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NUSHASI 5 KURUŞTın 

Baş gösteren 
Tehlike 

Yalnız Avrupayı değil, bütün 
dünyayı tehdit eden bir tehlike 
nrı Milletler, aukutu hayale uğ
raya utraya artık bir ıeye inan
ma• oldular. Bir :zaman inaanla
nn bir ümit kabesi gibi etrafın· 
da toplandıkları Cemiyeti akvam 
Lokarno terki teslihat konferanı· 
lan ve tUrlü türlü insani mülaha
salarla söylenen nutuklar, timdi 
manasız sözlerden ibaret kaldı. 
Barqma ve uyuıma llmld~ her ~ 
biras daha sönüyor. Mılletlerın, 
fertlerin ruhunu bir nevi iman
"zbk kapladı. En büyillı: tehlike 
budur. Bu halin dofuracafı akı
betleri kimıe tahmin edemez. 

!>ahıpve Hitmuharrırı -

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Şimdi ıon bir ümit olarak &Ö•· 
ler ve gönüller Lauaanne konfe· 
ranaının neticelerine dönmüıtür. 
Lauaanne konferanu; borçlar Ye 
tamirat meııeleleri hakkında ~
rar verecek... Bu karann hemen 
verilmeai lazımdır. Çiinkü Hoo
•er'in moratoryom müddeti ıelip 
çatb. Efer yeni bir karar n iti
laf olmazsa haziranın otu.undan 
aonra tecil edilen borçlann taksi
ti ödenmek icap ediyor. Borçlu
lann takatr, alacaklıların tecil 
için muvafakati olmaua ne ola· 
cak? .. 

lstinyeden haraket, Zincirlfkuyuda hedefe muvasalat 

Harp borçlarınm üzerinden bir 
aünger çekilmesi meaeleıini yal· 
nız takataızlık ve imkansızlık noktal 
nazınından değil ; bir hak olarak 
mütalea eden memleketler vardır. 
İtalya böyledir, inıııiltere bu fikre 
mütemayildir. Bir Italya diploma
tı bana dedi ki: 

Memlekette ilk otomobil yanşı dün son derece 
verildi dahilinde yapıldı ve · mükif atlar intizam 

-Masraf: 169,072,111 
Varidat: 169,084,800 

lskenderon ve 
Antalya 

Galiplere mükafatları Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya 8. tevzi etti 

-"Umumi harpte ittifak züm
resine dahil olan devletler araaın• 
da harp borçları diye bir m....,le 
mütalea etmek; hiç bir cihetle doğnı 
olmaz. Müttefikler harpte biribi
rine yardım ettiler; alınan para; 
yalruz bir tarafın faide ve takvi
yesi için sarfedilmlt değildir. Alı
nan para ve techizat; aulhun ve 
zaferin teminine harcanmı•tır· U
mumi harpte müttefikler arasında 
mütterek ve müttehit bir cephe 
vardır. Her teY bu cephe için aar: 
fedilirdi. Müttefikler yalnız kendı 
cephelerini müdafaa ile kalmıyor
lardı. Lüzum görüldükçe aakerle
rini başka cephelere de gönderi
yorlardı. O halde ölen inaanlann 
ıayııına göre, her memleket harp 
teki emeğine, fedakarlığına göre 
mi muamele görecek? Her halde 
mütteflkler araşında harpten mü .. 
te-llit bir borç aramak doğru 
değildir." 

Yeni bütçe kanununa nazaran 
devletin 932 

Mahmut Esat Bey 
Meclise bir 

süal takriri verdi 
ANKARA, 17 (Telefonla) -

lzmir meb'uıu Mahmut Esat Bey, 
Millet Mecliai riyaııetine verdiii 
bir takrirle Hariciye nkiline ati
deki ıuali sormaktadır: 

Suphi B. lstinye ile Zincirli kuyu arasındaki 
mesafeyi 5 dakika 48 saniyede aldı 

Daha geçenlerde ltalya Hari
ciye nazırının resmi bir nutkun
da da ayni fikir müdafaa edili
yordu. Onun içindir ki ltalyanm 
tamirat ve borçlar konferansında 
alacağı vaziyete §İmdiden çok 
merak ediliyor. Devletler araam
da, anlatıldığına göre, borçlar ve 
tamirat meıeleıi hakkında tlmdl
lik tekarrür etmiş kat'i bir tekil 
yoktur. işin içinden en kolay çık
mak için olsa olsa, tak.itlerin bir 
ıene veya biraz daha fazla müd .. 
det aonra ödenmesine karar ver
mektir. 

Acaba moratoryomun yeniden 
kısa bir müddet için temdidi; mü 
teheyyiç ve muztarip ruhları tat-

masraf ve varidatı nedir? 
ANKARA, 16. A. A.- 1932 se

nesi bütçe kanun layihası bugün 
mediı azalarına tevzi edilmittir. 
Millet Meclisinin pazartesi ıünkü 
İçtimaında müzakeresine ba§Jana .. 
cak olan mezkiir bütçe kanunu liyi
haaına nazaran devlet bütçeıine da 
hil dairelerin 1932 mali ıene ınu
rafları karıılığı için 169.072.111 li
ra tahsisat talep edilmekte ve bu 
miktar muhtelif daireler arasında 
ıu suretle takaim edilınektedir: 

Büyük Millet Meclisi 2.416;985, 
Riyaseti Cümhur 373.112, Dıvanı 

Muhaaebat 565.560, BaıvekAlet 
1.155.559, Şurayidevlet 200.728. lı
tatiıtik Umum Müdürlütü 41.959, 
Diyanet itleri Reisliği 607.196, Ma
liye Vekaleti 12.190.965, Düyunu 
Umumiye 49.755.693, Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlütü 997.000, 
Gümrük ve inhisar vekaleti 4.658. 
563, Dahiliye Vekaleti 3.73S.92S, 
Emniyet itleri Umum Müdürlüiü 
3.944.000, Umum Jandanna Ku
mandanlıiı 8.308.379, Hariciye Ve
kaleti 2.623.000, Sıhhat ve içtimai 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Emir Faysal Hz. bize 
Hicazı anlatıyor 

mine kafi gelir mi? Bunu hiç um- Du··n maı·yetlerı· ile bı·r1ı·kte Bu··_ muyoruz. Çünkü her memleket-
te İpizlik günden güne artıyor. • e l 
Ev.elce ~n bi'.'l<;rle, yü~ bl!'ler!e yu .. •kada'da hır gezınti yaptı ar 
hesap edılen ııaızler; tundı mıl-
yonlan buldu. En salahiyettar · 1 ·· ı · · 
d 1 t d 1 • A pada ı"tıı"z. Evvelki gün Ankaradan ıehrı· rada bazı mueuese en zıyaret et-

ev e a am an, vru . · N · "k B · ı d b" · 
l "k · 1 • nlann j -:•e gelmıt olan Hıcaz ve ecıt tı • u zıyaret er eınaıın a ızı en ı ten muztarıp o an maa ~ . . 1 .. H · d d b Ü 
-aileleri dahil- pek yakında Kralı Apdiılazız bn~~uut2 .•z: zıya e

1 
~emkr:,~. 1e enT.~ky,1 u m • 

yü ·1 b ı ağ •dd" di retlerının ıncı eıaea.e erın &illi en ur er tara .. 
z1 mı yonu u ac ını 1 ıa e • oğlu Emir Faysal fmdan idare edilmekte olmaaıdır. 

you':.'"~trnamalıdır ki, bu ltıizlerı ( Hz. dün öğleden ~u, tarklılann A"."'palılardan re 
d .. ·· k ı kab" 5onra Pera Palas rı olmadıklanm ubat eden bir 
U uşunenl, 0 ~v~_:ınlvaedeıra '~"B"unlan: >telinde istirahat keyfiyettir. Bunu, Türkiyede umu 

yette o an ın- r • """I • h h fh d "·-kalması• her türlü tehlikelere ebnitler ve oa e- mı aya~ er aa a~n. a m~ .. 
açl ' • trnitler ve saat hede ettik. Mekteplenmzde, fab-
yo açar. · 1 • rik 1 d · il d b h Mü kül.ltı arttıran bir sebep 3 te maıye~ en er ": ":'" ve ~ıryo ":nnız a a • 
d h § • Bazı milletlerin bütçe- <anile birlıkte hu settiA"ım bu ıntlbah göze çarpmak 
1 a. adv"r ·.. ne yok. Bütçedeki ·uıi bir muta bi- tadır. Türkiye ve Hleaz yekdiğe-
enn e muvaze .. .. d · d k 14 1 1 

bu müvazeneıizlik; bir çok ihti- >erek Buyuka. a-1 rın lerdn ancT"-ki ıedne elvv92e aYl;"'. 
lltl mucip oluyor Bunların en ~a bir gezınt ınıt a ır. ur ye e 4 te ıte 

-~:....ı maa9larm. ödenmeme- fapmıılardır. E- bqlanılarak yeni bir hük&net te-
".'du' V ı· Avnınada ve B"lkan "'ir Feyaal Haz- e .. üı etrniıtlr. Binaenaleyh bu 
ıı ır. asa ı . .. ··rc:1·· x.:;_ .. le k 8 10 1 d baz devletler• ordularının retten dun ıraze ıo u,.~.u" raat anca -
ar 

8 1

1 ma~fmı ödeye- •ecilere Ankera- aenelik bir faaliyet mahsulüdür. 
ve me1murŞ~rı;:m k kl bir memu v ı ziyaretlerine a Bu itibarla yapılan itler bir kat 
ınlyor ar. up e yo laca"ından t intibalannı ıu daha ıayaru takdirdir. 
run muntazam maaı a " h ""I' 
emin olması; onun eneriiıl, mane- ·u_retle. u aaa et- Hicaz ve Necldln idaresi 

1 1 ümidi ve bina· nışlerdır: 
.,, yatı, yarma o an . • d k «- Ankarada Emir Hazretleri bundan sonra 
enaleyh çalııması Üzenn e ço ·· d .. ,.... h"' Ü Hicaz ve Necil kıt'alannın tarzı · • M mikdannm ! Or u8uın ta•n müeuır olur. aaf • •,abulden pek zi- idareai hakkında sorduğumuz ıu-
az veya çok olması talı derecede d ••t h • ale cevaben ıu beyanatta bulun. va e mu e aaııı 

kalır. . 1 oldum Memleke mutlardır: 
Bir çok memleketler, bütçe e- ' t" h · 1 fı d - Hicaz bir heyeti vekile ve 

rinde tllhmin ettidkle~~vari~dattıbubl· Em;r Fayşal H:ıı. i:ıib:h a~~~n b: ıura tarafından idare edil-
lamıyorlar.MalGm ur ıu,van a • • • d IAk d ıı· Ank <Devamt 6 met sablfede) 
mak için yeni vergiler tar~ek en ni p9k zıya e a a ar e ı. a 

sailam bir tedbir olmaz. Çünkü =--===-===-=====-=-===-==-=-==== 
hu itte mükellefl.,rln hüsnüniyeti 
kafi değildir. Onlara tediye ka· 
biliyeti vermek l&zımdır. Bunnn 
için de memleketlerde yeni it bul
ltlak, vatandaılara kasanç lmkln 
lannı huırlamak icap ediyor. Me 
murlarınm maatını .,,......,,. parur 
olmayan m emleketlrr, it için pa· 
ra ve krediyi nereden bulacak-

lar? • "d 
Bu aütunlarda öteden ben 1 • 

dla ediyoruz: T u tulan yol ı bllfi!k 
meaelelerl halle tmek yolu delhl
dlr. Meoele büyÜktür; mühi'."dl~: 
Onun ehemmiyetile mlltenaoıp hu 
yük adamlara ihtiyaç vardır. Bü-

yük karerlar yalnız büyük adam
lardan çıkar. MaatteeNÜf millet
ler antJnda henüa bu kabiliyette, 
bu kudrette adamlar çıkmadı. Bu 
ıi!nün devlet adamlanı yannki 
tarihi mea'ullyetten alyade fİiıl· 
delik tenkitlerden korkuyorlar. 
dalıltt politika m~llhaz~~n on
lara tarihi mea'u)ıyetlerını unut· 
turuyor. Buıünkü devlet adam 
lanrun meslek, akide ve karakter 
leri de hadiııeler üzerind~.mües
ılr olamıyor. l ktidar mevkııne ge
len her mealekt n a.:!amla~; evvel 
ce c:izilmit. ayni yold!!. _viirümek· 

ten başka bir ıey yapmıyorlar. 
iktidar makamı; karakter ve aki
de itibarile en miskin İnsanlan 
bile tahakküme, tecebbüre ıe•
kediyor. Bu hale bakılmca m• 
yuı olmamak kabil değildir. Fa
kat gene ümidimizi keAmİyonız 
ve dütünüyoruz ki, ufuklarda be
liren tehlikeler, ıünün ıztıraplan, 
milletlerin tazyik ve lcban bu 
inatçılan ergeç İnt ibaha ve neti~ 
ceile ciddi ve radikal kararlara 
sevkeder. 

Siirt Meb'uıu 
, MAHMUT 

"ôz T Ürklerle me•kiin laken
deron ve Antal,,,,,,_Ja Fransa hü
hiimttince A ~ itilô.l11ameai. 
ahkdmına riay~.:ııııyor mu? Ha 
riciye Vekili B•ylenJi tarafından 
bu auale ıilahen cevap verilmesi
ni rica ederim elendim" 

Tevfik Rüıtü Bey, Mahmut E
ıat Beyin bu sualine pasarteıi ve· 
ya Pertembe günkü meclis inikadın 
da cevap verecektir. 

Bir İtalyan 
Filosu geliyor 

Filo bir kruvazör 
ve dört torpi

todan mürekkeptir 
Amiral ltalo Moreno'nun 

kumandası altında bulunan bir 
ltalyan bahriye frrkaıı yakın. 
da limanımıza ırelecektir. Bu 
fırka Quarto kruvazörü ile F ah 
rizi, Coıenz, La F arina ve 
Basaini torpido muhriplerinden 
mürekkeptir. ltalyan ıremileri 
27 haziranda Brindiziden hare
ketle Korfo ve Şiraya ujiradık. 
tan ıonra Vama'ya gitmek ü
zere bo~azlardan &"eçecekler. 
dir. Gemiler 7 temmuzdan 14 
temmuza kadarVamada kaldık 
tan sonra 14 temmuzda limanı 
mıza gelerek 23 temmuza ka. 
dar burada kalacaklar ve 29 
temmuzda Taranto'ya avdet e
deceklerdir. 

Muallimi öldürenler 
yakalandı 

lZMlR, 17 - Bayındırda 
Çırpı.köy muallimi Ahmet Ham 
di Beyi öldüren ve baldızile zev 
ceılni yaralıyan üç §erir yaka
lanmıtbr. 

Denizlide Halkevi 
DENiZLi, 17 (A.A.) - Halke 

vi binaaı münakasaya konulmut
tur. 

Macaristanda bir 
fırka 

PEŞTE, 17 (A.A.) - Macar 
amele ve köylü milliyetperver -
yaliat fırkaoı tetkil olunmuştur. 

Yarışlar tam bir intizam dahilinde yapıldı 
Türkiye Turİng n otomobil 

klübü ile ııazetemiz tarafından 
tertip edilmit olan ve Türkiyede 
ilk defa icra edilen birinci otomo 
bil sür'at müaabakaaı dün pek bü 
yük bir halk kütlesi huzurunda 
muvaffakıyetle neticeJenmittir. 

Yarıı eınaıında, vuk:ua l'elen 
ufak bir anza iıtisna edilirae ka
rilerlmize memnuniyetle hiç bir 
kaza olmadıfınr tep9İr edebiliriz. 

Yarıştan evvel 
Sabah saat yedi .. Hava kapalı 

ve yaiıılı. Buna rağmen Şiıli -
Maslak yolu timdiye kadar, hiç 
bir zaman sörülmemif kalabalık 
bir manzara arzediyor. Binlerce 
insen, yüzlerce otomobil, bisiklet 
motosiklet yanı sahauna doğru 
ıidiyorlar. Yanı sahaaında tam 
bir intizam ıöze çarpmakta idi. 
Zincirlikuyuda "Hedef'' mevkline 
büyük askeri çadırlar kurulmuı
tu ve bir kenara yerleıtirilen te
lefon tertibatı mütemadi faaliyet
te bulunyordu. Polisler, Jandarma 
Jar ve Galataaaraylı (_enç İzciler 
hareket mevkii olan lstinye köp. 
rilıünden hedefe kadar muay
yen fasılalarua yer almıılardı. 

Yarıtın baılaması yaklaıtıkça, 
halkın kesafeti artıyordu. Yolla
nn iki tarafr dolduktan maada, 
yola hakim oırtlarda, tepelerde 
büyük bir kalabalık toplanmııtı. 
Bilhassa latinye yokutunun batı 
ve 145 rakrmlı tepe, tamiratı mÜ· 
temadiye barakalarınm karşıaın
daki ıet, ve çitliğin önü çok ka
labalıktı. 

Dün şehrimize gelen Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey yanı• ıe
reflendlriyorlardı. 

Vali Muhiddin, Şilkrü Naili 
Paıa, ve Hamit Beyler yarışta bu 
lunmakta idiler. Galataıaraylı iz
ci semafor takrmı büyük bir inti
zamla ellerinde kırmızı bayrak ol
dufu halde yüksek tepeleri tut• 
tular. Hastane çadulan ve imda
dı ııhhi otomobili tamiratı müte
madiye iataayonu civarında idiler . 

Polia ve jandarma en ıon inzi 
bati tedbirleri aldılar. Burada bir 
hakikati yazmadan seçemlyece
ğlz. O da polis altıncı ıube müdü
rü Faik Beyin intizam için ı&ter 
dili büy{lk hizmettir. Kendisine 
teteklrilr ederls • 

Dnetliler Zlnclrlllnayuda ku
rulan bllyiik çadırlarda otumnıt 
bulunuyorlardr. 

Yarlf baılıgor 
Yol komiseri vaıdf .. lnl aı

Beledlye yollar mildilrü Nebil 
Bey beyaz bayrak tqıyan bir oto
mobille son defa Zlncirlikuyudaa 
lıtinyeye kadar olan yartf aaha· 
mu teftlt etti •• fıtlnye kllprilall 
üzerinde yf!r alan ıtarter yilzlıe.. 
fi Ekrem Rüttü Beye yolun kapa· 
trldıfmı ve yanı içle haııır oldu
A-unu bildirdi . 

Yarış heyeti 
Y arıs= idanı eden heyetler, 

Dahiliye vekili Şiikrü Kaya Bey Jüri heyeti ve 
davetliler arasında 

fU zevattan terekküp 
idi: 

etmekte 

Tertip heyeti - Kocaeli meb' 
uıu Reıit Saffet Bey, Halk fırka-

•• viliyet meclisi idare reiai Cev• 
det Kerim Bey, Milliyet sa11eteai 
müdürü Ahmet Şükrü Bey, Fon! 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Selanik muhteliti dün 
ilk oyununu oynadı 

Bütün maçın devamı esnasında 
hakim oynamamıza 

rağmen 2_1 galip gelebildik .. 

Şehrimlsa geleo Wlalk muh
telltl dün ilk maçını Fener atadın 
da takviyeli F enerbah9e talmnı 
ile yaoclı. Maç - itibari.le oak 

fazla hararetli olmadı. Buna Silik 
b}zlm kanaatimize gılre mlaafirlo
nn yol yorgunu olmalarıdır. Bi-

CDovamr 6 ıncı ahi/ede) 



Muhabir melctrıb~ 

Yeni Kırklareli, 
e ki Ktrkkilise 1 

Bu tehre eski en niçin Kırk. 
·veril ? 

• 

Kırklareltnde lstanbul caddesi 

KIRKLARELl: Kırklare. bir tay doğunnuttur. ıDört ka 
linde a rzumun hili.fma olarak zada sıfat iıtasyonları 
!J; ra z fazlaca kalmağa mecbur olunmuıtur. 

tesis 

.,,., •"' .. İğ • • takip a- Vili._yette: 
ve dav& , hal- 73,000 koyun, 59,000 ke-

r.österdi ği muhabbet ve çi, 78.372 sığır, 4244 manda, 
afirperverlikler ika- 1 5069 at e kısr , 6800 etek 

ısebep ol- ı mevcuttur. 
G en1erde yapılım ilkbahar 

T A RIHÇESI koıularına uzak vilayetlerden 

d~ f k~~~ ,_ (40) e birçok hayvanlar 'şfirak 
o ııva ~"Ua . .,,.eK 1 1 · b k "ltt ·· 

1 ı!. _ b 1 d ey enııt ve aı ve a e en gon-
a t a ..,.., u urun m •.n deci! 1273 liralık mükafat 
k oraya ( rkki- _,L l'f · • l · d' • - ı.uıte ı ~ata tevzı o orunıq 
I· on.ırm1 veni ığı nvıryet e- Ü d"' ı,· h lk .. 
d lı1 ı . e ise de kurunu vusta tur. . ç ort 10 a 

1 
mbuvka-

. · · 'kri .. Ort .cehesınde .YapılmJ! o an u o ccm ı ın ı ne gOT'e o- . l' • F h 
d k '- ı,· JJ ı_ ,ı_ı ularda ~ kırılalı va ısı a -o sıar '1ne1!' e ınue mu1<aauet1 . k 

ı 40 (A ) b rettın Bey de bulunmuş ve ço 
ta~u a n yus namına u- I k I t 
roda bir kilise yapılmış olma- par a 0 mut ur. 

sı e om tur. öYLOLERl ZIYA.RET 

Gerçi beynennas kırlarda bir 1 v· ı · d- LjJ' d b k"' 
k ·ı· · L!ı n.l.n ı &J'et an ın e azı oy-

ı ısentn UU1Unmasl ve l • d k kö r· ı \ .... 
kırk bir kilisenin mevcut ol- :re lP ere Y u er e gorut-

d b . de f'"t bat tum. Pancar mmtakasma te. 
masm an ve ır u u j adüf ed bu ._ .. 1 h li . da b't il"' kı k ı en _..oy er a a sı 
zamanın JC .' luşea r za- vaziyetlerinden çok memnun 
tın namına lesıs o unan mezar- ı ol·L'-la - led"I b'I 
lı n ıehre Krrkkilise de. 1 UUK nnı soy • ı r ve ı -

iği ıöy mekte iae de hun- ~~~:~ 'PU?ref~erıylda~,~aan fev-'- ·"---· ._ _ _._ .ı-" u ......... e .must ıt o wuannı ve 
ıarm ne ~,e ....... r ..,...r b. ~ı, · · 1 ·-'- L .. 

--'-· - .ı'l · ı· ır lr"" ıyaç armı ..... 'IJU yuz 
0 u tcıwıt cw ememıf rr. ...ı • lediklerin' b ·· "'k 

770 rihinde ı Edirne- "'"° . ın ey 1 1 
laUJ'U 

d -geçiren t Hüdavendü ır vmçle ,J,aaıa bitti r. 
g"r itkbahar.cla oriluaile hare- OSICÜPDEREK.ÖY 
ket 'Krrkl relini ~sun kımi ıriliyetbın ]4 ki. 

unar'hi zap ey e- ! e e munt:a.. 
Gazi ı 1 evli.dm- :zam ir t üzerinde ,güzel 
r Bey nam ila ~ir 1 :havadar, yu çok litif Olan 

kuıınaıııdıım burada 785 rih - ı bu köyde 50 hane, ve 300 nü-
d kendi naıınıl' ya olunan fuı ınrdır. Pancar ayesinde 
bar Clll'Jliı .ettirmit- 1 barçlanaı ödeaildeı:ini ve .hü-
tir. ayi feti kü- \ • etten çok mennı olduk-
ç aaıııLD& iken f ı arını e bir ıeye iht!yacı olma 

tev ü ıeylcCl'I !. · · dlklarmı söylediler. urada 
Helerinin a Y, Ka... Sumnu muallim ebiııden 

f et ıbey, Hacı ~ezen Ha&r: Hilmi JEfendi ile 
n e camii kebir Kttt dere ilimi 'Mehmet 
y lwımaıı 'Ve hiç bir hiria- · EfenBi köylerin bi.rer rehber· . 
ti y&n '5 • iıı bul sile -dir . Köyleri ulgar >ve V u-

ı ittir. ı· n !harp eriuile .iki ıyan-
Bir kere 1244 te ve bir ke. mıs ise de ahalinin çalııkanlı-

re .de 93 te Rusların istiluına 1 ğı :. ye.inde ilci defa eniden 
maruz kalmıt ve Balkan har- yapılmıftır. Çavdar zeriyatı 
bae harbi umumide Bulgar ve da burada mühim bir 'j'er tut
Y wıanlalann eline dütmüt o- muştur. Köyde mektep varsa 
.lan Kniı.lareli -artık ciimhori- ı da muallimleri olmadığından 
y~tin ~eyzile Ye ~~ediye .. reisi- çocuklar hayl'zdırlar ve gelip 
n yükaelıt menıııle günd.ı geçen otomobillere taş atmak. 
güne ilerlemektedir. Yeni Ya-

1 tadırlar! IBu çocuklar bize de 
li 'Faik Beyin imar luıauaonda- birkaç tat savurdular! 
ki ku"'etli azim ve irafüıein- . 
den bu öıı: Türk diyarının da KAYNARCA KÖYÜ VE 
müstefit olacağına tüphe yok- DARANIN KESiLMİŞ 
tur. BAŞI 

NÜFUS Evvelce (Yene) denilen 

er:kezi vilayette evvelce hu köy büyücek bir fkaıaba 
(36,000) nüfus varken timdi 

1

1 halindedir. Burada kiremitli 
(13,000) ne inmİ§tİr. Umum güzel evler, mamur bahçeler, 
ise (108,000) raddesindedir. risi tarlalar ve çok enteresan 
Vili. tin 4 kazası lB nahi'fe- ııoğuk ıu membaları ııvardır. 
si ve 199 köyü va:dır. Burada Bu havalide eski Komanit 

6 diı "n, 23 kahYc, üçyüz T.ürtcleri &kiıı olmufl-ardır. 
li ne ı i.r hamam 2417 :hıır İran .Jıükümdan a

h ne 2 okanta 5 cami 2 o- ra'nm .h.!mı keserek bir toı'ha 
te1, '9 an; 20 ~tomnbil 'mcv- oyan 'ifomris nammöaki 
c ur. bdmmm oralı olduğu 

ODÜRİY.,.,...1 ri t edilmıiktedir. Dara, 
ıı::. " · burada .:meskan Styirt kavmi 
.. .. • aleyhine reket ederek .su 

y. \. ka "mm kadar ııel-
.fbtkı;yl!'.tle ida- ! mis ve .reaaüni bir mermere 

~ruli'si'ni'in kaidıruak bpağm bapna 
dikmiştir. o layme.ttar tat 
Bulprlar -tarafından Sofya 

emrazı müzesine naklolumnuttur. 
• e e sergi tcs' e i nıü. B - deki kaynaklar ev-

. e ına "" I veloe k mur ıilıren 4imdi 
01 ktadır. Sun'i sıfat 3 sene- basit bir hale gelmittir. Bir 
d ıı beri tatbik edilmekte ve çoban değneğini Tunaya atmıt 
ıyi iceler hasıl olmaktadır. ta .buradaki kaynaktan çıkmıt 
Ha i. hiç doğurmayan bir kı- diye garip ir nvayet deveran 
lltr kı k ıun'ı sıfattan sonra eylemektedir! 
(1,50) metre irtifaında güzel 1 Ragıp KEMAL 

HARİCİ- HABE-RLER -
lrlanda ve 
lngiltere 

lrlanda erazinin 
taksit-

lerini • 
vermıyor .• 

DUBUIN, t7. A. A. -M. de Va
leramn lM. Thomas'a iıitaı.. ya
JIU4 .... •e ün alqam Loru!...,. 
pıulerlt.ı ınoıaıla Muhtar lrlanda 
devletinin 'Büyiik 'Britanyaya vere,. 

c:ejj sanelik .arazi taksitlerini '111!i!en 
tediye etmediğinin esbabını ~
leınit bulunduiu .zaııııedilmelrtedir. 

LONDRA, 17. A. A.- Müstem-
1..W.t nazın M. Thomıu lngiltere i
le lrlancla arumcla cereyan eden mü 
~ Avmn kamara:!lnda le

- edaelı: clemiıtir ki: 

Tamirat 
İşleri 
Herrio :ve Yon Pa

pen mübare
zeye azırlamyorlar 

M. Hoover 
Namzet 

Cumhuriyetçiler 
namzet-

liği tespit etti •• 
LAUSANNE. 17. A. A.- M. H« ŞIKACO, 17. A. A.- Cümhuri-

riot dün ö"leden sonra M. 'fon Pa- yetç.iler konvaıuıiyonu Cem.ı.iıri 
pen İn zifarebıai iade etmiftir · Miittahide reiııicümhm nunzetliti-

Hoi- iki loaşvekil, bu mü-betle 

• 
Fransa harp borçla 
nın iptaline hazır! 

M. Herriot: " diğer alikad 
devletler de aynı fedakar .. 

hkta bulunurlarsa •• " diyo 
• ıne ela-ar M. Hoover'i jntihap ey\e-

bugünkü bınuıi cet.ede taımrat ve LAUSANNE, 17. A. A. - Kon- t Herriot alaaıldı ı.q lıü • 
iktisadi buhran haldmıda hükiimet- miftir. ferıınsuı bu sabah aktettiği içfunam t.airat -ıesini · • ,.e 
~nin~ rnwu'lamıı ~-&'1~.i ~- ŞlKACO, 17. A .A. -Cümhnri- batlanğıanda M. fon Papen Alman- ı' t.viye ar.ıretine bağlamak b 
~I ~ ızah edeceırterım goruı- \l"'lÇiler konvansiyonu m""ai•i-e .,._ yanm fevkalide vahim ...., buhranlı clıılci aiqterelı: mu ka 
mutler ır. olan vazi:Jteti haklmıda izahat 'Hl'mİI 1 AJm-,amn t-Rnt ltcırçlan 

M. Fon Papen'ln .umumi müııakıı- ı lıayet vermeden evvel <:-ahiri Mit Aia.n iktiaadiyatmm tamirat borç- tma gelecek t--- birinde. 
! at •ıraanıda müteaddit müclılluile- tahide riyaaeti cümbur inühabatnıa lanııdan mütnellit ağır mukellefl. ı.-..na imü.n olrnlıi•m 
~de bulu c<ıiı malilmdur. M. !Her I 'ait programı 472 reye ı......., 681 J'etler dolayıııiyle azun aeneler için eJ'iemiftiı-. M. Herriot .ıiier 
rıot, h:mlara ce9tlP verecek ve ""'!° reyle taıvip ve bltul ebni,tir. rehin altmcJa bulunduğunu söylemiı dar .t.Ietler ayıııi le•"üriıitji& 
müteakip M. Grandi ile M. Renkin 1 tir ......ı. oluna Fn.nnıun harp 

- Bu miizakerelerde vaziyet hak beyımıdta bulunacaklardır. EVYORK, 17. A. A.- n- ~ f p . . nnı iptale bazrr oldağınnı IÔ 
~ umıurıi .bir aurette görü~ . Hen' >t hu alqam diğer Fran- 1 Y or'k Timeı razeten, cümluıriyetç.i- . . on apeıı. tan_Unt tediyatınıd 
ie dair hiç lıir teklif karımnda bu- sız mımılahaslarile iteıılber beyanatı- I ter konvuısiyonunım 'P"'i' mcla j ankıiıwz 'l'e tehlilftıh olduiunurı ta-
luıuaıadun. Çünkü M. de Valera bu ru ihzar 'Ve tan%İm .edecelrtir Fakat harp bor lan eleııiıoiıı mealait ' hakkuk ettifini sözlerine ilive et- . . 
:aıeaelenin kencliııine ait olduğunu ve bundan evvel M. Marinkoviç, Zalc.a ilme/ . ih:;:" etti" . ! mit, konf~ daha iyi bir ati i- zuubahis meselelerin halli hu 
hiç bir tarafla ııörüşüp daruımaluı- ki ve Himana ile görfi!ecektir ıreç_ ınm _a ırı ~ya~- Pn müapet -m İftinıki ycllıaıu a ı - WDUtilİ iktrsadi Yazİye( 
zın hareket niyetinde bulunduğunu Fran.wzlııra glire yuı mahafilde 'büyük 'loir eh-ı- çacağr. ümidini izh_ar.ederek beyana. ' •i .ı.ıutinde ..talet -ve ısanüt 
" ı d' yet atfedildiğini ve bu ıukütun va- tına nıhayet vermıttır 1 n az-en'ml •~- el aoy e ı,. ..,N" 17 'A A ) e aranmaaı uuung 
M. :rbonıaa · yte bir~ e L_AUSAn f..., 'b. :. idi · ..t · hınca ifa edememek zarure- M. Papenden aonra aöz alan M. ı tıe,.an ebııittir. 

hareket tarzının bu zamanda kabu- Tamırat 'kon eransmm ugun tinde kalacağı teahhüdatı deruhte -----------·-------------
lüne imkin olmadıg· 101 ıöylemiş ve içtimaında M. Herriot m evcut mu j 

ı · " t · h etmek İstemeyen hükümıilin •üiu-
beyanatına u auretle devam etmi - kavele~re rıayet goa er meaı u B kil p 
tir: ııımila • M ac ;m.aUI ID• zundan ileri getmi, <iılmaınnn ........ aş ''e smet 

- .Hükumet mevcut bir itilafı reci a- yot.pıl D nah -Ulllni- t....,) .. UğunU - · ... 
1 a ~ 

debneğe mutlak aurette ak sahibi yell e kaydetmiş, bunun bey.nelmi l Mezkür gazete, M. Mac Donald ~ 
olduldarını'beyan eden kimselerle 1 ahlak esaslarını kurabılecek tarafından -dedilea cesur telı:- kız enstı•tu·· siinde 
Ye.a.i bir itilaf akdine imkan göreme... yeg d.n _ prensip olduğunu b eyan 

e · iı·. a le l:cmi inin rapunıı· liflerin Cemalııiri MW.taloideden 
~~ 1 -- ~a ve kanun o rak k:ıbu • ha L-J kik Benim ve M. Hailaham'ın Dvb- ·- - d . rp -~ ıtnıun 1eknır edil-den M . Herriot buırünkü iktıaa ı 
lin'e gi ttiğimiz güne kadar hüln'.'ıme- buhnllim U.'at v e ümul · · ri- meııini talep etmekle nihayet bulaca 
tin alcbiı 'VBZİyet bu şekilde eeelli le Yonnı planmda derpiş il 'n ediyor . 
etmittir Dublin'e vardığımız vakit niıbeten kısa inbitadı tecavüz et· 
M. de Valera en son eayesin.in ser- tig .. İnİ ~e Almanya'nın maruz~·· 

1 • i .. b • çı ma era ım munase e 
~ nanda ile ilJlsıer t.ülaimetleri- .,.. .. .c1- Bovone ve Sb .. ,.. el-
nin itt'badı "'e bundan 10ttrıt hlan- '<lığı m li üşküli.bn ~ un· _.. 

bir de sergi tertip edildi 
yada hüküm aüı:en ve ı;ıttı!<çe ar- J k ..J• ild• ANKARA, 16. A. A. - "Ceçik-1 rafya, tarih ve yurt bilgi•İ, 

da'nın bir Cümburiyet olarak tanın- tan kredi ataletıne vası mikyasta O O urşuna 41.IZ 1 mittir" Bazı tesisat nokaanlarıımı il< cak balmru, hıfıuudıba beden t 
ması cilduğur.u biu aöylemipir... • bir sebep tetkil deceğini ve 'bu • 1 mali atauıtile açılma -.imi da- ı yeai, muıiki, reaim. diklı, biçki, 
~· .Tlıo;as ~be~t ~rlanda h~~: müşkülatın hükiı:netler araaında OMA, '17. #... A. - ffwıua ba eVYelce ppıl-m11 cıLın lamet ela, çiçek, beyaz Ye renllli 

m!~~ın u I v~;re ~~~ e~tı!l'ı : müzali:ete edilerek teabit oluna- mahkeme tarafından ölüm ceu.•ı Paıa Kız enatitüaünun bugÜn 17 ele biri mecburi ve bwalardan mada 
~u be etçiı'I ':ı!! ter~. b' u u~e~;~~ . ca\; ,mÜ~terek bir loarelı:ete lüsam na mahküm edilen tethlıçılerden açdma meraaimi yapılmıt ve a".ni ı kine, ~ıt : ve. ~frt ıubel 

.,.. ıt a~ ;y_a ıç ır !e':" ıtı a ııösterJiiini kaydetmiıtir. M. Her Bovone ile Sbardelloto, bu sabah zamanda _mekt~te_y,,.,ılmıı ~ il- den biri ıhbyarıdır. 
yapaımyacagına ııaret etm14br. riot A""'paya ait va~in düzel f k ald' rkal dom lerle de bir _.11 lriifal edilmiıtir. Tabahat ve ev idar•İ ff 

tilm.,.inin ancak umumi bir tea- "'. ~ ~ 1 ~ arnt u......,.. Merasimde Bllfvekil ismet Pqa ı meaai mecburidir. Oniimiizdekİ 
vive sureti kadroıu dahilinde ta· dızılmıılerdıt. HureUerile, Vekiler, Meb'uslar, ne Ankara tiftiğinden eJ itleri 
hakkuk edehilecefinin Lauaaııne kon Maarif "" 'tı511i Müdafaa Vekaletle- , vuk, an, keçi, koyun, inek 
r .... ansınca .... olarak ilan eaildiğini · Vapurda infilak ri eılinı ile daha birçok zevat ha- ve Yetİ4tinnek) cilN ev çiftçiliği 

Lordlar 
Kamarasında ırormckten memnun 1'."1dılını beya':' 1 - bulan.utlanhr. Bu miiBMebetla programa iliıve olaomuıtur. 

LONDRA, 7. A. A - Lordlar etrniJ ve demi!tir kı: Bale komı; MONTREAL, 17 (A.A) - Ha Maarif Vekili Esat bey "'8itdaki Bütün sün devam odea 
Kamaruı fngiliz kömürlerile büt- ' teainin raporuuda !'1!"anyarun b'! vullda b•luJMl.&iu aırada zuhur e : nutlw aöylemiıtir: kuraları da vanlır. Burada y.W-
....,.e ait kmBUn lıiyibalamu ;iıçüncü 1 yük randu.manlı .. bır ıktıa":c1i .~~clu den mr afilik ı-ticeırinde J,..;. r "lamet Pqa Kız enstitüaiiDde ba meli d...ıe.. röriilmelde beraber 
kiraatiai müt-ı.ip taavip e~. aat,.,., ert.ıbat vuc;'!de.~tırdagı .v': .liıı: petrol •akliye ..-.; T be- zı teeiaat nokaanlarmın ikmali zaru- ti)'aOI o1aıJan. Türkçe ve hesap 
IPu iiyihalıor ı.- laabn taadiln- üııün .birinde eski muvazene•~~ . ,. .. ır .,_. . retBe açılma meraaiıni daba ey...ı- \ bari .ı..-.ı....._ her u-ta a.iı 
na araeclilm~ler ve kanun aııahiyeti-ı muhakkak. f' eld<-. ed~~ııı , lı~e ın ~üretıebatınd n 30 lrifı- J'apilımıamııtır. Burün, takdlrlerini- ' lojidir. Ticari mahiyette olan • 
ni iktiaap eyl-U.,lerdir. ka)l'dedilm•t•.. m. halı du~un- ı nm ölmut veya yaralanmrt oldak ze arzettifilniz serıri Yeııil•ile bu rif atelyeai mütedavil sermaye 
"-ra bundan bafka hınatıi ko· . mek h m Be isti'cbalı harrrlamak ları :zannediliyor. merasimi de yapmıt oluyoruz. İdare olunur. Bu atölyede ,...,ıı.-

mİoyuu 'ltarafmilan vuku bulan ta... İcap eiler. . d . 11 ~ Baıvelo1 Pata Hazretlerinin ,.ıik- ler ublıp tekrar nakte tahil ed' 
&iyelere tevfikan Malta ada11 kanu- M. HCTriot ~lmaıa edi em').o a- j' Amerikab muhtaç- aek iaimlcriAi tnımıalda mübahi olan Bütün bunlar mektepte elde e 
nu eaaamnda t..ı.ı tadiliıt ierMmı rı idnre•İn~ t~ırat t.. yatı. eı~- 1 rdı bu illm ve ••'at muesseaeıi 1928de bilecoık bilrilerin hakiki bayatta 
deı-pif ey1eyen kanun ' yılıaamı da bm'! tahmı~ edılen mukell~fı~eb~ ; ara ya M Himayeietfalin Samaapezın cadde- bıkıru öjr ... ebilmek içindir. 
lkinei kıraatinden sonn kabul et- y:ı ı<G~ mıl!."':' ma~ milfrit a ' ı •indelü binalarından birinde açılmıt , Mektebin bu aene befinci ıınıfı 
mittir. de~ilmıyecoı.;-"'•. amıral ";"~:: . W ASHlNGTON, l 7 (A.A.) - ve 1930 ikinci t91rinde yeni yapılan ıelddil ediyor Dör.düncü sınıfı 

teB.•~!mm .,ı;.-"'.'~ı';.;r;;'!vı . F 

1 

Meh'u...., mecliai, <:-Ahiri müt- bu binaya nakledilmittir. Bu enatİ· tiaci Oluyor. 1933, 1934 ,_· Amerika reis· cüm- tatıtın·n bu m""" v•"" ...., tü ı... benze en diier 1tız t d ..._ · · .r ı.acak'-- · • 
he ... bına 10 we lngiltere heaa- telaidenin mühtaç ve fakir halkı- , ..,ek: 

1 
8'.' . ..!'zı h...,. 

1 
I ". 1~ıncı sın tan S'. '!:" ıçı 

bur .muavini 
ŞIKA.GO, 17 (:A,A. 1 - Ciinı

huriyetçil•r konvanaiy-u M. Our 
tia'i Cemahiri miittehiüe ırei.aicim
hur muavİllliii naın:ıe&liğine • tİ· 
hap "9ttiklen •onra meaaisiae Diba 
yet veorilnıifir . 

Fransa cenubunda 
fırtınalar 

AUCH, 17 (A.A.) - Dün öğ
leden aoıı"" yekditerini takiben 
tiddetli fırtınalar olnwttur. Auch 
ile Aııen araaındaki demiryolu 
hattı aular tarafından keailnıiıtir, 
filler taraftan Canm nehrinin 
Toulouoe'da doiru eheıımıi1etli 
surette yükselmekte olduğu bil
dmlmektedir • 

Madam Venizelosun 
aıhlaati 

ATINA, 17 (A.A.) - Tifü'
ten mıutariP olan Madam Veoize 
loaun ahvali aıhhiyeai henüz aa· 
lah keıbetmemit olduğundan M. 
Venizelo 'un Lausanne' a azi.meti 
-günü l'ayrimua:ıyen bir tanhe ta
lik eililmi,tir . 

Tüccardan ve lı Limited 
Şirketi müeasiılerinden ı .. 
tanhul Ticaret ve 5-ı 
Odası ikinci reisi Şerif Zil• 

de Süreyya Be7 berayı te
daYi Avrupa'da bulıanup a
hiren lstanhul'a avdet eder 
ken Pire'de vefat etınİftİr, 
Nağ41 mağfiı.ıt uk+ı ca
mart•i ıriinii laılılel'zeval 
aaat on birde Maçka' 
Gözem apartmıanından kal 
dml.....ı. Bqildq'ta kain 
NM 1 .. c:mnii f8l'ilinıe 
nakil 'ft öğleyi müteakiP :n- ba.del'eda 
Y abya !Efendi hatinsincle
ki metfwıi ..ı..uaıma 
diayı büıi r1lfran ki1-• 
caktır. Cenabı halı: mema
mu rahmeti aamedlıniywi 
ne mrzhar kılarak baki ka
lanlara aabır ve metanet 
ih._ lııırııraun. 

•:n<ı t 00 milyon 'raı>p ;ndirildi- na yardım için 40 milyon butel ! d ep enmızel t biR~I erıef- . ,!: vl ar0".11n~..?'...r aeçillmeklrtuzreB 
.... . .. . • M ,,H • ~ ... • • I en evv llMMl r aı e yu.vaunı 1mK. mua 11n ...._.,1 açı aca ır. 
gını soylemıstir. . · . 111Tıot • bugday ıle yarım. mılyon balya ,_Jendirecek. her .atıada nezaret ' ela iki aerıe olı:ayanlar e 
aanı~. _rn~:aatlermı ~v7p~~ pldllUjun -ıa.iahınere evdiini ı •e ihtimam altında bıaluadurabllecelı: malilmatı da clde ettikten !:.nra 
ve butu'! düd nhily'!ndın ~deafn a& ,_,,; derpİf eyleyen Fulmeır kanun li.- ve laıbında idare edebilecek nazari nevi mekteplerde muallim olaca 
çen;eveaı • ın e mu aa - ı· bil ·ı 1 t ...... : ed Türk d B • "'-"' · · . . .. I k beyanatına ni- yihasını kabul eylemiıtir. ! ve ame ı ııı er e ....,.z er, ır. uııun muaıuuı.ua edenler ı 
ceğını soy e.Y:.re camiMı içirule kendi ha)'Btını bir de iki ecnebi muallimd .. n 
hayet vennıt•ır. İtalyada işsizlik aile sahibi veya bir atelyede bir ifçl j ecnebi mutahaaaaılar yanımla 
M. Graadl'illin Ceneıı.re'de- ııfatile temini mevki veya mecburi. Avrupoı<la Yetİfmİt olan ı..--~ 

J:i mülli/uıtları azaldı ,.e~. ~.nan aile hanımlar~ru d~ l ınız~. lhtiyas tatmin edilince,.• 
CENEVRE 17. A. A.- ltalyan leye~~~nt. ~~-~~~ v7a ~e~~~!~." cleclar :vıneedA.v.":,~yMa ~~ ~cı. .. ,..ııı• 

• . ' M Grandi öileden ROMA, 17 (A.A.) - Ge~ ...,,.- --• ea....,. .,...... vaın ec.,.&&o ca.-.ın bir !!::1
: M:"oon:ıld ve Sör John mayıa ayı zarfında ltalyadaki İt· kızlamnaıabu d-'-'yeti~i 1~ btl~I ~liı.:- °'-.::: . ~~ 

S. M. .ff ·ot ve Alman Mu- . lerin :1....1 35 1....,. ._, . tarz aaı muessese tın çoııa t- •la m ıprı 
...'i:'ı::. M N=:lny, ile mükaleme- - oavan · ._ ,..,. rad- nuık -elinde7ic. ._ ili.ve edil~ -~ i~ 

. d · bn- ör' desinde azalmııtrr. a •• ,.elı:iJ Hazretleri 1341 delü Bu .ı- - U...w.iia edeceju. l 
lenne evam e ıt • ...... ·· ·· iiadelü bir 

Gazeteler bu mülikatlann tabCfuli lıaldarmda ııö:tie bi,Gmuflarcbr: = ~d" •.. -e .. _~.,,. 
' . -"'""- lkitİ- 1 ~ l eimai elnikleri tliize'ba • - -· -MN UfllmlYONZ. -sp, 

tealihat meaı0lel•1 ve •~- '--- d •-·•- -LL--len . ç - nufHu - - izcklri 
cJi • teri 'hahlandıı -..uıııiyelİ -• ev.......,.. mu, _ _. am da. 1 kaa ve• feyidi ,...ı.. ~ 1- _,,. - • - . 

.. _ ·" ıaeticelere iktiraa ettiğini .zan 
1 öğleden ııuaraki- .içtimaı ~- ya 'Pi yetiıtia 1 tıedir Kızların iyi .ter- fW UJZ-~ W. ·~ ---ı 

mu:...,..tedir. rmı saat devam etmiJtir. Neıttdi- loiye cıcru-i aayeaindedir ki, aH..ı.- gık~rmlf olacaktır. Şundıye ~ 
ney • 1 1 ı;,,. M M ri t-.fia imkôn- lrazanoıcaju asli a.iflan akı- ı...ı..-
FrllnllZ e JngUiz heyeti . en te •ug : .. ac. Donalcı:ın bu ~~- Sıılshl, cehil!..., pWoe etmek, .._· 5%7 bamın devıoın etmİftİr. ~ 
murahtıa11l•rı arasuıda , ee .c•nası~ct.i ilıinci ~- cel.e .., . feleri yenmeı. İ7İ ,...._.. engel o- 1ıi. ~~ lııqüne kadar tN 

) ' .l&tilaaz edilecek lertiloat J.ald.ı- ı ....... -niaları de ......... luayabıa - ... ..-yeti tud-: 
LAUSANN~ 17 ~1'..A. - mıırolıh.-hrla ııröriitmüt ıolduS- nnilı zaruretleritul• ol....,_ ..__ Dera aeneai, ımıf adedi, uli ulr 

Franaız "' lngılııı: ....,.e~=-aı.laa , ...., louırUn toplanacak olan celııenin kesin ittifak ettiği -yii nofl. ite. ak.- ın....ı.ı 19Z8 ve 1929-l· 
aalan konferanam -ı hudut - ı h • tt • ti' et . .._ 1 zevki vermek ..;bi lıir-"-' ,. ' • :ıB-80, 19211-1930 Z-57-lG&, 1--

:......:...ı-· L- ıaauaı aure e ıç ma -•ne.,.. •· _. ...... 1 3 ,,,,. ız ,..._ 1-1 ı 
ıartlarmı tetbit ed- .,.~ı .,... erilm' bul ndu" bildinmlıc bir ,.,..iyeye çılraraml< ;.ı.z-• .._ ._ • ... ,. • - - ..., • 

üzerinde -~ kal- rar v ıt u ıww tiin temelini bap.lııii - 4-1117-39, me..-iy•e sw.c.lı 
yan,na: M~k bir ımetin taa tedir. 'l9!1Dl ediyor. J'elriıa uli taleloe 389. Ak?m ı.....-
mıt ar . ., B .. el ._ ~ı ·• ıL!&..L.. lan 927 
. edi\mİflir. Bu ,_tinin dıırer u mueaaes «, -. J : ~ - • 
zım auhl kabul edil- Te111ps gaute11lnll\ cenıp Yerecek 70ı.ginlııiftir. Yiikaek hunrlarile bu içlimaa t" 
devletler araf n • .. Mektebin proır,_ B ' H 1 k" ref - lımet Paf& Hazretle;.,. 
ai çareleri dojruclan ~ ~u ı•allausl mümasil mektepleria ,.....;. • ". Hannmıfımdi ve bey.,fendilere t 
ki.lemeler tarikile taharri dile· nın aynıclır. lriirlerimiz.i arncleriz. 
cektir. Beyanname, "Konferans PA.RIS, 17· A. A.- T-... ra-. Programlann tatlıilmıda _.... M ... uimi müteakip dantıiı...., ..-' 
müvaceh...inde mevzuu babaolao zeteai yazı~or:. Hayalite kapdımık. ket ihtiyaç ve ıenıiti ~. bı ve limonata iknun edilmitth-•. •..ti 

1 1 ·n alemtiimul bir ç«Ç&- tan tevaldn edilecek ve yalnız ilnı , Deraleri Türkçe liaa (Fruuva, Batvelül P""' Hazntleri, eoaıı-
meae e erı h . '·'-'--il 'k . 1 ' J il' .,__ ) L-- .. ,,__ -'-'· -'-t-'-' ..;~ 

d h'linde .. vrupa vaziyetinin azınn ım.....,.... e ı tifa o uııacak' nır ızçe, A11Uanca -. laMN a, - ay.-.-..en •- - ye sec..-r 
:ı...: ~ulabil:esi maka.dile kat'i oluraa .Laııaanne koaferanaı uiıılıe- fizik, tabü ilimler, Ye =oı.o;ı. çeai- çok iyi bulduklarını a&ylemif1erc1it· 

:ve .eri .bir surette halleailmeleri - müuıit ıenıit içinde ~ bi
nin zaruri alduiu" kanaatini ..,.. llkki edilebilir.'' 
deyleyeoektir. Birinci ve en .lcil 
mesele moratoryomun nihayet bul Temps pzeteai, c-biri Mütta
maoile vadeleri Inilül eden tediyat hideniu timdiki vaziyetiaia lıat'i lıiır 
meaeleıidir. netice iatihaali inıkinını tamamea 

Konferanam mutlak aurette lü- bertaraf ettiiini hatırlattıktan aonra 
:aımlu olan bir aureti ı.at bıılmasma ıoyle devam ediyor: 

~ul: aait olahahihlmekl lçinb Ftraed~ıızt'"' ta:I nt- " Hali h,,_,. en hakiki -.kiaı 
l'l ız mur as an, u ıya ın .. . • .. 
bı'k mevkiine konınıilarmm mnumi kı .. vadeli ve mu....tdaıt bir aıuddet 
bir nizamnamenin laıbı:ilune hadar ı için :Almanyaya bahtedilecelr bir 
tehir edilmesi lüzumunu taadikte it- motatoryomda mündemiç ıılbi rörün 
tifak etmİ!lerclir. Her iki heyeti mu m~ktedir. 
raht.a.. diier devletlerin de bu fel< 

Sahte Sovget vesaiki satan 
bir Rusla bir lranlı tatuldu 

MOSKOVA, 17 (A.A.) - Beıludea bftıffrilditlm röre .... 
Sovyet vesaikı lmal eden ve bunlan ecnebi devletlere mühim para ;ı. 
aa\an Elaguino isminde bir beyaz Raa ile Abdullah iuniade bir J~ 
tevkif edilmiştir. 

Dün gece Bülbülderesindeki 
kahvelerde taharrigat gapı/Jı 

ti halli kabul etmelerini temin .için Bu moratoryom ayni zaınanda ta-
gayret sarfetmekteclirler. mirat meseleaini Avrupanın iktiaa- Dün ırece geç Yakit Taksim polis merkezi memurlan tarafıll4;: 

M .Mac DonAld daha ıimdiden bu di ihyası çerçevesi dahilinde hallet- ! Dola.pderede .BiilbuldCT'edeki kahvelerde ımıumi bir tabarriyat Y•;ı.-
baptaki teıebbüalerine batlamıttır. k k'll · . t lm'k b' ı.uz.ı. ' mı•tır. Eskiden beri oldukça maruf olarak tanılan ba ııemtte )'1lP .._. 

n.. lru.. ~oJ~e me. şe. 1 en~ e . 1 ır. . "" ! tabaı riyal bir saat kadar oünnüt ve muhtelif kalıYelerde oturanla,._... 
,., ...., • vazıyetın bu twnuhle tetkık edılecek i 5 kiş.inin iizerlerinde 'J tabanca 2 bıçak Ye aynca fqenkler 

LAUSA.NNE, 17. A. A.- Konfe- bir kumiıynnan faaliyetle çalıfmuı· tur. Bunlar mü..ad""' edilmit. ~bipleri haldcmda da talılrikat 
ranııa toplıınmaaı için davette lau- na ela müaait olacaktır. tdnziın olunmuıtur. Mahkemeye veril-ldardir. 
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ehir yangınları itfaiyeye nasıl haber e ilecek? 
Ticaret ve Sanayi 
müzesinde bir saat 

' ...... . 
at stanbulun görülecek yerle .. 

rinden biri de bu müzedir 
latanbul müzeleri deyince rılan süngerlerimiz, muhtelif r .. ıkeri müze, Asarı atika müze. viliye'tlerimizdeki orman mah

• Sıhhi müze ıibi müzeler ak ıulitı nümuneleri, tütüncülü-
11; gelir. ğümüzün muhtelif §ehirlerdeki 

Belrdlgede 

Şehirde 
• 
inşaat 

- -·-------
Mayıs ayında 350 

ev ve 
apartıman yapıldı 

Maarifte 

!\'Jektep 
ihtiyacı 

Daha 150 ilkmektep 
tesisi 

zaruri görülüyor 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

ilk otomobil yarışını seyre giden
ler arasında iki saat 

Aman hatta kimse olmasın _ Dk otomobil 
Iatanbul vilayetini Maarif ha ge)ı•yor - Çadırda 

reketine dair son günlerde tet-

Şehirde bir de ticari ve il· tekimülatı eserleri muhtelif vi 
!tlel'"-".a; ehemmiyeti haiz diğer bir ]iyetlerimizin zahire nümune

" ze daha vardır ki, burayı leri, lülecilerin artık tarihe ka-

Yapı mevaimi olmak baaebİ· 
le lıtanbuda bir ayda ne kadar 
inıaat yapıldıiı belediye tarafın· 
dan tetkik edilmit ve bir cetvel 
hazırlanmıtlır. Bu cetvele &Öre, 
geçen mayu ay ıiçinde lıtanbul· 
da bulanılan binaların adedi 350 
dir. B~nlardan 43 t"J.nesi apartı
mandır. Apartmanlardan 28 i Be 
yoğlu, 1 O u Be,ikta~ 5 i Eminönü 
kaza•ı dalıilinde, diğel'leri de Ka 
dıköyle Beykoz mıntakalarınd,... 

kikat yapılmıt ve Vilayet da- •k ff f •• S 
bilinde elyevm 350 ilk mektep muzı a - anım şo or - uphi geliyor! 
bulunduğu tespit edilmi9tir. Fa Otomobilimiz Zincirli Ku- - Ne yapayım, kardetim, l ıinden hemen bir sıhhiye ara. 
kat bu ~i~dar, lstanb~lun ilk yuda bir kayaya 

0

çarpmı9 gibi dedi, yarış otomobilleri, pi)a- baaı çıkarılsın .. 
mek~:'!' .ı~tıyacı~ı latmm ede- , ansızın durdu. sada benzin bırakmamıtlar.. Anladınız mı hemen fıaı. 'rklerden ziyade ecnebiler rıtmış olan kirı kadim pipo ve 

seyyahlar gezmekte bulun- nargile lüleleri, Bursa, Denizli 
~aktadırlar. Tire, Rize, ve Kastamoninin 
~ Bir muharririmız Sultanah- mensucat nümuneleri, Adapa· 

Jlelte bulunan bu müzeyi, mü. zar fabrikası mamulatı, lapar
rMüfit B.in deliletile ııezmit ta Avano:z, Kemaliye, Ladik, 
ırödüklerini teebit etmiş- Sivas, Ziri; Konya, Kayseri, 

r. Ticaret ve san'at noktasın- Kula, Gaziantep vilayet ve ka
.... ~L n hakikaten tayanı dikkat e- zalarında yapılan halı ve kilim 

rlerin tethir olunduğu bu mü nümuneleri, Hereke ve Fesane 
eıa,,..._,.,e, her tubeye muhtelif kö- fabrikalarımızın zarif ve nefis 

er tahaia edilmi§tİr. nümuneleri, muhtelif av derile 

tik .. büy '"k ri ağaç üzerine ka.kmacılık, 
ııoze çarpan tey u ' . b · 1 · 

r alitı tamanen açıkta olan ııümüt üzerıne ka artma .ıf erı 
ıiateın bir aaattir. Şem'i Amurada yapı.lmış cevızde.n 

1 1. . d b' t 'malgerde mamul muhtelıf takımlar, hır . ımın e ır za ın ı . · f b 
ıi olan bu saatin prinç aksa- çok eczayı tıbbıye ve .~tnye a 

nd d t n Yer rikalarının Avrupa muıtahzara an maa ası amame . . ı· 
lidl. H f d b' d f ku 1 tr dereceaındekı mamu atı, r. a ta a ır e a ru - 1 
lllakt · t k · t d b · muhtelif maden su arı .. a. ıanıye a 11ma ı a u 1 . 
nınaktadır. Müzedekı etyadan tamamen 
Diğer tarafta İzmir sanayi 1 bahsetmege imkan yok. 

.Pka, sepet ve çiçek mektebi- Her köşeye bakıldıkça insa 
Dın İmal ettiği zarif ctYa da nı daha ziyade alakadar eden 

~ardır. fCyler göze çarpmaktadır. 
~ Bir yan<la Sadi B. isminde B eyanda Alpullu •eker 
"'" ır T ' · k" b ' t t " ben u m T . ur un ı:ıza Y~P 1

•' • • fabrikasında pancarın, şeker ha 
'1n ocakları, Balıkeaırde Şehıt line gelinceye kadar geçirdiği 

ocuklar yurdundan gelen ha- . t'h 1 · "steren 12 kavanoz 
ıtır mob!lya ndümun

1
. eleri, ibra- da~ :,.?,.~~~ep bir kollekıiyon, 

••."",,'""'t emtıamız an ımon, porta- afyon ve ipekböcekçiliği ıafa
{"•al, elma armut, a~•ç. kavu~ batını göaterir levhalar, Sadef 

ayva ve ,eftalılerm Haht . V ıf Be · def · 1 · 
K, 8 1 t f d çı as yın aa ış erı .. 

~ e enan . er ara m an 
apılan mulijlan... Bunlardan . Müzeden ayrılırken müdür 
onra ıırasile Türkiyede lıtih- Bey san'atkô.r bir meraklının 

:•al Yeya imal olunan muhtelif vtlcude getirdiği bir eseri gÖl-
evat.. terdi: 
Çanalckale ve Kütahya .... 1 Sırf ceyiz üzerine aadefle İt 
ulitı 9inilor, Danca ve Kü- lenmi§ bir masa, ayrı ayrı üç 

;lltahya kireç ve kiremit rriimu. ıöııü çelrildi~i zaman, iakam-
.. ~ nt">leri, Menin ve Adananın ça bil, ta•ll ve tatranç oyunları· 
ı; atır sabunları, meaıl*:etin nın üçü de oynana bilecek bir 

uhtelif yerlerinde çıkan tuz tekilde yapılın•t·· Ve hepsi ka 
nümunelerl, Mürefta ve ciTarı patıldığı zaman da. bir tavli 

tr tarapları, muhtelif vil&y.tleri- kutusundan ba9ka bır tey de. 
ınizin, bu meyaııda Eıkiteblr fil... . . .. 
•e Beykoıı: deri f.brikalannın itte Sultanahmedın bi~ k~7 

cude aetirdilderi aaraciye kıı 9eaindeki ticaret. v~ aanayı mu 
ı, Eıkitelıir t.,&arı ve bu tat zeei her halde ııörülecek yer. 
dan mMBul muhteltf 9'Y•, dk. Duhuliye da alınmamakta 

ıtanköy ve Mannarada 91ka- dır. f 

medıgı ~~m yenı "'.e~tepler a~ıl Bizden sonraki oto~obile lıpirto almağa mecbur ol- di.. ' ' 
m.ası l~zmlu. g.orulmektedıı· . . "yol kapalı! ., işareti verılme- dum.. Bir dakiluı. sonra sevinçli 
Bır letkık nelıcesınde, lstar.bul ı · den anlıyorum ki tam dakika Ve şifeyi, ba,ına dikerek bir haber aldık: 
Vil~ycti !ç!n daha 1~0 ilk mek- ı :::da gelmi4i:d yarısına kadar bo4alttı. · -Yaralı kimse yok! Devri. 

dır. Bu hesaba göre apartman ya tebın lesısı zar~ri o .•. du .. ğ~. ~~!~- Yarı•ın muvasalat noktaaı Bütün dudaklarda fısıltı- len otomobil. kaldırıldı. Yol 
Pılmak için tercih edilen yerler ılm •t M f M d 1 • 

Ş ı, ır. aarı u ur ugu o-

1 

.. · d · Ak koyun kara ko lar : ç ki 
arasında Beyoğ lu birinci, Betikp ·· -· d k" · d onun eyız. ~ a ı ... 
ta, ikinci derecede ıelmektedir . • numuz ~lkı derks senesı zarfbırl a yun İsle bu geçitte belli ola- - llk hanım şoför ıeçe- Zarar11z bir kaza geçiren 

0
_ 

~-evcut 1 me te.plere .'u. e er cak ı.: cek !.. Samiye Burhan Cahit tomobilin Hacı Bekir Zade Alı" Adalar, Bakırköy ve Sarıyer 1 t k 1 b ht 
gibi fehrin Hyfiyelerinde aparlı· 1 ave. e me suretı e u 1 ıyacı Yolun üstünde kocaman bir Hanım... Muhiddin Beyin StudebakM 
man in,aatı yoktur. Buralarda tatmıne çalışacaktır. bez liivha. Üstünde büyük harf Bu, hakikaten eolereaan markalı otomobili olduğunu öf 
daha ziyade tamir ettirlmekte ve iık mektep !erle şu yazılı: Hedef... Ve al- bir vak'a ole.caktı. Biı<de, ilk renenler bir kat daha telaşa 
bet altı odalı evler yaptırılmakta İ .h l tında izahatı: otomobil yarışına, ilk i9tirak düttüler: 
dır. Bu aene may11 ayındaki inta· mtı an arı Türkiye T. K. ve Milliyet edenler arasında amatör bir - Ali Muhiddin Bey de için 
at geçen senekinin dörtte biri ni• Köy mekteplerinin imtihan- gazetesi otomobil yarışları... hanımın bulunmaaı, dünkü ya. de mi? Diye sordular. 
betinde fazladır · ları bitmit, teftiş te bulunan Nihayet en tatlısı şu tek keli- rıfın husuıiyetlerinden biri •• İıtanbulun biricik ,ekerciıi. 
Köprüdeki tramvay 

rayları 
Köprü üzerindeki t-amvay ray 

ları uzun müddetten b~ri tamir e 
dilmektedir. Bu !amiral yüzün
den otomobilerin seferleri güçle
şiyor, tramvaylar ağır yürümek 
mecburiyetinde kalıyor • 

amiral ıeçen sene başlamıt, 
tran1vay ~irlc.eti 47 bin lira mas· 
raf yaparak bir kısmını bitirmiş
tir. Bu aene de daha bir mikda.r 
sarfederek bu i~i bitirecektir. 

Belediye, ~ıımiratın en kısa bir 
zaman içinde bitirilmeaini şirkete 
bildirmi,tir. 

İtfaiyeye haber 

müfettitler dönmüşlerdir. ls- me: Hediye!!.. di. nin, otomobilde olmadığı anla. 
t~nbul ilk m~~lep.lerinin. de im 

1 

Jüri .he.~ctinin to~la~dığı Burhan <;~hit B. de mutla- tılınca yür.eklere ·~ ser~ildi . 
t!hanları bugun bıtecektır. lm- çadırın ônunde, dehşetlı bır fa 1 ka hey~an ıçınd~.. ı ~.a~afı.h, beledıye .reıs mu. 
tıhanların arkaaı alınır alınmaz aliyet var. Malum ya .. ltın ~akaaı yok. avını Hamıt Bey, hala müte. 
imtihan cetvelleri tastik edile. Telefon, hiç durmuyor: Son sür'atle virajlardan birini reddit : 
cek ve talebelere tahadetname- - Alo!.. Beyaz .. . Sen mi geçerken, tüy gibi otomobil - Yaralı var nu , yok mu? 
leri verilecektir. Talebelerin Or sin? Hatta adam çıkarın!.. 1 bir saniyed devrilebilir .. Ve iyice tahkik etmeden, yolu aç. 
ta mekteplere vaktinde girebil - Araya girmeyin ... Kaçak < maazallah, ortada bir yığın en mayın! Emrini veriyor. 1 

meleri için ilrnıal İmtihanları var mı diye soruyorum ... Y •- kazdan batka bir tey kalmaz.... Yarış talimatnameıine gôa 
da erken yapılacaktır. rıt batlıyacak. Hatta kim•e - Nah, işte!.!. . ıezdiriyorum: Araba numarala 

Robe t C il olmasın.. . Hep oraya, ileriye bakıyo. rı İçinde 13 numara yok. De. 
r O ege Çadırın önü ve arkası, içi ruz, müzika, umumi heyecana mek, kimıe bu numarayı almaı. 

mezunları ve dıtı dolu .. "Milliyet,. in ve tercüman olır.u' gibi t•krak istemedi. 
D " R b C il . 'd b Turing Kulübün kupalannı, ı ve güzel bir hava çalıyor: 13 rakkamının ıeametine, 

un ° erit 0 legbee e u ve madalyalarını görenler, ya. - Vırrrrrrrr.... hele böyle tthlikeli yarışlarda 
sene mezun o an ta e ye me- . . . . · k k. · b 
rasimle •eh d t 1 . t · j rıtın netıcesıne daır tahmınler ı Son flamanın önünde, seri 1 ınanmayan. pe .az ışı ulunur. 

T a e name en evzı .. " t" 1 b' b " k··ı ·· Sa . Suphı gel o S 1 . edilmi•ti M · d Am 1• ; yuru uyor ar: ır u u uşten sonra, mıye - ıy r, up 11 ge. 
, r. eraıım e er - ; B . k k k 1 H f d' . ( F d d liyor ıı 

ka sefiri M. Charles Sherrill ' - Huıc ı Fazandacb~ .' . 1 amme en ının or ) u, ur D.' .. h k d ki 
Belediye Öteden beri yanııın d h b I leb - ayır. or ırıncı ge e 1 du. . . ıye ay ır ı arını ancak 

ihbar veıaitinin nlahını dü,ün· h~t bazırb' u unmuku~ ve ta . e~e cek!.. . , K t b '·t k • T ıtıtebildik. Çünkii, "geliyor., 
B b k ti ı a en ır nut ırat etmıatır. S J" . h . ronome reye aK ı • •- .. ·· b.t ed S h' Ef d' 

mektcdir. u ' """' u ına aa a - . aat tam on.. urı eyetı, marn altı dakika otuz aanı- •ı:nu ı m en, up ı en I· 
bazı tedbirler almacaklır. Bir ara it ba•ına geçti. r_ı. muhte· 

1 
' Din alt~aki Buick otomohili, 

lık bazı Avrup:t tehirlerinde ol· Polil>lt> • '<""' ye 'b" ld 
dutu cibi umlı bir mahfaza için rem Kol ordu kumandanımız " • . . rüzıır gı ı ıe i geçti. 
de bulunan ve camı kmp ta tah· Kendi pıçağı Şükrü Naili Pa9a, bir küçük le . Sam:ye. Hanım, muz~ffen7e Kron<lmetro başındakiler, 
rik edilen bir aletle yangınm itfa aadüfe giilerek İtaret ediyor: tın net esıle, et~afn:ıdakilera ya 1 hayretle ayaga kalktılar: 
iyeye haber verilmeai düşüniil- kendine battı - Tuhaf, diyor, Jilri heye- ı rıtın naııl &~!·~ını anl•hnala -. Rekor! Mütbiı fark! Bet 
müf, fakat bunun büyiik maaraf· Tahtakalede Corcun kun- tinde üç Şükrü, bir araya top- doyamıyor ıııbı ıdl. dakık•, 48 saniye! 
lara mütevakkıf olduğu anlatıl· duracı dükknında çır•k US ya- landık. Ben Şükrü ... Milliyet 1 Amalôr Vehbi Sait Bey de Şoför Suphi Efendi, başına 
mıttrr. Şimdi yeni bir uıul ile itfa tında Kastamoni.li Hakkı oğlu müdürü . Ahmet Şükrü, sonra ; )'amanmıt doğruıu .. MeHfeyi, :ııafer tau konmuf bir hüküm. 
iyeye ihbar veıaitinin tanzimi için A · 6 d kik 21 1 .d k • d ibi b 
tetkikata ba,lanmı,ırr. Belediye İdris dün kaza ile dükkan mer- da Şükrü li... a a san)' e atettı. ar 1 er taraftan alkı§ top. 
fen heyeti bu i,le met1ul olmakta diveninden düflllÜf, elindeki Ben atıldım: 10 numaralı otomobili bek.. h7ordu. Fotoğrafçılar, İyi bir 
dır. kundur•cı bıçağı kuığına bat- - Hayra al6mettlr Pa- !erken, can ıılucı bir haber ku- poz alnsak İçin arkasından ko. 

Gazi köprüsüne mıt, ağır ıuretle yaralanması- ıam ... Yarı•ın kazanı: ııeçtiği- laktan kulağa duyuldu: 9uyor. 
na sebep olmu9tur. ldn. C.- ne tilkllr edecektiniz! - 10 numara devrilmltl.. GaııetecllM, amatörler hisı-

talip bir grup rahpa9a hastaneeine kaldırıl- Kaza ihtimalini dütünmek, Hepimiz endite içı.cte,ı.1 lı bütün yarlf halkı ondan bah. 
Gazi köprüıünün mevcut planı ııaıştır. 1"ı aıcak ve n91'eli yar19 havası aorao ıorana: .-diyor. 

mucibince intuına talip olan bir Vapurda kasa Uıt<ınde .. Endlte verici bir rüıı - Yaralanan Yar mı1 lnaaa, bu mıuıura kartıaın. 
ltalyan crupu Ankarada haküme alr gibi doia,ıyor. 1 - İçinde kim Yarmıt.. ela, bir kere daha İtnan ediyor 

Kimyagerler Poata idaresinde te müraçaat elmittir. Bu ırup, Limanda demirli Alman _Ya, korı.u..., ltir feliket 
1 

T~lefonlar hem811 hartıkete ~. Y•r-ı., ileri ~denbı hak. 
mii.abaka köprünün münalııaaa ile inıa11na bandralı Kebüs •ar;runcla dün ·-y ı ld ~ Bu 1 d 'I 

1. ı ki b L. t 1 dl olurıa'".. ge ı:y lu k . · J'•hnt ar r ter eğı B• ) ti ta ıp 0 ma a era.,.,r elY Y• e bir kaza olmu9, ta mil ve tah- ı A I amma vay t d 
ır e Q lıtanbul Pa.ta ve telııraf ba• lecek bedeli mukabilinde Türkl· 1. . ı d E Telefon batındM<i ıenç ııa. - 0 eaın.. YM •la • aya yarı•ın a ge. 

y ' yeden tütün, pamuk cibi bazı ıye am ... f'ain en r:nırumlu bı'tı'n bu"tun·· d"·ı··t ve haıaaıı·- Ayas. •ta .. D. erhal yolu keain.. .t kalanın haline!. • hır• müdürlü"llnde halen İstihdam T f'k' Ü · k d k ,,.... T Ancak birJiX.e edllmekt•e olan memur namzet mahıulat almaiı tf"klif etmiftir. 
1 
evdı ın. 1 z~nt.ne te er ten 1 

• yeti hep bu nokta etrafında amıratı miltemadiye lnt!Ube- M. S•llhaddin 
JI Bu teklif kabul edildiği takdirde arı evrı mı! ır. • •-.------------------------merkez 1'e vekillerinin yakında asale- derhal mönakaııa açılacaktır. Ağır surette yaralanan T toplanıyor. ~ 

dil ten tayinleri için bir müsabaka _ -·-- fik Cerrahpafa hastane.ine k:~ 
1 

Nihayet ilk heyecanlı ha. Ekonomi Memleketi~ 
tayin edeme er imtihanı yapılacaktır. Bu mü- dırılmı,tır. ber: 
Dün ıehrimiz kimyaıerler aabakaya yalnız 16 hamın itti- Ali Yaver B. gibi.. Kadını yaralayan ' .,-- ilk otomobil haraket et- İhracat navullarını Tırhrllarla 

Cemi} eli azası kimyager Cevat rak edecektir. Belediye müfetlitlerinden Ali y,._ f .. 1 tı. arttıran •irketler 
B · · d H Ik · 1 ver Beyin telefon !İrketinin fozla y Mücadele eyın riyasetın e a e'lı sa o- ŞO or Butün kulaklar, kirit'-·· Mo. 
llurıcla toplanmıtlardır. İçtima- mü.kaleme loaydeıtiti için açtığı da- C nlerd O . . ı . . . beki• DU Bazı ec..- vap11r kumpuıy.ı...;. Ödemİıf hnalio.inde binlerce d6 

. k' Posta ve Telgraf 1 vay~ bugiln J?a•lanı>:or. . . .. e<;e . c omen .ıomın~e lıir ' torun ıesını ıyoruz. r- nın birı.,. ... eı. Tilrit ilıracat madde- nlim arazide küJljyetli miktarda tı-
da evveli ecnebilerın ı~yaııe~ .. •• .. 1 Oığer taraftan brı· çok lıimıeler, ~ofor Beıikta,ıa otomobılle hır ka- , bünlerle ufku tarauut eden. •. 
lik yapmaktan meııedılmele~ı umum mu duru . bilhaua sayfiyelere ~!ınırken, tıp· dını yaral~yıp kaçmıftı. Uzun mü~-

1 
ler' daha evvel müjdelediler: leriaden buılarınm naYluıılarmı art. tıl ""'~ruaıa hücum ebnittir 

dolayıaiyle Ankarada muhtelıf p I f . d " .. 1 kı Ali Yaver B. ııbı lelcfonlarınr 1 detten be,., yapılan Rrotlırma neır. lırdıldarı malümdur. Harici ticaret · Bu vaziytt karııaında mıntaJ.a.; 
ID k 1 ekilen tetel<kür tel 1 ~•.ta ve t.e gra mu udr~ U· I mühürlemeğe ve bu aurelle telefon I cesinde Oamon yakalanmıtlır. - Geliyor!.. ofioi bu .-.ele lıalr.lunda ecnebl tir 1 .... ı müatırlüfünce dei'h:.I mücad.., 

a ıım ara ç mumı11 F ahrı Bey Ma rıtle h ber • · k ı et - ba ı y k • • · k ' le ... _ -•----fi elen cevaplar okun- . . mu a etını ontro rneııe . 'a- an e!HCI Jüri azatı, örılet"ınde rono lı:et ve kumpanyaler komiaeri Hay- ! t~-tı -.ıut ve Bayındır, Ti-
gra arma g ı ıntkat edecek olan poıta ve mı,lardır. Bazı aboneler de yapılan t .. 1 · 1 · .. t ri Beyin de fikrini almıtlır. llıracıal ı re z~t fen memurları O~e k.l 
muştur. . . A telııraf ittihadı kongresine itti her mükAlemeyi bir defter" kayde- Ma~am Olııa iıminde bir kadının me rhe, ııkoz erh sl~ndıyek.en ~bos e- tacı'rl-Ue kumpanyalar arMında • 11 .. mıktar. da. ""'. ··cadele levazımı ela 

Bundan aonra cemıyetın n- k l k .. k d h clerek bir senede k•r defa corü•tük Beyoıılu Balıkpazarından geçerken ren are et a ın e ı ı reye ~ d 
1 . l'k B' ı· ra e me uzere, ya ın • te - ..,. , f k .1 d N . d'k'l . d ef l d .. alı·-'·- ..__._.._ .._ Mö ıon en rruııtır. karadaki "Kımyager ı ır ı- · · 1 k · F h · B terini kontrol ediyorlar maru yan eıecı er "" eıım yanı- ı ı mış, a eta n es a ma an muz ......,.. yap............ ıı:a- j 

ii ·ı teYhit edilmeıi dütünill- rımıze ıe ece tır. a ~1 
ey __ • 1 na yakla,arok kadının cebinden pa- duruyorlar. tik otomobil, çıl- kerelerin hiionü aur.ıle netlcelene. ı· ki başlı kuzu 

" ı e b 1 örütülmüt bu milnaıebetle Avrupa ıle ce- raıını &fırmış ve lıaçm14tıı· d m bi if 't ııibi korkunç ceii .talımin eclllmelctedir. Ohnadıjı . Bitlisten bildiriliyor: - Şeh. ınuı ve u meıe e g - reyan etmekte olan telefon mu Gümrük ambarla- . l~in farkına vnran m•dam Olca b~r •t rk n k .'lk h ti talıdırde bu kumpanyıılar haldı:ında rıını.zde Ta h il . d . 
tür. haberatını da tetk;k edecektir. • ı yankcaciyi yakalryamayacafını an. ır ses çı arara : 1 ~ arm f ma a esın e bır 

Tevhit esas itibari!~ ka~u! rındakı eşya !ayınca olanca seoile h.8.iır'.P. çain- Aima ve düdük ıtaretlen ara. ::.•kararlar al-ıı ltel&leıımelrt.- koyun iki batlı b!r .kuzu doğur. 
edilmi• fakat merkezın tayını 92., . k d .. ·"k may~ başlamıtlrr. Gurultu uattine 11nda, toııu dumana katarak muştur. Bu kzu ıkı "Un 

T• 1 p . sefı·n·mı·z o senesıne a ıır gumıu 1 ahal kadı traf na topl .. .. .. d t" K ı al d b 1 k dk • ya, •• . k 1 ·ı o mu9tur. arıs . . k 1 nın e ı anını,, po- onumuz en il""' ı. ronometra t ya an a 1 1 t ··1m·· ınuna ata. ara veaı e . . • . . ambarlannda ıabıpıız alan et- / ti.ter yetitm4ler, nihnyel ,, anlatda b k I . ....,. an sonra o Ufllir, 
Azadan hır kıımmm ınerkezın Parıs sefarelıne tayın edı- yaların gümrük idareıi tarafın- rak yankeoeciyi takibe ba,ıaınqıar. ye a tı ar. isteniyor Diyanbekir 
Ankarııda bir kısmı. dıı l~t~- len Suat B.eY. dün aabah ıehr~- dan satılmasına karar verilmi1• dır. . , - 6,41 !.. . . K 
bulda olmasını teklıf ettnıştır. mize gelmıştır. Suat ~ey bır j tir. Satılacak eşya (250) bin Ji. _Nesrı'? yakalanaragını anlayınca Altı dakıka 41 aanıyecla, lon zamanlarda ltalyada Ttirk lıe uyumcuları 
Her iki teklifin de leh ve •· kaç güne kadar mahallı memu a kadar tahmin edilmektedir. "!i~dek~ parayı yere atm~t ve kendi- muayyen yarıt aahaaını kat8'. lılrlarma kartı fazla retbet ıöaterll. Diyarıbekirden bı"ldı'rı'lı'yor ı 
1 · b .. 1 ed'I . · • d kt" ı r aının bır feyden haberi olmadıfıru k h def 1 1 ot melıtedir. Venedik tııdrleriaılen bir eyhınde eyanı muta e-a ı - rıyetıne gı ece ır. iddia etmittir. Madam Olga parası . 1 r~ deh el.vaslkı ol ~n.ı Ş~odi: luıını şolırlmiu mliracut ..ı.....ı. Son zamanlarda kuyumcuların 
ıtıiş, neticede ne Ankaranın, ne y . Ü ~ k m alıp cibni,. Nesim hakkında talı - '. bıl, e şet ı a lf a'."'ı. ım • h ·ı ki 
de lstanbulun merkez olmajıp lzmı·rden hayvan enı g nıru kikata ba,lanınıııır. ikinci araba bekleıııyor. Çadır mühim milıılarda tıaae Tilrtı balıtı ı e ~aptı arı öArenilmit ve 

k 1 k ·· •t • d k. .. 'k h t b'I · almnk iıtediklerini bildirmİflerclir beledıye bu hllemn önüne g""-'ube halinde a ması le arrur tarı esı Bir kadın bir .a ı muzı a, .er o omo ı geçı . -.-
thni•tir. Bu karara nazaran. ihracatı ~. .. _ tınde ,akrak bır yarıJ havaaı Bunlar daha ziyade ton balıisna ta. mek ıçin bir talimatname yapıl 
h • k ·et Gümrül< umumi tarife ka. erkeg dovd- 1 V ·· ik 1 k lipolmuılard...lhracatOfüibumll.

1
mıttır. Talimatnamemucib.ınce er sene kongre a~a e serıy ı Mayıa ayı zarfında Yunaniıtana d d'IA k l U r. ı~or. e muıı a ça ar en h k 

nın bulunduğu §ehırde toplana ve Malta adasına lzmir limanından nunun a ta 1 t yapma ta O· Cihalide oturan Lütfiye H. iımin- adı takır takır alkıt. racaat .ü11e~M d~al al.a~da.r 1.'8· er uyumcu hüviyetini ihtiva 
cak ve bu kongrelerde şubele- ihraç edilen hayvan miktan tu su- la? ~omiay~ ı:nesaiıini bitir. ele bir kadın anlaşılınıyan bir ıebep. Y arıtın en hararetli bir da. blı. tacırlenne keyfıyetl bildırmııtır, eden bir ilmühaber alacak, bu 
rın ıdare heyetleri seçilecek. bu retle teabit edilmiıtlr: mıtlır. Y eru tarıfede bazı et- ten dolayi ayru ıokakta oturan Sa. kikasında tanıdıklardan biri, Cam fiatları ilmühaberde satacağı -yanın 
' d f k" d d 998 sıfır, 12 manda. 2446 kuzu, yanın gllmrük resimleri arttı. l lihatıin isminde bir cenci '- haJ. el' d k" "k bi · ·1 .. I -7 1 

re heyetler inin ~v · m ~ e 3050 koyun , 235 tavuk. rılmıt, bezı enanın ithali me- ı' de dônniltlür. ~a!Ahattin bayıın bir .~ e uçu.. r §ite 1 e ıorun Son bir kaç hafta içinde_.. rıaı. ayar. arı yazılı olacaktır. Ayrı. 
~ha vasi saliihiyetlı hır dıvan nedilerek bazılarının da tarife. halde hao~~e lıaldırrhnıtlrr du. Be;;, gu~rek s,:rdum: !eri ıırtnuıtır. Tkaret oduı1>1n Y•P· ca hır muharnınin tarafından 
ulunacaktır. Denizli piyasası !eri tenzil edilmi9tir. En ziya. Zabıta. Llitfıye Hanımı yakalıya- - ~ o a~ret . . . tığı tahkikata cör cam miatleri .,,. kuyumculardaki qyanın ıiklet 

k T evhıt keyfiyetinin . taba~- de tadi!Ata u"rayan fasıllar ba rak Stahkilıaıa baıtamıttır. k -b. Hıçb, de~ı, bldenzın.M, Gl~lır k:i•inc nazaran }'lizde 30 yüluelmit- ve ayarları tetkik edilecektir. 
uku ıçın bırlik ve ceınıyet nı· DENiZLi, 17 (A.A.) - Şehri il okakta k mar en ıraz enzın a . ım. a um 1 tir. . • • . ... K 

zaınnamelen· arasındaki müba mizde zahire piyaaa&ı beneçlıi kır ve halitaeı, ipek menıucat, Kemal R • hnl ı. . . ya, yarıt var. lhtıyallı olma. Cam tacırlerının ıoylcdıgıne ba· ÖprÜ a)tında ceset 
• t'd ' " h lı ve haz r -ya ı'l ve ,..,~ 11 enn..., ıkı Ş k '- ı " "ki d h .> Yen f d . 1 . t k rrür et- a ı ır : yun ve a ı -• e lı:i . K t il d okak l lı.. a aya gelmez yolda kalı ıu ıroa, gumru r e er <aın ıan.,ı· ADANA, 16 . . - Miıiı köpru" ıil e. ın e ıza esı .e a Mı&ır bet buçuk, arpa dört madeni etY• fuıllarıdır. Bu ta ' 1 ereı ,.., er e • ortaoında . ' " ! ğının uaycn si için nyrıca mnsrftf it d -

llıı tır. Bu hususta. ı~are hey.e- buçul<, buid.aykyedi buçuk, aa· dilitta hima e uıulii nazarı kumar .o!narlar~".". valt~nmışlar- ıız .. · . y&J\llmaktadır Tncir?•r ~l;mriiff' ;u:.n ~a:;ı:~uk bir c•••I bulunmuı· 
tıııe ICBJ> eden salahıyel verıl. mnn on • kız uru tur. · 



"' ~illiy~t 
rar duydum •. Hemen yataiı
mın içinde doğrulup dinledim. 
Sea kesildi.. Biraz daha dinle
dikten aonra uyumaia karar 
vererek yatbm.. Lakin bu gibi 
hidiaeler imanda uyku buak. 
ma:a. Sabaha kadar uyumadrm 

~ır. Beoimki de belki onlardan 
dı. diye dütündünüz .. EVYeli 

- O da oldu .• Ha! hizmet. Hikaye rak kapıyı açb. Bir delikanlı, ı til: 

Avın umdcai "MiLLiYET" tir. 

benim somyem yayh somye. 
değildir. 1nıiliz sistemi düz 

çiniz var mı? •.• 
- Var .. Bir Rum kadını .•. 
- Onu ne yaparız?. 
- Ne gibi .. Ne yaparız! .. 

Öç 

18HAZİRAN 1932 - Onu da savmak lazım! 

fırtınadan lı:opmuı bir parça gi
bi, içeriye ırirdi. ihtiyar hemen 
anladı ve kapıyı kapattı: 

- Takip mi var? dedi. 
- Az kaldı jandarma puıuıu 

na dÜ§Üyordum. 

- Acıktım, dedi. ~ 
lbrahim ağa küçük bir 1. 

rın kapağını açtı. Ekmek 1 
dı, zeytin ve peynir çıkardı
til dedi ki: 

- Şimdi ben 
yiın?. 

idarehane: Ankara cadded, 
100 No. 

Telgraf adreıi: lıL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ,.. Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlillü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

1 ve uzatmayayım sabaha kadar 
belki sekiz on defa bu sesi itil· 
tim.. ErtMl gilnü karım ve ıı. 
nama hadiseyi anlattım. Kork 
mamalarını tenbih ettim ve 
vak'ayı polwe haber vermejte 
karar verdim. Lakin karrm 
mani oldu. 

ı (Lindberg} İD çocuğunun 
i9ine polisi karr9tırdıklan için 
öldürüldüğünü ileri sürdü .. ı.. 
rar etti. Mecbur oldum sükut 

.. etmeğe!. Ertesi gün çocuğu. 

' mu evden dışarı çıkarttırma-

somyedir. Onlar ses vermez .. 
Saniyen ben de siıı:in gibi dü. 
tündüm ve dün gece karyola
ma tahtalar uzattım. Onun 
üstüne tiltemi yaydım ve yat. 
tım... Ses yine geldi... Ve ni. 
hayet bu iti birisine açmak Iü. 
zumuna valde ile haremimi 
ikna ettim. 

Haremim me.selenin polise 
aksetmesini istemiyordu. O
nun kaanaatince bu ıes düt
manlarımız tarafından yapılan 
bir şeydi. Evveli bizi böylelik 
le korkutacaklar, isibımızı ber 
bat edecekler, sonra da bir fır 
sat bulup çocuğu kaldıracak. 
lar ... Ve bütün bunu yapmak. 
tan maksatları benim dava ve
kaletim esnasında mahkum ol. 
masını istediğim birinin inti. 
kamı!. Onun için elimdeki da
valan bırakmamı istiyor. Hal 
buki bunu yapmak benim mes
leğime, avukatlık hayatıma ha 
time çekmektir .. O zan :ın ne 
ile geçiniriz? .. . V., nihayet bu 
manevi intihara sebep nedir?. 
Dediğim gibi valdeye göre bu 
&esler Ayaspafa mezarlığınaa. 
ki ölülerin sesidir ... 

Ben lüzum görürsem bir iki 
gece sizin apartımanda kalmak 
istiyorum. Amma yalnız sizin 
le! Baıkası olmamak. 

- Hanımların misafirliğe 
gittiğinden bilistifade Kalyopi· 
ye de bir gece, iki gece izin 
veririm .. Gider ... 

- O halde ben bu mesele ile 
meşgul olabilirim .. 

lbrahim ağa köyün ucundeki 
evinde, ocağın kartııına geçmİf, 
koyun postuna bağdat kurarak 
çubuğunu çekiyor. Dışarıda fır
tına ıslık Çalıyor, ara sıra kö
peklerin boğuk , havlayııları du
yuluyor. Fırtına hazan kapıyı 
aarsıyor. 

lbrahim ağa gölgeleri daha zİ· 
yade büyülten titrek kandilin 
altında yalnız ve kederli ... Bir 
hafta evvel kasabaya inen biri
cik oğlunu öldürmüıler. Karısı 
bu ôlüme dayanamamıf, bir gün 
evvel o da kederinden ölmüı. 
Şimdi yalnız, yapyalnız.. Daha 
bir hafta evvel şu küçük köy e
vinin neş•eıi vardı. Oğlunu kasa· 
hada bir meyhane dönüıünde çı
kan kavgada öldürmütlerdi. Ka· 
tili tanımıyor. Yalnız dağa kaç
tığını biliyor ve ismini biliyor. 

Giren delikanlı, elinde ıilih, 
heyecan içindeydi: 

- Beni ıakla ! dedi. 
lbrahim ağa delikanlıyı elin

den tuttu: 
- Gel yukarıya 1 dedi. 
Öne geçti ve çab aralığına çı

kan merdiveni dayadı. lkiıi bir
likte yukarıya çıktılar. Buraya 
arpa yığın edilmişti. Delikanlı
yı ıçıne soktu. Arpayla örttü. 
Nefeı alacak kadar bir yer bırak
tı ve buraya da eski bir ceket at
tı. 

lbrahim ağa biran 
dü: 

- Evin arkasından 
yol iner, dedi, o yolu yiiriil 
ğıda bir kulübe görecek•İ"' 
ban Mehmedin kulübesi ... 
met iyi adamdır. Sana ı· 
lin yeri öfretir .. 

• • • 
Katil gidince, lbrah" 

ABONE UCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 .. 14 - 28-
dım. Ben de bir aralık adliye. 

Gelen evrak geri verilmez _ 1 de bir davaya gittim. Ve he. 
Müddeti geçen nüıbalar 10 ku- men eve avdet ettim. Daima 
ruttur. Gazete ve matbaaya ait çocuğu gözümün önünde tut. 
i~ler için müdiriyete müracaat tum.... Eve gelip gidenleri tel 
edilir. Gazetemiz ilanlann meo'u- kik ettim.. Şüpheli bir fey gör 
liyetini kabul etmez. medim.. Çocuğumun yattığı 

•·--------------' oda aparbmanın arka tarafın
dadır. Alt kat olduğu için pen BUGÜNKÜ HAVA 

azami 24, aıcari 17 santlgratı.· 

Y "fil köy askeri rasat merlı:e

zind- verilen ma!Gmata nazaran 
bupn haya bulutlu olacak, riiz
clr mütehavvil esecektir. S.,.U.
ti halinde 1aimur yalma11 muh
temeldir. Diln yafan yafmur mik 
tan bir milimett"e idi. Hararet 

Haftanın Yazılı 

Polis hafiyesi 
Nasıl oldum?rıı 

-11-
[G•ç•n nliıhanın hülO.Mı: 

1 cerelerinde demir parmaklık ta 
vardır. Onun için pek korkul. 
maz. Buna rağmen karım da 
o odaya yatağını nakletti. Ben 
sokak tarafından parmaklık. 
sız yegine oda olan odamda 
kaldım. 

O gece dihiae yine teker
rür etti ve ben yine çocuk inil
tileri duydum. lki defa çocu. 
ğun odasına gittim. Bir şey 
yoktu. 

Felek sordu: 
- Hiç asabi rahatsızlık ge-

. d" . ., 
çır ınız mı. .. 

Avukat gülümsiyerek cevap 
verdi: 

- Anlıyorum... Kulağına 
sesler gelen has talar vardır. Be 
ni onlardan zannediyorsunuz. 
Bu benim de aklıma geldi. La. 
kin.. Hele dinleyiniz de görür-

(Felek) i matbaadaki odcuında 
ziyaret eclen bir avukat ona an
latıyor: Bu adam birkaç gündür 
telefonla cıe mektupla tehdit ec/11-
mektec/ir. Mektupta çocuğunun 
lıQftna (Linclberg) in akibeti ır•-
leceli bile/iriliyor. Acıukat bu sünüz .. 
mektubu gece okuduktan oonra Ertesi günü karım ve an. 
yatağına giriyor cıe bira:ı 8onra nemle birlikte tekrar toplan. 
derine/en derine bir çocuk bağır- dık.. Sesleri yine işittiğimi an. 
tuıı ifitiyor, hemen Fırlayıp çocu· !attım... Her halde bu ıes be
iunun oclasma kofUyor ... ] nim çocuğumun sesi değildi. 

Çocuğum daha iki Yatını bi Çünkü gece annesi ve büyük a. 
tirmemiştir. Yanında büyük 

nası nöbetleıe uyumuşlar ve 
annesi yatar. Odanm kapı11 i. 
çerden kilitlidir. Sinirli bir ka focuğu göz önünden ayırmamış 
dm olan valdem eıki bir itiyat ar.Ödamrn altındaki bodrumu 
eseri olarak kapılarını kilitler. aratbrdık. Belki köpek, kedi 

Odanın önüne kadar bir ne- gibi bir hayvan girmittir dedik. 
feste gittikten sonra içeriyi din 

Bodrum bot ve çimento ile dö. 
lıedim. Ses sada yok!. Kapıyı eli bir yer olduğundan bu gi. 
vurdum .. Valde ıes verdi.. f 

_ Kim o!.. bi hayvanların girebileceği 
delik detiği de yok!. Üçüncü 

- Aç anne aç! k gece oldu .. Geceleri uy usuz ka 
Kadın uyku sersemi kapıyı 

İ lan valdeyi dinlendirmek için 
ıçtı... çeriye girdim ve dojt. ben çocuğumun odasına geç. 
ru oğlumun yatağına koştum. tim. Benim yerime valde be
l)aha uzaktan çocuğun yata. nim yatağımda yattı. Gece ya 
ğında mıtıl mışıl uyuduğunu ı11 kadın koşarak geldi. Odam 
gördüm.. Müsterih oldum.. r 
Valde elimde tabanca ile be- da yataırayacağım söyledi. 

Mahut sesi o da işitmiş .. Onun 
ni o halde görünce korktu. Bel 

kanaatine göre bu ses apartı. 
ki de çddırdığrma zahip olmut manın üzerine yapıldığı mezar 
tur. Ben gece yan11 ona olan 

lıkta gömülü olan ölülerin bi-
biteni anlatmayı doğru bulma- inden geliyordu. Ben böyle 
dım. Bir gürültü işittiğim için r teylere inanır adam değilim. 
odaya geldiğimi söyledim ve Li.kin eski kadınlar bir kere 

çek~!~i .. odama döndüm. Ro. böyle bir fikire zahip olunca 
aksine inandırmak güç olur .• 

velverimi bat ucumdaki gece Felek sordu: 
ınasuının ü&tüne koyduktan de - Karyolada yatarsınız 
sonra yatağıma girdim.. Da-

ği! mi? .. 
ha batımı yastığa korken bi. 

1 
. . . . . ek - Tabii.. raz evve ıtıttığım ıesı t - - Somyeıi ne cinstir?. 

- Anlıyorum .. Böyle ses 
veren gıcırtılı somyeler var. 

(1) Baş tarafı 11 haziran tarihli 
(Milliyet) te. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 7 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F e!.efi fantcutique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
Bir zamandır ortaya altıncı 

redinci hia modası çıkarıldı am 
ma benim beı uzvuma yeniden 
bir ıey ili.ve edilmediği için bu 
iddiamn aslı neden ibaret ol
duğunu anlıyamıyorum. 

Şeyh Battalın 
fantomu 

- 7 -
Odada bu münakaşa devam 

ederken dışarıdan koşuşmalar, 
çığlıklar ititildi. Ufak birer he 
lecanla kulak verdiler. Ne olu. 
yo,du?. Yangın mı? Hırsız mı? 
Ani bir kaza mı? Yarım daki. 
ka sürmeden oda kapıH hızla 
açıldı .. Leman kaçık bir beniz
le içeriye girdi. Titreye titreye 
kendini annesinin kucağına at. 
ti. 

Hanımefendi şatırarak: 
-- Ne oldun kızım? Nedir 

'" korlru? Bn tPla,? B•ı h .. ı ... 

can? 
Leman sönük gözlerle kapı 

ya doğru bakarak: 
- Geliyorlar mı7 
-Kim? 
- Fantom .. 
- Nasıl fantom? 
Gene oda kapısı açıldı. Ön. 

de Dili.ver, arkada anası Çeş
mi fettan kadın kendilerini içe 
riye dar attılar .. 

Çetmi fettan çocukların da. 
dısıdır. Çok zaman evvel azat 
edilmiş evlendirilmit bir oğlu 
olduktan sonra zevci vefat et
tiğinden tekrar konağa dön
müttür. Dili.ver on yedi yafm
da tab'an komik zeki bir ço
cuktur .. 

Hanımefendi - Dili.ver ne 
oldunuz? 

Dilaver çarpılmıt gibi kam. 
bur, zambur bir vaziyet alarak 

Bana sorarsanız, azızım ... 
Ben mantığı kuvvetli bir ada. 
mım. Bu İfe bir türlü mana 
veremedim ... Onun üz:erine dü. 
tündük, taşındık.. Bu işi size 
açmağa karar verdik.. Belki 
bana ne ırünasebetle bunu dü
şündüğümüzü sorarsınız .. 

Karım evvelce sizin bu ter. 
tip vak' al ar nakleden birkaç 
yazınızı okumuş.. Ben de si
zin karilerinizdenim... Sizin ke 
tumluğunuza da itimadımız 
var .. 

Hakkınızda yaptığım ufak 
tahkikat emin bir adam oldu. 
ğunuz kanaatini verdi. Niha
yet bu da bir gazeteci için (en. 
teresan) bir iş olabilir... Bü. 
tün bu miılihazalarla bu işi si. 
ze açmağa karar verdik ve şim 
di üstüırden büyük bir yük 
kalkmı' kadar rahat ettim .. Am 
ma, siz bu bizim macerayi din
lemekle bir taahhüt altına gir. 
miş olmazsınız.. Eğer vakti. 
niz müsait değil, yahut hadise 
haddizatında sizi alakadar ede 
cek mahiyette değilse sizin na 
musunuza tevdi ettiğim bu 
vak'ayı kiırşeye söylemezsi. 
niz .. Ben de çekilir giderim ... 

Felek: 
- Evveli hakkımda göster 

diğiniz itimada teşekkür ede
rim. Hadise benim de merakı. 
mı mucip olmadı değil.. Fakat 
işe müdahaleden evvel size ba. 
zı şeyler sormak isterim. 

- Buyurun! 
- Benim gece sizin aparlı 

manda kalmamda mahzur var 
mı?. 

- Hayır, bilakis memnun 
oluruz .. 

- Pek ali! ... Şehirde ge
ce kalabileceğiniz başka akra. 
banrz falan var mıdır?. 

- Neden sordunuz? .. 
- Bir iki gece hareminizi, 

validenizi ve çocuğunuzu gön. 
derebilmek için!.. 

- Emirginda bacanağım 
var .. Oraya gönderebilirim. 

- Tamam! Ne zaman gön 
derebilirsiniz?. 

- Ne zaman İsterseniz .. 

da dolaştırdıktan sonra: 
- Fan, fan fantom .. 
Hanımefendi gittikçe artan 

bir merakla sualini tekrar et
ti 

- Nasıl fantom canım?. 
Çeşmi fettan iki elini göğsü 

ne bastırarak: 
- Eşhedü enli ilahe illallah 

yeşil sarrklı, göbeğine kadar ak 
sakallı. 

Dilaver - Koca karınh.. 
Bol şalvarh .. O kadar . bol ki 
hepimiz içine sığarız .. Ayakla
rındaki çedik papuçlar nah sa. 
lapurya kadar .. 

Çeşmi fettan - Göbeğinin 
üstünde yusyuvarlak balgami 
bir taş .. 

Dili.ver - Kemerpatlıcanı 
gibi bir çift kaş ... Öyle de iri 
gözler ki içlerinde deminki gi. 
bi timşekler çakıyor.. insana 
yiyecek gibi bakıyor .. 

Odadakiler hep derin birer 
hayretle saçma sapana benze. 
yen bu sözleri dinleyorlardı. 

Nihayet hanımefendi sabrr
sızlanarak: 

- Çeşmi Fettan ana oğul 
siz çıldırdınız mı? Bunlar nasıl 
lakırdı kuzum? 

c 

Avukat memnuniyetle (Fe. 
lek) in elini sıkar .. 

da duvardaki tüfengini 

- Teşekkür ederim .. Yal. 
r.ız bana bu iş hakkında; şu 
dinlediklerinize nazaran ne dü. 
şündüğür.üzü söyler misiniz?. 

Tekrar aşağıya indi. Merdive
ni aldı ve ocağın karııoına geçe
rek çubuğunu tazeledi. 

* * * 
Yine kapı çalındı: 
-Aç! Aç! 

katilin arkasından çıktı. f 
yemit ağaçlarının üst dal 
bile yerlere kadar indirİ 
Tan yeri hafiften ağarmai• 
lamıştı. 

lbrahim ağa adımlarınJ 
laftır. Çoban Mehmedin 
besinin civarına - Vallahi Beyefendi! Ga

rip bir vak'a! Belki pek basit 
bir şeydir de siz keşfedememiş 
sinizdir... Belki de pek sade 
değildir. 

Maahaza bence bu sesin 
mahiyetini arı lamağa çalışırken 
size gelen mektubu gözden ka. 
çırreamalı.. Siz o mektubu ba. 
na verse.nıze .. 

... Bu kağıt alelade bir ,ey ... 
Zarfı ne oldu? .. 

- Söyledim ya! O gece zar 
fı kaybettim. 

- Zarfı kaybettiniz?.. Ara 
madınız mı? .. 

- Nasıl aramadım ... Ki. 
ğıtlarımın altını üstüne getir
dim .. Bulamadım. 
~ Siz mektubu okurken oda 

nıza kimse girmiş mi idi ... ? 
- Hayır .. 
- Zarfta ne yazılı idi? .. 
- Benim iamim ... 
- Posta damgası? .. 
- Vallahi pek dikkat et. 

medim .. Zaten onun için zarfı 
aradım ya! 

-Tuhaf şey!.. Ne ise .. Şim 
di beyim!. Ben bu aktam size 
gelmek istiyorum .. Akşam ye
meğini beraber yeriz ... 

- Çok iyi olur!... 
- Bir kere apartımanı ge. 

zer görürüm ••• Hadiseyi bir de 
mahallir.de tetkik ederiz .. Son 
ra ben eve dönerim., Yarın ge
ce de sizinkileri bacanağınızın 
evine gönderir hizmetçiye izin 
verirsiniz ... Ben de geceyi apar 
tımanda geçiririm ... 

- Ala! ... O halde daha faz. 
la tasdi etmiyeyim.. Alqam 
ri:açta gelirsiniz? .. 

- Sekiz, sekiz buçuğa doğ 
ru gelirim ... Keramet aparlı. 
manı mı?. 

- Evet Keramet apartıma 
nı. Altında bakkal var .. Bir ta 
rafı arsa .. Bir numarada oturu 
yorum. 

- Peki efendim .. 
- Allaha ısmarladık be. 

yim ! İnşallah akşama görüşü. 
rüz .. 

- İnşallah .• ~imdi siz nere 
ye? .. 

- Kaç gündür, gitmedim .. 
Bir kere yazıhaneye uğraya-
yım •.. 

- Pek güzel, ,erefle be. 
yim! .. 

Bu garip misafir gittikten 
sonra Felek o günkü yazuını 
yazdı .. Lakin bütün fikri ken. 
disine hikaye edilen mesele ile 
metguldü. 

Yazıyı bitirdikten sonra 
odasında birkaç defa dolatll 
ve sonra bir kağıt alarak fU 

Hanımefendiciğim çıldırma
dım .. Gördüğümüzü söylüyo. 
ruz. Leman Hanım da bizimle 
beraberdi. O da hem gördü 
hem i9İtti .. 

Leman - Anneciğim ben 
korktum pek dikkatli bakama
dım kaçtım amma dedikleri 
doğru .• 

Hanımefendi - Gördü hay: 
di ne ise ne, işitti ne demek 
Nantomla konuıtunuz mu? 

Çeşmi Fettan - Biz yalnız 
dinledik hep o söyledi ... 

Hanımefendi - Kim? 
Çeşmi Fettan - F antom ..• 
Hanımefendi - Ne dedi? 
Çeşmi Fettan - Adı Şeyh 

Battalmış .. Karacaahmette ya
tıyormuş .. Bu gece hava sıkın. 
tıh imif .... Etrafta gezinmeleri 
için müritlerine izin vermİf •. 

Dilaver - Bu gece ölüler 
etrafta avcıya dağılmıtlar ... 
Bizim eve de bu göbeklisi dllt 
müt··· 

Hanımefendi - Suı zevzek 
çocuk... İt ciddileımeie ba9. 
ladı. Şeyh Battala aşina çık. 
tım ... Pata merhumun bu nam 
da sevip görüştüğü bir şeyhi 
vardı. T ekkeıi Nuhkuyuıu 

. .ı· 

Ibrahim ağa o sabah tarlaya 
gitmiş, akf&ma dönmÜf, çefme
den destiyi doldurduktan sonra 
ocağı yakmıftı. Komşusu Oıman 
ağanın oğlunun getirdiği bir ka
se çorbaya ekmek doğramış, içi
yordu. Gözleri hazan ocağın a
teıine dalıp gidiyordu. 

lbrahim ağa kapıyı açtığı za
man, ellerinde tabanca iki jan
darma ihtiyarı göğüslüyerek içe
riye girdiler. Biri aert bir aeale 
dedi ki: 

- Buraya bir adam girdi. 
- Nasıl adam? 
- Sırtlan Ali .. 

rakladı ve sonra bir 
nın arkasına ıindi . Kulü 
evveli çoban Mehm•l, a 
dan da Sırtlan Ali çık 
Beıbelli çoban Mehmet, 
jandarmadan koruıiaca k 
bir yer göıtenneğe gid 
du. 

Arada bir: "Ah, bir kızım da 
olsaydı!,, diye düşünüyordu. 

lbrahim ağanın ölen oğlu gü
zeldi, kuvvetliydi, şendi, köyün 
kıyak delikanlılarındandı. Ne ça
re ki öldü. ihtiyar lbrahim ağa 
bunu intikamsız bırakır mı? 
Bak, elleri titremiyor bile.. Bu 
ıabah bir kurtunda bir dal devir 
di. Elbet adalet yerini bulur .. 

,,. * 
Kapıya vuruldu: 
- . Kim o? 
Bu sefer daha hızlı vurul-

du. 
lbrahim ağa yerinden kalka-...................................................... 

nu yazdı .. 
"Ben Keramet apartımanıncla 

1 numarada oturan Hü!eyin Na· 
mi Beyin evine gideceğim .. Haya 
tımdan haber alınmaua beni o~ 
raclan ve o adamdan ~orunuz. 

FELEK." 
Bu kağıdı bükerek yazıha. 

nuının başlıca çekmesine 
koydu, kilitledi. Ceketini, şap. 
kasını giydi.. Arkadaşlarına 
veda etti ve telefonla eve ye. 
meğe gelmiyeceğini de söyle. 
dikten sonra saat yediye doğ. 
ru matbaadan çıktı. 

Felek, böyle şeylerle meş. 
gul olmuş adam değildir. La. 
kin zabıta ve macera romanla. 
rını pek sevdiğinden bu kabil 
hikayeleri çok okumuştur ... 
Şimdi kendini o romanların 
kahramanlarından birisi hi,se. 
derek yürümeğe başladı. 

İnsan böyle bir iş der'uhte 
ettiği zaman her şeyi başka 
türlü görüyor. Felek te böyle 
oldu. Her ihtimale karşı, -
belki takip olurıur şüphesile -
Sirkecinin lokantaların arka. 
sn'!daki dar yollarına saptı ... 
Ve alaca karanlıkta gümrük 
sokağına doğruldu. O esnada 
arkasında bir ayak sesi işitti ... 
Bakmadı. Korkaklığına bük. 
medilir diye aldırış etmedi ... 
Biraz daha yürüdü ve soluna 
gelen köşeyi döndükten sonra 
birden bire arkasına döndü ve 
bekledi .. Pe§İnden geldiğini 
zannettiği adam görünmedi .. 
Felek köşeden başını çıkarıp 
baktı ve kendini takip ettiği. 
ni zannettiği adamın oradaki , 
bir girintiye su döktüğünü gö. ı 
rerek kendi kendine güldü ve 
yoluna devam etti.. Biraz git. 
tikten sonra ardından tekrar 
birinin geldiğini hissetti. 

FELEK 
(Mabadı 11elecelt cumarteai) 

ahmede gömüldü. 
Çeşmi Fettan - Hanıme. 

fendiciğim allah sizden razı ol 
sun it te hakikate atina çıktı- · 
mz.. B iz Şeyh Battalı ne bile. 
lim görüp itittiğimizi söy liyo
ruz. 

Talat Bey - Cammille 
Flammarioo sai olaydı bir ap
parition da bizim eYde vuku 
bulduğuna dair kendisine mek 
tup yazardım. O da anket cilt. 
!erine on bin bilmem kaçıncı 
olarak bu harikayı kaydeder 
idi.. . 

Mürebbiye - Beyefendi 
sanki, bu mucize sızı ımana 
ıetirmek için damımızın altın
da tecelli etti... Hemen gözl&
rimizin önünde gibi cereyan e. 
den bu maverai hadiseye ne 
dersiniz? .. 

Talil Bey yüzünden hiç 
zail olmayan ayni sceptique te 
beuümile: 

- Gözlerimizin önünde hiç 
bir tey cereyan etmedi.. Fan. 
tomlar hakkında ıimdiye ka. 
dar İ!İttiklerim gibi bu da be
nım ıçın rivayet kabilinden. 
dir .• 

Mürebbiye - Bu 

Bu ismi duyunca 
ürperme geçirdi. 
Sırtlan Ali! Oğlunu 
dam .. 

ihtiyar bir 
Sırtlan Ali! 

öldüren a-

Heyecanını örtmek için bir iki 
çubuk çekti. Sonra dedi lı:i: 

- Burada benden baıka kim 
ıe yok ! 

Ve metin bir aeıle ilave et· 
ti: 

- Oğlumun katilini evimde 
aaklıyacak değilim ya ! 

* • • 
Jandarmalar gittiler. Dıtarı

da fırtına ıalık çalıyor ve ihtiyar 
iki eli arkaaında, batı önünde 
odanın içinde gidip geliyor. Ne 
yapaın? 

Sert ayak basıtları odanın 
tabanlarını gıcırdatıyor. Dolabın 1 

alt gözünde tabancaıı var, onu al ı 
aın, yukarıya çıksın ve arpanın 
içindeki kabartıya doiru kurıun- 1 
!arın hepsini boıaltsın ve oğlu- 1 

nun katilini gebertsin. Amma 
naaıl olur? Bu adam kendisine 
sığınmıf. Babası da böyle sığı- ı 
nan birini. teslim edeceiine, ken- J 
disi sürüm aürüm sürünmiittü. 
lbrahim ağa odanın içinde gidi
yor, geliyor. Odanın tabanları 
boyuna gıcırdıyor. 

Bir aralık kapıyı açarak kaç
mağı, ormanların içine dalmalı 
düşündü. Fakat gidemedi. Mer
diveni dayayarak çatı arasına çık 
tı. 

Oğlunun katiline: 
- Kalk! dedi, jandarmalar 

gittiler. Artık gelmezler. 
Katil aıağıya indi: 
- Susadım! dedi. 
lbrahim ağa oğlunun ıu İçti

ği bardaktan katile su verdi. Ka- 1 

lbrahim ağa tüfengi 
zuna dayadı ve Sırtlan I 
nitan aldr. Parmağı tetiğe 
kunıun, kafi! intikam yerini il 
lacaktı. 

Fakat öyle olmadı. lbr~ 
ala birden bire tüfencini ~ 
dirdi. Daha demin evine "' 
safir ettiği adamı, böyle bir 
ıuya dütürüp vurmak, 11• 
çakça tey! .r ,;, 

Zavallı lbrahim ağa bİl"l 
rini tutmayan feyler .Ô 
aöyliye sabah fecrinde d• 
ra daldı. 

Delirmitti. 

..--lrtihaı--• 
Hicaz demiryolu nazırl 

ğından mütekait müşir 1' 
zım Pata Hazretlerinin r 
kai muhteremeleri Emi 
Nebile Hanımefendi ec 
mev'udile İrtihali darl be 
eylemiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 
Bomonti istasyonunda lzz 
Pata sokağında 2 nurr.aral 
hanesinden kaldırılarak Ter 
vikiye camiinde namazı kıl 
dıktan sonra makberei mah• 
~usuna defnedilecektir. Fe
zaili ahlilriyesile büyük bir 
hürmet kazanmış olan mu• 
maileyharun ziyaı mucibi te• 
essüftür. Ailei kederdidesine 
sabır ve teselli temf'llni ede· 
rız. 

ŞERİF ZADE SÜREYYA BEYİN TETFİNİ 
Odamızın çok kıymetli ikinci reiıi Şerif Zade Süreyya Bey 

merhumun cenazesi cuma günü lıtanbul'a getirilec~ ve 18 
Haıiran 932 cumarteıi günü ıaat on birde Maçka'da Gözem 
apartmanından meraıimle kaldınlarak B<01iktaş"ta Sinanpqa ca
miinde namazı kılınacak ve Y abya Efendi türbe.inde ihzar 
olunan mahalle defnedilecektir. Merhumun fezailini takdir eden 
erbabı ticaret ve sanayİİn cenaze merasiminde hazlr bulunma· 
ları rica olunur. 

fstanbul Ticaret ve Sanayi Odaoı 

İTTİHADI MİLLİ. 
TÜRK S1GORT A ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadı• 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Bu mühim husustaki kat'i fik. 
rinizi anlamak isterim ... 

Talat Bey - Peki Madam 
fikrimi timdi bildiririm .. Fakat 
dinliyelim bakalım Şeyh Bat. 
tal daha neler söylemiş ... 

Çe,mi Fettan - İki elim 
yanıma gelecek .. Yalan kabul 
etmem ... Ne zoruma? .. Efendi
lerimi niçin aldatayrm? 

Dili.ver - Şeyh Battal ah. 
retten geliyor amma galiba 
orada da buhran saçağa sarmış 
olmalı ki dübe düz para iste. 
di. Azıcık daha ıitmemit o. 
laydı salona çağırıp kahve pi
fİrecektim .. 

Hanımefendi - Sen sus 
çocuğum annen söylesin .. Ne 
suretle para istedi Çeşmi F et. 
tan anlat .. 

Çetmi Fettan - Paşa mer 
h~ aailığında bizi görür göze 
tirdi. . Ailem sefalet içinde. 
dir. Hanımefendiye söyleyi. 
niz onlara ara sıra biraz dün
yalık ıöndermeyi unutmasın .. 
Dedi .. 

Talat Bey - Hah şimdi 
itte hakikat biraz sırıtır gibi 
oldu. Bu üç kişinin Şeyh Bat
tal şeklinde birini gördükleri. 

lıktan gelme bir F antom dejjil
dir. İtin içinde bir türüJı 
(truc) var ... HanımefendideO 
Şeyh Battal ailesi namın• 
para koparmak için kurn.azırı 
biri mükemmel bir makyaj ile 
o tekle girerek geld i. Görün• 
dü. 

Çünkü bu evde ruh la rla, pe 
rilerle konuşulduğunu maverai 
meselelerle uğra,ıldığını , bileli 
bir hin o~lu, ailemizin bu iti• 
kat zaafından bu suretle isti· 
fadeye kalkıştı. Kavuğile, çak 
,ırile bir ölüyü diriler uhn95İ· 
ne çıkaran bu hilekar, Paş• 
merhumun Şeyh Battal ile o
lan dostluğuna da vakıf bulu· 
nanlardan birisi ... 

Hanımefendi - Birader 
müsaade ediniz de meseleyi 
etrafile anlayayım ... 

Talat Bey - Bunda anla
mağa değer bir şey yok .. ölü· 
münden on sekiz yirmi se11e 
sonra Şeyh Battal yetil sarığı• 
nı sarıp bol şalvarını giyerek 
koca sakalile burada bov ırö•• 
teremez ..• 

oevJnıı var1 



Dünkü Otomobil 

Yarışı kazananlar ~ntlkiifstları aldıkda11 sonra [XJ işaretlisi 
gazetemizill hupasını almıştır 

CUMARTESi 18 

Y arışımızdan Bazı lnbbalar •• 

l'arışta irtibatı tenıi11 eden 
Galalasara11 iru;llerl11lıı 

Semafor takımı 

Yarışta 6 dskllra 48 Sllnlge relror gRpan Suphl beyle kadınlar 

ilk relıor11 kura• Samiye Burhan Cahil Hasını 

Şükrıi NalU Pf. yBrlf nıüddeHnl tespit ediyor Yarışla en kısa zamanı lemin eden SuplılRep 1111wa§BIBf yerinde durduğll i1Bm811 Telefon hı tBlılılllfttı yapilı•ot 

lst111ye 'de harelıef ip re ti 

ller hangi bir kaza ihl/msline karşı hazır //ulu11du
rlllatı ca11 kurtaran otomobili 

Yarış Mahallilıd 

,ç"ulrcllerden bir gurup 

Alınmış Bir Kac 

fledefe llllfflflMlfll 

' 

H11r Jralt{ll Nr lıaaa lllnma,,.. ltal'fl oeafle ınıı• 
bal u111111 ltıltfdwe hgetl 

Enstantane •• 



MILLf'r ET CUMARTESi 18 HAZİRAN 1932 

Birinci ahifeden Geçen Yazı ar .. 
- . ~ , ~- ... - - - r:,~ . ., .::. . . . .;... 

Emir 
Faysal Hze 

Otomobi yarışımız .. 
(Batı / inci sahiftdt) 

(Ba~ı I İn<:i sahiftde) umumi direktorü M. Hofinl"er, 
mekt ... ir. Heyeti vekile hariciye, 1 . K murahhas azası Şükrü Ali 
dahiliye, maliye vekillerile fU· Bey, yiizba91 Ekrem Rüttü Bey. 
ra reieüad.en ve heyeti vekile. Hanımlar komite.İ - Mii~er· 
ye memur nezar•t• bir nazırdan ı ref Muhiddin Hanım, Madam Ho 
müreldwptir. Hariciye nezareti ta fin .. er, Şeref Şükrü Hanım. 
rafından idare edilmektedir. Jüri heyeti - Üçüncü kolordu 
Şura da Hicaz muteberanından kumandanı Şükrü Naili Pata, Ah 
bir sene mi&ddetle müntalıoap on met Şükrü Bey, Şiıkrii Ali Bey. 
bet z..,.n mürekkeptir. Memle- Teknik heyeti - Starter yüz. 
ket 1&9cak ve kaymakamlıklara t.a91 Ekrem "Rfi4tü Bey, muavini 
ayrılmı9tır. H• aancakta bir mec Mr. Mul'any, Nihat Bey, Haydar 
liai idare vardır. Hicaz ve Necid· Fayaal Bey, 
in 45 bin kitlllk bir or .. uau Tar• Kronometrör: Fuat Rü,tü Bey, 
dır. Bu ordu topçu, mitralyöz Te muavini M. H. Hirch, 
tayyareci 1"lbi f-i lotaattan ma- Heoap komiteıi: Nuaret Bey, 
ada deveci muhafu: krtaattan mü- Fikri Bey, M. Aynacı oğlu, 
ırekkeptlr. De•eei lntaatm orduda Yanf aih:er1"lhı emniyet ve 
mühim bir rolü Tardır. Çüakü de- irtibat komiaeri: Polia altıncı fU• 
ve Hicas •e Neeitte batlıca nakil be müdürü Faik Bey. Yol komi•e 
vaaıtuıdır. KTal Abdüllzi,. lbnüı ri: Belediye yollar müdiirü Nebil 
auut Hazretleri Mekkede ikamet Bey. S.hhi komiaer: Dr. Süley
buyururlar. Fakat aefaretler •e man Fehim Bey. 
konacııloıbaneı... uDtumiyetle Cid- Saat 10 a bet kala ilk otomo
dededir. Kral Hazretleri aüferayı bil ıtarter hattma girdi. 1 numa· 
kabul için araoıra Ciddeyi teşrif rayı taşıyan bu otomobil (amatör 
buyururlar. A) katagori•İne giriyordu. Fiat 

Adliye işleri markalı olan a .. bayı M. Kalami· 
das kullanıyordu. Starter Ekrem 
Rüştü Bey: 

- B~ dakikamıT. var, dedi. 
Biraz sonra saniyeler sayılma

ia ba9landı: - e.,, dört, üç, iki bir .. çık! 
Spor otomobili bir ok l"ibi fır. 

ladı. Telefon derhal hareketi ay 
nen haber vemıİftİ. F iat, zikzak ... 
lan ıür' atle dönerek uzaklaştı. 
Biraz sonra telefondan haber ve
rildi: 

du. Nitekim Supbi Bey 5.48 de ..,.. 
ıafeyi katederek l"Ünün en büyük 
aüratını temin etti. Suphi Bey bu 
yarıtı kazanmakla en seri araba ku
paıınr, Caıtrole Oil kupasını, Buik 1 
ceneral Motora kupaaını almı' olu- ı 
yordu. F ord kumpR.nyaır namına 15 1 
numaralı otomobille giren M. F · ı 
Pelliı ancak 6.28 de bu mesafeyi ka 
tedebildi. 

Y antlar bu ıuretle neticelenrnit 
oluyordu. Bundan sonra Zincirlİıku
yudaki çadırda mükafAtlann levzii
ne baılandı Mükifatlar alkıtlar ara
aında bizzat Dahiliye Vekili Şükrü 
Kaya Bey, Şükrü Naili Pata ile 
Hanrmefendiler tarafından tevzi e. 
dildi. 
Şükrü Kaya Bey Suphi Beye ku

payı verirken elini sıkarak 4unları 
ıöylecli: 

- latanbula ıdir gelmez böyle 
bir yarııta bulunduğumdan dolayı 
çok memnunum. Sizi, tebrik eder
ken gelecek sene daha eyi neticeler 
aJınm.aıını temenni ederim.'' 

Alkışlar araaında bütün mükifat
laı· te\'2İ edildikten sonra merasim 
nihayet bulmuttur. 

Y arıtımızı tetrif <:den zevata ve 
İnzibatı teminde fevkali.de meıaıı1 
cörülen Polis altıncı şube müdürü 
Faik ve jandarma kumandanı Sırn 
Beyle meıai arkadoıtl•rı ve bilhaıaa 
Galatasaray izçilerine l"azetemiz te
ıckkürü bir vecibe bilir 

1 ••••• 

Selinik muhteliti dün oynadı 
(Ba~ı 1 inci sahiftd') 

zim takım bütün hücumlarına ral 
men hiç bir fevkaladelik yapama 
dr. Tam ve hikim bir oyun oyna
dığı halde ancak 2 • 1 salip 1"el· 
di. 

Maç nasıl oldu? 
Sahaya ilk defa Yunanlılar çık 

tı ve halkı aeliınladılar. Bunlar
dan bir müddet sonra takviyeli 
Fener takımı çıktı. Mutat ve ma· 
lfun merasimden •onra parayı Yu 
nanhlar kazandığı için rüzgir •e 
güneti aldılar. Hakem Mister Al
lendi. Bizim takım ıu ıeki ide idi: 

Avni 
Ziya Yatar 

Fikret Nihat Muzaffer 
Rebii, K. Faruki Zeki, Ali, Niyazi 

Oyun tam ... ltıya yinni kala Yu 
nanlılann akını ile ba,ladı . Bu •· 
kıııı Muzaffer ini bir müdahale 
ile durdurdu ve muhacimlere tes
lim etti Top bu arada taça çıktı 

4400 lira mükafatı ve bu kotuya 
kaydolunan hayvanlar için duhu 
tiye olarak verilen Ücretlerin mec 
muunu kazandı. Bu tayı yeti,tire
ne aynca 500 lira verildi. Ali Hay 
dar Beyin Gözdemi ikinci, Hasan 
Afarun Şenkızı üçüncü geldiler. 
ikinci gelenler iki yüz lira müki· 
fat aldılar. Dördüncü kotu 2500 
metre meıafeli demiryolu kotuıu 
idi. Dört yatında ve daha büyült: 
yerli ve araplar araıında yapıldı. 
Dört hayvandan Halim Beyin Riiç 
hanı birinci l"elerek 750 lira mü
kif at ile duhuliyelet"in mecmuu
nu aldı. Ahmet Efendinin tayyarı 
veda kotuaunda olduğu gibi l"ene 
ikinciliği kazandı. Son kotu, uata
lar kotuıu, dört haliakan ln .. iliı: 
at"uında yapıldı. Meoafe 2800 
metre idi. Ahmet ve Fikret Bevle
rin Firiii birinci ve Trombolli ikiı>
ci geldi. 

Muhafızgücü 
Bisikletçileri 

ve bize bir avut oldu. Bu akın Yu · TARSUS, 17. A. A.- Muhafız-. 
nanlrların iki akınlarından birin- gücü bisikletçileri buıabah ıaat JO 
cisi oldu. l~:.Jıiiı.tı .vu:-e. bir akın da Tarıus'a geldiler. Kaza erkinı 
mÜ!teına bütün hücumlar bizim ve halk tarafından hararetle kal'şı
takım tarafında.n yapıl~ı. . landılar. Sporculari burada Adana 

Bu esnada Fıkre~ guzel ~ır P•; 1 gençlerinden büyük biı· grup karıı
~· yakaladı ve Rebııye verdı Rebı lamıtlır. Bisikletçiler bir iki saat 
ı de Kemale ortaladı . Ancak Yu- İstirahatten sonr Ad h ket 

b ki · · ·ı k t ld a anaya are 
nan e erı ye!ı~tı er ... ve. ~r 0 . ~· edeceklerdir. 

ADANA, 17. A. A.- Dün Mer-
ıinden hareket eden ve blr müddet 
T&rsuı'ta dinlenen muhafrzpcü bl
aikletçileri alı......, fe)ırimize muva
salat etmiılerdir. Miıafirler ıehre 
70 kilometre meaafeden 70 bisiklet-

Şüpheli seyyahlar 
Bir kadın yedi Bulgar erk 

sandalla geldiler e• 
ETVelki l"ÜD tehrimize ıarip ı mq, fakat bütün taharriyatı 

bir aeyyah kafileıi l"elmittir. Bu çıkmıthr. Nihayet sandahıt 
kafilenin l"elifi fU tekilde olmut- bini gene ıandal mubafa 
tur. Çar4amba günü aabahı oaat tevdi edilmif olan Ahmet o 
8 de Köprünün Kadıköy iıkelea.i- met bulmaia muvaffak olııı 
ne limanımız aandallarına benze· Ahmet oğlu Ahmet perşeın 
meyen bir aandal gelmittir. Bu ,amı köprü üzerinde dol• 
sandalda bir kadınla yedi erkek aandalı kendiaine teslim ed•• 
görülmüt, bunlar sandaldan çık· ma rutaelmif, hemen tanı 
mıtlar, orada dolatan Ahmet oi- - O Mö•yÖ, nereye? diy• 
fu Ahmet isminde bir adamı ça- muttur. 
ğırarak: Bu teaadüfü hayretle k 

- Şu sandalı 5. 10 dakika mu yan adam: 
haf aza et, bir otomobil tutalım - Ooo, ten miydin? diye 
da gelip efyllDIJzı alalım, demİf- lemit, nihayet Ahmet oğlu 
ler ve aandalı Abmet oğlu Ahme- de 20 kuruş vererek aand 
de bırakıp gibnitlerdir. Ahmet oğ ııellüm etmek üzere Ahmetı. 
lu Ahmet ıandalın İçinde 3 saat, raber Kabataıa doğru yÜ " 
be, aaat beklemiı. Gelen 1"iden ol ba,lam19tır. Ahmet bir tar 
maymca oandalı alıp poliı betin- aandalı tealim eder1.·en, dit 
ci şube müdürlüfüne götiinnüı .,.e raftan da bir kolayını bulup 
bizim anlattığımız gibi hidiaeyi ıe ihban keyfiyet etmit ve 
anlatmııtır. Poliı sandalı tetkik rip seyyahlardan biriaini ya 
etmif, içeriıinde bot bir gaz tene- mağa muvaf.fak olm.u~tu~._ 
kesi, bot bir tite, birkaç odun par dam ele ~eçınce polıaın ı~ı k 
çaaı, bir tahta kepçe ve bir de la,mış, dığer 6 erkekle bı; . 
aopa bulmu•tur B - tü da yalı:alanmı9tır. Bunlar 11 

d k 
.. ' ·. u ".'panın us n edildikleri zaman Bulaar k 

e tavu tuylerı ve bır çok kan le · ti · d ld ki B 
k 1 · d nıs erın en o u arını ve 

e erı var lr. Sandalın ortasında · t d k t kl 
yontulmamış meteden bir direk, j"" ;_n ad .aç 1 jrını kvİ ı"an 
ve bu direkte yatak çartafından a ld"akrla .e~ıze .. açl ı !\~al .ı"·" 

ge ı erını soy emış er ır. 

yapılmıt bir yelken göze çarpmak met oğlu Ahmedin bize anlat 
la.dır. Ayrıca dört kürek ve bir de na nazaran. bu garip seyya 
dumen vazif~ıini gördüğü anlatı· dan 6 erkPk bekar. diğer e 
lan aapsız kurek bulunrnuttur. kadının kocaaıdır ve bu kafile 

Bu küreklerin üzerinde 112 daldan çıktıktan sonra Şitii~ 
rakllDIJ .. ya~ılıdır. Sand.alrn kıçı~- dar gitmitler, Perşembe gec 
da da uzerıne beyaz bır boya au- Bul .. ar haatahaneainin bah 
rüle.rek kaybedilmek İstenilen bir de geçirmitlerdir. Pertembe 
yedı rakamı görülmektedir. Polis de yakalanmışlardır. Poliı bll 
böyle müphem bir vaziyet karfı· rip aeyyab kafileıinin vrrdill 
sında derhal faaliyete 1"9Çip san- denin dofru olup olmadıtını 
dalın sahiplerini aramaia ba4la- kik etmektedir. 

Hicaz ve Necitte mahakimi ah 
k&mı fer'iyeye tebean İcrayı kaza 
ederler. Hicazda küçük şehirler
de hümıi münferit uıulü caridir. 
Mekke, Cidde 1"ibi büyük f"hirler 
de bir reis, iki ve daha fazla aza .. 
dan rniirelrkep mahkemeler var
dır. Necitte İse kadrl•r İcrayı hü
küm ederler. Hicaz ve Necltte 
mahkemeler ahkamı ter'iyeye sö 
re icrayı hüküm ettiklerinden bil 
farz brraı•lık edenlerin elleri ke
•ilir. Katillere de kıaaı yapılır. Si 
gara ve tütün idbali men:1nu defil 
ııe de, ecnebilerden gayri kimae
lerin al.nen cicara içmeei ınemnY 
dur. lçlı:i içenlerin emllki müıade 
re edilerek kendileri hudut harici 
ne çıkarılır. Abalinin memlekete 
müfit olmayan §eylerle utrafma
'' memnu oldufundan muaiki., ti
yatı·o ve aine1na mMnnudur. Bu 
zikrettiiim feyler ıizce belki bir 
az ı:arip g6rünür. Fakat bi:ı: yeni 
den diinyaya açılan bir memleket 
İçin bu gibi cezri tedbirleri lüzum 
lu gOrüyorua. Hica:ı: •• Necitte 
şiir ve edebiyat öteden beri pek 
revaçtadır. O kadar ki hazan be
devilerin saıatlerce kar,r kar91ya 
oturıRrak manzum bir tarzda gö
riiştükleri vakidir. 

- 1 numaralı otomobil 6 daki
ka 40 saniyede hedefe vi.111 oldu. 

Bu eınada M . A. Arrivabene ya
rı .. i,tirak edemediğinden M. Aıot 
(Amil car) marka apor otomohilile 
ayni kate.-ori için haraket etmiıti. 
M. A..,t bu meaafeyi 6 dakika 46 
saniyede almııtır. 

Yeni 
Bütçe 

(Ba ı ı inci sa hifede) 

Muavenet Vekaleti 3.501.884, Adli- ; 
ye V ekiıleti 7.645.986, Maarif V ... , 
kileli 5.929.943. Nafia V ekiJati 
10.046.993, iktisat Vekileti 1.258. 
610, Ziraat Veklleti 3.973,691, 
Milli Müdafaa Kara kıamı 32.043. 
936, Milli Müdafaa hava kıamı 
943.000, Müdafaai Milliye deniz kıı
mı 3.605.560. Aıkeri fabrikalar U
mum Müdlirlilğü 2.955.800, Harita 
Umum Müdürlüğü S48.26S, Poıta 
Telgraf Umum Müdürlllğü 4.84!1. 
820. 

Oyun gene hızım hakım.ıyetım.ız 
altında aoldan oluyc;r. Geride Fik 
ret ile Rebii çok l"Üzel anlatıyor• 
lar. Ara arra bunlara Kemal Fa
ruki de iltihak ediyor, orada CÜ· 
zel bir müıelles yapıyorlar. Zeki 
nin l"Üzel bir pası Rebiiyi buluyor. 
Rebii de K .. mal Faruki ile yerinde 
bir paalatma ile kaleye dofru İner 
ken ofsayt vaziyete düıüyor ve fır 
sat ta biiyle mahvolup l"İdiyor. 
Ortada Nihat ile Fikret le çok ırö 
zel anlafıyor ve Nihat daha ziya
de cenah haflarile oynamak aiı
temini tııkip ediyor. Ali.ettin bu
r ün ıyı oynayamiyor. Zekiyi de 
müthİ1$ surette tutuyorlar. Bu aıra 
da dokuzuncu dakikada top Mu
zafferden Niyaziye Geçti. f\liyasl 
müsait vaziyette bulunan K .. ma· 
le verdi. Önünde bulunan bek 11-

ka geçti, Kemal de bundan istifa· 
de ederek ilk golü kaydetti . Bun· 
dan soara Yunanlılann 3 dakika 

çi tarafından ve 9ebrin methalinde ~ 
de belediye reiıi, jandarma kuman- W 
danı, poliı müdürü, mıntaka heyeti, 
ıpor kulüpleri ve halk tarafından 1 
karşılandılar. Biıikletçiler misafir e- 1 

dildikleri otelde bir müddet iıtira· 

• 
işsizlere iş, işçi 

.'Jfaarif ı•e mektepler 

Hicazda lüzumu kadar iptidai 
mektep ile birkaç lise vardır. lp-
tıdai mekteplerine 1 O bin talebe 
devam eclİJor. ı...M.lerift provaaı 
Mı:11r ve Suriye proıramlanndan 
iktibaı edilmİflİr. Bedeviler, l"ÖÇe 
be bir halde olduklanndan her ka 
bile nezdinde:, 1111turu diniye ve 
Kuramkerimi tedriı için birer 
mür,it bulundurulmaktadır." 

Hirazd11 Tllrkigegi nasıl 
dıişüniiyorlar? 

Adanada ç.ıkan "Türk aözü" 
sazeteainin Berut muhabiri, Hin
distana ıitrnek Üzere oradan ge
çen Hicaz ve Necit Harbiye nazı· 
rı Gazeli Cemal Pa .. ile bir miila 
kat yapmıştır. Hicaz Harllİye na
zırı Tlirkiye hakkmda ınuhRbi
re şunları aöylemi~tir: 

"Ajanslar iıl&miyet İflerile ali 
kadRr olmatlıklan için daim11 hi 
di~atı aatbt bir ıurette mütalu ., 
derek n .. riyaıta bulunuyorlar. 

AvrupaDln bu aiinkü medeniye 
tinin ..... olarak makineyi kabul 
debiliriz. Tiirlı:ler fimdlye kadar 

Bundan ıoDl'a Terkoı fİrketi mii· 
dürü M. Caıtelno Fiat markalı ara
basile hareket etti ve 7,57 de hedefe 
vasıl oldu . M. c .. ıdno mutlika ya
ntı kazanma.ta azimkir görünmÜ· 
yordu. Halkm büyük bir heyecanla 
takip ettiii yarııların birinci kate
l"orisinin (Amatör A) kı11D1 bu ıu
retle neticelenmİftİ. Bu kısımda en 
eyi dereceyi M. Kalamidaa almrıtı. 
M . Kalamidas bu auretle l"lll'etemis 
tarafı.dan konulan büyük kupayı 
ve bir madalyayı almıı oldu. Ama
USr B. kategoriaiwe Ekrem Muhid
din Beyin Lanciaaı l"irmediğinden 
Sahak Altıparmak efendi yalnız ola
rak Landaoile bu kıama ııirdi ve 
6,45 te hedefe vaııl olarak C. H. F. 
ıı ve Ford kumpanyaaı tarafından 
mev'ut kupaları kazandı. 

(Amatör C) lı:ategoriıiae Vehbi 
Sait Bey Buik ve M . Reboul Hak
kiı markalı arabelarile iıtirak etti
ler. Vehbi Sait Bey mesafeyi 6,21 
de katetti ve Ford kupaırnr aldı. 
M. Reboul 7,25 te bu meaafeyi ka
tedebildl. 

1'iirk kadını yar~ta 
Bundan aonra Ford otomobiiile 

Samiye Bllrban Cahit Haaon Starta 
sird.i Sam.iye hanıma zevci de re~ 
hılaıt rimelı:te idi. Kısa bir intizar 
devre•İnden aonra bayrak ineli \'e a
raba haraket etti. Samiye Hanım di
rekıiyonu meh...,tle kullanarak ilk 
viraji dönerken mlithit bir alkış kop 
tu. Bi.·az sonra Zincirli.kuyu santra~ 
1ı haber verdi. Samiye Bürhan Ca
hit Hanım 6,30 ela meaafeyi katede
rek F ord kupaaıru, iki lastiği ve bir 
kutu bujiyi kazanm11tır. 

llusu1>i otomobiller 

1!132 ıeneai maaarifat kartılıtı o- kadar imtidat eden bir tasylklerl 
larak varidat miktarı 189.084.800 li oldu ve l"ene oyun bizim lehimİıle 
ra tahmin edilmekte ve muhtelif va- döndü. Ancalı: bu arada Yunanlı
ridat menabüne fU suretle inkisıım larrn merkez muhaeİllll nasan 
eylemektedir: dikkati celb .. tmele batlamtfh. l!lu 

lrAt ve servet -.ergileri 33.775.000, oyuncu bir k"""" çok ı:eri, saniyen 
J stihliJ< ve muamele ver .. ileri müthit atletik mezaya sahibi ve 
63.118.000 lnhiaarların ıafi haaılİl· çok güzel ~üt çekiyor. Muz1>ffer 
tı 33.675.000, devlete ait emlak ve Alieddin ile güzel bir komhine
emval haaılatı 2.825.000, devl~t ta. zon yaptı. Fakat Al.i müıait vasi 

af da "dar 1 ·· el V" tte olduğu halde çektiği ıüt ba-
r ın n ı e o unan mueases er ı· '°< •ıt· 1 1 d 18 d 
h 1. 5 336 800 U ·· " ıı ı ı ve go o ma ı. paa a
aaı atı . . , mum mue11cıe-ı h "I" d b" f" "k"k ld z k" il 

ler ve tirketler haııli.trndan devlet 1 ın . e .:r
1 

ırı 1 ~ v ~~ e 1 ,r .. 
h · · 1 080 000, .. t f "k . zf'I bır şut e topu sag uıt zavıye-

dıue2o4"~ 000
• ____ ,mu leOe50crı000van~. .ten ikinci clefa olarak Yunan ka· 

at · ..,,. • ~ar · · ,ma 1 · kt V · t 2 O 
f "k b la 1100 000 f k l"d r e• ıne so u . azıye . teerrı aıı t. . ev aa e, 

varidat 450.000,ilı:tiaadı buhran ver- .

1 
Oyun tekrar ba,lıyor, ıağ .tara 

l"İ•İ 10.000.000 muvazene verııiıi fımız akaamakta devam edıyor. 
14.000.000 liradır 1 28 inci dakikada top ikinci defa 

• olarak bizim knlemizin önüne 8'•· 
___........,....__ liyor. 

Şilide yeni 
Hükumet 
Komünist idaresi 

işe başla
madan devrildi 

SANTIAGO DE CH1L1,17 
(A.A.) - Reuter ajansı bildiri 
yol": 

Komünist Juntaar şefi bulu
nan Grove kendisini Şilinin ye 
ni şefi ilan eıien jeneral Saeng 
lmvvetlerininin eline düşmüş- ı 
tür. Ceneral bütün kıtaatın ko 
münist aleyhtarı olan yeni reji 
mi takviye etmeği kabul ettikle 
rini beyan eylemiştir. 

SANT1AGO DE CHlLl.17 

Oyun mütemadi bizim faikiye 
timiz altıntla cereyan ediyor. Fa
k~t müe11ir olma kabillyetimi:o: 
az. Bu arada Zeki 1"ene gÜzel bir 
şüt çekti. Fakat kal ~.-i.,in blokajı 
bu topun ağlara _...~~ne mini 
oldu. Bundan iki '·· •~ika !;Oft

ra birinci haftayftl bıttı. 

ikinci haftaym 

hu medeniyete eirememiş.lerdi. Bundan sonra huıuıi otomobili• 
Muatafa Kemali ile Türkiye bu j kategoriıi be,Jadı. ilk otomobil Ha
medenirete ilk adımlarını attı. Bu cı Bekir zade Ali Muhiddin Beyin 
medeniyeti kabul etmek için mem I Studebaker markalı arabaıidi. Ma
leketin içtİ'll&İ bünyeainde de bü- kineyi şöförü Retit efendi kullanı
yük tebeddülat yapmak lazım ge yordu. Fenerbahce ba~lık ve forma
liyordu. Türkiye bunu da yaptı. sı giyen Reıit eİendi çıkııtan iti
Ç~rşaf yırtıldı. Fakat altı milyon beren yol boyunca ve bütün virajlar 
Turk kadını eaaretten kurtularak da mütemadiyen alkıılanıyordu 
hayatın faaliyet ... haa.• onün~ açıl Halk R.,.it efendiyi l"Ör;,,ek için bü 
dı. Kuraııın t~~~aıne gelı~cr; yük bir tehalük l"Öıterİyordu , Bu 
hc~n n her buyuk lısana tercume vaziyetten ıaııran R"fit efendi ta
e~~lm~ olan . bu '?uazzam eserin miratı mütemacliye kuiübeainin ile. A.A.) - Ajana Havas Şiliden 
T:-ır~çeye çevrılmeaı kadar mantı. riaindeki virajda biran direkıiyona öğı "niyor: 
kı bır ,~., yok~ur. Za~en evvelce hakim olamadı ve arabanın ön teker 

Yediye bef kala Fenerin akını 
ile oyun ba;laılı. Bize ilk defa kor 
ner oldu. Çekildi, top ortada, bir
den bire merkez muhacimleri ~
şek gibi bir şüt çekiyor ve top Av 
ninin biitün gayretler.ine rağmen 
!ağ iiıt zaviyeden ağlarımıza ta
kıldı. Bu gol haftaymın tam onun 
cu dakikaaınıla oluyor. Miıafirler 
biraz açıldılar, biz İ•e kötü oyna
maia batladık. Yunan saf açılı 
bir aralık topu kaptı ve tl bieiım 
kalenin önüne kadar geldi, falrat 
bir tey yap-.-dı. Bundan aonra 
oyun mütemadi hikimiyetinoiz al
tında cereyan ettiği halde hic ba 
şey yapamadık ve bu maçı 2 • 1 
kazandık. 

d~ tefaır namıle tercumeler yok teki.; yolun kıyısındaki hendeae Ceneral Saeng tarafından ta 
muy~u? ~ilaha a~la?!Ş-. ~yle?ik irdl. Tabii bu vaziyet karııaında mamen sivil mahiyette yeni bir 
lenmn manasını bılclıl"ı bır dılle f' •t ef d" h · · k ı h k kil d"l • · M h. t tm k k d d , b. Re91 en ı yarıı arıcı a mıftı. Ü iimet teş e ı mıştır. u. 

1
1 ap e Ee • a ar ogru 1!" feY Bu arızayı ve yolun kapalı olduğu-

o ama,. akı mutaauıp, cahıl aof 145 k 1 1 h def h maileyh, kıtaatı siyasetten u. 

Ankara 
At yarışlan 

hatten aonra tehir clahünde arabe i
le bir l"Wnti yapm19iar ve ak....., ü 
zeri yıldız parkmda belediye tara
fnıdan ıereflerine verilen ziyafette 
hazır bulunmutlardır. Aynca mınbı 
ka heyeti terafmdan verilecek öğle 
:ıiyafetinde de bulunduktan sonra 
Ceybaa'a harelı:et edeceklerdir. 

Muhafızgücü 
Atletleri 

MANiSA, 17. A. A. - Muhafa.. 
l"İicÜ atlıları dün saat 14 le Mani
sa'ya l"eldiler. Atlılar ,e1ıre bir bu
çuk Hat me.afeden halk fırkaaı ve 
beeldiye erki.nı ile tehrimizdeld 
ıpor kulüpleri müme11illeri, atlı .,,. 
biıikletli, gençler ve bir müfre&e aa 
ker tarefmdan kar.,landılar. Mani
sagücü tarafından tehir methalinde 

1 
(Muhafısgücü hot geldiniz Maniae
sücü ıizi aayjı ile selimlar) yazdı 
büyük bir tak yazılmı,tı. Saat 18,41 1 

le aMniaagüciinde miaafirlor tereli
ne bir çay ziyafeti verildi. Ve miaa-

, firlere güç tarafından aureti ınalo· 
ıuaada hazırlanmıt olan ve Türk 
kudretine temıilen reaıneclilmit bir 
el üzerinde (Türkün gÜCÜ her 9eye 
yeter) ibareai yazılı güzel bir bey 
rak hediye edildi. Akfftnı aıkeri -ı. 
felde terefleı-İne bir ziyafet verile. 
cektir. 

MANiSA, 17. A. A. - Muhafa
gücii addan bu sabah l:ıımir•e hare
ket etıni9lerdir. Halk fırka11 ve id
man mrntakası tarafından dün ıeref 
lerine ziyafetler verilmiıtir. 

Posta memurlarının ! 
senelik kongresi 
İstanbul posta ve telgraf 

memurları teavün cemiyetinin 
senelik kongresi dün C. H. F. 
Süruri ocaiı binasında yapıl. 
ını9tır. içtimada geçen sene 
meeaiıine ait heyeti idare ra
poru okunmut, heıabat tetkik 
otlilmit, sabık heyeti idare teb 1 

riye olunarak yeni idare heyeti 
seçilmiıtir. 

Urolog ~--• 
Dre FEYZi 

ı d ı ·ı · T" k' nu ra ım ı epe e e ve ara-
a or u annın ı gaaı ue ur ıye- k~ k"" b"ld" · k h zak tutamadıg"ı ve komu .. nı"st ha • · I"' - t ,. b" ··ı. 'C1. mev nne .1 ınr en, eınen ay-
nın ıa amıye e yaptı9ı en uyu · dak"k d "-1 ta · ·ı · d " 

ANKARA, 17 (A.A.) - An- Böbrek, mesane, idrar 

hizmetlerden birisidir. Bu aofta ru_ 1 a • ~ a aaray ızı;ı en u- reketine mümaıat ettiğinden 
gurubu daima ihtilal ve iıtiliı. or- ~ukle~ '!aıtı~sı~e ".011d•d.aryızal odlduiu dolayı Greve'yin azledilmiş ol-
dulnnnın pİ§tarı olmustur. Yepye i •taretını yetı,tırmat er !· o erhal "' . . 
ni bir medeniyete gİr.;rken Türki ! açılarak pek az fuıla ıle tekrar ya· dugunu beyan etmııtır. 
yenin bu irtica unsurlannı imha ! "'Saima !'-•1efandı.. . ki • .. SANTİAGO de CHILI 17 
etme.si gayet tabiidi. endırun ra P oldup Mu- ı • . ' 

Bunu haber aldığı gün lbni•au hürdar zade Vela Beyin Fordu._6.33 (A.A.) - Ahıren sosyalıst hü 
at Hazretlerinin yanında idim. Bfi d!' h~ef~ vaııl oldu. Bunu mute~· . kümetinden ayrılan M. Davila 
yuk bir sevinçle yüzünü Ankara- kip Suphı Bey 14 numaralı araba ı- r h .. kii . . d . 
ya dnğnı çevir.,rek. le yan .. ırirdi. Sılphi Beyin rakip &osya ıst u metını evıren 

- Uzat dini öpeyim Muıtafa K.. olduğu Buik ilk çıkışında ve ilk vi- ve yeni hükumeti tetkil eden 
mal!. . raji ~nütü?de büyük bir ü~i~ '!«- ceneraller tarafından tekrar ye 

mııtı. Suphı Bey yokuşu bıtırınce . . . .. • . Diye bağırmıttı. 
lşt b:ı günden itibaren yani der-

daha hızlandı, bir kut gibi uçuyor- m SlVıl hukumetın baıına ge. 

git:,'3.Tın, tekkf"lqin bu hurafat o- ı ·••••••••••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••·-· 
ca1,ı nnm jl g>ı.mdan berı Gazi Haz- vardır. 
retleri Vahabiler naza .. ında mubd- 1 Bugün bu m8nisız müesıese-nin yı
de bir şahsh·et olarak yaşamakta- kılmasiyle Hicaz ve Necidde Tür
drr. kiyeye daha oaglıım bir muhabbet 

Kral lbniısuut Hz. Türkiyenin in teessüs etmiştir. 
lnl.brnı candan &!kışlamaktadır. Hi- Yalnız Kral Hazretten muntazam 
lafctın il~asını büyük bir me nuni- bir surette işaa edilen yalan haber
yeti~ karıılamıştır. Çünkü H: · fot !erden çok müteessirdir Bu haberle . - -.. 

tirilmiş tir. 

Vapur tenezzühü 
Beylerbeyi gençler spor klü 

bü dün bir vapur tenezzühü ter 
tip etmiılerdir. 

Gece yarısına kadar devam 

ka.ra ilkbahar at yarıtlannıu oo- yolu ın6tebaHıat 
nuncuıu bug~ havanın b?lutl~ ol j 
maaına ve yasmura çevırmeaıne Avrupıdan ıvijct etmiştir. Her 
raıfmen büyük bir kalabalık hu- gün 14ten .onrı Bıyoglu istiklal 
zurunda yapıldı. Başvekil ile ve- dde<i Elbamra apartımını ·., .1 
killer kof uyu seyredenler araam- i ·--~ Tel. BcyoP;lu ll88S 
da idiler. 2000 metrelik veda ko-
şusu bu sene Üç yüz liradan fazla 
mük&fat kazanmamı§ yerli ve a .. 
rap atlar arasında yapıldı. Rıd
van Beyin Mes'udu birinci, Ahmet 
Efendinin Tayyarı ikinci, Kayma
kam Haıan Beyin Ceylanı üçüncü 
geldi. Şan k<>§uauna yerli ve arap 
dört tay İştirak etti. Ahmet ve 
Fikret Beylerin Yıldırımı birinci
likle 7!10 lira mükafat ve duhull
yelerin mecmuunu aldı. Kulası i
kinciliği kazandı. Bu koşunun me 
ııafeai 1600 metre idi. Mevsimin 
en büyük mükafatlı ve en heye· 
canlı koşusu olan Gazi kotuıu üç 
yaşındaki yer!i ha!i•k.a". lngiliz 

Kiralık maa oda 
dükkan 

Fatih Mal Müdürlüitünden: 

Fatih'te Karaman'da Hoca 
Hayrettin mahalleıinde küçük 
Karaman caddesinCle atik 25 
cedit 33 No.lu maa oda dükki
nın müzayedesi bir hafta tem- ı 
dit edilmittir. lsticarına talip 
olanların yevmi ihale olan 21 1 
H11ziran 932 tarihine müsadif 

1 . 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere it bulmak için 
Milliyet tavassut ediyor 

Bize yazınız 1 
it arayanlarla İffİ arayanlar a

raımda tavuauta btıtledıi

gü.nden IM-.ri, sorek it arayaalar
dan serekıe İKİ arıyaalardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
mektuplar ıaaluadı teahil edecek 
bir tarzda taanif edilmektedir. 

• Milliyet " memlelrette to· 
ğaldıjından lı.ı.ıeclilea İfaialliia. 
iı.izlorin ihtiyaç aabalanna 4ajıl
maclıklarnıdan ileri seldlfine lı:a
niıtir. 

Birçok 1ı:aaa merfr..Swıle, 

hal:tiı viliıyetlorde makineci, -
töoccü, teıviyec:i, tornacı, İyi lıir 

dillsor, ınaranso:ı, iılitı :ıiralye 
tanıirciıi; elektrikçi t• TeJe .. 
ibtiaaa itcilwi Ye uıtalan yoklar. 

Onun için biz itıidorle itçi i.
teyenler araoıada tava11utta lıtl
lunmak iıteyonı:r. 

Gerek latanbulıı, ..... eı. -
leketin her t.öıffine IUllİI olan lıoı 
tanııl.ltun daha müımir "• faıy
dah olmaımı iıteyoru~. Onu• ı. 
çın 

Ricamız ıudur: 
Valiler, ka1makamlar, nahİJe 

müdürleri; diğar taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reiıleri; timret müdü,Jeri ve ala
kadar idare i.mirleri buluaciulılan 
yerlerdelı:i itÇi ihtiyacını (feldl, 
mahiyet, evaal, verilecek ücret 
ve it prtlan teabit eılUerek) W-

:.t.:e bildirirlerse bize muracaat et 
mit ve adrcılerini bıralmııt ola' 
İfıizlori kendilerine bildireceğiı 
Bu auretle bem itıiz kalan " 
ın-elelıatin nereıind• it buleb• 
lecetini bilmediti için bunala~ 
ntan.ıa,larııı.wı hismet etmi 
ı.- ele -lelı:etin bor tarafın 
blr ~ ııüzide İtçilenn dağıl&r11k 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardım etmiı olacafm. 

Huaıııi •İiee-t aahipl.; dt 
lıu huauıtaki ilatlyaçlamu lıP< 
Wldirirlerse -.ıuniyetle kayd 
edecefiz. 

1 - Kime ve nasıl ltçiye 
lhtiyacmız var? 

2 - Nasıl iı istiyorıunuı, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
lıadar ücret istersiniıı, lstan· 
bul haricine gider misiniz, 
hu.~uııf bir şartmız var mıi' 

Bize bildiriniz. 
Memur, lı.iıtip. muhaıip veyı 

cllier bizmet talep edenlerle ihtİ 
yaç aabipleri ara11nda da ı.u ta· 
vaııutu yapacaiız. 1 t iıteyenltt 
de, itçi ve memur arayanlar d 
melı:tuplarını "lıtanbul, Milliy· t 
aazeteti it tavuıut büroıu" nn 
mına l"Öndermelidirler!. 

Bu, menıleA:ete ve vatıır:· 
daşa yapılacak en büyük Jıi; 
mettir. 

• • • iş VE işçi İSTEYENLER 
iş isteyenler 1

21 lira maat iatiyor. 
445 - Milliyet it biiroaund" 

442 - MilÜJet it bürOMJ H. F. H. riimüzile müracaat Triko 
H. müracaat lıuıuai uhbl müea- taj, m\qkirat, çikulita fabrika· 
ıeaelerde lıem9irelilı: veya bat lannda çalı~abilir. 
hemıirelik vazifeıi fena! ıuret 446 - Zeki Tahsin latanbul 
te kabul eder ve kabilelllıı: diplo Poata lmtuau 406 No. da 19 ya· 
maauu ltaisdir. 30 • 311 lira ma- tındadrr. ilk mektep lahaili ik· 
at mukabilinde çalııabilir. mal etmlt çalıttıtı yerlerde hü• 

443 - Milliyet it büroıunda nü bal varakası var. 20 • 25 li· 
1 Ş. rünıüzule müracaat Alm.. ra maatla tafraya gider. Kôy 
yade tahıil etmit ve uzun müd- kltiplifl yapar. 
det pratik görmüt bir makine 447 - Sirkeci Millet otelin· 
mübendiıi htanbulda veya A- de Yako otlu laak Mizrahi Ec• 
nadoluda it anyor. Mumailey• zacılık ve manifaturacılık işle• 
hin bir fabrika idarei fenniyeol ri yapar cuz1i bir maaşla ça!ı 

için la:o:ım gelen ameli ve naza- fır. 
ri malômatı vardır. . 448 - Kaaımpaıa büyük yo• 

444 - Milliyet it bllroıunda kuşta hacı Hüarev mahallesi 33 
L. H. rümüzile mi!racaat. Huau No. lu Hacı Recep haneainde 
si aıbbi müeaaeaelerde doktor lbrahim, okur ya:ıar her hangi 
yanında, müıkirat imalathane· 



Antinea,, rolünde 
Brigitte Helm 

__ s_ın_•_m_• __ h_a_b_e_rı_._r1_1 
• Norma Talmadge tatille. 

riaô Berfnde seçinnekteMr. 

"' Greta Garbo'nun yakında 
Berlinde bir film çenreceti söy 
lenİ)'or. 

ikinci def 8 &esli olarak çevrilen 1 "' F ox Film Clara Bow'W1 

Atla 
•d . kocası Rex Beli ile bimkte 

t& nti en "Romes ile Juliette,, filmiw 

fil • d k b ğ e 1 çevirmeleri helckmda valci tek-
i mın e ço e enıyor ar.. lifini, esas şartlar noksan ol. 

duğu için, kabul etmemiftir. 
Çünkü bu filmler mümeuille. 
rinia daha ııenç olmalan ve ev 
li buluıımunalan icap etmekte 
dtr. 

" Atlantlde n /timinde Antlnea rolilnde Brlgltte Helm 

Alman ıahne vUılarmdan le konoıtu ve ıonra birden bi. 
re kararım yererek: "Bir tecrü
be filmi çevirelim. Bakalım, 
nasıl olur?'' dedi. 

• Colleen Moorıı Sovyet
leria haJ'ah.. dair bir film 
çevirmiıtlr. Uaun zamandan 
beri beyaz perdeden kaybolan 
artlıti tekrar gör-tiz. 

• Estelle Taylor'un tek· 
rar Jak Dempıey ile evlenece. 
fi söyleııiyM. 

• Georae Banwoit aaatı 
80 binden 50 bin dolara indiril 
mak iateodilt !!in Par-ntu 
terlted-ıttir. 

• Georae Arlı.o ııaaaııoın 
uılııaenden altmq bin dolara in 
dtrilm .. lne muvafakat etmiş. 
tfr. 

• Al Jolıoa yalcrnda Avru
paya ııeleeelctlr. 

• Lilian Harvııy Amerika. 
da F ox atiidyolarında film 
çevirmek lizere angaje edilm" t 
tir. 

~ Boenos Ayrea ıinemala 
da sadece büyük filmi görüp 
teferriiatı seyretmek iıtemiy 
seyirciler için hu111ai bir tarife 
tatbik edilmektedir. 

" lngilterede Blaclcpool'de 
serbeıt kilisıı konareıindıı ıine 
maya karşı şiddetle hüC\lm edil 
miftlr. 

G. W. Pabat maruf Fransız e
dipleriade Pierrc Baoit'nın 
Atlantide iımindeki rom.anı 
sesli filme aldı. On - evvel 
F eyder'in bu ıoenuu , .. ,ız fil 
me almıt oldutunu hepimiz ha 
tırlaru:. O z•mN> lııu filmin ka 
zandtit m Taffakıyet, dekorla
rmdaki u et ve bapıet bil. 
ha11a n an dikkati ceketmİt· 
tı. 

Elimde tavsiye mektubu 
film çevirilen dair87e ırirdim, 
birden bire kartona iri yapılı, 
bet çehreli bir ada çdı:tı ve .. Tamamile Londranın yer 
bana bağınp çağırmağa baıla- altı timendiferlerinde çevril
dı: "Buraya nereden rirdin7 mit bir film vücude getirilmit 
Şimdi biz mühim bir film çevi tir. 

Evvelce aeaaiz filme alın. 
mı§ mevzularm tekrar sesliye 
çevrilm i ilk defa viki olma. 
yor. Fantoma'yı da tekrar ses. 
li fil e aldılar. Pabıt bu kara
rı verdi i zaman, herkes roma. 
nın ur kadm kahramanı 
Anticea'yı kimin temail edece
• ıni ıonıyorlardı. Pabıt bu rol 
tçİn :Briaitte Helm'i seçti. Er. 
kek kahramanlardan yüzbaşı 
Mor ange on sene evvel de ay· 

ri!oruz. Haydi çık buradan!:' • Bri.stol'de iki 0· kitUik 
ıılıye bağınyordu. Ben naaıl bır b"ır ,· y 1 kt dı 
tavır a mıtmı. D1&111eyonua. ı L"- 0 l apı rna r. 

sırada arkamdan Fritz Lanı . "' .. Mes'ut ya,amak için" fil. 
gülerek ıeldi : mini çevirmek üzere Para. 

i rol almıt olan Jean Anı:elo 
d r. 

- Yüzü üzü ifadesi 111ü
k el! dedi, belki sizden istifa 
de ederiz. 

Meğer bu sahneyi bwat 
kendiıi tertip ermiı im· t· Hiç 
haberim ol yarak bir İmti. 
handan geçiril . "m. Çok ceç. 
meden Fritz Metropol" filmin 
deki Marya ro ünü ba a verdi 
ğini müjdeledi. 

Brigitte Helm'" sinemaya l 8 . . Hel ~ ••• 1ı r d"kk tf nıttte mm bu rolde 
C' 1f ay 1 şayanı 1 a ır. kazandığı muTaffakıyet hatır-
On sene evvel sahne viı:ılann. ı d dı Art" t b ~'-de b 
_ı_ F . L "M 1. " ar a r. w u ,.._ -
""n. r.tz. a g et~~ 11 iyilik meleii, hem de kOtüliilıı: 
fi! nd ki kadm•rolünti bih k. feylaru icli. O filmden itibaren 
kir ifa edebilecek bir aktris a- de Brigitte Helm dıırhal !<ib
r yo u ve uzun zamanlar bu ret kazandı. EVTeli Almanya, 
üşkül rolü yapacak birisini sonra bütün dünya iamiaı öl

bcl adı. Günler ıeçtiti halde · r di. Bir vücuttc iki rub teze 
biirab göstermek kolay bir fey 

F ritz l..ang üteaddit teklif- değildi. Bu ıuretle artist daha 
ler ve taniyelere rağmen, inti fılme batlarkea, - ırüç roller 
habım tes İt edemem.itti. O ta den biriıai muvaffakıyetle ba. 
r:.'ı e Bcrliode sinuna ile son farıDlf oluyordu. 

lftOU Bertıncı- Y •anne He. 
bert'i cel etmittir. 

Greta 
• 

yenı 

Garbo'nun 
ukavelesi 

KADIN 

As rti bolero 
Ve bere 

lstanbulun ya:una bile pek 
ı..n ctlm•yor. Gayet 11cak bir cii 
11tiııa erteai ııünii ortalık bini- bİ· 
re .. rinleniyor: Ekaeriya eıı ıı· 
cak ıünlerin aktamlan bila -
rİll ohıyor. Yaıı:ın ipek, m ......... 
•• saire gibi hafif elbi.eler tat•· 
yanlar, akıunları ıerinllk ı....n
ca ü:ı1erlerine yeni bir f"Y almak 
mecburiyetini hiısediyorlar. Bu aı 
ralanla 11rta bir bolero v• hafa 
b_ir bere geçirmek gayet mİİllalİp 
tır . 

Y apıhıauı pyet kolay bir bo· 
lero ile bir bereden bahsedece· 
ğiz. Bu boleroyu eline çabuk bir 
hanD'll üç gün içinde çıkarabilir. 

iti düa, itneleri kolay, malze 
meai baılt olaa bu boleroyu itle
mek ta ayrıca bir zevktir. Kulla• 
nılan kordelaya söre flofUD ren
ıini intihap etmeli. M.Mll beyu 
f109la lnrmıaı konlela çok ııarif 
olacafı gibi sarı ile llcivet, mavi 

lmadı fa at yan 1 ! .. 
Albert Lo dres'un ahbabı olan bangerl 

kansı nasıl parçalandı? 

metre İrtifada olduğunu söete
riyordu. Her hangi bir tehH. 
ke olamazdı. Halbuki kalın •İ· 
sin içinde görünmiyen Te o ir. 
tifalara kadar yükselen ftTri 
kayalıklar Tardı. Ve birden bi 
re tayyare saatte iki yüz lrilo
metre ıür' ot le bu kayalıklarcfan 
birine çarpb. 

Fransada tayyareyi bekli· 
yenler, güzergahtaki hiç b4r 
iıtasyondan Goulette'in aeçtiAf 
ni haber vermeyince endife 
batladı Te hemen erte.i ıüo. 
den itibaren talıarriyata bat-

ndı. 
Ancak iki gün ıoora koyun 

!arını daia süren bir çoban, 
Veroli köyü civarında, orman. 
lık bir sahada parçala mııı tay 
yar ile birer kanara erpiJ. 

it dört cesedi haşyetle gör. 
Üf ve derhal keyfiyeti haber 

vermiıti. Madam Lang Vlllar 
li bebekleri aötıüne baılDJf 

bir vaziyette yabyorlardı. Or. 
tada doıtlan için bir teseUi 

kJılmqtL T ayyared kil • d& 
dü de hiç olmazsa tztırap11z 
ölmüılerdi. 

Şarklıların "Alın yaZ1e1, de 
dikleri mukadderabn bar'ada 
feci bir cilveaine şahit oluyo.. 
ru. 

- pıogıam 

ISTANBUL (IZOO m.) _ 18 gr~ 
molon, 19;5 .ı.turıo. - Hnfız Ah. 
- &.y heyeti _,_dan A · 
ha•eı&.i, - ayan1 20,6 ~ 
2l tıl~ıırka uıı: Hafız bmet Bey 
heyeti tarafmdaa 22 orkestra. 
BOK.REŞ (394 m.) - 20 Kon 

tuinbın 20, koni-..; J0,41 kon 
.-ıuı.n, 21 R_,.. ll*Iİkioi 

BELGRAD (429 m.) _ Zo.20 
~i. 2.?!'-r"'" 21 komed~ 
RO~ (441 m.J - 20 putelu 

'*'!..,· 21,46 Operadan nold .. De. 
~op<!nlH, 

PRAC (_488 m.) - 20 Bfttiıla. 
v~'!-n nalül, 21 ı...ı-.., 22 ıen mu. 
silu, 23 son haberler, 23,lS melr.ıu 
lar, 23,20 konser. p 

ViYANA (517 ın.) _ 19 20.ko 
ferıuıa. 2(),30 konser 22 ......:__t 2n-4 
.ı.pm koıueri. • --- • 
PEŞTE (550 m.) _ 20,45 Stud. 

yo orkeıtraıı, 21.20 '"lren Z..lta ., 
ın konseri, Z2 Viyanacla JO"Uf n 
danuulan nald ..._el. mey. 

VARŞ()VA n4u m) - 20,UI 
ınuhtelil, 20.35 Radyo ıaat..ı, 21 
~konser, ~.10 ıazetecililı: l3,ol 
~ lcon n. 

BERLlN (1635 na.) _ 20 lıııp 
11.ce d•ı, 20,30 lriJUe ,... tıerlıfye 
mevzuu etrafında konferans a kcr 
lonyad n naı.ı.. ... ıece. ' 



este ar udi Sela.Jıattin Bey 
•• 

Harbiye'de BEL VU bahçesindeki 

Saz heyetine iştirak etmiıtfr. 
Saz heyeti 1 Muganniyeler 

Kemani Mustafa Bey Nezihe Hanım 
Udi SelAhattin ., Nazire ., 
Piyaniat Madam Anjel Şükran ., 
Kemençeci Sotirl Ef. Fazilet 

" Udi Marko ,, Feriha ,, 
Gazelhan Yahya Bey Süveyda " 
Hanende Artakl Ef. Dürdane ,, 
Her g(iıı aaat 6 dan itibaren icrayı tagannl etmektedir. 

lzmirli iki hemşireler 
Nazire Hanım (Bançist) Mevhibe Hanım (Kemani) 
dahi her akıam hususi parçalarını terennüm etmektedirler. 
Alafranga kısmında her akpm ayrıca mükemmel orkestra 

~rtlareli vil8Jettn~en: 
1 - Bedeli ketfl (20714) yirmi bin yedi yüz on dört lira 92 

kuru9tan ibaret Pınarhisar - Burgaz yolunun 20 x 880 - 23 x 100 
üncü kilometreler arasında (2200) metre tul dahiline yapılacak 
9oıe fer9iyatı. 

2 - Bedeli ketfl (8175) aekiz bin yüz yetmİf bet lira 28 
kunıttan ibaret Kırklareli - Babaeaki yolunun O x 000 - 10 x 150 
inci kilometreleri aruında yedi parça ıoıanın tamiri. 

3 - (5069) bet bin altmıt dokuz lira 26 kurut bedeli keıifli 
Kırklareli - Dereköy yolunun 3 x 544 - 35 x 894 üncü kilometre 
leri araımda (13) parça ıoıanm tamiri. 

4 - (8247) alb bin iki yüz kırk yedi lira 64 kurut bedeli ke
ıifli Kırklareli • Vize yolunun 55 x 250 - 69 x 627 inci kilometre 
leri arumda ıekiz parça ıoaanm tamiri. 

5 - (6872) alb bin ıekiz yüz yetmit iki lira 58 kuru§ bedeli 
ketifli Babaeaki - Burgaz yolunun 75 x 787 - 76 x 338 inci kilo 
metreleri araıında (770) metre tulündeki kııım §Osanm tamiri 
kapalı zarf uıulile ayn ayn münakaaaya konmuıtur. 

6 - Münakuaya ittirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesika. 
lan vilayet nafia batmühendiıliğince tudikli olacağı gibi ticaret 
veaikalarınm ve sahibi ıermaye olup bu gibi intaattan anlama
dıktan takdirde inıaatın hitamına kadar refakatlerinde kezalik 
ehliyeti fenniyeai nafıa batmiihendisliğince musaddak bir fen me 
muru bulunduracaklarına dair noterden musaddak bir taahhüt
name ituına mecburdur. 

7 - Zarflar müzayede ve milnakaaa kanununun onuncu mad 
desi mucibince ihzar edilecektir. 

8 - İhalenin müteahhide tebliği günilnün inkızaıından iti
baren müteahhit on bet gün zarfında ite baılamağa mecburdur. 

9 - İtbu intaattan Pınarhisar - Bur&az yoluna ait keıifler 
berayi tetkik ve tasdik Nafia vekaleti celileaince gönderilmit o
lup 6-7-1932 tarihine kadar &erek aynen ve gerekse tadilen iade 
edildiği takdirde ihalesi icra edilecektir, 

10-- Şartname ve ke,ifnameleri &ömııek ve suretlerini abnak 
isteyenlerin Kırklareli Nafia daireıine müracaatlan lazımdır. 

11- İtbu yollara ait intaat müddetleri 15 Kanunuevvel 1932 
tarihine kadardır. 

12-- İ9bu yollardan Pınarhisar - Burgaz yolu 6 Temmuz 
1932 çarıamba günü saat on bette ve iki ve üç numaradakiler 
29 Haziran 1932 çarıamba günü sıarsile saat on bet ve on beş 
buçukta ve dört ve bet numaradakiler 30 Haziran 1932 perıem
be glinü kezalik sırasile saat on bet ve on bet buçukta Kırklareli 
daimi encümeninde ihaleleri yapılacaktır. 

13- İtbu inıaat ile 29 ve 30 Haziran 1932 tarihlerinde ihale 
edihnek üzere Burgaz - istasyon ve Çilingir - Alpullu ve Kırk
lareli - Huköy ve Kuleli. Babaeski yollarında yapılacak cem'an 
(9677) liralık fOla tamirleri de ayn ayn aleni münakasaya kon
mU§tur. (2631) 

Ziraat Vekaleti 
Sultansuyu Harası 

Müdürlüğünden: 
Malatya • '.Ali:çadaf Sultansuyu haruına ait elli iki para kö

yün icarei zemin bedelitı 11 Haziran 932 cumarteai gününden 
30-6-932 perıembe ııfuıilne kadar yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usulile müzayedeye vazolunmuıtur. 

Müzayedeye, vaziyeti maliyesini ticaret odası vesikuile bil
fiil isbat edenlerle yüzde 7,5 depozito mikdarı olan 1125 lirayi 
nakden Hara veznesine tediye edenler ittirak edebilirler. 

Talipler 661 numaralı müzayede ve münakasa ve ihalit kanu 
nunun üçüncü maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 
30 Haziran 932 perıembe günü saat on be§e kadar Akçadağ Ha. 
midiye mevkiinde müte,ekkil komisyona tevdi edeceklerdir. 

Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsilat almak iatiyen talip
ler her gün Hara müdiriyetine müracaatlan ilin olunur. {2629) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

395 adet bandajın takas kaydı ve kapalı zarfla münakasası 24 
Temmuz 1932 Pazar günü saat 15 te Umum Müdürlük binasın
da yapılacaktır. Fazla malilmat Ankara ve Haydarpafa veznele
rinde beter liraya satılan tartnamelerde mevcuttur. (2496) 

Font boru ve teferrüabnın kapalı zarf ve takas kaydı ile mü
nakasası 24 Temmuz 1932 Pazar günü saat 15-30 da Umum Mü 
dürlük binuında yapılacaktır. Fazla tafsilat Ankara ve Haydar
pa§a veznelerinde üçer liraya satılmakta olan ıartnamelerde ya
zılıdır. (2497) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci Tertip Altıncı keşide 

11Temmuz1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 

10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

Milliyet Matbaası 11 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kltapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura .. El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klifeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

• ..... ,:ııı...J> ı _• • • '.... --.~--------
, 

•• 
SU-DO- ONO 

PERTEV 
TERLEMEYE MANi OLUR. 

.. -Yerli ve Avrupa kumaılarından kusursuz-.. 

Ismarlama elbiseler 20 liradan başlar 
hazır pardesü ve elbiseler fevkalAde ucuzdur. 

Eminönü, Kazmirci Ali Riza müesıesatı 411 __ .. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

80 bin lira bedeli ketifli Kı
rıkkalede bir mektep binası in
fUı. 

Yıukarıdaki inıaat kapalı 
zarf ile 9 • 7 - 932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 
!iplerin ıartname için her ırün 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı, (2568) 
~~~~~~~~~-

3 üncü kolordu 
ilanları 

1 
1 

Hava makinist mek
tebi müdürlüğünden: 

Evsaf ve mikdarları afağıda yazılı malzeme 19 Haziran 1932 
Pazar günü saat on dörtte mektepte müteıekkil komisyon vası
tasile pazarlık suretile satın alınacaktır. Talip olacakların aıa
ğıda münderiç evsafa veya bu evsafa yakın evsaftaki çelik nü
munelerile birlikte müracaatları. 

EVSAFI 
Haddeden çekilmit yumuşak çelik (üstü padatılmıt düz ola. 

cak karbon 0,15 ila 0,20 olacaktır. 
Kükürt ve fosfor mikdarının beheri 0,04 o/o ve mecmuu 0,07 i 

tecavüz etmeyecektir. 

K. O. ve birinci fırka ihtiya- ı 
cı için ayn ayrı ıartnamelerle 
30,000 kilo un pazarlıkla alına
caktır. İhalesi 18-6-932 cumar- 1 
tesi günü saat 16-30 da ve 17 
de komisyonumuzda yapılacak 
hr. Taliplerin tartnameaini al- \ 
mak üzere her ıriln ve pazarlı
ğa ittirak edeceklerin de vakti 'ı 
muayyende komisyonumuza 
müracaatlan. (450) (2715) . 

EBADI 
Kalınlığı ~eniıliği Tulü 
1-8 Put 2 Pua 25 metse 
1-4 " 3 " 25 " 
1-4 " 3 " 25 " 
3-8 " 3 " 10 " 
1-2 " 4 " 10 " 
3-4 " s " 10 " 
Mecmuu sikleti "535 kilodur, 

• Merhum 
Muallim M1.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. GA~~~N)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

SEYRISEF AtN 
Mcrloez ııc.enta: Gaı.ta IC!lprü 

bafI B. 23e2. Şube A. Slrlrec.; 
1\lllhllrdarzade han 2. 3740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDE-

RİYE POST ASI 
(EGE) 21 haziran Salı 11 de 
Galata RıhtımOlıııian kalkar 

iZMİR EKSPRES 
POSTALARINDA: 

lıtanbul - İzmir Ücretleri 

1. nci kamara 
2. nci 

" 3. neti .. 

Kr. 
1soo 
1000 
800 

Tente, Yelken 
Ve nirenin 932 •eneai 

imaUye mlteahhitlifi mü
naka•ya ç.ılııanlmıttır. ihale 
20-6-932 saat 16. Teminat 
maktu' an yftz liradır. 

Sadıbade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 

1 

EL KUR'A 
HlLMl KlT APHANESI tarafından neşredil 

Kur'anı Kerimin aaİI ve metni yeni harflerle baaılmıttır. Hil 
haneııinin icat ettiiJ if'IJ'etlerle arapça Kur'anı kerim gayet 
tecvit üzere tilavet edilmektedir. Salahiyettar ilmi bir heyet t 
yeni harflere çevirilen ve tashih edilen hu muıhafuaıeril yald 

müzeyyen hediyeıi her taraf için 150 kuruıtur. 

lstanbulda Hilmi Kitaphanesine müracaatı tavıiye eyi 

Taksim P ANQRAMABab 
HİKMET RİZA HANIM 

İştiraki!e 15 kitiden mürekkep alaturka musiki b 
Her aktam aaat 18 den itibaren lcrayi terennüm etme 

Perıembe, Cuma ve Pazar gilnleri 
Hakilct Azerbaycan Tilrk Musiki heyet 

Şirketi Hayriyede 
Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 

1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden isticar 
olanların heyeti teftitiye riyasetine müracaatları. 

Nafıa Vekaletinde 
Derince'de bulunan takriben 2160 ton muhtelif yol 

meıinin Filyos'a nakli kapalı zarf ueulile münakasaya 
muttur. 

Münakua 9-7-932 tarihine müsadif cumarteai &" 
IS te Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya 
edeceklerin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarile 
ret Odası vesikalarını ayni gün ve saatte münakasa koıııi 
na vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakua ıartnameaini ilç lira mukabilin 
kara'da Demir yollar İnıaat dairesinde, İatanbul'da Ha:ırd 
Liman itleri müdürliığiinden tedarik edebilirler. (2706) 

Niçin Sizin de Güz 
Bir Eviniz Olmasın 

Beyoğlu Kazası defterdarlı
ğından: UCUZ ETLEf, 

Ekıtra dağlıç-ve beyaı ·~ 
raman ve kıvırcık etler~ 
okkası SS kuru,, ıe 
dana 30 kurup, kuııı 
süt dana emaalsiz ucuılll 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı Vapuru ZO Ha.ziran 

PAZARTESİ 
ıröafi alq- aut 18 de Sirkeci 

· ,Eserleri gayet güzel bir rıhtımından ı.ar.ı.ett. :r..ınsutdak, 
şekilde intişar etmiştir. tnebolıı, Ayancılıı, s.m.ıuı, Or-

du, Gireoua, Trabaon ve Rize.. 
Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz ye adınet Ye avdette ayni ı.ı.e-

Hüseyin Alta mahallesinin 
T arlabaıı caddeılnde kain em
vali metrukeden olan 61 No, lu 
fırın senevi 420 lira muham
men icar ile bir sene için aleni 
olarak müzayedeye konulmut-

j tur. Taliplerin yevmi ihalesi o
lan 25-6-932 cumartesi günü 
saat 16 dan 17 ye kadar o/o 7,5 
teminat akçelerile Beyoğlu Def 
terdarhğına müracaatları. 2532 

PENDIK'te ; 
iskele yanında 64 No lu J 
kanda her gün satılmak1' 

-BONO~ 

T • M lı tr M•JJ • M flı ıe1er1e Gııreiey• ufrayarak avdet 

evzı aua ı: ı ıyet a uaası 1 ed;:.!:UWıillt için Skkeci Mey- Coilt ~e.züh'!; h~u~!t!~~-
Taıraya gönderilen kitaplar için posta ücreti alınmaz menet hanı utında acentalıima 

Gayrimübadil ve ııılllı'f. 
bonoları alır, satar, Balı1' 
zar Maksudiye Han N°· 
Uğurlu zade M. Det~ 

müracaat. Tele. 22134. neşi Karaköy Börekçi fınm ıırıum--•, ---------•ı .. J da 34. 

... 
·-·····-;;iLITYET.MA.T e 


