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Hariciye vekiliıÔiz haıriCf siyasetimizi 
Otomobil grevi dün d~ devariı effl · · Jp· , ,.AK 

ı; 

izah etti 
Devletlerle 
münasebatımız 

dostanedir 
Hükumetimizle fr .. 
onsa ve Yunanistan 
arasındaki eski iiıti .. 
laf ve meseleler 

halledilmiştir 
Ankara, 2 (A.A.)- Hariciye 

vekili Tevfik Rüştü B. bugün 
B. M. Meclisinde atideki beya
natta bulunmuştur: 

Arkadaşlarım, bütçe münase
betile harici işlerimize dair bü
yük meclise maruzatta bulunur
ken mahiyetlerinin istilzam etti
ği ehemmiyet ve has~asiyetle a
lakadar 1 oldu~unuzu bir çok ve
silelerle izhar buyurduğunuz 
muallak Türkiye - Suriye hudut 
ve şümendüfer ve mübadele 
işleri hakkında meclis müzake
relerini tatilimizden evvel sarih 
beyanatta bulunahileceğlml ar· 
zetmiştim. lşte bu arzunuzu ye
rine getirmek için kürsiye gel
dim. Derhal şunu arzetmek is
terim ki tasvibinize iktiran eden 
yolda çalışmakta ihtimam ile de
vam olunarak büyük relsimlzin 
her vakit zamanında tecelli eden 
tenvir ve irşadile bugün hükO
metimiz son kalan harici ihtilaf 
ve meseleleride alakadar hoko~ 

metlerin karşılıklı gösterd~ arzu 

ve hüsnü niyetle haHetmiı bu· 
lunuyor. 

Bu mes 'elelerln halledilmesinin 
Türkiye-Fransa münasebetleri üze 

rinde yaphğı ve yapacağı ly! 
ve dostane tesirler! bilhassa 
kaydetmek isterim. 

Yunanistanla aramtıda olan 
mübadele işlerinin halledilmlt 
olması dahi Türk - Yunan mü
nasebeti üzerinde lyl tesir yapa
ca~ı tabiidir • Bu meyanda 
dostane halli çoktan berl mu· 
karrer olan ltalya ile deniz 
hudutlarımızın tahdidi ve oradaki 
adacıkların Lozan muahedesine 
göre aidiyyetlcrinln tckllfiına 

mücebince Lahy adalet mahkc!
mesi tarafından tayin için kap 
eden kompromlni evelkı giln 
İtalya büyük elçisi ile aramızda 
lmza edilmlg oldu~unu da mem. 
nuniyetle arzederlm. 

( .Alttarafı S llocil sayılamızcladır ~ 

Muhacirler 
Ne , kadar· müddetle 

askerlıkten muaf 
tutulacaklar? 

Ankara, 2 (A.A) - B. 
M. Meclisi bugün reis Ka
zım Paşa Hz.nin riyasetin· 
de toplanmıştır. Kazim Pa
şa Meraş meb'usu Nurettin 
beyin vefatını tebliğ etmiş 

ve meı bumun hatırasına 
hürmeten celse bir dakika 
sükiin içinde geçmiştir. 
Müteakiben ruznameye ge· 
çilerck askerlik mükellefi
yeti kanununun ikinci mad
desinin beşinci fikrasile 
35 inci maddesinin H fık
rasının tadiline dair kanun 
layıhasiyle 3 Mayıs 929 
tarihli iskan kanununun 11-
inci maddesini muaddil ka· 
nun layıhaları müzakere ve 
kabul olunmuştur. Buna 
nazaran hariften muhacir 
sifatile kabul edilenlerin U• 

mumi seferberlik müstesna 
muvazzaf askerlik h1zmet
leri 6 sene tehir edilecek
tir. Hükumetin ayin ettiği 
mahallerde oturmıyanlann 
askerlik müddetleri 2 sene 
müddetle tehir olunacaktır. 
6 ay içinde tescil yaptırmı
yanlar bu haklardan istifa
de edemiyeceklerdir. 

Şoförler DahiliY~ vekile(n,ç Dıüracaaffa bulundular L 
Grevin tızun siirmıyeceği tahmin olurıuyor 

SoHirlerin grevi dlin de devam etmiştir. Grevi şoförlerden 
ziy~de otomobil sahipleri ihdas etmektedir · 
Emanete 
müracaat 

Dün oto
mobil sahip
lerinden bir 

kısmı Ema
nete giderek 
evvelce ver

dikleri hesap
ları yeniden 
tctkıkını ta-

lep etmişler

dir. Otomo-

bilcilerin ver
dikleri hesap-

lara bakılırsa 
bir araba yey. 

-

1 
Şöf.örler bu ~evap karşı~nda, tetkikat ikmal edilinclyi, ka· 

d.'.lr hıç olm.'.lzsa gene mayıs ayında ulduğu p·ibi bir kismı 
--- --.,. -. taksi metrola-

rın pey4erpey ... 
tashih edilme-
sini ve hazi· 
rana kadar 

müsaade VÇ• 

rilmeslni iste
mişlerdir. Bı.ı 
teklif de rcd-
dedil ıfilştir. 

Al)k{lraya lel· 
gral çekilcll 

Şoförler b\l• 
""" nun Uzerinf .... "' 

dün sabah D. 

miye vasati Garaflarda jpiz bekleyen arabalar 
70 kilomctro katetmekte, antre ücretleri 20 kuruş olduğu- af edilmesi ricasında bulunmuşlardır. 

J vekaletine nili
raca"at ederek 
arzularının iY 

na göre masraf ve amortismanlar çıkarıldıktan sonra kendi- İşin asıl garip ciheti, takside Işliyen 985 otomobilden 
lerinc 24 kuruş kar kalmaktadır. 340 nın mayıs ayı zarfında takslmetrolarını 20 kuruş üze. 

Talepleri reddedildi rinden tashih ettikleri halde grev iştirak eylemeleridir. 
Emanet bu talebi makine vesanayi şubesine göndermiştir. HtJslalar için 

Burası mevcut karada şoförlerin hesaplarını karşılaştırmış ve Emanet hasta ve cenazeler için derhal otomobil tedarik 
etmektedir. meydana şoförlerin iddialarını esasından çürütecek rakkamlar 

çıkarmıştır. Bunun için Emanet, uzun bir tetkika istinat 
eden evvelki kararında ısrar etmekte, vaziyette değişniiş 
bir nokta görmemektedir . 

Tramvaylar f azlal~tırıldı 
Tramvay şirketi fazla araba i~letmeğe başlamış, aynı zamanda 

diln bir k.isım otomobiller grevden vazkeçmişlerdir • 
[ Alttarab 4 üncü sayıf amızdadlr } 

• 
Ingiliz li-
rası 1028 

55 yaşında bir adam genç karı
sını sokak ortasında öldiirdü 

fsterli.nln lemeooılcalt 

lngiliz lirası dün gene 
bir miktar yükselmiştir. 
Dün sabah 1023 kuruşta 
açılan f ngiliz lirası önce 
1022 kuruşa düşmüş, bir 
aralık 1025, öğleye doğru 
1028,5 kuruşa çıkmıştır. 
Saat 12 de 1023 kuruşta 

kapanmıştır. 

Altın 881,5 kuruşta açıl
mış, 883 kuruşta kapan • 
mıştır. lngiliz lirasının 
tereffuu hakkında Ticaret 
odası katibi umumisi Cemal 
bey şunları söylemiştir. 

lngiliz lirası fevkalade 
bir surette yükselmiş de
ğildir. Son bir kaç gün 

Facı anın 
sebebi 

kıskanclık 
Katil şimdi tevkifanede 

göz yaşları dökerek 
döğünüyor 

fstanbul polisi dünden 
itibaren gene çok acıklı ve 
kanlı bir cinayetin tahkika· 
tile ugraşmıya başlamışbr. 

Hadise 55 yaşında bir 
koca ile 23 yaşında bulunan 
karısına aittir ve genç kadı
nın ölümü ile neticelenmiş
tir. Cinayet dün sabah 
Ôrtaköyde olmuştur. 

Muhabirimiz bu kanlı 
hadisenin işlendiği yerdeki 
tahkikatıuı şöyle anlat
maktadır. 

Öldüren ve ölen 

Facıaya salıne olan meydan 

MeskOkat 
Müzesi hazırlanıyor , 
yakında açılacak 

Müzede yakında yeni bir 
kısım açılacaktır . Bu kısımda 
muhtelıf devirlere ve memleket· 
lere ait meskOht teşhir oluna
caktır . 

Müze müdürü Halil , muavini 
Tahsin ve mütehassıslardan Malı:
rldi B.ler yeni kısmın tanzimi 
ile meşgul olmaktadırlar • 

Ankara topra~ 

Dayak meselesi 
Emin önü polis merk..,. 

zinde atılan dayak hadisesi 

hakkındaki tahkikat evra

kının bir kısmı vilayete 

gelmiş ve idare heyetinde 

tetkikine başlanmışbr. 

İdare heyeti, evrakın ka· 
milen vmudundan sonra 
kararını verecektir. 

VE 
• MOSTEHcİEIJ 

NEDIR?~ı~ 
Selahettin Enis Beyin fikri 

Bir eserin ahl&ki o'mao için terazi ve 
dirhemi belli olsaydı ... 

eiz yazılarımı~, neşrinden evvel tartarak 
gelecek tehlikelerden korunurduk ! 

Bugün çıplak ve müsteh
cen meselesi etrafında "zan· 

niyeler,, muharriri Selahat

t\o Enıt b_c
yın fikirlerini 

®rc~diyoru:L 
Bl~ hikly~ 
sinı2 ı,~U• 
gayıri Jhlak,, 
adde dilerefj 
mah ke ıneyt\ 
ş~vk ~dilme• 
si noktasın• 
dan Selahat• 
tin ~nis bey 
bQ babist~ 
~vl evi ye ti e 

ve içtimai facıaların met 

ve cezrını seyretmekten 
korkan insanlardır. " 

Karilerimi • 
ze haber ve-

relimki "Çin
geneler" ün

vanlı o hi
kaye sin den 
dolayı o va· 

kit mahke
meye sevk~
dilen Seli· 
hattin Enis-

B., o mah-
kemeden müt· 

tefikan bera• 

et kararı al
mıştı. 

"-Şimdi 

söz sahibidir. 
Kendisin~ 
su alle rimi zi 
sormazdan 
evvel bu ha· 
tırasından 
bahsaçbk. 
Güldü ve de-

Kıymetli romancım12. • diye sözü-
Sel.f'liafiln Enis B. ne devam 

di ki: 
"- Ben yazısı yüzünden 

· çok yanlış \lir talakkile 
karşılaşmış bir insanım. 
Benim talisizliğim mütarek~ 
esnasında neşrolunan o hi
kayemden başlamaz, harp 
senelerinde "Hufre,, isimli 
bir yazımın o vaktin hüku· 
met sansürünce men'inden 
başlar. 

Eğer buna bir hata de
mek doğru ise benim ha· 
tam; şahsi hayatımda oldu
ğu kadar tah;ir hayabmda 
da riyakarlıktan azemi de
recede müteneffir bir adam 
olmaklığım ve hakiki ha-

yatı, bariz hatlarile ve sa
mimi bir şekilde göster-

mekliğimdir. Belki kullan
dığım kelimeler sert ve gö-

rüp gösterdiğim çizgiler 
vazihtir. Şahsi hayatında 
çok temiz olan bir insan 
yazı hayatında tasavvur e
der misiniz ki bir ahiaksız 
olsun? onu gayri ahlaki hi
kayelerin muharriri adde· 
denler, hakikate bakmaktan 

etti • kalbim müste • 

rihtir. O günden sonra altı 

eser neşrettim. Karşımdaki 

Adliye kuvvetinin munsif 

ve mütekamil olduğunu gö

rerek ve bu kanaatin bana 

verdiği itminana istinat ede

rek, .. Mahkemeye girdiğim 

günü telakkim, yeis ve 

husradıj Beraet kararı ala· 

rak çıktığım dakikada kal· 

birn itimatla dolmuştu. O 

küçük hikayemi takip eden 

müteaddit eserlerim bu it-

minanın mahsulleridir. Fakat 

şunu da istitraden süyliye

yim ki hiç bir vakitte beraat 

kararı almak, beni mugayiri

ahlak eserler yazmağa teş

vik etmemiştir. Esasen ha

kiki san'ati anlamış bir 

kimsenin bir hikaye yazar

ken gayri ahlaki yazı yaz

mak gibi bir kasti olamaz. 

Hikayeci, hikayesinin cere

yanlarına tabi insandır." 
[ Alttarafı 2 inci sayıf anuzdadır ] 

zarfındaki yükseliş daha 
henüz yüzde biri bile bul
mamıştur. İngiliz lirası bir 
kaç gün zarfında tekrar 
düşecektir. .. 

Dün sabahki cinayetin 
katili Veli Efendi isminde 
alaylı bir mütekaittir. Vak
tile Aptülhamidin hassa 
alayında bir müddet nefer 
olarak hizmet görmüş, gü
nün birisinde kendisine 
zabitlik verilerek saray 
hizmetine alınmış ve daha 
sonra da tekaüt edilmiştir. 

Birkaç senedenberi muh
telif ayak işlerinde çalış
mak suretile para kazan
maktadır. Veli efendi bun
dan on sene evvel ilk ka
rısı öldüğü zaman dün öl
dürdüğü -Fehime hanımla 
evlenmiştir. ilk karısından 
Kemal ismini verdiği bir 
çocu~ olmuştur içi o . da 
bugfuı tam çağında bir d~ 
likanlıdır ve hayatını ame
lelikle kazanmaktadır. 

Mutahassıslar tarafından 
tetkik edilecek 

Ankara ve civarında jeolojik 
tetkikat yapmak üzre , bu hafta 
zarfında , Darülfünun namına 
Fen fakültesi müderrislerinden 
M. Cbaput , muallim Ahmet 
Malik ve Hamit Nafız beyler 
Ankaraya gideceklerdir.Bu seya· 
hatta Ankara arazisinin teşek
külü tetkik edilecektir • 

REŞAT NURİ 
5 bin defil, 500 

lstanbul , 2 [A.A.]- Kibrit 
inhisarına dair dün verdiğimiz 

telgrafnamede küçük bir sehiv 
olmuştur • Kaçak olarak tutulan 
betaer çakmak için 5 bin kuruf 
deAil 500 kuruı ceza alınacakbr 
T ashlh ederiz • 

Serseri torpil 
Dün Kavakta sersed bir 

torpil görUlmüş ve lmlia e
dilmiştir. [ Alttarafı 4 üne il ıayıf amızdadır J 

Mektep tenezzühü 
imtihanlar ve sene sonu yak

la§tığı için mekteplerde tenez
zühler bA§lamııbr. Bu cllmleden 
olmak Uzere F eyzlatl ltsesl 5 
haztran cartamba giinü biı 
tenezzüh yapacaktır. 

Yaprak dökümü 
8 haziranda başlıyor 



VAKiT Haziran 

Fransa ile bir dostluk aktediyoruz? 
Çıplak ve müstehcen nedir 

muahedesi mi 
Petlt Parizlcn 

Qazctesi VAKiT 
JL t ıar.Jı blrl; i ~ı.ı~u;r] 

Gözleri pnrlamıştı ve 
s~sı samimi bir ihtizaz 
içindeydi.Asıl ınevzua girdi: 

- Çıpl k ve müstehcen .. 
Bu ke 'inıcden neyi kastedi
yorsunuz? Ahlakı umumi· 
y ye r.ıug:ıyerct.. Bu klişe 
neyi terkip,neyi ifade eder? 
Hangi eser ahlaka mugayir .. 
veyahut değiidir?. Dünya 
kurulalıbcri, bunu tartacak 
bir terazi ve kantarı henüz 
insanl:ır bu!m:ımışlardır. O 
takdirde bu meselede hük
meden terazi bir adalet 
terazisi değil, indi ve keyfi 
bir mizandir. Adalet ise 
indiyata istinat edemez ve 
etmemelidir. Eğ'er kabil o
lup deseydiler ki bir eser 
gayıi ahlaki olmak için 325 
dirhem gelmelidir. Ve bu 
sikletin dunundaki eı;erler 

ahlaki ve fr.vkindakiler gay· 
rı ahlakidir; O takdirde 
biz hikaye ve yahut roma
nımızı yazarken bu terazi· 
nin ırözüne koyarak o dir· 
hemin fevkine çıkmamağa 
çalışırdık. 

F alcat ortada ne böyle 
bir dirhem ve ne de böyle 
bir teraıü olmadıktan IOll• 

ra çıplak ve müatehcen için 
idil ve hakiki bir miyar 
bulm~a çalıtmak abe11 ve 
bunu bulduğumuzu zannet
mek ite safdilliktir. 

Sonra unutmıyalım ki 
bütün bunlar bir telikki
den ibarettir. HU1U1ile öyle 
telikkiler ki yalnıı sabit 
w muatelcar olmua ıl)ylo 
dursun bu teWdd ayni 
şehrin yarım aaat 11111k bir 
yerinde mubah ve yanın saat 
gerisinde ayıptır. Fikrimi 
izah edeyim: 

Büyükadaya gideniniz; 
iizeriniıde gü%el elbianirz 
ve ayaklarınızda luslrin 
is!:arpinleriniz, kemali ıer· 
besti ile iskele başından 
bir eşefe biner, merldlbu
nuzun kulaldan ile hema· 
henk ve hemhareket olarak 
ııyaklann111 ..U.yıp )'Olu· 
nı:za devam edeninls. Kim· 
ıenin ne alı:c gülmesi nede 
bakmuı hatıra ırelmeı. 
Halbuki ayni adamın ayni 
kıyafetle Beyoğ'lunda Tokat
liyaıı oteli önünden ge~mesl, 

Divanyohınndan, hııtta nim· 
sayfiye mahiyetinde olan 
Modadan ve Kalamıştan 
bile geçmesi müsteb'attir. 
Gürülse tımaraneden kaç· 
mış bir deli diye tımaraneye 
sevkine kuşuşulur. Görülü
yor ki telakkiler, ayni şehrin 
yerım saatlik mevkilerinde 
bile deyişiklikler gösteriyor. 
Ve görülüyor ki bu mevzu 
etrafındaki telakkiler çok 
mütehavvil, çok müteharrik 
ve seyyal olmaktan kurtul· 
mıyor. 

Hem anlamıyorum: Çıp
lak ve müstehcen neşriyat· 
tan maksat nedir? Bu nok
tada yazı yazanları ikiye 
ayırmak icap eder: 

1 - San'atkar. 
2 - Alelade muharrir. · 

Bu iki sınıf arasına bir du- · 
var konulmalıdır. San' atkar ' 
muharrir için hiç bir vakitte · 
hadi .. tı karileri için bir 
kuvvet macunu şeklinde 
telakki ederek göstermek 
ihtimali yoktur. o, belki 
"alelade muharrir ,.den fazla , 
eserinde açılır. Fakat ıureti , 
mutlakada iddia ederim lci 
onda pyri abllki bir lcasıt 
yoktur .Kaıtolmayınca cürüm 
de yoktur. 

Sonra gayri ahlaki hika
yeler diyoruz; umumhane· 
leri dolduran ııürü aiirli 
kadınlar üzerinde bir etiit 
yııpanak onlımn eberiyıı
tinin ümmi ve cahil bir 
takım kadınlardan ibaret 
olduklannı ğöriirüı. Eaıısn 
hu kadınlar bir bildyeyi 
anlamak töyle dUl'IUll oku
mak kabiliyetinden bile 
mahrumdurlar. 

Meaeleııin can alacak 
noktuı şudur: Ella:lanmıza 
sağlam bir terbiye verelim. 
Bunu yapmadıktan sonra 
pyri ahlaki oaıırlerin onlar 
iiaerinde menfi tuirlcriıai 
mülihM• edercık bir takıııı 
takyidata kalkıtınak mana· 
111dır. Okuduğu bir hikaye 
ile terbiyesi uraılııcak de· 
recede uif ıeciyeli olan 
çocuk, - e1rvel ve 
ahır sukuta mahküm de -
tnekür. 

Oiı4in k.:ihM ve rİjakir 
f medeniyeti yılalmlfbr. Kar
, ıımwfa ftr·1eni bir akın 

ve yepyeni bir dünya te· 
kevvün 'ediyor. Bırakınız ·Bu husuıiaki 
istediğimiz gibi bağıralım, 
iateditimiz gib·· aüşünelinı Parlste ceryan 

müzakerahn 
kedecefini 
• 

verıyor ve söyliyelim. Artık fikir- h a b e r 
!erin tordaya girmesi za. 
manı çoktıın gelip gççm\f· 
tir. Göz döndürücü bir 
sür'atle, dev adımlarile 
yürüyoruz. Dünün bir çok 
köhne telakkileri, yerlerini 
bugünün taze ve çeyyit 
telakkilerine terketmek 
mecburiyetindedirler. Yok. 
sa ezilecekler, hürduhaş 
olacaklardır. 

Dünkü çocuk, b11günkü 
çocuk değildir. Onun göz· 
!eri yepyeni bir aleme açıl
mıştır. Bırakınız o, karııaın· 
daki alemi, karşısındaki 
cenneti gözlerinin bütün 
hürriyetile seyretsin. Bizim 
kafamızı sıktıler, körebeler 
gibi gözlerimizi bağladılar. 

Ne oldıı ? Dünyanın mıit 
ve cezirleri önünde aptal 
ve sarsak çocuklar ribi ayak
larımız birbirine dolqtı. 
Sarsaklaştık ve sendeledik; 
Bari çocuklarımız bi&e ben· 
zemesinler 1 

ki bcuh 
Yozgat , 2 [ A. A. ]- Birkaç 

günden beri devam eden ııdd.,dt 

yaAmurI.d.n retilova kaA1-tıı 
sel basmııtır • Bir çok evi.le 
haplsaneye sular dolmuıtıır . Bir 
Bir köprü ve bir ev yıkılllllfllr . 

M.1-ııM ~ eıı!.r llıuıda 

kalmııtır . NufUKA uyıat yoktur. 

'Varım uır evelld 

VAKiT 
J H"''"" ı87J 

Birkaç g(Jn evvel 
O ; oell bir kallın 
clerana luYprtf 1'4• 

~ UnJuı.. 
,,.,,, 6nt1Nde ken
dblnl tlenlu 111,,,., 
l•ede bir tor11Ute 

"""""' tor.,.,,.,, 
kart....ı ... ,, "~ ,,,,.. 
ne g°'elfM ......en1 
~blrldiı
,,, bntlülıtl "6pr/l-
... Miri• ,,.,. 
..... """' pluwıl
""' lfldllmlıtlr. 

Paris, ( A.A ) - Petit Parisien gazetesi 
Türki;'e - Suriye mes'eleleri hakkında 
hasıl olr11ı itilafın tevlit edeceği en rnühitn 
neticenin Türki;·e ile Frausa arasuıda 
yakında bir dostluk nıualıedesi aleti 
suretinde tecelli edeceğini re bıt baptaki 
mıizakereııin Pariste cereyan eyliyeceğini 
yazıyor ve nıakalesiue şu sözlerle nihayet 
''et•igor: ( Bu suretle Türkiye ile Fransa 
arasında evvelce dostluk ve itinıat esasları 
ü~erinde kurulrnuş olan eski •nÜtıasebat 
yeniden başlıyacaktır. 

lnfiliz intihabatı neticelen· 
dikten ıonra 

Berlin, 1 (A.A) - Cemiyeti akvıH1ıın Madritteki içti· 
mamda lnıiltere hükümetini Sör AUJtetı Çemberlayin in 
to~l edeceti Lo!lıiradan bildiriliyor. Bu kefflyet M. 
Baldüvin in hiçbir ııuretle timdllik iktıdar mevkiiııi 
t&lr.kotmemak niyetinde oldutunıa delil teı~I eder gibi 
rörünüyor. 

Bertin, 1 (A.A) - Moskovadan bildirildiğine göre 

lngiliv ııosyalistlerinin galibiyeti Soviyet matbuatının 
kısmı agmı tarafında lngiliı muhafazakarlarınca ıoviyet
lore kartı vücuda getirilen cephenin inhidamı bırzında 

telakki ve tefsir olunmaktadır. lzvesıiya gazetesi lngilte
renin harici siyasetinde bir tahavvül vukua geleceğhi 
keşif ve bıhmin ediyor. 

Londra, 1 (A.A) - Liberaller bir çok muvaffakiyet 

daha kazanırışlardır. Son intihaptıa rakiplerine gal~be 

çalan liberal namıetlerin yckiinu bu ıuretlc 56 yı bulr 
muştur. 

Cenıfyr.tf 
' 

akvam. 
dolnt 

içtimaıa41 

Ro~, 1 (A.A) - M. Grandi, Akvıım cemiyeti mü
zakeratına iştirak etmek için Cebelittarık tarikile Madıide 
gitmek üzere "Biancomapi. vapµruna billJlliştir. 

Berlin, 1 (A.A) - M. Von Şubert in riyaseti alt:ndıa 
Madritteki Cemiyeti akvam içtimaına iştir8" edecek olaıı 
Alman murahhas heyeti pazar ak1111111 yola çıkacaktır. 
M. Stresenıann Madride çarşamb4 günü gidecektir. 

Çin Cumhuriyetinin tlk Rei8i 
nasıl gömüldü? 

Pekin, 1 (A.A) - Çin Cumhuriyetiniıı Reisi Sıın 
Yat senin flisel kokularla doldurulıntıt na'şı bugıin 
lmınsdan bir tabut içinıı konulmtlfbır. Tabut çinliler içiıı 
bundaa böyle bir ziyaret yııri olması ımıhtemel bir da~ 
tepeııinde İ!lfll edilen ıpetfıuıe götüriilmüştijr. Pekinde 
bir hafta ınuaızıam mer94im yıpıfmlfbr. Meraıinı tabutun 
nııldile hitam bulmuştur, Alayda ecnebi memleketler 

) 1Jaltilde: + Kadriye H. tah~i
kikatına ait evrak lzmirde 

~ V ı · b h · tetkik olunacak, talep ve ğ i ayet ınzı at eyeti 
i dün 4 memur hakkında kararname yazılacaktır. 
l muhtelif maddelerden me· + Kadıköy Elektrik 
1 muriyett~n ihraç kararı şirketi Emanete yeni bir 
{ vermiştir. teklifte bulunmuştur. 

j -O- Otomobilciler grevi + inkılap müzesi ha • 
~ dün de devam etmiştir. zırlıklrına devam edilmek-
' Emanet noktai nazarında tedir. 
j ısrar etmektedir. Birkaç gün içindo bir • 
~ + Yakında lstanbulda çok eski gazete ve mec • 
j bir meskükat müzesi açı- mua kolleksiyonlar satın 
~ lacaktır. alınmıştır. 
~11uaıı11ıııııtlltU111111ıuııı111111J1ıııı1111111111ıı.,1111ıııın11uut1H•ıııtuıııt11ı11111ıı11111111111ır1u:ıı111ıııııı1111111 

Otomobil grevi 
[ Ost tarafı biriacl sahitamızdaJır] 

Şoförler arasında 

Diğer taraftan otomobil sahipleri piyasaya çıkmadıkları 
iki gün için şoförlere ücret vermediklerinden şoförlerle pat
ronları arasında da bir ihtilaf çıkmıştır . Bir çok şoförler şayet 
para verilmezse başka bir iş tutacaklarını ileri sürmektedirler. 

Yapılan tahminler 
Bütün bu vaziyet otomobil sahıblerini grevi daha fazla 

uutııııyarak bir iki gün içinde tekrar 1fe bllflıyacaklan hükmünü 
wrdinııelı:tedir. 

Şo/6rkr diyorlar kl 
Şolörl...-, mensup olduktan cemiyetin kendi lıal<larını aramadığını 

ileri sörerek mllstekilen harekete karu vermilerdir. 
Haber aldılumıza göre, cemiyet ıolörlerle ~anetln 

arasını bulmak için bir formül düt!inmllatür. 
Bu formüle göre, (6) siliodırlı lüks olomobiller için taksi 

e.kıd~n olduaıı Ji\ıi 40 lı.ıırllf anlre , 1 ~ kurut kilometre ücreti , 
4 .ıliıKlır!ıler için de 20 anlre, 15 lı.uruı kilometro ücreti kabul 
edılmelıdır . 6 ıılıodirli otomobillerden ınaksat 6 kiıilik bcyük 
otomobiller olmayıp gene üç kıtılik , f,abı yeRI ıiltem otomo'.Jil

lerdir . Bu teklifi ne toförler , ne de Emanet lı.abııl elnıiflir .F ııkat 
son dakikada haber alındığına ıı&-e , tc>J6r\er bu telı:lıliıı kabulüne 
taraftar görünmekıedirler . 

iki ıoför Adliyede 
llıA toför ~iy~e •erılııaifler , jltjcvııp edılıfikıen IOlll'• ııerbest 

bıraılmıtiar4ır . 

ııamına 18 siyui mümessil hazır bulunmuştur. 

Bulforistanda feyezan 
Sofya, 2 (A.A) - Pek şiddetli surette yağan ya~-

111urlar Ru,ıartta ve Bulgaristanın Şimali kısmında feye· 
ıaQlara, büyük hasarlara sebep olmuştur. iki kişi boğul· 
ın!Jı;tur. 

Mı•ır kıralı Avrupaya Qidiyor 
Siracusa, l (A.A.) - A'llrllpaya gitmekte olan Mısır 

kıralı f uat burayı vaaıl olm11ttW'. 

Ford Ruayada neler yapacak 1 
Bertin, 1 ( A.A ) - Moskovad4n "Qildirilbiğine gC:re 

sovy"t hükiimeti dört sene z.ırfıl)d!l 30 milyoJJ dolar kıy· 
ınetiıı4e ~ınyon, otomobil ve traktör tesliıni ve Rusyada 
vücudıı getirilecek olup senede bir k;ıç yiiz bin otomobil 
imal edecek olıın mü!C.::lıfit fabrikalar illff ve itletınesi 
hakkında Eord ıııüesseaiyle bir mukavele akdeylemiştir. 

Yeni gümrük kanunu mUzakere edilirken 
.Maliye vekili 

B • .M • .Meclisinde 
neler söyledi? 
Resimden 

edilen 
istisna 

nı ev at 
Aıııı.r.. ı <A.._. - il. M. , Jlldleri a..riadll '*P ver .. 

Me~lisiı~n · ~ug!ink~ l~timaında bilmesi esası takip edilmiştir • 
yenı gumruk tarıfesı kanunu Ziynet eşı ası addedilen ve mik· 
müzakere ve kabul edilmiştir. tarları malQm bıılunaıılar bitta
Bu l<anun neşri tari.lıiııdeıı iç lıi )dlıde 20 ilin fetlıin<le bu. 
ay sonra mutebenlır. Kanun lunan ti 
m~zakeresine başl•nmaı:lan ev· nıspe erle tarife 1wııt-
vd mftljye vekili &raçoğlu nuna derc~dllmlw l>ulunuyor. 
Şükrü bey şu beyanatta bulun- Ve bu tarıfede ilç sene için 
mujur: uuübe ve tatbik t.dilmek ilç 

cf(pwliıwr v-. •iis"1 #ne .-a tecrlbtlcrJn -e
nıan ... bim • •~ı&uMe eııli flltkejcrden ltUfadjı edi
aıalfımumız old$ vecihle 332 !erek tashih edilme.le esası ilze-
aeııesirıde tanılın edilm!J Ye in bl ale kkat r e ve naca y muva 
tatbikine bqlanmlitı. ilk tatbike 

'firen tarifemizde devfeti8*in tat- bulunuyordu. Aradan üç sene 
bik etmek tet4 ...... ü- . •oce .bir bunıAıııe Jle bili 
ıı&ı edilecek .... ıııatı.dııll M- dddet ....... ~ .aıı 
yük nisbet ve miktarda ırelen mlltt hllkQmet tarifedeki rö
yüzde 15 - 20 arwod.tki fay. krmlan wllarlle tezyit ederek 

bir kanwıla de bunun bil! 
mQdlfet temdidjııl kabul etmif
lir. Ar:utijğim gibi ilk tarife
miz yapıldığı wnııı ithalattan 
alrn.:ık istediğimiz resimlerin 
hilyllk miktarı yüzde 15 lie al 

arannda bulunuy01', Ziynet eşyıı-
sı &tldedlleıı dlfer kmnıda de
f'e&e derea: vatı• Yllbtk n• 
bette llbi tutuluyordıı • Diye 
biliriz ki o vakıt tarileri ya. 

panlar lthalAt emtiasmın yüzde 
yirmi etrafında çok yakın dır 

la~n nisbet dairesinde bir re
sim almak istemişlerdir. 

ArMaıı seneler geçtikten sonra 
bllhaesa umumi harbin zaruri 

neticesi olmak dolayısile tJYa 
kıymetinin mütemadiyen artması, 
diğer taraHan PIJ'&mııı;ın kıyıııe· 

*1ıia "flliteıııadiyea azallllll6ı 
ilı.ttı. vtlsde yirmi nisbttiııde 
resim tılmak iştlyeıı devkt 
resminin y!izde altıya Udar 
lnmlş olduğu bir v~e 

"°111JU1hı· MIUI hükOmet -&ıu 
arı ıerde IÇll&ıı mesafeyi faınil' 
edebilmek lçfıı zamanın werfl 
ırOmrllk rllsumu .ıeylıine Cllll-

masından mütevellit zararları 

bertard edebilmek için yaptığı 
tdlıikltr ve hesaplar neticesinde 
tarifede münderiç rakamları 

bazı emsallerle darbetmck su· 
reüle' yeiıidcn tarifenin ~ günü 
lıoıımııt olan nitpet dahilinde 
bir resim almak esasını takip 
etti. o zamandan beri gene 
zamanm mllteınadiyen çahşması 
-Mticesi tarifenin 41k ithalit 
emteası tlıttiııden almak istc
•ı ıellllin 4enaııdııi riizde 12 
ile 14 arasında yeniden indlr-
miı bulunuyordu. Loıan mu•· 
hedesin devletimiu vermiş 
old\li!I serb.estiııin mebdei 
olauk el4ıo öniimiizdeJll a~ 
Mil ~ aı:ne lıir tarife 
Jıaııuıııı memleketin lhtlyaçlaona 
deha uftun, memleketin meııfıı· 
atlarına daha uyfuıı bir şekide 
tertip ve tanzim oyleme,ği bir 
vazife ~n hlilcQnı.etiniz ~idi 
etlili k81!1~ marjfetil~ ~ 
fer•'- OOri çallfll'&k an:ettiğiın 
gilıı t&Fifeyl ilk mebdeinddri 
t!Pbeti ınııtıaf~a ctlebilıııtk ga

Jei.lnde idi. •omlıaypn 11111eı.-c 

çaijjiı lowıılek.c.tin .ııııılttdif 

müesscsatı ik!ısadiyesi ile temasa 
geldi, memleketin bütün ticaret 
odalarına müracaatelti. ~iJlıasga 

bunlar arasında lstanbul licaret 
odası yalnız başı~a memleketin 
mcn;ıfiine en uyf.un gürdüğü 

bir 1-rifeyl tertip ve tanziın 

etmek suretiyle konıisyonıın 

vazifesini azami derecede teshil 
ettiği için huzurı,ıduzda teşekkür 
etmeği bir vazife bilirim. Tarife 
kanunu ve onun rakkamları 
lıaldıtnda crreyan eden mfınaka
flllan ve yapılan propagandaları 

hakiki noktasına getirmek 2arµ

retinde elduf umuıı için fil 
bir kaç cüıııleyi lı112uruııuıı

da tekrar etmek istmm. 
'l'arife ralcamlan ilk yapd· 

dıit ııliııJdl n•betiıı etrafında 
bıılı111m;ık we ya pılrn~tır. 
fddi4 eı1ildiği iibi muj)a~ah 

bir tarıte dqildir. Vı,ıııtıııam.k 
~llJldır Jıi raptıJ11111& birçek 
<tıllkfııııdlerjp yeqi 114"'' •P ~ 
liaı lıty~ctiııc Mı~ ıtı411ıtcek 
o.bın, b.izJııı ~UIJIJ r.cşiııı
Jer *ıJarııı .nitpdiıılıı 4.ıııııınıla 
Jr.llmıJı&tdv, lil~ ... lııld
pf daıif JllClliclıdl4riıı Jtir11 

ağır buluııııvorsa buda doğru-

dan doğruya menıle;;etiıı i!<lı

şadl ilıliyaçla•ım dii§\iıı Jrığii

mü.z ve onıı biran evvl -.ııin 

!Mleblfmek late4ifimiz içbığir. 

1!11 it,ibarla ı;nlar~ tarifesine 
naurıııı bcılki bizim !Arifemiz 
daha aiır a.cldol111111bilir. 6,ana

yi ili!ııırile Qjzdea ıl;lha 1.iı111 

ol~ devletlerin bir kısnıınd:ın 

J;ıymet itibarile ıt11J1dur. s.a.-. 
JefJ tarife ilk yapıldı&ı için 
hükfııod Vf! devld lıundaıı 

ne almak jsteıııjşse bjz sadece 
o nıiktarı ıılırıak i~ iesbit fitil< 
bu tesblt edilirkeıı bir jgslm ~

yiın!!i etmek hiwaye esasınııla 
ttllliıı ettiğ_lmid uıuit .ı1pırur · 
Sade~ v#i~iı9 ~ye et

.lllCk almadı .,ıe~ vıırjdatının 
bir lıısınılll leıniıı edııııı itlıa!At 
~il bl~ vermiş oldu
jlı .-fıalif daima iÖZlimiizQıı 
~· lıaldı ve tabii ol4rak 
bu tarife tertip eıfilir~tııı ınem
leketin iktısad! tlıtiyaı;fan oldu· 
fu gibt nı.ıt flıtbı>.çl~n da 

g~ aıwıck jı!Mcfu. Jııuhtel.lf 

lıQıııiefoıı&aım, '""11MW ... 

süslerin üzı-riııde &rııelerdeıı be
ri çelJllll.tc ia&e.:ilderi lfıyi!ıa 

ınecl:ııi lliııin en~iııntıılerinde 

.bilb:ıua ~it rağbet gören muh· 
telif enciimeıı ;tarJlınd10 ıız ın 

uzadıy;ı ve ıı.ybr~a tetkik e 'il· 
4i. Totkilda verm~ oldıı,ğµ ne
tice ıaıuıediyort'zki memlek ti:ı 

meııfcatiııi lııtr cibettı::ı siyaııet 
c:dece~ bir ıf(rcçededir ., 

Jf 
Ankara, l ( A.A ) - Bü

yük mlll.et mecllsindc bu~ün 
kıı.bııl edilen yeni gümrük 
«arifcol kııııunuaa nazaran 
~daki eşya gümriik rcs
arıinden mu.aftır: Zirııot ve 
teşviki sanayı için kanunlar!a 
resimden lsıiı;na edihm ve 
edilecek mevat ve hayvan.ıt. 
Türk~yeuln bir noktasından 
bir ICllcbi toprağına gtçmck 
şartüe dijtı:r l)Oktasıl]a gcl~n 

veyahut çcnçbl memleketkrC 
çıkarıldıkt4n sonra giıti~ 
m.emN;keôn giiwi.ıpndcn dı· 

°"Q çıl\mıyııralı: veya ınuvak· 
k;ıt kabııl PiiJliinc ~i wnı· 
ijıp llllfbiyçti ASiiyesi biç de 
jişQ!tlksil'iD lijl;IOO bir şcnt 

ll\lı ~ f .. .,.t•ıw· .. ,,..· 
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Ankara yeni yapılan 

rabcr lı~yaliıııcie bir resim, 
daha do~nı,;u bir karikatür 
peyda ıı!du: .\rn:ıdaki kendi 
ak-ine kur~uıı -ıkan kasketli, 
k•Jlotll!, gelirli hir ~ijfür. 

Iladi<eııiıı l ıı ı;ımkll nrnııa

sını galilıa bu •c,iınden daha 
hi anlatmak, kclimeicrc na
sip olmıyac:ık. 

(;rc\·in -ni ·in., ine gelince: 

Emanet, y;ıpıhn talıkikatm 

Ycrcligi ııcticckre bakarak, 
tak-ikrdeki haş!aııgı,· fiyat

larını indirdi. 
lite bu Yuzdcıı de ~iifür

lcr hndi kendilerini brıyko

ta,i yaptılar . Bu me,clc, iki 
türlu dLişLimılclıilir. Dcndıi

lir ki oıomolııl, ekmek, et 
:;ibi Jıarntın zanırl ilıtiyııçL

rından deı;ildir. 1 ,übtı ihti
Jaç lıaliııdc goreı.Jcr, Yarsm 
he, oıı kuru~ fazla •er<iııleı 
Şüfor teh\l·ki>i, munaka~a için 

bunu hareket ıııık ta'ı 0larak 
kabul eder ı c hi bir ticaret 
~crlıesti.,i daı :1>ın:ı k:ıdar sU

rL1kler. 1 lallıuki İı[!l,ıiınct Ye 
kamııı1111 zilıııinti, blı.•hıitlın 

ba,kadıc. Onlar, tic.ırct ser
Le-ti-ini keyf, tama ı;ilıi hi< 
lcrin tatrnininf• nıah..,u:-; '. nır 

; kt ,ekliııllc ı.cıiı:nL . l lalkı 
~ınıflara :1~ ırmu- l'ar~~::nın 

dcj!:il, h"ıtunllıı ıııcnf:ınti ida
re pu-l:ı>ındaki ilırcyi ürper
meler içinde bırakır. 

Yol kanunu 
--·--· 

Mecliste kabul 
edildi 

Ankarn, 2 (A.A) - B. 111. 

Meclisinde şose ı·c l·öprüler 
lıakkmdapi kanun layihası ınl:

zal:ere re kabul olunmuştur. 

Kanun ilı!iı•a ettiği esaslan ııa

zaı-.111 ıncmlekeıinn bütün şose 

ve köprülerin inşa ve taıniri 

nafia vek!ıle!iı:e ı·crilınck!edir. 

Deı·lctçe mühim gö:iileıı şösc· 

!erin uıııuıııi istlk~ınclleri iktısadi 
ve askeri nok!ai nazardan nlii

kadar maka:nlar !Jrafıııdan tes
pit olunur. :--:afia vckiıletiııcc 

teklif ve icra ''ekillcriıl:cye!iııce 
iıışosi tasvip oluı;aıı milli şoscl-ı· 
i!e biıyiil: köı•riıler ilk sıraya 

kona..:a:\tır. 

O:ı~;ckiz Y'1Şllldan :ıitn11~ y.ı

şma kadar lıcr erkek yol ınü

hellefiyetinc tabidir. ı\ laliıll~rlc 

tahsilde bulunanlar, ordu ı·c 

]aııdarnıı efradı mükcllefi,<ctteıı 

Teşrinievvel, Karadeniz 

turnesi için münasip görül· 
mektedir. Bu turnada bir ay 
kadar devam edecek, sonra 
şehrimizde mevsim temsil
lerine başlanacaktır. 

Operet tasavvuru 

Darülbedayie mülhak bir 
operet kısmı teşkili henüz 
bir tasavvur halinde bulun· 

maktadır. Bu tasavvur bu
günlerde bir karara rapte
dilecektir. 

Fakirler için 
Binbirdirekte bir dis

panser açıldı 
Halk fırkası binbirdirek ocağı 

fakır halka kıymetli bir muave
n~t yapabilmek ka•tile dizdariye 
camiinde muteber bazı doktor
larımızın yardımile bir dispanser 
açmıştır . 

Pek temiz bir ha,ıa muayene 

oda>ına malik bulunan dispanser 
evvelki günden itibaren faaliyete 
başlamıştır . Burada fakir halka 
mümkün olan ilaçlar da veril
mektedir . 

.\ladeıııki 'ın kurar , 
bir t.:tkikin nc·tkc,itlir. U 
lıaltk senelerce alııınıı> bir 
fazl:ı 1 ,ıra ııılıaı d 'eriliyor 
demek. Otoıııo lıikikriıı halka 
k~fa tutııı:ıları i-i bir lını 1i 

maaHır. 
--- ----· .. ----

İz mirde 
_ İ 13u hayırlı işin müteıebbisıe· 

i rini biz de tebrik ed~riz . 

' . 
nıana~ızlastı rıYeır. . . 
(:rcı in nıeınlchttcki hıra' -

tı~ı te~İrt.! \l.'linı.:l', pek a.1. 

lıir kı.-ınıdan !'" ka hemen 
herke, memnundur. Sol. o!Ja

rı <ırat kiiprustı kad:ır kor· 
kuııç bir hak getiren, her 
ku•cdc bir kaza yapan bu 
cchcııııcnı makinelerinin ~a

tca halızal:ırımızda eyi lınti-

-·- i 
1 Kadriye H. tahkikatı- ı 
ına ait e?rak tetkik olu-J 
' nacak kararname ya- : 

r;ıL.ırı ·yoktur. (.rcY, ~chriınizc 

nck ıııuhtnç oidu~u rahatı 1 
• 

ı'ctirdi. Kaza bela >litıı~ları ı' 
!10 kaldı. Fııkııt cl(iıı ak~aııı 

~ııforkrin J,a,ı:ayn lıa~k:dık- İ 
Lrı «>ylcniı ordu. Eh, ı~,;iziik 1

1 içLi kacl.ır ıııtızırdır. 

~ 
-~- -- ·--

4 n1en1ur çıkarıldı 
Dün vil:iret iıızilıat koıni,

ycı:u toplanarak c:ö,·t ııwmur 

hık!.ı ~da me:ııuriye!tcıı ihraç , 
J::ı.r:-.rı ı.-·crnıiştit. Dit n1eınurl'1.rd;ın ı 
:~:. ·ci husttsiyr.-niıı t~şoc<lkları 
ı,ıerl:ez mcı.ıura 1\hıııet llaındi, 

cibayd rner.rnnı Cevdet \C Çar
~iç! bl!sil ~·ıcıımrıı J<~m~l ııc,·-

1-ı ihtfös ıııaı.ldesiııd.::n, C'skü
d3r nıalıııüdf:ri•lüğii \'aridat 
r.ıc;ııunı faik bey de rüşvet 

ddığı içiıı i'ıraç cdil::.işierdir. j 

\ 
zılacak ; 

Kadriye 11. nıc-eksi uhki-
katına alt cnak, davanın 

nakli lir.c·rine, dtııı :\Hiddei 
umunıilikçc izıııirc ııüııdcril
nıi~tir. :'llcvkufl:ınn d:ı m. 
Yapurla ı~ünckrilmclcri için 

ifası ldzım ;;clı.:n n1ua1n(:lc 

ikmal cdi!mi~tir. llie\ kuflar 
lzmirc göııderilnı~k üzeredir. 

Daya, lzıııirdc bir i:itintak 

dairesine nrilecek, errak ye-
niden tetkik olunnc<tktır. i.\e-
tkedc cracla takpna:nc lıa

;.ı:ırlan:ıc:ıl\, nıuzntınl:tr:n nıu

bkcrnclcrinc lıi:rnnı gürtildli
ğü tııkdirdc dan lzmir ıti;ir 
cc7.:ı nıalıkcıııesinc İntikal 

cdcccktic. 
• 'eıiccnin on giine kadar 

:ınh~ılması nrnhtvııcldir. 

Etuval sinemasının yarısı 

BcyoğluııJ~ki ı::tııval sincına

sır:n yarı hisst<ı;i emvali met
rukeye ait olduğu ıı;iıı diiıı bu 
hisse ıııüzayc :le ile 38000 liraya 

s.ıtılınıştır. 

* H. F. Binbirdirek ocağından: 
Oca·~ımız dahilinde açtığımız 

di,p•o«·rin küşadında kıymetli 

mua·:cnot\eri görülen isimleri 
ccftcrlerimizde mevcut muhterem 
vo insaniyetperver zevata alenen 
arzı teş•kkür ederiz . 

Huayene gilnleri 
Cumartesi : 1 1- 12 İç hasta· 

lıklan (Dr. Fehmi B. ) , Pazar 
10-11 Cerrahi ha.ıalıklar (Dr. 

Akif 8- ) , Pazartesi : 11 · 12 
Cilt ve Frengi hastalıkları ( Dr, · 
İzzet Kamil B. ) , Salı 10-11 
Kadın ha.talıkları (Dr. Atıf B.) 
Çar~anı!ıa : 11-12 lçhastalıklan 
(De. MuzafferŞevkiB.)Perşembe 
1 o-ı l Çocuk hastalıkları ( Dr. 
Te·:fik Tosun B.) . ------
Yakacık suları tahlil 

edildi 
Yakacık belediyesi , Yaka

cıkta mevcut ( 26 ) nevi sudan 
( 1 O) tanesini tahlil ettirmiş ve 
raporlarını almıştır . 

Bu suların her biri başka bir 
şifaya maliktir. Rapor lstanbulun 
en nefis sularının Yakacıktaoldu
ğunu gö.teriyor . Bundan baıka 
sulardan bir kısmı mide hasta· 

lıklarına iyi geldiği gibi bir kısmı da 
müdrir veya müleyyin oldukları 

cihetle halk arasında büyük şöh· 
ret kazanmışlardır • 

planlara ·•· "" 1111 gore nasıi olacak i 
Hükumet merkezimizin 

mustakbel şekli bir 
kalbi andırmaktadır . ---=--~=---~~~~~~~~~~---

imar faaliyetine ne şekilde ve ne 
zaman başlanacak ? 

' 

Ankar:ıııın imarı ·çin ,-ap
tırılan iiç pl:lııdan en nıun:ı

>ilıini >eçıııck uz.re re,ekkiıl 

cckıı .Juri ıv:ı-ındaıı e p;üzcl 
;;:ın"atlar akaclcılfi,i ımı:ıllinık· 

riııdcn Cel:\I l·~-ııt il. liırinin 
hlrind olarak kahııl etıijti 

H Jaııscııiıı pl,1111 ı·e ,chir· 
deki tatbikatı hakkında atide· 
ki izahatı .a:ernıi~ti: 

Juriııin kalıul etti:);i 
Jııı'"ıı pıl.ıııı her ı.:ilıcttcn 
ınukcnı mel p"1ndır. \ :ılııız 
lıu~üıı için dej:l;il. '.ırın hile 
yuı.:uda gelecek lıııtıin prıı· 

.ielcri !ıerrnrnf cddıilccı.:k 
~ckilck taıızinı t·tlilmi, , e 
itıninanl:ı t:ıtlıik olıınalıillir 
~d;ildedir. 

Liman ~irketinde 
-·--

Kabul edilen iki madde 
Liman şirketi heyeti umu

miyesi dün fevkaliide bir 
içtima yapılmıştır. 

Bu içtimada i~tısat veka
leti namına ticaret müdür 
namına defterdar Şefık bey
lerle hissedarlar hazır bu

lunmuştur. 

içtımaında şu iki mesele mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

Şirketin in~isarı altında 
bulunan dalgıçlık işlerinin 

serbestisine hükumetçe mu
vafakat edildiği takdirde 
sirketin de buna muvafakat 
' etmesi için meclisi idareye 
selahiyet verilmiştir. 

Bu dalğıçlık inhisarı kal
karsa şirket gibi başkala
rıda dalgıçlık i~terile meş
gul olabileceklerdir. 

Dün tarife hesaplarında 
masarifi umumiyeye yapılan 
yüzde on beş zammın yiiz
de dokuza indirilmesi mes
elesi de kabul 1 edilmiştir. 

Ziraat kongresinde 

murahhaslarımız 
7 l laz.raııcla Biıkrc<t~ topla

ııaok olan bcyııelıııilcl ziraat 
koııgrasinc intihap edilen ıııu

rahhaslarımızdan Mardin ıııcb'

usn N!ıri ve Burs.1 nıeb'usıı 

J\\uhlis Bey!er yaknıda şehri· 

nıizden hareket edeceklerdir. 

.... U.Octl:.·.:.r "t!J~URV 1...0ı..il CAOOEJiı}~ 

MUE,sE~AT• l1NAIYE. • •NOu.>r"'' -
($fliı VE l'E,,_ı ISl(ANA ""11.(.M~ES A'lrtıl 1J11 

. cı --·-

' 

• U M~Mı ._, ,t .A ,.._ 

i~tı<RıBE.N •lA ı ıouoo 

:~ .~ı========= 

.\nkımı rnktilc plünsız 

olarak yapılma,ıııdan da!';ıl

mı~tır. reni pliln bu nıah

zunı kıikıınden kazımakta ı·e 

yeni ~chri bir kul lrnliııe 

~eti rnıcl.. tı:di r. 
Ana yollar 

Pl.inııı t·ıtlıi!:atıııa en e\ ı el 
ana Y'>ll:ınlaıı lıa~l:ınııı:ısı ta· 
lıiidir. llu i< de kaııaliz<1'rnn· . . 
la aLi!:adardır. 1·:" clı\ t:ılı· 
tL·zzcın in rc:-:i:.;a tın 

g-t(irilnıl':--İ c.:lzenıdir. 

' iicmtı 
llıınun 

'Licuda e,ctirilnıl.~~i h;in d\..'. i~a 

rn<'cral:ırdmı ba~lannıalıdır. 

\Iccrn sularının nehre• Le 
nıiz ı.Jarak akma ı için tı.:r,ilı 

'e t,.,fiyc ha' uzları :ırzi fi
litrııi t:ırlaiarı 'uct cl:t g:elınc

lidir. 
l'l:lıı ıırncilıince bta,yoııdan 

çıkıııca lıiıyiık lıir nıevd:ıııa 
aı-rılan diirt lııı\ uk cad
deye ta,adııf edilecektir. llıı

mın birisi, yani 'ııldaki ko,tı 
nırlıal~inc, rırwdaki •inıdiki 

i:-.ta:-.yon c:ıdc.h.::'inl.'. onLln ~·a

ıımdaıı dit!;er bir cnddc ek 
~ayl.'t muntazanı ye p,ıızl.'I hir 
lıahçc içinden ~cçerek ( h

ıııaıılı !ı:ııık:ı,111111 kar~ı,ıııa 

ı·ııpılacuk olan opera1<1 dop;ru 
ı;ideccktir ki opcr.ınııı ı .ııtın 

dan ~inıdiki adliye '<ıraymuı 

,oı t;ırnfııı<t dııQru çıkacak 

temdidi caddenin de lıir kıs-

1111 nıerdiYcnli ve alıideı l lıir 
~ckildc olup arah:ılar lıu cttd· 
dede de arazİl-c uyan ını.:dl· 
knkki yollarİa ka-IC) c çıİ,a· 
caktır, ,elırin cıı l(ıizd m:ın 
z:ıra-.ını bu :-- n ikı t'ac. de 
tc•kil edecel:tir. 

Ycni~chrc gidecek ol ııılar 
da bt:ısY< •ndaıı çıkmc.ı en 
,.ı.~ cadde) i takip ederek \ e 

~imdiki tren kiipri1>ii :ılun

daıı µ;eçcrek C:ızi caddc,iııc 

pJreccklerdir. Bu cadde lıir 
tnraftan da Tıırk ocakları YC 
'lıııc yaıııııd:ııı kakı c n· 
Celıcciy.e do~ru ~id~ccktir. 

!·'.ski \C ı·cııi,dıir -inıcn· 
difcr hattı iİc ta;ııaınilt: ayrıl· 
mı,tır. İki k!:'ıı.ı arn,ında lıo~ 
lıir. ,·ıha nı \ '"ııttur. ~ehrin 
hu iki kı;nıı Lı> yol ile nıer
lıııtuır 

Ticaret merkezi 
Ticaret merkezi ~ene ı.:>ki 

Ankaraııın ~iımliki çar~ı meı'· 
kikrinde tcıııcrkü;1, edecek 

·-· 
Ye fakrı< htıkıiıııct daireleri 
\ cni~ehink C:ızi lıııh arının 

kcıııınııa !:ıpıbc-:ık 'c lııınd, 
lıiıı:ılar lııı suretld \ eııi~ı.:lıirc 
llir "'l.:hir ıu.ını::ıra -ı 'ı.:r ·t..: .. 

cekıir. 

Umumi mahaller 
l'l:lııda kı ~ıı ııı.ılı·ıl1i ~inı· 

diki nıeı kiiııiıı \ ~ denıır \O· 

luıııııı karıı tarafındadır: ci • 
mir yoluna lıiti,ik olarak İ>· 

t:ısyon:ı kadar teı ,ii prufc -orc 
teklif edikcektir. l\alıri-taııın 

lıer üç pl:lndal.i ıııeı·kikri 

de Jı•ri lıcı ctinıizçe 1ı .'cııil

ıııeıııi~rir. Bı: ııı:ılı·ıllın de 

tc biti profc< ır ·n · ·'ı•ıc"11L 
lıırakılnıı~rır. il >:ı\ .ı \k· 

kı>prııdc, 1 la! dL ' :, ,ı ,, •
ıııı y<ııııııda u':ıc·ıktır. ı°"lıri

kal:ır \C amele n··ılı·• 1 i.»i 

:;o~u k ku yıı :ır b ·.ıııd:ıd ı r. 

Göller 
c;iilh.:r -.ul<ırın 1~1u-.·ıic ol-

du;tll nıalı;ıllı.:rdnlir. Bu ıııcı · 
kilerde 1 latip~ayı. Bent dL' 
re•i ı·c lncl" ,ııdur. 

İmar faaliyeti nasıl 
olacak? 

E-ki ıc Yeni ~chirLk imar 

fnali)Ctİ iki J,ı;nıa il\ cıh ·ık 

tır. l'l:iııın tntlıiki lıal,l;ııı

cl:ıJ..i k:ıııunuıı kalı lııııdı.:ıı 

:-;onra p?<\n nıuccbincc ~ o1 

olına'ı ...... bina~ •ll'ıl·ııa:-ı tl
zınıgL·l-..~ r~':irdL· k<ltl~ı.;n 

kinı-e iıı~a:ıt )«tpaııııy.ı..::ıktır . 

Phind~t güruh.:n t<:\ e ....... ı .. ! 

.mda in~J:ıta mu. a< ıle edile 
cck 'c :ıııcak ;elırin ,erek 

C"ıki \'C gl'rl.'1.. YlLl il.!' n1~ 

lnrı t·ı,tıkt·ııı sonr-ı in-·ı.ıt'n 

oralara ) urün1..:..;inc n1u ... 11 h: 
ı ılı.ıııacaktır. 

~elıriıı pl:\nı tc<adııli olo 
rak bir kalbe lıcnY.c·r ki \ıı 

k:ır:ııııız d;ı Ttirkiyeııiıı kail l· 

dir. l'lilnın \,aln i ımrkc 

ittih'17. ctnu.: ... in..: .e. .. •rı..• .)r'l\'.l 

cmbolik lıir :ıbitk ) ,ıpı 1, 

>llll t.ı .ı\ \ur eltim ve 11 ~ e
t · "}le !im. PJ, nLırını ilı r 
dtirccc, ııı. ı:n yeı:i ~clddc 

'c ,aıı':ıt fülubund.ı ( .nzi 
llar.rctkrini t oı il tclccck 
lııı ahide yalııız lıir he}'kd 
halinde dci';il, bir bina :jek
lindc olmalıdır. 

,._ 
• 
~~~~~~~~-

H n r i c i SİYBSetimiz 
Üal tarafı llncl ıayıfam12da.dırJ 

ı Kezalik İran komşumuzla da 
1 hudutlarımızın tespit ve tahdidi 

1 
usulünde itilaf cdilmit ve bumak· 
satla müşterek bir komisyon leş· 

kili ve onun >ür"atle ite başla-
ına•ı takarrür elmitlir. O haldek' 

artık yeni Türkiyenin bütür 

komıularile huduıları filen vı 

temamil~ tespit edilmiş ve hiı 

bir lıükumeıle esaslı ihtilafı kal 

mamıştır . Hallolunan meselelet 
hep geçmiş devirlerden veya 

onların neticelerinden kalmış ve 

senelerden beri elkirı umumiye· 
mizi işgal etmişti . Bunların 

halli hususunda her taraftan g&· 

terilen itidal , adilane ve mu .. 
lihane neticeler için nihayet 1,ir 
intaç u•ulu bulunmasına imkan 
verdi . 

Milletler hayatında eksik ol· 
mıyacak olan gelecek mesele

lerin karşılanm .. mda ,.e halle
dilmesinde Türkiyen:n kendi 
menfaat ve lıaklarını h{·r yola ter· 
ciheıı beynelmilel mu,lilıaııe u ·u' 

!erde arama~ me.slejıinin üııııt balı~ 

olduğunu da bu!ldan iaıcllil 

etmiş oluyor. 

tabii v. 

olarak bizım 

Bu an\~maların 

iyi neticeler 

Parısteki buyuk 

1 .içimiz avdetinde Fransa ile bir 
1 

j dostluk ve uzlaşma ve hakem 

1 

1 

( 

muahedesi müzakersine girir
celr.tir 

Bu anlaşma ve muahedenin 
hudutlar üzerinde teessüs ede-

cek olan emniyete kuvvet ve 
münasebata aynca samimiyet i
lave edecegine ve bunlardan 
memnun olacağımıza şüph• yok· 
lur. Alinaya gidocck olan clçi
mı7. d· derhal Yunan hükümr· 
tde . ı nıukarı er oanl do,ıluk 

vt h;\kcrıı rrıuahedf"sinin müza

kera<in·· baılıyacaktır. Bu yakın 
kom.nmu1.la da:ma arıza.ız ye 

enıniy..tli miinascbatta bulunmak 
bizim ha1<iki emelımizdir. 

Halledıdiğinı arzet.iğ~nı bı.. 

m•;elel.rin esaslı hatlanııo g_ 

lınc• bunlardan Türkiy~·Surive 

hududu içın o hudud•Jn tdk•
k1r.,. ı.1~n)ur komisyonun m~s:tisı 

\C Turkiyenır. orad>kt cnın:y ·
tinın i. hl.,. anı (•tllı?i yaziyet naı:ırt 

i ıhor.,-a] narak ili •ar:Ln rrma

tat le bir hat k•ıLul o'.unmı;ıtur. 

Müh::ıdclc işlerimle ~v

vC'!c.:c de arzettiğinı iki 
taraf hiil:unıetinin ıl'Üzak .. 
re \'C temaslarından mu · 

hem olan nıüb•dd k• • 
misyonundaki bit,11 af r< ıs· 
lerin İs•atoko <'sas· ıda'·i 
tdkinat VL' lek!ifatıııı b.IN, 

ettik. 
D ·ıniry0lu ınes' c\cshde 

ise esa, itibarile ıınbs!lı' . . 
olup bu lrnsusta tea i.: 
lazım gdPn nıektı;p!ıırı:ı 
tahriri ile- iştigal edilmek· 
lccli •. -

Papa 
Yeni talim~t 

i~fed~ 
Aıin.ı 2 ( \n ksarı,• ) '.'.1 

l'apa lıaric..~·c n,.za: tin" h-:zı 

ıaliır.aılar l: k!.ıncla T··rk ııo~'üi 

nazarını hnn uir 1 \nraf göııder
mi~t'r . Teloı af m~him '" !\-1. 
l'apa_.a ı eni ta'i aı r.önder·I· 
m i-' ı t:I am >ı d yaı:·ı 

M. \" t'llizd• un ri> tınd b r 
içtima akı dil rek M. Paı ~} a 
talım• g·r.derılec .Lr, Hu ta· 
limal M. Papaya encak c r m-

ha günu vaml 
ıtilafnameyt' derhal 
leceği rivayetleri 
addolunuyor. 

ola a ı.ıb, 
.ah çeki. 
mevsimsiz 
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Yedi sene rnücadelesi 
l!i;lün Avnıpanın hücumuna uğrıyan Frihdrih s ırf harp fenninde 

cö·tcrdiği deha ile he•ap'1z düşmanlarına gal"be çaldı ... 

1 7 40 senesi 31 nıayı< ayın

da 'ehtı uzerine (ikinci Fridrih) 
n.mı altında 'andalii kıraliye 

l:u• t elti. Şekli idare)i değiı

t:ı rr·cmcklc hra~er daha mü
nc\ vrranc bir ~ureltc icrayı 

hu!:ün.et ve cdyanı muhıelifeye 

l:trıı n.lsı:mahakaraıv hareket 
C)"!cdi. İ(k< nccyi kaldırıp ada

tt:n uret hakikiyede tavziine sarfı 

(Uj<cl < lli. idareyi tı:m•mile eline 
akrak habızlıga düçı:r olanların 
huzuruna çıkıp arzı ıikô.yet 
etmelerine mü.aade eyledi, 

Bir devletin temelinin kuv
vc·tli bir ordu ,.e muntazam bir 
maliye olduğunu bilen yeni hü
kümdar Lunların tensik ve isla
lıına ham mesai etti. O sırado 

Alrr.anya ımpcratoru ( Altıncı 

b~ıl ) vefat cdrp erk~k evladı 

lere en muktedir ve en [aal zeratı 

intihap etnıf'ini bilirdi . Maari
f:n tamimine ve Prusyanın iktı

uden taalisine çok çalıştı . Ka
nallar a~trrarak , bataklıklar ku
rutularak vr yollar inıa ettirerek 
memleketin ziraat , ticaret Ye 
lıututu murasalasını ;;!ah ve 
temin etti . 

Mütevali teşviklerilt sanayiin 
terakkisine müvaffak oldu. En 
ziyade itina etliği »rdu ıdi. 
Muttasıl teftişatta bulunur, za

bitanın en küçük tekasülüııü 

şiddetle tecziye edip her türlü 
ihtimalata karşı ordunun bütün 
levazımını ikmal ile harbe 
amade bulundururdu. Başında 
bulunan bu dahi ile Prusya 
milletinin iftihar cttigini söyle
mek hakikati beyan eyle-

o!r:ıadığı cihetle /\ ·u;lurya ,.e mektedir. 
Macar;,ıandaki bütün hukukunu ~ 

dalıa bayatta iken kerime>ı 

( M~ri kWl ) e r 1 1 terketmişti. 

(ikinci Fridriİı) fmatta!l istıfade 

c dere'~ Pru5yar.ın öteden beri 

m~tmab naıarı olan ( 5=ileziya ) 
kıı'a<tm elde etmek m:ıbadile 

t darikatı askeriyeye baıladı. 

Maa:rahh enel emiıde Viyanayal 
b:r memur göndererek (Sılcııya) 
üzerindeki hukuku ta•dik ı 

1 

(l\.lari terez) kaybettigi (Si
liziya}yı hiç bir vakıı unutma

mıştı. civar hiikumdarlarının 

(ikinci Fridrih) i gıpta etmekte 

ve ana cliş bilemekte oldukla
nndan bilistifade dıi,manın 

mahvi hakkında tertip ettiği 

plana Rusya ve Saksunyayı 
sühuletle ithal eyledi. 

(Bitmedi) 

olunduğu takdirde ( Mari Tc· lı (l) Avueturya lmparatorlçeıl ve Bo-
• H ··d ht:mya kıraliçeıl ( Marl Tere"J: ) aayet 

rı.:z. ) ı duşman\arına kaşı mu a- ı ceıur ve müdepblr bir kadındı. Müt•· 

frıya hazır olduğunu bildirdi. : rünlle,-ha blllhcre İmparator olan i&r.ıncl 
Yoıef )in ve Franıa. kt.r..XL ( on altıncı 

fi;lıakık ispanya, Fransa ve Lu,·ı)nin ıcvcc•i olup 1793 ıhtilillnde 
E"viyera d~,·felferi genç bir · ldan1 edilen (Mari Anluanet) in ~·alide

! leri idi • 
kadı~ elinde kalan Avusturyaya 1 

' ve tahtı idaresinde bulunan ' 
ır.cmaliki aralarında taksim et
mek iizere iıtifak atmişler ve 
har<kcte gelmişlerdi. ( Mari 

Tı rez ) hu t•klif; lıir şekavet 

addedip şiddetle redeltiğinden 

( ikınci F eridirih ) otuz bin 
kişilik bir ordu ile ( Sileziya )yı 

-
Satılık köşk 

Göztep~den Erenköyiine gi· 
ben radde üstünde beş dönüm 
bahçeli on odah Kolsuz Ethem 
Paşa köşkü satılıktır. Görmek 
istiyenler içindeki bekciye fiyatı 

için gülhane hastan'8inde Dr. 

Ahmet Hamide miiracaatları. 
bagteten istila eyledi. Bu mü- -------. ------

p A iL.in 
nn<ebetle rusya ve vmturya 

J,ranbul ınahkemei a'liye 
ara,ında zuhür eden muharebe 

ikinö hukuk daire,inden 
tr.rafeynin galibiyet Ye m•ğlu-

biyetlerile doludur. Nihayet 25 
kiınunuevvel 17 45 tarihinde 
Saksunyalıların paytohtı(Ore>de:t) 

ştf.irinde aktolunan rnlh ile 
( ~ ileziya ) Prusyanın tahtı 

hal:<miyetine geçti. 

1 7 41 de h rbin tehlikeli bir 
ıe"ıl aldığı sırada ( ikinci Fri
rih l meydanı harpten baş veki
line kadar gönderdiği bir tah
riralta şu cümleleri yazmışlı : 

• Esir edilmek felakelinc düçar 
olu.anı biraderim ( Avğust 
Yilhelm ) le bilbtişarc hareket 
etmenı7.i ve hurriyetimi i•tih,al 

için devletin şeref ve haysiyctile 
kabili telif olmıyan hiç bir !e

te' bt:ste bulunmamanızı ,.e hiç 

bir şekilde fidyei necat V<rınc

ıııenizi ve ben dünyaya gelme
mi ;im gibi harbe devem etme
nizi rnreti kat 'iyede emrederim. 

Otuz üç yaşında olan (ikinci 
Fridrih) bütün Avrupada büyük 
bir mevki ihraz etmiş ve o za
r~anın en yüksek bir hükumdarı 
olı.rak tanınmıştı. 

Müşarüniley hmüstebit olup vü
kelası emirlerini harfiyen icra ile 
mtikellefdiler. Maamalih imal 

şah,ını •devletin birinci hiz
metkarı• addederdi. Daima 
istimal elliği bu tabir samimi 
hh ve kanaati idi . Emri kat'isi 
muci!.ıince devlet işleri bilaistisna 
kendisine ar20lunurdu . 

İşte bu sayed, bir takım lü
zurr..uz masrafların önüne geçe
rek muazzam bir ordu meydana 
getirdi. Mü13rüni!eyh memuriyet-

l lampar,um Kuyuınci~ an den
di tarafından Beyoglu Feri 
köyiındc barurane caddc,in
de 164 numarada h'.arııik 

'lutalyan Ye Par,eh .\lutaf
rnn aleyhlerine ikame eyle
diği 3000 lira alacak da\ a
'ıııd:ın dolayı mumaileyh 
nanılarında y:ıpılan davetiye 
varnkaları zahmıa bunlardan 

Karııik 'lutafyanın elyeym Yu
nani tanda olduğu ve Yuna
nbtanın neresinde bulumlu
l\"U meçhul oldujl;u ve Parseh 
.\lut:ıfyan dahi elyenn Tir-

ycstcde olup ne tarafınd:ı uldu
ğll meçhul bulunduğu yazı
J;ın nıe~nrhatt:ın anla~ılmı~ 
ye müddei vekilinin murn
!ıkı kanun giiriılen talebi yeç
hile yirmi p;ün miiddctlc ila
nen tcbli~at icra,ına karar 
verilmi~ olduğundan yeniden 
iml<l Ye mahkeme divanha-
nesinde talik ktlınan davet-
namderdc muharrer temu-
zun birinci pazartesi günü saat 

onüç buçukta lccclil muhakeme 
bizzat muhakemeye gelmeniz 
ye yahut tarafınızdan \ekil 
göndermenizi ve ak'i taktir
de hakkınızda gıyaben mu
hakemenin icra kılınac:ığı 

malUın olmak üzere keyfiret 
lan olunur. 

Dr. XL'ZHET .'AKİR 
"Bursa Çekirgede ılıca 

ve elektrik tedavisi mü
tahassısı. 

Pl•lttupla Ja izahat \·erilir. 

VAl<lT 3 Haziran 

Yeni gümrük kanunu 
Iı ' ııt::ı \ ı .ıdır 

zarfında tekrar ithal edilen 
Yerli 'qa eHkc p;umnrk 
rı.:--.ıni j ... tifa t:dilnıi~ t.:~nchi 

t.: .... ,·~ı"'t., altı ;\\ zarlında i.ıdc 

edilmek ~artilt: panayırlar, ti
y:ı<rolar \ c . irklcr, ko-u ı·c 1 

y:ırı-lar için nılll akk:ıtcn it- 1 

hal edilen ur nrm c~ı a ı e l 
hay' ;tııat, ı::ınıir 'ey a boy:rrı

ma için mcrılckctten ı;ıt..;ırı

lıp \ eya ithal edilen c~ya. 

~ukadar ki g·ırmnrk resmi 
tediyesine t:\hi tutulacak yeni 
ck>anıı ;ı,liye il;h e edilmemi~ 
olnıa:-.ı nıc':'rutttır. 

Yeni ak,aıııı asliye il:\\·c 
olundup,u takdirde lıu aksam
dan resim alınır. Yerli mah
;u\krin 'e mamullerin ihra
catrrıa mahsus olarak ithal 
edilen \Tni 'c ktıllaııılmı~ YC 
ınark:dannıı~ ~i~clcr .. çu' allar 
'c fıçılar \ e ıııadenl Ye,ait 
kaplar ile lıtııılard:ııı e\ 'kc 
ithal;\t rc;mi i'tifa edildikten 
\Cya )apıldıkr:ııı sımra )erli 
mah;ul:lt dolu olarak ihraç 
edilip lıihllıarc ~craiti mah
sus:ı tahtıııda bo' 'e rn dolu . . 
olarak gelen 
daki il:\ı;lar 

hükt'ınıctin 

:--ironlcr, aşattı

' c tıp aletleri 
t:ıvin edeccp;i 

nılıc.ldctçc nco:--;af, ar:--an, iy<1-
dup1Jta,yoııı, sa[ lıiyodiir dö 
nı!·rhlır, >af iymltir d<> nıcr

J..ur. -al ~alisil:lt dii nıerkiir, 

sar 'iyanUr dii nıerklir, te
fcrruatilc beraber Roııtkcn 

cihazı, nıczkLİr cihazı i~lete

cck olan nıotür ve dinanıo

!tırı dahildir. Teshir Ye ya 
;.;o,u ,.e binek 'e y:ıhut e~ya ' . . 
nakletmek için ecnebi nıcnı-

kketlere gönderilip p;enc 
iade edilen Türkiye ıııah,u-

1:\tı nıamul;\t, hap anar 'e 
nakil \·a'."1ta~1, ihracatta !'ar
p;ıltk ol:ır;ık i. linıal edilecek 
jeı.ltinıkn her ne' i mensucat 
\e madenlerden \e soldan 
kaığıtlarındaıı 'mnat 'e tii
cıın balyalarında kullanılmak 

Uzere tilrnl edilecek küriiklü 
nıukan al ar ve incir mahsu· 
ltiıı(in ambalajında kullanıl

mak için celbolunacak k,\j!;ıt 
1 ye er1"ali maddeler Ye nak

linde istimal edilen husu,t 
tertibatı haiz arabalar vesaire. 

:\!aliye Ye lktı;at 'ekalet
lcrince ta) in olunacak mud
dNler zrfıııda ihraç edilmek 
şartilc re,:m v•~rnıeklc mü
! cllcf olanlar tarafından p;e
tirilcn vey:ı hunların namla
rına ~ircn c~ya, muafen it
hal olunduğu halde nıuhtas

'un lehine btimal edilmeden 
veyahut bir mıiddet btiıııal 

edildikten sonra heyeti a,Ji. 
yesile veyahut mahiyeti teb

dil edilmek suretile muafiye
ti gayri haiz mahallere deY-

1 redilen eşya denedildiği 
zamandaki ~ekil ı e mahiyetine 

güre temsil edileceği tarife 

maddesi üzerinden gUnırük 

rc,nıine tabidir. Bu tarifede 
memnuniyeti zikredilnıiycn 

e~yanııı başka kanunlarla it
hali men edil mi~ ise bu ıncııı

nuiyct devanı eder. Ayrı :ıyrı 
resimlere tabi olan Yeya rc><

nıe tabi olanla olmıyaıı eş

ya tarifede zikredilmi~ bulu
nuyorsa işbu mahlt'ıttan alına

cak resim miktarının tayinin
de ihtiva etmekte olduğu 

maddeler arasında resme ta
bi olanların sıklet itibarile 
ıı;alibine itibar oluthır .. \ncak 
bu nıahluttaki maddelerden 
en yuksek resme t;lbi olan 
sıklet itibarile yüzde onbeş 

( ı .ı dahil) nisbeti mütecaviz 
olursa tamamı bu en yüksek 
resimli maddeye güre resme 
tabi tutulur. 

Kezalik i~bu mahlıitu ter
kip eden maddelerin herbiri 
de yüzde on be~ten dun o
lursa en yüksek resmi veren 

• 

har:,?;i"i İ'-t.! re:-;111in taınunıı 

onun üzerinden yüzde on 
tuızil:ltla alınır. Kalınlıj!;ı ne 
olur.'a ol,un, tarifede mc\ cut 
olnıa,lıkça gunıw; yaldızlılar

da n.: .... in1 ~ uzdt.: yirnıi \ c ynl· 
ılızlılarda ~ uzd'..: kırk, [azl•t..'i
k tah>il olunur \luhtı:lif rii
'uıııa t.lbi c~ya lıir kap ılc

nıııııııda bulunur \C nıukcl-

lef bunların cuınlc,inin için-
de en ~ ıiksck rc,mc tabi o
lan neı i :ıtldcdilcrek p;ıın1riik
Jeme<ini lıeyannaıne,inde tek
li[ ede"c bu teklif gümriik 
idare>incc kabul olunur. :\la
kinclcr, ınotürler, iptidai ma
ddeler gibi nıeııılcketin iktı· 

s:u.H faaliyetine \ey a fc, ka· 
l:lde ihtiyaçlarına yarıyan c~

ya rc:--inılcrinin kı:-n1cn \·e) a 
tamamen iiç ay nııiddetlc te
ciline \!aliye 'ekili mezun
dur. Bu tecilden btifade ede
bilecek csrnnın ncı ileri icra 
Yekilleri heyetince tayin olu
nur .• \~a1'ıda yazılı aj);aı;larla 

diıkünı halinde ithal edilen 
mayilerin makbul ,clıeplerin
den dolayt sıkletleri tayin c
dilmedi~i takdirde p;lımnrk 
idare'i te,lıit eder. 

E~~ ayı mezkt\renin metre 
nıikabt (~00) kilodur. \lc:;c 
Ye ccı izin µ,ayrı kere>tclerin 
her metre mikabı (SOO) kilo, 
nıayi:ıtın her hcktolitresi <JO 
kilo, µ,unıriik umumi rnrifc,j 
bir lnl("iliz lirası ( CJ) Tiirk 
lirast he. alıilc te,bit Ye o 
he,ap tarife nbpetlcrimle esa.; 
ittihaz edilnıi:; olduj:';undan 
bu kanunıın tatbiki sırasında 
her iiç ayltk 'a'atl kambiyo 
fiyatına ~l)rc yukarıda p;t'>:":tC
rilen nispet yLizde yirmi de

recesinde bir tenezzül \eya 
tereHu arzedccek olıı"a umu
mt tarifede ıı;foterilcn rc,irn

ler üzerinde ~!aliye Yekili 
tarafından bu tenczzlil 'eya 

teref!u ni4ıetindc tenzilat 
yeya zanııniyat icra ve tari

kdcki rc,imler müteakip iiç 

ay zarfında ana µ,iire tenzil 
veya zamlar ile tatbik ve 
i'rifa olunur. 

Kanun lıerYcçhi ati muvak
kat bir maddeyi ihtirn et
mektedir: " Kendilerilc ticaret 

nıuk:n ekleri aktolunarnk 
konsolide cdilmi~ bulunan 
dcYlctlcr ınc' rudatı nıeya

nıııdal.i :;eker 'c ,ekerli nıe

, ·at ile petrol ve benzin 

mll~takkarından ımık:I\ elen:ı

me müddetlerinin hitamına 

k:ıdar C>ki tarife mucibince 

gümrük \ e istihl,lk ycqı;isile 
her ki!osı;ndan ayrıca sekiz 
kurus inhisar resmi alınma-

' 
sına de' arn olunur .• 

Bursa aslıye mahkemesi 

ikinci hukuk dairesinden: flur
sada .\laksenı mahallesinde 
mukim olup dört yol aj:';azın

da bakkaliye ile nıe~p;ul sabık 

J faik fırkası tahsildarı ! lafız 
:\lchmet cfendinin zimmetine 

p;cçirdiği dört yırz on üç lira 
lfç buçuk kuru~un tahsili hak
kında fırka 'ekili Cezbi bey 
tara[ında11 ikame olunan da
\ anın tahkikatı billiknıal bu 
baptaki dam dosy:N mııhke

meyc endi kılınnıışttr. 

:\lumailcyh l\lehnıet dendi 
namına e.-ııayı tahkıkatta ya
zılan da\ eriye, (bundan altı 

mah mukaddem firar ederek 
nereye µ.ittiği meçhulumuz
dur) diyerek iade edildiği. 

göriilmli~ olup 1-icclilmuhakc
me tayin kılınan 1 Temmuz 
929 tarihiı1e mu"ıdif Pazar 
günü on dörtte mahkemede 
bizzat bulunmadığını<'- veya 
ı·ekil göndermediğiniz taktir
de muhakemeye gıyabınızda 

bakılacağı ilan oluruır. 

Dünki facıa 
-----ı::lll t t.1;-Jfı hiı nci hıf.1nı11.d.ıdıı 

Ölene gelince , katil 
Velinin 10 senelik yastık 
ve yatak arkadaşı olan 
Fehiıne Hanını genç ve ol
dukça da güzeldir. 

Veli efendiye vardığı 
zaman, kocasının 45 ya
şına mukabil ancak 13-14 
yaşlarında bulunduğu söy
lenmektedir. 

Bir kara kedi .. 
Katilin oğlu Kemal efen

di üvey anııesile bir yaşta
dır. Komşuların tevatürle -
rıne ve katilin polisteki 
ifadesine gqre genç karı 
ile yaşlı koca arasında 
son zamanlarda bir kara 
kedi geçmiştir. 

Açık söylemek lazıınge
lirse F ehime hanını ile üvey 
oğlu Kemal arasında bir 
gönül aşinalığı hayli ilerile
nııştır. Diğer taraftan bu 
vaziyet son zamanlarda Veli 
efendinin midesini bulan
dırıııağa başlamıştır. 

Serbes deliller de var 
Veli efendi, genç ve gü

zel karısından kuvvetle 
şüphelenmekte ve bu şüp
heler yaşlı kocayı çileden 

çıkaracak derecede hırçın

laştırnıaktadır. Bu hırçınlık 
karı koca arasında hatırı 

sayılır dırıltılara sebep ol

maktadır. Nihayet bir gün 

Kemal ile genç kadın bir

lik olarak Veli efendiyi 

evden 

eşyalarını 

!erdir. 

dışarı 

bile 

atmışlar, 

zaptetmiş-

işte bu hadiseler iki 
genç arasındaki gizli gö

nül ahbaplığının konu kom
şu dilinde uzun bir dedi 
kodu zincirinin uzamasına 

sebep olmuştur. 

Diğer taraftan bu vazi

yetler yaşlı kocanın sinir

lerini şiddetle tahrip et-
miştir. 

Tckirdağı seyahati ... 

Beş on gün evvel karı -
koca barışarak tekrar bir 

araya gelmişlerdir. Fakat 
bu barışma zahiri bile ko

ruyamamakta ve karı- koca 

kavgalarının sonu gelme
mektedir. Bundan başka, 

gene katilin ifadesine göre 

iki genç arasındaki gönül 
münasebeti eskisi gibi yürü
mektedir. 

Nihayet son bir kavgayı 
müteakip genç zevce F ehime 

hanım Tekirdağına gitmek 
üzere birkaç gün eve! koca
sını terketnıiştir. 

En bıiz.ük şüphe 
Bu Tekirdağı seyahati 

Veli efendiye bir türlü 
mülayim gelmemiştir. 

Filhakika Fehime hanını 
dün sabah Ortaköye gele

rek Rıhtım meydanındaki 
sıra kahveleri dolaşnııya ve 
üvey oğlu Kemali aranııya 
başlamıştır. 

Esasen bu vaziyeti Veli 
efendi akltna getirdiği için 
karısını gizliden gizliye ta
kibe koyulmuştur. 

Karşı karşıya ... 
Fehime hanım sıra kah

velerde Kemali bulamayın
ca rıhtıma uzanan Taşç.ı 

sokağına kadar ağır ağır 
yürümüş ve tanı sokağın 

başına geldiği zaman Veli 
efendi ile karşılaşmıştır. 

Yaşlı koca , karısına 

uydurma Tekirdağ• seya
hatini hatırlatarak çıkışma
ya başlamış ve ondan hid
detli cevaplar almıştır. 
(Beni kocam vurdu!) 

Karı koca arasındaki bu 
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En Eon modeld~ Ye licaretha~ 

neler ile evler için ayrı hplerdekı 

elektrik müberritlerini getirdiğıni 

muhterem müşterilerine ihbar eder. 

Bu aletlerin mıktan mahdut ol. 
duğundan &atın almak ishyenlerin 

acele etmelerini rica eder. 

Bu aletler susuz ışlemcktedır. 

hiçtır. 

Satie 
Veresiye satmaktadır. 

Metro han, Tünel meydan: 
Beyoğlu-Beyazıt- İstanbul 

Yeni neşriyat 

Türk Yurt tarihi 
Müellıfi: Ahmet Oğlu: Büyük 

salnamenin üçüncü formaM Türk 

Yurt larihrne başlıyor. Her vılaye

lin larihi bir forma i<lkil edecekıır. 
ilk kilap: İstanbul larılıidir. Yakın
da neşre başlanacaktır 

Sullanahmel Sulh Hukuk 

icrasından: \'usu[ Ziya be) le 

Fchiıııc, :\y~e \'e , 'azmi ye 

lıanıınıların ühdci tasarnıHa

rında lıulıırıup ~uı uuıı iznle~i 

zımnında bilıııllzayclk furnh

cuna karar 'erilen Bcyazıtta 

Yahni kapanıı çıkmazı ma

halle~indc atik iki nunı~rnlı 

kuyu ıc mey' a :ıgaçlannı 

haı i Ye ~ekiz arşın ytizlii ,.c 

~üz be~ ar~ın ııııkdarındaki 

arsının 1 O Temmuz ')'.!•) 

C."ar~anıba giinli ~aa,t on l)l";otc 

ihalci l\ velıyc'i icra kılııı:ı

caj!;ımlan talip olanların kıy

meti nıuhanınıiııcsi olan ı cdi 

yüz otuz \ıe~ liranın yüzde 

onu nhpetinde pey akç:ı.1111 

ınusta,lıiben Sııltanahnıct sulh 

hukuk icrasına nıi.rncaatları 

il'ln olunur. .................................................. 
dil kavgast hayli uzamış 
ve Veli efendi oldukça 
hiddetlenmiştir. Bu arada 

ikisi birbirlerine çok ağtr 
sözler söylemişlerdir. 

Nihayet Veli efendi 
biçağını çekerek genç, gü

zel karısının tam göğsünün 

ortasında derin bir yara 

açmış ve Fehime hanım ye
re yıkılıvermiştir. 

Cinayetten derhal haber
dar olan polisler F ehime 
hanımı hastaneye göndere

rek katilin peşine düşmüş

ler ve Veli efendiyi kaçar
ken yakalamışlardır. 

Fehime hanım Beyoğlu 
Erkek hastanesının tanı 
kapısından girerken ölmüş
tur. Ölmeden evvel polis -
!ere ancak " Beni kocam 
vurdu!" diyebilmiştir. 

Katil Veli efendi cinayeti 
bütün tafsilatile itiraf etmiş 
ve çok pişman . olduğunu 
söylemiştir. 

Cinayetin birçok şahidi 
vardır. 

İstanbul icra dairesinden: ılc
~ikta~ta Te~fikiyc ıııah:ı k'i
ııiıı çınar soka!!;ında k n 
atik 22 cedit :i2 nuııı.ıralı 

arsa .\l;ıni zade hacı l lu'c\ in 
Efendinin borcuud:ın dolan 
oaız gun nıuddctlc rnc' kii 

nıüznyedeyc ıa;r, oluııarnk 

altı bin lirada talibi uhde-

~inlfC tcknrrtir ctnıi~ 'e ~uz· 
de beş zamla on be~ µur1 
müddetle ihalci katiye nıii

zayede,ine vaz olunnıu~rur. 

.\rsa tahminen 
kiz ) li7. 'eksen 
rcrbiinde olup 

iki bin <e
be~ ar~ın 

derununda 

bir kuyu bir sarnıç on ka
dar ırnınolya, çam, Palıııia 

esçarı 'e bir hliyuk 'e lıir 

kuçiik iki h:t\ uz iiç taralrn 
muntazam dlll <lr \ e ,ck;:n 

üç arşın terhiinde bir arnlık 

,.e bir odadmı ibaret ınek:in 

yeri Ye kırk diirt lıtı<;rrk 

ar~ın tcrlıiindc ~a1as danı 'c 

ta~ tuğladan mamul kthııc i 
ye ahırırnsı bir mahalli ha\i 

olup hududu bir tarafi \li 
pa~a arsası diğer t:rrah bor~

luya ait diger ar>a ark.ı;ı 

Güliistan önıi (ıııar sok,ı~i 

ile nrnhdut olup dcruııur la 
bekçi Simon :;akindir kıy

meti ınuhaııınıenc.<i scki1. ],in 
altı yüz elii beş liradır talip 

olanların kıymeti rmrhamıne

ne>inin yüzde onu ni,elıtin

de pey akçesini 'e '121' de 
r 5826 do'ya nuıııara-1111 

nıu:-ta~hibt.:n ınlizaycd~ "ld

be.,ine müracaat drnckri 'e 

22-b-1')29 ,aat Ilı ya k,ıd.r 

ihalci ],atiyc;i icra kılıııa.:a

~ından nıli~tcrilcriıı t:ırihi 
nıezkL\rda bıılunnıaları i'cln 
olunur. 

Kütahya hukuk hakimliğinde.,; 
Kucahya :draat lıaıık;ı-ı ta

rafından E-ld~"hirli Rir-rcın 
Ye .\nkarada Recelı K;lni 'e 
lstaıılıulda .\fi n:ıinı lkycr 
aleyhine ikame olunan :ıla· 

cak rlavas1 11in J ;; •• ı.lJ2<J t~l· 

rilıli celsesinde p;ıYap kar:ırı 

\ erikrek muhakeme 1 ıı -u -
1)29 çar~anlıa p;unu saat ona 
talik kıl ınnıı~ \ e muhakeme
nin dernm \C intacı muhar
rer bulunnrn~ oltluğumlan 

kanunun .J.O 1 ci madtksi 
mucibince iltlneıı tebliğ olu
nur. 
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_5 Sayıfı VAKiT Ş Hazirat) 

Büyük 
KEŞİDE TARİHİ E . dQSU 

30 HAZİPAN 919 şya pıyan6 
BiLETLER 

ı liradır 

Türkocakları merkez heyetinin ertip ettiği 
Büyük eşya piyankosu ikramiyeleri 

Cinı 

Kapalı 929 nıodel 27 katalog No. lu 
Beş kişilik Duik otomobli 
Kapalı 929 modeli Şevrole otomobili 
Pırlanta Pantantfi 
« Kiipe 

nüyiik salon halısı 
Yüzük 

(( 

Pırfarıta Pantantif 
Pilatin çift kapaklı erk.el saatı 
« Kadın kol saatı 
Salon takımı 
İpek seccade 
ilah seccade 
Hereke battaniyesi 

(( « 
« « 
(( « 
« « 

Herekeniıı fantazi ipekli yastığı 
(( 

(( 

(( 

« 
(( 

« 
(( (( « 

Hereke kumaşından yastik 
(( (( (( 

« 
« 

Herckenin ipekli ıuendili 
Beykoz fabrikası n1anıulı\tından bavul 

(( « (( (( 

Adet 

1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
1 

10 
10 
2 

20 
80 
50 
50 
30 
20 
10 
10 
10 

5 
5 
5 

Flat 

5000 
2500 
2200 
1850 

600 
900 
500 
400 
250 
200 

1000 
250 
100 

10 
15 
20 
25 
30 
10 
20 
25 
30 
25 
20 

Yekıin 
UR>. KU 

5000 
2500 
2200 
3700 
1802 
600 

1000 
400 

e5oo 
2000 
2000 
5000 
8000 
500 
750 
600 
500 
300 
100 
200 
250 
150 
125 
100 
600 

(( 

(( 

« 
« 

« Mektep Çaatas ı 
« eğer takımı 

200 
20 
20 
50 

5 
5 

3 
50 
30 
5 

100 
50 

1000 
600 

220 
500 
250 
400 
500 

" « 
« 

« evrak çantası 

• c « 
(( (( (( « 

Esi:·geme Dernigile Hilali:ıhnıer 
San'at evinin Şömen dötabl, ipeklı 
Bluz, yastık , çay takınıı, masa örtüsü 
İpekli kombinezon, eşrap, çao1aşu· 
Takımı gibi nefis eşyaları 
Zarif bir oya 
El işi bir abajor 
Ilurdebln 
iki parça ceviz sigara kutusu, dokuz 
Parça işlenıeli fil dişi hanım sigara 
Tabak.asile on bir &det günıüş mineli 
er~ ek ve k.amn sigara tabakaları 
f<;erisi Türk tipi minyatürlerle 
İşlemeli büyük paravana 
İki kücük paravana 
Gayet İnusanna çerçeveli minyatür 
Halt.at Nuri Efendi wafından bronzla 
Yazılmış levha 

« 
« 
(( 

« 
« 
(( 

c 
(( 

(( 

o: " "" 
Kütahya çinisi 50 san&in1 lulünde vazo 

« « « kavanoz 
« 40 " arzında tabak 
« 60 o: tulünde yaz~ 

300,000 kilo birinci 
nevi has ekmek 

Çanak.kale jandarn1a efrat nıektebinden: 
Çan;ılıkalc jandarmı yeni elr.at m~ktebinin 1-6-929 tarihinden 

M2yıs 930 iiY~ne ı.:aıJar bir senelik lhjiyaçlan olan üç yüz bin 

kilo birinci nevi elımelı kapalı 1.aif U$ulile 13-6-929 Pcqcmbe 

güııü saat oa 4Jtıdt taliplerin verdiği füt kom~y~ !;adi itidal~ 

ğcrüldiğj takdirde ihalesi icra kıllllllcaktır. T:ılipleriıı bu bapWd 

prtnanıeyi görmek üzre Çanakkale )ıCrkfım6t dairetilııde müteeeJddl 

ı.~0011 aııı..a mlirttt"fen lUıı olunur: 

(( 

« 
50 20 
20 10 

231 

1 20 
1 25 
1 25 

22 

1 400 

2 20) 
2 200 

1 50 

1 50 

ı 50 

l 50 
1 25 
6 25 

7 
10 10 

3 çift 60 -

3178 ;, . ı 

20 
25 
25 

450 

40) 
400 
50 

!SO -
50 
5() 

. 25 
150 
71 
ıo:ı 

180 

.ı. 

'1 

Erzak münakasası 
Manisa emrazı akliye ve asabiye. hastanesi 

Sertebabe,inden : 
ı haziran 929 t:Arihinden 31 mayıs f930 tarihine kadnr 

blı: senelik ihtiyacı iciıı lüzum görülen 29 kalem erzak ka. 

palı zari usulile 25 mayıs 929 tarihine kadar mevkii mü

ub.sıyı konulduğu halı.le talibiniu zuhur ctıııemesine meb
ııl ıo ıı;ıayı& 929 tarihinden 20 haziran 929 tadhine kadar 
lluLievvcUyesinln temdit edildiğini ve ihalei kat'lyesi de 25 

haziran 929 tarihinde icra edileceğinden talip).erin Manisa 

11'1hat ve içtimai muavenet müdürlü&ünde ııUicqıekJcıı ko
misyona müracaatları i!An oluııur' 

Devlet demiryolları ve liman
ları Umumi mübürlüğünden: 

1 Haziran 929 tarihinden itibaren Banliyö 
atideki ~ckilde tebdil edilmiştir. 

hattı katarlımna alt seyrüsckr tarifesi 

50 N. Katar Haydarpaşadan hareket S. ı .25 Pendiğe muvasalat S. 2. 16 

7. o 
8.27 

8.JI 
9.26 

12 N. 
14 N. 
16 N. 
18 N. 
20 x 
22 N. 
24 N. 
26 N. 
28 N. 

30 N. 
32 N. 

34 N. 
36 N. 
38 N. 
40 N. 
42 N. 
44 N. 
46 N. 
48 N. 

l l N. 
13 N. 
15 N. 
17 N. 
19 N. 

21 N. 
23 N. 
25 N. 

27 N. 
29 N. 
31 N. 
33 N. 
35 N. 
37 N. 
39 N. 

41 N. 
1041 N. 

43 N. 
45 N. 
47 N. 
49 N. 

" 
" ,, .. 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
.. 
,, 
,, 
,, 
.. 
" .. 
,, 

" ,, 
Katar 

.. .. .. 
,, 

" .. 
,, 
.. 
.. .. .. 
" ,, 
.. 
,, 
,, 
.. 
,, 

" .. 

" " " .. " " .. .. ,, 
.. .. " 

" " .. 
" .. " 
" .. .. .. ,, " .. .. " .. .. ,, 
,, .. " 
" .. .. 
" .. " .. .. " 
" .. " 
• .. .. 
.. .. .. 
" " .. .. ,, .. 

Pendikten hareket s. 
" " 
" .. 
,, " 

Bostancıdan ,, 

Pendikten ,, 

" " . " .. .. .. .. .. ,, 

" " 
" .. 

Bostancıdan ,, 
Pendikten ,, 

,, ,, 
Bostancıdan ,, 
Pendikten ,, 

.. " 
" .. .. .. 

.. 
• 
" .. 
.. .. 
.. 
.. 
• .. 
• .. 
" .. .. 
" .. 
.. .. 
.. 

6.40 ,, 
7.35 ,, 
8.03 Bostancıya 
8.30 Pcndiğe 
9. 18 ,, 

10.24 
12.0li 
13.30 
14.50 

ı5.40 

16.40 

,, 
,, 
,, 
,, 

" 
" 

l 7. ıo Bostancıy:ı 

17.45 Pendlğe 

18.20 " 
19.07 " 
19.35 Bostancıya 

20.15 Pcndiğe 
20.55 ,, 
22.30 ... 

.. .. 
" .. 

.. 
" 

,, 
" 

,, 
,, 

" ,, 
.. .. 
,, 

" .. .. 
,, ,, 
.. " ,. ,, 
.. ,, 
.. .. 
" ,, " ,, " .. " 

10.08 
l 1.16 
13.-
14.22 
15.42 

16.34 
17.32 

17.38 
18.37 
19. 12 
19.59 
20.03 
21.07 
21.47 
23.20 

6.17 lfaydarpaşaya muvasalat S. 7.08 

li.52 .. • .. • 7.34 
7.28 " ,, ,, 8.19 
7.5.J. 
9.05 

9.34 
10.13 
12.10 

13.02 
14.0S 

15.09 
16.41 

l 7.15 
18.05 
f 8.15 

19.29 
20.32 
20.18 
20.42 
21.30 
22.1~ 

.. .. .. . 

.. .. 
" .. 
,, 
.. 
.. 
• 
" .. .. .. .. .. 
.. 

,, 
.. 
.. 
" 
" .. 
.. 
.. .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
.. 

.. 8.45 

.. 9.30 

.. 10.25 
" 1 1 .08 
.. 13.02 

,, 13.53 
.. 15.
,, 16.
.. 17.32 

• 18.09 
.. 18.30 
.. 19.06 

.. 20.20 

., 20.57 
" 21.09 
.. 21.33 
" 22.20 
.. 23.02 

Not: 49 N. Katar perşenı.be, cuma ve pazar ve 50 N. Kııtıır yalııız cuııu. cumartesi 
ve pazartesi günleri seyrüsefer eder. 

47 / 48 N. Katarlar 1 nisan tarihinden 31 birinci te:;rin tarlhlno kadar seyrüsefer eder. 

·Devlet deriıir yolları ve liman
ları umumi müdürlüğünden: 

1 Haziran 9'29 tıırtlwıdcn itibare bilumum sop~cı· itideki ıekildc tebdil edıleeektir. 

( 1:-laydıırp"l& • A.cl.uıa • Haydarı>-1• ) 

Haydarp.fa 

Eskıtchir 

Afyon 

Konya 

Yenice 

Yenice 
Konya 

Afyon 

Eı~aehir 

Haydarpqa 

Haydarp..

Eıkiaeblr 

Aıılara 

Anlı: ara 

~ 
Hayd•rp"t• 

Haydarpqa 

Adwıızar 

Adapazar 

1-W<Wııaı-

19,58 

1,02 
8,36 

18.20 

17,34 

1.22 

6,()2 

17,05 

Haıdıet 

9,40 

20,40 

1.24 
9,08 

7,35 
18,04 

1,42 

1,42 

( H.,.larpııta • Anhara • Haydarpat• ) 

23,07 

7.25 

4,11 

14,28 

ı.~ 

9,05 

1,14 

9,00 

( Mlnplon ıüral kataı1 ) 
Anadolu ehpreti 

13,0I 

23,29 

20.20 

4,37 

19,00 

2,33 

19.00 

1,Z& 

( Haydarpaıa • Adapa%AI" • liaydarp>ı• ) 
20.01 

0,46 

8,00 

15,33 

19,53 

2,50 

( Eıkışehir • Ankara - Eskıtehır ) 
7.00 

. . ' ll,3S 

Medtilr tlrilıteo itib.- Ylhklı • Vaııon ve Yemekli - Furgonlaruı Haydarpaıa Ad•na - Halep fralı.

luft411' • tiayk • Kabire aruııid. ve 11>illekabileıı ııeyriiie!CT ettll!f günlerde biç bir ıoU!JAt icra edı!memıt 

oldutıı .. dlh. forJa .......... ~"ili ~~1rllf .,ı.,ıı -- ıtU ..W...:~ ~ .. ı.nfıılcı4. -W lıı.ı.. 

el+ ilan olımur, 



AECIE ŞARltABI: 
Caateıı:ılzde çıkan yazı Te 

-.. ıı:ıalerta LGt!!ıı ha!dat! mahfuzdur 
Cµet9YQ gQıı.d•ıllc~ ıııetuıptaım GıerJ,ııı 

idare ı,ı... ( !dar•), f~ıy& tltd ( y m) TtirUyede ftırJ\!" 
Kuruş K1U111 • lşıietl konulmalıdır 

ı Aylıfı ıso 009 
8 • 400 600 
6 • 750 1450 

J t • 1400 2700 

8uılmlJ'"" mektQPlorm ı..leolndoQ, ~ 
ııııı)<ed.ı.;e.ı, mektuplora lronu&ııut ~ 
kaybobnaomdan " dlnlann mGnclerlcatızıdııa 

idare ..... .ı detııdır. 

.,.,,.,,,,,..,,,,..,,,,..""""""""""""'""""'""""'""""'""""""""'""""'""""""""~ 

Borsalar 
l\' ııkut 

1 Jrp-U iz 1i ra "- ı 
ı ııo ıor 

20 \ 'unan r:ırnh ın l 

1 Rayh rnı a rk 

1 A YnFt u1 ya ş ilini 

~O ley Romanya 
~O teva Bulgar 
1 Felemenk narini 
w Fr::ınsı z fran gı 

20 ltalyan lireti 
w kuron Çrko - Slovakya 
1 Çen·onctı c soviyet • 
ı Z e l otı c Lehistan • 
20 Dl nar ~ ·yogo!lavya • 
~o Pelçlka frangı 

1 rueta Jrranya 
20 Jı,· fcre frang ı 

1 Mecidiye 

Çek 
Londra üzerine bir lngtuz lirası lorıış 

l\evyork 1 TUrk liras ı Ol:ıf 
Pırtı • • • nrik 
Mllano • • • llreı 
Berlin • • • ınarlı 
~orya • • • lev~ 
BrUbel • • • ~lkjl 
Am isterdamo • • liorrn 
Cinevro • • • frank 
Prag • • • kor~ 
Vlyana • • • &il 
Madrit • • ' rezet~ Vır~o•a • • • selotJ 
Atina • •dir41ıml 

Bbkrtş ~9 ley 
EeJgırat TUrk lirasl 

Tahviller 
Jt11kraz dahill < vadeli• 
Dt:yunu munhido 
lkran:iyell demiryolu 

l<ru• 
eli nar 

, htanbul tramny Elrketl 
Rıhtım Dok ve Antlreıio 
lılanLul anonim •n şirketi 

Hisse senetleri 
Jo lankas' 
OEILanlı J:ıanka.!1 

2 Haziran 

ıldt 

1020 00 
209 5000 
64 0000 
50 00.00 
~9 2s o~ 
24 ooscı 

31 000 o 
84 23 
168 1500 
219 00 
1~4 00 

0000 
~3 25 
73 28 

116 00 00 
29 25 

805 so 

1023 00 

o,ı.1 465Q 

12 20,ııo 

9 05QO 
1 9815 

65 00,50 
3 osoo 
1 11,75 

~ 4600 
iŞ 97,50 
8 81,~S 

s 34 sa 
4 22,2s 

81 oo 
24 75,00 
28 87,5() 

93 87 50 

199 5000 

r 1 30 

ııs 

a andı 

1030 
209 

g4 
so 
29 
24 

rs/ 
ıea 
216 
121, 

0000 
23 
13 
il~ 
29 

805 

1023 
0,47 

12 
9 
1 

65 
a 
1 
2 

15 
a 

' 4 
87 
24 
26 

93 
198 

7 

00 
sooo 
2&~0 
00,00 

25 
00 5'1 
O<Joı> 

25 
7500 

00 
00 

00 

211 
25 
00 
25 
00 

46,50 
110 00 
05.00 
9875 
00,50 
0300 
17 ,75 
46.00 
97,5J 
Sl 25 
34,50 
22.25 

00 
11\,00 
97 ,50 

12 50 
so 00 

30 

• ı::ı 55 12 55 
138 00 00 00 

Ticaret ve zahire borsası 
fiatlar Ticaret bor .. ,ı klUbumomll!gl tarat"ından veMJmis tır. 

Okka.ısı -UN-

117 1 

Azami Aıgart 
Çuvalı kllosu 

IFul:day %Cavda~ı 
P. K. p, 

Eklstra ekistra 00 1340 
Eklslra • 1240 114~ 

YunıuEak 00-00 0000 00,00 Blrincl yumusak oo 1330 12451 
,Kızılca C0-00 Q0,00 c)o,oo Ilirincl ıerl • 1210 1 1'701 1$\lnter C0-00 0000 00,00 li<inci 11150 0900 
Sert 00-00 0000 11000 TiFTlK -
.Dt , nnı o C0-00 00.00 f•04JO 

Aukara 'Sert nıRhlut 0-00 0000 OOOJ 192 20 170.00 

-ZAHiRELER-
Akşeh i r 00000 000,00 
Yapagı Guz yuna 000 00 OO:>.J 

1 ÇHdar 00.0J o~.o, 
-AV DERiSi-Arpa 00.00 0000 

~tısır 15,00 1435 Zerdovı (itti 0000,00 0000,00 
\'ula! oo,oc 00.00 Sansar C000,00 0000,ool 
Fa!tıl)"e 00.00 oorıo Tilki • 0000,00 0000,00 

Kunduz • cooo,ooo eoo,ool 
-HUBUBAT- -FINDIK- · 

ı"iusam 00,()(1 C0,00 t fınd ı k 10900 1c9o:ı l 1 
~ uf yrmt 00 llO oo,oo &dem __ 85,.oo ~s.oo 

Emlak ve eytam ban
ka.sı müdürlüğiinden: 

Satılık apartıman 

a HJılran 
f929 

' Ba, aenlan 
Aspirin 

komprimeleri 
ile tedavi olunııbilir. 

• 

Y olmz lnr-."UJZI bondırollu bo1d1d ,,eo,a• 
ombol&jmo dikkat ve bu markayı mwırrcn 
lıılcp cdinlz. 

İstanbul mıntakası Maa
din Mühendisliğinden: 

Eskişehir vilayetinin \lihalıçcık kazasının Kavak kariye
sinde ktlin olup mckşJr bulunan Krom madeninin: 

l - tık sene zarfında eski ameliyat yeniden açılmak 
ve bu imalatın l - 1000 mikyasında muntazam imalat haritası 

ve bundan maada bütün sahanın 1 - 5000 m ikyasında topoğ
rafik ve Jeolojik haritası yapılmak ve bu harita üzerine 
Jeolojik tckikat netayici gösterilerek işbu netayice göre bir 
fen raporu tan4im olunmak ve bu neticelere göre imalat 
projeleri tanzim edilmek; 

2 - ]kinci seneden itibaren senevi asgari (3000) ve 
üçüncü seneden itibaren senevi asgari ( 4500) ton cevher 

çıkarılarak yüzde (10) remi nisbi ve bunun yüzde alnsı 

nisbctinde techizat tertibi verilmek: 
Tetkikat devresi için 
10 kilometrelik yolun düzelmesi ıçın 

Nal<.liye, kamyon, tulumba, motör V. S. 
Ebniye ve imalat 
Scrmayei mütcdavile 

20 000 
30 000 
50 000 
50 OOQ 
30 000 

180 000 

Ceman (180 000) liralık bir Türk anonim şirketi teş
kil edilmek ve teahhüdatı temine J\lilli bankalardan birinin 
(9000) liralık teminat mektubu verilmek şartile mezk!'ır 

maden talibine ihale edileceğinden taliplerin 23 6 929 tari
hine müsadif pazar günü saat 15 şe kadar kapalı zarlla 
İktisat vckAleti l\Iaadin işleri umum müdürlüjtünc müracaat 
eylemeleri ilan olunur. 

-o-
Eskişehir Vıldyelinin Merkez kazasının Taşlepe karivnslnde 

kdin olup mek§uf bulunan krom madenini işletmek üzere: 

1 - Teşkil olunacak şirketin asgart sermayesi ( J 20000) 
lira olmak; 

2 - llk sene zarfında eski ameliyat tathir edilerek işbu 
ameliyann J-1000 mikyasında topoğrafik ve jeolojik harita

sı tanzim ve bu haritaya ayrıca bir fen raporu da lldve 
ve bu ilk sene zarfında (1000) ton cevher çıkarmak; 

3 - İkinci senede azami (3000) ve bunu müteakıp 
senelerde (7 500) ton asgarl olmak üzere cevher ihraç ve 
yüzde (1 O) resmi nisbt ve mezkur resmin yüzde 6 sı nls
betinde techizat tertibi tediye ve mili! bankalardan alınmış 
(6000) liralık teminat mektubu ita edilmek şartile talibine 
ihale edileceğinden taliplerin 23/6, 929 tarihine mil
sadif pazar günü saat l Sşe kadar kapalı zarfla lktlsat vekılletl 
maadin işlari umum müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilfo 
olunur. 

1 - lsıanbulda Beyoğlunda Meırutiyet mahallesinde Mehtap 
ıokağında m~rutiyet apartmanı namile maruf olup Bankamızın 1 
ıatopu mu. ls:ırrıf bulunduğu apartımanın satışı taksitle müzayedey'! •••••••••••••••••••••••• 
.>.onmuşıur. stanbul Şehremaneti ilanları 

2 - MU%3yede lcapalı zarf usulü iledir • 10 haziran 1929 
pazartesi günü Ankarada ıdare meclisi huzurunda icra olunacaktır. Şehremanecinden: Evsaf ve şeraiti sabıkasını muhafaza 

3 - Satın almak isteyenler (8 400 ) liralık teminat vermeye etmek ve peheri yüz paraya satılmak üzre Susamlı Siınit-
mecburdurlar . Bu teminat mektubu teklif mekıuplariyle beraber lerin yirmi iki adcdl bir kilo olacakur. HUAhnda hareket 
)hale gününe yetişmek üzere bizzat umum müdürlüğe verilir. Ve edenlerin cezalandırılacakları Uan olunur. 
yahut taahhütlü olarak posta ile gönderilir. 

4 - ihale bede!! bıl&,ıaız oekız taksittodir. ilk taksit peıindir. 
5 - T alıp olanların lstanbul veya lzmir ıubelerimize veyahut 

ımum müdürlüğe müracaat!$ mufassal ıartnamemizl mütalaa etme· 
ıeri ve müzayedeye ıvırak halinde bır lira mukabilinde bir nus· 
hasını alıp ıeldif mektubuna rtptetmeleri icap eder • 

.AL TINCı BÜYÜK 

Tayyare piy ankosu 
5 . Ci KEŞiDE : 11 HAZiRANDIR 

1KRA1UİYE t 50,000 LİRADIR 

AYRICA: 25,000, 15,000, 12,000, ıo,ooo LiRALIK'. 

_. lKRA.'ıiYELER VE 10,000 LIRALIH BiR MÜKAFAT 
j 

Bu kotldede cem'an 3,900 numar• kazanacaktır. 

İstanbul Darülfü -
nun mübayat ko
misyonundan: 

Tıp fakültesinin 029 senesi maliyci iptidasından nihayetine 
kadar bir ıenellk bilumum muayyenat ve listelerinde muharrer 
diğer ihtiyacat ve levazımı umumiye sairleri ve Darülfünunun ida
rei merkeziyesile diğer şuabat ve ezacı Dişçi mekteplerinin keza
lik bir senelik her nevi mahrukat ve ihtiyacatı saireleri haziranın 
19 uncu Çarşanba ı:ünü saat 15 te ihale olmak üzre kapalı zarf 
usuliyle münakasaya konulmuştur. Talip olanlar her biri için ayrı 
ııyrı mevcut şartname ve listerlerine göre bu bapta ma!Cimat al

.mak !izre her g!io ö~leden sonra mülga ı-ıarbiye binasında vaki 
komsyon kltabetlne müracaat etmeleri ve komisyonca teminat 
akçeal alınamayacalfına blııac:ı teminatların behemmal bir gün ev
v.el muhasebe vezneslnı yatıtılması ve alınacak makbuzun tek
lifnamelerle birlikte ihale için tayin edilen müddetten bir sMt 
evvel komisyonumuza müracaat ve tevdi etmeleri ilan olunur. 

.. 

Tllrk mektepler··· faydalı -tin 
t1Anlann4 o/o ?Q temilAt yapdır 

Büyük ve ya bir 'ot defa için verilen llAnlarla 
hususi mahlycttetl UAnlırın ücreti 

idare ile :Urarlaıtırılır. 

Guetenılze hu•ud illıı kabul edıaı 1er. 
H. S. H. illttıat acenteJl, 

ILlN TARf FESi: 
Sa&ıtı ıtııruı 

6-f lııcl sayfada 12.SO 

1 i : ı: 
l • • 200 

1-8 Jııcl 11yı!ada }ıo 
resmi lllnlu 

Akşama kadar çalışanlar istirahat için mutlaka ,, 
Uzüm kızı 

Rakısını içmelidir. 
İstanbul emvali metruke müdiriyeti ilanatı 

• a ahallesi OKagı No Nevi Kıymdı rııu ıiammen(sı 
atik cejit atik cedit 13850 lira 

Kadıköy Caferağa Lorando Şair Nef'i 1 mükerer 1,3 maabahçe köşk sekiz taksitte 
Balada evsafı muharrer maa bahçe köşkün 13850 lira bedeli muhammen ile ve kapalı 

zarf usulile 10-6-929 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de müzayedesi nıııkarıcdir. 
Taliplerİ:l bedeli muhammenin °/0 7,50 hesabiyle 1038 lira 75 kuruş veya muteber Banka 

mektubile Emvali ınerake satış komisyonuna müracaatları. 

l ••••••••n•••n•1"'1••••••1••n 1•1••~•1•1·1·21: :j··············· ................. 1 •• u 
!! vapurlar 11 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Seyrisef ain 
Merkez ncenteıi: Galata Köprü 
başında. Beyoğlu 2562 Şube 
acentesi: Mahmudiye Haıu altında 

lıtanbul 27 40 

lzmir - rlersin sürat postası 
KONYA)vapuru 4 haziran ıalı 12 
de Galata rıhtımından hareketle 
lzmir, Antalya, Altiye, Menine 
gidecek ve dönüşte T "tucu , 
Anamur, AIAiye, Antalya, lzınire 
uğrayarak gelecektir. 

Ayvalık sür'at postası 
( MERSİN ) vapuru 4 Haziran 

Salı 17 de Sirkeci nhtıınından 
harekede Gelibolu, Çanakkale 
KUçükkuyu, Edremit, Burhaniye, 
A yvalığa gidecek ve dönüıte 
mezkQr ı.kelelerle birlikte Alıın
oluğa uğrayarak gelecckıir. 

Gelibolu için yalnız yolcu 
alınır yiilı: alınmaz. 

Mudanya postası 
(:\.lARl\IARA) vapuru Salı, 

Cuma ( KOCAELi ) vapuru 
Pazar, Çarşamba 9 da idare 
rıhumından hareketle Mudanya 
Ye Gemliğe gidip gelecektir. 

························1····1~·····0::::::1:::: ························ .... ........ :· 

1 
Yelkenci i! 

• VAPURLAR! fi 
KarndCniz Lüka ve sür'at Postası :: 

ıı 

Vatan i! 
ı! 

vapuru Ç b ı= 
5 Hazirau . arşam a ,·

1
. 

""J -- -.. 
Bursa Hapishanesi umumi 
müdürlüğünden 

Hapıshanei umumi için münakasaya konulan ekn•ağin f atı 
lıaddı layıkında görülmediğinden 1/6 929 tarihinden 30-ö-930 t • 
rihine kadar yeniden kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş

tur, Yevmi, beheri 960 gram olmak üzre 450 - 600 adet safi 
yerli Buğday unundan mamul ikinci nevi ekmek itasına talip 
olanların şeraiti nıünakasayı aulamak üzre hapıshane müdürlü
ğüne ve münakasaya iştirak etmek isteyer !erin 20/ô/929 tarihi .e 
müsadif perşenbe günü saat 15 te Bursa ziraat müdürlüğü da
iresinde teşekkül edecek komisyona müracaat eylemeleri ilan 
olunur. 

Baytar mektebi 
rektorluğundan: 

alisi 

Yüksek Baytar mektebinlıı dört aylık ekmek, et, erzak, sebze 
ve mekulatı hayvaniyesi kapalı zari usulile 26 / haziran / 929 
çarşamba günü saat oıı dörtte ihalesi icra kılınacağından talip 
olanların şerait ve evsafını anlamak üzre herırün ve yevmi ihalede 
müessesatı tücariye ve züraiye muhasibi mes'ulliğine müracaatları. günü akşamı Sırkeci rıhtımından: 

hareketle doğru ( Zonguldak, 'rı1 

lneboiu, Samsun, Ordu, Gire- i _o;:··=k~s;;O:;:r~e~n::l:!e~r~e~K~a~t~r:=a:="=' ~H=:a=:k=:k::ı.=E=:k~. =:re:::=:m=. son, Trabzon, Sürmene ve 
1
j 

ıl ru~~~nfcd~~:k~~kecide Yeı- ~ Devlet demir yolları ve liman .. 
• kenci hanında ~Ain acentasına ıı' A • • 

iL~~~:=~=~ıJ:~:;;=~~~~~:ı~;~=;==!ı ları umumı ıdaresınden: 
/stanbul icra dairesinden: 

Alacaklı Siileyman bey, borç
lu madam Hermlne; 

Ilaciz olunan mahallin, 
mahalle ve sokak ve numa
rasL 

Bakir köyünde Yeni Ma-
hallede üçüncü ve karakol 
sokağında kain 28-30- l O mı-

maralı üç bap hane. 
Mesahası: Tahminen l 33 

arşın üzerine bina edilmiş 

olup yarım kagir ve kısmen 
muhtacı tamirdir. 

Müştemilatı. Altında tahta 
bölme ile bir aralık ve iki 
oda teşkil edilmiş birinde 
tahta ile mestur sayvanı ha
vi mahal ve iki .. ~kısımdan 
ibaret hanelerin :zemin ka
rında her birinde birer sofa 
birer merdiven alu zeminleri 
çimento, müşterek tulumbalı 

kuyu ve birer helilyı havi 
mutfak list k:ıtta birer sofa 
üzerinde bir ad~di yüklüklü 
ikişer oda (sofaJa yük var
dır) ye bir balkon vardır. 

• ~:wiı ı. ri: Altında Y enima 
halk acagi bir hanede Polis 

5. 5/ 929 Tarihinden 29/5,'929 tarihine kadar münakasaya 
vazedilen"} Ankara hattının Filyos 13alıkısık kısmında in~a 

edilecek mebanl münakasası görülen lüzum üzerine 1 O. 6 929 
tarihine müsadif pazıtrtesl gününe kadar temdit edilmiş oldu
ğundan taliplerin evelce ilAn edilen şerait dairesinde evrakı 

fcnniyesini mübayaa etmek üzero Ankarada Devlet demir 
yolları ve limanları umumt idaresi maliye ve muhasebe i lcri 
dairesi reisliğine lüzumu müracaatları ilan olunur. 

Kemal diğerinde Necmi efen
diler kiracıdır. 

Hududu: Hulki ef. zevcesi 

hane ve bahçesi ve yol ve 
Boğos ef. hane ve bahçesi 

ve diğer yol ile mahduttur. 
Kıymeti muhammenesl: 1kl 

bin liradır. 

l\Iezk!'ır hanelerin !haki 
evveliyesi için 30 gün mü
zayedeye konulmuştıır. Talip 
olanların kıymeti muhamme
ncnin yüzde onu nisbetinde 

pey akçesi ve 929-3392 ev
rak numarasını alarak daireye 
gelmeleri ve 1 1-7-929 tari

hinde saat 14 ten 16 ya ka
dar müzayedeye devam olu
narak ihalesinin yapılacağı 

il:ın olunur . 

Haziran 
Zı/hlcc~ 24 Burç Cevza 11 
yıa do~uşu r.:;ı3 Ayın b•tııı · 

1,24 ~ 13.16 i 

Pazartesi · 
Namu vakıtları -

Ü•h Ôlf• bdmdl Alqa 11 Y•!" l~u·, 
~.29 ı2.12 16,ıı 19,36 21.~s 2,14 . 

BU.Un doiianlara lıim: 
Erkete Kıı 

Şahap Ôz gönül 

Günün nasihate 
~1lnareyl çalan, kılıfını hazırlar. 

1 
Buııünkil hava 

Rilıg~r hafi! poyraz ha\'a aç ık. 

-~~11 
Mel'ul müdiir: R~f!k Ah::lJ~ 

' • 


