamt CUmrDklerln faldeslnl okadar fazla r;örll.rllz. 

Dr. Nizamettin 
- DOnkO Vakit gaztttsindt bu satırlanrı muharririlt pahalılık hak

kında yapıları bir mf//ı1kat var. Yazılan ifadeler ilt söylenenler arasın
da hayli .mObaytntt o/dul/undan beyanı hale tozum görQ/mOştOr. 

N. . . .. 
KaSBplar şirketinin kllrı 1 

tahkik ediliyor 

Şehremaned, Jstanbul kasap
ları Türk anonim şirketinin 

heaabatının tetkikine lllzum gör
rerek bu lıasuata Ticaret mıı
dürlyetlne mur .. caat etml9tlr. 

Ticaret mUdUrlyetl, bu flrke
tln klnnın ne ıuretlo elde edil· 
ditfnl bir raporla Emaaete bll
dlrmlfdr. 

Kambiyo flatları 

Dan Kambiyo borsasında la
rtllz lirası (994,75)den açıl· 

mıf ve (996,25) te kapanmıttır. 
Bir kaç günden beri yDklelme. 
te baflıyao Onlfye dDa (204) 
llraya kadar çıkmıf ve203,25de 
kapanmıştır. lıtlkrazı dahili 
2.4,62 den, altun (853) den mu. 
amele ıtırmtıttür. 

Galatasaray talebed 
IJorsada 

Galatasaray lisesi son 11nrf 
talcbeal dlln Borsayı ziya

retle kambiyo l9lerlnln nasıl 
yapıldığını tetlı:llı: etmlflerdlr. 

Hayvan borsasında l•llf a 

Hayvan borsaaının yeni idare 
heyet! Azalığına intihap olu-

nan Burhaeneddln Bey, fşlerlnln 
çokluğu dolaylslle istifaya mec· 
bur olduğunu Ticaret mOdOrlye· 
tine blldlrmlttlr. 

Bir haftaya kadar Burhaacd
dln Bey yerine yeni aza intihabı 
yapılacaktır. 

Liman ıtrketl 

lıtanbul Liman şirketi hey'eli 
umumiyeti 12 May11ta topla· 

nacaktır. 

Hayat pahalıliğı 
Fırka pahalılıkla mü
cadele için tedbir 

alacak 
Hayat pahalılıtı etrafındaki 

nefriyat C. H. Fırkasının nazan 
dikkatini celbetmlftlr. Fırka 
Cemiyeti umumiye! belediyedeki 
azaları vasıtaslyle ve dlter su· 
retlerle bazl tedbirler alacalı:· 

tır. Bu husuıta hayat palı•lılıt 
meselesini llyılı: oldatu ehem· 
mlyetle takip için Emanedn de 
nazan dikkatini celbedecelı:tlr. 

Bir i/11111 

M ahmDtpftfada lrfanlye çar· 
tı11oda manlfaturaa Kal· 

pakçıyaa Ef. ınaa etmlfttr. 

• • • 
Kambio Borsası 5171929 
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~ l • bi!.ı ihtıyar. 1 :'<Je\."lledm • b lkı de bı· mec ur yet heye ..'.!!İZ urafın" ı ayc:ıı rıaddedcı: 
it·,~· -Bir fıstıki eksik! dedıml Acc· llh da < nun \er•,ı or da hiç t d·Jlayı t_cziı el mı" oldı ğ e babı 
~ ~ 

1
1 karı, çok yapr k ve cok r nk mi .am ucak b:. <> un,u la ı tih1 ~lL m ,cdd,Jc adc. murı:. cıb "l · 

l 
.ırıyo. > ( • ra.ar.ı l hata lamı ikimi ;;·'ıi • •! t l r it halir. ıırdiıtı i~~y[_J •• 

UÇ ~ 
•• 

A ili 1 \ !" ı ·MlLLl\"l!T .,.lR FELEK <l ' ede fark c f ~at U\Unculrı anl•itldığından ı ı < re tnJddcıle mu 
, \ili JQ

2
Q l·o~ ere nrulnp bir Ş•) ) :ımıya· \akkat ho kot cc ille tecziyesine ·--------------: ı Mektt:lllcr müsabakası cak Hz',ycıe du;ıuk.en sor•.1! mıitt<· .•n ka ır ı ile •I:·.· 'ıp; ol" 

f> (' (INı.('" HA' A N, fıl ilinaenaleyc Calatasaraı ı 'cnere nur Bu iani ôiinyaôa ~er ~ey vız ~elnıeli; Dünya ')l ' "' ' a a programı 1 } nilip şampiyonluğu ka\betmemek 
ı ·a athaned ldığımı malu 1 Mektepliler 11ıüsabakasının !çın bu cuma aı'1i veya buna benzer Askeri balıis : 

~u~ünnıe~e, can sıknıa~a lle~ınez ! 
ızgır 

J •ektir. 

aznran du haoırc: 11.zım 1 

1 .1 idı. 

·un lıaı • bulut!. lacal. 
f nr " mi.ıtehı ı! e;c 

rELEK 
1ip bagranıı I 

Ben doktorlara ili mel< istemem. 
Çı.inki, evcla son derece alıngandır· 
ar, sonra da günün birinde hastala-
• rr da ellerine düşersem kim bilir 
.c çek.erim?! Bununla beraber, şu 
Tıp bayramı> mcı'eleıine ilişece· 

,;m. Bu seneden itibaren gayri res
ni bayramlar ııcrisine bir de cTıp 
>~yramu ilivc ediliyor. Bu bayram 
l ur ki yede ilk tıp mektebinin tesis 
arihi imi~. Demek 'ki Amele hayra· 

·nı, Hıdırellez, Çocuk bayramının 

·anma bir de tTıp hayra.mu geli· 
or. Bir eksik, bir fazla bir tesir yap 

maz. elverir ki bayram etmesini bi· 
ı,Jim. Rüfekadan bir doktora sor· 
dum: 

- Tıp bayramında ne yapacaksı
n· z? 

- Hıc müsa.n:ıcre, gezme ve ey
... nce! 

- Hari. o giın bütün hastalara 

Tıeecancn bakınız• 

- Defımiıin sen yalm 1 Biz bay• 
. Jm cdcccgiz, matem det ili 

Kim okur, kim dinler. 
Vakıa Istanbul Şehremaneti cVor 

'..ıaltya b eır.ı:ne geldi Eline kale· 
T!İni alan hemen ilk zehirini Ema
"ete boşaltıyor. Ben o tertip deği· 
'im, insanların ınuva'ffak olmasını 

ir takım; gırift hadisat ve ş.:ırait 

-ahsulu olarak g<irdüğiım için ten
ltte tcc·ıni cderun. lakın şu taksa 

cretlerınin te:unı hakkındaki C· 

nır o kadar tesırsız ki bundan bah· ! 
.etmeden gesemiyecegim. H~la §Ö· 

•~rler eskı tarifeden para istiyor. 
Daha dun : 

- Şehremaneti fietlen tenzil et· 
ı ! Diyen bir arkadaş: 
- Öyle se onun arabasına bin. 

iıcm sark ısını da çagırırsın ! Ceva· 
nnı almış. Bilmiyorum ama bu gibi 
:mirlerin infazı yani Belediye oto
ritesinin tesisi bu kad~r mü~kil mi? 

Marul gibi! 
Yazıldı, söylcndı. ve görüldü ki 

;.ızctecilik bir kriz geçiriyor, sebebi 
·edir. bilmem! Bildiğim bir sey 
<1rsa o da şua ur. Kari okumuyor. 

ilk haftasında 4 ilncillüğil : hataları duşmcmek meclıur:"tinde 
kazanan Jstanbul erkek dir, l\hiclafaa cskbi gibi Burhan, 
lisesinden Hilsey/11 Beyin :\lehmet nazil, .\lldhtt, • 

0

ihnt 'e 
beyanatı Suphidcn miırek1'ep olur<• en daya 

Ik haltanın en mühım ha1&dht nıli.lı bir müdafaa) a malik <•hır !\lu 
muızum nafıa pr, gramımızdır. (ün hacim hattına gelince en ıai! noktas 
kil: ;a açıktır 1 •• lchmct oynayama 

dı~ı takdirde, dij!;er ~ençlerden birini 
Cihanın _gö~üııu kaa11ştıran muııf· oynatmak \ efa maçınd•l: topu bir 

!eriyetimiı ıe .apııj!;ımız aıtm ınki de(a hik stop etmek meziyetini 
laplardaa >onra her karı~ toprağı al 

1 
la.) hetmi~ oyuncuyu oynatmaktan 

tın o an aziz n sevğtll memleketi· l ddir. 
mizi iktiuden )ük>tltmck için nıuh · 

Takını te.kiliııdekl hataları ve 
terem Xılıa \'ekilinıiz Recep Bey f:. zaii noktaları saydık, bunları blah 
fendinin h•zırlıdığı muazzam prog· 'e yı bunlardı ıırır Gılaıasaraya 
ramın intiıarını duyan her tilrk se aıttir. Fakat ısra r halinde neticenin 
ıinçlcre gark ofc.fu. d } Uz e seksen hu>rın olac•~ııı siir· 

Hi~ bir şe)"dcn ~·ılmıHn biıyülc !emek te bize .• 
türkün ,·uc.:ı (,111)tnin azmi kır~ı~ın 
dı eşi f•lmı»an \atınımız çok yakın Fenerbıhçe ·c ıı;elıncc bunun da 

b so11, yani ~eçen cuma Siıle) maniye\ i bir ıaıııında bı~tan ııı cennet O· 
lıcaktır ı fer tıılcıtındı bir define tı 2 mıglup eden ~eklini nazarı itiba· 
~ıldı olan güzel • \nıdolunun tüken ra •lıcajtız; 
mek bilmlyen servetinden bugün hak- Fenerbıbçe ıuuhıcim hatlı ıesa 
kılı istifade edemıvoruz. Yelijen bun nüt n hücum itibarile geçen hıfıa 
tı mevadJı iptidaiye olduğu yerde Galat.t.araya yüıde doksan faikti. 
mılıvolup ıı;idivor Büıifıı hunlann Bu faiklyet blllıaın Zelitıin güzel 

ıeı'ljaıında. l\lıızatferin kuwetli bir 
'ıtılmısını temin edecek olan bir 
programını okurnnca vatanınıızın ik · nyuncı; olma~ınıla ı e bei muhacim in 

• yuzlcri tlıimı hedefe müm·eceih tiudrn ıük•elnıesi i~in dııvduğum 
•ık btnde lıir defa claha canlandı. olarak - hep l•Jrı.len hUcam ctme>inde 
lite bunu ıapıcı~ız. miındemiçti. Anoık hu muhacim 

Eı büyük Türk~ pek 1 akında ~im haıtının ı;eçen hafta çok zalf bir 
dıyt kaJar yarattığın harıkalar gibı müdafoı oııünde cıvnadı~nı unutma 
hir de ikt;,ıt hankuı Hrı , ak5ın. mık IA1.ım Relir llu muhacim hattı 
Yaşa uiz Tılrk. \aşa u'a Ca7.il ıukarıJa te~kilinı 1aç;i1e ettıp;imlz 

Galıtısara! mudafaa" kar~ısında 
avnı ehil mU\'ll!fakı)Ni cldo çdehi· 
lır mi Buna hiı değil. hiuaı fener 
liler hile evet coralıııiı veremezler. 

Spor 
Şampiyonluk kimin?, 
Bu cııma şa111plyo11luk 

daı•asım11 lıuyrııUu ko
pacak diyorlar 

,\lıruf uhlıı bı: aı de~ıitirehi 

llrıı; "Bu ·uma ,ampiyon'uk dRVa 
<ının k.ıru&u k!'j>~)<ırl,. 

llaka'.ın bu .aıtlı kuyruk her <ene 
olduJ;u j\lÖI Calaıa.aravın elınde mı 
kalacak. Y"k"' dorı enedcn So>nrş l 
<ıhlbinı ~eğiıl'"erck I· enerbahçcnin 
eline ıni geçe~ek ) 

Galaıı,araılıla r en kıı»<lli takım·. 
lınnı çıkırmık e pu~ ıı me"clcsinin 
ince noktalarını dü,unnp lıir sr. f 
ehemmiçet \ermek surecile \ efa ile 
beraber~ kalm•mış ol-atardı. yukarı 
daki suali ira t kını<enin aklından 
hile geçme1.dL. 

Fakat ne yapiJlım ki Galaı;aray 

lılar huna hile bıle ,.e )ıhuıta jılç t' 
te !ıı1undı olmınrak mt1dın ı er 
dikten ıınra . . u:ıli irat tımtmek t•· 
hiatile 1fıc dıi?ıne7-

• .. 

(~alata .. arayın be~ maruf müdafaa 
oı uncusu arısında c;kl formalarında 
ılmavanlar da bulunmakla beraber, 

Zcki)e mükemmel pa' teı·z iatı vap· 
dırmıyacak oyuncuları kaloye ik ı 

metreıe kadar rakl•ıtı mıracak ve 
me>ci<i geçen ~afc.a olJujtu ı:ibi 

.\lılmn merkeze bdat ,,okutmasına 
mevche ,-~rilmeıectk d •e ~ıle hu 
ı in sırrına .-akı! oldukları ıokac k• 
•,ut etmez bir lıaktkıttır. 

Fener muda.faı;1nı gtlincc i~ go 
ehilccck garretli lıir hucum bauı 

ıçin ~eç11meı bi- lıııt dejl;ilJir. ( :eçen 
hıfra Süleymınh elilenn ılnrt akında 

iki sa11 npmalan buna en p•rlak 
mi<aldir. 

1 )iğer taraftan ı ·encrin. miidafıa 

hallın da 7aif noktaları sah"'·' tekrar 
.'ablh H Hedr1~i çıkarmak ııreıile 
ı;lfü edecekler! ''" leuiyeır. lliLc ka 
lır;a bu hir at. " i~leıen demir 
ıııldır ~ soıüııe miınafi lıir hareket 
olur. 

CASUSLUK 
Gerek hazarda ve gerekse seferde 13 Nisan sıkmaga degmez ! 

her devlet kendı -cıvarındakı komşu İki gün ::~nra evin ayliğini İtidallerine sahip olan insan-
devletlerin hazar kuvvetlerini bil· vermek lazım. Ankaradan para lar ne düşünüyorlar, ne de can· 
hassa kudreti askeriyelerini ve se· gönderecekler diye bekliyor· ]arını sıkıyorlar. 
frrde çıkaracağı kuvvetleri öğren- dum. Hiç bir şey göndermediler.! Hemen bir büyük kağıt al-
mek ister. Yalnız komşu d vlctlerin Ev sahibimi bilirim. Ayın on dım üstüne büyük harflerle ı 
değil iştikbalde kendisile harbedc- beşinde parayi vermedim mi, y d' . 

·ı· . . k" d h d az ım. j 
ctği muhtemel devletlerin de kabi· ı amsız ıcra agı ı azır ır. Bu fanı' d" d h unya a er scy VJz 
liyeti harbiyeılni ve eslahası mik· Mayısın birinci gtinii de, bizim 

· t ( .. e~yalar ırıahc•·ız ! gelmeli. Dünya düşünmeye. can 
tarını en ınce e erruatıııa kadar bil ~ • 
mesi faydalıdır. Düşündükçe kafamı duvar- sıkmağa degmez ! 

Öyleya bir devlet karşısında har· dan duvara vuracağını geliyQr. Sonra bu levhayi odamın bas 
bedeceği devletin en çok çıkaracağı ıs Nisan köşesine astını . .... 
asker miktarını bilir silahlarının Seksen lira ödüne bulmak •ıı; 21 Nisan 
cins ve kabiliyetile miktarını bilirse için, seksen kapının ipini çek
ona göre hazırlanır ve ona göre pi· tim. Bütün keseler, yanğın es· 
lan tertip ederek müphemiyet içinde nasında terkos şirketinin mus· 
harbe girmemiş olur. luklanna dönmüş: kupkuru. 

Bu makıı.ıtla bir devlet etrafında Bir rövelver alıp beynime sık· 
ve hatta her şube için bir CASUS maktan başka çare yok ... A
ŞEBEKESt teşkil edilir, bir kısmı kıntı burnundan denize atılmak 
casuslar kendilerine verilen tali· da fena değil. Sular ısınmıştır .. 
mat dahilinde, kar ı tarafın fırka ve Dünyanın derdinden, gayile
kolordularını öğrenir bir kısım ca- sinden kurtulurum vesselam! 
su.tar yalnız dÜşmanın top miktarı· 17 Nisan 
nı sayar, bir kısım caauslar memle· İcradan kagıt gelmedi. Ev 
ketin hasılatını tetkik ederler. hangi sahibi de bir ay mühlet verdi. 
yollar ve köprüler yapıliyor, hangi Rahat, geni~. derin bir nefes 
tiren hatları in~a ediliyor kaç tayya·' aldım. Bu kadar gündür düşü· 
releri, mevcuttur, askerin talimi ter nüp, kafa patlatıp, canımı sıktı· 
biyesi dereceleri nedir kumandan ve ğnn neye yaradt? Hiç! 

Bazı insanlar varmış, heyhu
de yere düşünürler, bir hiçten 
canları sıkılır, kendilerine ade· 
ta dert ararlarmış •.. Eğer bö
yle insalar varsa, başlarının U· 

cuna benim gibi böyle bir levha 
assmlar ve günde beş on kere 
okunsular. 
Hamiş: - Levhanın yazılış 

şekli gözlerimi yormağa başla
dı. Bu şekli her Persembe de· 
ğiştircğim. İlk şekil şöyle ola
cak: 

Bu gelmeli 
Fani Dünya 

Besinci de oldu: 

Peki, altıncı hafta ne yapıl' 
cağım? Geceleri gözüme uykıı 
girmiyor, iştaham kaçtı, yenıelc 
yiyemiyorum. Diisünmekten ıı· 
fakanlar boğacak: Durup din· 
lenmeden cümleyi tekrarlıYO-

zabitler kimlerdir kumaoclanların Bu fani dünyada her şey vız 
her birinin evsaf ve mezayayı aske- gelmeli; dünya düşünmeye, can 

Dünyada diisünmege rum: 
Her · can ' "Bu - fani - dünyada --

riye dereceleri cesaret ve kudretleri 
ayrı ayrı tetkik edilir.zira istiklıaldt 
o kumandanlarla karşı kar~ıya geli
ntcektir, deniz kuvvetleri ve kıy

metleri nedir memleketteki hayva· 
nat miktarile tirenlerin nakliyat ka 
biliyetlerı nedir hulasa hükGmetle
rin her bir şeyleri inceden ipliğe ka
dar tetkik edilir. b~nların içinde en 
mühimmi seferde ne kadar kuvvet 
çıkaracagı ve ne gibi bır pilan tat
bik edeceğidir bunlan çaldırmak i
çin hükumetler lımlcrcc lira sarfe-
derler. l 

Yukarıdaki maliınıa\ın gelebilmesi 
için casuslar bol parayla erkanı me
murin i~inc salarlar ve onları elde 
ederek öğrenmele 5alı~ırlar ve pa· 
ra kuvvetile kilitli, kasaları açtırır· 
lar; erkeklerin en 2aif noktalarından 

b:risi de kadınlardır. bundan dolayı 
düşmanlar güzel kadınları intihap 
ederler ve bunlar vasıtasilc her~cyi 
öğrenmeğe çalı~ırlar vakıa her hU
kümet casu te -ki atına karşı bazı 

Şey· sıkmağa 1 her - ~ey - vız - gelmeli --
müveddctten ayrılamayız diyerek Vız değmez! . Dünya - düşünmeğe - caa 
hususi yeti§tirilmiş kadınları padi· l7 Nisaıı - sıkmağa - degmez. " . 
şahın birinci kadın efendisine fahri Levhalarm şekli cani mi sık- Çıldıracağım! Şu 12 kelirııe>" 
hizmet ederek hulül ederdi ve :ıza- mağa . basladı. Düsünmekten sıralayacak altıncı bir sekil! ·" 
ınanki muharebeler padisahlar tara- dertli oldum. Şekiller bitti. Besı1 yok!·· yok!·. yok!... . 

d , '~ Nıs:ın 
fından idare edildiği içın saray a !iekll bulabildim. 1 .. .. "' !JCI' 
meclisı harp teşekkül ederdi i~te İşte ikincisi: Tahammulum kalmadı.Ya ~ 
saraydaki Rus kadınları kadın efen·• ~ fuA•;:.,,-;L:l!.· . nime biı- rövelver sıkacağ!l11• .:'., 
diler vasıtasile her seyi vaktında ~" -O;-~ .p ' Q':~--:-~ '1 J hut da - sular ısınmıştır 11 
öğrenirler ve bu suretle Pilevne ve f ii , ·kendimi kaldırıp akıntı burrııl 
Şipkaya nerelerclen ve nekadar kuv· "'i: : ft dan atacağım. . . . 
vet gönderildigini bilirlerdi. Rusya· · ~ • • ~·~ Hele bu gün de arayaY1!1'~' 
dan saraya hediye ve para getiren r ~ 29 f'/ısB ~-
adamlarla bu malumat Rusyaya gi· ) ' J ,' Bulamadım ... Aman ıırıııtl 
derdi gafil padi~ahlar Ayastofonosta "l 1 yiniz, dertli olursunuz! 'f 
mukavemet değil mili.et .için ağır bir '> 1 

.; ı SELAMİ tzz~ 
rı1ağhlbiyet vesikasl imza ederken sa ~ ,. I _ Ye11i 11eşrlyat 

ray kadınları hu mağlübiycte alet ı· •> .·' ~ .• ~I _ 
oıur1ardı. ~ t. Leyla ile Mecnufl 

Casu.luk ince bir san'attir her gün rnasah 
içimizde yüzlerce casu• dolaı;makta- ~ · ' .~ 1 n 
dır bu adamlar bazen bizim merha- '-~:;-,,.~~;p. J \'aktille 1(17.Ctenıizde v3 ?.\~, 

· · d d · · f d Ü L") IA ile \kcnıın nı• salı rı·nklı met ve safiyetımız en c ıstı a e çüncüsii böyle oldu: atı< 
ederler her fert umumi mahallerde kapak iı;iude ntfh lıir ~urettc t .,_ 

dilip ç.ltı. [{arilcıiınilc ıaı '" c rJe:;_ 
tttbirler alırlar ve bundan dolayıdır kahve ve tıramvaylarda vazifeye _ .. 4;-ti..-.. 

.,.imdi ırtrhıe bu uılin c:evıhf ,_ ki memurin ve askerlerin et.:nebi .ka- daı'r bı"r söz söylcmemelıdır. _ ~ •lV ... ll ~· ' ~ llull-a etme• lıillm gdir,o dJeki - ""' ·;~~ kılıı. lluAu da ., .. ok Jc>•rıı wre dınlarla evlenmeleri menedilmiştı"r Bu· yük harpte divarlara VATAN· Aıjf l - ' 1'tttnbul km rd,Jip,iııdcn: ı• 
• • un,urlarla her iki tıkım d• en h i 1 r '' bilıtıek için her akımın \.az'iJetini \C en kunetli ~ckllJerde \·ıkar<a G" ASKERLER ECNEBİLERLE GÖ DAŞ CASUS SENİ DİNLEYO~ ( , .,._ Bir dcnıiıı temini ınıııını:I 

te;pit etin ek la zım ~elir. lata>trl\"lll munffıkıveı ihtimalı ağır RÜŞEMEZLER.,.. AÖZINl SIKI TUT tarzında , lav- .'~ ' . mahcuz ı:on>-ol. ;ıyıııı, •ece~ ~; 
Calata,arı"~ ''' 11 ıani ,cfa ile basar. 93 harbinden eve! mürebbiye sıfa- halar yapıştırılmıştı bu lavhalar ha· ı ıt! , ~ 'aat Ye kar\'fıl:t \l;ıy"ın nıı ikıll 

herahcrc kalan <tklin! ek alalını. O S (j ·1 d RUS'-- ı b d ı · d h k b"l 4 • ' • • ıı· , ', iallp tı e saray a ı<adın arı ulun ur· zarda a azım ır ve cı es ı mc· ~ l'az~r !!Üııli sa:ıc onda :; 111c) n 
1 gün hUtün oyuncı.ılarıAı fcn;ioyn:.cnı~ du Rusyadan ve kraliçe tarafından lidirki vatana.da.ir bi_r &öı: s. ö.ylcmek .} 1 r• •• p.. , :ıh3" 

nlma,i!e herıber :ı<kmi nımaffaki * * * . k ııi.l'c<le katır ,'cııı,eddııı ııı 16 iki sene boykot mukabıl bir hissi samimiyet olmak dünyada en buyu cınayetı 1'1eınek ~"'· ' ' 
yetin en mühımamili takımın fena teşkil .. h lk" b h · h k • ı 1 ... , 1· 11 ,ı.. J l,·ır"nı 11 1 ,·ıi!;ıııda 

d 1 
uzre er ay saray kadın efendileri· demektir be ı u aınce are et ' ,' • ' - ' ' ' ' 

e imi olm11~1<lır. Bu ~ui teşekkül 1.-.tanhul .\lıntska'ı < :urr~ hey·e ~~ • . fı.J~ 
c>as itibarile uc nokıaJıdır \Jidhatın ılıııleıı: ne altın para gönderilirdi bu para hlikCımet t~rafından yakalan'."az .fa- -.' / \o. lu hanede 1ıı!ıııu7.HI ede I 

·d f • 1 ılın r-' 1 . . 1 () ,\ı'·.·an 11 ,,,1 t•rı'hı"n •.. ı"·ra 'ılı- 93 harbi <snaaındada gönderilmeg" e kat milli bır duygu sahıbı bır Turk ~ • , · I 1 • ııl~ll :ı· rnu ı "•" a ""«• muaun yerme . • - u , , • - nıht cdıkcel\"inl en t:ı ip . f• 
\'ahinlc ikam ,ı, sağ için merkez nın btanhııl şehır lıirlncilıği !(Üre< devam 'edildi sarayda Rus kadınları ise ebediyen vicdan azabı içinde ka- · -~ , , ,Şıı, ıktıft · 

b. b. ı k d k h. · f · h k'k' b" T .. k b ....... ~~ .... ~_.;.,,...,,' rın ,_-c,ın \C .1<ıti nıe· . 
muhacim yerine \·e ınetkez mohacl- .mü~abak:ıların<la hakı:nt heyctınc kır~t ız ıtara ız a ınlı ıssı !?C katı- lır ve esasen a ı ı ır ur unu ... ~ .... ~~,,_ .. :-..... ., jı;.aıl 
min <altı> yerine ~<·tırlcrek ıkinci teca\i.ızfüa hulunaıı !lali\· idman kulu· ni muharebeler tepti! edemez biz YAPAMAZ VE YAPMAZ... ııı:ılıallindc hazır Jıul ''"
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sinin de ııyun;ımı~ boıul ma,ı. 1.. bu aza-ından :\ccau tte tn c , eke de saray kadıııları birbirlerimi<e kar~ı DOÖAN YILDIZ Dördüncüyü de buldum: irnn olunur. 

------------.... ~ ... -----ı---------------~~--""!'"~~ .... '""!'"'!"""--~--~------------"!"---------------------~"-!'----;...--------....;--......... ______ ~~bu· "Mllllyeı. ın edebi tefrllulsı-:iı 'lediği genç kızı. şimdi tatlı rü·I Suat Naci nin gözlerini ve kal- birlemi ısırdılar. fazla emek sarfetmeğe bile lü- vardır. Hakikattaki kad 111
• .jltll' 

. te buna çare olarak bazı arkadaş· 
lrımrz yapraklarrnın adedini hattcn 
fzun bir &urettc artırdı, kimisi 
aprak çogalsın diye oaylayı katla· 
'r, tabii iki miıli oldu. eğer ragbet 
:ôrurse yaprak çogalsın diye gaze. 
teyi bir en amı ~crif:. şekline sok
:namak için sebep yoktur. Bu tedbir· 
de siz bir marul satıcısı zihniyeti 
;czmiyormusunuz? Hele dün çok 
·apraklı arkada~lardan birinin birin 
i sayfası, mor, ikinci mavi, ü~üncü 
{:rmızı. dördüncu yesi1, besinci pen
ıe. altıncı menekşe rengi, yedinci 
ocıvert renkte çıkmıştı. baktım ve 

Köy hekimi 
yalarını iirki.iten bir kabus gibi bini dolduran hayal okadar ela- Düz, yorgun, heyecansız bir· zum görmiyordu. Çünki onun tün rengim, usaresini, • r~>ıııır· 
görmeğe başladı. ha renkli ve okaclar daha kuv- birlerine doymüş insanlar gibi bu aziz gene adamın icini dol· sını harceder. Dökiilınc;g_e ~rl<e· 
Akşam geç vakıt istemeye is· vetli idi ki karşısında gülen, ko- konuştular: duran meçh~I izlere v~ gölge- !anan bir geçkin giil gıb1 t.Ze 

teıneye eve giderken ona nasıl nuşan hareket eden bu güzel - Başının ağrısı geçti mı !ere k•Jvvet vermiş olcaktr. ğine taze renk, taze koktı'eçltııl 

~:.cera dolu kalbini uhrevi ve 
ayıhalı bir mayile temizlemiş, 
ma engin ve yeşil ormanın be· 
:aretini vermişti . Şimdi gözle
·ini her kapayışta yirmi dört 
ıllık hayatının bu bir tek gece· 

rini heyecanlı bir rüya gibi gö-
·üyor Emine nin ham ve may
ıoş kokusunu kokluyordu. 

Bu genç kadının kokusu bile 
:imdiye kadar göğsünde en bi
ap nefeslerini duyduğu İstan
mlun o şık ve ıai f kularını. ka
lrnlarını hatırlatıyordu. Suat 
\!aci hu kokuyu pek tanımıyor· 
hı. Gene:; kadının kokusu içinde 
·aşadığı yesil ve bakir çam or
nanının vahşi kokusu gibi asıl 
e kibardı. 

Suat Naci nin kesfeclemediği 
·alnız ciğerlerinin en taze boş· 
•ıklarına kadar cekip emdiği 
m koku Neveda Hanımefendi
ıin Emine yehediyeettiği nefis 
ıir Fujer ruvayal dı. 

Bürhan Cahlt muamele edeceğini dü:ıünüyor- mahlukun heyecanını, neş'esini Suat? Erkekler gözlemin altında zevk vermediği icin o ırı a.r11'' 
ver ve yül<sek kadınlarından du. Leyla burada oldukça çam fark etmedi. Bir tılısım onun - Şöyle boyle, sen nasılsın? yabancı bir kadının hayalini hayalin bakir ve hanı ~eıııeı 
ayrılan bu orman güzelindeki ormanına sık sık gitmek imka- varlığını mutlaka bir inzibat al- - Hiç! sakladıkları zaman çok namkör karşısında mukavemet eiJıtir~9 
hususiyetleri dün geceye kadar nı yoktu. Sonra bu afacan ve tına almış gibiydi. - Bir yere çıkmadın mı bu ve hotkam olurlar ... Bu hayal Ve erkeklere en fa/.la n Jıtl' 

l 1 f d d. -· b ·ı d . k dıfll fil nası o upta keş e eme ıgıne zeki kı7. ergeç u yeşı yuvayı Mamafi bu günahsız, kaba- gün? onlara o ka ar harukulade, veren de böyle bır ~ . bir 
hayret eden Suat Naci şim<li da keşfedecekti. O zaman içti· hatsız genç kızın l{arşısında bü· - Nereye çıkacağım. Mal· öyle nefis görünür ki karsıların· tün e1.v.afını, usareseds~~~~. oflıl 
dolduran maceralarını ne boş nabr gayrıkabil müsademeler O· ti.in hıncını, hırsını göstermekte müdürünün hanımı geldi. da zaten muvaffak oldukları gibi sundurup bitir 1
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ne zevksiz, hatta ne gülünç lacak Leyla kıskançlık tesiriy- mana yoktu. Sırf kendisi için - Yemek hazır galiba yiye- kadın kendini sevdirmek için bir posa haline getir?ıkt~e 1<0'' 
olduğunu acı acı hatırlıyor ve le belki her şeyi meydana vura- yuvasını bırakıp anasından, ba- !im mi? ne kadar çalı ı;a o hayalin göl- ra daha taze bir işt~haYenÇ J<'; 
0 iğreti sevgilerin kahramanları cak, iki taraflı büyük bir reza· basından gizli buralara kadar -Sen bilirsin, yiyelim. gesine kalır ... Ve böyle zaten pe, ham, mayhoş bır g etletll 
na kızıyordu. Bunların en gü· Jete meydan verecekti. gelen bu kızın hareketi bir kaba Ve bu defa birbirine yeni ta- avuçlarındaki kadının kendini zın iliklemi ernınek. )la.illi~~· 
lünç olanı Sarıbağ güzelinin 

0 
Genç adam bunu düşünür- hat degil bir fedakarlıktı. Suat nıştırılmış insanlar gibi teklifli, beğendirmek için gösterdikleri ve kemiklerni doldura;;Jip stJ' 

Leylaya da mec.hul kalmayan ken hırslanıyor, terliyor, , bir ze- Naci bunu ancak eve gelip onun karşı karşıya geçtiler. Hatice ataka bu vaziyetteki erkeklere aşkını hamle hamle 'ıl 
. 1 . b .. k . •ıııl 

dere boyu macerasıydı. manlar burada bekar hayatın- bir karanfil gibi renkli ve sevim- nıne ıızmete aşladı. o kadar gülünç gelir ki eğer pumıe tır. . r okt.1" ··w 

1 

d · , .. L ı· d b "1 ld kl Leyla bir vakıtle .. do 
Suat Naci bunu hatırlarken dan usanup ne yapacağını şaşır li masum yüzünü gör iıgu za- ey a genç a amın bu yor· ag ı o u arı kadınlara az (B . ) • . (FiıyoloJ' erl<t' 

gülmekle kızmak arasın.da du- dığı halde şi1:1di ayağına kadar man _anlayabildi. Ve i_ç~ndeki gunluğunda işteı1 pek başka çok bir temayülleri kalmışsa orıe nın . b 1dıı _.h 
daklarını ısırıyor,bu vak ayı u·; gelen bu zanf Istanbul kızının gayzı, hırsı zaptetmek ıçın ça· bir sebep olduğunu kuvvetle bu küçük iz bile bu gülünç ha· mur m?d~r?{ ~~~ir~s ve iirıii 
nutmak ister gibi v;ıkıtsız ve ar' mevcudiyetine sinirleniyordu. lıştı. Mümkün mertebe tabii gö- tahmin ediyordu. Suat Naci reketler içinde ezilip gider. ki ere aıt oy ef ı 1 gört1'1 ıı' 
.zusuz sigara iciyordu. Bu icin için biriken, artan in- rünmeğe gayret etti. Fakat her vak'adan müteessir olma- Bu zamanlar erkeklerin di- vet dolu sahi a ar ·~i t<i ge& 

Fakat simdi onun gözüne ba- fial eve gidinceye kadar Suat şimdiye kadar her gelişinde Ha- yacak kadar metin, işten yorul· mağı derin bir mukayese imti- Ve kafasına yer et:'~ıere ~ 
tan en manasız golge Leyladr. Naci nin yüzünde kaim bir pas tice nine den uzaklasarak onu mayacak kadar kuvvetli ve ken- hanı geçirmektedir. Hayalle· ve yaşlr bütün er e uıellııl

1 

si 
Bu hırcm, hasarı, sırnasık kız halinde kaldı. bir defa kucakladığı halde bu disi gibi bir genç kadın karşı- rindeki kadınla, hakikattaki kadının zevkını ve ;ıııt rfll' 
oıia ne fena musallat oluyordu. Leyla onu fırtınaya atlamış, akşam ihtiyar kadının bulundu- sında hu kadar mukavemet ede- kadın arasında geçen bu mu- ~1,.aimadyud~ry~g~~yn' -~! 

Ve Suat Naci iki yıl evet Fe- ı~ıklı ve sakin hava içinde rahat ğu yerden ayrılmadı. Leyla nın miyecek derecede zayifti. Genç kayese daima hayaldeki kadının azım ır. . 1 n erkei<ler ıl~.,. 
ner yolunda kalbı titreye titre· lamış bir gemici gibi neş'e ile ince ve hassas dudakları pek kız bunu o kadar eyi biliyor- galebesiyle neticelenir. Çünki ~Y~.1 !~z~:~ a ~tıtiya.cııtıl:eıı ;, 
ye sevip oksatlığı, eşini bekleyen karşıladı. Yine şıktı, zarifti. Du alıştığı bu akşam sölıpetinden du ki karşısmda . bir manken onun hcnuz tanılmamış zev- egış ırı_ı: . 011ııırı bll ' 
bir kus aibi bahce aralarında dakları bir damla serbet, gözleri mahrum kalmağa tahammül gibi duran bu garıp huylu genç klerl, görülmemiş incelikleri. Ve bu ıhtıyac bitlfl 

, • ... 1 • • 1_ .. ,..r .... ..ı:ı--: ... -: ... 1: ..... " .. ;r,,.,+1 ....... ;J ' 
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• •• • • • ar esının esas 
t ı ·ı ncümenin azırlad ğı t 

esas tı b gün 
r ife e apıla 
neşrediyoruz etrafındaki 

Büyüğ M. Mecllsl .\\uhte

ıeıı encümeni tarafından yeni 

tilınrük tarlfelerlnln meclise 

tevdi edildiğini haber ver

ııııştık. Ağustostan itibaren 

tatbik edilecek olan ve çok 

llıiihlm esasatı ihtiva eden 

hu layıhayı aşaya dercedl
l"oruz. 

liükumetin meclise tevdi ettiği 
fUtnrük tarifeleri üzerinde Muhte· 
•t encümenin yaptığı tadilat ve b.ı 

'ldi . lata saik olan espap mazbatada 
10Yle tafsil edilmektedir: 

1 liayvanat faslındaki canlı hayvan 
~ kısmında bulunan atların iğdis 
~"•ya dişi olup olmamalarına göre 
. tnleketimize olan lüzum ve fayda 
'•rı değişebileceğinden bunların tef 
'
1
• 1 -. k •• • l"h 1 • v 

1• ' tc essure gayrı sa ı o an ıg-
l\ten alınacak vergi niabetinin di-

'

tcrterine nazaran daha fazla olma-
ı • 

ltı •e •lelitlak bu gibi hayvanatın 
~~llıleketimize girmeleri gerek mem 
• Let tnüdafaası gerekse ziraatin te· 
'•it" . 
'lfıı •sı ve nakliyat noktai nazarın-

~· elzem olduğundan nisbetlcrinin 
>ıj •de dört indirilmesi takarrür et· 
lırl 3Yni mülahazat dolayısiyle ka

ı~ •şek ve devede de ayni nisbet
ı~ıı. tenzilat yapılmıştır. Bekçi ve 
,
1 

n köpeklerinin derecei lüzum 
1 .'hetnmiyctine binaen ~üs köpck-

';Ylc beraber bir resme tabi tutul
~ ar, muvafık görüldüğünden yek
l;~rlcrinden ayirt edilerek cvcl
~c daha az resim tarhedilmi tir. 
~ ide kesilen hayvanatın ctlcrin-
~ §ehremanetleri ve beledıycler 
\J: ından oldukça fazla resim alın -

t ta olduğu cihetle hariçten ham 
~ lltamul olarak gelebileceklere 

'Liır rekabetin teminine imkan ve
">ı llı~k üzre bunlardan alınacak 

i g~nırük resminin ona göre tez
'ltıı duşünülmüs, bu maksada iqti
~-'. tarifede tadilat yapılmıstır. 
~ l.tl{ YACLARI VE YEMİ 
..,

1
•Yide müstamel balık yağı is-

1~ Ve ihzarı Karadeniz sevahi

"'"<ı Oldukça ilcrlcmeğe mustait bir 
'llq halini almakta oldugundan 
.,,.;•ten bu madde hakkındaki 
L uı, re - . 'd" k "'ttk smının tezyı ıne arar ve 
~ıı.. . hu husustaki resim de tadil 

'(f).ıst· 
h" - ır. Balık yemi namı tahtın· 
·~ b" ' · ır maddenin mevcut olma-

1'<.ı ,"e tist tarafı lıira• bozulmus 
h «rrrn 
<lııı 1 ızı havyarların balık yemi 
, ~'o •htında ithaliyle temizlendik 
~~il nra ••ıl havyar makamında sa 

ı. lrıcs. 
·~140 . 1• bu suretle de resim far-
~ ... b'•tifadc edilebilmesi ihtima-
l ·•ıc . 
'ıltn nı buna dair olan fıkra ta-
l~~ taıryedilmittir. 

l.ıic •. 
ltkc . Ct;ı besleme san'atının 

L~li tıtnizdcki ehemmiyet~, i.s-
~ ~~r . -
·~ ~İtııı,.'•teı arzu beyan oldugun-
~.t~ruı Uk r.esminın tcnzıli muva

' ~fııı..lltcmış ve şimcliyc kadar 
'ııın .

1 
hızmet edilebilen cıki 

il, r ı >kası 't\ tf ınüliıhazasiylc buna 
t~iı,

1

"' tashih edilmi•tir. Reka· 
'ne . 

t nı.,h Yec_ek derecede bal ve bal 
~ ıı.~kı •uıumüz olduğundan bun 

ı· nd• .. 
ı:~ltto.. rusumu hamiye ve san· < ... b 

,
1 
"~n b Ulunmadığına kanı olan 

~ıı:ı Utılara dair fıkra resım
·•ı 'nıir 

c~et _ ıne karar vermişlerdir. 
~? ll'llıı: h 

'lliıı . ayvanatı bahrıye de-
'•· Rereı. 1 1 '>a cıklct gerekse evsaf 
(· ~arınd . . 

·~ l.ıtı. uıd .. an :ianayı kıymctlerı 

1 "rn- 01 ucundan dahili uebağa
~ııı •n bu .b. d . . , <laha gı ı meva ı ıbtı-

k '<lııch·ı ehven bir surette te· 
"t 1 nıeıe · · ~I 'illl . rı ıçin tatbik edi-

' ""bet . •ı d.. ının de o derecede 
o Uşün"'} 
~ır 1 u mü , ai:ırlarla a-

<-ı· «liı ' 
t., · lll.cye erc.k memleketımız 

'•tıı n deıılere daha dun t,t. Vaz·ına 
, , tı kund karar verilmiş vr 
· bil.ik· ıraıara ait reslmlerin 
ıt • ıs y .. 1 •tif Uz( e &eksene çıka .. . ea, 

tır 011 • göre tadiltit 
~ t..ı.ı-.ı 
'kın .-\ \'f t 

• • k Nı-:sctYE 
1 n ay, ları 
ı:ı.· Yerı f nr ve saircyi ih-

ı ıkr 
y., tı. .:, • Sa •.rn tetmi ise in-
<ı "<it · nay,_ nesc ' · ı · 
Cr~ tt~y '" ~ ıyemızı 11-

lc ~al\ı " «rı,e<le lıuna dair 
r n ,a~ 1 

il lth.._ . Illıs ve ıntistamtl 
:rtı "crıl. ~c bir fayda rniJ-
1"' l· ne. 
~ llı.urıı - umc~ mezkUr 
., t ll illa • 

~ •b1 t nıa clcreccsindc 
' '·J ııtu tılr C)tını ınıalarr ıçın nis-

" . 
1
• der · . t ~l ·er lt 
1 

ecc~ınc ıDlaı;ı-

~I,;. t.ıdiı 
0 

•ıı baptaki fıkray 
ı ı 1 · -ı!ıı.t :r 

1 fıtı 
llı •. ..a tl b ı rcı. 

• re 

yi tensıp edihli~tir. 

Sun'i ipeğin ithalatını tenkisi içın 
nisbetinin artırılmasına ve misina
ların lüzumuna binaen de bilakis 
nisbetin tenkisine kani olan Encü
men bu suretle tadilat icra etmiştir. 
Mübrem zaruri ihtiyacata tekabül 
etmeyip bilakis lüks ve israfata ve 
dolayısiyle milli servetin külliyetli 
bir miktarda harice akmasına sebe
biyet vermesi hasebiyle mensucat 
faslının bir çok mevadının da resim 
lcrinin tez:yidinc karar veren Encü
men memleketimizde inkişafa müs
tait ve mevadı ibtidaiyesi de yerli 
olan bu kısım sanayii nesci yenin teş· 
vikine de hizmet edilmi · olacağını 
dü ·ünmüştür. Memleketimiz mahsu
latı arziyesinin makul bir derecede 
himayesi lüzumu prensibine binaen 
zahair ve müstahselat faslında bazı 
fıkraların niıbetlerinin tezyidi cihe
tine gidilmiş, meyve sebzeler fas· 
lında da ayni dü~ünce dolayısiyle 

ihtiyacatı tazyik etmiyecek derece
de nisbetler arttırılmıştır. Çiğ kah
venin resmini aynen kabul eden en
cümen kavrulmuş veya hazırlanmış 
olarak gelenlerin resim nisbetinin 
yüzde yüze sıkarılmasını muvafık 

bulmuştur. 

BAÖLARIMIZ ve YENİ TARİFE 

lerinin bir mikta r artt ı rı lma .... ve lu
zumuna binaen otomobil v esair ve 
saiti nakliye lastikle rinin tenzili ci
hetine gidilerek tarife ona göre de
ğiştirilmi~tir. Memleketimizde mev
cut ve İnksiloit imaline elverişli o
lan manyazitlerle Lüle taşlarının kı
ymetleri bir olmadığından bunların 
tarifede ayrı ayrı numaralara tefri
ki dtişünülmilş o suretle hareket o
lunmuştur. Encümenin gümrük si
yasetinde takip ettiği umdelerden 
birisi de dahilde yetişen mümasil
lcrini meşru kazanç vasıtası derece
sine indirerek memleketin imarını 
teshil ve tesri olduğundan gerek bi
na gerekse turuku muvasala inşaatı 
noktai nazarından ehemmiyeti der
kiir olan çimentonun da ayni gaye
ye istinaden resminin tenzilini der
piş etmiştir. 

ÇİMENTO KARARI 
Çimento hakkında verilen işbu 

karara vüsulden cvel vaki olan mü
nc.kaşatı esnasında en ziyade Encü
menin rekabet imili olmak üzre a
şağıda arzedilen iki nokta nazarı dik 
katı celbeylemiştir. Şöyle ki: 

1: Bir takım memleketler derecei 
mukavemeti dfin olan ve binaenale
yh kıymeti inşa.iyesi bulunmıyan 
çimentoları sır f ihracat cmtaası o
larak imal ödip diğer memleketlere 
göndermekte ve kendi memleketle
rinde istimali memnu olan bu nevi 
çimentolarla rekabeti temin eylemek 
tedir. 

2: Bir kısım memleketler İS< ha-
Sıhhate mazarrat dcreC'P-'>i izahtan rıce gönderilen çimentolar için prim 

ı Aık 1 E .1. .. d. . vermektedirler. 
vareste o an oo b >.fın ı~er B ·ki k bakk d E ·· . . u ı no ta ın a ncumen 
sınıf küitllerden ayirt cdılerek nıS· ı in aat mukavelesinde çimentonun 
betinin yüzde yüz elli derecesinde nevinin tasrihi mesrut olmasına bi
ri.Jsumu maniaya maruz bırakılması ı naen mukavemeti (lıin ve mahiyeti 
ve üzüm memleketi olan Türkiyenin meşkük olan herhangi bir çimento· 
b · ı a k ymet ve pek ziyade müs nun her daim kullanılacağına ve bu-

3.g arın ı • . nunla beraber bu gibilerin memleke-
taıt bulundugu rapçılığa yenıden te dühulünün mennedilmesini hüku 
kuvvet verebilmek için ~arap ve sair metin bir layiha sevkiyle temin ct
küiillü me~rubata ait resimlerin ge ... meıi için nazarı dikkati celbe ve i
ne yüzde ;uz elliye çıkarılması ten- kinci mütalaa hakkında jse layihaya 
. . . . z . - maddei mahsusa ilave olunduğundan 

sıp cdılmıstır eytın y•glarımız ın b t'" ı · · k be · d · 1 d"I b' · u ur u re a tın e ıza e e ı e ı-
himayesi maksadiyle de onlar yerine l<:ceğine kani olmustur. İnsaatta is-
kaim ve hariçten gelip dahilde reka- timali behemehal Jizım ol~ayıp ki
bct temın edebilen bazı yağların re- temit yerine kullanıldığından dola
sim nisb<!tleri artırılmıştır, Yerli yı layihanın layihaya ithal edilen 

bazı mevadın resmi biraz yükseltil
miş,kehribarcılık san'atının himayesi 
maksadiyle bu baptaki tarife indi
rilmiştir. Kabloların resim ııisbeti 
azaltılmış vesaiti nakliyeye ait me
vattan bulunan 529 ve 532 inci nu
maraların resimleri tenzil fakat 
lüks mahiyette olan 536 mcı numa• 
ranınki bilakis tezyit cdilmi~tir. 

nefis tütünJerimizle sair mevadı ne
batiycmizin himayesi ve dahili sar-
fiyatının teşmili için tütün fidan ve 
mevadı nebat!ye faslının bazı fık-

ralarının resimleri tezyit edilmiş ve 

bu fasılda dahili ağaçlar hususiyet· 
terine göre tasnif ve memleketimiz
de mevcut olup olmadıklarına göre 
de berayi himaye resimlerr tezyit 
veya ibka edilmiştir. Miistahselatı 

nebatiye faslındaki bir fıkranın res
mi de palamut, somat ve emsali mah 
sulitımızın revacınt temin ınaksadi~ 
y1e artırılmıştır. 
MEMLEKETİN İMARI İÇİN 
Ağaç mamulatı faslındaki kereste· 

ler bahsında Encümen gerek memle· 
ketimizin sür'atle imar ve inşaatı ge 
rekse orman mahsulat ve sanayiimi· 

zin iıtikbal ve revacı noktai nazarın 
dan hayli tevakkuf etmis ve nihayet 
ıayihada görülen resimlerin eski ta .. 
rifeye nazaran hemen yarıya indi· 
rilme~ı do1ayısiyle elycvm inkişaf 

etmekte olan keresteci1iğimizin kom 
~u hükiımctıcrin gerek teknik ge
rekse nakliyat ehveniyetinc karşı 

koyamıyacakları mülcihazasına meb
ni bir miktar artırılması karargir ol
mu~tur. Hakiki panamalarla yelpa
zt"lere konulan res im nisbetinin az~ 
lığı dolayısiyle bu resimler tezyit. 
matbaacılıkta kuHanılan ve lüzumu 
derkir olan kağıtların nisbcti lıiliı· 

Keza lıarci ~em olan iğne ve ka
lem uçlarının resimlerinin de tenzi
li cihetine gidilmistir. Demir tel sa
nayiinin himayesi maksadiyte buna 
mevzu resim tezyit cdiJmiıtir. Lü
zumlu olan ve memleketimizde istih· 
sali mümkün olmıya.nlarla zikıymet 
bulunan madenlere konulan resim 
111iktarlarının tenzili tensip edilmiş 
kurşun, nikel ve zikıymet maadin 
fasıllarındaki numaralarda ona göre 
titdilit yapılmıştır. Kezalik halkın 
ruhi ihtiyiilcıı::.tının tatmini ve sana~ 
yii n~fiseden olan musikiye karşı 
vaki temayülün ademi tezayüdü i
çin esasen emsali ınemleketimiıde 
imal edilmekte olan aliltı musikiye 
resminin nisbctinin azaltılması dü
~ünülmü~ ve lüzumlu olan aliitı ba
sariye, fenniye ve cihazlarla eslaha 
hakkında da ayni noktai nazar ta
kip edilmiştir. Memleketin kuvvci 
istihsaliyesini tezyide hadim kuvvei 
muharrike ve makineler hakkında 
müsaadekir bir vaziyet almak 13.zım 
geleccgini tceınmül eden Encümen 
makinalar faslındaki humaraların 
kısmı 3.zaınının resin1 ni:::;betlerini 
tenkis etmiş bu faslın diğer numara
larında fiat sütunundaki .zühul ne
tıcesi olarak yazumıs bulunan yan~ 

!ıg erkamı tashih eylemiştir. 
MERAKİBİ BAHRİYE 

kis sıkıca bir dcTecede görüldüğün- Deniz hava nakliye vesaiti faslı 
den azalttlmı~tır Memleketimizde cı;ki tarifeye nazc1.ran hemen dokuz 
katranlı veya asfaltlı mukavvaların misli fazla olarak tesbit edilmiş hal 
imali için müesseseler açılmaya baş• buki kapotaj ıncs'elesi dolayısiyle 

lanmıs olduğundan bu nevi sanayiin merakibi bahriyeye olan eşeddi ih
himayesi için ise sikletinin kısmı tiyacımız derkiir bu1unduğundan bu 
azamı kum ve katran olan bu ibi .fıkranın ~~kisin: nazar~n daha a.z 

g aşaf:ı indırılmesıne ve dığer merakı-
mukavvaların mamuliinden alınan bi bahriye hakkında da, lüks olan-
resmin hiç olmazsa gayri mamulüne tarı müstesna olmak iizre, tenzi13.t 
yaklaştırılmı~ olma:;ı iktiza eyliye- yapılmasına ve be*yüz tona kad~~ 
ceğinden tariiedeki nisbet ona göre hacmı istiabide bulunanların dahılı 
tezyit edilmi~tir. memlekette yapılmaları mümkün ol-

duğundan bu kısmın himayesine ve 
KİTAPLARDAN Rl-:SİM seyrüseferden iskat kadro harici e-

ALINMIYACAK dilmis yaşlı köhne veya usulü dairc-
Memlckctimi.ı medeniyet aleminin sinde bulunması 13zımgelc:n beynel

iJmü irfanından daha senelerce İti- milel vesikayı hai1. olrnıyan hurd~ 
tifadeyc muhtaç bir vaziyette bu- gemilerin memleketimiıc girerek 
lunduğu bir zamanda bu husustaki mılli servetin heba veya hayairn he· 
ihtiyacatımızr tatmin cyliyecek ve der olmaması ve mümkün mertebe 
memleket dahilinde tab'ına imka n hem az ya~lı hem de '"°"ikalı gemi
hulunmıyacak olan ecnebi kitapla- lerin alınn1asının teminine karar vc
rrndan gümrük resmi iltimasını mü~ rilcrek tarifede ona göre tadilcit ya
nasip görmiyen Encümen bunlar re- pılını~ ve bazıları hakkında mevcut 

muafiyet hükümlerinin bekası tabii 
simden muaf tutulmasını tensip et- "k ı 

görülmüstür. Kuvvei muharrı e e
ınistir. Snayii nefisedcn madut olan 
cis3rın t(:Sminİn kilo Üzerinden teS· rin bir çoğunda kullanılan VC bilhas 
bitini ınuvafık görmiyen Encümen ba merakibi bahriye, şime11difer elek 
lıu gibılcrin kıymeti üzerinden re- trik gibi hayatı iktisadiye ile alaka· 
sim iltimasını karalaştırmıs ve ale- dar ve havayici zaruriyeden olan kö 
htlal< hazır ellıisclerin mümkiın mer mür resminin layihada tesbit edil· 
t be menbaı ithali binaenaleyh işçi- diği şekil üzre teıbitinde hiç bir 
liğın memleketimize hasrı gayesine faidei iktisadiye bulunmadığı ve esa 
i tin una dair maddenin resim sen m\.ıessesatı resmiye ve hususiye .. 

ni .. kullanacdkla rı Ecnc kömürle
rinin mıktar ve nisbe ti h akk ı nda hü 
kiımetçe tedahi r ittihaz. kılındığını 
riüşiine rek Encümen layihalara teı
bit edilen miktarın tenzi liyle eski 
tarifeye nazaran ancak bir misli 
zammına ve fiyatları ayni olmryan 
-e bir kısım sanayide sarf edilen An
trasit tozuyle parça antrasidin tef
rik ve ona göre resim alınmasına 
karar vermiştir, Boyacılıkta kullanı
lan neft ile ham petrolun diğer blr 
ismi olan neftin birbirine karıstı 
rılmaması için tarifede tadilat yapıl 
mış, ham pcrtolun diğer bir ismi o
lan baküra kelimesinin tayyi tensip 
ve havayici zaruriyeden bulunan 
petrol resminin tenzili takarrür et
miştir. 
SANAYİDE KULLANILAN 

BOYALAR 
Sanayide kullanılan boyalari~ sıh 

hat, san'at ve ziraat noktai nazarın
dan lüzumu dcrkar olan eczayi tıb
bıye ve ccsamı kimycviyenin • veya 
müstahzeratı tıbbiyenin bir kısımla· 
rının tarife nisbetleri azaltılmıs ve 
saf olan ecsamı kimyeviye ile gayrı 
saflarının fiatleri bir olmadığından 
yekdiğerinden ayırt edilmeleri ten
sip mevcut kelime yanlışlıkları tas
hih edilmiştir. ltriyat faslmdan e
vci sular ismi altında bir fasıl açıla
rak layihada madcııiyat faslı altın· 
da mevcut aynen naklü tesbit edil· 
miştir. Lavantacıhğın memleketi· 
mizdc oldukça inkişafa mü<ait bir 
vaziyet alması kolonya ile lavanta· 
nın ayni derccci lüzumda bulunma
ması dolayısiyle ve resimlerinin dör 
der derece artırılma~ına karar veril· 
miştir. 

Muhtelit encümen mazbatasında ) 
umumi tarifesinin merbut bulunduğu 
kanun layıbasında da bazı mevadı 
tadil ctmi~tir. İlim ve fennin her 
gün bir adım ileri gittiği ve alemi 
sanayiin her an teceddiit cyledigi 
bir devırde yeni .bir maddenin paza· I 
rı ticarete atılabıleceği ve bunun da 
tarifede zikredilmemis olacağı müh· 
temel olduğu kadar bu maddeninde 1 
hakiki ihtiyacata tekabül yahutta 
lüks e~yadan ibaret bulunabileceği 
ne tabii nazari le bakan encümen l:r~ 1 
yıhanın birinci maddesini tadil et· 
miştir. Birinci madde i.ııe bu gibiler 
hakkında alelıtlak rayi~leri üzerine 1

1 yüzde yirmi be§ ni~b~.t\j\de resim a-
lınacağını bahsetm<ktedir. , 

LÜKS EŞYA İÇİN NE 1 
YAPIL YOR? 

Bunun için . de bıı. n('vı ewa ~ade 
lüks csyadan ıbaret ısc u taktırde 
tatbik ,olunan _resmin -asgari bir re- 'ı 
sim olması hasebile tarifede naza· 
rı dıkkate alınan csasata muhalif 
bulunmasından sarfı nazar mükelle
fın asgari resim tediytsi emclile 
mevzuu bahs eşyanın her daim 
tarifede rnezklır bulunmadığınt ileri 
sürerek münaka ata sebebiyet ver
mesini mucip olacagını dü~ünen En
ciimen bu gibiler hakkıntla evci e
mirde yüzde otuz rt1sbetinde resim 
alınmasını muvafık görmü~ ve ayrıı 
zamanda da mahiyetJerine göre tari· 
feyeityhal ve tasniflerinin icrasına 
yahutta tarifede görülen csasat her 
daim göz önünde tutulmak ve fakat 
yüzde clliyie tecavüz etmemek şar· 
tile resim istifasına dair hükUmct.e 
selihiyet verilmesini karar vermiş 
ona göredc maddenin tadil~ni tensip 
eylemiştir diğer taraftan .. ıhracat C· 

'*'·amızın himayesi ve bınaenaleyh 
b~nlara k>rşı her hangi bir memle
ket tarafından yapılan muamelenin 
o memleket mevaridatına da mul.:a
helci bilmisil olmak üıre tatbik e
dilebilmesi yahut ta mahsulat ve me 
snuatımızın sürümünü kesretmek 
üzre baıı memleketlcrce ittihaz edi · 
len prim ve emsali tedabiri.n karğI
lanması için hükUmete salcihiyet i
tası lüzumunu derpis eden Encümen 
bu mak~atları teminen ve hüküme
tin muvafakatiyle layihaya madde 
ilave etmistir. Amele ve-ya fen ve 
san'at erb~bının .berabe:ıe~inde ge-1 
tirecekleri ve san atları ıktı~ası ola-1 
rnk bizzat kullanacakları ~lat ve e
devatın henüz yeni olması ihtimali 
de mevcut olduğunda nve bu gibilc
rin himayesi münasip bulunaca~ın
tlan bu husustaki fıkradaki kullanıl
mıs kelimesi tayyedilmiştir. Liiyiha
nın dokuzuncu fıkrası miinasebetiy
le memleketimizde her daim buhran 
tcvlidine sebebiyet veren ve ihtiya
cata takabül edecek miktarda olma· 
ması dolayısiyle her daim tacirleri· 
mizin mevzuu şikayeti olan antre· 
polar hakkında Encümen hükfıme~in 
nazarı dikkatini celbe karar vermış~ 
tir. Artırılacak veya eksiltile~ek re· 
simler en az üç ay evet resm~ gaze
te ile 113.n edilmedikçe ve saırc ka-

ydını 1 . 
On üı;llnciı m•dde' e alokadarı 

1110 ke\ hrctteıı <lahı . ~eri hlr :;urctte 
haberdir· olabilme! •rı için - Re<ınl 
~azcte., yerine ) ev mi ı;azctclcrle dt: 
il:ln cdilmel•ri kaydı ilılvc edilmiştir. 

Sıkleti safiyet hakikiye 
l .hıhanın on dııkuııınnı ınad· 

dcsind~ sıklett safiyeyi hakikiyc\i 
ta ·in için p;ümriık idıresi muayene 
cıtiği kapların daralarını almakla ik
tifa ve daralan ıaten malı'ım olın 
kahve ve şeker çuvalları >andıkları 
ye ~ıire gibi kaplm boıalımıktan 
,.rfı nuar edılehilir. denilmektedir. 

Kere.~teler 
J, uru t) la,.1k l~c\ iz a~a'dn ı bchc:

ınetro mik:lTSının ı;;; ıklcti r.ı.o , n1c ~e 

·e ce\·11. n~:ıçl :ı rı n n"\ Lir metro ın i k ... 
hını n ... ık f l"tinin ' :ı. ..; ati ola r.1k r .~oo 
kin halinde tc;pıttne, kara ,.ıının ~~l•, 

sarı 5onıın 520. ~;,knar ·n ~~O, ıhla

murun ı e 450 kilo l\ldu~undrn 

ıne~e ve cevizden goy rı keres tclık 
tıeher metro miU'ıı 'çin SO(I l<ilu· 
nun yahidi kl\·a,i olorak kabulüne 
hafif mavıaıın d.ı mevcudiHti tahıi 

bulunmak ile :ılclitlhk mı' i•tın 
heltolitrc,i il'in 100 kilo yerine 
ıasaıı olarak 90 rakkamının olınma 
sına karar \'erilmiş ,.e nna ı;ürc 

tadılAt ı apılmıjtır 

Bir taraftan kaınlıirn f ı yatlarının 
tebcddülti dolıy ı<ıle t•ıifede ta · 

savnır edilen ni,pl'lin deltişmesi, ülıür 
taraftan da h» atı iktı,adiyenin 

rohne<lıı olmaması için hir madde 
ilivesinç ye bu l:hıhanın kespi k• · 
nuniyet edip mc' kii nıeriı ete 
vazını müteakip gümrüklerde şe 

ker Ye ş c k e r 1 i m e ı· at ile 
petrol. henziu , c nıü~teh.:ttına mc\ 
zu jnhisar resn1i ile L•tihl•ik 
YCrgt:>.t aynca ciba~· et c<liln1c~ccl' · 

~ini \ e cvnke keıtdilerilc ticaret 

Telsiz ücretleri 
Tarifede yapılan ten
zilat Po~ta idaresine 

bildirildi ----·-· Telsiz telğraf Ucretlerlnin 
tenzlll hakkındaki karar dün 
telgrafla Posta ve telgraf ida
resine tebliğ olunmuştur. 

Haziran iptidasından itibaren 
tatbik edilecek olan yeni tarife
ye göre aıtun frank hesablle 
sahll telsiz telgraf ücreti beher 
kelime için (50 santime, dahlll 
llcrel 15) santime indirilmiştir. 

Diiter telsiz Ucrellerlnde ten 
zilAt yoktur. Avrupa ile telsiz 
muhaberatı, telll telgraf muha
beratından fazladır. ----... ~ 

Sıcaklar bastı ----
Fakat küınür fiatlan 

hiç <lüsn1ÜYor , . 
1 l~\alıtrın sı ak ohn;ı;_,ı.ıla r:-ıJ?ınc·n 

komiır füılcri ııd•ki ~avn tıı.lıiilik de 
\3m etmektedir. 1-tanbul .\l;ıhrul-at 

ı:coıJ\· c:ti hunun ş t~hrıınitdtı.! k;\!ı 
nlikt:irda :,1ok hul u nn1amaı;;ınd.:1n ilı.:ri 
~e!Ji~ıni iddıa etmektedir. 

(. rmı\ctin rcı .. i odun \C koınllru 

ııcu;clatnı.:ık ic,:in <ırn1.ın i~lcıınck iizerc 
teşı:~ lhlı,au.:ı hul unulduğun u ı İ"\ tcn1i • 
ye şnnl~n il~Ye etnlİŞLir: 

:->chrıınir.< lııfıada IU0,000 
ııl-k• 0<İıın 1-oınıını ~elmektedir. 

l~t:ınbulun ~ ·· ııı:lik jhLi\:t~ı l~' 
ınih uıı okk1 olup yar1'ı Bııl~ar kıi 
ınürlcridir. Bu kiinıürlerin toptan 
fiati :'.:i) kunı~ııır Bir a\ sonra 
Trnkv.,lan çok nı>I ~clecek 'e fiatlır 
chenı"mh etli .. uretır dü..;ecektir. 

1 
nı uk.11 elderi akdedilerek " k 
!ide. . .:,\ıl mi~ t•ulı.nan dı \!etler mu 
\ ,ıreJ.ıtın•n i>e bu hük unı,l en i Lila
d :·'cri d11)tru " lanı :l\"aca~ııııla n ı 
mak<:t dı tc miı ı~~ n13ddc il~\· c ,,. i nc \"C 

Kl.İnırUk i t•n.le inhi .. ,ar rc,.miııin kaldırıhna 
sı 117er;nt· dah1H i nhi ., .ır hUkmtın; nı İ" im 

altmlla dnamı cı a~· fti rin do~rtı 
olam:t\ ac:ııtın<t fu r\ ıen bu n:,nıin 

'"dalıiTT ı-tihl.ik re ırn, namı tahttndı 

i stilnıına \C hanı peırol il~ ıa · f11e 
edilmİi petrolun Tarife ıc<nu farkın· 
dan ,ıifaıfo ka<tik ıncıııkkcti dahi· 
lind ta,[hc lıanckr açılacaJ,. olıır'a 
bunl.ırdon · Hilı~al edecek petrlıllardan 
da arnı ıe<mfo alır.ma;ı ta\ıH buluna· 
cağından bunlar hakkında da bir kiık· 

mün konmasına 'e lıu ~•ıeleri tenıinen 
lhıhaYa madde ilhesinc hükönıetin 
nıiıı·•fıkaıı ile karar \ erilmlştir. 

llu maddekr münasehetile ııa<lın 
l lllseyın lley (1'tanbul alelumum 
muamele 'ergısinın İl!(a,ı luzunııı 

hakkır.da temenn i yatıa bulıınmn.~sıdı 

encüıncıı c ~ayanı ~abul gl}rlilmemi: · 
tir. 
Teni.İ li tarifeden mlı!'itcfit memle-

ketler mtı\' nredattnın menşeleri 

hakkında kanaat hasıl edebil · 
mek 'e her ha nğ ı bir milet 
i '.' ti:ı ... ~ııat , e nla..:nıuatının :ı ~ ni tenıil -

Çocuk şenlikleri 
\'arın yüz çocuğa elbise 
ve çok çocul{lu annele
re hediyeler dağıtılacak 

il m:ı11 Etfali ıı b\'eÇ ><fire,i i\la· 
dam \ •lcnlıccjtıı na?.:ırcti altında 
dıkilcn Ç••cuk clhi-c lerı ( uma günil 
ınt..ra .,im lc ~~ocr.1kla rı tevzi edi lecekti r 

t:lhi <cler !'il kı z ' c 'iO erkek 
~· c·uj'.a o guı ı >•at :ı de ;-;uırnn 

\hnıct ( · ~unii :t \ hısLn<la te\ zi 

cdih:ccl ye ro\.:uKlar orada ~·' i n e · 
c elderdi ı 

llu tlaıı nr.ı çocuklar lınlerlndc 
~ehır l>ı dosu vl<l u halde ( .nlhane 
perkın:ı ıla~ lıalınde gideceklerdir 

l'atkıa çncııl..l:ıra muhtelif heıliyc · 

l~r tc' zl edlk.:ek 'c oyunlu ı cnıp 

cJilecektir 
Altı \ C\"a d:ıh:ı fa z l.ı ı;~cuklu 

\ııtlidelcn.· birer t"!hfs-c, nıantıı ve 
J..oç \erile ekın 

:\lu-amcn'\e \.ılı lle ı ıc rdikı· 

ları l lanın1 d:ı i~uraJ.. c<l<cel. ti r .............. __ _ 
Suikast mı? 

~--- -Hariciye nazırını 
vurdular! 

Kovno, 7 (A.A.) - M. Yal
demaras ile refikası, yeğeni, ya 
veri ve emirber zabiti dün saat 
yirmiyi yirmi geçe bir tiyatroya 
girecekleri esnada tiyatronun 
bahçesinden bir kaç ,.ı silah' a
tılmıştır. Çıkan kurşunların te
siriyle yaver derhal ölmüş, e
mirber zabit çiğerinden, M. Yal 
demarasın yeğeni de karnından 

• • 

nıe 

~iL i teknij(e ait lııısuı.lardan il> 
oluıl hadisenin tarzt ıelckkbine ~ 

içtihat dee;ijtirel•ılecek l:aui mad 

ler me\Zuu <leıtildir. 

Ek<perler heyetinin vereceıı;i 

rann aleyhine mıı.,caat ~.t,ııl edi 

nıiy ecektir. 
llu lıu;u sıt !Ay ıhaya il:h c c 

mi~tir. 

Darül'aceze müdürlüğünd 
Darül'acezeye muktezi iki 

beşyüz kilo Zeytinin kapalı z 
usuliyle 30 Mayıs929 tarih" 
ınüsadif Perşembe günü saat 
dörtte münakasası icra edile 
tir. Taliplerin teminat akçele 
le Darül'acezeye müracaatla 

* * * 
Darül'acezeye muktezi 

Metro yerli haki ve sair a 
renkte Keten elbiselik kuınaı 
kapalı zarf usuliyle 30 Ma. 
929 tarihine müsadif Persem 
günü saat ondörtte münakas 
icra edilecektir. Taliplerin te 
nat akçeleriyle Darül'aceze 
mlıracaatlan. 

* >!' "' 
Darül'acezeye muktezi mu 

telif ebatta 100 adet Çidana 
adet İzmir Çiralisi 32 adet ha 
kapalı ;,arf usuliyle 30 Mayıs92 
tarihine müsadif Per$ieınbe g' 
nü münakasası icra edilecekti 
Taliplerin teminat akÇ,eleriyl 
Darül'acezeye müracaatları. 

bıanhul Be~ nci l lııl-.ıl- :\lalıkc 

~inı.len: 

e111Jaki1 ağır surette yaralanmış. M. Yal 
demaras ile refikasına isabet va 

ınükabelei hilıııisle ki olmamıştır. Muteaanzlerin 

Suriyelilerin 

btarbul faka[ mudıırirdnin 

C,'<nlıcrlitail• l;ıa"' ·ul J:\l;.af nıudu 
riıeti . ıbık TalısilJarlarındrn \Jchnıc 

\li efendi aleyhine ikame C\ll'dı~ı 

ınatlı'lhat da1 a-ından dola" licdiı 
telılil; g-iınderileıı t'\ ral .. ı;;urcti gO.; · 
tcriltn adrP~~ r.,:ondcril.rei5 i .. c d 
n1umailt.:yhin cl}'t\ n1 ta.h,ildar olın:ı .. 

drj!;ı 'e ikAınl't]:~hınııı da meçhul 
idü~ mahkeme nıüila~irı ile nll.ıdüri 

\eti nııım•ile\ h• !Mafından ıelıli~ 
ılmühahrrı zahnııı \t:rilen mc~ruha.f 
tan antaşılmış Ye hct mu l.: 1 ) İ l·ılep 

e\r.ak -.urctlennin ilAncn tebJi~:H 
ıcr:t"ın:ı karar 'eril mi~ ,,iduAundan 
t:ırilıi H:tnd:ın itıbarcn hır n11h z=ır· 

fınJ; •eva\ıını tahkikat hakimli~inc 
hildirmek üzre ilfo olunur. 

t b. t t J kaç kişi olduğu henüz anlafıl-
a 1 u ll uyor mamıştır. 

:-urı,· cli Ort ı<lıık . ları .ıit µ;:t) - • ---- • 

ri menkul cmL\kin lıir ınuddL"t İspa1111ada 
>atılına-ıııa 'c teınin:ı.ı ~ibtcri l
me,inc l ltikı)ıııct~c ın ıı• a .ıdc cdil

nıi';'tir. 

:-;urivcdc ı.ı ı ır:ın Tıırk!crin cm 

ilkine Suriye nı:ıkanıatının aynı 

1111i,a.1dcyi nrnıcdip;i '~ hil:\k1' 
ıahdid:ıtı tc\ >i ctıij!;i gıınilmiı~ıır 

Bil ,-;ıziyct uzcrinc l llikı\mcti 

mİ7. veni bir kar.ır ittıha:~ ctmi~ 
tir. ıiu karar ~ııdtır-

~uı'h"rlikrln Tıtrkiycdeki rnı · 
ilkine . 1 Oh'.! nıınıarnlı kan Ün 
nıucibiııcci nıukalıclc lıi'ıııbil ~ a 

pılacakur. 

Rıı karar ıl u n \"ilayttc bıldi 

rilmi~tir. 

-------~- -Askeri doktÖrlar: ho11gra!J1' 
Londra, 6 (A.A) - Beynel

milel askeri doktor ve eczacılar 
kongrası (\1leden sonra İngiliz 
harbiye nazırı M. Evansın riya
setinde açılmıştır. 40 memleke
ti temsil eden 7 50 murahhas 
kongrada hazır bulunuyordu. 
Ruznameye dahil olan madde
ler arasında hastaların ve yara
lıların hava, deniz ve nehir ta· 
rikleriyle tahliyesi ve nakli, sr
cak memleketlerde hükum sü
ren humma ve sıtma hastalık
ları ve tıbbi işlerde kabiliyet 
derecesi me~eleri vardır. 

Ihtiliil çıkaranlar 
JJfalları mıısadere edilecek 

Londra, 6 A. A. Gordoue 
dan bıldirill)or: M. Prlnıo de 
Rlvera burada Irat etmiş olduğu 
bir nutukta ispanyada asayişin 
thlQllne matuf teşebbüslerden 

bahsederek l\\adrlte avdetinde 
memleketi anarşiye batırmağa 

kalkışan "fena lspanyoııar· hak
kında tabiiyetin zlyaı, emval 
ve emlilkin musaderesl gibi 
cezaları natık bir emirnameyi 
kralın tasdikine arzedeceğial 

beyan etmiştir. . . 
- indt.•••n.d.a 

Musademeler 
Bombay, 6 ( A. A. Son 

arbedeler esnasında almış ol -
dukları cerlhalardan 27 kişi 

telef olmuştur. 
Bombay, 6 A.A.' Polis, 

yeni karışıklıkl!lr çıkarmat;a 

çalışan 300 tahrlkAtcıyı tevkif 
etmiştir. 

Bozöyük belediyesinden: 

Bozoyük kasabasına bir saat 
mesafeden isale edilmiş olan ka 
bili şürp, suyun keşifname ve 
projeleri mucibince kasabanın 
kenarında bir su deposile kasa
banın dahili aksamının ikmal 
ve inşasına başlanacağından 1 
Nisan 929 tarihinden bilitibar 
1 Mayıs 929 tarihine müsadif 
Çarşanba günü saat onbeşe ka
dar otuz bir gün müddetle ve 
kapalı zarf usulile münakasaya 
konulan keyfiyete talip zuhur 
etmediğinden tekrar 4 Mayıs 
929 tarihinden bili ti bar 1 J Ma
yıs 929 tarihine müsadif Cumar 
tcsi günü saat on beşe kadar bir 
hafta müddetle münakasanm 
temdit edildiği ve talip olanların 
:ıartnamesini dairemizden talep 
etmeleri ilan olunur. 

!LAN 
26 5 929 Pazar günü ihalesi 

icra kılınmak lızre 33 kilo yerli 
Ç!'lyi 13 kilo ıhlamur çiceği ve 

!LAN 4 5 çeki mahlut ve 236 çeki me-
Bolu: Onnan işletme Türk se ve keza 8 çeki mahlut hatapki 

anonim şirketi müdüriyeti mün ! ceınan beş kalem emvali maz
haldir, taliplerin hangi hususta huta ınüıayedeyc çıkarılmıştır: 
ihtisasları varsa şeraitleriyle bir l Talip olanların Halic orman 
likte şirket meclisi idaresine bil l idaresine müracaatları ilan olu
dirmeleri ilan olunur efendim. ı nur 



,,n .ı .n•r.ı ( ' . 

İSTANBULDA GALATADA 

RADİUM 
1 Lambası Ticarefll~neslne 
·~ MAHSUS OLMAK UZRE 

iMAL lDlLMİŞ DİR 
. - ---~ 

H,ıl·iki R.\D[llı\l tıra;; pıç;• ı ·ı , ı.ınt·.1111L" aııtıı. \Hı •• ııaınak İçin .\larpuççular
. · k ·•e c•!eı·de bulunan biltiınunı tü<,·carlar<lan yalnız baladaki üç alameti havi R DİUM 

p11;ı.ıkl;11·1 "! ar-1yınız. Toptan satış: Galatada Okçu Musa caddesinde 

AD ·uM LAMBASI TİCARETHANESİ 
EGLENCELERİ Devlet Demiryolları ve Liman

' --ı 
ı---t--

.3 11---
~ı--ı--ı 
~ 

' 
1 

, . crıı hllmeı.:ı:ırıı.ı 1 

Soldan eata: 

1 ı\labadı olan yazı (7) 

2 - Boyun ak•i (2) Cet (3) 
8 - Nota (2) Kadmlann lşle-

Dunku bllmccemizlo 

hal~edllmlo şekli 
Yukardan atağı : 
1 - Konuşulan tel (7) 
t- Budala (5) Nota (2) 
3- Gülünç (5) 

dltl (6) 4- Bir içki ( 4) Yemin (S) 
5- Vermek (9) l•lm (t) ~ota 

4 - Nida (!) Nota (f) 
5 - Nifak (J) Hayl (t) 

O - Em eıı Ostü (3) 
7 - Nida (2) Bayatın ab1 ( 4) 

8 - Yatmar (6) 
9 - Matmıom yııpolJ (O) 

(t) 
6- Pıra saklanan yer ( 4 ) Yakan 
7- Renalz. solgun (S) 
8- Orta (3) 
9- Arabanın, otomobilin llatiın

de yürüdü~ (8) 

B.aıik, hayat. kaza ve otomobil ~igorta.arıııızı 
Galat.ada -Oıryon hanında kil.in O'nyon si~ıta lı.umpanyasına 

pyatınııı%. 

Türkiyede bilafaı.ıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
1 Kuınpanyasına btr lı.ere u~an sigorta yaptırmayınız. 

Telefon: Beyojthı - 2002 _ _ ............. -o-••··········· : Aktarma tarifesi hakkında bir 
• ·tavzih > 4 
• Jstanbul Liman Şirketinden: • 
~ 1 - Tenzilatlı aktarma tarifesi dojtru konşmcnto ile bir : 

> vapurdan diğer bir vapura aktanna edilen eşya hakkında 4 
1> oldugu halde bunun bazı mahallerde yan~ tefsir edildigl 4 

il' görulmüştür. 4 

I> 2 - Aktarma tarifesinden istifade ıçln malın limanımıza • 
> muayyen bir limana aktarına cdllmek üzre gelm si ve bu • 

: cihetin manifescoda yazılı olması !Azımdır • 

> 3 - Yalnız aktarma kaydlyle ı:elcn ve limanımızda • 

> başka bir konşmento ile tüccarı tarafından aktarma edilen 

> eşya dizbarko tarifesine tabidir. 

> 4 - Bu cihetin nAZ&rı dikkate alınması muhterem alAkıdı-
> rana ta vzlhen il An olunur. 

•••••••••••• Umumi Müdürlük 941~ 
-Vilayet Matbaasının yeni ma-
kinaları münakasası: 

Bursa Vilayet daimi Encümeninden; 
Vilayet matbaasına kapalı zari usullle alınacak bcrveçhi Ad ma

kinalar miınakasaya çıkarılmıştır: 

1 - :11. A N. Agusburg fabrikasının en son model ve 70/ 100 
eb'adında bir adet TIPO TABI MAKINASJ 

2 - VIKTOR YA MERGÜR 32/42 ebadında PEDAL MAKINA 1 
a KRAUSE fabrikasının 0,71 ebadında KESKİ MAKINASI 

4 ,, ,, 49/56 ,, KtfAP BASKI • 
5 ,, ,. 18/26 ,. ISTAMPA • 

6 ,, ,, KABARTMA KART BASMA ,. 

7 - HOGENFORST ,, 69/41 ebadında PROVA ., 

8 - ,, ,, ROYA EZME ,. 
Münakua müddeti 15 Mıyıı 1929 cumınesl giınil suı on ıltıya kadardır, 

Modeller fenni 41rıııame ve evrakı saire vil&yet enciımenl kalemindedir. Talip 
olanların tekliflerinde muharrer bedelin yllzde yedi buçutu nispetinde 
ıeminat akçesini ve ya Banka ıııclı:tubunu ve ya e!ham ve yahut ldbırı 
milli mazbaıalannı hamilen yevm ve v&kd mukı'ırda Bur .. >il&yer encilme
nlne müracaaılan llAn olunur. 

f. DEf!.ERİ:>A~LıK"' iLANATI 
SATILIK HAN Şehzadebaşında • lolla Husrev mahall~slnde 

Tavukçu hanı sahiplerinin vergi borcundan dolayı tarihi UAnt!an 

itibaren 21 gün müddetle müzayedeye konulmuştur, talip olanların 
lstankbul vilAytti idare hey'etine müracaatlan 

p::::::...,. SERi YOLCULUK ~::::::'I 
§§ Aero-Ekspres ltalyan anonim şirketitnin E§ -- ---- Haftada Jld defa hareket eden posta tayarelerl ile seyahat ediniz. --

§§ lstanbuldan Atinıya S aaıtte ve Adnadan Brendizlye 4 sute gidilir. §§ 
::Mevki tayin ve koli postal mektup nakli için Ulyıd Tiryestlnonun Bey ::: 

:: oğlunda Ca!ııa arav ile Mnmlıanedeld yolcu idarehanelerine müracaat :: 
·- ol •• :: nmDUI. ;.. ..... . ................. -

ları Umumi İdaresinden: 
Geçen Ramazan b•yramında oldu~u misillu Kurban bayramında 

da Seyahat edecek yolculara 16-1 i . layIB 9:l9 gece var ısından 26-
27 Mayı~ ıı;ecc vamına kadar tenY.i!ı\tlı ha\ram tarifesi tatbik 

olunacaktır. 

fıızla ma!Omat almak arzusunda bulıını ldııJ':ıı takdirde i'tıısi ·on

Jırımıza mürac:ıat olunması i!An olul"'lıt-

Vasi mıktarda elektrik tesisatı 
Yapmak isteyenlere illin 

ermaı edar ve lluı ı etoı hır grup memleketimlzın her hangi hir mıb•lllnde 
knvavl tahliyeden ven kuvan miha•ıiklyeden istifade ederek yapılması arzu 
edile~ elektrik tesluıını npmağa hazırdır, bu hususta lmrl\:ızı alınını~ ve 
sermaye noksanı veya esbabı saireden husull gen kalmıs teşı>bbilsaan in"\ 
tacın da tevessül olunabilir.AIAkıdar müessesat ve heledivelerin bu vıdiık 
ırm ve tasavvurlarından ve vıpılacık işlerin vilsaı ve malıi etinden haberdar 
edildiğimiz ande grubu bu ar7uyo derhal isaf etm"i temin olunacaktır. 

l"anbul <_;akmıkçılsrda Sabr Safa hın 42-~0 'o Haıdır bey yazıhane>i. 

KARON Alman kıtaphanesı 
Reyoıtlıı Tiinel meydanında S2~ 

• 
. ' .. ~ ,.. . " . .. 
Kırmızı kordonlu 

ANKARA 
RAKISINI 
Her yerde arayınız 

lstanbul Beşinci Hukuk mah

kemesinden: 
Istanbul Evkaf Müdiriyetinln 

Ç'enbcrlita~ta lstanbul Evkaf Mil· 
diriyeti sabık tahsildarlarıdan 

Hüseyin Avni efendi aleyhine 

ikame eyledll';l matlt'lbat dava
sından dolayı lleclittebllğ gönde

rilen evrak sureti gösterilen ad
rcl!C gönderilmiş isede mumailey

hin elyevm tahsildar olmadığı 

ve Jkametj!,'Ahının da meçhul 
olduP;u mahkeme mıibaşlri ile 
Müdiriyeti mumaileyh& tarafın

dan tebliğ Umu haberi zahrına 
verilen meşrubattan anl~ılmış 

ve bermucibl taltp evrak suret
lerinin UAnen tebliğat lcresına 
karar verilmiş oldugundan tarihi 
lllndan itibaren bir mah zarfın
da cevabını tahkikat Hakimliğine 

bildirilmek üzre ilan olunur. 

1- Tepabafll~a: KESTOW - ~ 
DORE 

Birinci sınıf mutbak - Nefis 

öp;le ve ak~am taamlan : 

4 kap yemek ve ekmek 70 
kuruş. 

daima taze bira 
• ve nefis ve mütenevvi mezeler 

GRAMOFON 
• 

EDISON 
Edlson 

gramofonlan 

iğnesiz 

olarak çalar 

f.dison plaldan 

kırk dakika 

çalar 

lokantaları 

klüplere 

dans salonlanna ve otellere da

lma stok olarak büyük kıt'a 

mevcudumuz vardır. 

Vekill Umumisi: R. Voli, Ga

lata, Voyvoda Han 7- IO. Posta 

kutusu 447 Galata satış maga

Beyoğlu lstıf<lA! . caddesi 

NES1'LE 
Etiket n1üsabakasının 

Keş idesi 
Kt~ide Taksimde Majik sine

masında bu ayın 14 üncü Salı 

giinti sabah saat 9,30 ta yapıla

cak ve etiketler ancak ayın 1 l
inci Cumartesi gönune kadar 
kabul ve tebdil edilecektir. Bun
dan sonraki ke~ide 1 1 Eylül 

1929 tarihinde icra edilecektir. 

Reyop;lu sulh ikinci Hukuk 
Mahkemesinden· 

:\1Uddel l'Jektrlk şirketi vekili 
iıbdullah beyin Gılatada helvacı 
sokağında 10-12 numaralı mığa· 

zada Albert lluhur dendi mukim 
iken ikametgAhınızın meçhullye
tine binaen llAnen tebllğat ifı 
edildigi halde mahkeme günü 

gelmediğinizden hakkınızda mu
ameleli g>yap karan verilmiş ve 

müddei davasını izahtan sonra 
esbabı sıibutiye olarak yedinde 
bulunan mukavele ve fatura 

ibraz eylemiş, serdedilen iddea 
ve yapılan muameleye işbu va

rakanın tarafınıza teblijti tarihin· 
den itibaren bir ay zarfında iti· 

raz ederek davanın talik olun· 
duğu bir Haziran 929 Cumar

tesi saat 11 de hazır bulunma
dığınız surette mahkemeye kabul 
olunmayacağınız ve muamele! 
mııtrakibei kanuniyeye devam 

ile l-ernhcr hasmınız tarafından 
dermeyan edilen vakıayı ikrar 

etmiş addolunabilec"ğiniz, ikamet
gahınızın meçhuliyeline binaen 
tebliğ makamımı kaim olmak 
iizerc !Un olunur. 

~ Kınalıadada • 
Hem satlhk hem 

kiralık hane 
lstanbul clhhetinde nazareti 

kAmileyi havi 6 odalı 1 mut
fak ve mebzul suyu havi içi 

ve dışı boyalı bir hane hem 
sanlık ve hem kiralıkor. Fazla 
izahat Topanede Seyrisefaln 

idaresi muha~be mildür mua-
-~ vlnl Talat Beydedir .-

Bahçe ve birahanesi 

Denize, Boğulçlne ve adalar 
manzara! fevkalldeyl haiz şehrlınl
:ıin en u'ıt1 bahçesi 12 kişiden mıi
rtlı.lcep orkeı;ua ve balalayka ka· 
dehle ve kiloluk şişelerde taze bin 
şehir flaonı mütenevvi ve nefis 
mezeler satan mıjP;•usı vardır. 

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

HANIMLAR iÇiN ÇOK MÜHiM 
Meşhur kadın perulı.ln Joulıa, 

Edmond ve Stavro efendiler, yeni 
tesis ettikler! Beyuğlunı:la isti.kili cad· 
desinde fnıaız •abılyan mamul!o 
mığazalan fevlonde 268·270 nüme· 
rolu fık 11lonlanru 8 Mayıs çarşam
ba giinil Jı:\ışaı edeceklerini muhıerı·m 

. müşterlleıjıı.ıı l bşir ve tqrillerinl 
rica e ler, 

• 1 

., . 
. ' . .. . .. ' 

Senelerden beri beklediğim iz 
FİKİR ·ve IYif:.M EKET GAZETESİ 

11 Mayıs Cumartesi Çıkıyor 
iLK NUSHADA 

'' • nw.- m • m 11 -~~~• 
9 lıtanbul Mebusa Sureyya Paşa 1 
1 Hayat palıalılığı mes'ullerine 
K bDcum ediyor ı 
" 

• c::=:::ıc: = r: >:::~• 

1 
Hllseyln Cablt Beyin X 

ltaıyan edebiyatından tercllme i· 
ettigl enfes bir hikaye 

~-.::=.;:~~:-e-::::ı:c".):C~~.:=r:~:::ı=:~~ •:>=c: :ı .,...., :a :il l:Jıııet=r.ı • =-~::::• 

.,ı= C1 ili C1 m ı:ı e m : 1 m m m il :·• ;:.a..ııloCl ... -r.9 ....... ~ ...... :ı...:...:~• 

( Cumhuriyet ) ga:r.eteslnln 1 
Şebremanetlnl bombardımanı 

KARiKATÜR 

•c:llııC':>C~:::C::=::.:;::=::=:>c:::=:.c:~ı~• 

1 
Peyami Sefa Beyin 

atCfll edebi makalesi ; ( Vanz ı 
diyen nesil ) ve Nazım Hikmetin a en ıtll:r.el şiiri 

•~=>ı<~ı=c:llJlıııe<:~:ı • a m 1D 1111=1 ........................................................... 1 
ı 

lstanbul Tllrk ocağı idaresi ( Defolıun Misyonerler ) cemiyeti 
gaflet içinde uyuyor nasıl teesslls ediyor ? 

u u•s•u u o u a"'2 u u o? ...... ,... ...... ..., ........ ,... ....... ...,...,...., 

Mercii 5 KURUŞ Telefon 
lstanbul HAREKET lstanbul 230 

KISKANÇLIK /••••••••••••v~~=~••••••••••' 
KONST~~TAL1\IA ASRI Si NEMADA 

lLHlMllJ SINEMlSI 
bu akşam CAJ. 'LI MUCiZE ile 
ş~: YHIN KIZI mümessllesi dilbtr 

ve sevimli 

BEBI<: oANIELSl 
KÜÇüK PRENSES 

filminde tak l n edecektir. BEBE 
DANIELSt hu bir mahareti un'
ıtkArane ile çe~rilmiş olan bu fi. 

!im sergllzestcu bir adamın zevc• 1 
olan zengin ve eksanırik bir Ar el 
rlkalı kadının bayatı ve bu ZO\ 1 
lının büyilk bir yangının alevle- ı 
rine karşı mücadelesini musavver
dir. Filmin hızı ıahneleri Luganoda 

Majör C..tilünde >!nemayı j 
ıılınmışrır. l 

Deri ve Harsak 
müzayedesi 

lstanbul Tayyare cemiyetinden; 
Kurban bayramında münhasıran te~

kllanmız tarafından toplaınrılacalı. 

deri ve barsaklar, ayn ayn müzay•· 
deye konmnşıur. Mayısın 13 ilncll 
pazartesi güuQ ıaat 13 t< derilerin 
ve sut 16 da barsaklann ihaleli yı
pılacaknr. Taliplerin, şeraiti ötren· 
mek ilıre Cağalotlundalı:i şubemize 
müracaıılın ilin olunur. 

lstanbul lldncı Ticaret mahkeme· 
oinden; lstanbulda Abut efendi Ha
nında 41 numerodr mukaddema lc
rayl dcaret etmekte olup lı:omlsyonco 
Jozef Salomefendlnin 4 Mıyıı 929 
tarihinden itibaren lllnı lflAsına ve 
me>allbi iflblyenln rQyet ve tesvi
yesi zımnında azıyı mahkeden Rical 

Galip beyin Jorj komiser ve dava ve· 
killerlnden lsmail Rııip beyin mu
v.kkat sendik tayinlerine ve mıjP;ı
zısıyle depolanndaki emvali tilccı
riye ve eşyayi zaideyl beytlyesinln 
temhirine ve evrnku defaıirinin cel
bine ve kefaleti musaddika irıe 

edemediği ıaktirde h•pis ve tevkifine 
ve bu baptaki kararın muvakkaten 
icrasına mahkemece karar veril~ 

olduğundan kanunnamei ticaretin yüz 
yetmişinci maddesi mucibince daimi 
gendiklcri intihap olunmalı üzre 
esbabı matlubun işbu bin dokuzyilz 
yirmi dokuz gene>i Mayısının yirmi 
dokonıncu Çarşamba günü saat on 
dört rAddelerinde mahir.emenin ifil! 
muamelAıına mab"lls 00.•ına gelme
ler! lüzumu llln olunur. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Mayısın 10 uncu Cuma günü 

11bıh saat 10 buçukta Şişlide ytni 
istasyonda Bahçe sokağında Sebuh
yan apanımını arkasında Karlo A
manslş apanıııanıııın 8 numaralı da
iresinde bulunan bilcümle qyalar 
müzayede suteılle ,anlıcıkıır. 

22 parçadan milrekkep Parll 
mamu11ıı gayeı güzel mat yaldızlı 

yeglne salon takımı, Alman mamo
lltı ve 16 parçadan mürekkep mü-

zeyyen yemek oda takım~ hakild ln
gillz mamultıı maroken kanape ve 
koltuk takım~ bronzdan mamul ye
gtne elcktrllı plafonie lamba, gayet 
güzel diğer elektrik lambalar, Atik 
fransız markeırlsl gayet zarif babll, 
mermer heykeller, Allgatör marlralı 

aalamındra soba. cedit çini banyo 
takımı çini sobalar ve sair nefis 
eı;yılar. 

lbah mırkalı gayeı güzel bir 
piyano mükmmel bir ı:laban halısı 

• Pey sürenlerden 100 de 25 teminat 
alınır. 

ıevlmll bir genç erkeğin ıukutu ahllkuıı musavvlr şayan hayret bir 
eser olan 

KADIN KURBANI 
filminin ilk JraesL B~ genç erkek N l TA NAL D J gibi meş'uııı hir 
kadının sebebile az kaldı terki hayat ediyordu. 
ANNI ONDRA ve IBO &iM dahi bu filimde parlak bir rol oy
namaktadır. Çok merak aver VARYETE prognmı, Avrupadı yapıı&ı 
muzafferane bir turneden avdet eden me,hur türle dansözü 8 E 11 • 
Ilı. H M ET JOZEFIN BAKJ<:Rl mükemmel bir surette raklit edrn 
orl inal dan,lınnda arzı endam edecekdr. .............. 

·:·~·"M~E~t·E~k"·~·~siNEMlSiNnAı 
> bu akşam $ 
~ KLARA BOV ve ŞARL ROGERS in j 

: temsili AL BENİ ! 
) son derece şen ve eğlenceli sahneleri 'muhtevi ve evlenmeğe naıııı•1 # 
> bütün kızlann görmesi ]Azım gelen bir fllimdir. " 
) lld sut mtitemadl neş'e ve kahkaha .Af 

~·····················4'·~ .... -. EN YENİ KANUNLAR ~ 
Edip Kemal bey tarafından tabi ettirilmekte olan yeııı 

kanunlar gayet nefis ve gayet doğrudur. Çıkanlar: 

kuroş 

Yeni icra ve iflas kanunu Fi ;,O 

,, ceza muhakemeleri usulü kanunu,, 7:. 
,, Ticaret kanunu ,, 1zll 

,, Türk ceza kannnu ,, ı2() 
75 ,, Hukuk usulü muhakemeleri ,, 

,, Kanunu medeni ve bor~lar ka
nunu ciltli 2()0 

" . ... ,ecı 
Taşradan isteyenlere ( yüzde 30 ) nispetinde posta u~ıılt 

1 zımmolunur. lstanbulda Hilmi kita hanesine müracaat edı . ,-~ 

~-_ ...,_ MÜREFTE RAKISI~-~ f 
Senelerdenbeıi me~hur olan, ve nefasedle iıer ke!I ıııeııınpll 

bırakan üzüm ve baliJ anasondan mamul 

Fevkalade MÜREFI'E RAKISI 
""111" tekrar imal edllmeğc başlamıştır. Deposu; G•lıta Toıw 

caddesinde No 228. Telefoıı; Beyoğlu 348 ~/ 

- :BF-

ı•;.-Haberiniz var mı? ... f 
Türk Klmyakerl H ASA N 8 EH Ç ET dünyanın en ~ti l 

ve cu müntahap mUreltkeplerl ayarında 

PERÇiN MÜREK.K.EBtNİ ,.ı111•' 
pı.,..,. Çlbıdı. Bu mürekkep, kendi malını kullanmayı milli ı:=.,,,c•• ı 
lçhı bir .-ulfo telelı.lı.I edan her Türkün gögsllnll iftiharla k 

bir muvdfaklyet ucrldlr. ~ 

~;••••Bir kere tecrübe ediniz ~ 
, 0ğ)O Jlfı,ıl' 

C · M d 1 1 de haorlaar. B"Y 'ft 
0fC10 aD e dd I 4 49 nurııerO 

Kürk ticarethanesi :y. ~Oô ' en' ' 
Her nevi kürkleri yaz mev- d ·,esıııd cıol 

simi zarfınd• hüsnü mahafaza Istanbul icra aı· 11dct1 ~fi'' 
Mahkt'lmbih deyı ıııı1 .~ 

için hususi bir depo muhterem f"nıbCU ıı. • 
müşterllt rlnln emirlerine amade mahcuz ve ki u ettar tıı of"'.~ 
bulundurmakta olduğunu tebşir müteaddit Y":cerııle. b ~rv·5 
eyler, Tevdi edilen kürkler ha- konsol, ayna, ıs s/S/9'l9 1111 ~ 
rıka ka.., sigorta edlld!ıHne da- modln ve saire 'esı pıııll eııl~ ~ 

... ı;• müsadlf pazart ııed& ~..ı 
ımt kumpanyaların poliçeleriyle den itibaren sand~t oıoıı• 1,v 
müemmendir. Aynı zamanda bu bilmüzayede fü.: y~ "' r il' 
günden itibaren 1 Eylüle kadar dan talip olanla anttOe ıı"' 
kiirk ve kürk mantoların her mezHırda ınali ıunıır· 
türlü tamiran deruhte edeceğini lunmalan ilin ° 



MıLLi l'Kr ÇA R::'A.\lt! .'\ ıs IAYIS 1929 
s 

liaşaratı öldüren bütün fl.ıda 
llıüstahzarat arasında birinciliği kazanmış 

ve Fransa 1-lariciye nazareti ve Türkiye Şeh • 
benderliğince resmen tastik edilmiştir.Çünkü 
yarı yarıya daha ucuz ve tesiri yüzde yüzdfr: . 
FLIDA ismine ve markasına dikkat. 

1
- mıııı ; ı ım,ııınıımımr~ı ünı , mm=::::ı=-ım::ı:::ı::ı::::ı::aı ________ _ 

ı~ BUyUk ~I EMVALi METRUKE lLANATıJ 
Jğbet cJiniz 

!
= ~ Semti ;\fah:ıllesi Sokağı No Nevi tamamının kımeri muhaammencsl lira ·. : ,tayyare pı•yankosu~ Kadıköy Cafenıp;a lzmir ltik15cedit33 mubahçegAgirhane 4500 sekiz taksitte 

~ Müştemillıı Altı oda bir muıbak bir halt 
- Yeşilköy Şevketfye lstanbul caddesi 66 maa bahçe hane 4000 • • 

Müşıemil4tı; büyük ~e küçük onbir oJa bir muıbak ve iki hal~ 

~is ıtriyat fabrikası 

Keşideler her ayın 11. ndedir 
4. üncü keşide 11 Mayıs 1929 dadır 

Büyük ikramiye: 
45,000 liradır 

n , .... "'"'' ••»=< <mffö" lı«<ffo< <U< 0»<0< '"'" """" •~ Muf~•" m•Om< "'"'° 
muhammene ile 25 · 5 929 tarihine müsadif cumorıesi günü saat 1 ~ de aleni mii2ayede usulile satılacaktır taliplerin 
bedeli muhammenin vüzde zedi buçd~ hesahile teminat akçeleri' le emvali metruke satış komisvnnuna müracoaılan 

~ EMtlK VE EITlM RlNKlSI M~D~R~ÜGÜNDEN : ll'rupa lavanta, podra. ko
,ı~ra, krem ,.L diş pastalar na 
i.ıktır 

ı~l \L!re>: 'umo,;manlye cadddesı 
~ kıraathanesi kn rşı,ında . 

JOZEF PASKı\LİDES 
l\omlsyon ticarethanesi 
Y"pr~k tut• n >atışı 

!Oltııınet tııhviUU için avans 
Şer~ t gayet musıuttir 

11amburg: llarl;-··•tr 27 

~: 1 c ~<>ser Sıra se 10 11 

Doktor ·rasçıyan 
. . ' 

AJ•rıca: 20.<XX> 15.000 12.000 10.{XK) liralık . 
ikramiyeler ve 10.000 llralık bir mükifat. ;;;;;;:; 

Bu keşidede cem'an: 3,900 E§ 

numara kazanacaktır _-_ 

unııı1mm~ımr111ııııımııııııııııırn1ımtıınıınııırınnını~• 
!ll:i:::::= 

PANAROMA 
c, arıs seririyatrndaıı mezun 

·8. ~eı· e tecrü beli. Frengi ağ- Bahçesi açıldı 
. 1~ ıgnelerle belsoukluğu idrar 
t~ ·~ı ve zaafı cinsiyetin elek- Cuma gününden itibaren her akşam 
itı !e ltat'i seri ve ağrısız teda- MU" KEl\lrMEL JNCE SAZ ~ ~n Önünde, İzmir soka- p ·1 

~o. 4. 111~11:=== 
\.o~ı;~;~~G'~ lstanbul gümrükleri baş 

:~,~~~iş (22 ayar) 11~ L~nı müdürlüğünden: 
ı 1~tun çene (l~<ıik, 35 • ı - İzmirde tamir olunacak lzmir ithalat' gümrtığü ambarlariyle 

• •ro~Iu Sofiali sokak • 'o :ll! nhtımı hakkındaki münakasa neticesinde teklif edilen flat fazla 
~ ~n,.1 n '1 1 ec.-r\rerı 1 ,.. .. 

Dc!(tor A. KUTiYEL 
~~lirik makineleriyle belsoğuk· 
~ idrar darlığı, prostat, adcmiik
' ~t bel gevşekliği, cilt ile firen-

'\~~ısız tedavı ~der • Karaköyde 
~ırını sırasında N• 34 • 

liıı--:-b _______ _ 

. uçuk asıraanberl 
' ı ;:r~ıf - 1 lacı Cemali zade " >< 

1 "lltiyaz Türkiye cumhuriyeti, 
lıy11ı çifte Sami • markalı sa-

' ~ nı davanıklı~ı ve nefaseti el-
en menhatiniz için her yerde 
' Depo<u · Asma ıln Hacı 

t >:adc Suleyınan Sami 

1ıı l\ErvtJ\ılEL PİYANO 
~tlhur EHRBAR markalı 

~ tınııı ı1tı 1 t el konser piyanosu sa-
~-t 10 11ergun öğleden evvel 
tı~0 dan 12 ye kadar Şişlide 
«v~!t ~u k ulesl civarında 
lQq kalfa apartımanı kar -
a 8 tlarsım {&b (eski Ceıaı 

qt tıı'0kağında 8 oumcrolıı 
•lllcbilır. 

fi an 
lı 
't ll.1.tlbeti cumhuri,.·cnin müsaa· 

~ilk . f 1 an mahı halin onuna 
~nı..~~liııınzdeki cuma günü sa
llıiiı~ raddelerinde veni hey'-
~~~'<II' -
~'<gınd 'Ye Aza>ının intihabı icra 

tı"t ;ın }'ınni yaşını mütecaviz 
'Pı l~ınhuri): eti ıab'ası ve 
\ı;: s um cemiyeti azasının 
~ndek~ti mezkOrda Aya Kiryaki 
n <ıl Salonda ha71r bulunma

Uhl!r. 

-~~~kLERI 
ı}ı ğer haşaratı 
"-bit'T -
~~ 
" Usu SIHHi 

~~L ~ lATiFTIR--
li:{) l~y"b'-:::-----

ctiıı, 1>...f{A.E DOKTORU 
f'tı n :NIYOR 

l',:a lic~!~diye Riyasetinden 
lth':'.'l~ti ı .~ehriyeli Beledi
tı~Sıtt :unhaldir. Dahili 
ııı;tı [;'eıı ~ası matluptur. 

'İlııı11ıtı<fu ?t kıbalde de ihti
r. 1' ,ıfıt takdirde şayani 

1r~1har 1
Plerin vesaiki la-

. -"lı~ ltıı \1 
c ~ö eya suretlerini 

tıdernıel . 
~ en. 

l fi&,,h 
A "F. HER 

q" 11'tı:h 
'·1::ftv1 uERAL v 

1'4,~ l(8 /) . " 
k titri (j ViYENın 

~ Cafat d 
•tşıs 8 11 Doyçe 

a 1 ~da ·r 
~akıtd·ı url(fye MUI! 

ı rııı tı• r. 

görüldüğünden tekli!lcr kabul edilmemiştir. 

2 - Tamiratı mezkı'ıre yeniden pazarlıkla münakasaya konuldu. 

3 - ihale 15 15/929 (on beş Mayıs) çarşamba günü $llat 

14 tedir. 

4 - Şeraitte deP;lşiklik yoktur. 

5 - Taliplerin Ankarada Gümrükler 
müıacaatlan. 

mübayaat komisyonuna 

EBEDİ İLKBAHAR 

Bir odak.,, 
'!'EMİN EDİLİR 

llkhahaıın bütün güzdliğini vü~udı: bahşettiği hayatı kalplere 

verdiği saadeti bir KODAK ile suhuletle tesbit ve ebediyen 

muhafaza etmek kahil iken geçip sönmelerine meydan verecek 

misiniz. Bir çoc'.lk bile kodağı istimal edebilir. 

HER YER DE SATILIR 

/l~l!!~~ .... -~ı...,. Hanım efendilere!+-!~~~ 
. PUDRALIK SAAT I 

1 

Arzu etti~niz pudrayı hem sıhhi hemde idareli bir şekilde kullan
manızı temin eder'. llu~d.an .'"~ada kapalı kapta bulunan pudranm ku
ruda istimal euıgınız gıbı dokulmeslne meydan nrmemek gibi büytik 
bir faidesl vardır. Bu suretle elbiseler kat'iyen kirlenmez. Her kesin 

zevlcine ve kesesine göre muhtelif ç ·itler vardır. 

Beyoğlunda lstikUI cazdesinde 300 1396 numaralarda Elias Korako ve 
blracleri Haleli ma~azasında satılır. llu ticarethaneye Parisıeki (Molinö) 

niln meşhur parfümler! dahi gelmiştir. 

.. - -~~~~ 
ucuz, en sağlam ve en zarilia+I 

Karamürsel fabrikası mamulı\tı 

Şapka ıardır. Bilhassa 
Bu kere imal etmekte olduğumuz en son moda yazlık 

gııyet hafif ve 7.arif tavşan tüyü şapkalarımız şayanı tavsiyedir. 

lstanbul Sultan llamam ikinci Vakıf Hanı alonda ~ 

Balıkesir Eencümeni daimi
sinden: 

Balya - Bayramiç yolu için Atideki evsah havi bir traktör ilt 
bir yol kazma ve tesviye makinası kapalı zarf usulile mübayaa 

edileceğinden talip olanların Mayısın 19 uncu Pazar günü saııt 15 şe 

kadar Bıılıkeslr vilAyet Encümenine müracaatları i!An olunur . 
ı - Tıraktör 20 ila 60 beygir kuvvetinde otoşeni tertibatını 

haiz ve benzinle müteharrik olacaktır. 

2 - Tesviye ve kazmak makinesi 12 kalemllk kürek 'tertibatile 

mUcehehez ve kazma tertibatı 7 dişli olacaktır. 
3 - Tesviye ve bafir makinası tekerlekleri eyllebllir tertibatlı 

ve aynı zamanda hendek hafn için !Azımgelen tertibatı olacaktır. 

İstanbul Ticaret mıntakası müdüriyetinden: 
lsıınbul ve mülhakatı mahrukat sıucılın cemiyetinin senelik idare hey'err 

intihabı 8-5-929 Çarşamba glinil Galatıda Ömer Abft hanındaki Cemiyet 
merkeıdndc icra ve s11t onüçıen onbeşe kadar rey kabul edileceği alllı:adarını 

Satılık A partıman . 
1 • lstanbulda Beyot;Iunda \leşrutiyeı mahallrsinde mektq ıok1~ın ı ı ,, uıiı et , \parımam namile maruf j 

olup Bıınkamızın batapu mutasarrıf oldağu apartım:ının satısı rnüz tyc .. " 1 r. 
2 • Müzayede k .. plh zari usulü iledir, ihale 13 l\lavıs 192'1 P "·- günü Ankarada idare l\ledisi huzu-

runda icra olunacaktır. · 
3. - Satın almak i sı : yenl•r ' 8400) liralık teminat vermeye mecburlardır. Bu teminat mcktubıı teklif mek· 

ıuplanyle b~raber ihale günün ıctışmekiizcre bizzatmum l'mum müdürlüğeA Verlir.i yahut taılıhtitlü olarak posta 
ile gönderı hr. 

4 - ihale bedeli ihalevi müteakip peşindir. 
5 - Talip olanlann i<tanbul veva 17.mir Şubelerimize ve yahut Umum müdürlüğe müracaatla mufassal 

şarınamemizi müıalAa etmeleri ve müzavedeye iştirAk halinde bir lira mukabilinde bir nu•hasıru alıp teklif mek 
ruhuna rapıevletmcleri icap eder. 

Emlak ve Eytam Bankası Istanbul şubesi müdürlüğünden 
Csas So l'llevkü :\fohammen bedeli ican senevi 

160 Boğaziçinde kain Kalender kasrı ve 30 dönüm Bostan ilı; 

126 dönüm fundalık 

lira 

1000 
Emlak ve Eytam Bankasına ait balada muharrer emval birer senelik bedeli lcan serait! atiye ile 

müzayedeye çıkarmıştır: 

1 - Müzayede mciddeti 15 m1~'1S 929 çarşamba gününe kadar olup ihale muamelesi yevmi 

mez kurda saat on altıda icra olunacaktır. 

2 - Bcdelı icar ilk taksiti ihaleyi müteakip verilmek üzre 
olunacaktır. 

ilçer ayhk müsavt taksitte tediye 

3 - l\lüznyedeye iştirak etı .. c:k arzusunda bulunanlar Bahçekapıda Em!Ak ve Eytam Bıınka~ı Istan

bul şubesine müracaat etmelidirler . 

Ö ı.iJ m m ü v e z z i i ı 
Pis ve muzirrussıhha menfezlerde ya~ayan ve 

mühlik humma mikroplariyle mülemma olan sivri 
sinekler evinizi istila ve sıhhatinizi tehdit ederler. 

Sinek, .ivri sinek ve sair bu gibi haşaratı bir 
kaç dakika zarfında mahvetmek için Fi it ma· 
yiini kendi tulumbaslyle sıkmak kafidir . Flit; 
pirelerin, karıncaların veya hamam böceklerinin 
gizlendikleri yuvaları tahrip, yumurtalarını ifna 
ve bütün haşaratı itlaf" eder . Ayni zamanda 
size zara~ı dokunmaz ve kat'iyen leke bırakmaz. 

( Fi it) 1 sair adı haşarat öldürücü mayilerle 
karıştırmamalıdır. Flit in daha büyük ve kat'i 
tesiri size mcmnunıyelbahş bir semere temin 
edecektir 

Tulumbasıyla Sıkınız 
• 

·... [-····-···· .. :.~._ıı•~"' 
Türkiye için umumi deposu: -;;:::;:::: .. o • ,..,.--..;,,.._ 
lsıanlıolda Gılııadı Voy ... da Han Nı. 1 ,.J 

J. BERT ve ŞÜREKASI - • 

lslan~ul ınüessesatı sı~~iJe nıu~a1aal toınis1onu 
riyaselin~en: 

Müesse<ın sıhhiyeye 1 Haziran 929 tarihinden 31. i\layıs 930 tarihine 
kadar !Azım olan bir senelik sade yağı, et, pirinç. şeker, ekmek, mütenevvi 
mahrukat ve mektılda hıy,·aniye ve sair erzakı miitenevvio tanzim edilen 
şartnameleri veçhile ve kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya 
konulmuştur. 

Mezkur erzaktan et, ekmek, süt, yoğurt, sebze 28 ;\lam 929 S~b günü 
saat 15 te ve alerumum erzakı soire ile mekOIAtı hayvaniye 4 Hazırın m 
Salı günü saat 15 ıe ve sade yağı ile alel'umum mahrukat dahi .11 Haziran 
929 Salı günü saat 15 te liaılar haddi !Ayık görüldüğü takdirde ~ale edile
cektir. llu baptaki şartnameleri görmek ve fazla izahat almak ısteyenlerin 

Kendi kendine ıraş olmak ze>·k
lidir. Fakat ter ve taze kalmak 

için me~hur iskambilll 
POKER TRAŞ BIÇAÔI 

'$ ~l ~ 
~o~o~ 

\$. POKER ~ 
ile tr"l olmalıdır. Taklitlerinden 
•akınınız. 10 adedi atmış kuruş · 

tur. Umumi deposu htanbulda 
Tahta kalAdc 10 numarada. 

JAK DF.KALO VE ERIKI -lf ehremaneti ilanlar~ 
~ehremanetlnden; 

Zührevi hastaneler için IOzu
mu olan yirmi muhtelif kalem 

defter ve s:ılre basılmak iiz.,re 
kapalı zarfla milnaka:aya konmuş_ 
tur. isteyenler numuneleri giır
mck 'e şeraiti öjtrenmek için 
her !ilin levazım mtidürlüjtne 
gelmeleri ve teklif mektuplarını 
vermek için Pıak gL-ıü olan 29 

'.\1avıs Çarşamba ıtlınü saat 15 
şe kadar gene levazım mudur- ! 

lüjtüne gelmeleri i!An olunur. 

• • • 
REyoğlu dairesinden: Sahiple

rinin bulunamamasından tebligat 

yapilamayan Feriköyünde Rum 
Kiliseşl ön sokağında 63 Na ma
ili inhidam Ahır duvarı ile çatı
sının 24 saat zarfında mahzuru 
izale edilmediği takrirde dairece 
hedmcdileceği tebligatı kanuniye 
mekanıma kaim olmak üzre ilan 
Olunur. 

TlYATRO 
VE SiNEMALAR 

Kuşdili sinema ve tvatrosunda 

1 
Naşit, Şevki," Cevdet 
bevler birlikte Sünnet dü~ünü 3 perde 
1 ! ııı.kalıaz, Karagöz , Saz duhuliye 
:ıu u rıış 

Ferah Sinemada mezlctlr komisyona milracaaılan llAn olunur. 
------••ı:ı ~ filim llarp ve aşk, Deniz kaplanı 

B E R L ı· T z1 i~;!;,~i:~!~~.:::~.~r 
lliiiiı••••llli'i-lliilİı!'llilİİİİİİİlllİİİİİll•llİİİİlaıİİİİİİİ; DF~;ni~e? ~~ ?.~~ ~a!'i 
Yalnız ASRİ LİSANLARI öğretir· olarak eski ve y•ni belsoğukluğu, 

frengi, idrar dar:ıgı, bel gevşekliği 

F kat • • •• ğ t• ve mesane ve bilcümle kadın ra-a • • • l yı o re 1 r hat>1zlıklan tedavi olunur. Beyoğlu 1 
Her lisanda hususi ve umumi dersler ~~k~~·Y~~1;";1 ~~-· 3~;~tep sokak 

TECRU .. BE DERSLERİ PARIST~: :\lGSE HOTELI 
Golenkur caddesi ( Kliş mevkil ) 

MECCANENDlR 93 bütün esbabı istirahat-asansör, 
tuvalet kııbiDesi ve banyolu 70 oda, 

Adres 356 lstiklAI caddesi 356 Telefon. so ua oo frank. Telgraf ad-

YELKENCİ 
Y APl'HLAHl 

KARA DE. · ız POSTASI 

VATAN 
vapuru Ç b a Marıs arşam a 

günü ak~amı Sirkeci rıhtımın

dan hareketle doğru ( Zon gul
dak, ln~bolu, Samsun. Ordu, 

Gircsoıı, Trabmna Sürmene 

ve Rizcye gidecektir. 

lzoı~ sfir'al poslası 
I~~ ,-e İsmetpaşa vapur 

12 Pazar gününden 
\layıs ıtil:>awı 

her Paz gunkri 
hafta ar saat 15 de 

Galata ~~~ı:,ğ~lzmirc 
hareket edecektir. 

Lüks, birer, iki~cr, vıttaklı 

hususi kamaralar vardır. Servis 

son derece mukemmd, fiatlar 

her hurnsta gayet mutedildir. 

TslsilAt için Sirkecide yelken

ci hanında kAin acentasına mt -

racaat. Td. lstanbul 1515 

ve Galııtada \ f.,:..- z nhtım 

1 
hanında (\ !ip ı, , ı.: ,·cafilopati 

acantahğına müracaat telefon 

Beyoğlu 854 ................... 
~ey rı s e f ai n ~ 

lmllJ!ll!lll!lllİlll!l9-lll!!!l .. l[lm! • 
Merkez Acenıısı; Galata köpru 

bıfında . Beyoğlu 1!362 Şube 

acentesı: !\-1ahmudiye Hını albtda 
Isıanbul 2740 

iz mir s ür' at p o s t a sı 
( GÜLCF.\1AL) vapuru 10 

l\Iayıs <"uma 14,30 da Galata 

rıhtımıudaıı hareketle Cumar

tesi sabahı lzmire gidecek ve 

Pazar 14,30 da lzmirden hare
ketle Pazartesi sabahı gelecektir. 

Vapurda müke mm el bir 

orkestra ve cazbant mevcuttur. 

l rabzon ikinci r o·tası 
(Karadeniz) vapuru 9 '.\layıs 

pcr~embe akşamı Galata nbtı
mından hareketle Zonguldak 

lnebolu Sinop S«msun Cnye 

Fatsa Ordu Gireson Trabzon 

Rjze ye gidecek ve Of Trab

zon, Polathanc Giresun Ordu, 

Fat.'a Samsun, Sinop lneholuya 

uğrayarak gelccektır. 
iaiiıııııiıııımı.-........ ....:. 
TAVİL ZADE :\IUSTAFA 

ve biraderleri v:ıpurn 

:\fıınt:ızam A yv:ı'ık Ekspresi 

Selamet 
vaporıı 

Her Perşmbe 
günü tam saat 

1 7 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle mutat 

i.•kelelerine uğradıktan sonra 

Cuma günü Edremit ve ı\ yva

hğa mU\·asalat ve Pazar günıi 

Ayvalıktan hareketle Pazartesi 

lstanbula avdet edecektir. 

Dikkat: Perşembe günü saat 

14 ten sonra yük kabul edilme7. 

Mahalli müracaat; Yemiş T!\;I zode 

biraderleri Telefon: lsıanbul 2210 
1 

•Dr. lhsan<411-

Öksürük şurubul 
ÖksUrOk ve nefes darlığı 

için pek tesirli 
_ ..... lllçtır <411-

KİRALIK KÖŞK 
Çifte Havuzlarda Cemil Paşı 

köşkünün başındaki köşk ve deniz 
kenanndaki selAmlık kiralıktır. Talip 
olan Hacı Bekir zade Hanında 1 lacı 
Bekir yazıhanesine müracaatlın. 

. Açıldı 

BEŞ ÇİNAR 
bahçesi 

Her akşam 

Mükemmt:l muzika 
fımllyı için danı 

ildtir: BU.RBANE ~~ 
r. • 



, 
ÇARŞAMBA 
8 MAYiS1929 -

J)ün Harbiye nıektebinden ncş'ct eden 317 Zabit vekili efendiye diplonıa tevzi edildi. Res
nıinıiz nıerasirni gö<:ternıektedir. 

Niğde nıillet ınektebi nıezunları 

1\nkarada Y cnişehirdc bir park yapıldı. 
Parkın ınusiki ınahalli. 

Mahrukat fiatlarının 
anlaşılnıaktadır. 

bugünlerde düşeceği 

l 
ı 
1 

D 1 t d . 11 J k 'fi 1 1 1 ·'11 ' ev c emır yo arına yenı o onıotı er a ınıyor ve )Un ar ~· · 
.cırla karşıya geçiriliyor. 

Dün Lanıia Hanınıın davasına devanı ehildi. 
kardeşi ve validesi. 

1 , 

I 

1 

-~ ·tıl 
·~ ııı • 

. knllltı 
yapan bir hırsız çete ı ya ' Ankarada nıuhteltf sirkatlar 


