
ızim aladııımıza göre Papalık 
talya ile mu hede aktetJJıekle ital· 

yan olmadı; heynelm' lel mabiyeti
rai ve i tikliliı:ıi bs1'ı:nçta muba· 
ra. edtyor. Kewik İtalya da da· 
tıiD huabilr.rda iıtikl lil}i mnlıafaıa 
etmek gayesini takip e "yor. 

!la itte MUiiolliİiain yerden ga. 
ce k*dar lı.akkı var. Vatikan, Die· 
ae.li İspanyada bu gibi ie\~e Jcarı· 
tabUiyer mu? O halde Vatikan İt· 
alyada kiindir diy6 neden onnm 
ışlerine • dahalc etsin ? 

Vacik ikrin · c , yaln z ru• 
hant ille ~ eı- o kc ı ötel"' 
mekle t e · ·r. ododo 
aoana d •leler manıuın ıi "nde 
bu prabet teşkil .,der, dev etler 
bak,lJbita teeavüz etıaii§ olur, Dln 
ile dünya ayn ayn şeylerdir. 

fttrkiye. Romanya 
mllahedeleri dün 

İln7~landı 

rdir. 

~ıu. 
5 j ' 

Yunan hariciye 
· nazırının telgrafı 

ve cevabımız 
Ankara: il [ A. A ] 

Yunan h~rioiye nazırı M. Ar
fİropuloa hatieiye nazaretini 
Jenid'1! der'uhte etm~i müna
~·~le Hariciye vekilimiz t ev
filj ~il ~ atideki teligrafı 

~~ni der'uhte 
.__._~ V81ilui.· ile siz• m· 
~ .... ut,..Jefriki mesaimizi 
h:abıW;; \..eteyan etmekte 
t0lan :ewab if.! neticeye is-
al • 1 .deki ilk hariciye na-
~cfe aktile mübahi olduj'
um Atina itiliflarımn muallak 
ıııes 'eleleri nihai surette halle
clecek yeni itildarla ikmal ede· 
ettimi ümit eyliyorum. M&şterek 

ta er ne ıoKuın 
IMr ı bir kaç milyon 

liramız harice gitmes •• 
-Şekeri b · apmah şarlı • 

ADRES { mca: IS't: J~lı. f T E Si 

Bu karilcitftrü bir amerikan mecmuasından aldık. Yeni iJlllliS 
başve!cili M. Macdonaldın, Ame ika reiıcü huruM. Hooverle ......, 
mek uzre V aşingtona ıtmek arzusunda oldu;::u bildiren cJlallil 
telgraflar, in ilterenin amerikan bahriyesi.ıdeki n önllne gepnefe 

.ı~..:.. ı. k "d • meuimizm 1926 da olduğu 
Tayyare piyankosuDUB Wiuaü eoı en gibi taraftnızdan teshil edilece-- -ı~.-.~.-,.-...;~i ........ -~----,~.-.-.~-~--= tbJe eminim.,, Ar(iroP-ulos 

çalışbtına bir alimet sayılab'lir. Fakat M cdonaldın ne dereceye• 
dar muvaffak olabileceği ıupbelidir. Çünkü sabık reiıicümbur CooU. 
çin tanzim edip ayan mecl" siae kabul ettirdiği -bahriye progr1allll 
derişmiş dejildir. M. Hc>over ayni programı takip ediyor. 

ltalyan hava Dünkü keşidede iiştii~~ .!:f.~k ! 
fll 

.... _ . clir: 

Washington, 11 [A.A] - SeWıiyettar mebafll M. ...._ ... 
ile M. Hoover arasmda bir mulikat taaavvurunu niieait 8llnılle 
kaqılamqqr. 

OSU ııuamıye • Zab deYletleriDin hariciye 
Lı......:: ....1 •• •• ) nazaretiae a'fc:lıetlerindeo dolayı 

Londr~H [A..A] - Macdonald kabinesi ille içtiıilalnı .,,,._ 
derek lngiltereVUB Amerika ve Ruıya arpa111dtilri 11111~ ~-u5~D uonuyor azanan numro ar '\aıVetli tetmklerimi takdim e

derim. Mübaferet edHen müza· 
kerat neti• muayyen bir su· 
reti hal ile tespit edilmiş oldu
ju cilletle iki meııileket araam
C:la iyi milluebellerin iqkqafi 
için tarafeyniİI basd olan imki· 
Dlard.. azami 111rette isöfade 
ede~ri ümidiDdeyim. Binabe
rln bu sahada müşareketi mesai 
· ·a zatı devletl~riain punl\ .ma-

tetkik etınif 

ltalyan hava filosu bugün ka· 
r8denitlfen a\fdet ediyor. Filonun 
muvaaalatt esnasında hiç bir me-
rasim yapılmıyacaktır. Yalnız Ital
yan kolonisi tarafından hususi bir 
istikbal için tertibat alınmıştır. 

Misafir tayyareciler kolordu ku· 

verilecektir. Yann akşaıq için de 
ltalf an sefareti tarafından bir 
gatden parti tertip edilmiftir. 

Misafirlerin teşyi merasimi için 
parlok bir program hılZırlanmak· 
tadır. Davetlileri gece k prüye 
getirmek için bir vapur tahsıs 
edilmiştir. 

Bedin sefirimiz 
yarın gidiyor 

Beri.in sefirimiz Ke..,.ıettia 
Semi paşa yarınki ekspNle 
mahalli memuriyetine azimet 
edecektir. 

Tayyare piyonko•nun betiıl
ei kefideaiııe elin ötleden aoura 
saat birde bqlumlfbr. Kazanan 
numaralar tunlardır: 

15000 

Lira kazanan numara 

31705 
3000 

Lira kus.nan ,numaralar 
6556 26652 55950 

46981 10338 11582 
1000 

Lira kazanan numaralar 
10107 41143 894 
26856 5620 49'1 

5933 25372 6317 
7eB7 4297 44108 
[Kaanarı diğer numaralar "

sayfamızdadır.] 

Gezi"'· 
Büyük reisimiz 

cemiyetimize 
ilttfat bU.~clular 

.--~ yeni tefı:ikay~ başlayor~ 
Bir ..,_ ılne kadar iki yeni tefrikaya baılayoruz, 1 
Bu tefrikalann birincisi ~dur: 

..- EŞEKIST AN . 
Nultarrlrl: 1 İ 

Bu romonımı.n merakla takip edecek ve her ı 
aatınnda gıilecelc, le~ : 
x~- büyiMlerd ~ WUkkr de zevklen 

Okvyacalilardir. Yeni ~ t.ercürne de-

1
.i 

lfUJir, (?-) Beyin eaeridirı gıJldtlrmek için ya- " .,,,,..,... 
··-~- _! .a.-1..!L---- _ı_ il lamel ~ f'ICl"I': I! 

DANTON 
Bg tarilat üfri~ bGyilk Fransız inkilapçısmın büt.iiıl 

ı.ıa#i '"rbaı• ·~. ld, __ '!f~ htrslaruiı ve Fıransız ihtililiiiu. 
en ıU1lt1ıft · 'ft muheyyıç amalarını okuyacakSınız. 
---- 8lr lcac •llae lcadar em....-.ı..-

• 
yenı bir · şekilde Çıkl)ror! 

elen 



Nu Dide zaTar 
-·den 

a al!':ğıdır. 
Nuill ,._. oduuaclM .... 

~ki .... ~: 
lnair •lltb••wdan aon güa

.ı.de meachıes tuban• lleticali 
Olarak NuiUi o\Uaam Ka.ilen 
• alUnda kaldllı Ye meznaaba 
mahvoldvt- ..-laeıiade nefriyat 
ta bu uad•iu görüldüfünden ba
kik t bil~ tevafuk etmeyen aeıri
a va anın tavzihine mecbu
r ye hasıl o muttur şöylcki: 

F zla m'ktarda yatan ve on 
kadar mütemadiyen devam 

n r arın iddetinden Me
l!drca nehri tutyu ve kaza dahi· 
inde kı mı iiza ı henüz ihzar 

e ı erek zer edilememit onbeş 
n m eraziyi ıular iltili et· 

t ır. 

A cak beş gOndenberi devam 
e ıyi havai r ıu iıtilisına 
r z raziden ıulann çekilme· 
t v ürraın zer'iyata devamını 

i ve bu yilzden mütevel· 
zarar mıktan ancak ~de 10 

i ma J>alit olmuştur. Su isti· 
lasmdan iurraın Randman itiba
rile çok miilıtefit olacatı kanaab 
umumidir. 

Bıaaenaleyb muhitimiz lktiaa
d!C!. köttl ıöeteren netriyab 
"' tawilalne del&let huyur
manm ilan.etlerime terdifen rica 
ecleria tıf..cltla. ---
İ1&ubulda Lünapark 
llima.reiedal cemiyeti reıai 
~ mlb'uıu Fuat bey teh· 
riaireetir. Fuat bey, .cemi-
,..- • hakkında deyorki: 

- °J•tilDİI r..IiYetioi ·ı· 
tikge ••• ediyor, Mr ~ 
Wbt.!!.lr ~ ~·rukruaıu llima-
1'/I. ~ .. 8' --.. lıılllk .... 
~ lıgımetli •uaYenette 
W-..h-. 

falcıi,, •mı altında prup-$$ak ıde "lümayei et-

lar e&eitdr. 

u!:'Ct=t ;r~~ 
.. a.~ -taıfa para 
.-ren i,.- BlrÜbelde 

~c..ritlink ~. · Elliw 
t*hıde ~ be_ynelmilel 
~ te1tf1e koapuıae davet 
olUdum. 
~ teplmeeak olan bıı 
~ .Aadıd.n da bir ook 
tdl)e. mtte\a..ı.n ietirak ede-
eeWerdİl'. 
Apı ••...ı. IMim Maarif 

Yeklleti dıl 'iil* .... Te ter
=:.a:,larwı.tan iki •tı 

.......... ~ bir Uma• 
ımk _...-•. cm. ım halaçe 
....... ,..... .. Laapark 
ttia bir Alma firbti mlracaat 
.... dr. 

llar...darilu tetkik ecli~ 
·~ igla •• ..-... bir 
~ a.M fara pua lllrf 

~- ...... , • ..C::lL: . . ..-ı. gok 
ak#ı1 slhaoeli parklar JllPıl-
- lllUldr. 

•lkO~M ... ~: 81 

Kapalı oda 
......... lı Nifthllr. Fillaad__. ....... arlllllt 

dllk yeri wrda. 
Ben•d la ablt ......... 
Bu ne•ı.-•it. ddar~ 
- Tabii• ı nrl Çlalll m. 

pata oa ... oe ,..ti -
ene! t.tlinmı• ...... 

ka az soma iki ._ 
a e armıcla ıenit bir 

• ıeWiler. S. ulon 

Ot oktuuva memuru - ~· den oLm cer.alan affediyer. Şelın- POU8 .. 
Oktu?Ma mem~ v....mr... ......Win esnaftan aldaiı ve he-

fll&, meanll'ludm s.6\ler •• 1ı1..... Dahiliye kadrosu DÜZ daha intaç edilmeyen cemı.r Q..belerde tebeddiiller 
efeaclilwe iftea eloelfclJiftmtt llllkJ8.. Ema ~ Çocaia blllamaç Yenmel 

hqlaad... •••• malla I' 
balua•çlu oldapaa fta 
,.....,tım. lrmWe yapllmu 
t.tt etttm. a. ata de ...,.. 
Jerbad- a..luedeylm. Ar.
ve ,.W 1llllan da bUam ... 

rıada talakikata baflaamıftır. Dalailiye kadroıu heoaz pime- yilOncfen müddei umamiliklıı • Polis erkhı aramada yakmda 
•Hamallıga talip olanlar- Ema· dili itin vilayet memurlan Hazi. net araemda ihtilaf çıkm11tır. buı tebedddller yaplaca&ı haber 

nete, hamal olmak iıtiyenlerin mar· ran maaflarmı heuü& almallllflar- Müddei umumilik, eeaaftan •· almm11tır. Bu tebeddüllt ıubeler 
ka almak için mtiracaatlar1 çotal· dır. Bunun içiD villyet diıa tel- laması lizım gelen bu ceu bedel· mUdflr ve muavinleri anımda 
mı§tır. Bu tahpler, ekaeriyetle, bir grafla dahUiye veklletine miin· lerini kabahat nevinden addederek olacaktır. 
kJ11DJ timendifer intutınu çalıfllJ caat ederek memurlarm, maaf bunlanıı da kanunun şumulUiıe 
geçen seneki darlık mıntakuından J d·'-' . . bul dahiJ olmuı ••-m aeldi&me kani· NGlfl,.nflc gelmitlerdir. a ma u.ıarı ıçın mrurette un- UU& ., e- Danlardan .... -· .,-k 

bb.. oldap •maa, Ja1af 
Bunlar, sıraya konulmakta ve duklannı bildirmiftir. dir. Halbuki Emanet eanaftan 

mar ı i ın beklemektedirler. alınan cezalan tazminat nevinden 
•Kurak saha3a muavenet - Hillli· d.,,,.rdarlıfdll addediyor. 

ahmerin kurak sahaya muaveneti de· Pul suiistimali Henüz muamelesi neticelenme-
vam etmektedir. Şimdiye kadar gon· 
deı;ilen buiday ve arpanın miktarı Defterdarlık pul ıubesi vezne· yen ve tahriri llzım gelen bu para 
1,500,000 kiloyu tecavüz etmiıtir. ıinden 20.50 lira ihtilis etmek 75-80 bin lira arasındadır. 
Son d fa mubayaa edilen buAday ve zanniyle işten el çektirilen Hasan Emanet, noktai nazarında ıarar 
a p bıl a a Bulgaristan ile Ameri- bey hakkındaki evrakı tahkikiye edene ihtiJlfın halli jçiıı ıurayı 
kadan tedari .. edilmijaır. ikmal edilerek dün memurin bevlete müracaat edilecek.tir. Ema-

Kolon~ ac farın mlıracaatları -
K Jon) a m ileri Dahılıye ~ekiletine. vei:IJ~ net, esnaftan günde 45().500 lira 
hır murac atta bulunmuflardır. Ko- raddesinde ceza alıyor. Bu suretle 
lon a lar okt ruva resminden tik&. nakdi ceza varidatı bütçenin mü· 
yet etm ktedırler. Emaneltfl teferrika hesabına kaydedilerek 

•Kolon an n e 111 ispirto olduAu M k h . l 180,3)0 bin liraya balii oluyor. 
ıçm o turu a al nmaması istenilmek· a ama ve şe nye er 
tedir. Ç n u 1 pırto ınhisara tabi bir 1' karna ve tehriyelerin hangi f nflf Nrl•rd• 
nıaddedır. unlardan yapılacağı ve ne gibi • • 

Bu gıbı me~addan okturuva resmi --•-• E Kazanç vergısı ev aafta ola(,;&IUarı hakkında ncü 
almanın kanuna muhalif olduğu id· 
dia edılmektedir. meni Emanet bir talimatname İnhisar idaresinde çal pn me-

Şehreman ti bir kilo kolonyadan kabul etmişti. O zaman esnaf elle- murlar ıimdiye kadar, kazanç ka· 
yedı bu9uk kuru§ reıim almaktadır. rinde mevcut malların satılması nununun 25 inci maddesİllİD bi
Esasen ı pirt~ mhıııır idatesindea için Emanetten (7) Kanunuevelden rinci fıkr•sı mucibince Devlet 
130 kuruta alınmatadır. itibaren 3 ay müsaade almışlardı. memurları misillu kazanç vergisine 

Okturuva re mınin de iliveai yti· Bu müddet çekten geçtiği halde tabi tutulmakta idıler. Dün Mali· 
ıtinden kolonya pahalıya mal olmak· 
tadır. piyasada gayri muayyen evsafta ye veklletinden DefterdarhAa ge-
•e.lıkcılık mUsabakaJan - 29 eı· makama ve şehriyeler görül- len bir tahrıratta, inhiaar idare)e

lUl tarihıoden 20 tetriJıi evvele ka· mii§tür. rin<le çalışan memurlardan 
dar devam etmek Uıere Framada Emanet, etiketsiz, terkip Vf! Devlet memurları gıbi kazanç ver· 
Loryan kuabuında açılacak motörlu evsafı gayri muayyen olan makar· g11i kesilmeyip, kanunun 25 ınci 
balıkcı gemileri mli&aha uma Ttirk 
bal kcıların oda iftirak etmesine teh- na ve ~hriyelerin satılmasının maddesınin birincı fıkrası müci· 
rimİI ticaret odaı 010 dellJet etmesi men'ini tamimen zabıtai belediye· hince aldıkları ücretlerden kesil· 
reca olunmuııur. merkezlerine tebliğ etmiftir. mek. lizım geld'ği bıldirilmektedir. 

•Damga pulundan maafiyet - Taksileri değiştirmeyenler Bu tahrirata nazaran tevhit kanunu 
Resmi daireler aleyhine ikame olu· Tak.tıilerinin antresini 2( kuruaa mucibince 100 lıraya kadar maaş 
Dan iddia dava arzuballaıına verile- 'il ) 1 d 100 7 100 d 
cek cevapların, damga kanununun indirmiı olanJann işlemesine mü· a an ar an e , lira an 
32 inci maddesi aıücıbince damga aaade ecıilmif, diğerlerinin de 20 fazla maaş alanl rdan 100 de 9 
pulundan maai olduğu Devlet ıuruı kuruı olmak prtiyle yapunncıya kazanç vergııı almacaktar. 
riyuetind,a bildirilmittiı. kadar eski taks_~I~ ile iıleaneleri 

PGnMıit 111\i~- :Vo w.' ımava(ı~ ~~ 
alaınwı teketır.Ur etmeaine m bnı T4sıiermı aeğıştirmemış o n-
Portaaıt Limanı müvandatına, evelce larm çalı naların~ musaaae e ı · 
mevıu mua)enei Tıbbı)e tedbirine memektedır. 
il•veten fare oldttrme tetbiri dahi Taksilerini indirmemi§ olan 
koaalmUflUr. otomobiller aeyrüeefer merkezi 

•Jandarma ~ inleri - Seyyar Ja&- wemurlan tarafından garajlara 
darma Bınncı Alay kumandan\ lı:ay· eevkedilmekte, taksileri çıkarılıp 
makam Abclöınhmaa B. K.utamoai 
jandarma kumandanlıg na, Sen ar aahir.lerine verilerek tadile gön-
biıiaci AJaydan b4nbqı ı.meı BeJ deri mektedir. 
Y .pt alay kumandaıı muaviDliğjae, Taksileri tadil eden acenteye 
Seyyu O.uncu Alaydan binbatı Der· kurtunla mlihürlettirilmekterdır. 
"fit S. Seyyar Birinci .Alay tabur Acenta tarafından mühürlenen 
kamandanlıiına, Seyyar Altmcı ala1· takeilerde hile ve bozukluk tabak· 
daa l>inbqı Hay dar B. Piyade Cçun· kuk ettili takdirde toförle beraber 
oU tmbar Juımandanlılına, PiJ ade mahkemeye verilecektir. 
Uçilloü tabur kumandanı binbaf& Din seyrüsefer memurlan ant 
Faat B. DokU111Dco jandarma mek· bir kontrol yapDUf)ar ve 8 töförü 
tebi mttdl1rlulttae , Diylrbekir jaa
darma K.ıt'uından binbatı Foa& B. hileli taksi ,kullandıklan için mah· 
S.yrar onuncu Alay tabur ku1111111- kemeye tevdi etmiflerdir
dulılma, Kutamoni jandarma Kıt'· Tabileriai 20 kul'UfB tadil et· 
agı kumuadaııı biabatı Hikmet 8. tirip te seyrüsefer merkezine mu· 
Çonm K.ıt'uı mu.avinlilllae. Ma•u· ayeoe ve temhir ettirmiyenler de 
ufa aakledea biabqı Şakir B. Kır- muayeneye ve tembire icbar edil
pllir kumıacka muavinliğine, Ye- mektedir. 
aace tUik kaymakamı biabqı HU.. E afta k 
au B. Bana jandarma kumandaa mu- sn n ahnaca ceza 
aYiDliiiae tayin edilmiflerdir. Yeni af kanunu kabahat nevill• 

8lki .-ıonun bakayuaodaa idi. 
Almular böyle tahteaemin bir 
.. 1on oldutuaa ~ ft 
buduttaıı buraya kadar tlllel ao
matlarch. Paul plerek: 

- qte Eberlaart yola! eledi, 
sGaet altmda kalmadu lidebiliria. 
Bu tineldea iki bin ubr pçti 
w Oraekeni iıgal etti. ....... 
..... kltaab .Udu ........ 
......_ bir tllri lasrtuhnı• 
..,. elir eclilclL Soara iki bi-
Jlk tapa da ......... ve iltila-
111 1 

R ..... clltılrdlll&' "9 

.......... iki ........ olap 
'mu erdi. 

- Dwae ...... ba ild ... 
at tala • ,.cM - ç•pssılır. 
-ı ....... •w. 

.... lçlD ....... .....,... raf/ 

... dl •• ..,. -.ı 
-N411' ............ 

..... mi? 
-He,ırl ...._,. ve laea 

ilclmi& 1abu ,w...., ..., 

.düı•• tmeli Jan ,.Wa ,_.... 
ta geri d6ner, Iİldea yardım 
ilteriz. 

Ôileden IOftra 1aat lo bu
çaktu. Yar albndan HJUat bat
lada. Silllalan, cephaneleri, ae
valeleri varda. Bu tıD&Cenda ni· 
bayete kadar gibaek azmile 
ylrlyorlarclt. 

iki 1iİI ... ~ ......... 
eli ki, elektrik lambalaruwa .ıı
lan ........ p1can,. çdwt bir 
....... il ,erdiler. 

Beraard IOl'Claı 
- M.11 allala, bu ..-cliven 

... .., ..... ,,..? 
- Q.lba ... 1 
-1::.-.....-1 - tn•au• ,.ı 1ea.-

oda1_9- I .... ..... bin~ 
ile ICarl itte bU ...... d. 
tat• ıelcHllr ve odada J11ta8 
illi ....... bil ............ . 
laanterleclller. 

Bemlrcl Jltife )'t'llu dedi ki ; 

M. l>İ) aınandopulos 
Yunan Bao mürabhasıM. Diya

maodopuloeun Atınadan talimatı 
bamılen geleceği ve müzakeratm 
nihai safhaya dahil olacağı tahmin 
olunmaktadır. ~ unaulılarm son 
nokıai nazan Başmurahhaıın av· 
detinden eotıra belli olacaktır. 
Mamafi M. Dıyamandopulosun 
alacağı talimati her hangi bir 
inkataı intaç edeceği ihtimali çok 
~if addolunmak tadır. 

M. Rivas Viköna 
Muhtelif Mübadele kom·~ ııu 

reiıi M. Rivas Viköna dün ögleye 
kadar Tokatliyandan çıkmam11, 
saat üç buçukta kendiıini ziyarete 
gelen M. Fokosla birlikte oteld~n 
çıkmıılartır. 

M. Rivu Cümartesi günü aılebi 
ihtimal Atinadan avdet edecek 
olan Yanan &t mürahhası Qiya
aıaııdopuloala birlikte Anbi'aya 
avdet edecektir, 

- Paul bea buaüa sana laay· 
ret ediyorum. Tam kasıllnuı la
... pesı 1-t bulchua. Sonra 
...m eea ele al•anlarla beraber
aaif, her leJİ sözlerinle rörmüt· 
aüa pbi olup bitea ,eyleri öyle 
bir ulab,onun ki . . DoiTiaJq 

bea aea• ~~ bu dertet * 
fulD nuar ..bibi oldvp..u bllmi-
JOldam. Yoba • Aneae L..pia • 
et. den mi aldaa ? 

PAi Wrden bire flurd . 
- e.. iMi .. diJ• liJlüytr 

... 1 
- • A...-e LupiD • luıiai 

mi. 
- Evet •• 
- Ne bileyim altb•a pldi. 

Y oba ba iel• bir ııa~auehtl .,,_.,, 
- Yok. 1aa,. ••• ama.. 
, ................ dı: 
- S... NW Mr ldkife na 

1-taJ•ı eledi. Fakat .hilciyemi yal 
Her halde riya f.ı.A 4qil, Bil 

Profesör Jansen'in bir 
Mektubu 

Y ıptJiı proje kabul olunan Pro
fesör Janeen'deıı bir mektup gel
miıtir. Profesör bu mektubuada; 
pllnın tatbikina alt itler için der· 
bal bareker edebilecetini, Projesi· 
nin kabulünden mütevellit sevia-
cini umumi harp mmamnda 1. 
tanbul için çal11tıpıı ve o meta· 
itinin neticesiz kaldıpı, Ankara· 
nın tabiat, vaziyeti ve iukipf ka· 
biliyeti itibari ile son derece güzel 
bir tehir yapmak kabil oldupııu 
bildirmiftir. 
Ormancılara tazminat 
Orman Amenajman guruplan 

Bat mfihendi&, Bet miibendis mu
avini ve mühendislerine harita 
dairesi rabitanı gibi ormanlarda 
ameliyat eanuıada buhmdaklan 
müddetçe kanunu mahsusuna tev-
fikan tazminat itası büyük millet 
meclisınde kespi kanuniyet etmiş· 
tir. iktisat vekillili tarafından 
gurupların bu daire dahilinde am& 

Jiyata geçmeleri hususunda tebligat 
yapılacağı haber al.nmıştır. 
Uşak şeker fabrikasının 

bir senelik vazi)eti 
Sanayi ve Maadin Bankası 

Umum Miıdürii Sadettin B. Uşak 
ş ker fahrık. ınm heJ' eti umumiye 
içtimaı hakkında İktisat Vekilliğıle 
goruşmek ve Vekilliğe icap eden 
ızahatı vermek üzre şehrimıze gel· 
mi§tı. Sadettin 8. dün akşamkı 
treni İstanbul d nmüştür. Sadet 

UDU da göeaiE ......... Ye 

dermaaaıa old.p Yaba .... . 
Ur. Yulaf DllUDUD plfiı'llıa ... 
lfln ıs. 20 d•ktu .......... 

Çooq. ···-·~ ,.edinim. .... lan ........ nYell bir 
bal•mac verilir. bk •••=
larda bala••t bir kala"fe 
bfllı .. ıso ..- .ate 
konularak nla yapm, çoem
ia kahve kat• Ue yeclll'Wr. 
... çocaldar " ....... 
laepeinl yerler .......,, iM 
3 • 4 bllve k41f'imh- ,_.. 
yemesler, hu halde -.. • 
memelidir. Bu••-.- .U. 

ındaa - bir --- --me veriUr. Bu verllea ...... 
h•mm hlsmetiai k~. 
Yav., Y•'ff bir bla"fe bflia 
UD yerine 150 ....... iki, 
iç k ..... Udu çıbhr, ...... 
daa fal. da 1ıo,.. ........ 
Çüakti koya oı.ae. 1.mı.ı. 
yor. 

Bir y .. mdaa itibarea 90-
eup ç9'it pdalara labttlnlak 
için uana cia81nl Te yapılma 
tenuu deiittirmeMilıo. 

Buiday, lll'JNlt Plriat. ... 
ıar, mu aJarı ile b"fl'lllm111 
huubat kallambr. Bil bala
maç 1apahrk• de dtle, • 
lle ~tanlmıt lebMvat • 
lua 'kutlamlar. 15 inci ay._ 
id&are.. ~ ,aade s defa 
yemek verlldlll pbi yam .... 
talı ve sütltt kremalar, ,. ... 
tie, mereımek, fuulya --.. 
lerl de verllehDir. Tabii ba 
hueu•ta ~oeajua ...._ bbi
liyetini ölçmek ve tartmak 
llzımdar. 

LQu-•a-
~~~~tJilli,.,..~~IWlllllllliii 

nll • rr fl1Til7t .. şa a ı maıu ııatı K 
0 

m u·· n 
1
• s t I en· 

\ernıi tir. 
- 'Fabrik nın umumi vaziJeti muhakemesı• 

iyidir. Önümüzdeki it mevsimin e 
g en seneye aran çok a la başlamak üzredir 
m hsul alın ına üp e yoktur. 
Geçen seneden alı an t crubeler zlmirheki 35 komünl8t mama. 
ve bu St>ne yazı fayda 1 yağmur· nu hakkındaki luzumu muhakeme 
lar netie sinde feyiz ve b reketin kararı kısa bir iddi~me i e •tir 
fevkalade tahmin edilmesi ı tıh • ceza riyasetine tevdi edilmıftit. 

Aldığımız hususa malumata ıön. 
lltın da fazla olacağmı kunetletimit mahkemeye oa beı p.. ~ 
ettirmektedir.,, ba9lanacaktll'. Bu muddet ~ 
Hu~e)İD hey Avrupaya da maznunlann ibtidai .,.....,. 

&;di~or leden olan istıçvabab eveliyeleri 
e· - y pılacak, evrak tertip ve tasnif 

lstanbtıl meb'usu Hüseyin bey edilecektir. Rlyant ve iddia ıu-. 
bir kaç güne kadar Avrupaya gi· t._mlannca bu m6ddet zarhacta 
decektir.IHiıseyin bey Budapotte, eıt ak ütalia olunacaktır: 
Vıyana, Berlın, Pari lsvıçre, Ro· Bir baldın ınahküıa old11 
ına ic;in paaaportonu vize ettirmif· Vazifeainde ih.U .,..,_ 
tir. mamunea atır oea mabb•ı 

Tapoda maa§ ıinde muhakeme edilme~ .ım 
"' d rJnH ı Beyotlu aulh bikimi Hurettla , apo mü f1 ue .. memur arının beyin mubakeme.t .._ bitti ~ 

maat bavaleJeleri dün telgrafla 30 lira atar n.ım,. r.Af{. 
Defıerdarbl• gönderilmiftir. Me- kllm ediWl c;,. a cSd& 
murlar, maaılanm dün alm·-1-rdır. ._ .... , _., d av- "' .,,&Uft L 

yonma ya yaralaamııtıj.. ~uta
aedo blr aa~ iateıler içinde 
g6zlerilli c;., Odamda tanı
madıtam bir zabit gördim. Bir 
doktor binblfa.. muap Obİ111111f 
kt1elt evllMI\ tlbi. valiliml.. ça
tc.d'ia t6trala rabat rUat mat· 
iyen• ediyor. Yan belime clot· 
nld... Birde b.k-. ki, EU... 
btıt1aia rua1me1iae daim•· 01c • 
11n11m, c1ta1p 1ta1m. 

Hlt. Mçte . -c"+• bir 
claktor Wahap.:bir bayata. 
adp ecled oehreli' pzleri 
" 1e>11ra da çok tatlı bir tebell
tiimi vardı. Baıie declf ld: 

- Kımddamayımz, bacllllizi 
he, ..... ., ... 

Kiatları toplıclı, valizime koy
d1i, IODC'I )'IDlma ıeldt: 

- • A.ffedeniniz, dMi, Iİle 
kbn ohlatamu bttdlruaedlm w 
'1 ................. a ......., 
daıa nrakamzı kaattardıtam ifia 
.. b QIL Zatc ı.. ıı... 

timin belabını vermek için .,... 
mam11 hekliyorclam. Aalata,.m: 
Za'*8i lalfiyede bıtihclaa etdfia 
ad-1arımdan biri biabqa H... 
IDanD İllDiacle bir ..... U... 
aetiae ait bir rapor Yerdi. • 
raporda müteaddit defalar llllsa 
isminiz zikredili1or. T.-cllfea 
11zın hu~ olchatuwu llf •ili· 
•ce hem sili gö hem de 
lto6utmllk için ...... 
tepclİml• U. idifada 
ad..
ja&nia, .,.yo 
fula~,_...--
kı~ 1Cli. 

Omlİl .......... , 
aizi ~ eıtraı-• 
k .... , ettim. 

lea laafietle bu ıMlfl lly. 
1e,_ adama balu •· Şaıp-
......., aldı, çıkark• dedi ki 

llilıhtm Pal 
dlıayetiaizdca el ol 
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~arşamba . 

(!aşka iiıemleketWr(J; t~yatro, /en, kadın, sinema, -;;n 't.ıt )1 
Bahrimuhiti bir kerre daha geçmek i@tiyor. 

...... 
Bahriıauhiti ifk ~çen kadın 

l(.üçük bir tayyare ile Babriaıuhiti ge9 .. Amerikalı lutdla ~ .. 6'kart haber verildiıpae göt'e bu aefer de Avrup.dan Ameri
kay& .... k iare yeniden Bahrianaltiti geçmete llaıarl ... )'OI'. Metikan ,._teleriiiin ....qi maliaata gift bu •Jahat k)ia lnıllitler be
ntız gMllllemit ~te yep yeni bir tayyare yapıyorlarmış. s.1snn~ araıında bir kaza wku buldutu takdirde bu tayyare emniyetle de
nize iaocek ve atim tehlikHi ykde altmlflindlrilebilecelltir. 

= 

GENÇLER 
Biri~ k1i.tüphaaesi 

Cl-.A.Zl .A "YIN'T .AF> 
Bilumum ga2te'ler ve mecnıualar ~ mer~~ 
K«-YaDitı kftWyatı, muhtelif romanlar, Mek-4ep ın..plen 

ve bilcftmle kırtasiye levazımatuııa eh"Yen ftMlada 
tedarik edehHireiniz. 

Mersin jandarma mektebi 
müdürlügünden: 

~i 
150000 
15000 

Azami 

liilo 
ıaoooo 
19000 

Ekmek 
Sıtıreti 

Merain jandarma yeni efrat mekıebiırin 929 Haz.İran bidayetinden 936 mafll _p· 
resine kadar me\ kıi mliaakuaya 9ıkarnaa yokarda mık.tarları mukarrer bir eeullk 
eruk.ı kapalı zarf ıuulile 19 buitao 929 çarprnba gUnıi saat oa dörtte iW• ..... ,... 
ıi im kılıaaoafından talip olanlarm yUzde vedi buçuk teminatı muvakk ... Wlıt6 
larile yevmi mezkdrda Menin Jandarma mektebinde mateiekül möaallaaa lııollilılyo. 
nuna, ıartnameyi almak ve ligrenmek iste~ en taliplerin de mektep ıaiidtHıiyMlae 
mUracaatları ilin olunur . 

.4!1111111111111111111111111111 ıııttıııııııııı"nıtttıııı nııımııııııııııııııııııııııııuııuııııttıtıtııı ıııııntınııııı•1t 111111• 

HACI BEKİR ZADE Ticaredıanelerinde 
1 E:a~-ısall.-.ıe kat: kat: ~al 

: CIKOLATA .. 
\1111Hm11tlllllllllllMlllWll•lffllllHtlllllHlilllllHIMllllllllllllUllH-MHllMllMllNllllllllHlllWllUl•lll, 

Frans bır Eski Pompeiyi dirilttiler Mis 
• • 

tenıscı 

[ • .., fl'o ·---iJ ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı u11anm ,.,.. • .. nwnı 
7 W::: :..: .. ;,. müdürlügünden: 

ile izdivaç etti 
G ne Kıleytonda yapılan 

11zelı. ı üsabakasmda ikinci· 
llği alan mat· 
mazel FraDs, 
Fransanm ce
nup tarafla
rıada otur&n 
bir gen~e ev· 
!eniyor. Müs· 
teSDa bir çift 
gÖ'ıe ve çok 
cazip bi~ en· 
dama malik 
olan bu Fren· 
sız kızının 
kendisiee bir 
çok nıilyoner· 
ler tarafından 
vuku bulan 
izdivaç teklif· 
lerini redde· 
derek cenubi 
Fransalı bir 
gençl ' evlen
me .~te • 
mesi hayretle 

Mlı f r an c e ' 111 karşılanmıştı. 
müaabMtt kıyafeti Gazeteci. 

lerin aldıkları malumrta göre 
matmazel Fraıısm evJenmeği ka· 

---·~. 

Geçen ~t>n • ~i ınn nhaka!ia 
ikinci dün_. a ~ uzeli 

bul eu·· i ı 

etın· ... 

haTIUlanada bu gilniln kadınl&. 

ltalyaalar Floranıada etki Pom- Genç ltalyan kızları mL. ,. 
•iyi gatrede bıNltaoek büı6k odalarda ıoyuAuyorlar ve sonra 

bır ınüeısete v00uda ptirdıler. pyet nefiı ipek mayolara san-
Bundan yüMerce """ evvtl ~ keadllorini; i9inde bin bir 

yaıayan in..nlar Pompeide Miti remkli çiçeklerin yüzdütü ıulara 
etleniyorlarsa şinıdit.i kalyan abyorlarlllıf, 
gençleri de öyle etlen•e1c isti· 
yorlar. Büyük bir havuz yapıl- ltelyu gazetelerini• yazdıtına 
mıştır. Havuzun etrafında mer· göre F'loran1ada diril~ bu yeni 
mer sütunlara iıtinat edeA muaz. Pompei eski Pompeiyi çoktan 
zam binalar vücuda getirilmiştir. galgede bırakmıı ... 

Tamirat 
Berlia, 9 [A.Al 

M. Parker Cilbertin tamirat 
, bankasının ve ayaen teslimatın 

tabi olacağı yeni idare usulünün 
teşkil ve tensikine memur edil
miş olduğu rivayet edilmektedir. 

Berlin, 10 [A.A] 
Milliyetperver fırkası reisi M. 

Hugenberg Amerikalı gazete 
mubabirlerinden birine demiıtir 
ki : "Young planının kabulü 
mtbnkün değildir. Şayet Alman
ya hükfimeti bu itilafı imza 
e~rse hiyanet etmİ§ olur.,. 

Tütün kaçakçılığı 
Adapazarı, 9 [A.A.] 

Zabıta bir evde 40 kilo tütün, 
ıki havan ve dört bıçak bul
muştur, 

Akalli yeder 
Madrit, 9 [AA] 

M. Adatci ekalliyetlerin vuku 
bulacak şikayetleri hakkında 

cereyan edecek tahkikatın vasi 
mikyasta ilam suretindeki tetki· 
lifleri kabul ve M.Von Schubert, 
in bir ekalliyetin tikayetlerini 
tetkike memur komisyona o ekal· 

liyetle alakadar olaa ve huıuıi 
menfaatleri bulunan devletin de 
iştirak etmesi suretindeki teklifiai 
reddettirilmiştir. 

Sosyalist kongresi 
Nansi, 9 [A.A.] 

Sosyati~t kongresi açılmııtır. 
Bir çok ecnebi murahhas hazır 
bulunmuıtur. 

lllletee r perıeJtbe alctamı Şe. 
"'8. B. meylaa11e yoı· 

111fNI 

Alli ıinemada: Çöl ıarltıd 
Alemdarda : San sanbalc 
Ferahda : 2 Film. Afife 

SulHlft ve Deniz de· 
vleri 

İSLAM GENÇLER 
ARANIYOR 

Türkiyede ilk defa olarak 
tesis edlllll fabrikamızda 

hakiki Radium tı· 
raş bıçaklanmızı 

imal etmek içia }8 yaşın• 
dan 25 YllflDa kada 
hüsnühal sahihi iılim itçiler 
aranıyor. Arzu edenler h• 
hafta zarfında ber gön mü
racaat edebilirl.r. Miktar ••· 
ayyen olduğundan i• •üra· 
c.-t edenler istihdam edile
cektir. Fazla malOmat ılfalai 
surette verilir. 

Adres: Galatada ok 
çu Musa caddeı1in 

e Radium lambası 
ticarethanesi 

Kiralık kirgir hane ve dükkan 
Abdttlhamidi sani vakfı mütevelli kay· 

makamlı~ından: Betiktaıta akaretlerde 
50 numaralı hane ile 1-3, 7 16, 29 numa· 
ralı dükkanlar bilmilz.ayede ir..ar ebilece
Ainden haziranin birinci cumartesi gliuUn· 
den itibaren yirmı gün müddetle aleni 
muzayedeye vaz edilmiıtir talip olanların 
ve daha ziyade malQmat almak ic:teyenle. 
rin haziranın yirmi ikinci cumartesi günü 
aut on Uçe kadar mahalli mezkfirda 54 
numaralı mUtevelli kapnakamlıfıoa ve 
ye\'JDİ mezkurun saat oa üçUnden oo be
tine kadar çenberli ta3ta İstanbul evkaf 
müdiriretiode idare encümenine müracaat 
etmeleri. 

---·----~------~~--~~---8 etik&&§ ikinci aulh hukuk lsikimli-
lifindeıı: Ortaköyde dere boyunda 

118 No hanede vefat eden madam Seu· 
nuradan alacaklı ve borçlu olanmın tarih 

ıllndan itibaren bir a~ ve mUteveffaya 
i.Jdiayı veruet edenlerin dahi Uç ay ur· 
fında mahkeme) e mUrllcaatları ilin olunur. 

Yeni çıkan kırmızı kordonlu 

rübe ediniz çok memnun kalacaksınız. Her gazino 

.racla de .10 ı: H• n1< ., ti ] i ru dcpo~udur.-__ ~m~ 

Evsafı ıartnamesiade yazılı biri 300,000 di~eri 45,000 kilo olmak 
üzre 750,000 kilo iki nevi ispirto pazarlık swretite almacaldır. Talip· 
ler mübayaa şartftaıtıesi11i öA"remııek üzre Mabayaat komisyonu ki· 
tabetine müracaat edecektir. Teklifler 1 Temmuz pazarteei g6nll sa· 
at 12 iye kadar kabul oluaacaktır. 

•AHMET FE,TZI 
Asri Türk mobilya magazasi 

Matazamız bir müesseıei milliye olup asri zevkin bütün in· 
celifriai eami bilo8•le ety_,ı beytiy• Ye _..,.tettlt>Hlti ,.ne 
met eridir. Zengin ve rengin salonlarımızm her müşkülpeıent 
•iifterileri Memaun edecek tarzda tefrit edilmiş olduğundan 
müteaddit ve her keaeye etviriıli muhtelif yatak odaları salon 
takımları yemek odaları, lüka e§yalar balia lngiliz prinç lake 
ve ıiyah karyolaların envaı laezaran iskemleler rekabet kabul 
etmez derecede ucuzdur. Muhterem müşterlerimize bu bir 
türlü teshilit yapmakla müftehiriz. Müesse .... ıtı resmiyeler ta
rafındaa vuku bulan siparişatı serian ihzar ve taahhüt eyleriz. 
Mtle11eıemizin umumi salonlan bütün vatandaşların laer ~n 
ve laet' 11aat emirleriae küşadedir. Arzu buyuran laer saatte 
bu aanayii nefise meıheti itli.kına seza olan Mağazamızın 
salonlarını gezip fiat sorabilirler. 
-lll)lıtanbul Fincancılar yoku,u No:27(ml ..... __.... .......... --.. -...... -........................................................... .._._._ 

L _____ .. ~~:.~--~-~~~~-~ .... ~~: ......... _. ___ J 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi haz.ine} e ait nısıf hissenin 

kı) meli muhammeııeei 
Beyollu HUse)in ata caddei kebir 79 maa dUkkin Lira 

apartman 60000Sekiz. takıitte 
Mıııtemilltı: Tahtında hakka! dUkkAnı ile bodrumu müştemil 

Mezkur apartman 8 kattan ibaret ve 7 daireyi muhtevi olup antireli uzun ft 
mermer taılık ve kapıcı odası, odunluk ve kömlırlllk. Birinci 'e ikinic daireleri 
onar oda birer mutfak 2 ıer heli, 3 4,5,6 ve 7 nci dnıreleri 5 şer oda birer mutfak 
ve birer belL iki taraçası olup her dairenin birer sandık odası ve umumi çamaıırlıgı 
buradadır. Alektirilt ve terkos suyu teıisat -ve tertibatı vardır, 

Balada evsafı muharrer apartmanın haz.ioeye ait nısıf hissesinin bed~li eekia tak· 
ıitte ödenmek üz.ere 60000 lira bedeli mubatmmen ile ve kapalı urf usulile ı. 7.929 
tarihine mUsadif paz.artesi gtiaü aaat 15 de icra:y ı mu1.ayedeııi mukarrerdir. Taliplerin 
bedeli mulıammenin yuıde yedi buçuğu nisbetiııde 4500 lira teminat akQeBi ve } a 
muteber banka mektubile emvali metruke eatış komisyonuna muracaat eylemeleri. 

•• + 
Semti Mahallesi Sokagı No Nevi Kıymeti mubemmeneei 

Cedit Atik Lira 
Kadı köy Cafer ağa Lorando Şair Neri 1,3 m.abağçe köşk 13850 Sekiz taklitle 

Ballda evaafı muharrer kotkUn bedeli sekiz. taksitle ödenmek Uıre 1385t' lira 
bedeli muhammen ile 19,6,929 tarihine musaclf çarıamba guoü N&t 15 te pueltka. 
icrayı müzayedesi mukarrerdir. Taliplerin bedeli muhammenin • • 7,50 nilbetiade 
1038 lira teminat akçeleri veya muteber banka mektuplarile emvali metruke •tıf 
komisyonuna milracat eylemeleri, 

Semti Mahalleııi Sokaıtı No Nen 
Atik cedit 

Babı Cafer Hacı Mustafa Çoban Çeıme 1 4 Fe\kinde odaları müıtternil haziucye Ut 
kll İl dukhftuın 48 hıı~e hiıı~eııın kıymet 
itibarıle t hıue tam muııamm.a .. ı 
ve bir hiıısenin .uluııu llh 900 

Ahi Çelebi Liman i kelesi 79 1 ınaa odalatr dl.1kkluın haııne~ • ait 25 
125 hiaııede 2.:1 hıase i l.be·t·:ı kı) met ı 

lı.a 

/ 

2WO S"~ı .. 
t11k~.tlt! 
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EmlikveE 

11.-1 ırn'tl ı . ,... .. 

Şeht·emaneta 
i!an:arı 

il 

er m ~ .... 

tanbul Subesinden: 
A da ar daire~indeıı: Bciyü a-

dada lskele civarında bele· 
diye gazinosu ittisalirıdeki de
niz banyo mahalli po=arlıkla 
icara verileceğinden talip olrın· 
Zarın pcrşenbe ve pazar günle-

#tasa ilBnlari: 
r·······~;;~.hl;d.~··ı\i:ii:·;~~;i~;~-~~~=;··· .... ı K fi ıra H il< AIP>©l ırtm a ifil f komisyonundan: i 

Esas No Mevkıi Bedeli icarı senevisi ri daire encümenine mıiracaat· ı .................................................... ~ ......... 
A ~ı,_öprUde_ ~ki yUz elli metro mikabında lıir gHmuıc ha\ uz inşa ettirilecekt ir. 1 nlip: 

157 IJeyoğlunda Şişlide Meşrutiyet apartımanmın ikinci dairesi 
,, ,, ,, üçüncü ,, 

dördüncü 
" " 

., " 

" 
., " 

beşinci 
" 

" " " 
altıncı 

" ,, " 
,, sekizinci 

" 
" " " dokuzuncu 

" 

Lira 
780 
875 
900 
840 
840 
850 
780 

ları 1!Cın olunur. 

Döyçe Oryant Bank 
Tarihi te'sisi 1322 

Merkezi idare Berliu 
2 ef orı Beyoğlu 247,248-984,985 

ı-e İstanbul 2842.2843 

ıerın şernıtı anlamak Uzere 20-HazirnnJırn·30-Hııziran 929 tarihine kadar milli mU· 
dnfna vekaleti Herbiye dairesi rİ) aseıiııe miırncastlnrı. 

T eahhüdllnU ifa edemeyen nıütaahhit nam ve hesubına Snnkamışdeki kıtaatın ibti· 
. yacı olnn arpa kapalı zarfla münakac:a) a kunmu§tur. İhalesi 15 haziran 929 tari· 

lıı~de eaa.t 16 ~n Sı_ırıkamı~daki askeri satın alma konıis) onunda )apılacaktır. Talip
lerın t~mınatJarıle Sarıkamışdek.i mezkür komis) ona ınuracantları. 

,, ,, ,, onuncu ,, 840 Banka muamelaıı 
ve kasalar icarı 

ı\ dana merkezile, Dörtyol, Mersin ve İslahiyede bulunan kıtaat han·anntının ihtiyac 
" olan kuru ot kapalı ıaıfla miınakasa)a konmuştur. lhak.si 20Haziran929_per eııbe 
gUnu saat. ıo da A?ann?a askeri satın alma 11.omis) onunda ) apılacaktır. Taliplerin 
{\danadakı mezkOr A.omısyona muracaatları. 

M anisa~ki kıtaaıın ihti~acı ~lan patatis kapa~ı ?arfla ~Unnkasaya konmu_ştur 
İhale ı 1-7-929 pazartesı gunU saat 11 de Manısadn a ken satın nlma homıS)O-,, ,, :' onbirinci ., 600 

Gı3~.-.....,.-'!"...._.-.~~--~~~~m nunda yapılncal,tır. Tnliplcrin ınanisada mezkur konıis}onn ınuracaatları. r.:rnlak ve Eytam Bankasına ait balada muharrer emvalin birer senelik bedeli icarı şeraiti atiye ile mü
zayedeye çıkarılmıştır. Dr. İHSAN SAMI ı····;a·~,:·~~;~;;~:·;>:::;·~:~:~~:i::.:·{;;·;ı:;;t;;-.;;;~;~:···11 GONOKOK AŞISI tQt Istamhul satınalma komisyonundan: t{jı 1 - Müzayede müddeti ] 6 · 6 - 29 tarihine mü::ıadif Pazar gününe kadar olup ihale muamelesi yevmı 

Belsoğukluğu ve ihtilatatına mezkfirda saat on da icra olunacaktır. 
2 - Müzayedeye iştirak etmek arzusunda bulunanlar Bahçekapuda Emlak ve Eytam Bankası İstanbul 

karşı pek tesirli ve taze aşıdır. -·-•• • • •••••• •• • • •• • • • • • • •• • ••••••••• • ••• ••• • • • ••• ...-.. 
Divanyolu Sultan mahmuttür- 1\1 ubafız böltığlinıln ihti)aci olan 1500 kilo sade ) ağı ve 600 çeki odun munnka· 

b k d N 8 
saya atonulmu§tur. !haleleri ayrı ayrı \'C 3. Temmuz 929 Çar§tmba gUnU saat 

~ubesine müracaat etmelidirler. 

Mahlulôi 
11 d 11 111 

• mu UT~ Uğünden. 

Bidayeti ilan 12-6-929 Nihayeti ilan 10-7 -929 
kuruş 
59536 Küçük pazarda hoca Hahrettin mahallesinde bakırcılar 

caddesinde 42-44 ve yoğurtcular sokağında 34 nu. 165 ! 
arşun arsanın temamı 

30000 Kumkapıda Muhsine hatun mahallesinde İbrahim paşa ca
ddesinde 30 nu. dükkanın tamamı 

31300 Davut paşada şah sultan cami şerifi sokağı 627 arşun mek

tep arsasının tamamı. 

350000 Beyoğlunda tom tom mahallesinde 24126 nu. 165 arşun 
dört duvarı havi arsanın tamamı 

33333 Yeni cami havlusunda balık pazarı kapusunda atik 

nu 18 arşun dükkanın on ikide bir hissesi. 
be::===-=============:..=;;;:===..::.. ~-=-~-====~====o 

Bidayeti ilan 5 - 6 929 hafta [2] . nihayeti 
ilan 3 • 7 929 Çarşamba 

Kuruş 
5000 Samatya Beyazıdt cedid mahalıesi 100 arşın arsanın ta· 

mamı 

9664 Balatta Hacı isa mahallesi İşkembeci sekağında 14 N. 
odaları müştemil iki dükkfının gedikten ari muayyen mahal-

lerinin tamamı 1 
~5000 Mahmutpaşada :cedit Suruiri m&hallesinde Sultan odaları 

sokağında 23 atik N. dükkanın tamamı 
137500 Hasköy Piripaşa dere $okağında 43 No. 4 dönüm bosta· 

nın nısıf hissesi 
70000 Galatada yolcu zade mahallesinde ve sokağında 53-3 No. 

mektep mahalli 
==== 

Bida.\eti ilan 29-5-929 lıafta ( 3) nihayeti ilan 
26-6-929 çarşamba 

Kuruş 
22500 Rüstempaşada mahkeme sokağında atik ve cedit 20 nu-

maralı 250 arşın dükkanın .on altı hisse itibarile iki hissesi. 

320000 Feriküyünde Fırın sokağında 16, 18 maklup numaralı 1600 
nrşın arsanın tamamı. 

'42678 Fatihte Dülğer zade mahallesinde eski deve hanı caddeı 
sinde 5 numarlı muattal çeşmeyi havi 142 arşın yedi 
uumaralı kabristan arsanın tamamı. 

150000 Üsküdarda Kısıklı kariyesinde münhedim Seliimi Ali efendi 

camii kurbünde kain ve içinde kuyuyu havi 3000 arşın 
terbiinde olan arsanın tamamı. 

126900 Bahçekapısında Çelebi oğlo Alaaddin mahallesinde Yeni
cami kapısında 82 atik 63, 64 cedit numaralı elyem iki 

dükkan olarak istimal edilen 66 arşın mıktarındaki dük
kanın yüz yirmi hissede otuz sekiz hissesi. 

'2336 Saraçanede Feruzağa mahallesinde Şekercı so!:ağında üç 
odalı 601 arşın mıktarında bir bap harap haneııin on sekiz 

hisse itibarile on hissesi. 

Bidayeti ilan 22-5-929 hafta (4) nihayeti ilan 
19-6-929 çarşemba 

Kuruş 
490000 Calatada Kemankeş Mustafapaşa mahallesinde çömlekçi 

sokağında 16-18-20 cedit numaralı bir çatı tahtında kar
gir iki bap mağazanın tamamı. 

70000 Topanede Ketani Ömer paşa mahallesinde cami ittisalin

de 240 arşın arsa üzerine mebni tamire muhtaç mektep 

mahallinin tamamı. 
62500 Çelebi oğ'u Alaattin mahallesinde Yeni cami avlusunda 

60-84 No dükkanın dörtte bir hissesi. 

10000 Eyüpte Evlicebaba mahallesinde Bülbüldere caddesinde 

19 No bir odalı hanenin tamamı. 
Baladaki emlaki mahlule dörder hafta müddetle aleni olarak mü

zayedeye konulmuştur. MüzayP.deye iştirak edecekler kıymetin yüz
dt yedi buçuğu nispetinde teminat olarak dördüncü haftanın ihale 

günü saat on dört buçukta Çemberli taşta .lstanbul Evkaf müdüriye· 
tinde mahlUlat kalemme müracaat etmelerı. 

Seyrisefain Ievazını müdürlüğünden: 
35 Top kırmızı, 20 top beyaz, 2 top siyah, 5 top san, 9 top mor 

şali, 3 top kırmızı astar, 5 top patiska. 2 top ame rikan 20 diizi11e 
makara b

0

ilmımakasa alınacaktır. Kat'i ihalesi 22·6-929 tarihinde 
icra l\ılmacatrından ıe1 ·ceklerin n ...,,: - · · "....:: ' .. 1 •··n·•.... ,,, · 1dıırlıi.
~une muracacıt!r-

esi arşısın a o. 1 9 14 de icra kılınacaktır. lta)a talip olanların teminatlariyle mczkiir gUnde komis) ona 

Ele .. trik Müberritleri 
SATiE 

En son modelde ve ticarethaneler 

ile evler için ayrı tiplerdeki elek

trik müberritlerini getirdiğini muh

terem müşterilerine ihbar eder. 

Bu aletlerin miktarı mahdut oldu

ğundan satın almak isliyenlcrin 

acele etmelerini rica eder. 

Bu aletler susuz işlemektedir • 
Sarfiyatı hiçtir. 

SAT 
\j 

• 
E 

eresiye safmaktadir. 
Metro han, Tünel meydan: Beyoğlu 
Bayazıt-- Istanbul 

!'P.Mli!!'!'l'I 

~lahlUlat ıııüdüriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 
9000 

Miktarı ziraı 
110 

Galatada kemankeş Mustafa paşn mahallesinde balık pazarı 
caddesinde 38 atik 52 cedit numaralı üstünde iki odayı müştemil 
kargir dükkanın tamamı 22 Mayıs 929 t .. rihinden itibaren 28 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanlar kıymeti muhammenenin (yüzd\! yedi} buçuk. nis
betinde pey akçesi ve ya banka kefatetnameleriyle teklif mektup· 
}arını 19 Haziran 929 Çarşamba günü saat on dörde kadar lstanbul 
evkaf müdüriyeti binası dahilinde idare encümeni riyasetine tevdi 

etmeleri ilan olunur. 

Mahliilat Müdüriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Zirai Lira 
1757 35140 

Bahçekapısında Hubyar mahallesinde Aşir efendi caddesinde 

yeni postane arkasında vaki balaya kıymeti muhammene ve mık
tarı ziraı yazılan metrük sebili müştemil mektep ve arsa ( 18 ma· 

yıs 929 ) tarihinden itibaren yirmi sekiz gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile müzayedeye konulmuştur. 

Talip olanlar baladaki kıymeti muhammencsinin yüzde yedi 
buçugu nisbetinde pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif 

mektuplarım yevmi ihale olan ( 15 haziran 929 ) cumartesi günü 
saat on dörde kadar İstanbul Evkaf müdüriyeti binasında müte· 

şekki! idare encümenine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

A 
-

BASUR 
MEJ'.!1ELERİNİ 

AMELIYATSIZ 
l<URUDU,.R KANI KE&ER 

D.UH YA O E E M S A !_ S 1 Z D EV A O ı R 
. HER ECZANEDE BULUNUR 

Çanakkale Jandarma mekt~bi nıüdirliğindeıı: 
Kilo 
5200 l!ade~ nğı 

Çnnnnkltale Jandarma yeni efrat mektepleri Umera zahitanıle talebe efradını Ha· 
ziran 929 tarihinden rony1s 93Q ga) esine kadar bir SC{lelik ihtiyacları olan ) ukarıda 
)wzılı be§ bin iki ~U7. kilo sade)aıo kndab zarf usulile mUnakasa)a vaı olunmu~tur. 
2 H:ıı:"ran 92l) çar§ .. nba gunü c:ııat on altıda taliplerin \erdikleri fıyatlar haddı itidal
de t'Or ldurru tnkdirde ihlesi icrı. kılın cnktır. Taliplerin bu baptaki ~ağ muamelesi 
,.arın: mc i ~g rm ı, ... e izahat a m;;ık "z•rc Çonakkalede hu kamet dairesinde mutc~ek· 
kıl kom c. on ıu ı u ;ı murn ... :ı 1 rı ılan olunur. 

murne:ıatları. 

M evcut resim, fenni ve idari şeraitle doksan ailelik i:ci evleri inş:ısı kaphlı zarfla 
ınünakasaya konmu~tur. İhalesi l temmuz 929 paw.rtesi gilnü saat 14 de icra 

kılınacaktır. Rerim ve §eraiti gormek isteyenlerin her gUn komisyomumuza mılraca· 
atları ue mUnakasa)n i~tirnk etmek iste) enlerin temin:ıtlımnı hs\"i milhurhı teklifleri· 
ni vaktı mUayyeninde Ankarada merkez satın alnın komis~ onuna tevdi ~ylemeleri . 
........................................................... 
j Üçüncü kolofdu satınalma komisyonundan j 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cinsi Çorlu Tekirdağ 
Sığır n· 81000 '70000 
KrO) un 1500 5500 
Kuru l (; 0000 200000 

Çorludeki kıtaat ıııti}ncı için ben·eçlıi baln muvndı iaşe kapalı zarf usulile muna 
kasaya konmu;ıtur ihalesi 30 haziran 929 p:ıuır gUnU snııt 14 de yapılacaktır. Talip· 
leriıı §artname \'e numunesini gormek Uzre her gön 'e ıştirak ctwek içinde teminat 
akçeleri ve ticaret odaQından musaddak ucsikalarile Çorludaki satıu alma komi yo
nuna muracantları iliin olunur. 
Kıtaat ihtiyacı için altı bin kilo gaz ya~ı \"e 20 ton maden kömUrU pazarlık sure· 

tile mubayaa edilecektir. Pazarlığın ihalesi 18 hazimn 929 tarihine muradi· sah 
gllnU saat 15 de yapılacaktır taliplerin şartname ini görmeleri ve şartnamede }azılı 
olan şekildeki teminntl:ırile koıuis\ onuuıuz<la hazır bulunmaları ilan olunur. 

K ıtaat ihti)acı için 25200 kilo fnsul. n k'6palı uırf usulile muna asn)ıı konmuştur. 
İhalesi 10 temmuz 929 çıır§anba gUnU saat 15 de yapılacaktır. Taliplerin eartna· 

mesini komisyonumuzdan almaları ve ıarlnamede )azılı olan şekildeki temiııatlarile 
ihale saatinden eael komisyonuzda hazır bulunmaları illin olunur. 
K ııaııt ıhtiyacı için 30000 kilo pirinç pawrlıkla muba' as edilecektir. Pazarlı~ın iha· 

lesi 15 haziran 929 cumartesi glın\l saat on beşte yapılacaktır taliplerin bartname 
ve numunelerini gôrmeleri ve şartnamede )a:.ulı olan şekildeki ıeminatlarile k.omia· 
yonumuzda hazır buluumaları illin olunur. 

ı·································~·~·~·~·~··4·~·~·~·~·~·~·~·~·-~ .................. . 

.... ~ .. ~:~~:.~:~.:::::.::::::~ ..... ~~.:~.':?:.:~:::'~'::' ... J 
6386 Kilo : Maltepe L;ses i için } ARPA • 
565 • : Gulhane Hastanesi • 

:Srar ve ziyan ve farkı fıatı ifa taahUt etmeyen mUtahidi nam ve hesabına ola· 
rak o;e 2 ~artnamede olarak ''e baladaki mahalleri hizalarmda muharrer Arpa Pazar· 
lık suretile sattn alınacaktır. pazarlığı 15 Haziran 929 Cumartesi gUnü sa:ıt 14,30 da 
Harbi) e Mektebi yemekhaneleri önündeki pazarlık mahnllinde icra kılınacaktır talip
lerin brtnnmesi için koınİS) unum uza müracaatları \"e i§tİrak içinde pazarlık mahalli· 
nde hazır bulunmaları illin olunur. 

A 
skeri .Mektepler ve Liseler ve Hastaneler için 5000 kilo Zeytin danesi aleni mU· 
nakasa snretile satın alınacaktır. milnakasası 4 Temmuz 929 Perşenhe gunU saat 

14,30 da Harbiye Mektebi yemekhaneleri önündeki mUnakasa mahallinde icra kılına· 
caktır. 

Taliplerin şartnamesi için Komisyonumuza mUracaatları ve iştirak içinde §artna· 
mesi veçhile münakasa mahallinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

A 
skeri mektepler i~ti acı içi_n 50~00 kilo ~ Cl'li pirinci kapalı znrf. surcnle satın 
alınacaktır. lhalesı 26 Hazırarı 929 Çarşanba gUnlı saat 15,30 da ıstanbuldn har-

biye mektebi yemelchaneleri önUndeki münakasa mahallinde icra kılınacaktır. Talip
lerin §artnnmesi için ltomis) onc.muza ınUracaatları \ e İ§tirak içinde ~ıırtnamesi veç· 
lıile hazırla;acakları teklif mektuplarını yevmi mezkurda ~aat muayyene.=ine kadar 
makbuz mukabilinde komisyonu mezkOr ı:i~asetine ,·esmeleri ilan olunur. 

A
skeri mektepler ihti)·acı için 200000 Kilo arpa kapalı zarf suretile satın alına· 
caktır. ihalesi 26 Haziran 929 Çar1;anba gUnU sanı 1 ı,30 da İstanbulda Harbiye 

mektebi )·emeklınneleri öıılindet,i mıJııab..asa m;ıhallinde icra lc.ırınacaktır taliplerin 
şartnamesi için kom~iyonumuza mııracJatları ve İgtirak ıçinde §artnıuncsi \"eçhile ha· 
zırlayacakları teklif mektuplarını yevmi mezktirda sant muayyenesine kadar m!lkbuz 
mukabilinde komisyonu mezkQr ri; asetine vermeleri iliin olunur. 

······································~·················· 

~~:.:~--~~~-~:~:.:::::::..~~:~::~:::~~:.J 
E 

ski~elıirde kol ordu binaSl dahilinde tesis edilecek olan kalorifer tertibatı 15-
lfaziran·929 Cumartesi gUnlı saat (14) te ihalesi icra edilmek üzre kapalı zarf 

usulile (20) gun n.uddetle munakasaya konulnıu;ıtur. Talip olanlar §artnamesini gür· 
mek Uzre her gUıı ve yevmi ihalede kapalı mrflarile komis' ona gelmeleri. 

İkincikolordu satın alına komisyonundan: 
Saman Knru ot Odun 
kilo kilo ı:to 

300000 400000 2020000 
150000 200,000 200000 

Balıkesir için 
Susığırlık için 

450000 600000 2220000 
Bal!lda mikdarlnri ve mahalli tt!sliınleri irae olunan mevat 29 6 929 cumartesi gUnU 

s:ı.at 15 te f.iatlar mutedil görıild~IJU. takdirıle ihalesi icra kılın~k üzere ~apalı zarf 
usulile mUııakasaya konruu§tur. ıahplenn mezkür guııde Balıkesırde asken satın alma 
koınisyonuııa ınUracaatları ilan olunur. 

Bursa Evkaf Müdürlüğünden 
Bursada lsmet paşa caddesinde piyasa mahallinde Faik B"y Va· 

kfından han otel ve gaıaja elverişli "Faik B. Hanı arnası ternliken 
-ve kapalı zarf usuliyle 4-929 Tarihinden itibaren bı malı mrJ<lıletle 
müzayedeye çıkarılmıştır talip olanla.ı ycvm ihalelan 4-7929 Perşembe 
günıbıe kadar temirıat muvakkata a~ıçesı olan bin yliz }irmi beş 
lirayı mustashilen Bursa Evkaf Mveurlüğüne mıiracaatları. 

i d:ıııbul. \lçı..1ct: lı•.Lt!k Mahk:nı~s~nJcn: 
Mi.ıddcı1 e madam Sult&1.na \: olcilı Avu· 

kat Mnrl,o Şmil efc:ndi tarafından Bc~·oğ· 
ludclıl Toı~oparanda Pıtp:ttani.iadi lı:ının· 
dıı 3 numarada mukim ın!.h ekkilf'!inio 
kocası Bc:ısİ)On efr.ndi alcyl:i.:e aı;ııgı 
bo anma davası üzerine mU<ldeı :ıle• hin 
tebli.., edilmrk ı.izre ~derilen lt.' ihıı) i 
ipti<laİ) ede ikamct:rfihı meçhul bulundu· 
ğundan bili tebi ' ı_t isde kılınmıi olmakla 
iki a,· m ddctlc ilin olunur. 

-· 12 Çarşamba 929 
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11111 ... ıı 
Efganistanda da 

Ingiltere 
istedithıi yapb. 

~-'•rbd• Uf .atunu 
Cemiyeti belediye Penbe beyas 

nkara, 
~nbul 

Ankara 10 
iMia velaileti , aMhaclar 

ll'lıli"M'ltm bitikte bu 1eaedea 
....ıelrıette takip ohı
yol ,........ Hazar. 

.._--ıdw.Q.a pfbaranhqeti 
tuAteD IOID'a tamik 

Mac Donald 
Londra, 10 (A.AJ 

M. Ramsay Mac Donald llkoç
yada kain Loıımuı a gitmek üue 
yarın ak§&m Londraduı ayıtlacak
tır. Başvekil gelecek hafta sonuna 
kadar burada dinlenecektir. Ken-

8 saat iş 
Lonclra, 11 (A.A] 

ail.1 HerPlt pzeteline nua· 
ran Cennrede ~ beJnel
milel meaai tqkilib konferalYlll· 
daki laıiliz murablaaP, amele hi
ka•atinin m• uata• 8 olarak 
tespit eden "a11aiqtoa aub· 
veleumeüi dert.al imıaya ba· 

Allalaabacl. 11 (A.A] 
Gerek S.ba Saki• ve 

gerek rakibi Nadir buıa 
Efgani8tam tefrikaya dl.· 
firen karg.,a•kları tea· 
kil lçla mdt.venette IMılaa· 
maauu Lı,ntere la-Gme
tlnden Otl•aı et.it ol· 

A 

azasının 

dünkü içtimaı 

c:ı:ti beleclife fırka prupu 
din ftrlramda ffalckı tiaa
ıi ~ nm riyasetinde içtima etti. 

DViilaciuye merbut buluau 
ve orada yabp blbn fdair ban· 
dOIUD• bu 81ÜelleM ile alikllı· 
mn bıt'ı mevmlJı•• oldu. 
~ bldiia ... iltifade 

.. . .... itiba.iyle karar-... 
~. ltı - Ankara 
'- clvlra ,.,a.nnın infuına bqla
-...ır. 

diaiae kızı, M. İahahel refakal ede
cektir. M. Mac Ddonald parlamen
tonun içtima günü olan 25 Razi. 
randa Londraya dönmüt bul11DA· 
caktir. M. Mac Donald akvam ce
miyeti büyük meclieiain açılması 
münasebetiyle gelecek Eylnlde 
Cenevreye kısa bir seyahat yap
mak niyetindedir. Bazı istihbarata 
nazaran bqvekil Amerikaya da 
gitmeği düşünmektedir. Fakat bu 
seyahat daha ziyade lıadfaelere 
ve siyasi vaziyete tabi buluna· 
caktır. 

zır olclwi•• bildinaefe ...... 
ar edilmiwtir. 

M. Macclonald, koaf.,.... bir 
te121'8fname pdererek lnallt•e 
hiiemetiDin meAi tefkilib ile 
11kı bir aurette teplld meta1Ji bir 
vazife telilııki etmekte oldutuau 
bildirmittir. 

dnklan Whliriliyor. 
lkduı - Derç ettilimis b11 tel· 

graf ln.Utere bttkGmetiniıı Efpaiıtuaı 
bu defa fileD it1al altı.na almap 
davet edildiliııi ıöstermekteclir. Ef· 
pn iltikllline hitam vermek pye
lile, ton intihabetta kaybederek lk· 
tidar mevkihu:lea ...Ulqan muhafa· 
ubr kabine M111Mıada Cuut Lav· 
reu aabıt kıral Emanllllah aleybiae 
bir ihtilll huırJanuftl. Şimdi M. Mac-

Şelair baad011UDua Fatilde bu· 
auai b!r billaya yerl81tirilmeli , 
dalla zıyade illahı çareleriain ta· 
hamsi •e bandonun sık sık nwnu
ae konserleri vermesi için mes
ele cemiyeti belediyenin biitçe 
•cümenine havale edildi. 

M8him viliyet yollaruun i8-
tilctafı bu sene yapılacak, illşaa· 
'- ela aelecek MDe datlan•· 
eelctar. Yapılacak yollur meya
'1ııda lstallbel • Alabra ıoıeainin 
- .,........ mwhtıeaeldir. Şo-o 
leler '°' fenat ıeraite göre ya· 

Marmara köfkü 
halka açıld• 

Ankara 10 
Gul Ha. Ankara civanndaki 
le~ llımııara havuzu y• 
yeai "611ade ,etitile. haJt. 

~ u•••• •l'la(8ıını usu ft-
adea illa.;. ... ı.tib.ıt 

._ ... n 1-lage cama sfiaü kal· 
tçd•Jfbr. 
Billçe cici._ çok mlkem-.el
. Mime .......... ,.çok 
bet göMnn., Cama fiiaii 

ılt* kl&ıabahk toplan· 

.Demokrasinin atisi 
Naacy, 10 (A.A] 

Soapliat kcqpui münuebe
'8e vml'!D zi,.fetin IOlluada 
-.. ..... ltaı.Ja, Lmenboarı ve 
~ muralahulan birer nutuk 

,iF'ltMIJIJ•ı• ~ Amerilcada, 
ı111 ..... ._ır•de chunobuiııin ati-

~ bUtıldannı beyan 

._...._ murahbuı, mensup ol
~ fırlranın IOD intilaabatta 

11!'Ulıı••aaı• ... ·ı olmasmclan bab.e· 
~ 8-lçib aöıyaliatleriDin ida· 
t,~ gelmenin yoluau bu-

temin etmiıtir. 
M. Blum frauaz 1101yalist fırka

vabdetini kaydederek kon· 
ye ifİirak eyledilderinden do-o 

ecnebi murabbulara te,ek· 
•tıaiftir. 

8eynelm_ile_l_k_onferans 
Paria, 10 [A. A.] 

Ta razetesi Temmuz aonun
'- yahut Atuıtosun ilk gtlnlerin
.a. toi>J•••ua muhtemel beynel· 
1111.a komeramuı içtimaı bakın
~ •ülrnmetlerin laenüz te•• ha• 
.._gelmediklerini yazmaktaclar. 

Müsait bir fırsat çabcak olur• 
M. MacDonald m patJamenıonun 
tatil devresinde Atuttos ve ya 
EylGlde waôingtona ~esi mim· 
lcfin ve muhtıemeldir. il Mac Do
nald Amerika reiai cimhuru M. 
Hoo~ le himat temaaa gitmesi· 
nin mevcut anJapmaınahlclan 
ortacian bldıncaiı ve Iqiltere 
ile Aaerib arasında daha iyi nıü· 
_,.der olmıemı diler her ban
&i bir usulden daha seri bir surette 
ldaylattıracaAı fibiadedir. 

Kral iyice 
. Lndra, 11 (A.AJ 

......ı lautaktuwa IOll nübila
clen beri ilk cWa olarak dün açık 
baYacla bir tmezzüb JaplDlfbr • 

Bulgaristandaki sui kast 
Sofya, 1 O (A.A) 

Mfltehassıslann riponı 
Wlllaington, 11 [A. A.) 

Hariciye nazın M • Stilll908 
mütehH•llar raporuaun kabulü 
Amıpuın vaziyetinde büylk bir 
teqkki hUIUle ptfrecelini, ma· 
mali. Amerikanın borçfar mu'· 
eleli haldaada hiç bir taabhlde 
airitmemit oldutunu beyan et-
aiftir. 

Yeni usul bir 
kabine takdimi 

donaldm IOIJalİlt kabineaiııe yapılan 
mUracaat ÜlllİDe Efpaiıtanın filen 
itlalia• betlanacak mı? Bunu kıu bir 
..... arfuada ~ ... Baba Saki 
esuen Cuua Lammaia tertibatile 
ilyana blflamıftı. Nadir Haıı ile Lı
liltere'btr beadelidir. eu,ıe IPr vui· 
yet kaq11111da Sovyetler ney..,..U? 
M. Makdonaldtn yal MIİDelİDde 
buiciye 11111rı M. Hendenun, htail· 
tere Sovyet mHDuebatının iadeain
c:Wın balllediyordu. Efpnistuwı filen 

Emanetia 923 ~ k 
dutu tamirat ve İDfa&t 1u1:C 
ki ~ların sureti sarfı görlfül· 
dü. Emanetin üç tün zarfında bu 
baeta bir program yapması ka
rarllfb. Ealaaetten tekrar fırka 
ırapanaa toplanarak emanetin 
ıetirec:eti _ pr~ •üsaken.i 
~ eclildi. ~cemiyeti be
lediye umumi bir içtima aktede
cektir. 

Bütün çekirgeler 
Suriyeden geliyor 

i1Pliu ...... meMleti, ltu mü· r .. a..:-._ · bilh C 
Londra, 10 (A.A.] nuebaeıa iademi akim bınk8C&k • ~•Çl.an,. aua. enup 

M Ma D---'d •--L· • • halka --"' . de L-~: .ali,.tleltadeki meuuat ıçin b'9 
• • • C • UlllU '. ~lll~I UMIUIJetİ --...wr. yiik bir afet olcluj1ma okurlan• 

setli filım ile talcdam etmiftir • Mu· 111 11 mız bilirler. Hüla1met bunlana 
maileyh ile rilfebsı hqvekllet 18· Klçak ~ marlarına IDaDi ~ ve mez· 
rayının büQeainde toplu bir halde _ ....tı lautarmak ıçaa laer wae 
bulandulcları esnada sinemaya ılın· !bliJldtr - MMlll, ıo (A. AJ il. ~ çok laawetli mücadele 
.... 1 .. -a lıl.Ma Do--t.a birmikr Briaaacl ile mcıllUlı s.ıa1a bmlıP M. teıkilltl bllanmalc 1Uretle afe-

mlfMl&uır. c ·uuu, °"' Stre.e ... ba eblli1etıer-·eı.ı bak· tin &aiiae geçmektedir. Müca· 
fona söylemif ve gerek kendisine, tında M. Titalesko Ye M. Prooope ile dele laaldanda Zıraat umum mü
gerek iaimleriai birer birer tadat gö"tıaötdr· Bu mee'ele hakkındaki mu- dllrü Nakiecldia B. bir maharri· 
eylediii rflfekasına terettüp eden llkenaiJa mec1ilİD EyluJ denei içtimai- mise ~daki izaha b vermiftir. 

. . . I . . Sesli yflliıae bınk•~ 11naolunuyor. - •Oteclenberi Suriye ve Irak'. 
vuıfelerı tetnh ey emi§tir. \!i Denisde mlleademe - Dende. ıı tan menaleketimiıe gelmekte olan 
filim, Britaııya imperatorluğunun [A.A} bir pmi. 21 1olcuyu bulil diler Fu çekirgesine br11 ba 1ene 

Bulgar Aiansı bildiriyor: Mat· da P.terilecektir. 'ir --: ~ rabulemiıtir. 17 yapbtımız mücadele çok tiddetli 
..... lrılli .......... -~ bir --.... iefcle ,..;,tan aui IUat hakkmcla l4ı • Bir tayyare kuuı - t.Jt-. vam etmektedir. Trenlerin yilrii-
y oplav menabiiDden plea ha· m, lO (A.A.) ıo (A.A) • A•la'·'ıttaa •im bir Am& maine mani olabilecek derecede 
berlere dair bentler nqretmekte ı>aily mail pzeteeine nazaran, riDD tanllell. Kalkma tanue meJda: keaif buluaan çekirge ıürfeleri 
.,_, bu hare eti Bulgar komiteci· M. MacDonald m eemiyeti akvamm DUida 7eıe dlftlp puçallnmqtır. Tıyyarecı Mardiade 40 kilomebo azunlu· 

. • .. . . E idi i timama ift.inkedeoelhıe 111 -+ ..Uılliı. tunda çinko levhalar vaııtuile ve 
lenmn uzenne atmak ısteyen mat· i1 ç . ili Fı•1aılu - Smaoe. 11 [A. A. J az zamanda bir tek başak yemi-
buattan ıüphe ederek bunun Jiae 808J8fist mabafDin.ıe muhakkak muhtelif aala1Jelerde fartıuJar ~ yeeek kadar zarar vermeclea ta· 
dahili bir mes'eleden ibaret olaca· nar.arile bekılmalftadlr. Diler taftf. :ı-~· W-llt m\lbbD ı.um. =ımea ~m~ eclilmiftir. lllc:a
tun, yalnız örtbas edilmesi ioia tan m~ailyhiıı. M. ~er ile • 4 mn-;

0
• lllV _ Limopl, 10 [A. delİ.ti,lleticelı, halla çok memnun 

mes'uliyetinin batkıllın üzerine bimt ~eli ~e ırm A.) C1llBll1eli l'ftlkl ~ clı.-Jll· etmMardinvil" ti ti dele ha· 
atıldıtına yazmaktadir.Gazeteler ba etmekte oWuıtu ıa,ll11iııliı. Ma· chndı• bir porllla ~bmMll GI=· smclan 140 kif:me~ C:.tincle~n· 
aon p.lerde Y OfOllaY makı .. b mafih AJDlı?t. reiaielall'°1ı tara· ~=· 4 

mlJGD fma ıanıa P lco levha konmut ve bet defa lev· 
tarafından Bulprlara kartı ih fıadao bir da\l'et vuku b'1hnadıkça @ Belçika 11111*1 - Bnakle1. ıo baların ,..ıen d•ıtirilmiftir . 

ldilea cinayetler adecliain çotaJdı· böyle bir nfiiiiliılt bl>il delildir. {~). c....ıer Be&pta mukim mea'· Mlcadele eana11ntla bazı zehirli 
paı beyan etmekte ve ezcümle Bu meı'etelin ne şekil alacalı eleei lllkluadül Almua-Beloiu ma.u. ma•deler de bllaall•~· ~ 
VJalimorof Aaaai isminde biriDin cak &--=L-- • Loml n&u1• ıı.tta 11Dmda eTel lıe1l111111aea- yeden ıelen aeldda halindeki çe-

.. .. . . an Amcıua11111D f9DI ra ımı blldirmetteclir. M\tlakenıt aetioelin· kifiel• içiD ceman 400 kilomet· 
ölclürdiiP:°tl ve bulunan • bı~ dı· sefırl M. Dawmin İngilil payıtah· elen ...ı hiç bir tebUi ~yecekdr. rolak çinko levba ppılmıtbr. Bu 
ter cuıedm de abık Stazimirov· tma muvualatuldan aonn anı.,,. • M.lrit. ıı ( A. A· ) - Bir trea suretle 28 buçuk mDYon ıürfe yok 
çi belediye relllne ait oldutunu laoekttr. ıimll ietaly•a11a p~llm ,..._ ~: edilmiftir. 
kaydetmektiedir. _,ur. Vtplardan biri ~ iki Urfa Yiliyetiade yok edilen 

G 1 k ki 
yolca telef ve diler ikili meCrub ol- ıürfe -ı1...1.-__..:..._ yekin 8 S :L-

8-9 geceli Bulpr hududu na- e ece sene . •Uflal'· llU&Qllllllll8 , m .. ,,_ · '--ela kilodur. Bundan bqka Ruülayın 
betçll«1 '-ta tıaraftaa 16 511 r 9 Reyltjam, (lallnda) 11 (A. A.) - da muhtelif 'fUltalarla Ye yakınhk 
müsellah pbun plcliiini •• bu· tahriri nufus ~·~ 1~Y)'ueci dun .... "Groenlud.. aaretile 4 milyon kadar çekirge 
nJardan birinin b~uda dotna iatikametine dotru ot)'llDUI -'erbae tek· öldlirülmü§tiir. Buna nazaran bu 

ilerleditini fÖrmiifferclir. Bunun 08SJI yapılacak? nr ~~br.ll ( A. A ) J . MDe zarfında &ld&rülen çekirae 
w --auta. . - aTier ya· •l..A.- 40 .1 kil 

üzerine atet açmıtlar ve meçhul tmında bir tiren b•11ada 'kitiaia ~ m1ıuan mı yon oyu bulmak· 
şahıs avdet etmİf iıede iki taraf 930 senesinde yeniden tahriri ~ 25 tifinin mecnah oldatu tadll'; • 
arasında bir aaat kadar atet te- nufuı yapıllcatı malGmdur. Bu yor. Biz Sunye ve Iraktan ,elen 
ti edilmiştir. Kimae yaralanma- talarlrl nufua ı-enlclnden çok • Paria, 1~ < A. A.} .- Meb'ulaa çekirplerle mllthif mücacleleye a -.,. mecliai, buaterlik mealefiaiD ltir -.. becbUruz. Kolllf8}anmaz aym _. 
mııbr. faklı olacakbr. Bu defa herkealn name ile tayin ve ~idi IYıkıuacllki rette miicadele etmedilderlnd• 

klatlanna wya hüviyet varabla- mı.nenı7e devam etaaittif. açpn çeki.pler memleketimize 
Fırbna ve yıldınm nna bakılaeak, aufus kütlkJaoi • Paria. ıı (A. A. > - Gtlsel ...... ıelmektedir 

1 --- 9 (A AJ lar ldltcttart M. Fruıpia Poncet milli T bi- • ~, · tetkik olunacaktır. kflttplauaede tertip edilea A1mlD Dikit a ı bu pleo ~ mem· 
Birdenbire ~kata bir futma. Buna sebep te bu defaki taMri ve laakklklar aerpmi q1111fbt. leketimiz dahilinde yumurta bi· 

dın aollra .ultu balata ı.,_.Jatı nüfusun hlli medeni 8'c:ill&tma • Name,. ıı ( A. A. ) - Sot1aliat • ra~ak ıelecek aene için ) eni 
m*«lenl.na llulunduta .. valide esu olacatıdar. ıtOllitelhıde tamirat •e borçlar mea•eı. çekirıeler lwulamaktacLr. Bu-
bu .. ·-"'- buar ve marlara -L-- 9·91\ talıri.:nd- --- ' &JL.L alyle meb'.- uaaada *'Nta; t.:iDr' bmna içia yumurtalara itW ted-

7- --... ~ •• ""' -· on. ._.. lldıölltdtftlr. irleri ittihaz etmek mecbariye-
obaattw· Bir mad• 9ulqJnuaa tebaalı olan hetkeiia hhiJet *8· e ~ ıı {A.AJ - v.... ti -.....yaz. Sonbaharda haf. 
yddlrım cllpaüt hemen 1 mil- kalan, yeni harflerle yual•t 9' lalı 500 ihtill&ci Kıw nua ... teli riyat yapmak auntile imha faali· 
yon &aaklak huar ika etmiıtir. ttttlp olwımut ıeldlletlyle teb- ~. wua.......s tehriDe ~ .ı..e1t yetine aeçec:elll. Mücacle le me 

dil -• 1...__ Yal.ip, ka&alt kamaaduıım em etmfler, _ _._ -u-ı. · 

Yunan buhranı Briand • Ştreşmann 
oaunacalWI'. birçok lillh" _.. ....... ele geçinaie- lllUl'lllR ...-... enn yumartladık· 

Bütün belediyeler fiatdJdeıa ildir. Vali ile 1Lumancl111 bir mtlclclet lan yerleri tespit etmektedirler. 
tahriri nufus için laaarlanacak· aoma ......, bakllaat •llkGD " basur Sonbaharda hafriyat yapılaeatı Atina, 11 [A.A] Madrit, 11 [ A.A] 

ttalk fırkaaının bir tebliti, M. Briaad, M. Ştraeman ile 
~eclise iştirakten istinklfın ea- uıun uıadıya !6rüı•*· 
-bını tepih etmekte ve tekrar 
'-ecliıe iltihak ihtimalinin mün- Kıral Fuat Berliude 
tıalip olmadıtını eyan eylemek· Berlin, 9 [A.A) 
t.dir. M. Venizeloa buıün cevap Maaar kıralı buraya pazartesi 

__.___,,_-......,._~---~-__JL...o:ı.w......-.wua.aalJIU.ckcelctir. 

lardır. Dahiliye vekiletiaiJa teb- ilde o:ı .... ,ıur. aibi ıelecek ilk baharda da im-
lipbna llUIU'an emanet te bu Soayaliat koagreai ha edilemiyenlerin zehirli ma4-
pnlerde buırbp ~r. deler ile yok edilmeıiae ça11111a-
Bltln sokak le.w.n ile bina Nanlİ, 9 [A.A.] caktır. 
mmaralan deliftlrilecektir. Bu Soiyalllt koapeıl açılmattır. iç villyetlermiıde bulan• Y• 
pnlerde cemiyeti belediyeden Bir çok ecaebt murahhaa llUır rli çeld,eler tamamea itlaf eda 
bunun için talasııat istenecektir. bulunmUftur. ilmiıtir. 

Bir e.e paim. EY ..WW: 
-PeMe!laffpdr,WL °" bet d•lnıb .... ltlr dada· 

li ferde, bir .... --. ıdfiıt 
liJllla, JM•lrlm yanlllllf bir .. pe-

ahe,. ·bJaye p&· 
inli. 
g Gmar 

nedenpea
be omm? 
Efreaçdi

yarlarıada 
seacl bdı.... ...... -(...,. 
• ), l'Ole 

( ....... ) ilialeriai •eNikleri ... 
cUr delildir. El mflleama bla 
nabı! 

Penbe bacının bhYeaial içtik· 
ıen Mr bç gla aoma elime bir 
lınçre ••• ceçd. o~ .. 
art ildi yamak mlteeNllJ1tD Jü 
çeyrek ... galdüm. Eter ...... 
bda ati iliıaisin de kıhkM17a a.. 
tiyacuıu vana okuPpmu laltll. 
edeyim. 

• • • 
Habetiatan KırallılJnıa hltGa 

Avrupa devlederl nesdlncle bit 
eek elçili ftl'IBJf. .. •t ..... 
der cemiyetinin lç~munda W• 
u•ak içill Claeneye .U -'er. 

Gueteci arbdıtlar keadililll 
oturdap Olelde yakalarlar. .. 
umı mUJlbt kopaarlar. 11111-
katını ıize naklqtecek delllim· 
Afrika liyaldleriala polldkMa u. 
Wt llir -Mh•• yoklar. 

Sefir taı ı eden 41i.,.-: 
- U.beıiataa çok U.Uyw. 

Şimendifer yapıldı. Buab açd41. 
Lkelderde çok tenkki .ar. il
im arua. Y abııs Ulllll kifiler lllr 
a ıeri. Aralanadlı obyap ., .... 
.......... ,_...Yill .. 
bdualanam Anapa me's\anm 
ildfa& etmiyorlar: lleeela ,.dn. 
dudak ve uç boyalan, bbak ci· 
lin kullanmıyorlar ..... 

• • • 
Fe ı&phaa AllaJı ! Seftria .. 

nbbna .. ,nm bidon: Pek ili. 
Ebelam. '*• 11..t..lv lim 11-
yala ytlsleriaia ••retİDe .... ... 
,_ ,. .. .,. llleoaWıd -.. ... 
clndaa mak1ae kömtk toa ... 
dv? 

Belki bata ediyonm. şa,.ı. 
eaaanar edbds. .Anbra palı ı1a 
m•tantaa bir balo ftdlmlt. S.. 
bet elçiılnip llacll•• lm•ı ri 
bir ............. beJlll dlllbf 
ılrmtq, ,........ orlMllla .. lıılı 
kırmuı ,al koadarmUf. 

Gel keyfim, gel ! o. 
M. Troçld 

Dllnkü Aktam relikimilcle Yl
yuad111 bir teı,nf lfirdlk. • 
~ nuaran Ti'Oçldre evılıı 
v.-ilen ve temmunn Wrüae ..._ 
kazi olacak ;kmet mllıMl'lll 

müctdetinl ı ........ ıno 
tarihine bdar temdit eclilaittlr. 
Troçkiye alt ._. tarl6 talranihlat 
Hizam lcalmadıtuadan ilp olaa
mqtur. Troçki, kencliıine M,; 
bir laikUmet tarafmdu vi&e ... 
rilmeclitiad• Türldyecle 1aa. .. 
ta karar vermittir. Troçld. Sta
line dair yud.tı -.; b.I ... 
ınlftir. 

Casus mununu 
Cuualulda muaun W.• 

Kum Tevfitln a~ 
bug6a devam edilecektir. 
IÜD son muhake• ...... 

AkaJliyetler 
Mdit. 9(AAI 

M. Adatci...,...... wlm 
bulacak filri1atllll bMlr4da 
cerepe ecleeek talaldblla ...ı 
mikyuta lllnı 111re&adeld tetld
llfteri bhal ve il. Yon Schtabeıt, 
in bir eblliyetiD fiklyetleriai 
t9ddke ...... komllyou o ...... 
U,.el• allkadu olu ve lauaut 
...... tleri bulu~ devletin ele 
iftink etmeai IUl'etiadeld telcliMI 
teddetdrilmittir. 
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Hayat Paha ı ~ğ 
l\f emleketimizde geçinmek, para kazanmak 
çok güçleşmiştir. 50 liralık hir memuriyet için 

bir ilan verseniz, 50000 talip bulursunuz. 

( Limııırı ~iıketi . m_üdür~ Hamdi j fazla değildir. Sebebi nakliye 
fıeyden memleketımı:ı:dekı Hayat teşkilatımızın bozuk olması li-
pcıhalılı:lının sebPplerini sormustuk. · t"d "liğ" h 'd 

·L 1ı· d . " manımızın ıp ı aı ı, er a ım 
mumalıtıf ın ermeyan ettigı şayani . . ... 
mkkat Jııiitalaaları U§ağıya dere· başına bır suru masraf olması· 
eıliyorutll} dır. Haydarpaşadan Ankaraya 

"Ha)I t pahalılığı üzerinde 0 bir ton malın nakliye ücreti ba
kadar ç•k söz söylendi ki bunla· zen o malın bedeline yakın para 
rı kendi noktai nazarıma göre tutuyor. 
başka b:r iatikamettt>n muta!aa Hü1asa n:ıkliye sistemlerimiz 
etmeyi ameli faidesi olmamak iyi olmadığından ve bittabi kafi 
itibari!• liizumlu görmem. Hayat yollarımız ve nakil vasıtalarımız 
pahalı esasen iki şekle ma· da bulunmadıgından nakliye üc-
liktir. :rincisi eşya fiatlarmın retleri ve hunlardan dolayı sigar· 
pııhalılıiı, ikincisi de maişet daır· ta ücretleri yükseliyor . Buda 
lıjı. ikincisini daha mi;mkün hay_at pahalılıkına amil oluyor. 
buiuyorum.. Memhıketimizde ge- Üçüncü sebep vlarak zikret
çinmek, para azanmak çok güç- tiğimiz halkın idaresini bilme
leşmişUr. Elli liralık bir memuri- mesi meselesine gelince, bu, 
yet için gazetelere bir ilan verse- hepimizin başındadır . Mahalte 
niz elli bin kişi talip bulursunuz. bakkallarından, sekizinci, doku
En iyi kazanan bir amele bile zuncu derecedeki ellerden hesap· 
ekmek ve katık parası hesabına ~ız alış veriş etmek adetimizdir 
çalı~tr. işiyle meşgul olanlar vakit bu-

Ş~hirlerde, Cköylerde bir çok lupta kendi ihtiyaçlarını ucuz 
nufus vardır ki, ya işsizdir, (ya- yerlerden tedarik edemezler. Es
hut işinden memnun olmıyan kiden aile babaları bol vakitleri 
kimselerair. olduğu için, mubayaaların ucuz 

Ne akıt ki memleketimizde az yerlerden kendileri yaparlardı • 
para ile çah~tırac~ adam bula- Şimdi erkeklerimiz bazen sabahın 
mıyacağız, o zaman bayat paha- yedisinden akşamın sekizine kadar 
!ılığı deni!:"Cn meselenin mühim aklışıyor. Tabii onların vakitleri 
kısmının ortaôan kalk.tığını göre- yoktur. 
ceği:ıı. lşsizliir çok oldukça tufey- Kadınlarımız ya alış veriş et
liler faıla detnektit. Bu da her mesini bilmiyorlar, yahut böyle 
işte bir çok mutavalısıtların bu- basit şeylerle uğraşmayı kibirle
lunmasını mucip olur ki hayat rine yediremiyorlar. Köşe başın
pahalılığına başlıca amil demek- daki bakkaldan, kasaptan ısmar
tir. lanan şeylerele hesap görüyorlar. 

Halkımızı çalışacak yeni meş- Tabii bu şekil hayatı laakal yüz
galelere sevketmeliyiz. Memle· de yirmi, otuz nispetinde paha
kette her sahada iş çoğalmalı, lılaştırıyor. Başka memleketlerde 
bilhassa istihsal artmalıdır. bunların önüne geçmek için ko-

İ-layat pahalılığının en mü- operatifler yapmışlardır. Bizim 
him amiltıerinden biri olan para memlekette bile gayri türk ana
meselesinin önüne geçmek için sır arasında kooperatifler vardır. 
mutlaka memlekete ecnebi Az çok münevver adamlar oldu-• 
ıermayesi sokmalıyız. Bu ec- ğumuz halde biz bile kendi ara-
nebi sertnayesile memlekette is· mızda bir kooperatöf yapamadık. 
insali arttıracak, sanayii kuvvet- Memuru, amelesi, mürettebatı 

.endirecek işler ve i'mar faaliyet- bir iki bin kişiyi geçen liman 
!eri y1pmalıyız. şirketi memurları arasında bir 

'.:.ir kaç sene, ecnebi kooparatif yapmak arzumuz hep 
r·. 'ıiç ol111azsa senede 4 _ 5 lafta kalup gidiyor. Çünkü bu 
P .iyon inımz lirası mıktarında işi becereceğimize aklımız yat· 
memle et~ girerek faideli işlere mıyor. Görüyorsunuz ki hayat 
hasredilirse ihracat açığımızı ka- pahalılığı meselesinde şöyle akla 
payarak paramızın düşmesine gelip gelişi güzel söylenecek söz
mani oluruz. Hayat pahalılığının ler bile gazetenizin bir iki sütu
önüne geçmek için en mühim nunu dolduracak kadar çoktur. 
tedbir, maişet darlığını azaltmak, Sizin vaktiniz, gazetede yeriniz 
memlekette çok iş bulmak oldu- olmalı, kariin de okumıya taham-
ğunu söyleyebpirim. mülü bulunmalı da beni bir ay 

B k 
· d l söyletmelisiniz ki size bütün fi. 

. u no ta temın e i irse e~ya 
tiatlarının yüksekliği ile müca- :irlerimi !,~!~ış,,, ol::;,.uıı.,m.,.l"",, .....,,...... 
dele pek faideli neticeler hasıl 

eder. 
Eşya fiatlarının yüksekliğin 

başhca üç amil vardır: 

Birincisi , eşya pahalıya mal 
oluyor. ikincisi, mal müstehlike 
gididinceye kadar hem çok el
lerden geçiyor, hem de çok mas
raf oluyor. Üçüncü de halk kendi 
idaresi'lli bihaiyor. 

Bizim halk•mız ekseriyetle ek· 
111ek, yaş ve kuru sebze, meyva 
Oe geçinir. Bunlerın hepsi de 
111emlek-et mahsulü şeylerdir. Gö 
rüyonız ki, son senelerde bunlar 
kafi d~.ecede memleketimizde 
yetişmedi. Bu yüzden fiatlar pa
halılandı. 

İkiııd sebep ortadaki müle· 
vassıtlar ve nakliye masraflarının 
fazlalığıdır. Nakliye ücretleri bi
zim memleketimiz kadar pahalı 
olan bir memleket yoktur dene
bilir. 

Bir iki misal söyleyelim: Bir 
ton mal vapurdan tüccarın ma· 
ğaz:ısına gidinceye kadar 15 li
raya yakın m.•srafa mal oluyor. 
Ha bukı mah~llınden imanımıza 

kııdar olar. masrafı bile hurdan 

Pariste Lir koı ıgre 
Paris, 9 [ A.A] 

Cümhuri yetpcrvcr f edernsyonu 
kongresi toplanmıştır. Bu müna
sebetle birçok meb'uslar tami
rat mes' el esi hakkında noktai 
nazar ihtilafları mevcut olduğun
dan dolayi Marin grupunun in .. 
kisam edeceği müta!asında bu· 
lunmaktn idiler. Kongre ittifaki 
ara ile sahabet maddesini talep 
eden takrir suretini kabul etmiş
tir. bundan başka hansız mat
buat;nın Alınan mütehassısların 
fransanın borçlarını tesviye etme
sine mrdar olacak ve M . 
Poincare n;n tabiri veçhile ona 
ayrıca " ehemmiyetli bir matlup 
baikyesi " bırakacak bir itilafa 
vasıl olmak için sarfetmiş olduk • 
ları mesaiyi teslim hususunda 
kullanmış olacakları lisanın umu
m! edası da kayde şayandır. Fa
kat, gazetelerin ekserisi Alman· 
ya teahhüdatını ifa etmediği tak
dirde Fransanın kendi teahhü
datını ifaya mecbur olup olmıya
cağı hususunda henuz bir karar 
ittihaz edilmemiş olduğun.ı yaz

t m:ıi.:adı.r 

iz ir e e 
hirsineına 

hadisesi oldu 

Dürı i kesidede 
kazanan numaralar 

[Birinci sayfadan mabaatj 

İzmirde de bir sinema sahibi 600 lira kazananlar 
ile müddei umumi muavinleri 38182 28384 43762 41898 
arasında bir hadise olınuştur. İzmir 20559 24178 45997 28203 
gazete) ri vak' ayı ~öyle anlatı· 15167 · 8855 35295 44418 
yorlar: 44632 17523 28298 18941 

"Evelki gece Karşıyakada Ferah 2171 28495 59671 27738 
sinemaşında bir hadise olmuştur. 5282 16049 385% 
i\Iiiddeiumumi baş muavini Haydar 300 Lira kazananlar 
beyle Muavin Ali Riza ve Ekrem 
be; l•r evelki gece sinema}a gitmi~· 38538 58601 1953 42781 
!er 'c isimlerini vererek sinemaya 40578 50438 22259 27270 
girıı i~lerdir. 6833 10787 34695 23507 

Kapıda duran sinema müsteciri 6440 35074 39599 39333 
l 'ec:ıti b,.y, müddeiumumi beyleri 30872 18859 54975 33081 
ka!,ul etmek i,tememiş ve (Müd· 38596 1268 53868 14755 
deiıımumi) 'lZÜnü du;duğu halde 48376 50350 52013 48892 
ınü•talıdeıniııindeıı birini gündere· 27696 59192 17709 10665 
rek sinamadaıı ker,dilerini cıkrna- 45556 22667 31197 
ğa dawt etmiştir. Sinamad; goş· 33061 11557 8723 55197 
teri'en filim; (Mandrab.:ır) filimi 20795 52340 59449 5051 
imiş. 200 Lira kazananlar 

5inema nıü~teciriııin gımderdiği 32352 35277 57215 6351 
şah"; müddei umumi Leylere şu 2543 20580 31145 53888 
<uzleri suylcını~: 54118 49984 11962 1451 

-"Beni Necati bey r,oııderdi. 13544 17761 38344 18344 
Polis karakcılJndan sornııı~, ~ine- 58213 35819 50134 48309 
maya ~irnıeğe elahiyctinız yok- 17252 56241 17395 3010 
muı, lütfen kalkınız." 47674 58727 13830 42212 

Bu sozlerden •onra müddei· 59874 37777 17722 42512 
umumi Basmua\iri \e muavinleri 1764 46113 59500 38145 
beyler •in•madaa ç k,ııı l.ıı, ktıra 35374 642 8937 56737 
kola giderek lıir r olis ınarifetile 27721 17055 3966 40191 
sinarna müstecirıni d:ıvet etmıs· I 32899 16159 54603 40990 
!erdir. • 5941 13252 26283 48643 

.Müstecil' gitmiş, tanzim edilmiş 39362 57729 38392 14023 
olan ·zabıtnumeyi imza ctıni~tir. 58442 7968 13963 21714 

}fü<ldeı umumilik; Türk ceza 40817 19948 28646 50008 
kanunun 266 ıncı ıııaı..Jc,inin 3 3050 25612 44340 27353 
üncü fıkrası ve 297 inci madde 25242 37014 46027 58102 
mucibince sınema müstecirinin 53308 55627 54223 7077 
makamı iddia}ı temsil eden 3 zata 12487 07429 50180 36932 
hakaretten dolayı muhakemesini 13008 40646 24245 20846 
iı;temiş ve evrakı Asliye ceza mııb· 12058 26178 46018 27229 
kemC"sine verilıni,ıir. 2450 5362 23565 461 

Vukuat 
57358 12695 12683 8012 
25792 46826 35108 56016 
33933 47269 55180 6908 
37613 31150 51975 18640 

Köprü gözünde iki 31220 14027 24640 17806 
motör çarpı.-tı 43305 26623 35799 35320 

~ 22745 25281 58032 42197 
"Vıld" isminde bir İngiliz mo- 50713 2752 25395 2418 

törüyle "Felek" isminde diğer 
bir motör köprü . gözünde çar- 4183 5922 13792 25812 
pışmışlar ve her ikisi de hasara 24344 380();\ 40613 27025 
uğramıştır. 90 lira kazananlar 

+Polise hakaret - Sabıkalı 28812 40360 5734 15751 
Tavcılard an Şerif ile kardeşi 7981 32750 47535 32232 
Ahmet polise hakaret ettiklerin- 38651 44435 22478 46444 
den yakalanmışlardır. 30530 22721 5430 45120 

+ Moruk Osman - Divan 3774 42914 21567 42695 
yo~u':1da Ma~av A_rifin ve_ bekçi 52840 25445 53096 29413 
Alının evlerıne gırmek ı~teyen ı 9 Moruk Osman ismindeki hırsız 329-7 30726 11944 21152 
polisçe yakalanmıştır. 11597 55247 13842 1169 

-0- Cerh - Sabıkalı Kürt 39584 14394 50617 53011 
Has1n ile lbrahim kavg.ı etmişler, 9787 12572 54381 4824 
Hasan lbrahimi bıçakla yarala- 10716 33856 6711 9890 
mıştır. 12376 41939 10935 6860 

+Otomobil kazası - Kaba 36662 39651 17113 2451 
taşta lbrahim efendinin hizmet- 32731 2487 32962 933 
cisi Fatmaya 1,300 numrolu ot- 8519 5368 20131 7086 
omobil çarpmış ve ağır surette 36205 8414 59113 57852 
yaralanmasına sebebiyet v~rmiş· 48591 12644 47992 6575 
tir. 5749 44541 30736 33604 

-0- Üsküdarda yangın - Üs- 18910 30556 38153 26986 
küdarda iskele caddesinde komis- 10997 20046 30771 3654 
yor.cu Ahmet Tevfik beyin evin- 51851 24511 12631 57682 
den yangın çıkmış ve derhal sön- 7559 54787 47276 33266 
dürülmüştür. 33140 7688 52415 56266 

cCo> Üç korsan yakalandı - 48901 11123 19534 34179 
Polis bt>şinci şuoe memurları de- 50440 57658 35391 58778 
n.zde kor,anlık eden Esat, Nuri 47757 3493 47518 13464 
ve Şakir isimlerinde 3 hırsızı ya- 32083 26093 14542 33187 
kalamışlardır . Bunlar hakkında 36546 2648 33577 8592 
tahkikat yapılmaktadır. 48226 5546 48336 37669 

lngiliz 'eliahtı Berline 
gidiyor 

Londra, 10 
Gazetelerin verdiği malumata 

göre İngiliz veliahtı temmuzda 
Almanyaya giderek bir kaç haftıı 
orada kalmak !niyetindedir. 

Seyahat tamamen hususi ma
hiyette olacak, veliaht yalnız ne· 
zaket icabı icrası !~uru gelen bir 
kaç ziyuette bulunacaktır. 

11299 58053 41726 1230 
8035 9800 38639 16276 

19743 46403 49386 47729 
57883 43485 8164 6610 
3432 10239 33741 12712 

24633 29340 55981 
11804 40650 16810 12601 

60 lira kazananlar 
36958 45903 37314 27165 

2299 55227 58401 10051 
29941 56507 51912 16·103 
30768 27046 21724 27745 

48910 
2266 
5848 

44373 
44753 
56194 
33757 
27631 
28399 
26601 

1347 
22736 
21153 
12660 
42555 
58197 
30196 
16392 
17703 
51281 
45117 
23322 
43567 
45922 
3484 
3091 

55586 
27484 
21428 
7035 
5960 
3491 

56400 
22714 
36296 
4966 
21659 
23648 
11500 
38088 

7640 
49562 
34044 
35068 
31300 
~ 
19559 
13242 
50572 
33007 
10876 
55145 
30556 

5108 
11481 
52678 
27091 

2215 
42454 

5495 
37316 
46326 
51494 
41515 
39085 
42455 
53494 
24452 
8875 

45970 
29750 
34326 
36206 
50758 
17211 
22828 
45115 
42569 

9023 
23537 
45039 

2465 
21982 
45971 
21247 
18555 
10866 
9942 

39388 
3847 

19674 
23501 
48468 
56000 
4841 

27992 
18511 
49187 
29521 
19730 
5629 

14804 
8 08' 

14258 
32303 
17637 
35279 
17159 
58545 
55027 
12065 
22661 
16758 

25952 5558 
3203 55238 

41376 36469 
24191 8911 
51519 1368 
46234 3231 
34556 2914 
24401 50529 
12937 14650 
41119 20818 
37988 52173 
24103 20820 
20096 55826 
47880 ,20816 
26862 2499 
43619 36950 
12280 1424 
36005 48911 
27083 49713 
50086 5269 
5649 36464 
5112 7510 

43677 11625 
20946 46365 
10061 28142 

29956 7758 
31336 1467 
29936 16261 
29028 30060 
21614 13688 
28171 22477 
24739 30908 
35815 4634 
51973 31225 
14513 46450 
19141 39791 
52006 2773 
53083 57016 
26796 11643 
17350 5986 
10238 11399 
51845 959 
22270 56502 
25780 8251 
35638 18783 
5752E 
38927 

8531 
35288 
10981 
20463 
7728 

34417 
11444 
50412 
25491 

10415 
40267 
6647 

33881 
14591 
32441 

892 
45748 
30108 

2652 

Harpten bahsedi -
yo-rlar 

Son posta ile gelen yunan ~ a· 
zetı·leri yunan başvekili M. Veni • 

zelosun Radyo ajan>ına vuku bu· 
lan beyanatını neşrediyorlar. 

Venizelos bu beyanatında Tür
kiye ile Yunanistan arasinda balı, 

ri bir rekabet olduğundan bahset

miş ve şu garip sözleri söylemiştir. 

"Hükumetimiz bir kaç defa 

Türkiyeye müracaatla bahri tesli

batın tahdidini ·istedi; halbuki 

Türkiye bunu kabul etmedikten 

ba~ka yeni harp gemileri sipariş 

etti. Bunun üzerine Yuuanistanda 

lllosunu takviye etmek lüzumünu 
ihsseyledi. 

Türkiye son zamanlarda İt:ılya 
ve Hollandaya 2 torpido muh • 

ribi, 2 tahtelbahir ve 4 torpidör 

ısmarladı. 

Yunanistan da ayni nisbette 

siparişte bulundu. Çünkü türk 
teslihatı münhasiren Yunanistana 

karşıdır. 

Türkiyenin sahillerinin vüsatı 

Türk donanmasının takviyesine 

!üzüm gösterdiği iddiası hakikata 

muvafık değildir. 

Türkiye ile Yunanistan araRın
daki rekabet yakın bir istikbalde 
bir muharebe tehlikesi tevlit ede
cek mahiyettedir. 

ı ad· r 
verilmiş 

olan emlak 
Mübadil muhacir ve mülteci· 

!ere şimdiye kadar adiyen v 
teffizen verilmiş olan mesken v 
emvali safrenin istirdadı vey 
borçlandırılarak Cuhtelerinde ip 
kası hususlarında aşağıdaki mad 
delere tevfikan muamele ifası 
tensip olunmuştur. 

1 - Hakki iskanı haiz muhacir 
ve mültecilere şimdiye kadar iı· 
kanı adi suretile mesken olmak 
üzre verilen evler istirdat edilmeti 
Tefevvüz istihkaklarından fazlası 1 

ve tamamı 1340 tarihli kanun iza~ 
namesinin beşinci maddesi muci· 
hince borçlandırılır. 

2 - Adiyen ve teffizen mesken 
den mada mal alanların istihkakla 
rından fazlası istirdat edilir. An· 
cak kısmı şayiler; kabili tefrik 
olmiyan gayri menkuliit ve yahut 
tefrikı halinde kıymetine noksan 
tari olan emval istirdat olunmayu 
kezalik borç)andırılır. 

3 - Köylerde sakin bulunan 
mubadil ve muhacirlere adiyeil 
verilen araziden vesikalıırındaki 
miktarı istirdat edilmez. 

4 - Gayrı kabili taksim o!an 
bir haneye teksifen birden ıi• 
yade aile iskan edilmişse teffiı 
veya temlik muamelesi iskiiıl 
edilenlerin cümlesi namına şayı• 
an ve müştereken ifa olunur. 

5 - Şark vilayetleri miiltecilt' 
rının memleketi asliyeleriııde 
emval terk edip etmedikleri hu• 
sunun mahallerile bilmuhabere 
tahkikı hakkındaki tebligatı uııı· 1 

umiye ahkamı bakidir. 
6 - Muhacir mubadil veya 

mülteci veya harikzede gibi hiç 
bir sıfatı ve istihkakı olmadık• 
halde heme suretle olur olsun 
emval işgal etmiş olanların işgal 
ve tahtı istifadelerinde olan eııı· 
va! istirdat edilir. 

7 - istirdat kararları vekl 
!etin tastikına iktiran etmedikçe 
infaz edilemez. Vilayet teffit 
komisyonlarınca ve istirdadınıı 
karar verilen emvalin istirdııt 
kararları esbabı mucibesile 

vekalete bildirilir . bu kararlar 
vekaletçe tasdik edilinceye 
kadar istirdadına karar ve· 

rilen emvali başkalarına tahsi' 

ve ya teffiz edilmez. Ancak şiın' 
diye kadar vekaletçe yapılan 

tahkikata müsteniden istirdat içill 

verilmiş olan emirler ahkamı tek• 

rar istizan edilmeksizin infaz olu• 
nur. 

8 - Şimdiye kadar yapılınıŞ 

iskan muamelatı bu talimatname 

ahkamına tevfikan intaç oluna• 

caktır. Bunun haricinde kalan 

hususatta ahkamı cari mevzu~t 
tatbik olunur. 

Yollar 
Nafia vekaleti, alakadar daire

lerle birlıkte bu ~cneden itibareıı 

memlekette takip olunacak yol 

programını hazırlamaktadır. Bu 
Pıogram heyeti vekilece tastikteıı 

sonra tatbik olunacaktır. Bu sene 
Ankara ve civarı yollarınııı in;a· 

sına başlanacaktır. Mühim >ilayet 

yollarınııı istikşafı bu Pene yapıJs· 

cak, ill§aatına da gelecek sene b:W 
!anacaktır. Yapılacak yolloar rne· 
yanında İstanbul • Ankara şosesi· 
nin de bulunması muhtemeldir· 
Şoseler son fenni şeraite göre ya· 
pılacaktır. 

Ankara • İstanbul şosesi bitlik· 

ten sonra bu iki büyük şehir 1.nt

birlerine çok yakınla§acıık, ~ckiZ 
saat zarfında bir şehirden Lıtekiııe 
gitmek kabil olacaktır. 


