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Yeni tarz 
Evvel ı ~an içinde, atlı araLa 

devriı:.de, okakta olmek, araba 
kuası, ı ek nadir bir hadise idi. 
OtoRu~bılin icadı üzerine sokak 
kısaları moda oldu. Bu caddeler 
otomobiller için değil, arabalar 
içill halkcdilmişti. Cihan harbi
nin en muhim hadiselerinden hi· 
ri olan jutland deniz muharebe
ıinde Alınan ve İngilizlerden ölen· 
lerin beş misli, 1927 de Londra 
sokaklarında kurban gitmiştir. 

(tam hesapla 49,105 kjşı)!... Bü
yük Biritanyada 1924 te 3,631 
sokak ölümü olmuıtu. Geçen se· 
ne bu ) ekun 6,138 e çıktı. 

Bu kazaların yanında demir· 
yollan kazaları gayet ehemmiyet
siz kalır: 435 telef, 25,403 cerh; 
ilkin bunun 16,631 i seyrüsefer
den münbais değildir. 

Bundan ba~ka demir yolu ka
alan artmıyor, olduğu yerde du

ruyor. 
Diler kazalarda ise terakki var: 

1918 de 15,703; 19Z7 de 49,105! 
Tarih bu tehlükeleri bilmez. 

Tarih, yalnız, eski :zamanlarda ko
lera, -Yeba, kıtlıktan dolayı mühim 
hadiseler kaydeder. 

Her memleketi, hususı ile ln
giltereyi bu yeni tarz olüm düşün
dürüyor. Verem, saratan, otomo
bil kazaları derecesinde tahribat 
)'apmıyor. 

Lonra polisinin hesabma göre 
kazaların yüzde sekseni yürüyen
lerin hatasından ileri geliyormuş. 
Demek ki yolda yürümek için asri 
bir taJim ve terbiyeye muhtacız. 
Bu gidiıle bütün insanlar yeni 
tarzda yürümeyi ogr~nmek için 
mektebe devama başlamalı. 

Zaten, gazetelerde, tehlükeye 
maruz kalmadan yürümenin esra· 
rmı gösteren yazılar intipr ediyor, 
reeimler, plinlar ba ılıyor. "Daily 
Mail,, gibi büyük gazeteler kari
lerini yol kazalarına karşı beda':a 
sigorta ediyorlar.. Bir büyük şeh
rin dört yol ağızlarında dolaşmak 
harp meydanlarında bulunmak· 
tan teblükelidir. 

Piyade gezen, fırtınalı denizde 
gemisini idare eden bir kaptana 
benziyor. Tayyare ve vapur kaza
ları sokak hadiı:.;elerine ğore devede 
kulaktır. Kürei arz üzerinde her 

sene böyle telef ve cerh hadiseleri 
olmakta. işte hayatı w:atan kolay· 

laıtıran, mesafeleri azaltan otomo
bıl, başka bir gorüm noktasından 

hayatı imha edıyer. Azrail aleyhis· 

sellmın bu asıda çok işi var ..• 
eceli kaza zi;adeleşti. 

ümanımızı dığer devirlerden 
ayıran ba§ılıca nokta budur. En 

mükemmel şehirlerin en geniş cad-

delerini açan mühendisler otomo
bili bilmiyorlardı. Y Qllan, ancak at 
arabalannı nazara alarak çizmiş· 

IKDA.M,, ın tefrikası: 21 

Kapalı oda 
Yasan: 

M•urlce Leblanc 
Sabah ıaat 10 

• Aldanmamışım. Roıalie gel
di, premle binbaşının kavga et• 
tiklerini IÖyledi .• 

Salı 8 Eylul 
•Hepsinin h idne acayıp şey· 

ler seziyorum. Prens, binbaşı ve 
zapitler asabi do aşıyorlar. Ne
ferler artık şarkı söylemiyor . 
Acaba h r lel ımJzc bir tahavvül 

Perıembe 
• Her tarafta faaliyet.. AD· 

l•11laa her d kika bir haber 
geliyor. Z ıt şyalamın bü-
yük bır kı mını Almanyaya 
ırCSnderdııer. f rens artık mu· 
'eyi attı. m tan bır haydut 
gibi har k t e ı) or. 

lerdı t rle yalnız nakliye 
vasıta :.ırı deg m k şoyle dursun 
nakli) e i leri de eskisine nispet 

ahul tm } e ek mertebe arttı. 

Otuz sene akdem bu ka lar git-gel 
olınu}ordu; artık oturmak denilen 
adet te ka madı. 

Her k dar canlı. Yollar, cad· 
deler, meydanlar bir arı koğanına, 
bir karmca ym asma, daha doğru· 
u hır uıakn anın muhtelif çark· 
!arına benziyor. Sinirli bir yaşa
yıe . . . . . . lstanbulumuz nufus 
itibarı ile bir aza ağıladı. Bunun
la beraber şehrin büyümesi pek 
muhtemeldir. Bazı kasabalarımız 
l üyüyor (Ankara, Samsun, Adana, 
Uzun· k priı, Keşan, v. s.). Mem
leket i eri d'kçe, iktisadiyat dü
ze 'dikçe nufu ta kendiliğinden 
aı tar. lmdi, bu hadiseleri nazar· 
da tutar k yep yeni bir beJedi si· 
ya et itti! az etmeliyiı. Şehirleri· 

miz bu asra layık değildir; cad
delerimiz bu yaşayışa gore yapıl
mamıştır. l tikhalin Türkiyeeinde 
bu şehir, kasaba ve köyleri göre· 
meyeceğ"z. Memleketin mesahası· 
na gore nufusu yoktur. Likin ara· 
zi geniş ve zenginlik kaynakları 
zi} ade oldu rund n bu nufusu iki 
batında ik' m' Jine çıkması imkan 
ve hesap dahilindedir. 

Bu t kdirde hayat tehlükelerine 
karşı geJmek, daha ferah ve geniş 
yaşamak ıçin müstakbel şehirle· 
rımizi d 'i.::ünmeliyiz. Beledi bir 
inkılaba şiddetle ihtiyaç var. 

Genis bulvarları, meydanları 
ihtiva eden Paris, Londra, Berlin 
gibi muazzam şehirleri bu mes' ele 
dü ündürürse bize söz söylemek 
düşmez. 

Evet! Cıhaıı bir beledi buhran· 
datır; bir inkılap mı, bir tekamül 
mti? ha ıh iki suretten biri ile bu 
derdin ıçınden çıkılacaktır. Böyle 
bir me 'ele oldğunu belediye reis 
ve erkanımız hatırlarından çıkar· 
masınlar. Celal Nuri 

Kaç kiı;?i öğı endi ? 
Yeni harflerin kabul ve tatbik 

edildiki günden Mayıs nihayetine 
kadar türkiyede 1 milyon kişi 
yeni harfleri öğrenmiştir. 

1 O sene sonra Türkiyede oku· 
yup ya_mak bilmeyen trk bir fert 
görmek mümkün olmayacaktır. 
Dağlardaki çobanlar da ıürüaünü 
gürerken gazetesini okuyacaktır. 

Makam ve hizmet 
otomobilleri 

Vaıaiti nakliye kanunu resmi 
dairelerdekı otomobilleri tahdit 
etmişti. Bazı dairelenn emrindeki 
hizmet ve makam otomobillerine 
ayrı ayrı şekillerde tabali koy· 
mak lazımdır Seyrll sefer merkezi 
reımi otomobıllerden hangisinin 
hizmet otomobili oldutunu ema· 
netten sormuştur. 

Cuma 
• Ornken köyünde ne vana 

Almanyaya taşıdılar. • 
Pcuar akıamı 

• Ric• at ettikilerini ditlerinl 
gıcırdatarak anlatb. Beni bir re
hine gibi kullanacaklarını da söy· 
ledi. 

Salı 
•faul, eğer harpte bu herife 

rasgelirsen, onu bir köpek gibi 
öldür. Fakat bu adamlar harbe de 
girmiyorlar ki .. İşleri güçleri hep 
geride .. 

•Bilsen Paul neler yapb, Orn. 
ken köyünden on iki kişiyi alı
koydu. E er arzusuna mutavaat 
etmezsem, bunları gözlerimin önün· 
de kurşuna dizeceğini söyledi • 
Kişkı öls m de bir şevler gör· 
meaem ..• 

Akıam saat 9 
• .. Ölmek?. Hayır, ölmiyece· 

ğım, Rosalie geldi.Jerome, kilise
nin yanındakı nöbetçi ıle görl
ıecek ve üçümüz birden kaça
cağız. Ah, bu cehennemden bir 

,kurtulabilsek"'" 

1 il Düne, B1ıgüne, }?"arına Ait ll-1üteferrik Ifaherler 

f!!•net,e 
Karaköy Palasın 

şerefiyesi 
Karaköy Palas binasına ait şe

refiye resminden dolayı Emanet 
ile bina ve arsa sahipleri arasında 
ihtHif çıkmıştır. Binanın arsası 
bazı Türk zenginlerinin, bina da 
bir İtalyan grupunundur. 

Bu ıraa bidayette küçük par· 
çalardan ibaret olarak gösterilmiş 
ve e11Janet, bidayette 28, bilahare 
da 'l:7 bin lira olarak şerefiye resmi 
tespit etmişti. Bir müddet sonra 
arsanın yekpare olduğu görülmüş 
ve Emanet arşa ve bina için 69bin 
lira şerefiye istemiştir. 

Şimdi arsa ve bina sahipleri bu 
resmin mıktarına esas ıtibarile 
itiraz etmişler ve Şurayi devlete 
müracaat etmişlsrdır. 

Şurayı devlette Haziranda mu
rafaa )apı]acağından Emanet na· 
mına hey'eti fenni)e müdürü Ziya 
beyle bir avukat Ankaraya gide· 
cefderdir. 

maarifte 
Müfettişlerin teftişi 
Maatif müfettişiumumileri ana· 

doluda umumi bir teftişte bulun· 
mak üzere maarif vekaletinden 
emir almışlardır. 

Umumi müfettişler bu hafta 
içinde Anadoluya hareket ede
ceklerdir. 

Gazi çifliğinde çay 
Ankarada Gazi çifliğinde bu

gün bir çay ziyafeti verilecektir. 
Ziyafete başvekil , heyeti vekile 
izasf ve bazı meb'uslardan mada 
ecnebi ıüfera da davetli bulun· 
maktadırlar . 

Ocaktaki ~onser 
Dün Türk ocagı~da ıaat on 

altıda bir konıer verilmiştir. M. 
Vahe Otüciyan ponkvelliden Os
man Cavit bey, M. Lozar kon
çelidis M. Matilt Vahl, Verdi
des bazı parçalar çalmışlardır. 

Teiıınni edenJere refakat eden 
Piyaoyı profesör LOviç lıkanelli 
idare etmiştir. 

Kadıköy· Haydar 
Paşa tarif esi 

SeYrisefain · daresi Kadıköy· 
Haydarpa§a hattı için yeni bir yaz 
tarifesi yapmıştır. 1 Hazirandan 
itibaren tııthik edilecek olan bu 
tarifeye nazaran vapur "eferleri, 
ilk bahar tarif ssinc nazaran artı· 
rılmıştlr. 

Kadıkoyiinden ilk vapur sabah 
saat 6,15 te kalkacaktır. 

Kadıköyünden Koprüye son 
\apur 23 tedir. 

Öğle seferleri sıklaştırılmıştır. 
11,40 tan sonra Kadıköyünden 
12,15 ve 13 te iki vapur harçket 
edecektir. 

Koprüdeıı ilk vapur 6,15 te 
hareket edecektir. Son vapur 
1 dedir. Öğle seferleri sıklaştırıl
mış, Koprüden 11,40 tan sonra 
12,14 , 13,5 te iki sefer ilive 
edilmiştir. 

Akıam U 
•Kabus mu? Rüya mı, yoksa 

hakıkat mı ? Gene bu icadını 
gördüm. Tuhaf şeyler hissediyo
rum. Bu kadın kilitli kapılardan 
geçiyor. Her uyanııta masamın 
üstüncf eki bardaktan su içerdim. 
Simdi cesaret edemiyorum. kan· 
cliUa ııtı içinde bir kadm, odu. 
da yavaşça dolqıyor. Yanıma 
yaklaşb. Uyuyur gibi gözlerimi 
kapadım. Nasıl olduda kalbimin 
ıiddetli darabasına duymadı. 
Fakat ben onunkini duydum. Bu 
kadın kim ? Ne istiyor ? 

Bir aralık gözümu yavqca 
açtım. Bu kadının ytlzünü gör· 
mek istiyordum. O bir ıeylerle 
metguldu. Evet,gözümü açtım ve 
baktım. Yarebbi o saniye gök· 
ıümden çıkacak miltbit bir uy• 
hayı nasal zaptettim ? Bu kadm , 
bu ka..Jm kimdi, biliyor muauauz? 
Bu icadın .• / 

Bu kadm karyolamın yanında 
diz ç lcmüş, bir halde yqlı fÖZ· 
ler le bana baksaydı, anneınin 

Adll1ede 

Hapishanenin idaresi 
Hapishaneler idaresi bu gün· 

den itibaren adliyeye devredile· 
cektir. 

Poliste 
Parmak izi için rapor 

Almanyadan celbedilen polis 
mütehassısı parmak izi haklunda 
çok mühim ve çok şayanı dikkat 
bir rapor hazırlamış ve bu rapo· 
runu emniyeti umumiye müdüri· 
yetine göndermiştir. 

Mütehassıs raporunda türk 
polisinin avrupanın en mükem· 
mel polis teşkilatından farksız 
olduğunu da ilave etmiıtir. 

Alman mütehassıs pek yakında 
Ankaraya gidecek Ye Emniyeti 
umumiye ile de uzun uzadıya tek
rar temas edecektir. 

Harkof kongresi 
K6prülü zade Fuat beyin Uk

rayıaa prkiyat kongresine davet 
edilcMtini yazmııtık. 

Ruı konsoloaluğu kongrenin 
ıimdililc teebhur ettiğini alaka· 
darlara bildirmiıtir. Verilen ma· 
lumata göre Harkof şarkıyat kon· 
gresi haziran ortasında açılacak
tır. Kongrenin günü henüz 
teRyyün etmemiıtir. 

HIKilçük Haberlerlll 
Yeni kaLileler- Kabile mekte· 

biade imtihaalar evvelki gttn bit· 
miş ve 25 hanım tahadetname 
almııtır. Bu münasebetle mektepte 
bir veda ıiyafeti verilmiıtir. 

• Mükerrer sigorta- MUkerrer 
sigorta teşkili takarrür etti~ malOm·' 
dır. Yeni ıırketin teşekkülü için 
ifası lazım gelen merasimi intaç ve 
mükerrer sigorta itini takip etmek 
Uzre Union grupu umumi mUdUrU 
Pios efendi tekrar Ankaraya gitmiı· 
tir. 

Haber ald ~ımıza gore bida} ette 
tasavvur edildiği tekild mükerrer 
sigortanın tesiı~alinde zarar gö
receklerini farz eden buı sigorta 
şirketleri Şurayı devlete bir layiha 
ile müracaat etmiılerdir. Şurayı 
devlet meseleyi tetkik etmektedir. 

Himayei hayvanat kongreti -
Viyanada toplanan hımayei hayvanat 
kongresine letanbuldaa Madam Me· 
nıng ile Şerıf Salih bey iştirak etmi· 
şlerdi. bu iki murahhas avdet etmit· 
tir. 

Kadın birlil!i-Şehude baııında· 
ki bınaaını tahliye ederk, Çagaloğlu· 
nda yeni bir hınaya taıınacaktır. 

Eczacılar konıreai - Bu eylul 
Lehistanda Poznaoda toplanacak bey· 
nelmılel eczacılar kongresine eczacı· 
larımız da iştirak edeceklerdir. 

• Ocakta· bir meseleden dolayı 
ili karar heyetince hakkında berat 
kararı verilen Vahap Suphi bey 
tekrar :latanbul türk ocağına alın· 
mıştır 

Galatasarayda kCf1Ber - Dttn 
Galatasaray konferans salonunda 
mektebin orkeıtırası tarafından bir 
konser verilmiştir. 

hayalini görmüş gibi olacak Ye 
titremiyecektim. Fakat bu ka
dının mlltekalhs çehresinde öyle 
insanın tüylerini örperten bir 
h11ıyet Ye huıunet vardı ki .. 

•Anne sen hiç bu icadına 
benzer misin? Paul senin resmi· 
ni gösterdiAi zaman kaç defa bu 
odaya girip seni seyrettim, unut· 
tugum çehreni hahzama naqet
mete çalıfb•· 

•Fakat bu kadın neden son· 
ra, ıenin resmine o kar ben· 
ziyor? 

• Masanın llstüne koyduğu 
kadehdeki suyu içmiyorum. içim· 
de bir hiı diyor ki bu ıu zehir· 
l!dir, içme! 

•Saat üç oldu, Roaalie'yi 
bekliyorum. Şatonun etrafında 
aeı Hda yok. Alı, bir kaçıp 
kurtulabilaek. .. 

-tG-
75 mi, 155 mi? 

Paul Delroze, bu firar teıe · 

HU«elerrllf 
Bugünden itibaren tele

f onda zam var . 
Bu günden itibaren telefon üc· 

retlerine yüzde on zam yapılacak· 
tır. Bu zam, şirketin 5 sene zar· 
fında Istanbulda otomatik telefon 
tesisatı vücuda getirmesi için hü· 
kQmetçe kabul edilmiştir. Otoma· 
tik te::ıisat yapıldıktan ıonra he· 
men herkesin şika}et ettiği tele
foncu matmazellere ihtiyaç klamı· 
yacak ve muhaverat kolaylaşa· 

caktır. 

İran tebasının yardımı 
Şehrimiz eski İran sefaret bina

sında İranh zenginlerden mürekkep 
bir içtima yapılmıştır. Sefır mak· 
saclı içtimaı izah eden bir nutuk 
SO} lemi , ve bir kaç gün evel İran· 
da vukua gelen hareketi arzın pek 
çok hasarata sebebiyet verdiğini 
söyleyerek yardım talep etmiş ve 
derhal •s,000" lira toplanmıştır. 
1eberruta devam edilecektir. 

Peşte Panayırı 

Geçenlerde Peştede açılan hey· 
nelmilel panayıra hükumetimiz 
tarafından müşahit sıfatile iştirak 

eden Triyeste Ticaret Mümessilimiz 
MuhtarB.lktisat vekilliğine \erdiği 
mufassal bir Raporda sergi hak· 
kında bir çok malumat ve bilhasc:ıa 
bu sene iştirak eden muhtefi.f fır· 
maların mıktarı bildirilmektedir. 
Sergiye bu sene 1700 fırına iştirak 
etmiştir. 

Yeni tren tarif esı 
Haziranın birinden itibaren 

tatbık edilecek } eni tren tarifesi 
mucibince günlük trenler Anka· 
radan saat yirmiyi yirmi geçe ha· 
reketle on dördü yirmi sekiz geçe 
Istanbula gelecekler ve lstanbul
dan da on üçü bir geçe hareket 
ederf.k yediyi yirmi be geçe An· 
karaya vasıl olacaklardır. 

Ekspresler Ankaradan on do
kuzda hareket edPcek ve dokuzda 
Haydarpaşada bulunacak ve Hay
darpaşadan da gene on dokuzda 
hareketle dokuzu beş eçe Anka • 
raya gelmiş olacaklardır. 

Ankara hayvanat 
behçesi için 

Gazi Hazretlerinin çifliklerin· 
de tesis edılme'kte olan hayvanat 
bahçesi için Ankara Vilayeti hu· 
dudu dahilinde ve Sivrihisar ile 
Mıhalıççık kazaları civarında tesa· 
düf edilmekte olan yabani koyun· 
lar ile Y abanabat ve A ydos dağ
larında bulunmakta olan vaşakla
rın, Tekedağında yaşama~ta olan 
pars yavrularının tutturularak 
müesseseye göndeerilmesi mu
karerdir. 

bbllsünün mes'ut bir neticeye 
batlanup batlanmadıtını anla· 
mak için, ertesi güne ait sahife
yi açtı. Bu aahifedeki yazılan 
hemen okunmayacak kadar ka· 
rııılctı. 

.. Bize ihanet ettiler, mabadı· 
mızı lıaber verdiler.Hayvanlar gibi 
üzerlerimize atıldılar.Beni kulübe
ye kapattılar. Jeromla Rosolie 
yana baıımd ki karanlık odada 
mahpus bulunuyorlar. Zavallıları 
sıkı sıkı bağla'dılar. Ben bağlı de
ğildim. Lakin kapuda nöbetçiler 
dolaııyor ve bir birlerile konu· 
şuyorlar. 

öğle üzeri 
•Paul artık y11zamıyorum. Her 

dakika nöbetçi kapıyı açıyor ve 
beni tarasaut ediyor. Benim ı .. 
tümü taharri etmediler, o auretle 
ki rumame yanımda kaldı. Onun 
için kısa yazıyorum. Bilmen bu 
1atırları okuyacak mııın Paul , 
yoks bir gl\n bu defteri 
•!ıimde _. c r Qll ? Bına su 

Otomobil kazuı -, 2 • 87 
numerolu otomobil dün Galatada 
Ha an isminde birine çarpmııbr. 
+ Karanlıkta bir cerh -

Vatan vapuru ateşcisi Vahit dün 
gece yarısı Unkapanı köprüsü 
üstünde hüviyeti meçhul bir adam 
tarafından bıçakla sol kolundaa 
cerhedilmiştir. 

+isabet etmeyen kUl'fUD
Haskoyde oturan Asını efendi 
isminde bir zat arkadaşı Bürha· 
ueddin beye dün gece bir el sillh 
atmışsa da çık.an kurşun isabet 
etmemi§ tir. 

+ Hınızlıklar - Beyazıtta 
oturan ekmekçi Parsihin evine 
Nafi isminde bir sabıkalı girmif, 
62 lira para çalmıştır. 

2 - Sirkecide istiklal otellnde 
oturan Hacı Mehmet efendinin 
cüzdanını Muamıuer namında bir 
adam çalarken polis tarafından 
derdest olunmuştur. 

3- Şehremininde sakin Melek 
hanımın evine dön gece hınız 
girmiş öteberi çalmıştır. 

4 - Fatihte Nazmiye hanımın 
evine lbrahim ve Gül isminde iki 
çingene girmiş bazı e§ya çalarak 
kaçmışlardır. 

+ Denize düıenler- Top.o 
nede Hiristonun meyhanesinde 
garson arap İsmail dün gece ur
hoş olarak rıhtım kenarında ge
zerken denize düşmüş ise de etraf· 
tan görülerek kurtarılmışhr. 

• • 
Eminönünde kayığa binen "20,, 

yaşında matmazel Eftimya kuc• 
ğındaki küçiık k pegile denize 
düşmüş ise de etraftan yetişilerek 
kurtarılmıştır. 

+ Kiimeste yangın - Dün 
saat 15 te Bakırköyünde Kartal
tepede kü ük bağlarda oturan 
binLaşı mütekaidi Bahri beyin 
evinin arkaıwıdaki ta~ küme
sinde çocuklar rafında yalınlaa 

ateşten kümesırı bir kısmı yan· 
mı§, ateş eve sirayet etmemiıtir. 

+Bir adam denize atıldı
Dün Haydarpa a vapurundan bir 
§ahıs intihar kastiyle denize atıl
mışsada kurtarılmıştır. 

Çinde komünistler 
Sbanghai, 31 [ A. A.] 

Komünistler perşenbe günü 
burada nmu i bir kiyam v6cada 
getirmek maksadile aevmidane 
mesai sarfetmişlerdir. Polis imi· 
bata temin edinciye kadar mühim 
haaarat ika edilmi~tir. 

Tiyatro 
Şehramaneti basene Taksim

de bir şehir tiyatrosu binua inta· 
sına karar vermiftir. Bina bu lap 
kadar ikmal edilecek ve Dariil
bedayi temsillerini orada vere
cektir. 

Binanın planlan yapılmaktadır" 

ve ekmek getirdiler. jerome ve 
Roaalie ye yiyecek bir py ver· 
mediler •• 

SaatW 
• Rosalie batlannı çözmeie 

muvaffak oldu. Bulundup kara
lık odadan benimle pes perde • 
den konuıuyor . Bizi beld.,ea 
nöbetçilerin ne konuttulclanaı 
işitmiş. PreDS Konrad dün akfam 
Korvinyiye gitmit. Franaızlar 
geliyorlarmıf . Mlldafaa mı ede
cekler, ric'at mı ? Bizim itimizi 
bozan Hermanın İmİf • Roaalie 
diyor, ki •Mahvolduk!. 

Saat "" b~ulc 
• Rosalie ile koaufllmıyoruz. 

Nedea malavolduk ? dı1e 1ora• 

caktım. Bir aralık hnat çakta. 
sordum. Dedi ki : • Eter preal 
Konrad Ko"irıyidea vakbadu 
evvel ıelmezae binbqı fır•ttaa 
iıtifade ederek, lçilmüail de kur-
ıuaa dizecek 1 " 

[Bitmedi) 



Uralılıaslaı"i ----.... f1·a11t~a .i~ya.n .... j / 
Ankara, 31 (A.Al 

111iittefik Ajanslar murahhas-
' uu sabah saat onda şehri· k ınuvasalat etmişler, doğruca 

ara palasa inmişlerdir. mu· 
taslar istasyonda Hariciye ve 

Uat erkanı tarafından karşı· 
ın.~şlardır. Hariciye vekili Tev
ruştü bey şereflerine Ankara 
asta bir öğle ziyafeti vere· 
tır. 

~',1fik Rüştü 
beyin nutku 

Ankara 31 [A.A. 
liaıiciye vekili Tefik Rüştü] 
l' beynelmilel müttefik ajans· 

iti ıııurahhasları şerefin4 ankara 
~·asta verdiği ziyafette berve· 
1 ati nutku irat etmiştir: 

Q "Hanım afendiler, bey efen

'ltii' Ankarayı ziyaretiniz vesi
llt e size beyanı hoşamedi 

tken arkasından l:; :itün bir 
~ ın temaşa ettiği gözlerini

genç türk cumhuriyeti tara· 
d•n sarfedilea mesainin zahi-
.~etayici üzerinde tevakkuf et· 
1ni memnuniyetle gördüğümü 
ere bildirmekle bahtiyarım. 
8.eııaleyh içtimaınızı mcm· 
etimizde akdettiği ni z d e n 
~ürk inkilabının tevlit ettiği 

hı efkarı öğrenmek ve az bir 
llıan için olsa da tekamülümüzü 
kifa.a,I bir devresinde yeniden ı 

P etmek üzre merkezi hüku· 
lltiınize geldiğinizden dolayı 
tkkür ederim. Filhaki • 
efendiler gözlerinizde sahai 
ti haricinde cereyan eden 
"satı görmek ve öğrenmek 

, unu, hatta kat'i mecburiye· 
lıissedeıa bütün cihanın enzari 

-lı~ rköz etmiş bulunuyur. Cihan 
etleri ne kadar uzakta cere· 

. ~rse etsin beşeriyet faali· 
ının tezahuratına karşı artık 

e yt kalmaz ve onlara hakiki 
doğru malumat vermek olan 

~ Vazifeniz eiban efkarı umu-
1l'esiııde icra ettiği tesiri h.-ıse 
t İtibarile beynelmilel münase· 
~t.n saglam esaılarıııdıı.;ı birini 

ıl etmektedir. 
tıı .. Mlizakeratınızın bu sahada 
Iİıı~llıer olduğu ve memleketle· 
~~e aramızdaki ikametinizin 

ti hatırasile avdet edeceğiniz 
~~~Yesile kong renizin şerefine 
Qlıq .ePiniı.in ve her birinizin si-

1 
A·ı i 1 Tahr<ın . .JJ f A. l 

Paıis, , . fi .A.} 
Curn lıuriyetpcrvet Uemoı-: rat 

fırkası rrrupu tarafmdnıı l!ondtr· 

Kaçııkçılık.a 'e bil- i 
hassa Afyon tarakçılığı 1 
He meşgul olan Bas!"a i 
körfezi civannda nıüte· ~ 
mekk.in "Kasch kais., l 
kabileleri lıütiiu linıaı~- i 
larda gayri meşru tica· İ 
rete kat'iyyen nihayat i 
vermek maksadile kon· i 
trolun takviye.,i sure· i 
tinde hiiklimet tarafın· i 
dan itiihaz edilen ted· ! 
birler doJayisHe, isyan 1 
etmişlerdir. Hükümet, İ 

. isyanı tenkil için asker f 
i sevketmiştir. i . . 
:~•••••••ıı=•1lllll•llll~)g1111111111ı1.-1eı~•llHl~ll"' 

Emanull~lı neden 
tahtından 

.feragat • • etmıs. 
---

Londra, 31 t A. A. ] 
Sabık Efgan kıralı amanullah 

garp islahatının "llemlekete sokul· 
masını müteakip başlayan dahili 
harpte taht uğruna mücadeleden 
neden faragat ettiğini D:ıil Ma
ile bombaydan ıelgrafla bi~dir· 
mektedir. "Kendi menfaatim için 
milletimin harabis;•ıi istemek ak· 
Iımdan geçmemiştir, Efganistan· 
dan çıkışımın kandelıardaki kuv· 
vetlerimin Beçcc c;?ki kuvvetleri· 
ne mağlup olmasına atfedenler 
olduğunu işittim. Böyle bir şey 
ycktur. Kuvvetlerim hiç bır yerde 
ne mağlup olmuş, nede ricat et· 
miştir Kand<?hara gitmemim sebe
bi kan dökülmesine mani c! • .:ıak 
• • 1 • 
ıçınvı.,, 

Emanullah Beçce Sakiden, 
Beçce Saki ve haydutları diye 
bahsetmektedir. 

Beçe Sakoya bir 
"ui kast 

Peşavn, {A .A 1 

"' , 
ilmiş olan M. Reynaud, başvekil 
M. Poin..;areyi görerek borçlara 
dair Loııdra ve V ashins;ton i •i:;.;. 
larınııı fa~tiki hakkındc.H fikir 
ve niyetiııir: ne ')ldt!fruı;tı formı·ş· 
tur. M. Reynaud ya nczaran M. 
Poincare meb'usan hariciye ve 
maliye encümenlerinin mütaleası
nı aldıktan sonra bu itilafları tas· 
ti'<: etıııek fib-indedir. Mamafih 
meclis koridodarırıda ı-"ı.ıılan bu 
beyan:ı~ başvekaletçe teyit edil· 
menıektedir. 

Paris: 31 [AA] 
Mütehassısla~ M. Schaht ın ih

tirı•zl l:ayıtleri hakk.ndaki tetkik· 
ata müsait şerait dahilin ele devam 
etmekte ve cumartesi akşamına 

1 kadar umumi bir itilaf aktedil
ebileceği ümidinde bul•mmakta
dırlar. 

Paris, 30 [A.AJ 
Teıııps gazetesi yazıyor: cüm

huriyetperver demokrat birlii!inin 
tadiller yapılmaksızın bor~lara 
ait itilafların tasdik edilmesi hak· 
kımhi:i kararı parlemento mch:ı· 
filinde ehemmiyetle mevzuu bahs 
olmaktadır. Sos;, ılistler, bu hu· 
susta hükilmeite istizahta bulun· 
mak niyetindedi ler. 

Paris, 31, [A. A. 1 
Almanlar tarafından dermeyan 

edilen ihtiraz kayitlerini - bun
ların Young planına ithali mak
sadile - tetkik etmekte olan mu
rahhaslar tediyatın tecilinde ve 

d::miryollar teminatına müteallik ı 
memnuniyetbahş bir formlıi ka- ,I 

bulünü mümkiirın olduğu;m müşa
hPcl0 c•m·ı,l~··dı"ı· ' . .. ,.,. • 1 

Hint kongre~i 1 

Bom bay, 30f A.A.J 1 
Hint mili! kongresinin ıeis! :e 

mu~caLl Hmt kı. .unu esası~.nın · 
muharriri F ana;t Mot;J;ı! l\J., hm 
kongre komitesinin n.ühiın bir 
içtimaır.<lJ h?.7tr lrnl ·ı.::.rl: le in 
Bo:nbaya gelmiştir. · 

Hint kanunu r ~as:sı:ıC:e ;s!ahat 
icrası iç.in Hiııdistandı> ta!.kikatt:ı 
bulunan Sinıon komisyonunun 
t<ıporunu yeni intihap olunı,c~k 
Ingi!iz parliimentüw tetkik «de
reğinden lngilız intilı~batmın 
Hindıstanın at!s! ile sıkı alakadar 
olrııası ıcap ediyor. 

Sam:!junda ye.nı 

yeııi ı,osaJar 

~am:un .c bJsa!i.::inJ,. g-Ciri.ılen ,,,,J 
,n;.n \'t_; ;n . ..:_ı,.,ı l\..üoın P••:;anın Vdli "'ı.I· 

ı•_ .ı. . ı.:it ~ J •, -. nu 7<'111.ıı!h k. ı 
' ılt.~ 1. <'r · ı ı. ··aı l ·ı ı: 1-n. ,. 
l ... J. <:3 1 

ı •l l:_ı ın\ .ar ;~loıı 1 r rf o!r' °'ll 

r,ilıi ttthıılrı:i.1.ı da•· c:::~ır )! ı •ıı "'1 ,,.. 

hutnü ni~·vcı .-...ayarı ~uhr"'ruln·. San. •onu 
.;enr.lf't'Cf~ '<lcııu bir ihtiyac ı•~tııJc lı•r2.haı 
f.l!. clı~lqrjk p .• n~ \'C -fa;.!df'l ·"İrır ... Jah 
''<" iH' .1:.;l~HU Ji..ll\ \ıCliİ rtt.llHiC .ı. ..,J. Jıır .7.'.t 

n aıı.ı; ,. Jrudr\ ~et.i1111Ph.ir heri-. ·ı-in kaI
L·~ııdc~ l r .. ı .ı,,~-.rıı '. \j ... J~· l}llJı':ıd·. !-:ı 
l•JI-.ikı ıı rı· ~·tıt !H~·~t'' (ıl'ıır 1 .;ı 1 

. ~ 111 1t.::ııtt· 1 lıir· ~1i'Viıı )<'l'~ığı 1 uy ıl.; i~-
1 r yaı..,_, l ı.ı ı •... ı.ı. ..ıa : · c.ı. h.U • · l•

ııi r:,(ıstc.rill<'•\l~ ka!n-ı.Hll; iç aıu,c
1

01u.~·. ·la 
,., ' hir ;.tlı.rı . .ıı.t. se1ıri. c ç&.lı ,ın .... ı r -:~ 
'Prnı;} c..lchı 

~.lnt~ınıa her ~itı.ik "!! ,,·;7p f.81T'A_'l 
yeni!it·, ,e değigik'ik .LU lıf"lt Fn'.n hır 
~;tık ~~ae blHıra ulnc·ığ? ~{'ı !I ha~l>.ınfla 
c•.ı i bir fii..;.ir cdinmcğc J..ii.fid,ı, !\Iı~Jeui 
lıir ilıti,:.ıca rev.ıp Ycrrn •' l'ı:C::ı parkın 
~aıusnnUn Lirliı. \'a~..;.: ·~~.ıda .\ nı .•ğı inki
llip ayrıca :ın:11a;,;a ~Jt.:Jer. (ol.:. -1rıu ede
ri-,.. ki Pa~a bund tn.eoııra ~aııal.ı ı İJii)·ük 
i;:lı..•rin M: ardnıa~.ıcı.i kadar saın~urıun 
ha;, aı~an c; ı~nıe:, n . 

(~e"~·t:nde h.'.1"\'Z:..oJar: Sun1::ıuna §U~ad.:ı.n 
gittinı. J)u k.1dar rınr,(rc~ \o ~rft!dilen 
azim ıneLla;!'..ı rs~rneıı hir il:· " · ·•· e\ \it·! 
J<ıpılmı~ kısımların yer yt·r lı<ı71ıl<luğ:tınu 
gurdı:nı. Büul.:ırı triıı, ı.Jptc Lu ]\Ud8r rnc<o.'.1· 
inin ş11 netİf'C!'lİne lıayret \' ıuf'~l.ıamet 
duvnuunak kaLıl olmı:ror. Bıı Jtıl·arla 
u1tİhter.-!nı vali KU11m pS.~anın Lu rilıete 
na1,arı ctikka ini ı:cJbe çulı~ucağHn. (;ereı.>
tuutirtlr-n cv\'el \'e gerek 1'-0nı IH•r an 
knntrul edl·rek ırn'" ltl ınenınr bulunn1a
Jiğıntlan y.ı!dan .~uı. ilen ta':!Lır Jı.·rlıal 
;~r;n~ koı;n1:)or; hu yi.iıden hır liı:u: :ıy 

içinde f;orap stitii;:;H g!lıi d~ılup !'i.Jiy~ır. 
\ uktınJu \·aptl::.cak ufak lıır tanıırııı. ıh
n1ali yr·ni blr i.n~;ı.:.ıta lı.iznı.n f!u~teıı;or. 
Ht!UC'f! ,eni v::ıpılan hir yohl:-! kı~ını kıHı:ı 
lıei\<'İ \-." :uılc•Ie huluııdurır.alı. her yerdı· 
ı.Jrlı:,i::u uihi taınirau nü\leuıauiycye ehcıu-

0 

ıni~·et \·eııu~·li. 

- ) ol i~lcrinu "rı pel{ anlı::nnanuı.kla he· 
rahe:- t"nlck vr ·~ -: "~ i ınüka··ef:ir e<le· 
bilen her fert ğ:hi bn ":ıhaJaki ifıti~a.s ye 
tı:cruLc_:lt riı.~izin heı,ıız tckr:tu.ıl.l e.nıe· 
u.ğiıı .. ııı~!"!J' oruın. 

\!·_..,~ •lf'nin dik.kut~-. f'.!1'-an ta:•dt ;ı::l\t' 
ahhidin O) n:ııLg-ı roldltr. Bu nuk.üıyı 
l•iraz izah pı_le"iın. '.\J,·o;ıcla Lir §o,:;a in~ası 
ihale erlilecck·, ınıntıl::..ıııııı tal i o 1du['"n 

\ il:1:·'ct heyeti fenni) esi. kun1nn. t:.ıl;ın 
uzak ·vt.• ·v.:ıkınlı~ına. an1elc ücretine, 
ıne\·kıitı•• ~i"ird es~nri bir fi,·at tanziı;ı
ederek ~ünrl<nsı,.; kuyuyur. lıu fiyatın 
~ .,~.l(l ·ııı I·• İurılması l~:- ·1dir. zira 

u "'' ~t.. ' ... ' ' ' I' 
)a aınelc üç~.·ıinden ve ya , ...... -altj na,;.: 

·•tt''"iııden bu [ıırkı kaza ıı.-ru,_ı ""lul·t ... ınel
di,.rl~""' ıliisiiniirl~-1-

Blrde bakarsınız !>.i 0 a 'J,O 40 ten7i· ııl: 
:tfitlı:ı. bir miitru~hlıifc ih~! ... olunmU.:r ;i•n· 
di bu netice\ e olabiJirnJ di) eceğı~. Fil
hakika ortada tıayrt>l<' d('ğer lıir, f«e .. gii
rünmiYor. Soı.JccC' 1 JC a11. \\. ı~ıcp kuı.· 

ılesi. i:aliat nıP:..eltnin i(' yüzu hi~te 1>U ' 
kad:Jr lınııtt (l,.,i,ilt1ir. l:.\iı :·olun Lu katlar 
ı ,.[\_ .ı iiy~lLJ. y ı, ihl"lll~.._l:l :,.,_.ııın1l.;. he · 

ı; ._._rni~·r:·ı, li~:\i li~ine h.·:,..1f·tn•t>k 
1.11 11 c~tıL. • ı . l. ını. ~ . 1 iri ·1 '\ı 
'l ı ' · · ,n "\ ln aı Ji~];'. ' · l c ıı....... l' ··ı ,. 
lı.;ı, Hıiı ~ ı....,, \t o it n ınttn rlt ·•·:• 
l>.·.Jaı clıbL.,_ı Y• • !ı2 ):·'.L;' ,ı • ıt.ıu.ıhıt 
Ljc ~;OK ınJ.,,tcırl~r ta ~nzuı·n har .1 1 ıin 

ıürlü lıil~lı. rlı "?3rnrd.ı:1 knrıu~nıai?s. ııR..ta 
~tık l;Jz".nnıuğ,l ~~,ıı ı~·vr '-'' ı.nl\aft.ı\. 
d"t ,.Jıı\ur. bt .. \f• ~· ı~tl. rtf" 'ıu i~·t>ıde 
t.ski\'e.ıh. \nl ":ıp:rrııı;;ı,ı;tRr 2iyaJe 
alııaİtııtı.k \t al!a:~ıı.ı:.,a • ıı.le.·u \ol' Jt,· 

(.... :ıl '.'. i. 1 r l::ır 1 . o· ·ı,t'"l l ,,ı·ı 
Jıaki' ~·tl.11:1 ,ı;;.ı )!f'JIT"'l"'·İ Yf' 1 il'· PıP.fl ~1°1 
• .• lu .. ~ l, clegı. ·~.. i~ıi 1 ... :-.:>r LttilUil .!lL!t'il-

1 • :n,1 •·r. 1) .1 : •n liı• .,• l i ıniJ .. 
]ı·t i·~in nı~ ;~lİ!"ı~ \O' ın, t,· .. l11 :t!ı•ri JL~ 
buµ:ıın iı ın onun a\;ıt: .. lrr. 

tıııe idarei ikdah ediyorum. n 

li~fıfüteakiben M.Rroynot irat et
~ Cevabı nutkunda gazi haz
~t' . 
tiııd~rınin dehasından ve eserle· 
ı, en bahsetmiş ve murahhas
t:~n nıemleketlerirle çok ıyi in· 
~talıırla avdet etmekte olduk· 
ı\. '.hı beyan etmiştir. 

liiibildPlı gPle11 bir lıabnP 
göre. 26 Mayısla lıali lıa:ırda 
Efgan emiri olan Habibullah as· 
keri kıta<1tı tefti§ Nler1;eıı huııre!li 
bir infilak l'UA·ua p,eimiştir. Bir 
ne.far telef, bir çoğıı vcd:im wrette 
mecrıılı olmuşl!tr. flahlbul:Ofı.ı 

bir ŞP'}" olr.ıom:,ıtır. llir toıırt:f; 
yığım altmda bir bomba bıılmı· 
muştur. l!abibullalıa kw·şı bir 
fesat tedibafı yap•lmış olduğuna 
hükmedilmektedir. 

Bir nıilyonerin intihan 
Berfin. 30 [A.A] 

Bu hususta (ııı:hru) ııun 
fikirini öğrenmek ıçin İngiiız 
olmıyan Avrupalı gazeteciler ke· 
n<lisine mi:•acaat elmi~lerdir. 
N •hru bunlar<. ~u cevabı vermiş
tir; 

ll('Yht ııııı.tal;~ ·,Jt• lnı·te li.i.:L:m g ... s
t,.rıney. lıilir. \ (' l 11 nrctle ılr lıiı• bir 
te1l>il:tıa lahi t.ıirna~an :llT'Pİt>Jİılı" kı:rh.r· 
nıı-; olnr. 

) olt·ultıkta !Jır c ,ı.-.. tı .,. ·h(>!, r c<l1111 rı 

J. iyıntlli -,-J.lio-dı.\ıı b"".Jna l , 1 r!ddi tt·d-
htrlbr n!ar.:ı.i' ınıl~r 

~- · o v i y e t 1 e r 
l\. 011g reEıİ 

,,. 1\'I' ,.~ q ) 

S ... v.rPt hcnırrec-.inde ı\.sya nıcs \:-· 
1pl lı it. . .ıı ıı~L.~ türli~ ıldi·ığ·ı pek 
fr1··~ ı. • uhı..ı .... •. "ı1rlı P:1rf iç-in 11 -

rıı ~r .ılif z nır ... :--t ·fin! 4 1ı·ıin A~:-:~a 
J '-ı:tı ıi fı-rıİ ıl t_ıll\Lll..X ~ll\}C 1 -

1t'i.11 n~ıJ •• ı· ,,e lıı;ı,YJ ı ıııpcrİ}ailL· 
mı i·cr;:_ .. .;ııılla \.-yada ırı:ıtli:Ul biı
,. ,ziy .Llı_• ka!dtklaru1l bC)illl ı·cJıyor~ 
!..u. 

Bu, '._, ı l r .... ri ll tı 
hisc f'rlı ·udir: 

bu-

ı i.ıu pel, ok !,an akı ılJıktan 
•on~ a 1\,1~11 !ıt. iı '"anetı g.Jip geldi. 
rlu h:.ihUn~·:t i~e bir t~ai"ttill <'.İn 
me.'rıt E'.Jsya}i.,,tl(·rııı VP hoylü.rÜ P'-di. 
ülllÜJ"ttiı, rJJğP1 i:1rnJtJJI düllYLl <'0pt.:· 
ri.yalı.c:ıni iie ıttiıai( c·tti, (:in.Je sov· 

)"t.'l nüfuzu adeta nıaın l•ldı~. Afgn-
11istUn<la ise n1ıis1aJ,jj bir fıiikCı111L·t 
h:ılınaJı. İı~ı:iltt~re ve d;,n)a t'Dpeti· 
yalizminin Kırnl L.nanulJalı alcdıine 
tertip et:J~i ~1l:ııı ?IlU\'nft.· ;1..i! etle 
nP.ticelenr.;·" ~ · .. :· K.:tl..ıil ~c· in!!ilıı 
<'tll}Jf'rİ,\ illi:ı:l'!:ı

0

ntı ~"1:11ti f..~r ., ~ı-t, ı.:r 
bende f'lan L:eı;~ SaJ,, lıllkiıırnbr 
oluyor. irand~ dahi soı vet nufurn 
yerine jn; ilfere ııtıfuzt;· trtın ~C'(
tih.ı·e ku, t~, nivor. ,·al 'l .. f!crkta 

d.unya en1pPrilı·aİizn1i11İr; t~:aliycti hiç 
hır ~urt'ı..le ehıni~ t-•t~iz tPlakJ\i <'dile· 
!!le:. lhı ;,:aziyı-h nazaran ~o\ \·ctll'r
le A"Y" ıııilt:tltri aı:ı-ın<b lıı;I.ııı~n 
ahdi bir ta:illıo ra!ııı >lnr , 8 ,.,\,. Hu 
ral:,ıı.a>ırın tf"\1İl t.:'.tiı ! lllı:ıtt1.:ı·lıat sou 

vaziyetıpr lıac:,'lıiJ( lıalcldar· olnıuslıır. 
Büt.·n l·unt'.!rın ıH :ic i Ao::y:h'ı.. 1-.i 
istikltıl harel·;t·li zaJa dl ı..·:ıı- oidu .... 

~O\ .ret kon1i. rleri ınerlisi rrisi 
l\I. R) kofıın kongre\'f" \'ı rJiSi rap(ır
da :\sy:ı<la ki lıu \.'..;Zİ\'et h~ıf;;l.;ıtıda 
\37.ıh j3Jah:ıt \erilır.ı"'Ji~i sıı~·leniyi;r. 
:--:ovi.rı~t vnııfı izai1al 'ar.:a hile r&pu
run Lu kt"-m!nın nesl'rdilD1edi!::de 
Leyan cdlln1e!1..ü'G. • .. '" 

Bu 1nf\ .. f!!e:ıT 11 .\kn~rl:ı 1\.ongrt"'· 
de ınunak::ı~Dlnt olrluuıu, oiınadtrnı? 
miıııakajnlar yapdd,sa bile ne tarzda 
oldugu nıa.!Um ıll ::il<lil. 

Salahiellar malıafildc lıernıı etli!· 
Ht-ıinc naza!:an ~n1pı (iyJişijer A~~rada 

So'" j···Llere hur~i.taarruzi V<.tziyC"te hile 
_. lııic;ı.lpr ·ri:rhü.;.ın ::;.ı:,v\Pt clinılıııri

yeıi n.le>·h11a• saiıı \. t·nıir \asıt:ı~El~ 

'

0 Af~:r.iHaıı tarikile hareketıP. ha· 
Zirlıı., ınaJ\t.-~dırlar. 

Sı.:ı!ini-;t!crin bıı l.:1disf·lc-r l\ar.ı.:.;-
0ıııda ll» ~iiıi l•Tll:irlı·r iltibz tttiıd,:ri 1 
İ1clıilı n1n~ü111 l1 :ıdir. 

- --------- I 
1f e' 1 ' 
ıı ~' ırıa1laJ: 1 

::ı 1 rn.·ı 'tııı defa a!tı 

r+ilt111!§6p9..:_ 

idam ölıhfren Je ndarm - .\la· 
~),.,J,.. f..-' 1 'İ bır cınayPt olınu::.ttır~ 
~ayra1ııut ilıiııci gıJJııı \ rli f'fen
dı zq,fo Kıi,iııı fl,>y io-minrlt• Aiayeli 
bır gen\·· lıir kaı:ı ari~ada~! ile e~dcrı
meldı· ihrıı bir jandarma tarafindan 
z~vhlerinr HllHfalıalc cJilıııis 'e ta· 
Jıaddns edt·n 1nıııı.1zaa K.:..r.ın .. 1 Hevin 
' 3 ndarıua tarafınriau uJduıtilıne~i ·ile 
11t'Iİı·el,·ur.cı ·İl" 

* laui; komtiııi.ıleri- İzmir 
hcınııJrı[..,t nıaznunları hak.h.uıdaki 
talıkil,a! bilmi,tir. 

Talıliikai ~nakının tasnifi bir 
kaç gun siirect·k ve bunJan sonra 
C\'~·aJ nı.u<luciu;ııun1iüğe verilecektir. 
\~uddeıurııuıni e\.·rakı mütalaa etti· 

kten sonra Türk ceza kanununun bu 
cıırm .. t2ıııas ,.J<"u madde;i mucibin• 
C<' ıııahkeme:;e \erilmrleri hakkın· 
ılaki mlitiil:iasıııı serı!e<ltl'ektir. 

Hmh111tık J,ararı da verildilı.len 
sonr~! tahkihat t~\rakt m.:ıhkemeyo 
ı cnlel'tkiir. Hn n:uamele lıir hafta 
sürceei\ tir. Bil:1hc:t~ 1naznnnlar1n 
mulıal,,cınderiııc başlanacaktır. 

Komlıı:i,ı nıaznunlarııı<lan uç 
ıl .. rı l<i~ı lıaii firarchdı·. Bunların 
lnk.11 wııı leıliif mluehkereleri 
kı -:-ıin1iı-:tir~ 

* Pu,t:ıyı •O}aıılar-Acı badem 
J,azası ''" Deııiıli arasıııda hayvan· 
lorla naı,kJilt•n postanın Yolda 
lınyuut 1nr tarafıııdaıı soyıılJuğ~ ya· 
zılınt.~lır. 

) ;ıpılan tahki;,at ııHit.esinde ha· 
ıli,uıiu ı•neldeu tertip eJildiği ve 
i'Osln nakliyat müteahhidi iic nıuba. 
fız Jaııdaıııııanın µostayı soyduklrı 
anf n~ıln11 stır. 
. , l't .. lt • .'ian '5U} ulan jJara 15,000 

Jıra ra:JJesillUl' jJ;. 

Parnn bir ~·!ılık i(·ine ta•lar 
' . ' .. 

aıasıacıu l\az<lıkl.ırl bir ~'.ukura sak• 
bdıkl~rıııı itiraf ehni,•ler ve söyl .. 
dıldcrı ) enle ı·arn bulunmu•tur 

Hadisedr- alakadar buluıı~ı. p~0ıa 
mlitealılıidi ile mulıafız SÜ\ ari janda,,. 
nıa llPf :>ri te\ I\ if eJila1İ'1 tir. 

\ a: 'ayı lıayclutlarırı ·yaptığı zau
nını verınt.:k için; •. darmanın ha\.·va· 
nıda uldtirıılmli~tiır. · 

Y ozgaıta eı ve ekco~J..· { ozgatta 
koyun cıiııiıı okkası 60 kuruş, fa. 
kat ekmağiıı oklıazı 30 kuru~tur. 
lnsanııı ekmek yerine et yesinler 
<liyrcc!ii ~t·liyor. 

Darlık mınuka!'ına yardım -
l lilülialııııcr Cemiyeti tarafındaa 
uarltli ~alıalarda nıuhta\:lara dağ"ıtılan 
Lııı:daylarııı tc\,,;İn.:> de.anı edilme
ktulir Bu teızist lıaıı yerlerde bitm· 
ek .ı::rt-> hu)uıımu tıır. 

İhtiyacı ıhlıa 
0

ııck>an olaıı yerler 
.. dP } ekHıda l·~ ~Ir.&~·ar3J~tır Biten 

yul,,r Aı:yo!l ı·e i. nzgattır. Bitmek 
tızrr- ol~nyflrler 1\nk:ıru~ Konva ve 

Kır.ı·lıinlir. Kaı 0 eri \e Klitahv~dada 
yakında f,a,Jıı·aı·al tır · 

Londra, 31 [A.A] lzmirtl~ . elekti~ik- lzmirin 

Ş. .ı· k .ı A0 nn,.,r malıallelerinde Beledive 

etı~ 1~i.:r. 

ıl'ıcıyc ·rı<e.ır nıuhlet:i nam- ı,nıfııı,h yaptırılan elekıirik tesi;a. 
zetler 0 rdır \ r k< ., ,, '" < 21 'i 

· 1 , , t·ıı:.:. ,·-"'ry::u1 \'eri!ıui3 ve ~elırin asri 
aza~!.{ ~J ... ar.:=tıC' i~ ::.ıztuıı etrı1ıştir: ~ ı.ılcl~ . "'n;ir ııt· 03~Ja.,1 ınt~tır. 

/ r.ıeıf'. f•r'K .< ... l>ı'' l · d • h il·· d '' ' e Jmı ıı aı.:ı .na. a esın e ve 
f"yftl' rraz.:-·k l 'cı.r: 77 !I ·ı ·u~df cnn.ıiııdı~.1 karantinada 
I ibe:g'! .,. : 1 1 r-oan·atlnr n:el\tebi 3r\_'1~1r<laki a<;ma 
Müstek!lirr: 4 kopr·,ıı· lıadar. laleJ,e çayırına ![iden 
Şimdiye l.~c!ar elde edilen ne- yolda e11 'la ıcmiıaı ieiıı mevzu 

ticelcrin ekserisi ~ın:ı• rr.ınl:ıkalar- "lan haı.ı ıazı k,i•atı kaldırılmıştır. 
l::ı kesi[ nufuslu ~Elıirkıc~ aittir. '\.apılnıı ,.,,.,.tiri!, "'~ı·irat tesi,:ıtt ile 
Mütebaki 410 inlih::ıp nairesine lııornlad1 d" tı ııvir01I:' ba:laı.mı~tır, 
aı.t rev pus lala , ·r l.\ t·Jcc..,, hn !!f•ni·. s.:hanın tenvin· - '" '• rıııırı ,ı;,~rıı ıne sa?.t L 

d b l 1 için q5 LJ\".;! :r .. ızı l<Ambası v:r::dı. on a aş a:,nıı~ o up son de~ece Jans murahhasları 
bu gün geliyorlar. 

Almanyanın çelik !:ral!arındaıı 
ve Bişof çelik fabti:Caları sahibi 
Dr. Bişof evde durup duıurkcn 
elli yaşındal.i zev~esiııi, sonra 
26 ya§ındaki ogiu Molu ren.l
verle öldürmüş ve bu cinayet
leri ika eyledikten sonra re ... ol
verini kendi ağzına sıkc1rak inti
har eylemiştir. 

'lngiliz un.umi irlihaba2ına 
karşı tamam yJe la!:ayt buluı;u
yoruz. Bu ir.til·abat hakkında ne 
endişe nede iiuit beslemiyoruz. ... uphc l'tıl • ı. 

,,rnıf:,liğ·i.n aıı!:ıya

taınil;. c<lcce,::finJı·u .• in ıl~ rlf'"i'"tirili.!~ ~65 laınba vaı· ·l· 
faaliyelie de\·n•n cJı!~eK.te<lir. ıırn: ı d-r · 

1 
NeticelPrin ekserisı o·· lT.lftri ... 0 ı · ·ı 

Londra, 31 [ A. A. J 
la t.1üttefik ajanslar mürahhas· 

rı d . ~ saat 19 a ıstanbu!a mute· 
ec ·1ı ~ :ı en şehrimizden mufarekat 

~,llıışler ve istasiyonda hariciye 
le, . ıııatbuat erkanı tarafından 

}'ı edilmişlerdir. 

.A.danada. arpa 
Adana, 31 [ Husıısı ] 

~Q A.ıpa ihracı serbest olduğun
n Piyasada tereffü vardır. 

Stı:esmanın ~Iadride 
seyahati 

Berlin, 30 (A.A.] 
· P.7 S 1 ·· .. R ·~1 • · teresmanın sa ı gunu e-
lır'~ag hariciye encümeninde ha
l?~ ulunmak mecburi yetir.de ol: 
. }Undan Madride icra edeceği 
Y~ti<llıatı tehir e~l~yecek ve c~mi· 
·, akvam meclısınde mumaııcy· 

oı~ Y~k·>ine M. Von_Sdı.ııbrt kaim 
ca tır. 

M Berlin, 30 [A.A.) 
. • Stresmanın Madride icra 

,:~' ~ -ği seyahati esnasında Parise 
·~ı·'.:'> 
, ~Ynrak M. Schach ile görüşe· 
. t' . :1 --.,:"'o ç :iy.Jr. 

Fabrikc:torl.!ll ~4 y<ışı:ıda bulu· 
nan diğer bir oğln ile 2 l yaşın
daki kızı tahsil içiı1 Bıörlinde bu· 
lunduklarından babalarının cina· 
yetine kurban olır aktan ku ··tul
muşlardır. 

Cinayet ve intihar hakl·kı.-da 
icra edilen tahkikata göre Dr. 
Bişofun zevcesinin gözleri hasta
lanmış ve kadın son günlerde 
büsbütün kör olmak tehlikesine 
maruz kalmı~tır. 

Bu hal kocasının şuuruna halel 
getirmiştir. 

Dr. Bişof dünyanın en iyi çeli
ğini imal ediyordu. 

"~ont ZeppLnn balonunun çelik 
aksamını Bişof fabrilası vermiştit. 

Tasrada '• ,;·iiıur 
~ ... ":> 

Şiddetli 
yagdı. 

Adana, 31 [ Hususi J 
ve sürekli yağmurlar 

içki düşmanları 
d.üıı vapurla 

gezinti :· ~rt~la~·. 
Dün içki düşmanları :çkisiz, 

faka• c :2nceli bir gün geçirdi
ler. Ye:! Hilal cemiyeti bu te· 
nczzühıi hem c~ıniyet muhipleri, 
hemde cemiyet iızası için olmak 
üzere ik:ye ayırırıştı. Şirketi hay· 
riyenin tahsıs ettiğ; güzel bir 
vı:pur sahalı yedi Luçukt~ kı:ıf' 
rüdeıı har"'ket ederek Haydar 
paşa ve kadıköye uğradıktı:n 
sonra At.alara gitmiş ve öyle 
üzeri küprüye gelmiştir. Öğleden 
sonra vapurla Bogaz haricine 
kar gidilmiştir. Vapurda iı,:ki 
yeriıı;?, teı ~7zi•he ı;tdenfot :ıyran 
ve ~erbet i.,;nıişlerdr:. Ay-ıL« 
hanımlar ve beyler hrafınd1'n 
milli rak!slar ve ze~·b:-!.· cyıınları 
oynanmış ııkşam geç vak'a kada~ 
nezih ve eğ·lenceli bir gün geçiril
n1:ştir. 

Dol 
---------

or lar 
Ulu az 

bu 

dağa çıkacaklar. 
Türk r:ıcagında Türk atıbba 

ınul.adene~ cemiyeti dün Neşet 
Osman beyin .-;yasetinde bir İç· 
tima aktetti. 

On ~uktı:run azalıgıı kabulü
nden sonr:ı Dt. norhoroni efendi
nin do1 torluktan başka ticaret
le de meş:,;ul oldu~•! anlaşıldı
gıncian keyııyetin sih:ıiy~ vel..ıi
letıııe h:ldirilnıesi kabııl o un<lu. 

Evvelce cemiyette aza olup ta 
dı:orta sandığına girmemiş ôiaıı
ların da sandığa girıı,_,leri larnıı 
gddiği hakkında nizamnameye 
bir madde konmuş ve bu hususta 
alakadar cloktorlara tebligat ya
pılmış'ır. 

CfrJi;etin v~z o~zır 'i~· bu r~:ı~ 
., J '° ' • t 

emmuzda yapıla,aı.;. v:e "'ur~ay.ı 
gidilecek!i~. Bunu için z~ı.giıı bi• 1 
pr,..~r3n1 hi:ıtriann~~ktadı:. 

\ :ııı .. # •• ;hrı < ,r;-"!tiı ın bu 
o "' •' • .. ı. l."'Lil olacaktır. .l'ne 1 .~ ır pp:ı ış cıl lu~u "'•·ktirik 

i
l i'.ılıi deı urııumı "'ır fhomas fns- . ıattı 37 J.ilomctrcd:r. Be ~o yrnin 

kif ile me. ai nııL . :::;r /\rihur }a:>tıi'.'. ce. i•al ise 21 kılo.neıredir. 

1 
Steel Mail. ııd, tic. ret mnırı l\ıl. Şim,;'ve kadar trm irat içia 
Willıi!m:< v, dabliye müs:eşarı be. ·<lıye '•rafoıdan 300 krııba l,on• 
M. Heı.de;sı n mağlupl2 r nıcva- ııı·ıı ur. c .. 1 ' ııındadır. Komü:ı:~t Sak'atv~l;:ı, ,Jzı ıu ıar ,,ua. nnıumi '~ılar da 
B-ı.ttersea da gai1ı etnü. ve iwıı iz t~nvirat te<i>att yapıl~am•şıır. 

znıır hagcı ve tütüncülerioe 
ııe A"". :_; fırk:ısı n.!U2-~· !i kra• 1 · · -- • ,. :· zmır zıraat bankası mü· 

!..,.zam. stır. Amele fırkası dlirıi. l.smail Hakkı bev Ankaradan 
namzed, olarak intihabata iş- ıı:elnıı~tır. lzınir Iıaµcılar rn Tutiln· 
tirı:>k etm:ı olan Başvekilin oğ- <"lıleri için kısa vadeli ikrazatta sarf 
lu OlivieY Baldwin Dublcy de olunmak ıizre lıir milyon lira tahsiaat 
muhııfa-..ıkıir liberal ve komünist almı~tır. 

k l b 1 Krdi kooperatifleri kununu 
Hl iplerine ~a e e ça <lığı gibi rıkar çıkmaz mıntakada vasi 
mub~fazakar müsteşar wiliiam ınıkynstn llre<li kooperatifleri tesiı 
L>.:!r,dersomın amele fırkası na- olunarak 1 ~ Jerlıal sarfiyata baı· 
r.ı~ di obı oğlu da Enfild lanacal,tır. 
de kazr,nn;ıştır. BirminghGm in· -

j ... 
tihap dairesinrıe sir Austen Ch- ~ 
amberlain sosyalist namzedine 
karşı gayet saif bir ekseıiyetle 

An icara palas 
,. .... J,.h /"'-1 ,. r:j.•t" 
o< • • . • 

Londra: 31 (A.A.j 
S ,at on uctcki neticeler· 
" ' f . . . • ın•. ır1<a,,ı: l·!ü 
• Li. ıfızakarlar: 91 

:Seraaar: ıtı 
dF1 Jt f r!<~ltır: "* 

( ANK AHA ) 
Hüttin odalr.rda telefon, qıcak suyu. 

n;aldrifcri \"Sraıı. 

!Jusnsi ban!·olu apartmanlar. 

Odalur:n fiatlari: tı-8-10 ve 12 lira 

1 
Jır. Au1l'rit,.:ın ban, orkestra. erht>k 
,e k&dınlııra ınah1'0.S perk!ir ~Joau, 
\dllUljlriıane, gara teniı. nktttı.iphaae 
y~t.11'.h \tıgnnlat firl.eıınin nr.ent.ılığı. 

_::ır; 



Gelen gideni aratmaz IU_I -n-uııkü-11-
1

"r-'a,-~---va.-ı.re_ti _fftl il MEıiAKLI v AK' AiLıll 
Amerikada köpek yıkay 

Madam Santor, on beş gün
den beri, aşıkı Mauricele birlik· 
te Parisin cıvar köylerinden birin· 
de oturuyorlar. Geaç kadın iki 
hafta evel, bir pazar günü ça· 
nıaşırlarını bir valize koymuş ve 
kocası Santorun işlettiği mey· 
hanenin arka kapısından, takıi· 
ye bindiA'i gibi bir daha gelme· 
mek üzere gitmişti. 

Madam Santorla Maurice şu 
kısa zaman içinde karı koca gi· 
bi olmuşlardı. Ôyle yemeyini 
yediler, Maurice hasır bir san· 
dalyaya uzanarak sigarasını 

yaktı, karısı da sofrayı temizle
dikten sunra bir kahve yaptı ve 
o masaya geçerek, kahveleri hö
pürdetmeğe başladılar . 

Bir aralık Madam Santor san· 
dalya üstünde duran gazeteyi 
aldı ve göz gezdirmeğe başladı. 
ilan sahifelerini okurken yerinden 
sıçradı . 

- Vay, vay, vay 1 
- Ne var ne oluyorsun·~ 
- Okuyayım da dinle! 
Madam Santor, şu dört beş 

satırlık ilana okudu • 
Zevcesi firar eden 
Ümitsiz bir koca 
Candide sokağında 326 nume· 

roln meyhanesini muhtetJiyati ile 
ucuz e'lıden satacaktır. 

Maurice omuz silkti. 
- Ne isteyor muş? 
- Yazmıyor .. 
Maurice gene söz arasına dal

dı. Fakat metresi gazeteyi aldı, 

ilanı tekrar tekrar okudu. 
- Beni tekrar oraya getirmek 

için aklınca hile yapıyor, dedi. 
Maurice aldırış etmedi. Kadın 

yerinden kalktı, delikanlının diz
lerine oturdu. Fakat Maurice ka
dmı:dizlerinden hti: 

- Ver şu gazeteyi bakayım. 
O da bir kere okudu: 
- Oh, mahallede şimdi San

torla kim bilir ne alay ederler? 

Santorla kansı senelerden· 
beri geçinemeyorlardı. Kadın 
genç ve ğüzel, Santor kısa boylu 
çıplak kafalı, seyrek bıyıklı, kısa 
boylu bir az da göbekli, hülasa 
genç Bir kadının hoşlanamayaca· 
ğı bir tipti. Kansı meyhanede 
garsonluk eder, patronluk eder 
kocası da peykeden kadehlere 
içki doldururdu. 

Fakat bütün müşteriler, hem 
içmek, hem kadını ğörmek, hem· 
de Santor:la alay ederek vakıt 
geçirmek için meyhaneye gelir· 
lerdi. 

Kılıbık ve miskin koca halini, 
ahvalini bildiği için, artık her 
şeyi old...fu gibi kabul etmeğe 
alışmıttı:ı!Karısının ihanetine göz 
yumar, ıdıüşterinin alayına, ma
hallede ilil>ilôiğine giden dedi· 
kodulara iulak tıkardı. 

Çünlı:ii etmese bilirdi ki, ka· 
rısı kaçaeak.. Ondan sonra ne 
kimse kendisine yardım edecek, 
ne de oraya eğlenceye gelen 
müprilerden eser kalacaktı. 
Biaaenaleyıl vaziyeti olduğu gibi 
kabule boyun eğerdi. 

Böyle olmakla beraber, bir 
gün kork\!uğu başına geldi, kuş 
yuvedan uttu. "'adam Santorun 
mahallede~ görü"'1ediği genç 
kalmamıştı, her glln gördütü 
genoler.. Fabt bu maurice ve· 
rmuth getirmeli:. için on beş gü
nden on beı güne geliyordu. 
Delikanlıyı böyle on beş günden 
on bet güne görü~ madam San. 
torun at6Jini art.tardı ve bir ak
şam Paris civarında vermuth 
fabrikası cıva ındaki köye ye· 
rleştiler. 

Meyhaaeci Santor bir mü
ddet bu yalnı2:iığa'alışmağa çalıştı. 
Fakat vefsız brıstmn yokluğuna 
bit· türlü alı~-r."nndı . Karısının 

{ ikaaetlerine ~ahammül etmeğe 
alışmıştı. Bunu sadece bir "tali-

lsizlik,, diye tefsir ediyordu. Hal
buki, karısının büsbütün gaybu
beti onun için bir felaket ormuştu. 
Müşteriler de eksiliyordu, mey
hanenin tadı kaçmıştı. 

Santor bir müddet bekledi, 
Karisınm gelmediğini görünce 
meyhaneyi de satılığa çıkardı. 
Çocukluğunu geçirdiği köye dön
ecek, orada eski hatıralar içinde 
dolaşacak, satılan meyhanenin 
p~rası ile belki de bir küçük 
dükkan açacaktı, 

Madam Santor o gece uyuya· 
madı . Ertesi sabah Maurice 
dedi ki. 

- Ben kararımı verdim. Ko
camın bana çok zafı vardır. Mey
haneyi satacaksa bana satsın. 
Daha ucuz elden biz alırız. 
Elinden bir de mukavele kopa-

1

1 rırız. Meyhane bizim olur.IFenamı? 
Yemekte, meyhaneyi sanki sa· 

tın almışJar gibi, içini nasıl de
giştirecelderini ve gilzelleıtiere· 
ceklerini kunuşuyorlardı. Öyle ki 
burası adeta mahaf!enin en güzel 
bir barı olacaktı. 
Öğleden sonra saat ikiyi vurdu. 

Madam Santor meyhaneye gel
di Dudakharında bir tebessümle 
içeriye git'di. 

Fakat Santor karısını görür 
görmez sifon şişesini yakaladığı 
gibi hücum etti, kar1aını mükem· 
melen bir ıslattıktan sonra bağır
dı : 

- Defol buradan Rostopol .. 
Cehenneme kadar yolun var, 
bir daha buraya uğrama 1 

Kadın neye uğradığını şaşırdı, 
soluğu sokakta aldı .. 

Madam Santorun hesaba kat· 
madığı bir şey vardı. Bir 
evvel , Meyhaneciye bir 
kızlar gelmiş ve hepsi de 
hem yardım etmek, hem de San· 
tora metres olm~k teklifinde bu· 
lunmuşlardı. Santor da bunlardan 
gözüne kestirdiği bir tanesini 
seçmişti . 

Bir adamı ruhundan değiştir
mek için bundan fazlasına lüzum 
yok 1 

~~~.,.....,===~iiii!ii!ii!i .... iiiiiii!!!iii'!~!!!iııli!P~ 

İzmir modası 
İsmirdeki yerli mallar cemiye· 

tinin teşebbüsü ile ucuza çıkacak 
bir İzmir modasının kabul edil
diğini ajans telğrafları haber ver
mişti. 

İzmir gazeteleri bu moda hak
kında şu malumatı veriyorhır: 

( İzmir modası ) namile bir el· 
bise şekli kabul edilmiştir. Genç· 
lerimiz ve tüccarlarımız bu şekilde 
elbise yaptıracaklardır. 

Evvela Vali Kazım Pş. yapbra
cak ve giyecektir. 

Yapılan hesaba göre Kadı köy 
kumaşmdan, yani yerli kumaştan 
( İzmir modası ) şekline muvafık 
olarak yapılacak bir ceket ile bir 
üömlek azami 7,5 liraya çıkacak
tır. 

Muhtelif zevatın mütalaası alın
mak suretile yerli kumaştan ya
pılacak olan elbise için (izmir 
ModAsı) şu şekilde tesbit edil. 
tir: 

1 - Beyaz re!lkli ve siyah 
çizgili Kadıköy kumaşlndaa avcı 
biçimi, medeni yakalı, kendiden 
kuşaklı, dışardan 4 cepli ceket 

2 - Krem renginde, yerli 
kumaştan frenk ğömleği, takma 
ve devrik, yaka kravat ta gömlek 
kumaşmdan yapılacakbr. 

3 - Ceketin sol üst cebinde 
pembe renkte yerli ipekli men
dil bulunacaktır. 

4 - Pantalon yerli kumattan 
olacaktır. Renk ve biçim herke
sin ıe,1<iııe bırakılmıştır. 
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, Bu keşidede cem'an 3,900 numero 
·· ~ kazanacaktır. 

Amerıkada ki meşhur Los An· 
gelos şehrinin hususiyeti yalnız 
dünyanın sinema paytahtlarından 
biri olmaktan ibaret değildir. Los 
Angelos aynı zamanda dünyanın 
köpeti en bol bir ıehridir. Bura
da çalışan ytiz binlerce sinema 
artist ve müstahdimlerinden her 
birinin en apğı bir köpeği var· 
dır. 

Bundan başka Loı Angelosta 
bir çok köpek aktör ve aktris 
vardır. Bu köpeklerin bir çoğu 
asri köpek yurtlarında, naz ve 
naim içinde beslenirler. Son za· 
mlarda köpek dişçiliğinde ihti
sas peyda etmiş bir dişçi hayli 
para kazanmağa başlamıştır. 

Şimdi de sıra köpek çam;;ışır
hanesine gelmiş. Lon Angelosta 
ilk köpek çamaşırcıları üç tekne 
ile işe başlmışlar, şehri baştan 
başa dolaşıp topladıkları köpek-

Çalgıcılar için bir 
hastalık 

İngilterede Beynelmilel mesai 
Bürosu tarafından icra edilen tet· 
kikat neticesinde çalgıcıların mes
lek.lerinin icabı olarak bazı hasta
lıklara uğradıklarını meydana çı
karmıştır. Musıki erbabının alel'
ekser uğradıkları hastalıklar şun
lardır. 

Bazı piyano havalarının çalın-
ması kalp ve ciğerlerin fazla wrJan
masınr icap ettireceğinden teneffü. 
sün ve kalbin darabının artmasını 
mucip oJur. 

Verell\ ve zatürreye tutulan 
musikışinasların nisbeti bilhassa 
~ksektir. 

Saksıfon gibi neft>sli sazların 
çalınması boğaz üzerinde muzir 
bir tesir hasıl eder. 

Kemancıların sol elleriyle teller 
Uzerine mütemadi bir tazyık icra 
etmeleri nasırın zuhuruna meydan 
verir. 

Lemherg Panayırı 
Gelecek Eylı1lun yedisinden on 

yedisine kadar devam etmek tiaere 
( Lemberg ) on birinci beynel· 
milel şark panayırı açılaeaktır. Pa· 
nayırda ithalAta mahsus olmak Uze· 
re bir hususi daire bulunacaktır. Ge
ç_en seneki Şark panayırında Lir 
Türk mliessesesi, bazı Mısırlı, Ffüs· 
tinli ve Yunanlı ticaret evleri iştirak 
etmiıti. 

Ati na da iKDAM Kıralın sıhhatı Refi kararları 

Reisicumhur Londra, 31 [ A. A. ] Ali karar Hey'eti riyasetinden 
Salahiyettar bir menbadan 336 senesinde Samsunda bu-

verilen bir habere g6re lngilte- lundutu esnada kendisine hizme
re kıral1Dın sıhhi vaziyetinde ti vataniye teklif edildiği halde 

31 Mayıs 929 tebeddül yoktur. Kıral iyi bir kabul etmeyerek Damat Feridin 
Reisi cumhur intihabatL bu gün gece geçirmiştir. sedareti hengamında lıtanbula 

intihabatı 

27 mayısta yapılacaktı. Fakat bir Londra, 31 [ A. A. ] aiderek davete icabet etmeme· 
kaç gi.Lndür bir birini nakzeden Gece yarısında resmen bil· sinden dolayı Hey' eti mahsusa· 
haberler işidiyoruz. dl 'ld' ... · " d ca hidmeti devlette ı'ıtibdam Sabık reisi cumhur Amiral kon• rı •ııne gore sıtma an muz. 
duryotisin namzetliği tahakkuk et· taril olan lngiltere Kıralı eıiri· olunmamak üzre a.iabeti aıke-
mesine rağmen bunun Veniıeloaun firat bulunmaktadır. riyeıi kat edilmi§ olan eabık er· 
musammem bir pilinı oldu~u iddia kinı barbiye kaymakamı Süley· 
edilmektedir. Roma parlamentosından man izzet bey 336 senesinde 

Muhalif gazeteler ihtiyar Amiralın Roma, 31 [A.A] mülga harbiye nezaretinin emrile 
Venizelosun isrerlarına dayaaamı· M b' muhakeme edilmek n.-re Sam-e UHD meclisi hava l•leri w; 
yarak reiei oumbur namzetlilini " ıuna ğelditi ve muhakemesinin 
k b l b ld ~. ı.t ile bahriye bütçeleri"•' kabul a u e mec ur 0 u., .. nu yumaa a " lntactnda fırkasına iadesini rica 
ve hu israrın altından neler cıka· etmiştir. 
cağına intiJıar etmek liıam geldiğini ------------- eylediği halde kabul edilmediti ve 
söylemektedirler. tığı hizmetleri hiçe indirmiş olurdu. bir vazife talebine karıı Takaude 

Venizelist gazeteler Yunaniı:ıtan Bunu yapmamakla ve ekseriyet fır- davet edildiği halde ertesi günf1 
cumhur riyaseti için muhalif gaze· kasının arzusunu kabul etmek:le mi· baıkasının tayin edilmesine meb-
telerin neşriyatının nabemahal ol· ilet nazırında bir kat daha yttluel· ni ihtiyaç kalmadıj'ı cev~bı ve-
d•Awıu ve Amirala hiç bir israr mittir. Yunaniıtanıo vaziyeti buıraaı rilditi ve bunun üzerine bila 
yapılmadıpu yasmaktadırlar. Veneaelusun batvekil kalmuını ~dd tl 1 b I 

• Elefteron vima• paetrsi diyor· icap ettirmektedir.• mu et mezuniye e stacı u a 
ki: .. Amiral Kondupyotis için re'ei Bugtiıı yapılacak olan intihabata gönderilip davet edilmediti ve 
ki* bulunan fırkanm titklifni kabul baııı muhalif fırkaların ittirak itme· kendiliğinden lstanb1,1la firar et-
ederek nanzetliğioi koymaktan çare yecltleri ~oolunınatadır. mediği ve lıtanbulda bulunduA-u 
yoktur. Eğer Amiral feragatta israr Haber aldıJıına intib~J:n~t haıira· müddetçe 11mılli milliyeye muha- j 
eı~e~ di uzırn senele~ 11.Pmlel,te y, p· nın U~·UnC' l> ı~ 1 ;ı'~ . rı, !lf hfr h~rckctte bu!unnn.yıp 

~ 

)eri çamaşır hanelerine geti 
yıkomışlardır. 

Az zaman zarfında çamaşır 
ne büyük bir rağbet görmüş, 
giln zarfında çamaşırhanede yı 
nılan ve kurutulan köpeklerin 
dedi dört yüzü bulmuş. 

Bu rağbet karşısında reka 
derhal kendini göstermiş. 
açılan muazzam çamaşırhane 
köpekten başka ayrıca kedi 
yıkanıyormuş. 

Los Angelos köpek ve k 
çamaşırhanelerinin ayrıca güz 
lik salonları da vardır. Hama 
dan çıkan hayvanlar bu salo 
sevkedilmekte, tüyleri kıvrılma 
ta, tırnakları kesilmekte, hatta 
evet, hatta gözlerine sürme çe 
ilmektedir 1 

Saçların bozulmıyacak sure 
kıvrılması da dahil olduğu h 
de tam tuvalet ve yıkanma ücr 
ti 10 dolar yani 20 liradır f.. 

Kooperatiflere ver 
len ehemmiyet 

BUtUn medeni memleketlerde ye b' 
hassa yeni devletlerde kooperetif şirke 
lerine buyuk bir ehemmivet verilmekt 
dir. Son zamanlarda Pol~nyada }!ooper 
tifler haylı çoğalmı§tır. Yapılan bir işt 
tikı. göre el) evm 12~ kooperetif şirke 
mevcuttur. Bu şirketlere mensup 
miktarı 2,2000,00 kİ§idir. Bunlsrm ail 
!eri efradı nazarı dikkat" alınırsa koo 
retiflerle alAkadar nUfus miktarı tahııı 
nen 9,000,000 dır. Yani Polonya ahıdi'i• 
nin Uçte biri kooperetifçidir. Mevcu 
ko'>peretif şirklerinin sermayesi miktııt 
takriben 100 mih on TUrk lirası tutmak 
tadır. §8) anı ka~ ttırki Polon) ada kooper 
tif ~irketlcri ihracat ve ithalat işlerile d 
iştiğal etmektedi. Nitekim bunlardıın bi 
İzmir Uzümlerini Polonya} a ıthal e)·l 
mekte<lir. 

Yol kazaları 
Ahiren Ingilterede yollard 

vukua gelen otomobil ve arab 
kazaları hakkında şayanı dikkat 
bir istatistik neşredilmiştir. 

Bu istatistika göre IskoS(ya dahi 
olduğu haJde Bil) ilk Britanyal921 
senesinde ceman 153,904 kaza 
vukua gelmiş, bunlardan 5329 u 
ölümle neticelenmiştir. 

1928 senesiııde kaza miktarı 
168838 e baliğ olmuştur. Ölenle .. 
rin adedi 6138 kişidir. 

il[ Davetler =Jll 
Y ahancı dil kurslarına 

müdavim zabitlere 
Hr.Mp. Müdürlüğünden yabanc 

dil kurs!arma müd2!vim zabitanlP 
2 Haziran 929 paz:ır günü icra 
edilecek müsabaka imtaham için 
1 Hazirat 929 cumartesi günü 
mektebe müracaatlan. 

Taharri edilen Rus 
konsoloshanesi 

Moskova, 30 [A.A] 
Mukdendeki Sovyet başkonso· 

Joılugu çin polisi tarafından Har• 
bindeki konsoloslukta taharriyat 
icrası sırasında kırk sovyet teba· 
asının tevkifini protesto ederek 
mevkufların tahliyesini istemiıtir. 
hariciye komiserliği Harbinden 
tafsilatlı malumat aldıktan sonr• 
ayrıca teşebbilsatta bulunacaktır.· 

W & fTWSS -
bilikis kuvayi milliye tarafdarla .. 
nnı teşci eylediği resıni ve gayri 
resmi tahkikat ve tetkıka neti .. 
cesinde tebeyyün etmiş o!makl• 
hakkındaki kar~rın ref'inc müttc· 
fikçın karar verilmiştir. 
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llln oldu ilk seti Sedat 7 - 5 
aldı, ikinci seti Şarno 6 - 4 
kazandı son set çok heycan 

18tanbul - 1::nıir maçının iz,.,_ 
yecanlı anlarından biri. 

oynandı. Bir aralık üm~tsiz 
hale düşen Sedat son hır hamle 
ile 7 _ 5 bu seti aldı ve maçı 

kazandı. 
Beşinci ve son müsa~aka Bias 

• Sodvar: Henri - B. Jiro ma~ı 
eldu. Bu maçta da Istanbul ekn-
fi kazandı. 

Dün yapılan 5 maçın dördü· 
nii yapan Istanbul ekipi galibi· 

yeti % 7 5 garanti etınit ~a.ziy~t
tedir Bugün 2 tek ve ıkı çıft 
ınüıabaka yapılacatır. Maçlara 
16,80 da başlanacaktır. 

Futbol maçları 
Dün bir taraftan tenis maçları 

'apılırken diğer taraftanda Stad
fomda hararetli futbol maçları 
Yapıldı. 

ilk maçı Askeri sanayi·Kuleli 
takınılan yapacaklaıdı .. ~akat 
kuleli takımı gelmedığmden 
ınağlup sayıldı. 

İkinci maç Altınordu - Hilal 
arasında yapıldı. ilk devreyi 2-0 
galip vaziyette &itireD Hilal, ikin
ci devrede vaziyetiai idame ede
medi ve 3-1 matlup oldu. 

Üsküdar - İstanbul Spor maçı, 
çok eksik bir kadro ile sahaya 
çıkan Osküdarm 8-0 mağlubiye· 
tile bitti. 

Son ve en mühim maç Fener
babçe _ Vefa arasında oynan
dı. lstaabul Spordan Kemal be· 
yin hakemliğile tarafeyn karşı· 
}aştıkları zama• takımların teıek
küla tı şöyle idi. 

Höeam < Vefa " 
Demir Halil 

Ihsan Şek ip Naci 
IHa\r.kı Hayri Sami Osman Muhte§em 

Buna mukabil Feaerbahçe 
Kadri, Sadi, Sabih, Cevat ve Zeki
den mahrum bir halde ve tamam· 
en küçüklerdeD müteşekkil bir 
takımla sahaye ıöyle çıkmışlardı: 

Rıza 

ruruzan Nejat 
Reşat Fikret Nihat 

tftyazi Fahri Muzaffer Ala Sait 

Oyun her iki tarafm bariz 
tefevvuku altına girmeksizin eere
yan etti. Fen erli küçükler kuvvetli 
rakiplerine karşı canla başla çalı· 
şmak suretile mukabele ~diyor· 
lardı. ilk devre birer aqı yapan 
tarafeynin musavatı ile bitti. ikin
ci devrede Fenerliler bir sayı 
daha yaparak maçı 2 - 1 galibi
yetle bitirdiler . 

* * Beynel milel tenis 
Paris, 30 [A.A.J 

Beynelmilel Fransa tenis maçın· 
da Borotra, 4-6, 6-3, 6-2 ile Boussu 
ve Cochet 7-6, 4-6, 6-5, 7-5 ile 
(Almanya) galebe çalmıştır. 

"Gene Tunay,,in başına gelenler 
ayı seyahatı için avrupaya git-

NeVforktan deyli meyi ga: meden evel o namda bir kadın 
zetesine bildirildiğine göre san tanımadığını söylemiştir. 
atını terketmiş olan cihan ağır 
siklet boks şampıyonu meşhur Kadın bu nakzı abdJn kendi-

d. · sinde bir takım akli hastalıklar 
Tü11ney aleyhinde izdivaç va mı 
nakız davası açılmış ve evile tevlit ettiğini söylemiş ve 1 milyon 

b d t h · ıı·ra .. arar ve ziyan talep etmiştir. 
ankalardaki mev ua ına acız ~ 

Tünney Teşrini evelde 10 mil-
lconulmuştur. T Davayı açan geçen Mayis yon liralık yani 100 milyon ürk 

1 M lirası bir serveti tevarüs etmiş 
lc.ocasından boşanan Taksas ı rs 
koterin Poğort isminde bir dul olan Miss Jozefin Loute isminde 
kadındır. çok zengin Amerikalı bir kızla 

T b ı evlenmiştir. 
Bil' ahara evlenen ünney...::.a~~~~~,.joj:;z:;z;;;;;ı;!;;;i!i!i~~'iliiiiiöiiii!iiiiiiEiiiir 

t e ---

Zelzele 
Mandaza, 30 [A.A.] 

Bir ıelzele Villo Realde bir 
çok evleri tahrip etmiştir. Bir 
kaç telef ve mecruh vardır. 

Buenos Ayres, 31 [A.A.] 
Villa Atuel kasabasııtda vukua 

gelen zelzelede yirmi beş kiti 

ölmüştür. · 
Buenps Ayros, 30 [ A. A. l 

Mendoza, San Luis ve Cordo
ha eyaletlerinde şiddetli bir zel
zele olmuş demiryolu ve telgraf 
nıünakalib inkıtaa uğramışbr · 
Tafsilat yoktur. ----

Mütehassıslar 
Berlin, 30 [ A. A. ] 

Pariste mütehassıslar arasında 
itilaf husulü Berlin piyasasında 
biltımu~ eshamın yükselmesine 
baiı olmuştur. 

Belura tta kİ muhakeme o 
Belgrad, 30 [A.AJ 

Punisa Raçiçin muhakemesine bu 
günde devam edilmiş ve şahitlerin 
ifadeleri dinlenmiştir. muhake
meye yarın devam edilecektir. 

"İtalyanın Varşova sefiri 
Varşova,29 [A. A] 

ltalyanın ilk Varşova büyük 
elçisi M. Martin Franklin dün 
Varşovaya muvasalat. _et~iştir. 
Elçi bu gün M. Zaleskıyı zıyaret 
etmiştir. Bir kaç gllne kadar iti· 
matnamesini Reisicumhura tak· 
dim edecektir. ----v enezuella reisicümhuru 

Caracan, 31 [A.A.] 
Doktor Perez, venezuella reisi 

cümburluğuna intihap edilmi~tir. 
Jeneral Gomez Batkumandanlığa 
tayin edilmiştir. 

Gençlere bir tavsiye 
Şimdi kırk yaşıma geldim, fa. 

kat sorarsanız nt: malım vardır, 
ne mülküm. Yirmi sene evel 
nasılsa,şimdi de öylece çalışı~ orum. 
Fakat o zaman gene; tim, kuvve
tim vardı. Tuttuğumu koparırdım. 
Şimeli eski gençlik kalmalcı. Bu 
yirmi sene içinde zengin olmak 
için çok fırsatlar kaçırmadım 
değil.. Bugün tecrübem vardır, 
iş bilgisine sahıbim, f ı1kat serma
yem yok ·ur. Yirmi senelik bir 
tasarrufum olsaydı, bugün harıl 
halır işleyeil bir fabrikam, bir 
tezgahım o urdu. 

Görüyorum ki, zaman genç
leri de benim geçtiğim yoldan 
gidiyorlar. Onlara acıyorum ki, 
hey gafiller, bu gençlik bakı 
değildir. Şimdiden gemi kısım 
ki, ilerde hızınızı alabilesiniz. Şu 
mektubumu gazeteye koyun, 
belki ilerde bana hazır düa 
edecek kimseler olur. 

Kasım paşadan 
Ali Şükrü 

Evlenmek istiyorum. 
Geçen gün bu sutunlarda ev

lenmek isteyen bir gencin ila
nını gördüm. Ben de evlenmek 
istiyorum . Fakat lstanbulda kim
sem yok. Binaenaleyh delalet 
eden kimse de yok. Yevmiye üç 
dört lira kazanırım, bu para ile 
iki baş idare olur zannederim. Şu 
bekarhktan da bıktım. Namuslu 
bir aile kız&yla teşriki hayata 
amadeyim. 

Beşiktaştan 
Nihat Sırrı 

Pahalı eğlence 
Bazı eğlence mahallerinde, 

mesela hariçte elli kuruşa satılan 
bir şişe şarap dört, beş yüz kuru
şa satılıyor. Buralara bilen de ti
riyor, bilmeyen de giriyor. Bu 
yüzden kavgalar da çıkıyor. Yal
nız şarap değil, öteki içkilerin 
fiatları da öyle .. Biraz eğlenmek 
isteyenler hep böyle soyulacak
mı, yoksa eğlenmek kimsenin 
hakkı değilmidir? Biraz da ihti
karın lfo nevide kontrol edilmeli. 

Ali Macit 

Bir yerde ucuz 
Bir yerde pahalı 

Şehrin bir tarafında satılan 
mal ile o bir tarafma sablan mal 
arasındaki azım farkın esbap ve 
hikmetini bir türlü anlayamıyor
um. Mesela Beşiktaıta 10 kuruşa 
alınan bir şey Pangaltıda 15 - 20 
kuruştur. Bunun sebeplerini düşü-
ndüm, bir türlü bulamadım. Va
saiti nakliye desem, bu o derece 
mühim fark gösterir mi ? 

Şehremini ve yahut alakadar 
zevat bu noktai izah etsinler de 
beni bir müşkülden kurtarsınlar. 

Can Bey 

Atlara acıyorum 
H~rkes geceleyin istirahat 

ediyor. Evine giderek uyuyor. 
Zamanı gelince yemek yiyor. 
Halbuk arabalara koşulan atlar 
benim nazarı dikkatimi celbetti. 
Gündüz gece, gece yarısı, gece 
yarısından sonra arabalara ko
şulmuş atların mütevekkilane ve 
saburane bekleştiklerini görüyo· 
rum. Bu zavallı atların istirahat 
zamanı yok mu? Hemen hepıi 
zeif olduklarına göre, bunlara 
istirahat nasip olmadığını anla· 
yorum. B unlara bakan yok -
mudur? 

Neşet 

Yeni Yunan 
Reisicumhuru 

Atina, 30 [ A. A.] 

Riyaseticumhur intihabının ta· 
rihi, 3 Haziran olarak tesbit edil· 

miştir. 

# 
Seyri sef ain 
Mrekez Acantesı : Galata 

Köprü başında. Beyoğlu ~2 
Şube Acantası: Mes·adet 

hanı altında lstanbul 2740 

BOZCAADA POSTI\Sl 
( GELiBOLU ) vapuru 1 

haziran Cumartesi 17 de idare 
rıhtımından haraketle Gelibo
lu Lapselei Çanakkale İmroz 
Bozcaadaya gideet'!k ve Çana
kkale Lapseki Geliboluya uğ
rayarak gelecektir. 

Antalya postası 
( İNEBOLU ) vapuru 2 

haziran pazar 1 O da Galata 
rıhtımından hareketle İzmir, 
Kiillük, Bodrum, Rados, F et· 
biye, Finike, Antalyaya gı· 
decek ve dönüşte mezkur 
iskelelerle birlikte Andifli 
Kalkan, Sakız, Ça nakkale, 
Geliboluya uğrayacaktır. 

İZMİR-MERSİN 
SÜR'AT POSTASI 

(KONYA) vapuru 4 Hazim 
Salı 12 de galata rıhtımından 
hareketle lzmir, Antalya, Ala· 
iye Mersine gidecek ve Taş· 
ucu, Anamur, Alaiye, An
talya, İzmire uğrayarak gele

cektir. 

TRABZON BİRİNCİ 1 
POSTASI 

(ANKARA) Vapuru 2 
Haziran pazartesi 12 de Ga
lata rıhtımından hareketle 
lnebolu Samson, Gireson, 
Trabzo~, Rize, Hopaya gide-
cek ve dönüşte Pazar iskele
sile Rize, Sürmene, Trabzon, 
Gürele, Gireson, Ordu, Ün· 
,_,,Samsun, İnebolu, Zongul
dağa uğrayarak gelecektir. 

Hareket günü yük kabul 
olunmaz. 
• 1 v·e-lk_e_n_c_i .v.ap.ur-la~; 1 

IZl\IİR SÜRAT 
POSTASI 

Lüks ve seri iSMET 
PAŞA vapuru 2 haziran 
Pazar günü tam saat 15de 

Calata r&htımından doğru 
lzmire hareket edecektir. 

Tafsilat için Sirkecide Yel
kenci Hanında kain acentası
na müracaat. Tel. İstanbul 1515 

Ve Galatada merkez rıhtım 
hanında Celipidi ve Stafilopati 
acentalagına müracaat. Telefon 
Beyoğlu 854. 

İstanbul sıhhi müesseseler mü
bayaat komisyonu riyasetinden: 

Sıhhi müesseselere bir sene 
için lazım o1an muhtelif taze seb
zeye kapalı zarf usulile veri1en 
fiatlar haddi layık görülmediğin
den 3Haziran 929 Pazartesi günü 
saat 15 te pazarlık suretile müba
yaa edileceği ilan olunur. 

İstanbul vilayeti defterdarlığından: 

SATILIK VAPUR 
Haliçte Avakapı önünde 188 tonilatoluk 

ve 104 X 20: 5 X 10 kadem ebadında~i 
Rusumat muhafaza idaresine ait iki 
numrolu vapur. muhammen bedeli 12300 
liradır. mtiiayede pazarlık suretile 13 
Haziran 1929 perşembe günü Cefterdar. 
lıkta 

,aı 

Döyçe Oryant Bank 1 

Tarihi te'sisi 1322 
Merkezi idare Berliu 

1 
Telefon Beyoğlu 247.248-984.985 

il t:e iıtanbul 2842.2843 

Banka muamelatı 
ve kasalar icarı ' 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fındıklıda M. M. vekaleti satınalma J 

komisyonundan: .......................... .-~~-...-...-... ......................................... ~ 
samsun.d~ kapalı zarfla mlınakasa)& ko~uJa~ kO) 110 \ e ı;ıgır etlerine talip zuhur 

etmenığınden pazarlıkla alınacaktır. Talıplerın hemen Samsundaki askeri satın al· 
rna komisyonuna muracaatls.rı. 

S ekiz barak.aya yapılacak ilavei in~aat kapalı zarfla münaka"aya konmu~tur. İhalesi 
2 Haziran 929 Pazar gilniı saat ondadır. Ke~fini ıers.iti, fenniyeaini resmiııi 

gormtık üzre her yUn Ankarada levazım satın alına komis, onuna mımıcaatları ve 
mllnakasaya i~tirak içinde o gün vaktindan evvel te'mina·ı ve teklif mektuplarını 
makbuz mukabilinda komisyonu mezkür ri) asetine vermeleri. 

• ••••••••• 
Yedinci Kolordu inşaat he) etinden 

···························~······························ K ·.O. 7 ııamma hayvan muba)aa edileceğinden taliplerin depozito akçalarilc bir-
lıkte 929 senesı haziranın 6. cı pcrşenb,. gUnu saaı 14 de Mardin muntıka ku· 

mandanlılfı dairesindeki Mubavaat komis) onuna murncaatlan. 

f"ü~ü';~ü. k~i:;;d;· ·~~·;~~i;~·ı::;;ı;;:;;~~d~;;·· 
.......................................................... 
1 ~ta~bul .c~etindeki kıtaatın ihtiyacı için 268275 ve üskiidar cihetindeki kıtaa 

ıhtıyacı ıçmde 135050 kilo sığır eti ayrı &} rı olarak kapalı urf usulile mUnakasa 
~a kon!Ilu,.tur: İbaleei 8 Haziran 929 tarihine m ıf Cum!lrtesi gunU saat 14 t 
ıcra cdılecektır. Taliplerin ~artnamesini komis1orumuzdan almaları ve şartnamede 
) azılı olan şekildeki te'nıinatlarile ihale saatından c:v\ el komis) onumnzda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 
K ~rklar. elinde~i kıtaat ihtiyacı için 180000 kilo Saman mübaj aa edilecektir 

ıhalesı 3 Hazıran 929 tarihine müsadif Pazartesi günU saat 15 de icra edilecl tir 
taliplerin şartnamesini Kırklar elindeki satın alına komisyonundan almaları ve ticaret 
odas· ıdan lastikli vesikalarile meıkur koınis:1 on<la hazır hulunmalan ilin olunur. 

f ··~;;~;:;~-~~;·::~:·:;.:~~:·~::;;;:~::::;···ı 
.................................................•...... , 

2 - Eski§ehir kıtaatının ihtiyacı olan 3000 kilo toz şekeri müııakasai aleniye 
sur~tile 18-5-929 tarihinden itibaren 20 gün miıddetle münakasaya konulmuıttır, 
Talıp olanlar şartnamesini görmek üzre her gun ve pey surmek isteyenler 1().6.929 
Pazartesi gıinil saat 14 te komis) ona gelmeleri. 

E ski§_ehirde kol ordu ~inası dahilinde tesis edilecek olan kalorifer tertibatı ll> 
Hazıran-929 Cumartesı tzUnU s~t (14) te ihalesi icra edilmek üzre kapalı zarf 

usulile (20) glln mUddetle munakasa} a konulmuştur. Talip olanlar ıartnameaini gör· 
mek ilzre her giln ve ) evmi ihalede l•apalı :zarflarile komis) ona gelmeleri. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

t .. ~.~~~t:~: .. ~~~~~!.i::.~~:ı:!~~:~.~~!1?!~~~~~-~~.~~ ... ı 
4000 Kilo tere)ağı (bir şartnamede) 
3000 ( diger bir şartnamede ) 
Harbiye ve Tıbbı) e mekteplerile, Kuleli, Halıcı oğlu ve Maltepe liselerile, GU). 

hane ve Ha}darp4şa tatbıkaı hastahrneleri için h:ıliida miktarları muharrer tereyap 
ayrı a) rı şartnamede olarak lrnp:ılı zarf sureti le ıoatııı alınacaktır. 1halelcri 3 hııziru 

929 pazartesi gUnU saat 14 de I fanbul da Harbiye mektebi ~eme haneler onUndeki mu 
nakasa mahallinde icra kılınacaktır. Taliplerin şartnameleri için komisyon mezldlre 
mUracaatları ve iştirak içinde ~artnameleri 'eçhile hazırla~ acakları teklif mektupla 
rını ihale günu saat muayyene=ine kadar muselsel numaralı ilmaber mukabilinde 
komisyon mezkür ri~ nsetine 'ermeleri illn olunur. 

Saat 
72000 Kilo Yat sebze milnakaeai alcnh e ile 9. 6. 1929 Pazar 13.5 
12000 Sut • • • 9. 6. 1929 15.0 
8000 Kase Yoğurt 9. 6. 1929 c 15.0 
7000 Ton Komurtahmil ve lahhyesi • 9. 6. 1929 • 16.0 
l\IUdafaaimilliye vekaleti deniz kmetleri efrat ve talebe İaiesi için yaş sebze .,. 

süt yoğurt ile kômilr tahmil Ye tahliyesi münakasai alenive ile hizalannda muharrer 
giin ve saatta icra edi!ccektir. Şartnamelerini gurmek isteyenlerin her gtın ve vermek 
isteyenlerin teminatları lstanbul ınue sesatı b:ıhriye muhasibi mesnllugu veznesine 
makbuz mukabilinde teslim ettiJ,leri halde ~evmi ihalede ve muharrer saatlannda 
Kasımpaşada deniz satın alma komisyonuna mtıracaatları. 

··········-···················································································· .............. ] 
L_"""""""""""""""""~~:~~"""~~~~-~~ ... ~~~""""""""""" __ _ . 
Semti Mahallesi Sokağı No 
(adıköy Cafera~a Atık Cedit Atik Çedit 

Lorando Şair Nefi l mükerrer 1,3 

Nevi 
maa Bahçe 
köşk 

Kı~meti mubam.meneai 

Lira 
13850 Sek.iz taksitte 

Balada evsafı muharrer maa bahçe Kosk Un 13850 lira bedeli muhammen ile ve 
kapalı zarf usulivle 10-6·929 tarihine musadif pazartesi guml saat 15 te mUzayedesı 

mukarrerdir. Tal pleriıı bedeli rnuhammenin "o 7,50 hesabile 1038 lira 75 kuruuş ve 
ya muteber Banka mektubhle Emvali metruke satı§ komı yonuna muracaatları. 

lstanbul kadastro hey'etleri riyasetinden 
lstanbulda ve Büyükadada kada:stro muamelatı ikmal edilen 

mahallelerden aşağıda gı)sterilen mahallelerdeki gayri menkullerin 
tamamlarına ve ) a hi~selerine mutasarrıf olanlara 9-6-929 Pazar 
gününden itibaren yeni senet ve pılanları bir tertip ile tevzi ve 
teslim olunacaktır. 

Hey'etler 

~1ahalleleri lstanbulda 

1 Hoza paşa \ 
2 Şeb Mehmet geylani 
3 Hobyar ı 
ı Molla fenari 

\<lalar Yalı \ 
,, Meşrut~et f MahalleJeri Bü~dadıı 

Bu mahalleler dahilinde gayri menkul mali bulunanların yu· 
karıda derç olunan tarihten itibaren Pazar ve Salı gün1erinden 
birinde btanbulda Tapu dairesinde ve Adada hükumet konağın· 
da ait olduğu kadastro hey'etine müracaat eylemek icap eder. 

Bizzat gelecekler nufuz varakalarını ve ecnebi tabiiyetide bulu· 
nanlaı ikamet teskerelerini ve hey'etlerden mukaddemce almış 
oldukları makbuz varakalarını ve fotograflarını heuü7. ita etmemiş 
iseler ikişer adet vesika fotografilerini birlikte getirmeleri lazımdır. 
Bu senedatın tevziatına Temmuz nihayetine kadar devam oluna· 
caktır. Bu mahalleler dahilinde atik hüccet, temessük, senet kal· 
mış olsa bae anlara istinaden bir güna muamele .icra olunmaya· 
caktır. muamelatı ikmal edilen diğer mahallere aıt senet ve plin· 
ların itasına ne vakit başlanacağı peyderpey ilin edilecektir. 
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lı.: 1 cn Br.)oğlu 3711 - 5 Alcrkc, 
oı;.tane~i itti~alinde Allal~nıci Jıaıı 

e!ofonl>ta nılıul 569 hernevi Br.nl<a 
uı~an.cUıtL ve eınniyet kasalılrc icarı 
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'--ve Eytaııı Banliası 
şuhes.inen 
Kiralık emlak 

Esass nıımarası Mevkıi Bedeli icarı senevisi 
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Lira 
Calatuda Sirkeci iskelesinde Mezbaha Müfettişliği altır.da 18 No garaj 
Galcıtada Kireç kapıda Erzurum hanı müştemilatından dükkan 
i\t/.açkada Silahhane caddesinde kahvecilik mahalli 

2vJ 
276 
150 
400 
780 
875 

" " kar§ısında gazino mahalli 
Beyoğ.ZU Şişli Jl.feşruıiyet mahallesinde 
Meşrutiyet Apartımanının ikinci daıresi 

" " üçüncü <' 
" " dördüncü" 900 
" " beşinci " 840 
" " altıncı " 840 
" " sekizinci " 850 
" " dokuzuncu" 7&0 
" " onuncu _, 840 
" " onbirinci " 600 

Emlak ve Eytam Bankasına 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

ait balada muharrer emvalin birer senelik bedeli icarı şeraiti atiye ile 

1--!11ıirayede müdderı 6 Haziran 192') perşembe gününe kadar olup ihale muarn°lesi yevı.ı: mezkiirda saat 
011 attıda icra olunacaktır. 

2- ı\iüzayedeye iştirak etmek. arzusunda bulunanlar Bahçekapıda Emlak ve Eytam Bankası lstanbul 
Şubesine müracaat etmelidirler. 
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Kakao (Trırnsit) 
Pamuk mensucat 
Adi demir saplı çakı 
Sigara makinesi 
Tehi Şişe (Transit) 
muhtelif zımpara taşı 
Et Salam konservesi 
Şarap ve reklam 
İpekii mensucat 
Lastik deniz başlığı 
ipekli ve pamuklu eldiven 
ipek çorap 
Gümüş kaplama pinç mamulatı 
Traş sabunu 
Pamuk gömlek ve memelik 
Muhtelif ipekli ve pamuklu kurdela ve ıerit 
Vernikli cila 
Deri kadın çantası 
Cerçiveli resim 
Istampa boyası 
Dikiş iğnesi 
Müstamel yün elbise ve glase iskarpin 
Muhtelif şekilde şapka 
Demir kilit 
Astusa ve kurşun kalem 
Pamuk ipekli tarahlmde 
Pamuk mensucat 
Lavanta numunesi 
Mobilvr 

Balada muharrer yirmi dokuz kalem eşya 1 Haziran 929 cumartesi 
Lhalat gümrüğü satış anbarında bilmüzayede satılacağı ilan olunur. 

gününden itibaren letanbul 

Türkiye iş 
13arika.si 

Sern1ayesi : Tediye edilmiş 
4,000,000 Liradır 

U11ıu11ıi .ı.~lüdrülük 

Şubeler: 
Ankara Adana 
lstaııbul Trapuzon 
Bursa Balıkesir 
lzmir Giresoıı 
Samsun Ederrııit 

Ayvalık 

Zoıığuldak 

Kayseri 
Mersin 

Miisait muamelat. Kumbaralar Kasalar 
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A nadolu çimentolan Tiirk Anonim şirketinin Hissedaran hey'eti umnmi
vesi fevkalade olarak atide yazılı ruznameyi müzakere etmek üzrfl 2 le· 

mın~z 1929 tarihine müsadif salı günü saat 11 de Ga\atada mertebani soka. 
gında yakut hanında aYUkat mösyö Hanri pirsin yazihanesinde ıçtima edecP. 
ğinden hissedaranın ycvmii mezkıirda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Ruznamei mlizakerat: 

1 - masarıfi teşeküliyenin teshiri, 
2 - Mecilis idare a•.ısına verilecek ha!.l<i huzurla murakıp \\cretinin tesbiti 
3 - İndelicap mediei idareye ;!5,,eten diil;er iıır az~ııiıı iııtilıabi 
4 - Esas mulrnrnlenamenin 39uncu maddesi mucibince meclisi idareye 

j§zim gelen mezuniyederiıı ito3İ, 
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AB'ö'"i:i'fl 
ve ilan tarif esi 
.Abone ücretleri 1 

üç aylık Altı •ı hk Senelik 
Dahii: 5 9 17 lira 
Hariç için : 9 16 33 • 
Adres tebdili için 15 kuru~ gönde i 
rilil~n litrellerl 1 
Tek sütunda santimi 
Altıncı sayfada 25 kuroı 
Be~inci c 

Dördüncli c 

tiçlincU 
lkincj • 
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Banka ve "" .:dsesatı 1\laliye il3.nJ1n 
hususi tarit ... ye b.bil1ir. Ticaret ıııü I· 
üriyetinin, şirketlerin tıııı;,..:Ji hakkınd~ 

aki ilanlarile l\;j,tibi ad.ili.ikler ve ano
nim şirketle[' ilanları, santiıni otuz 

kuru~tur .. o~vair ve mı.iessesah res
miye ilanları, Turk me1\tepJeri ve _!art 
münte~ire il§.nldrı sanliıui ;ı. ıruıı 
turuştur. ! 
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Hey'eti umumi~·eyr i-ıiraJ.: etmek isteyen lıi•sedAr:ıntn i,_timadan !fiJkal 
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