
CUMARTESi 
4 HAZİRAN 1932 
7 inci ~-;-Na: 2267 

NUSHASI S KURUŞTUR 

-,'', ; . ' . tf.~ 

İtalya dönüşü M. 
Papanastasiou 

ile bir mülakat 
''Ticari münasebatımızı daha 

intizamlı yürütmek için 
bir komisyona ihtiyaç var. ,, 

Y nistanda vaziyet - Muhalifler- lnti-
una • B kil T- k hah t mücadelesi - Yem aşve ur -

Yun:n münasebatı hakkında ne diyor? 

Y . h"k"meti dostumuz Yunanistan için siyasi bir an'~ 
enı u u . ' e kil ne oldu Bütün fırkalar aynı 

M~ayö ~a!'anasta~ı~ ift Jesi- fikirdedir. Bu doatluk; za~
ettı. Hukum~.t ~eısınınd aamlı retlerin ilhamıdır. Milletlerı-
n ·· bu hukumet ev 1 ) d 
e. ~o~e kk hiyette miz de bunu an aınıt ar ır. 

degıldır. Muva at ma 
b. h··k"mettir. Çünkü Yuna- Akdeniz aulhunu yaıatmak 
ır u u ·h b t 1 k b. · · d niatanda üç ay sonra intı a . a için de bu dost u ırıncı e-

ba ı or. Komıummun dahıli recede amildir. Dostlukları~ı
•i:a:ti, devamlı bir hük~et zın müh~m ~ir. g~y.ea~ ~e, bıl. 
teşkili ancak intihabatın ıcra- hatsa mılli ıs~ı~lalımızı ko~
sından sonra mümkün olacak- maktır. Her ıkı taraf da böy
tır. Bugünkü vaziyete ~e hal- le düşünüyo~ v_e .bunu yapı!'or. 
km temayülatına göre yıne Ve Her halde bız ıkı k~det mılle-
nizeloa'un ekseriyeti kazanma- tiz. Gazi Hazretlen Ankara 
u muhakkak gibidir. Böyle ve İstanbulda bana; Türk ve 
bir netice Yunan halkında ak- Yunan milletlerinin kan karde 
lı selimin ve memleket men~- ti otduklarını, bir _ır~tan gel 
fii endişesinin daha ziya~e h~: diklerini aöylemııtı. Hakkı 
kim olduğunu göstereceğı tabıı vardır ... 
dir. Hatırlarsınız: Bundan üç 

Yalnız kendi ~eketler· dört sene evveldi. Atiııada, bey 
nin değil, bütün dwıVyan;"1 

1 
u nelmilel sulh kongresi toplan

ınütkül denrlerinde enıze os mıftı. Siz o vakit kongrede 
gibi tecrübeli, her tarafta ta- Türkiyenin biricik mümessili 
nınmıf, itibarlı bir devlet ada. idiniz. O tarihte Türk - Yu
mından istifade etmemek Yu- nan ihtilafı en şiddetli devrini 
nan pıilleti lehine iyi bir aot yaşıyordu. Herkea, bir itilifa 
sayılmaz. varmak ümiJini bırakmııtı. 

p panastasiyu hükumeti- Bwıa rağmen gerek Türk -

11• ~ugünkü mecliste ekseri... Yunan dostluğu ve ge-
)et•n1. yoktur. Bu hükumeti; rek Balkan birliği fik-

f k tut ri etrafında neler goru•-tt1öayö V enizeloı ve ır ası. • 
llıalıtadır. Bu aralık m. uhalıfler tüğümüzü, ne kararlar aldığı

h k t mızı da tabii hatırlarsınız... O 
Ço" ıiddetli, pek aıırı are l~f vakit bize hayalpereat diyenler 
lerde bulunuyorlar. Muha 1 

f h y de olmuttu. Fakat görüyorsu
llıatbuatın neşriyatı; ıere ' a nuz ki, arzularımız tahakkuk 
aiyet ve hatta memleket nıena etti. Balkan birliği fikri iae 
fiinin hududunu çoktan a~mıt· k. ku h 
tır. Sütunlar; küfür, tehdıt ve bende es ı vvetini mu afaza 
tahkir edebiyatile dolud~r. Mu ediyor. Her halde o gayeye de 
halif hrkaların meb uıla~ı varacağız ... 

obstnıction yapmıtlar, grev •· Ticari ve iktıaadi müna. 
l&n etmiıler, meclise gelmi: aebetlerimizi daha ziyade sık
Jorlar. Maksat, hükümet maki Jaıtırmalıyız. Biliyorsunuz ki, 
nesinin işlemesine mani olm.ak Yunanistan; Türkiyenin en iyi 
tır. Onların arzusu; hem~n ıım müıteriaidir. Ticari münaae. 
did~ yeni intihabata ~.ıtmek- betlerimizi daha intizamlı yü. 
tir. Muhalifler, son gunlerde rütmek için müıterek bir ko. 
Yunaniatanda esen fena hava- misyon teşkilinde yalnıa fayda 
yi kendileri için pek müsait değil, bir zaruret görüyorum. 
buluyorlar. Filhakika dünya Bu münasebetler, her taraf le-
buhranmın tiddetlenmesi, Yu- hine daha ziyade inkitaf edebi
naniıtanın iktıaadi, mali buh-

d 
. lir .•.. ,, 

ran yüzünden mütkülata iıt-
Siirt Meb'uau 

MAHMUT 
meai mes'uliyetini Venizeloa 
ükiımetine atfetmek yolunda 

~• propaganda, tesirsiz kalmıt .,---·-·u-•_, ___ , __ _ 
değildir. Ancak böyle bir pro
l'agandalann tesiri yalnız bir 
l<aç gün, nihayet birkaç hafta 
si.irer. Küçük politikncıların 
Vazifesi; bu anları kaçırmamak 
tır. Bütün bu hal ve cereyan. 
lara reğmen Papuıastaaiyu hü 
kiımetinin intihabata kadar it 
ba,ında kalmaıı ihtimali pek 
kuvvetlidir. . . .. 

İtalya dönü'ü Atinaya uğ
ramışken; çok eski dostum 
Mösyö Papana&tasiyu ile gö
rüımemek doğru olmazdı. Ko
nuştuğumuz umumi ve hususi 
meseleler arasında Yuann baş. 
vekili dedi ki: 

" ... .İsmet Paşanın bugün A. 
tinayı ziyareti, b:zi yeniden mü 
lehaaais etti. Burada hepimiz, 
bili onun ilk ziyaretinin tesiri 
altında bulunuyoruz. Vakıa bu 
defaki ziyareti pek kıaa olu-
yor. Fakat yine memnunuz. 
Yeniden teatii efkara imkan 
bulduk. Noktai nazarlanmız 
aru111da tam bir ittifak vardır. 
[~ da.thağu eeaHD mevzuu 
-- deiil. Çünkü lıu politika; 

Haziran pazargünkü 

l'lilliycı 
te bir yenilik bulacaksımz 

Bu yenilik nedir? 

HÜSEYİN RAHMİ 
Beyin ÖLENLER YAŞI
YORLAR MI? isimli ro
mam pek yakında Milli
yet'te çıkacaktır. 

Başvekil teşyi edilirken 

Heyet alkışlarla 
teşyi edildi 
• 

Heyete ltalyada refakat eden 
diğer zevat ta avdet ettiler 

B81Jvekllln istasyonda 
vedaları 

Baıvekil ismet Pt• Hz. ve Harici 
ye vekili Tevfik Rüştü B. evvelki ge 
ceyi Perapalaa otelinde geçirmişler
dir. 

ismet Pş. Hz. dün ıabah ınat lle 
kıdar otelde i•tirnhat ettikten ıonra 
refakatlerinde refikalan Hf. ve 
kalemi mahauı müdürü Vedit B. bu 
lunduğu halde otelden çıkaralı:, Sa
karya motörile biraderleri füz3 B. i 
ziyaret için Heybeliadaya gitmiı
ler ve bir iki ıaat kadar Rız:ı B. in 
köşkünde istirahat ettikten ıonra 
tekrar Sakarya motörüne binerek la 
tanbul'a geçmişler ve Vilayet bahçe 
sindeki çiçek ve tavuk aergidni zi
yaret etmiılerdir. Başvekilimiz refa
katlerinde Seyrisefain umum müdü
rü Sadullah B. bulunduğı. lıf 1 ·~ tek 
rar Sakarya motE ti.;...· --. ....,.. tın: 
karaya ııitmek Üzere Hayd-.aya 
geçmiılerdir. 

Hariciye Vekili Tmik Rüttü B. 
de Perapafaa otelinden çıkarak öğle 
yemeğini yemek üzere Tokatliyan 
oteline gitmit ve saat 4,30 kadar o
telde İstirahat elınİf ve hiç bir ziya 
ret kabul etmemi9tir. Tevfik Rüştü 
B. refakatinde kalemi mahsus mü

[D.,ııamı 5 inci ısahiled"] 

Yeni Türkiye rekoru 
1. 86 metre oldu 

• 

j 

J 
Üstteki resim Ko11kur ipik'len glize/ bir atlayış •• 

Alllaki resimler Robert College'deki alleliz111 
bayramından iki intıba .• 

Sipahi ocağı konkur ipikleri- ı bqlayarak muvaffakıyetle netice 
llİlı ~de diin aaat ikide [0-U.U 5 inci Nhilede] 

1 Sergi dün 
Kapandı 

Başvekil ismet Pş. 
da sergiyi gezdi 
İstanbul ikinci tavukçuluk 

ve meyvacılık sergisi dün ak. 
tam kapanmıttır. 

Dün sergiye ıehrimizde bu
lunan Baıvekil İsmet Pata 
Hazretleri de teırif etmitler. 
dir. 

Baıvekil Paıayı kapıda ıer 
gi heyeti tertibiyeaile Ziraat 
odaaı azası kartılamıtlar ve 
sergiyi gezdirirken her meşher 
hakkında izahat vermitlerdir. 

Pata meıherde bilhaaaa ta
vukçuluk kıamile alakadar ol. 
mut, tavuk ve tavıan yetitti
reoleri bu yolda ilerlemiye teş 
vik ederek süs cinalerinden zi. 
yade memleket iktisadiyatına 
faideli olan cinı1'tre ehemmi
yet verilmeaini tavsiye etmit
tir, 

Baıvekil Paşa diğer pavyon 
[ De&>amı 5 inci aahilede] 

·-··-··-·-··-····-·········-····-·· 
Müessif 
Bir ölüm 

Umumi meclis azasından 
Hakim zade 

Mehmet Bey irtihal etti 

Merhum Mehmet Bey 
Umumi tehir meclisi azaım

dan Topkapıh Hakim zade Meh
met Bey 4 gün evvel feci bir ka
za geçirmit. Topkapıdaki apartı
manında naaılaa parlaınıt olan 
benzin ocağını aöndürmek iater-

[Deııamı 5 inci ııahifede] 

·--·-···-······---··· .. ······---
Bulgaristanda 
Mali vaziyet 

Belgrat razetelerinin yazdığı
na göre, Bulgariıtanın eon gÜnler 
deki mali vaziyeti çok miifkül bir 
safhaya girmi§tir. Hiikıimet maq 
lan muntazam veremiyor ve JDA· 

yıa aylığına mahauben yüzde yir
mi raddeainde memurlara bir p&• 

ra vermek için huD"lık yapılıyor. 

Baş vekilimize 
Bir hediye 
Atina•da Baıvekı1imize bir tJıla.. 

lo hediye etmiılerdir. Bu tablo, 
ismet Paşanın geçen aene Pire li
maıuna giriıini ve hakkında yapı 
lan tezahüratı göaterir kıymetli 
bir resimdir. 

Yanş 
Yaklaştıkça 

Heyecan 
Artıyor •• 

Türkiyede ilk defa tertip edil
mit olmaaı itibarile Turing kulüp 
ile beraber gazetemiz tarafmdan 
hazırlanan otomobil yantlan, rün 
yaklaştıkça alakayı daha ziyade 
arttırıyor. Yalnız kayıt müddeti
nin hitamına pek az zaman kaldı 
ğmı ve kayıt muamelelerinin an .. 
cak 9 Haziran perıembe günü ak 
ıamma kadar yapılacağını bir ke
re daha hatırlatmak isteriz, 

Yanım tam bir İntizam dahi
linde ve aeyircilerin hakkile aey
redebilecekleri bir tekilci.-: icraaı 
için, her türlü hazırlılalar yapıl
maktadır. Miiaabakanm teklini 
bir kere daha hüliaa edelim: 

[Decıamı 5 inci aalailcde] 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne~riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

Türk-Yunan dostluğu 
nuntemeli 

Lausanne'da atılmıştı 
M. Venizelos; Başmuharririmiz 
dedi ki: ''Artık bu dostluk mili 
Yunan politikasının temelidir 

Bqmuharririmiz. Sürt Meb'uau 
Mahmut Bey, lamet P,... heyeti. 
le beraber latanbula avdet etmek 
Üzere Atinadan geçerken M. Ve
nizela. ile ıröriitmiiftü. Mahmut 
B. M. Venizeloa ile mü.likatnun in 
tibaını fÖyle anlabyor: 

"M. Venizeloı Patayı kal'fda
mak İçin vapura ırelmifti. Biras 
konuştuk. Bana ltalya, aeyahati
mizden, biraz rabataızlığmdan 
bahaetti. Hükı'.imetten çekilmesi
nin aebepleri hakkmda görüşür
ken dedi ki: 

"Biraz dinl.,nm"ğ" hak kazan
dığımı kabul elmu. miainiz? Bu
nunla beraba bu iatirahatim nİ& 
~!~;,,_ Çünkü gme bOf kalacak de 
ii.lrm. Lauac:vıne konlhansına gön 
deriyorlar.'' 

Hundan iatifade eder~k aor· 
dum: 

"Lauaanne konferansı ve netice 
!eri hakkında fikriniz?" 

"N ,. I • h kk d .. " ıc" en ~ ın a bir ıey 
ııoy/eyemem, dedı. Fakat ı.,min e 
d~bilirim ki, b"n oraya "" genif 
bır hüanü niyet ııe itilôf likTile gi. 
diyor-um." 

Türk• Yunan doatluğu hakkm 
da da tunları söyledi: 

''Bu iki memleket aracında aı
kı bir dostluk ;yapmak fikrini, çok 
e&kiden, daha Lausanne konferan 
•r esnasında l•met POfa ile bera. 
ber düıünmüı, biribirimize afl1Uf 
tık. Bu öyle bir devir idi ki bu 
Fikri m•mleketimiade elkiirı ~ma 
miyeye ar~ İçin büyük ceaoret q .. 

• 

M. Venizeloa 
terdi. Biz bu ce&ardi kmdi ne/ ai. 
müde bulduk ve fikrimizi )'Ürüt. 
tük, Meml.,ketlerimize "n iyi bi 
hizmet yaptığrmıza kaniiz. lnneı 
PQfanın da böyle düıündüiüne 
kaniim. Şimdi, l>i"e iktidar ma. 
kam111a kim 1relirae 1relain, Türk 
doatluia hiç bir an""ya uğramaz. 
Milli politikamı;un bir temeli ol
du.n 

lzmir Belediyesinin 
yaptığı istikraz 

Tahvilat hamillerinin tereddüt 
ve endişelerine mahal yoktur 

İt Bankası miidürii ne diyor? 
Gazetelerin luaa telırraf haberleri 

araamda 1 zmir belediye bütçesininvi 
layetçe tasdik edilmiyerek iade o
lunduğu bildiriyorlardı. Buna ela, le 
di,,.U lizun lıorç taluitleri için büt
çeye tahıiaat komnamıı olmaaı ııe
bep olarak zikrediliyordu. 

Bu haber tahvilit hamillerini te
reddüde düıünniif ve lzm.ir beledi
yesinin borcu- Maı dyı c elıı llir 
hale geldiği zanmaı hiad ebaİfti. 

Bu tahvilittan Wr ı..._ ela it 
Be.L - ıtlinde oı.t.ju ı,ı., ıı...... 

[Devamı 5 inci ..ı.ileae] 

Erenköy sanatoryoıİıu açıldı 

Yukarda 110lda aanatorgomun haBla balııcıltırı, •lda 
Ali pt. nutuk •ll11lerllen. "flllıda da11etlller baJıce& 



19.lZ 

• 

Erenköydeki verem 
sanatoryomu açıldı 

HARICT HABERLER 
Traktör ve 
Tank 

M. Herriot 
Kabinesi 

İkhsat Vasıf Bey itimatnamesini verdı 

Sanatoryom 30 yataklıdır, bu Konferansı ROMA, 3 (A.A.) - Türlri:renin :r-i R-a aefiri VUll 

Bey, krala itimatname8İni Yeraittir. 

mikclar 100 e çıkanlacakbr.. Cemiyeti akvamda Gazeteler muhtemel 1 Amerikada iftirake 
lııekkalarnu yıkamak .... kaynat- Ras marahhasının listeler neırediyor aleyhtarlar 

Kral meraıimden ıonra Vaııf Beyle samimi haıbihalcle ba
IW1111uflur. 

..... 1 v- ......... -
miyeti Ye Hil&liahmeria büyük 
y.....u.ile L ı -,- ıle 11t.a7 .... 
....... .. ' • , ılioı ....... kiti & 
de teeİline muvaffakıyet elYeren 
Verem aanatoryom-un bükü-et 
erkanı, doktorlar '" ola...tlile
rin huınarile dün ... t 11 .. ldipt 
reaıni yapılmıttır. R-i kiifada 
Besim Omer Pqa, fırka lnunan
tlanı Riitdi P...., WW,.. müıllirii 
Ali Rıaa. ..W ıia - etilalta oda
•• reisi Tevfik Salim P9., HilUiah
mer reiai Ali Pata, Gureba basta· 
haneai aertab•i Omer Llitfi, Hey
beliada _ _,,_ aertabilnl'"' 
fik lamail Bey, Netet Osman, Et
fal laaatalaa-.i ....tabilN Ri
fat, dahili hastalıklar milteha .. ı
aı Abcliilkadir, Zükiir haatabane
ai sertabibi Dr. Fikret Beylerle di 
ier bazı haatahanalerin aertabip
lerile Tıp fakülteai müderrislerin
den Kemal Cenap, Giilhane bu
tahaneai müderris Ye muallimleri 
Alman haotahaneai sertabibi M. 
Tap, tiiccanlaa Halil Sezai, Necip 
Sıhhi miiae midiiri Kudai, "'-· 
köy -biyelİ miiclirii Kimil B. ve 
diğer bir çel. '"'"'at hazır baJun. 
mutfardır. Dafftlileri iataayonda 
Ve._ cmnİ}'eti büro tefi MUYaf· 
fak Bey k:artdamakta Ye da .... tli
leri araba ile aanatoryoma sön· 
dermekte idi. Davetliler siderlı:en 
de • .ım.- de araba ile İataoyo
na setiril•it'eıdir. Sanatoryomun 
medhal ve iç kapıları Verem ce
miyetinin bayraiile ve Türk bay
raklarile aüaleamit idi. Davetlile
re evveli ..,a.erı-ler İkram edil 
di ve her kea y.,.......luim aldık 
tan sonra, Verem aanatoryomu4 

nun heyeti iclareaini teıkil e4eo 
Heybeli aanatoryamu sertabibi 
Omer Lütfi, Erenköy aanatoryo
mu sertabibi Fazıl, Giilhane has
ta hanesinde kaymakıimSalih B.ler 
ayrı ayn sruplar halinde daYetli
leri gezdirdiler. Sanatoryamun 
aertabipliiine Tıp fakültesi ola
hili hastalıklar müderris muavini 
ve aabık He,....liada aanatoryo-
mu mütehaaaıalarından ve •enç 
doktorlanıruzdan Fazıl Şerafed

din Bey tayin edilmiftir. Sanator
yom için baı hem9ire olarak ev
velce haatahanelerimizde fevka
lade meaaiai •öriileJ> Madam Pav 
lekoh setirilmiftir. Haatabakıcı 
mektebinden mezun hemtireler
den Makhule Hanım ve 
diğer bemıireler de aanator
yom zemin katı da dahil olduia 
ha lde üç k.attan ibarettir. Çam ve 
asma fidanlan dolu büyük bir bah 
çenin içindedir. Aynca bir ...ı.ze 
bahçeai de Yardır. Burada ayn o
lara k iki biiyiilı: paviyon mevcut
tur. Şimdilik oanatoryom 18 oda 
ve büyük .U-lardan mürekkep
tir. Haatalann SÜ""91eıuneai Ye 
istirahatleri İçin de muhtelif bal
koıılar vardır. Sanatoryomun ze.. 
min katmda ba§hekim odau ve 
ı.m-, liboratuvar, ronqen son 
model, yemek aalonlan, tahrir, 
terzihane. Te hemt ireleria mesai 
odalan Ye -tbak buhmmakta· 
dır. Ayn bir mahalde tükürük 

Amerika ile 
T• ti • 
ıcare mız 

lehrlmhdeki Ameri
kalılar nasd 

mütalea ediyorlar? 
Türlıiye ile Müttelıidei Am 11 ib 

.......... tiw-i ==·+·t yeai ... ..n..,.. düll ........ &. m. Ymi 
A-a. Mfiri Mr. a ı.. ...._ 
rill, pllı • • ... il. ...... lıir 

Fw put • ı Taki alu ı..,w 
tında Tirtıi~ • A-a.. ticari mü
wolıatnu wbamağa çalq_i_ ve 
bu hıuuta lıuı projeleri oldaianu 
~ti. Mr. St.enill Anbnda 
ilİmat-n.i Reieicimbur Hz. ne 
takdim ettild.. sonra S..'Nkil ı .. 
met Pı. Hıı. ve llrtiaat V elıili Mus
tafa Şeref B. le bu huauta - • 
•diya artı 5 fm. Bu lnuuta he
nüz bti lıir bnır ittihaz e•lil \ 
ol • alrla .......... Mr. Sherrill ,..ı. 
ret .... .. 1 ııiyah Mr. Gilupi i-
le lıirlikte Tirlıi,oe • A-a.. -
ımclaki ticari •• • .. ıb tetkik ile 
DMfplcllr. lt.i • lebt ticari mü-

............ artinlmuı itin Til'k"' 
Am ik.o ticc•ı anamda ılcıin' 
cloirwya mlinııMlıat tedai difi &L 
melrteclir. Bu huauata letanW n. 
cant Odası ile Amerika ticant ...... 
lan -da ha raloıta teolri, ve ı .. 
tanlıuldalıi Aanerib TİQret odası
nın ~o.inden istifade edilmaai ela 
~ olan tedlıirlerden lıiri
ılir A-a.... mehafiline -P m 
1ihiyettar lıir zat lıize bu hususta 
clemittir ki: 

- Türkiye • Amerika ticari mÜ· 
naaelaııtımn artmlınaaa için tetkikat 
yapdıyar fakat henüz tatlıikat saha

intikal ııbnİf bir §ey olmadığı 
tilıi, ittillaz Jllfilmiı bir karar da 
,.ktıar T . ile Amer • 

mai• m.a... ocaklarla iitii maki anJatbkJarı PARIS, 3. A. A.- M. Herriot- hazırlanıyorlar 
..a. - _.. - ...... ..&an J.ari ---- nun kahineo.ini airatle lefkİI et.-i 
t.._t ....-. Sa-leit ••·elek MOSKOV A, 3 (A.A.) - "Ce ve aalı pnii iyen ve ııneb'aaaa - CENEVRE, 3 (A..A.) - Cemi 
trıı. ve havagazi tesiaatı mevcut nevreden bildiriliyor:" Kara ta· ı llaleri huzuruna çıkmaaı muhtemel- yeti ~k~am mahafili, beyne!n'~
olduiu gibi, Kııın da kalöriferle lihatı komisyonunda ziraatte kul- clir lel hır ıktıaat koaferanaınm açtı· 
tulüa edilecektir. Yalnız elektrik lamlan traktör meselesi etrafında Mecliste istizah takrirleri iizeri- ntaa 

1
dakarpnti Pi rojeumk" "dırml iiuFit kbir 

-'--cL " · · · d"l"k k" - k "-1 t k · · L-·- "-·L-•- .... _,_ __ ._._ ouret e ama ta ar. a at ceNyam - gı ıçın ıun ı ı ı muna a1&nm OJL& e mer ezmı ı '"""""" m-~ _..T..,..""• I k f . . h il" 
han•azi ile idare edilmektedir. 1. •• ka bir bahoe intikal ettinnek 1 M. Herriot l.auaanne'a nimetinden ~h~ ~~kmdiçüma ~ah. a itil'. ~f ~,," 
Sa t K ...... ....,. . 1 .u la d k . . . n ı ""-' a .__ı ır a .... 

na oryama ayrıca ayı,....gı IU bna1Mıncla ltir kaç mütehauıs · evve m"". ua r an açı ça ıtı- ııı- aal -•----•-. D!--L L'--·l-:-
yu ptirilmqtir. 15 sin_, hu ecektir ~--·· - .. - ......,_ --

1 tarafmdan viki olan tefeubüaler- i leyi . -~'--~ . •- L..• edil-"'~ 1-dranm mtihap edilmHiai, M. 
ta kabuliine bat andığı için halen den bahaeclen M. L11nacarki, ,u 1 t-ına~ uıarırı .. ~..... . ...,.,~ son Mac Donald'm mezkür lı:oaferan-
14 hastası bulunmaktadır. ileride , ra meclıs Temmuz ayı bidayetine ka . . _ .. 
oanatoryom 30 yataktan 100 yata beyanatta bulunmuttur: ' Sovyet d . timal tatil eclecelı:tir oı CenıiJetı Anamın her turlu 
I• kadar te ... i edilecektir. Suta- Rusyanın bet senelik planı lehine '. ~çChaıı=•· M. Daladier: M. müdahaleainden azade .ı.ut~dur
lol".7-.un açılma meraaiminde Hi yapbğı propaııandal~rdan. dolayı 1 Sarrault, M. PainleYenin yeni kallİ· ı ~k taaabe YVunıtmnunek neticd" 

1 
- oldu-

liliahmer reiai latanbul Verem Leh murahhas heyetine mınnetta· . neye clahil olmalanna muhakkak na sunu yan e te ır er. 
mücadeleai cemiyeti reisi Ali Pa- rım. Her •ÜD Stalinırrad fabrika- zarile bakılmaktadır. W ASHINC:TON, 3. (~.A.) -
§& fU nutku aöylemiıtir: andan çıkan 140 traktörün imali PARIS, 3. A. A. - Kimlerden le 1 Borçlann yenıd.- tet";ıkme aleyh 

"T-rifinizle bizi sevindiren n en büyük hars mu· u. ··ı ,, __ , •. ihtİmal L.. tar olan mahafilde hır heyecan 
~ zamanımızı ...... u ~gı .... sece -- 1 rd Bu hafi! Amerikan 

yükaek heyetinize teıekkür ede- vaffakıyetlerinden birini tefkil. e- lüm olacak olan kabine baklanda mü • ~kat rrt. k fana ' . t" k tmın 
rim. Bazı hayir müe .. eealeri var- d T k ·· 1 · · ı h ·· d" talea L...ı M · et • Lau 1 1 ıaa on eranaına il ıra e e· •er. ra tör enmız e er gun ı· t~ ~unan atın ııaz eııı, 1 ıine muhalefet -etmeğe hazırlan-
dar ki, ltuDlar mütevali hayir ve cer bazı memleketlerde yapıhpp sanne a gıdecek ve orada metgal ola kt d ç- k"" b hafil b 
ı.. t dotururlar 1863 Solferi 1 .. 1 k ı B kT .. ek ms a ır. un u uma ' u rene · • bizimle hemcivar mem en.:et ere 

1 

ca o.an &'? ve ı ın uzun surec f İftİraki Amerikay· hükU.metler 
no muharebH;-;. llatıratmı Y•· gönderilen yüzlerce tank arıuın- gayb~"".· ti e•.nasında Zuhur~ m~hte J arasındaki borçla~ müzakereye 
zan İsviçreli M. Donan, yaralıla- ı k 1 d 1 
re yardımolan bahsettikten -· da hiç bir mukayese . yapamaı:-ız J ~e çeu.11 reu•~ ere e~ e mumeı,ey· ı mecbur etmek için yapılan bir hi-

. . ve yapmayız. 16 beygır kuvvetın· hın yerme kaim olabilecek meb ••· le addetmektedir 
dır kı, o tarihte on alb Avrupa . _ 'f .. ··ı - ! !ardan lıir bafvekil muı<vininin ta- · 

~ k 6 kil elik · yını uzumun n DllD&e eme e ır. devletinin t-kil ettikleri bir kon· ı de bır motor olan ve çı t suru ur· ı . . 1.. ela LL yl kt d" 
ere ile Salibi Ahmer cemiyeti doğ ken saate anca ometr 1 . • 
mu, ve her devletçe teıkilih ka- bir sür'ati bulunan tekerlekli trak 1 Bu ~ebebe bın~e!'o M Chautemps Aca ha nerde? 
bul edil-;•tir. Bizim Hililiahme- törün asri bir tank haline ifrağ o- j m adlıye ne.za.r_e.h. de beraber başve-. LOND --. • kal 1 d ht tmea RA, 3 (A.A.J - Weat-
rimiz de 93 aeneainde Mektebi lunabileceii hakkındaki iddialan ' et "'uav~n ısını eru e e ı Bromwich raaathanesi gece yarı-
Tıbbiyede teıkil edilmittir. O za- kabul edemem. Bunu söylemekle 1 muhtemeldır. sın:ı doğru fevkalade fiddetli bir 
man lıviçreye bünneten Salibin hariçte bir taarnrn vukuunda hu- Bütün gazeteler, ihtimal üzerine zelzele kaydetmiftir. 5000 mil u
de bizde kabul edilmesi ileri •Ü· dullarını müdafaa için So"'yet mÜe• ... • müteaddit li•teler neşret· : zakla olduğu zannedilen bu zelze 
rül~ü,se de Me~hum K~i A:z!z R:ııya'nın kendi sanayiinden iıti- mektedir. . . . . lenin merke7.İ muhitinin Aaya'da 
Beym ka!~ ~ucadel~aıle Hıl:'I ı faye etmeyece'tini söyle.m_ek iste- _M aan~~ıh, ~'.'rbıy~ neza~etıne -~ı - olmasına ihtimal verilmektedir. 
kabul edılmİftir. Hatta 93 barbm m.iyorum Tank meseleaının umu· mm gctmlecegı henuz ınal.ım desıl- M B"b e-kr 
de Rus Bqkumandanı Grandük • . . 1 dir. • 1 esco, U eşe 
N.k 1 Hil''- ·· ha ed ı mı komıayon tarafından mevzuu 

ı o a &&& muaama eme- ·..1..ı ı ı d- -
yeceiini bile llildinnitti. Fakat j louricinde bı:"kıl~a.~ını ş ı .... et e Yeııi Fr.ınsız auan reisi onuyor 
salibe karyı aynen mukabele edi- protesto eder';"'. ~ulun tanklann, 1 killl olacak? LE BOURGET, 3. A. A.- M. 
leceği cevap verilince, kabul etti. zırhlı otomobıllerın ve zuhlı ka- 1 • 1 Bibeac:o, Viyana tarikile Biikrete 
itte her aç, yoluul, öksüze, afet- tarların Milli Müdafaayı tehdit I PA:IS, ~· A. A .-;: Ay.an kc;>~~ J aitmek üzre ôaat 6,55 te tayyare ile 
z edeye, bin bir yaraya ~ifa elini eden ha:-Jıelen taarruzi eaJih:ıdan Jan n a re,~ •y .. e encull!J.~ . rcıı• .. .. , hareket etmİ!lİr. 

S hh. k"l" . ı.· · ·ı · ne namzet o aca~ı ve emen hemen Yunanistan'da uzatan bu müesae.e muhterem addedilmeıini teklif ederim." ır-anneny ın laya~ .reıhı ıgıne yega- ıl 

ı ıye ve • ının ımmetı ı e verı · ·ı k ·ı · "h ı · ·· ı 
1 35 b ' r . d b1ı .ıtı. a , • ıntı ap o unacag• soy en- G 
e?. '" ıra .. !~•ın e r:a•ı."' Japon Ba11vek1·11·nı·n rnekted · . revler mubayaa ve eacn ıkmal etmıtlır. ~ ı.r. i 

Binaenaleyh bu kudai makaadm • b t PARIS, 3.- Rciıicümhur M.Lea • ATINA, 3 .A_ A. - Patras'ta 
tahakkukuna yardnn eden vekili yent eyana l run bugün öğleden sonra M. Her ! srev ilin eden itç.ilerle .....ı.e.t .-. 
miita~~nileyh ve yardımlan ~oku TOKIO, 3 (A.A.) _ Amiral ri_ot'y? kab.ul edec-;"; ve yeni ka· j le ar~mda bir çarpqma ~t.ur. 
na~ ~ıger zev":la r,ayanıız mınnet Saito'nun Japon diyetinin açı:ma- bıneyı teşlule k;ondıaı resmen me· SuYan ~~ ka~ -
lerırnı arzederım. sı miinaaebetilc irat etmiş olduğu mur eyleyecektır. doğnı yunaDUf, sukW. ve huzanı 
, Bilihara Beaim Omer Pal& da nutkan ,.n mühim noktası umumi 

1 
Y ~~-i kabinenin :ıo:arın ak,am te iade ebnqtir. iki jandarma yaralan-

kıaaca Hilaliahmer cemiyetinin emniyetaizlik ve endite hiılerini şekkulu muhtemeldll'. mııtır. . _ _ . . 
Verem mücadelesinin m.,.kiir faa ortadan kaldırmanın ve hayat M. Herriot çok evvelden bazı Goloataki tütün, deiinnen ~-
liyetlerinden bahaeden bir nutuk tarllarırun iıtikrarmı temin etme- aiyAIİ rica.~ ~le, !>il~a... M. ~- kaJa_n ve. frualan amelesi ~ ıliıı 
söylem~ ve demittir ki: nin acil bir zaruret oldut'1ndan ~ur _ rı&;orutmuıtlf!' . . ~· He~ıot ~flerılir. ~ aldıklar~ ucretle 

"Bu kadar yoksuzluk içinde bibia olan knmıdır. M. Saito, si- §undıye kadar Tahdıdı teılıhat, nn arttınlnıumı ıatemelııtedır. 
ilk desti muavenetini uzatan ve emnif et ve ıelAnıet, tamirat borç T • M" Ear 
İlk muavenetile bu ntÜeHeaCİ bayrİ- yaaette teafiye yapmak (Üzamunu lan Ve bütçe mÜVazeneaİ m-le· ayyarecı 18 -
Yeyi vücude getiren Sıhhiye vekili ehemmiyetle kaydettikten sonra ı .. _.ri.nı müzakere .için en ziyade aa hart Pan"s'te 

hükiiınetin iki eoaalı fırkanın her ı h 1 Refik Beye tetekkür edilmesini ve a .. ıyettar . ~ar ~ento azası~ 
aynca da faal a:ıaya tetekkür et- ikisine de istinat edeceğini ve fa- muza~-~hnı t~mden baıka bır 
tiiini aöylemiı ve bu müea-nin kat biç birini diğerine te<cih etmi- teY duıunmemııtır. 

yeceiini aöylemiftir. 
yakın zamanda büyümesini temen Yeni Meclisi meb 'usan reisi 
ni ederek nutkuna nihayet vermit NANKIN, 3 (A.A.) - Çin hü 
tir. Bilahara hemtircler vasıtasi- kiimeti, Şanshayda umumi bir 
le davetlilere dondurma ve pasta konferans akdine eıas itibarile 
ikram edilmiıtir. muhalif değildir. 

Amerika 
Bütçesi - -

PARIS, 3. A. A.- M. Bouiaaon 
Meb'usan meclisi reisliğine tekrar 
İntihap edilmi,tir. 

j Petrol. 
ı Konferansı 

PARIS, 3. A. A.- Atlas Ok· 
yanoı11nu tayyare ile apnaia ,_. 
vaffnk olan Amerikalı tayyareci Mis 
Earhart Paria'e gelmiı. istasyonda 
gayet kalabalık bir halk kütlesi la· 
rafından büyük tezahürlerle kart•· 
lanmıthr. 

Çorguloff 
Olmek istiyor 

--o---

Sefir Cevat Begin cenazesi 
bugün şehrimize geliyor 

SOFYA, 3 (A.A.) -Sabık Val'fOYa lefiri merhum Cevat 8t 
yin cenazeıini himil tren Sofyaya muvaaalat etmiştir. Cenaze 
iataıyonda Türki:re aefiri Tnfik Kimil Beyle ıefaret erkanı, Le 

hiatan elçiıi, Yunan maalaJtatıiHarı, Bulgar timendiferler um1m1 

müdürü ve diğer zevat tarafmdan aelimlanmıttır. Cenazeyi hi 

mil ekspres İıtaabula müteYeccilıen hareket etmittir. 

Yeni Fransız ayan reisi seçildi 
PARlS, 3 (A.A.) - Ayan maliye encümeni reiıi radikal -

yaliat M. Hennesay 223 reyle iyan reiıliğien intihap edilmittir. 

intihaba 245 aza ittirak etmittir. 

Alman başvekilinin beyanatı 
BERLfN, 3 (A.A.) - .Bqvekil Yon Papeo ecnebi mat

buat mümesillerini kabul ederek demittir ki: 

"Yeni hükılmet, oabak kabinenin battı hareketini takip et
mekle beraber milli menafii himayeye Ye diğer milletlere ııkı bir 
teıriki mesai ile cihan ikbaadi vaziyetinin oalih bulmaaına ça
lıtacaktır. 

"Almanyada ıiyaıi tebeddüller vukubulduğundan parlimen

to haricinde de müzaheret ıörmek makaadile yeni kabine te

tekkül etmittir. Almanlardan talep olunacak maddi Ye maneri 
fedakirhklar bütün kuvvetler tevhit olunduğu takdirde kabili 

tahammül bir halde olacaktır." 

Ankara' da at yarışlarının 
dördüncüsü yapıldı 

ArNKARA 3 (A.A.) - · Ankara ilkbahar at yarışlarının dör. 

düncüıü bugün büyük bir kalabalık huzurunda yapıldı. Haliska11 

lngilizlere mahsus 1600 metrelik meydan koıuıunu 3 at araıın· 
dan Kaymakam Cemal Beyin Platu isimli hayvanı birinci, Ah. 

met ve Fikret Beylerin Strambolu' ıu ikinci ıeldi. 

Yerli ve Arap 1400 metrelik tay kotuıuna S hayvan girdi. Alı 

met ve Fikret Beylerin Y ıldınmı birinciliii, Emir Salih Efendi 

nin Kras'ı ikinciliği kazandı. Dört ve daha yukarı yattaki yeri 

ve arap hayvanların ittirakile yapılan 2200 metrelik kCJ!uda; Hı 

lim Beyin Rüçhan'ı birinci, Tevfik Beyin Sadası ikinci geldi. Bt 

kotu:ra bet hayvan ittirak etmittir. Haliıkan 3 İngiliz hayvan 

arasında yapılan Sakarya koıuıunda, Ahmet Ye Fikret Beyleriıı 
Drig'i birinci, gene ayni zevatın Stramboluıu ikinci ıeldi. Bu kcı 
tunun mesafesi 2400 metre idi. Dört ve daha yukarı yaşta yerli 

ve arap atlar arasında yapılan 2400 metrelik hendikap koıuauna 

7 hayvan ittiralı; etti. Kaymakam Haıan Beyin Ceylanı birinci

liği; Ahmet Efendinin Tayyan ikinciliii, Bayram Efendinin Gü 
mütü üçüncülüğü kazandı. Bundan bqka Riza Be:rin kumandaaı 
altında Muhafızırücü ıüvari alayının 22 kitilik bir müfrezesi ta. 

rafından 3000 metrelik bir av biniti yapıldı. Askerlerimizin çok 
güzel ve intizamla minia atlayarak yapılan bu yürüyüıü pek çok 
alkıtlanmııtır. 

Şunu da ili ve edelim ki: Eren 
köy İıtaıyonu ile aanatoryom ara· 
aındaki ....., bozuk ve fevkalade 
toz ve toprak içindedir. Belediye 
nin bu yolu asfalt olarak dÖfeye
cefini memnuniyetle haber aldık. 
Diin davetliler, yolların aulalUDlf 
obnasına rağmen, toz ve toprak
tan hayli müteeuir olmuflardır. Milyarlarca açığı 

kapatmağa 
uğraşıyorlar •• 

Hiç bir neticeye 
varamadan dağıldı 

Maksadısadecedüıı- M Doumer'in katilinin vaziyeti 
yayı komünistlikten • 

Bedava asma 
çubuğu WASHiNGTON, 3 (A.A.) 

Bu m..li urcin 11 ayma ait büt
çe açığı 2.a4.950 dolardır. 

WASHiNGTON, 3 (A . .A.) -

DENiZLi 3 (A.A.) - Bu ae· 
- h....,ai idare tarafından halka 
bedava datıtdan llOO bin ..._ 
çulauia ile yeniden 15 bin dönim 
bat clikilmİftİr. Hu....a idare bun Bütçenin mü-re-o.ini -m et-
dan baıka keneli fidanlıtmdan mek için 1.1%5 milyon dolar mik
-- 200 itin d11t fidanı da- ı dannda fazla varidata ihtiyaç var 
frtmı9br. d M ·· ili -·• · . 1 """ -" ır.. \1111 $U er IDC!QıUI .vvv .... 

.... lıir anla; ricade ~ 1 yon dolar kabul etmif olup aya
li de -•W lıüia cleiildir; çii~ nm kendi tahminatma cöre ke
be bizim po • lı · ıiıa uymııclıjı si· bul ettiii mikdarın yekllnu 
lıi, TiirlDyenin -'ime de mun- 1.244.500.000 dolardır. 

WASHiNGTON, 3 (A . .A.) -
1 Temmuzda batlayacak olan.,.., 

ni mali aene bütçeainin muvazene 

ai henüz aailaın bir ourette temin 

edilmit değildir. Konferans halin 

tahminlerini tan:aim etmektedir. 

Satıılardan reaim alınmaaına mü

teallik proje ber iki mecliı tara-

fından reddedilmit olduiundan 
bu proje s11ya dÜfmÜf demektir. 

NEW - YORK, 3 (A.A.) -
Birkaç zamandan beri cihan pet· 
rol pİ)'a&aımm iatikrarnu temin i .. 
çin möizak-1..de bulunmakta o 
lan konferana, hiç bir teoriye ou· 
reti bul•••••ffır .. 

WASHiNGTON, 3 (A.A.) -
Petnal konf.........,. alramete ai· 
......... dolqıwile Londncla =Ü t> 
,ir. Financial Newa'un New-Y.S. 
mahabiri, milli ...,.plar ile fwdi 
karteller a ........... ecaebi piyua
lar hakkında bir itilaf akdi ...... 
DIB -YVUI' ecliJmit oldqu
nİlll resmi surette lailcUrilanit oldu
tunu beyan elmİftİr. Bu itilaf, lai
li.hara Avrupada mü:aakere edile 
cektir. Ayni muhabire nazaran 
Ruslar bilha... istikbaldeki pat· 
rol aevkiyatmı 1931 aeneaindeki 
niabete indirmete Ye baaaaten Al 
manya, lnciltere ve l9PA1lyaclalıi 
petnal tevziine ait teahillb terkey 
!emekten imtina eylemektedirler. 
Rular ayni zamanda maht.lif 
ec:Debi donanmalarına petrol ita-
ama dair olan mukafthna-.lw 
den de Y ... eçmemektedlrler. 

Harp borçlanma 
faizi 

kurtarmakmıt PARIS, 3 (A.A.) - İıtintak hikimi müteveffa M. D--

mer'in katili Gorıuloff lehinde tahkikatın teniini Ye mukabil 

muayene :rapılmuım kabul etmemittir. Bundan dola:rı Gorau

loff kasten katil töhmeti:rle ciaa:ret mahkemesine seYkedil• 

PARIS, 3. A. A. - Gorgouloff 
meaeleaine ait tahkikat lıilka ... ..., hi-
- llulnıufhır. 

Katil öğled- sonra - defa ola
rak iatiçvap edilmit Ye lıa iatİçftp 

-.ıa iatintak halıimi kenclnine 
-.zı akliye mutabaaaulanaun •er 
mit olduia r&penl lıilclinnittir. 

c..-wı, ölmelı iotediiini ve 
fakat dibıyayı komiahdikten talılia 
etıneben ibaret olan fikrinin anlapl 
mıuau arzu ettiiini 16,lemit Ye o6z 

l..U... fU ounıtle -- etmİftİr: 
•• Çok namaahı bir adam ııfatile 

kendiaine kartı hiinı* n takdir 1 
bealedifiın M. Doıuı-'• kartı hiç
bir kinim yokta. Onun yerine batb 
bi . . - • el ... . ,._,,, r 1'91" " w ar •1-, yuae ıunıu-
recektiaı.'• 

DaYa welıilhri ,mitemmim talıki

kat .... istintak icrumı Ye --

nun. akliye mutM··ı•ılen tuafmdan 
tekrar mua,_., edilmeaini iatemit· 
tir. 

Malta ihtilafı 
halledildi 

cektir. 

Raylı.iştag'ın dağılmasına 
karar verildi 

BERLIN, 3 (A.A.) - KabUıe Ra:rhiıtaı 
geçirmeksizin dağıtdmaaına karar venniftir. 

mec:liıinin vakit 

Kibrit firketinin 
Vereceği para 

-----
Maliye uelrAletl ile aıuta

bıll kalındı mı? 

Lausanne 
Konferanu 
Etrafında 

Nı delildir. a.- ..ı.eı.i T6"riye 
... ~,.. olu ilıracııtı. itlıali
tmdan kat loat fada cılmuıdır. 1931 
-; iatatiatilderiaaa - Tir
kiyedmı ithalibmaz 8,.085,000 dolar 
olduiu ı..Ide Tiırlıiyeye ibracabnln: 
........ 1,713,000 dolardır. Cöriilii
.,_ ki ftZİyet Tiırlıiye"nin p le
lıiıadedir. Bina-ley yapdacak clae
rina"'',,. .. ıemit lair anl·z 
wcide .... , + oı-,.... Tiirkip. 
ye olan ihraca~ bir az daha ar
tırmaktır. Buna m hbil Tiiıki7eaııia 
bize kartı ...... ...... İhracab da bi
raz -bilir, ...._. biz.:. hiç bir 
• 'nru yoktur. 

Türt.iye de yapalan ithalit Ye İlıı· 
.._. istatistiklerinde bir noktaya 
nazan dikkati c:elı.etmek iaterinıı 
Türlôyeden Triyeate ıibi lını Anu 

Buenos 
Aires'te grev 

Kibrit tirketinin hazineye 

tem'ri:re etmesi lizım selen 

1,500,000 dolar hııklonda Ma

liye V ekiletile ıirkıııt müdürü 
M. Hofmann aruında cere

:ran etmekte ol- müzakent 

LONDRA, 3. A. A.- A~~ Ka- ,.!.!L J~ 3.ı.!d ~c1ı:1a":r':t:.: 1 henüz bitmemittir. . :. Hof

marumda ::::._...ı....ıan ~7 poo1ara .-elı Maili\ "" prek 1-d ! mann dün ıabah Ankaradan 
vap Y....,.. nearetit ye ··-'·--tolarmclaki mllzakerel 1 h · · -'-· "rke 

LONDRA, 3 (A.A.) - Bark 
layabank müeaaeaeai .tanfmdaa 
n.,...edilen Settele mu n11 Lau· 
aanne konferanoınıD tetkik ed
ii meaeleler hakkmda yazdıiı ltiı 
makalede HooYer moratory-· 
nun müddeti bittikten sonra tedİ· 
yata tekrar ltatl.-u fikrİllİaı 
tatbik aaU- çıkanlmaaı ..W.. 
kün olmadıiım kaydettikten -
ra diyor kiı 

"Emniyet "' itimat duy.....,. 
- tekrar canlanmaaı, ticaret 
"" aanayi erbabının bellerini doi 
rultmalan arzu ediliycraa HooYeı 
moratoryomunun bir çok -1• 
daha temdidi lizımselir. Bundan 
dolayı mu moratoryomun bir kaç 
ay için temdidi hemen h- fa7 
daaız olur, çünkü ı.u yolda bir 
temdit umumi itimataıalıiı arttır

maktan Ye dajıtlcı kunetlsiıt 

pa piyasalarına i1ınıç edilen bazı .,._ BUENOS-AIRES, 3. A.A. - Te
ya vardır ki bunlar transit auretile lefon kumpany ... müıtabdiınininden 
"-İkaya ihnç edilir. Bu kabil , bazısının ilin etmiı olduklan srev, 
"tY• llİzin iatatiatilılerde söriilmi· ı bir talmn tahribat yapılmakta olma. 
yor. Meaeli latanbuldan Triyeate. 1 dola • il di-..ı...L bi • ..ı.:ı .•. 

-"--'-...:1- - • 1 den bir k • yu e aı ,_,, r ,.._ .. ye •-.._. liilım er .. 
A •ı.. •· cleril-·'- ecl" 1 DUfhr. mı meru .. ya pn ...-t ır. 

a.nı..ı da T ürkiyeıoiıı .Aımrib Kumpanya lıu itte komüniatlorin 
• ya ıoli oldu • iddia etndtte olu 

mll•t"f&M M. EDiot, lqilterenin A ra ı-~ . . . ~ te nmıse ıeuoıt Ye f1 lte 
erika --'-·- ol eonaamda kib1e11nın nufuzu aleyhin 1 bir kaç aaat me,gul olduktan 

m Y• ·-r- llp moratoryo- ele bulunmut olmumdan dolayi -
ma tabi tutulanut olan borçları için 

1 

allfterini beyan ebnİftİr. ı aonra akıam tekrar Ankaraya 

yüzde 4 fa~ ~eolıit Ye banun diier Miimaileyhin lıu teıeblıilaü, Mal- ıitmittir. M. Hofmann dün, 
alikaclar hukumetler tarafından tu ta intihabatında ve Gozo piskopos- i ticketin 1,5 m41:ron doların tes 
v_İP edilmiı olduiunu beyan etmit- "'!1· ~>?- 1~30 tarihli nıhani ta- 1 viyMi meselesi hakkında Mali. 
tir. mimlennı ... almıılarclır. • 

Mümaileyh buna ilaveten lqilte- Bu tamimde milntahiplere Lord · ye V ekiletıle mutabık kaldı. 
reye medyvn lıulımdurulan melaali- Stricklend ile taraftarlarma ny Yel'· tını fakat bu huauata fazla 

m-1wini ...,-~ "" rey - ' • 



• ) -
··Mühendis mektebinde iboratuvar tesis 

Ekonomi 

Takas talimatnamesi 
henüz gelmedi 

•••••••• 
Talimatnamenin bir an evvel 

gönderilmesi 
vekaletten rica edilmiştir 

Son c;ıkan takaı kanunu mucı· 
bince halı ve tiftik ihraç edecek 
tacirl~r mukabilinde iatedilı:leri 
mallar.' idhal edebileceklerdir. Bu 
nıeaele hakkında, isahat almak Ü· 
•~re birçok tacirler tic~ret od~u
na müracaat etmektedırler. Tıca· 
ret odasında takas mulllllelesin.in 
ne auretle ol~cafına dair malô· 
nıat yoktur. Oda, kendiıine mür~
caat eden tacirlere fazla malu
lnilt almak içia ihracat ofiaine mü 
racaat etmelerini aöylüyor. Tak~~ 
tnuaınelesi hakkında ihracat ofm 
de fazla mahnnat .ahibi d"jildir. 
Taku kanununun •ureti tatbikm~ 
d,.ir bir talimatname olmadıfı ı· 
çin, İ.u daireler, tüccar•. fazla ma 
lümat veremiyorlar. Talınıatname 
nin bir an e,...el çıkanlmaaı lktı
•at veklletinden ehemmiyetle ri
i:'a edilmi!til'. 

Yağ fiatları 

verm.iılerdir. Bu kooperatife tica 
ret boraa•• memurlan da iıtirak 
edecektir. 

Marsilya piyasası 
Ticaret odaaına ıelen malüına 

ta cöre aon haha Marailya piya
.,.., fU ouretl• te•bit olunmUftur. 
Kuru üzüm 100 kilo itibarile Kıb
na mah 125 • 190 frank, İzmir 
Sultaniye 500, Korent 420, Venya 
105 frank. Zeytin yafı. 100 kilo 
itibarile Tunu• ekstra 520 • 540, 
C..zair 420-460, lıpanya 255 • 275 
frank, şark ekatra 470 · 520, tark 
enlla 400 - 430 frank. 

Fransız - Amerikan 
ticaret itilafı 

PARIS, 3 .A. A. - Salahiyettar 
mahafil Franaa ile Amerika arasın
daki muvakkat ticaret itililfnameıi
nin Amerikadan Franaaya yapılan it 

Bu sene memleketin her tara· I halatın kontenjantmanına münhasır 
fında yat boldur. Bilhaua Kars bulunduğunu beyan etm•ktedir. 
havaliıinde yeni yağhaneler açıla Bu itilifname zahiren yekcihettir 
ra.k çok mikdarda yağ İmal edil ve akdini zaruri kılan nokta da A
lllİ§tir. Yeni yağlar yakında sevke meriluı kontenjantman usulünü ta
dilmeğe batlanacaktır. Son za· kip etmediji halde Franaanın bu u
nıanlarda yağ fiatlan bir mikdar sulü daimi aurette tatbik etmesidir. 
yükıelmi9ti. Yeni mal gelmeğe Pariıteki Amerika ticaret odası, 
başladıktan sonra fiatler düşecek bu itilafnamenin Franaız ve Ameri
tir. Onümüzdeki kıı zarfında kan menafiinin iyi anlaşmasına doğ .. 
Kan ve Trabzon yailarmın pek 1'U büyük bir hatve olduğu ve iki 
ucuza aatıJacai.1 muhakkak adde memleket araıınd atlcaretin inki~lı 
diliyor. Piyaaada vejetalin fiatleri nı teshil eylediği mütaleasındadır. 
artmaktadır. Evvelce okkaaı 50 
kuMJfa ühlan vejetalin ,imdi 58 
kuruşa veriliyor. 

ficaret odasında da 
bir kooperatif 

Liman şirketi memurları ara
aında yapılan kooperatif, diğer 
büyük müeaaeıelerde de koopera
t.i~ !etkili fikrini uyandırmıtbr. 
Tıcaret odaıı memurları da liman 
tirketinin yaptığı eibi, bir iıtih
lalı kooperatifi !etkiline karar 

Poliste 

Gümüş para 
meselesi 

VASHINGTON, 3. A. A.- Mü
meııiller meclisi azasından mürek
kep bir heyet gümüş pal'a meselesi 
hakkında M Hoover'i ziyaret et
mi,tir, 

Mümeasiller meclisi nilkİt encü
meni reiai M. And~v Sotnf"rs, gü. .. 
müt paranın iatikrarı temin edi!me
dikçe fiatların iıtikrarını temine im. 
k9.n olm:ıdığını be)an etn1İştir. 

Heybelideki cinayet 1 
nasıl oldu? ı ....... ' 1 

Cinayet mahallinde rakı şişe_ 

Belediyede 

Sokaklarda 
Çukurlar ---
Badema oldukları 

gibi açık 
bırakılmayacak 

Istanbul Nasıl Eğleniyor! 
•• 
Usküdardan Sarıyere kadar 

bütün Boğaziçi ••• 
Kendimi bir seyyah yerine koydum ve elime 

rehberi alarak vapura bindim! 
Haftanın _en mühim haberi nedir? - Öküz li~anı ve Kuzgun 
baha •• - Kuleli köşk - Hümayun abad - Daranın tahtı nerede
dir? - Balta Iİlnanı ve Baltaoğlu - Emirgône - Bahai körfezi -
Yuşa peygamberin mezarı mı, yoksa Hergül'ün 'yatağı mı? 

Hararet derece•İ gölgede 1 - Haydupafa 9imendife-
33,4 ... Bana soı·arıanız, hafta- ı ri, zengin kervanları mahvet
nın en mühim hal>eri bu ... Gü. ti. Kervansaraylar ortadan 
zelim lstanbul, adeta cehen. kalktı. Artık, Üsküdar bir ta. 

Gerek halk ve gerek•e 9irket
ler tarafından h~r ne makıat1a o .. 
luraa olaun sokaklarde açılacak 
baca mahallerinin eskl haline ge .. 
tirilmeıi hakkında daimi encümen 
bir talimatname ve liıte yapmıt
tır. bu talimatnameye göre bele
diye, ücretleri aahipleri tarafın .. 
dan verilmek şartile bu işleri yap 
tıracaktır. Bu şartnam.eye göre 
bir baca asgari bir metre murah· 
ba ıolarak kabul edilmiştir. Bir ba 
ca açılacağı zaman belediyeye 
müracaat ediler~k ne kadar sa.ha 
açılacağı ve ne kadar zamanda 
ikmal edileceği bildirilecek ve iki 
miali miktannda beledi.reye bir nem kesildi. Ayağımı bastı- riki ticaret üzerinde değildir • ., 
depozito paraaı verilerek ruh•ati- 1 ğım kaldınm tas !arı. tabıınla• ' Üıküdarın eski eıerleri hakkın 
ye alınacaktır. Açılan bac,.ların ı rımın aıtmı ale~ gibi yakı- da da su malumatı veriyor: 

hin donanma kumandanı olan 
ve altı düz gemileri Dolmabah 
çeden kızakla Halice geçiren 
Balta oğlundan kalmıttır. Bal 
ta limanı, Boğaziçinin en latif 
vadilerinden biridir. Ve ıolda. 
ki tepenin üzerinde ileri doğ. 
ru taşkın bir düzlükten Boğa. 
zın pek cazip bir manzarası 

müsaade müddeti bittikten sont"a K • k b d K • yor ava urnun a, anunı 
azami üç gün için..Je Belediye ta· ·· . . 
mire bulacaktır. Tamirden aonra lç.mde, devamlı bır yan· Süleyrean bir saray inşa etmış 
kat'i m~araf heaap edilerek depo gın var: Su, gazoz, limonata, ' ti. Dördüncü Murat, bu sarayı 
zit<><!an ahn":c~k ve müteba.ki ~a- donclurrr.a .•. Bu yangına hiç genişleterek Bağdat sarayı. iı: 

vardır. 
Anadoluhisarının 

sundan rehber şöyle 
"Göksu,, 
bahsedi-ra hır hafta 1çmde sahıplerıne ıa- 1 kar etmiyor. mini verdi. Bu saray, 18 ıncı 

de olunacaktır. Beher metre mu- K .. d .. . • • . 1 1 d - k 
bb b · · t · t ·f • - J ac gun ur ıçtıgım gazo. aırın son arma ogru yı tırı- yor: 

ra aı aca ıçın amır arı ıeJı şoy .. .. . . T k G··k .. T·· · 
ledir: Adi kaldırım (75), parke • zun heıabını, koşedekı kahve- !arak malzemesı, op apı sa- - o su, urk kıbar maha 
(130), katranlı parke (250), adi i ci bile .şaşırdı. S.ağa bakıya- 1 raymdaki Bağdat kasrının inta 

1 
fi.linin en __ ziyad~ .z'.yaret ettiği 

§O•e (255), a.falt ;reya katranlı ı rum, hır 'erb~ tçı ... Hemen beş sııtda kullanıldı. Bu sarayın bır teferruç yerı ıdı. Kayıklar, 
~o•e (555), beton çımento (750) kuruşu uzatıyorum: yerinde şimdı Selimiye !<t~lası , derenin yukarısına kadar çıkar 
kuru•tur. A b . b 1 k d , d O d ··ı 1· b h 1 . • · - man ana bır turunç.. u unma ta ır. . ı. ra a go ge ı a çe er ıçın 
Mukataa vergisin- Sola bakıyorum bır dondur t Kuzguncuk hakkında reh- . de, müşterilerle dolu kahveler 

!Jfaarifle 
• 
iki yeni 
Laboratuvar 

Yüksek mühendis 
mektebinin bir ihti
yacı temin ediliyor 

Yükaek mühendis mektebinde 
bu aene iki mühım laboratuvar 
teıia edilmiıtir. Biri in~aat malze 
meai l&buratuvan, diğeri &U libo 
ratuvarıdır. Su liboratu"\·ilnnıa 

teıiaatına geçen aene baılanm14tı. 
Su mühendiıliğine ait her türlü 
ameli bilgileri gösteren bu labo
ratun.r, Balkan memleketlerinde 
ki li.boratuvarların hepsinin fev .. 
kindedir. fntaat malzemeai labora 
tuvarınm henüz tcaisatı bitruemit 
tir. Bu iki laboratuvar ile mekte
bin tetkik aahaaı ııeni,lemİf olu
yor. 

---·-----
Kabil sefaretimiz 

Riyaaeticümhur kıi.tibiumumi
li.f ine tayin edilen Hikmet Bey
den münh&I K&bil aefaretine, büt 
çe ta~arrufu dolayıaile, timdilik 
bıç kımae tayin edilme,.ecektir. 
Sefaret B~şkatibi Sadullah Bey 
maılahatguzar sıfatile ifayi va:zİ· 
fe edecektir. 

·-· 
Mahpusların 
Mikdarı d "h ilaf macı. Derhal çökiiyonım: berde fazla bir şey yok: Fatih bulunurdu. 

en 1 t - Çabuk bir karı:ıık don- Mehmet zamanında Kuzgun .

1 

Sahilde görünen Göksu kas İstanbul hapisanesindeki 
Evkaf, açılan yeni yollardan durma... 1 baba isminde biti yaşadı.ğı rını, .dirinci Mahmut yaptır- mahkumların adedi (835) j 

ve araaaı vakıf olduğu halde yeri Nerede bir kalabalık görür· ı için, adına Kuzguncuk denıl- mıştı. Uçüncü Selim, 1795 le bulmuştur. Bunun ıçin bazı 
ne yeni binalar yapılan emlakten sem anlıyorum ki şerbetçi dük miş. 1 bura"nı tamir ettirdi. Abdül- mahkumlar başka hapisanele. 
de mukataa vergiai de iatemekte, kanıdır. Hiç düıünrr eden giri- ı Beyler beyinin zo.rif c:ı- 1 azizin annegi de, hemen yeni. re nakledilmişlerdi. Evvelki 
fakat belediye buna itiraz etmek · h kk d hb · h'f 1 d · d 
tedir. Evkaf şimdi yeni bir şey da yorum.. mii a ın a re erın sa ı e- en ınşa ettirerek, yanına şim- &.ün e tekrar ( 15) mahkı'.ını 
ha talep etmeğe başlamı~tır. ·Bir Kışın odun kömür masrafı, !erinde şunları okuyorum: Ca- diki ı;:üzel çeşmeyi yaptırdı • ., Üsküdar tevkifhanesine gönde 
kaç sene evvel evkaftan idarei hu kese~erin dibine darı ekmişti. mİİ, Sultan Mecit yaptırmıştı. işte Emirgunın da tarihi: ; rilmiştir. 
•usiyeden devredilen eaki medre- Sıcaklar böyle giderse, bir gün Sultan Mahmudun zamanında Erivan, kalesinin anahtarını 
ıe ve mektep binalarından muka lük şerbet, dondurma masrafı, burası geniş bir bahçe idi"Şevk Dördüncü Murada teslim ettik 
taa v~rgiai iatiyot". Bu talebe de İ· 
tiraz ediliyor. Belediye ve idarei bir aylık odun kömüre başa Ahit,. diye anılan bu bahçe len sonra, İstanbula gelen E. 
hususiyenin noktai nazarına göre baş gelecek! Sırası geldiği za- ·!erin ortasında Abdülmecit Bey 

1 
mirgüne oğlu Yusuf Paşaya, 

bu mektep ve medr~seler evkafın man soğukluktan hoşlanmadı" lerbeyi sarayını inşa ettirdi. ı Padişah hizmetine ırükafaten 
idare&i altında iken nıuk;ota:ı ver- ğımızı söyleriz. 1865 senesinde lstanbulu ziya- burada bir saray yaptırmıştı. 
gsine tabi değildiler. Esaaen mü- Halbuki, bugünler aklı~z rete gelen Fransız lmparatori. 1 Emirgan İsmi Emirgüne'den 
esaesatı hayriye öteden beri mu· d • 
kataa vergisine tabi olmadığın- fikrimiz soğuklukta.. Han ı- çesi Ojeni bu sarayda misafir kalmadır. 
dan, mektep ve medreselerde mü se biri, soğukça bir lii.f etse de 1 kaldı. Kanhcaya gelince: Burada, 
"sseaatı hayriyeye dahil oldukla- b:raz serinlesek diye, dü,ünece Abdülhamidin ~on günleri ı Köprülülerin eski yalısı enkaz 
rına göre bu v"rırin;n ıimd; isten- friz. Çok ~ükür ki aramızda böy 1 de bu sarayda geçti. halinde görülür. Bahçenin or-
meai doğru değildir. Evkaf, bu ea· leleri eksik değil!.. 

1 
Çengelköyün ismi, Fatih tasında fıskiyeli mermer bir 

h:i mcdre .ie ve mekteplerden ço· · d 
ğunun iclarei burn•iyc tarafmdan İıtanbulun bu mevıım e ı Mehmet zamanında burada bu havuz vardır. 
kiraya verilerek mektep, medreae en serin köşesi, Boğaz kıyıla- 1 lunan çengel biçiminde bir ge. Kanlıca camiini, Kanuni 
m:abiyetini kayb.,tıikleri iddiaaın- rıdır. Hisarları g~_ti.kten so~-1 ~i demirinden dolayı verilmiş J zamanında Bostancıbaşı İsken 
dadır. ra, rüzgar püfür pufur esmege tır. der Pata yaptırınıştır. Köyün 

Köpükle yangın başlar. Rumeli sahilindeki Ortakö- ı yanında Bahai körfezi iımile 
söndürülecek Kendi kendime düşündüm: ye gelince; bu köy, 1stanbulun maruf latif bir dere bulunmak-

- Bugün bir seyyah gibi, fethinden evvel, rahiplerile tadır.,. 
Yangınları aöndürınek için •ı· elime rehberi alıp, Boğaziçi meıhurmuş. Rehber şimdiki 1 Çubuklu, vaktile uykusuz. 

kılan aular bir çok efyanın bozul- ""puruna binsem, hiç bir iıke- Rum kilisesinde iki patrik met \ lar manastırı imit. Üç yüz ka 
masma sebep oluyor. Belediye bu lede inmeden yukarı Boğaza fun olduğunu yazıyor. dar papaz, burada gözlerine 
na m&ni olmak Üzere yanlJınlar-

Semplon ekspresin
de tadilat 

Sirkeci ile Paris ve Londra 
arasında işleyen ve bir şubesi 
Viyana ve Berline giden Semp 
lon ekspresi seferlerinde bazı 
tadilat yapılmıştır. Sirkeciden 
hareket edecek semplon kata
rı, bundan sonra haftada üç 
gün Belgrattan Yiyanaya ve 
haftada dört gün de yine Bel. 
gratan Berline gidecektir. 

Tütün inhisar! me
murin müdürlüğü 

da su yerine köpük kullanmağa kadar gidip gelsem .. Hem ıü- , Arnavutköyünün akıntı bur uyku girmeden geceli gündüz. 
karar vermit ve tecnib., edilmek zel bir deniz havası alır, hem nunda şimdi birahanelerin bu- lü dua ederlermiş. Çubuklu. 
uzere dört köpük cihuı satın alın de masraf etmeden karilere bir lunduğu yer, vaktile kili~e i- nun, bahçesi ve bir de bülbül. İ 

Sabık kambiyo borsası ko
miser vekili Addülkadir Bey til 
tün inhisar idaresi memurin 
müdürlüğüne tayin edilmiştir. __.., .. __ 

maama t<0şebbüs etmiıtir. Köpük yazı mevzuu çıkarmıs olu- mıt·· leri meşhurdur. Vaktile, bil- skenderiyede veba 
1 • k d hl b 1 t ' cihazından çıkacak köpi.ık, •u ka rum... Rehber, bizi yine karşıya ge mem hangi padişah, bazı sa-en Ve a e er U UnWUŞ Ur I dar eıyayi tahrip etmemekle be- C .. l . B • . . . . V .k.. balılar, buı·aya bu""lbu .. l dı.nleme lskenderiyede ahiren vefat 

raber yanvının aöndürülmeaindo uma gun erı, ogazıçı va.. çırıyor: anı oy... ·ı . 1 
~ b 1 ı e netıce enen veba vak'aları Bundan bir kaç gün evvel Heybe- mal almakla maznu:ıen Hakkı iamin daha müeuir oluyormuf. Verilen pur iskelesi, başlı başına bir i- Bu köyün çok eski ir tari ğe ge irmiş. ld h 

1 be · d bi · 1-1 y ı ah ba 1 d · p b h görü üğü aber alınını• oldu-i.ıe bir cinayet nkaaı ha r veril- e rıni ya0<a amıştı. apı an t - malümata göre on bin litre auyuıı lem olur. Adım şında, ya he malik oma ığını öğrer.ıyo- aşa a çesi, sadrazam He- ~ 
,,.~ti. Bir ay kadar evvel öldürüldü- lrikatta bu adamın aldığı e~yaları aak söndüreceği sahayı bin litrelik bir çilek sepeti, ya İçi nevale 

1 
ruz. Şimdiki Kuleli mektebi. zirpare Ahmet Paşamn yalı- ğundan, rnezkı'.ır lskenderiye li 

zl:u anlatılan maktulün henüz hüvi- ladığ1 yerler meydana çıkanlmttr. köpükle söndürmek kabil olacak- b l d d b · k k d d 1 b • manına kartı rnuayenei tıbbiye 
nti tespit edil...,emiı. hüviyetini tea Buralarda bir çok e~ya bulunmuı : ınıf. Dört köpük cihazı mevcut ile dolu bir paket ayağınıza ta 1 nin u un uğu yer e ır öş sın an o ayı uraya veri.mit ve itilaflar tedbirleri vazolun. 
pİte medar bir iz de elde edilememİf tur. E~ya müsadere edilmiıtir. Hak. itfaiye grupları araaında taksım kılır.. ı varmış. Kuleli kilşk diye anı- ·bir isimdir. Köyün yukarısın. muıtur. 
tir. Bu enarengiz cinayetin tahki- kı adliyeye verilmiıtir, 1 edilecektir. Tecrübe muvaffakı- Gi!enin önüne sokulup bi- 1 lırmış. Kuleli İsmi de buradan I da lncir köyü vardır. incir 
kotkine pofü müdürlüğü cinayet ma El" ••terli çocuk 1 yetle neticelendiği ı..kdird". artık !et almak adeta kurt ağzından 1 kalmış demek oluyor. köyünün ilersindeki Sultaniye 
aası memurları ehemıruyetle devam 1 JI yangın e•naaında suyun kıfayet- kuzu kapmak gibi bir şeydir. Bebekle Üçüncü Selimin 1 çayırında, İkinci Bayezit, İran göre, burası her gölün yatağı. 
etmektediı-ler. Fatihli Abdurrahman ve Oı- sizliği de ikinci derecede kalacak k l · ... ı .. 1 b" S d t tt··· h" 1 d k dır. 

· "k" k k mı•. Belediye, bundan batka mev Ben İs e eye gıttıgım zaman, ı guze ır sarayı varmış. onra • a zap e ıgı şe ır er e i saray 
Cinayet çok eırarengizdir. Maktül man iıimlerınde ı ı çocu a \ga Y Ü 1 d 1 B' · l kk. · ı o ··ı ti Abd ı cut aekiz ga:ı: maakesini 32 ye çı- vapurun saatine epeyce vakit çüncü Ahmet, buraya "Hü- ' ar ar. a ınmış malzeme ile ızım le ii. ımize göre Burgaz "dasına nazır çamlık ıahilin etmış er, ı~an Jl e ~ urr~ l 1 1 ı . İ Y Al h• 1 

d< bulunmuştur . Bu oahile sandalla manı muhtelıf yederınden agn· karmağa karar vermi1 ve aipari1 vardı. Gişe açılır açı maz, ka- mayun Abat" kötkünü yap- ran tarzında bir saray yaptır• Uta ey ısse im bu tepede 
celdiği yanında arkadatları olduğu aurette yaralamıştır. Ço•uk hasta k bulunmuştur. Fazla duman ya !abalık basmadan biletimi aL tırmış. Zamanla enkaz haline i mıftı. ve bu mezarın içinde yatar. 

' k · ·ıd·-· 1 1 haneye kaldırıhnıştır. pan yangınlarda h .. m yanan yer'i d D • ·· t ... 1 k. ki · · d · d' Y ·k·· V k ·ı b d orada oturulup ra 1 ıçı 1 ır 1 an •t• - B" k l •öndürmek, hem d, içeride kalan ım. ogru vapurun us guger ge en oş erın yerın e ~ım ı j enı oy: a tı e ura a Büyükderenin ismı Vati 
maktadır Rakı ti1eleri ve kadehler ır ÇOCU mese e- ları kurtarmak için bu 32 maske teıine .. Elimdeki rehberin Bo. 1 Validei Hidivi'nin muhte§em çok kocayemi§i (Komara) ye- Kolpoı imiş. "Derin dere ma 
~ılmış bir halde bulunmu,ıur. Bu • d k Ji itfaiye .,fradı iıtihJam edilecek ğaziı;i faslını açtım. · yalısı yükseliyor. l ti,irmiş. Bizanslılar, bundan nasına gelirmi•. Bu dere," va!,· 
maN.lde maktul sol tarafına yan sın en a vga · R h • 
) tmıı vaziyette bulunmakta. aağ l tir. Başta Üsküdar.. e ber di. (;eçelim Kandilliye: Bura- dolayı Yeniköye Komarodes tile pek sevilen bir mesire ımıs. 
tarafında da 4 derin bıçak .. y~raaı Fındıklıda Afitap, Makbule ve Ç"l k b l t yor ki: da Uçüncü Muradın bir sarayı ismini vermişler. Rehber diyor ki: • 
ııöriılmektedi... Maktulün uzennde Fatma Hanım isimlerinde üç ka- 1 e O amma... - Bizans devrinde kadim varmış. On yedinci asrın son- Tarabya: Şifa manasına ge 
adi neviden ve aiyah kuma§lan av- dın bir. çocuk me•eleainden ~av- Bu sene çilek çok boldur. He- Hrisopolis, bugün Üsküdarın !arına doğru, harap olan bu aa len, therapie'den geliyor. Vak- - Büyükdereden Kocatat te 

d •ır ga etmıtlerdır. Kavgada Afıtap - · · · ·d • pesine pek güzel t ·hı cı hic;imi bir elbiıe var ır, çama, • M kb ı h 1 b. 1 k nuz mevaımın ıptı aaında olduıru- haiz oldug"u ehemmiyete .. ma- rayı, sadrazam lbrahim Pa•a, tile, Tarabyaya getirilen has. enezzu eı 
ve ve a u e an1m ar ır o ara h ld b. h f d . • 1 b· ı· B d B ları kirlidir. Ayağında yün çorap Fatma hanımı f.,na halde dövmüş 1~~zHa e. ~rl ~ta "n ~erı her lik değildi. O zamanki Uıkü- yeniden yaptırmıt• 1751 de Si taların mutlaka ıyı olacağına yapı a 1 ır. u tepe en oğaz 

kalın kundu,...lar vardır. Giyimiş tar 1 d. M h ı·f 1 . d gun asrr ıa e esıne vasatı olarak d D )' b 'k• t . . M h b. d •t·k d"I' · içinin gayet latif biı· manzara 
Z! orta Anadolu ebaliainden olduğu er ır. u. te ı yer enn en ya;a 1500 aepet çilek geliyor. Arnavut ar, ama ıs ıırnunun ı ı a. rıncı a mut, sarayı ıraz a- ı ı at e ı ırmış. 

k ··ı 35 38 !anan ve bıtap kalan kadın polıae ı ·· ·· B bel t d E -ı· rafıl'da kiindi .. Damalis, ö. 1 ha geni•letmi•. Ve bir cami Beykozun tarihte birçok sı vardır • ., zannını vermektedir. Ma tu - - 1 1 . t' Af"t M k <oyu ve e ' en maa a -reg ı- , , 
Ya•larında tahmin edilmektedir.Tet murachaa elmış ır. · 1 ap ve a den de cok mikdarda çilek gel- küz manasına gelir. Bugünkü ile bir de hamam inşa etmit• defalar iımi geçiyor: Ruaya'ya Rehbere nazaran, Mesar bur 

• bule anım arı polıa yakalayarak 1 kt d.- A tk.. .. ·ı .. b 1 k 1 K f k · · S hiai için icap eden tedbirlere tevea- tahkikata batlamıştır. ~e 
2
"o 1~ 7a•u 11 oyu 1c0.ı ekgı top vapur iskeletinin u unduğu Rehber diyor ki: artı yapı an ırım se erinde nunun es i ıımı imas idi. Bu 

iil edilmiıtir. Bu meyanda elbiaele an • reg' ma arı uruıa yere Öküz limanı denilmesinin 1 - Ne yazık ki, bu latif köy, müttefik Fransız ve lnııiliz do burunda Venüs namına bir 
•i .. klanmıı. eıkali mümkün merte Kereste hırsızı satıldo&,ı halde manavlar ve diier sebeb; budur. iki defa yanmı~tır. Bundan bir nanmaları bu koyda toplanmıt heykel rekzedilnıiıti. Dünya. 
be tespit edilerek fotoğrafileri alın· .. . perake~de aatcılar adetao arala- ı 
- 1 • d"I . t' Ce edı·n ıe• Birkac gun evvel Kereıtecıler- rında bırleşerek yerlı çileği 55 Burada lskütaryon isminde kaç sene evveline gelinceye ka !ardı. Köyün bir kilometre iler nın en güzel suları. Mesar bur 
"d! ve amım e ı mıs ır. ı "" d. . . d b" k - . • 1 1 d k. H k . k 1 'I iıir· d b. f "d h. ı 1 yaca•ı de Oaep efen 1 ısmın e ır ereı- Ereglı malını da 45 kuru,ıan a~a eski bir Bizans sarayı vardı. dar, Kandilli ngi izlerce pek sin e ı ün ir ıs e esi muahe nunun az ı ersindeki vad:de 

ın en >r '' e '" 0 mı • d d k .. lr t • k d. 1 ·· h 
ınuhakknk addedilmektedir. Çünkü te tüccarının eposun an u ıye gıya verm, te ır er. "Usküdar., adı oradan kalmış- j sevilen bir meıire idi. desi le met urdur. Fatih Meh. toplanmı§tır: Kestane suyu, 
~et tamnmıyacak kadar tefeuüh li mikdarda _k.,reıtfe dçalınmııtır. -·········-···········--··· .. •••· ·····-·· .. --··• tır. Rum li hisarı hakkında ıun 1 met, Tokatm zaptı haberini Fmdıksuyu, Fıstıkauyu, Hün. 
~ın· h ita d • 1 t Polia merke:ı:ı tara ın an yapılan . b d ld ı b 
'' 1t ve a agı mıt ır. . · d b h ı - zı u a amın ça ığı e~yayı kim· Rehber, bundan sonra, Üs. ları okuyorum: alınca, ur da bir saray yap. kirıuyu, Çırçırsuyu ilh .... ,, 

Cina ti b" rh 1 k ser· ol tahkikat netıcesın e u ıraız ıgı lere aattığı ve daha bath:a arka. h d b d J E k h 1 
lllaıı v!;a i,;~\;i~d:~ı~ladee bi: ka: yap~~kla maznunen Ha~an i•~:k daşları olup olmadığını tahkik et- küfd;~ ad~tın a, azı ~rihi d B;~zıb. e~. ~~kyer~ bu tı.~mıştı. n azı a a ııörü. Boğaziçinin kabataslak da 
dın rekabeti bulunması ihtimali de b!rı" yakala~mı~~ı~-, .a•a::.,ı. mektedir. tk~ sı at ver ı ten sonra, ıyor- rast bır. d ın hışı ıD~r. ubusu ı' nurB .. d ·ık k" f b "k 1 olsa, mazisi 'hakkında şu kü. 

e düıünülmektedir tahkıkatta bu cur:nu m. <a~ ". '.~- T l h ı: nun atın a, meş ur ara, .. ız e ı ııgıt a rı ası, çük malumat t l _ 
1-!erı. ld . r · eh • •~ele harekatı şuphelı goı·ulmu~ utu an ırsız - İstan. bulun fethindt'n son geçitten karııya geçti. Niha. Uçüncu Selim zamanında, Bey mak b·ıım 1k. 

1 
°P

1 
ay.ıp. yafz-

1' e cınayet po ııı emnu- ı· d . eydana çıkmıştır c·b ı·d F em ı <arı e 
Yeti, surette alakadar etmektedir. ve ne ıc> pldı~ .m . ki k \ ı a ı e ener caddesinde ra, şehir Üsküdar namını aldı, yet 1453 te de Türkler geçti. , kozda yapılmııtır. d l ' ld ? r ıçın ay 
Cına t 1 dah Hasanın ça ıgı, ••yayı sa ama 193 1 d . . h . • . •k 1 Ş' d"k" h• b l ' B k d T a ı o u mıı. 

l\•~ Y• masası memur arı a ld • lu•ılmı• ,.e yapı numara ı un egırmenınin ve e emmıyelı gıttı çe arttı. er, ım ı ı ısarın u undıığu , ey oz an okat deresi .. .. .. • 
"'•lak cina . . .. de t o u ı:ıı e·' an ' ' . ı k d k h d 1 ı D d k B ai · k ld yetını ortcn. <~ra~ per 1 ı ara•t rır.ada Oıep efer.dinin arşısın a mu im amal Huse Camiler, rne rese er saraylar, tepe, senelerce "Dara'nın tah. yolile Yu~a tepesine çıkılır .. ı uşun um ı: u izahat, 
nı a ırmadan böyle ıluncı ve es· an ' ı· k 1 · · • · · k·ı· d.ld Ş h ki B •aren&i~ b" . 1 1 b d~posıınJan çalınm•1 el ı parça e yıne ı:ııt eşya ve saıı·eyı ı ıt İnsa e ı i. e ir şarka v ce. tı , diye n!lıldı. Bu tepede, 6 metre tulünde yapaca nrı o gaz g zintilenıı 

I ·-.. • ır cınayq)e tanı aıınıt u , B d d h ı .1 l ' d b Ik' 
•nm•ktadırla r- k '•u.unmttıtur ura a a a ı kırmak suretı e ça an meşhur nı:ba c!oııru yayıldı. Ruırelihisnrından sonra ge 2 metre g nişliğinde duvarla ' e,. e ı gezip dola lıKları y r 

b:.ı!u ev cşyıl n ~· bulunmu1· sabıknlılardan Basri oğlu Ha. Sonra buyu: yan11 l:ı.rh ! n t n 1 r, Balta lın nı ismi- muhat bir kabir görı.iliır. Ya. le.rı, daha f ız~ ı nla1 n il .. tet. 
MU$lU'T" Hasanın otedP.n berı bu 1 l b ' 1 1 
civarcl' h ,..,,11'. )"""'"'I" oldu- san çalına-ı eşyı i - birlıkte ya na•ıl ıa ~ a yüz tt.tt..ı•:l•ntı Y rı h 1 ticlk vaclivi teskil ıı-:da harp bir camii b·r ku. • ı t etrre erir-ve le olur! 

r(,, ~u ıınl •1 ,~•,•,lı Pol m•rke- I anm ştı· • z.ı keıı d.)or !ci· ',!; R1It1 li~ ioıni. ~ati, yu vardır. Bizans hu.ıfele.in , M. S;ı.liih:ı.dd n c 
Me l'L' ~ esya 

• rd .. 
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A&rm umdMi "M1LL1YET'' tir. 

4 HAZİRAN 1932 
1 darehane: Aıılıara caddeei, 

100 Ne 

Telınıf ••rui: lst. MilU7.t 
Telefon Na..-aları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yuı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ,.e Matı.. 24310 

\ Onların arkasında da tabii Bul 1 r• 1 San'at bahisleri 1 1 , ııarlar. Gözümü yu lll!hım. Ken • dimi evin damına koyu verdim .• 
• Dörl metre kadar va rdı. Bir Yeni san'at 1 kaç kiremit kırıldı. Hemen 

'
' dam kapaı· ına ko•tum. Can 

T Bütüa cihan mimart•rmm. ye- mimarlanna müracaat etınek •el 
havlile onu kopardım .. Ben · , .: -~ k dukl mı'ttı'r'. •• aan au _,aya oy arı mu-

r danı kapağından içeri girerken hakkak. Bi1: - ve bizim seviye- Himaye edilmi7en san'atkir, 

Memnu aşk 
- Franuzc:aclaa. -

Genç kız dedi ki.: 
- Emin olunuz, bayalmıda 

aiııi alakadar edecek mühim 
bir ıey yok. 

1 
arkada9lar da birer birer da- mizde olan milletler - belki bu kendi aiyile tabii böyle iptidai 

1 
mm üstüne (kiip, küp) dütü· ıan'ati11 h..,üz etiidile meuulüz, bir 4ekilde kalır. Ve Almanya- Genç kız kendisi ile konu

: yorlardı. . fakat Ruıya, Almanya, Holanda dan, Avusturyadan selen mimar ıan adamın gazeteci olduiunu 

ı
l Jfenılehettr 

Bolu da 
Asarı atika 

----·-
Musanna ve her 
tarafı men.kut 

bir oda bulundu 

1 
Çatı arası karanlık •. Başı- gibi mill,.tlerin de bu aan'alta ori- ve projeler de yalnız bir ,ey dü- biliyordu. Acaba hayatında BOLU, 2 _ Boluaua Bü. 

1 

! mı dam kiı·işlerine vurdum... jinal ve kuvvetli ıan'at eserleri JÜnürler "Para ve Menfaat,, . birçok maceraları ve yahut bir kü! kariyesinde, köylüler tara 
1 l Ö .. ki' b b b' F ibda .. ttiklerini de inkar edeme· Bu •ebepten yerli mermer var tek macerası var da, herkesin 

-------------• ı rumce ı er at ır yer... a .. . .. .. 1 d' . k fından yapılan hafriyat netic:e-
k dd 'd . k" k yiz. Yeni san'ab bir ekonomi, çe· ken dağılan ve cili bile kabul et gozu onune yayı ır ıye mı oı· 

ABONE ÜCRETLERİ . at tere i.ı e ım an yo tu.. ku d 1 .inde musanna bir surette, 
· lik ,.e beton iti zamaedenler çok miyen kötü ftalyan pudt.aklerin- yor U · 

T k · · H Bulgarla,· p~imizde ... Bir ı!ık menlruı ve renkli bir tekilde 
iir ıye ı~·ın .m~· ıçrn • ~ aldanıyorlar. Yeni san'atin, eaki den abideler, Avnıpadan to»ba- Maamafih her ikisi de bir b od b 1 

L. K. L. K. l gözüme ilişli .. iç kapağı k~- aan'atin dejenere olmut bir istiha !arla alım nakleder gibi gelen masada oturuyorlardı. Kız bi. ir a u unmuıtur. Bu yer-
3 ı · 4 8 _ I fettim .. Hemen ona da yapıs. h 1 1 1 b' .. 1.. d h . . 'b . ka de daha ne gibi ıeyler bulundu •7 1

• 1 - • le•İ olduuunu iddia etmekle yeni arç ar • yapı mış ır tür u mev- raz a a ıçınce ı tıyatını y. ~ l 1 r k h 
" 50 1• tnn Tutt m El' d k ldı A • gu an aıı mamııtır. ıırün Ü Ü 
" " 1 .. - 1 ' u · ım e a · • ·~n'atin hakiki karakterile kar•ı- kiine yerl94miyen "Ben yabancı- betti ve birden bire dili .-lizül-

b k bi k d f ' .,... kUmet müaaade.iı: olan bu haf 
14 - 28 - ! 'ağı a hm · r a ın 1

1 
erge la•madan bire.ok i<imiz mimarın yım,. - ? : diye bağıran binalar dü. Gevezel-ti. Gazeteci ıu · ı· T d b 1 ' ' -r riyala mani olarak Ankaraya ------------- ıt ıyormuş. avan an ge.~-ı u • 1 • f • fi d meydana gelir . suali sonnuıtu·, 

1 k k 
yaplıgı e4er ~nn otonı·a ann an malu'mat verı'lmı'tt;• 

Gelen evrak geri verilmez - , korkunc. gürültü er ile or ı ~ it I• ~ k'I ı it ı u' · ;eni san'ı.ı hakkında fikir alın· a ;a pur.cn 'e yapı an, • - - Çocukluğunuzdan beri Bu asarı atikanm timdiye 
Müddeti seçen nüıhalar lO kul• mu§ gözlerini dikmi~ bakıyor- m.; oluror. Yirminci l\sırdaki mal yan heykeltra.-;1tmın - ismi ebe kalbiniz bo§ mu? Hiç sevmedi kadar havalimizde bulunanla-
ruflur. Gazete •• matbaaya ait du. Yanında da bir • karyola 1 .1 . . . 1 k' . • • di olup malzemeainin dayanma niz mi? Sevilmediniz mi? ka k ~ ki d old • 
i~ler için aiidiriyete müracaat 1 vardı. Ben !imşek gibi lıar<..rı 7 emc 1 

e, Y'':n
1 

'""'.. akur< " 1 ıçbnlıaı müddeti muvakkat olan - abide rın t at ıev n e ugu 
edilir. Guetenoiz ilinlann m••'u d' ı.ı d ı·ı 1 yaıayıf lnrzı "• go le tayyare er !erile yeni san'ata ve T"-'- hey· Bir ıenç kız için sevmemek söylenmekteclir. Son zamanlar-

ı 
ver ım. ~ emen e.ı eten a~a- · denizde taht.,Jbahirler bas döndü """ b · dada •ehrimiııcle aıan atika a-liydini kahul etmez. - ti d K 1 d' · keltratına kıymet bi~mek ne ı.a- veya sevilmeme!<, bu ka il mı s 
gı a a ım.. aryo aya u~- riicü bir sür'atle giderken, Mısırlı ~- d' ? G l · · b rayanlara ıık ıık tesadüf edili-

ıı-------------1 l" L' 'k 'b· 1 da.r manasız ise, Avrupalı mimara lr. üze ' şırın, uzunca oy· ı um. ıı.ıtı lop gı ı yay an. f 1 •• h b d·' .. d. .. k l · . k' 'ki' · · 1 b' yor BUGÜNKÜ HAVA 

l 
_ 1 e " ın nıa u unu u~unere iımarlama yaptırılan, kumu, kire u, ın ırpı ı, ırı göz Ü ır • 

drm ... lk'nci defa karyolaya du 
Yea.ilköy ukerl rasat n.~ke- , , yr.ptıiı K:ırnaklan fikıl' ~e aan'at ci bile, Avrupadan gelen binalar krz! Seıi küçük bir kız gibi Bursa gazetelerı· 

fÜnce hemen yere.. Kadın 1 • ı 
zinden verilen malUmata nazaran ' a.lmıya<"ağımız ıi.bi taş ve tahta- la yeni şan'ata ve yeni Türk aan'· halavetli ve bi lUri •• 

bugün han• a.r; bulutlu olacak, 1 nn ;r.a e ın e ın4aat ma zeme at ar anna k1YJJ1et biçmek te o Dedi ki: 

12 
" 

150,000 
ingiliz 

-·-
Yakında tevziata 

başlanıyor 

latanbulda etabli Rumlar• 
iadesi kabil olmayan emvaline 
mukabil Yunan hükümeti ta
rafından mübadele komiıyonu. 
emrine verilen 150 bin lngi
fü: lirasının tevzii için yapıl
makta olan tetkikat bitmek ü. 
zeredir. Komisyona alakadar
lar tarafından 4500 müracaat 
Yaki olmuştur. Yapılan tetki
kat neticeainde bunların üçte 
biri reddedilmiştir. Komisyon

ca kabul edilerek tazmin edile
cek olan amvalin kıymeti 1 mil 
yon 135.000 İngiliz lirasına ba 
!iğ olmaktadır. Tazminal ola. 
rak tevzi edilecek para 150 biD. 
lnıiliz liruı olduğundan, ala
kadarlara muayyen nisbet mu. 
kabilinde isabet edecek mikda 
nn yakında temin" batlana· 
caktır. 

rüzııar Larp istilıametıerindetl ha. 
fif e•ecektir. 

"Hay!,, dedi bayıldı ... Durma- d ba .. 1 d . 1 k' 1 1 birleştirilı·yor 
' ğa vakit yok, zaten arkada~lar 1 •i olmıyan Yunanlının •ene alla k d d B ·· b ka ! • • a ar manasız rr. ugun &J , - Ha! demek öğrenmek BURSA, 2 - Buna halke- '••----l!!!ll!!!l!m.,.1!!!_!!9_ 

da birer birer "lüp, lüp., atlıyc_»r ı' hına tapmak için •apbg" ı Akropo me tek ti d d - · ' t • · I' , m e er e oıan yenı sana istediğiniz fey bu gıbi vak'a- vı ne,riyat şubesi, tehrimizde-
Dün taz7İki nesimi 761 mili-

metre, azami hararet 25 aııari 11 
denoc:e idi. 

lllıfla11111 

Marul akını 

. larclı... Oraclan fırladım a~aı:ı I tundan, cih&na azemet ve ıene- mu affak lmuşt T- k · ki 
' 

0 ur. ur mımar lar ve hatıralar... gazeteleı·i birlettirip günde. 
ya.... 1 tini ııö•t.,»meı.. iıtiyen Romalı•nn ları da "Y"İ himayeyi ıröriirlene _ Evet belki de evlendi- lik bir gazete nqrini temin için 

Ne kadar olaa telıi•la sersem ı taflarmı bir Çinli minyatürcü gibi ve onlHa da ayni tecrübe sabala- ' 1 b" t bb'' b 1 • ı niz ve mes'ut olmadınız. 1 ır ee, uıte u unmuttuı·. 
lemı!::.:. Ben sokak kllpısı di- , delik detik "ttigi Ve.ta mabedin- n açıhTU. f'min olalım ki bizim Ş h 

b h k f J T .. ,... · · d d .. l-crt'ı'beden ıonra &elen eaerı'· - Hah hah hah! Benim 1 e rimizde (resmi Bursa) ye a çe apısı lara ına gitmi en, Urt•un carnmn en, çep>1.,_ ~ ., ' ' ı d d h f d 'ki d f 
H 1 d el sinden mot•'( ala•ak L.. el miz onlarınkinden çok daha ..;;_ nc"im var ki beni alsınlar an maa a a ta a ı e a ÇI· 

da bir ücret mukabilinde tah. 
nit edilerek muhafaza edildii! 
söylenmektedir. 

iki taki nasıl 
öldürüldü? ıım. alamı an ayıp ön iim. • "" uır " ,,_ , . .. .. " . kan (Yeni fikir) ve Halkın se. 

S k k •~n'at e•eri yapılam&z . zel olacaktır . Ö J 1 b l f k o ak apısını açarken .. A,.ka - Ye 0 sa, u un a ~r si), ve (Karde") gazeteleri in Malatvadan bildirili•·or, 
d .. Yeni aan·ati Türk mimarlan... kı 1 k k 1 1 ı·- Y J " an ıelen gürültüden anladını Hakikı •an'at eoeri c•kil .. rin "arın. ·~uız ama an a. titar etmektedir. ilk içtimada Malatyadan Amasya hapiaane 
k . B 1 1 kl'd'I · ·u · ı ol nın eıerlerile tanımak iıtiyor&anız 1 d ~ehir Ufagının ara sıra ma· , ı; u gar ar bize yelİ~tile~... l:ı 1 1 "• ıstı ere ıb.al' e aınaz. zım ge ır '· bu gazetelerin mümesailleri ha sine nakledtlen on bet sene 

ı:eralarmdan bahsetmeyi seve. 1 Sokağa çık~ı~. Biraz açıldık- 1 Hakiki tan'atkar asrın ih.~iyaçla- ~= ~=~u':" m"::.~e~:·t~:~c ~:~: - Hayn, onlar evlenirler. zır bulunarak, birleıme hakkın 1 mahkUmlarmdan Resul, jan-
Iİm. Yazılarıma renk verir 1 tan sonra hızım piştarluı Bul- j ruu, içtimai znklerini goren ve . Fakat ben fakir de olsam, öyle . da konuşmuılar, fakat henüz darmalarımızın şiddetli taki. 

• Ü a·· ibdl\ eclen f.On~atJ.:irdır. Eskileri • buraya kaçm.ıf olan ecneba ıan•at 1 b 1 b d ku }edi mevzuların alafranga fi. garlar yakalııdılar.. c ort ı:-o I ı.· 1 • , h 1 kolay kola}' begenmem. Be- İr karar vermemitlerdir. in en rtulmak isterker. ga• 
k 

· taklit eden :\J.n'atkar cu.rkrn min.. ar ara 11.çtıgrruz san at sa ~ an- · b' d { · • 
kirlere yerini ter ettiği şu za. cuk on tane Bulgaı·a n~ yapabi , _ ' nı onlara da ar.ft•z. Her büyu"k ğenmediğim içindir l.::i ihtivar i B d • b" np n· tesa Ü netıcesı cezası· 

1 d b 1 .. f ı,· ~ı· T b'" I I b vatür uzerınde bir nakka• gibi iğ ,..... . . . • l ursa a ganp ır b 1 t inan ar a en on arı on sa a nı . a ıı on arı ya rıız ı- . . muvaffakıyet: buy" ük tecrübeler bır kadının vaıtlerıne kapı • nı u mu§ ur. 
· · 'h d • k k 1 d ne ucile çalışan ve san'ati sarfetti kaçakçı ~iırmeyı lercı e erım. ra ma o maz ı. doğurmu~bor. Unutmıyalun ki bu dım. Liikı ve sefahat hayatı- Resul Akçadağlıdır. O mın. 

ği ıenelerle ôlçJJen tezhipcitile 
Şehir U!agı dediğim zatı Döndük ve biz de kavgayr. ayni ayardadır. gün bütün cihanın takdir ettiği na at~ldım:. Belki b.u hay":tta 

1 
BURSA, 2 _ Burıün ıarip 1 takad.~ .şekavet yapıyor~u. Fa. 

bure.da size tanıtmağa lüzum giriştik .. On iki ile on beş >:tş Ve~dinin ilk es .. ri ıalıklar ve yuha sevebılecegım, gayet hayalım . bir kaçakçılık hadişesi oldu. So . kat but~n gayretlere ragmen e 
.. .• K' ld ... Eaki ı.an '11.ti taklit ctmeU.i mi- l 1 ı ı 1 d Ç" k .. gormuyorum. ım 0 ugunu arasındaki çocuklar izbandut b arla karın >-nmt,tır. bir erk.eğı bulabileceğimi zan- kaldarda ko•utarak halkın me e ~eçmıyor u ... u? ~· mevc.ut 

· -· · ) d 1 marlar denediler. "Vir0·nolun,, mu M' 3 1 R 1 k k 1 o!in:necegınıze nası a am o· gibi on tane Bulgua ne yapa- unar neciyortlum. Halbuıcı kimse rakını celbeden bu hadiseye La fayıa ar, esu un ı ı ansı e 
d ··• k k"fıd' M •ı.yy<:n ölçülerj, başhklarile, ke- · b be d ·ı d k uğunu ogrenme a ı ır. aa bilir? Arkada•lanmızı kurtar- Ada•uı: - Aptullah ZIYA benim ruh~mu anlayamadı, En 1 tif isminde bir köylü sebebiyet ' era r sarı> ag ar a ve o. 
h · k d k ·· ı· ~ merlerile aparhmanlar, bRnka[ar. ki d d b ld aza sıze şu a arcı soy ıye mak için i~e giriştik amma da- - ehemmiyet verir gibi görünen- vermiştir. ) vu ~ aı- a yaşa ığını İ iriyor· 
Yl·m. Şehı'r Ufag"ı tam bı'r İ·· e~ '. ' c:.eşme ve rııezar taşı motiflerile du Son zam d Bel . . . 

• yak yem ge ba•ladık Bakt l)a •• f k I · b ı·ı k k.. · O .. d k" ·· d h be · · an a <ır ısmı!'l 
b il d O b L 1 • .. ım nnemalar \•e Q!~ller yapma~a C:\· • ı·•ıışşa a a erın u a aaası ço . ço uç gun ur ane oyur. en ey •ı d b' k' d R 1 ·1 'h k tan u u ur. rta ta a .. anın k' . b' . . 'd' El' • · Mı d h - L. 'f e ır şa ı e esu e ı tı .a et .. .. k b' - ı; ı~ ıçımı;ız gı ıyor.. ıme ı lıştıbr . suı u. omuzun a şe re gıreıı atı , . . B d O ki . 

gozu açı ır çocugu.... b' f 1 _ K K be 1 h il . . d mıştı. u a aın, ruç koyün ucu gecen ır asu ye sırıgını B 1 ~ h 1 • A ı d k' be b koca t.m r e ma a eaı cıvarın a . . 
Dedi ki· b' B ı· ı· d k . u ça ıtmA tarzı ver a seme- ongresı n a ım ı, n u k .. d .. h ed 'k ? den bır kız kaçırmış ve takıp-

. ır u gann e ın en ce tım... . . { ?) d' ••"b d' 1 d bebeklerin ehnde bır oyunca- eııoısın en şup e en ı ı ta, t k l I k. . R 1 .. - re:unı : 'er ı. nııu en •• er e . . "d ,, . en ur u ma ıçın esu un ya .. 
' '- Vaktile, bizim zamanı- ~.emen ~~a~laşlım i~iye b~I- l elkrinde foto;:raf makineleri ıne- ........ ğım. Bu vazıyelte değil sev. 1 narrı lıe~~ru~unh ur bemrı nına iltica etmiftİ. 

mrzda şimdiki gibi spor heye. dun>. Brrını ba~ka bır çocuı;a zarlrkları, camileri, mabetleri do- n- to la d h mek, şevilmek, insanda ya~a- . veıme erı ıuerıne emen ıça. . .. . 
canları falan yoktu. Bunu baş. verdim. ikimiz bir batka Bul- !aştılar. UD p n ı, e- maga bile heves kaimıyoı·. ! ğını çekta·ek memurların üıtü- fiRles~I'. bı~ m

1 
uddkdet yem ı-

ka s,eylerle tatmin ederdik me ld d • o ı sanlara ha' taldı · . . . ne yüı·ümü~tür. Bu ani hamle- aa r erını agır a 1 tan sonra gara aa ır ıı;. nu sersem e. A . . .. . :r O halde sızı ılk anlay..n 'h B k' • k .. 
sela: Sana Linga bostanlarm· . • . ynı taşçıya,. aynı r<arton pı- . . . . . .. be -ld den sakınan memurların §aşkın nı ayet e ırın ansına goz 

d 1 tıp sırıgı elmden nldık. Jkıye 1 yerciyc ayn• motifleri i•marlodı- Ctmıyelı tc.r.rıaıye kongresı dun n o um. lıg"ından istifade eden Latif ala köymüş, adamı kapıdıtarı ec•e-
an nasıl marul ta an ettiği- böldük, ve böylece bizde bir 1 M' ld . [;adıne!uk .. lı '••İ ... tonunda akte- k k I ded' . . 'b 

mizi anlatayım da bak bir fut. k d ld A ar. ımar ur>utu u, mll!lann : dilım•tir. - Haybır, ben yalan söydle- bildiğine koşmağa baılamış. r
1 
e an. arının a ını iıçe ı • 

bol maçının verdiği heyecana ~ç •0 !_>. pey a ~ u... mma I ismi kayboldu, mimarları birer 1 Konr,rcyc <'•.ki müzeler müdürü rner.ı. Bir aşkası daha var ı. tır. ağ etmıye karar vermiştir. 

benzer mı.,_. yıne kafı gelmedı.. desinatör şeklinde kullan"'ağa lst&ı;ı,uı m~butu Halil bey riyaset Bı.- sene evvel mi, hayıl', iki M I L" t 'f' k'be k nasılsa Bekir bu tasa vuru sez· 
b ı d ı M ı ğ' d f · · emuı· ar a ı ı ta ı o- . R 1 - d kk Bu kavgaya sahne olan ye- _at•. 1• ar. ese ın u;a ığı e· etmıştor. şene oluyor. O gençle tıpkı I I f k t' . ek mış, e•u magara a yo en 

Bundan otuz, oluz be• sene ı k t Jk ı A ı E e1· ı'd ı t' t-•+:. h . . . 1 , • .'b. k 1 yu muş ar, a at ye ıaemıyec k 1 f' · · Y re yakın bir arsa gördüm. He. a e 1 1 evv~ aezcn vrupa 1 vv a are ıeye 1 ve "'~ •ye aızınle şımoı o nugu gı ı, arşı l . . l kY ku k arısını a ıp ırar etmııtır. 
kadar evvelki ,eylerden bahse. , . . mirar, hakiki mimarı, hakikİ•an'a ti ı·; porlaı· olı.unmu~, Ooman Bey . . . erını an aymca or tma " 
diyorum. La'nga bostanları men oraya rıc al emrını ver- . da k • ınatbaa.ınd.ı:ki menkul ve gayri men karşıya çay ıçıyorduk. O, sı- maksadile havaya bir kaç el si A:z. sonra magaı·aya gelen 

d , K t k B 1 1 b' tı may na oymaga mecbur ol- k h' el • 1 L .. h' el . d h" b' . . .. d.. ed R ul B k' . k • .... 
sQrlarm hendekleri arasına sı. ı~. o~ u . u gar ar ıze du. l•tihfaf .. dilen veni san'at uı ••• ~~~Y ~ ~' ısa enn. e.n a- garasınm ınnı son urm en l !ah almışlardır. es ' e ·ınn aç~ıgını gorun 
kı ld " 'b' d · t f yetışirlerkeıı on beş çocuk on- " . . . · sıl t~ll'etluun Juz<ıe onbesmı 0 •- ötelüni içiyordu. Öyle tuhaf . . . c:e arkasından lakıbe koyul. 
şmıı o uıu gı ı enız ara • _ Mımar,, kclımeaını kurtardı. rüı~<'f•kaya tebt-<ril e<uı e•bak Bcr . Latıf, Kuruçeşme cıvanna _ l 'k' h . 

!arı da sürun dibine yapılmıt lan taJa tutmaga başladık. U- .. . . . lin sefiri muş ur Tedik Pa,Anm şe) Ier lwnu,tuk iri.. Maama· 1 kadar ko,muş burada polis ve mu~, az sonra. ça 1ş~n .ı ı .. a>. 
olan evlerin damlarına bakar, 

1 :ı:atmayalım. Bulgarlar yıldı. 1 :ug~ t'':'ann ~ır kı~metı ker'mesi Nuc!i)L H.mımla mümailey fih çok nazik ve zeki bir genç. ahali tarafınd~n ku§atılmıştır, dut arasında !ıddetlı_ bır musa. 

Carip bir vaziyettedir. Yani Iar, ba§ladılar uzaklaşmağa ! var.":· mr 1 mımar. arna rnn.· hanın akrıı.baundan lliütür Et•m Pa ti. Başlarımız birib:rinin nefe. 1 Ko"ytu·· ele aeçeceg" · 1 deme baılamıtlıı·. Bır ara cep· 
bed·nı yl'tp.!\rken fell •hın Allahı k · · N' l H 1 ı • mı an ayın. h - · ld - .. B boa tanın zemini bir taraftan Biz bırakır mıyız hiç 1 • ' ' • ş;.:un erıın•., ıme • anı,,;a ayru · d k' ki - d k k k d' · · - 1 bi aneımın aza ıgını goren e-

... • ·.... 1 .. 1 na :iderken, duye.cağı hiııleri ve matbaad~ki hi,:;'"etinl!en on il:ide bı· :;ın e 1 ,sıca ıgı uyaca a .. 1 ca, en ısını tutmaga ge en r . . . .., 
aur ıle muh~ttır. Dıger tar~f- Haydi gerisin geriye! .• Bu ona duyurmak iatcdiği şeyleri dü rir:i Darıin<lah\y~ teberril rltiğir.- di'.l yakıaşmıştı . O ande. içim- j poliı.in parmaklarını ısırmıı· kir alet.1 k~~ış ve b~lu!'dugu 
tan da evlerın damından dort l •efer arka yollardan ti bostan .. d" . ff k ld 1 den dolayı l•t~l:kür edilm~ ve büt- de ne yüksek emelleı· belirdi. tır. Latif yakalanınca, heybesi yerde ıınmııtır. Bu sukUtu Be 
b t .. .__ kt' d' ~un u 'e muva a o u . l . b' . ·ı . . C . 1 k' . v ld ğ h 1 den 
eş me re yu1<ae e ır. !ara kadar herifleri kovaladık. . . , · ı çe ~nıı 1~•. ılı~" geçı naı~r . .. emı: Fakat yine kencii kendime: aranmış ve üç okka tütün ka- ' ırın uru u pna am e 

M 1 h • ..s 1. . . K !"bel . ka d I İk' . Yunanlı mımar kua elıncıekı yetı tednuvenın 937 '"""" b;.tç.,.ı I d - 1 1 t Reaul bulundug"u siperden aru ıyar T"''ta ı ıncır u u erme pan ı ar. ısı . . . ·1 k L' J'l . . H ded' k çır ıgı an aıı mıt ır. • . •. ~ . • . . . . ' mal>emeyı ve mabctleı·.nde ycrc-, 9000 lıra o ua te'<nl ru mı•lır. - ayır, ıf'l, ız, sen , . . . _ . . . kalkmak ihti ataızlı -ında bu. 
mevaımlerınde bız yanı Akaara de karakola gıttı, bızı haber ı .. t .. d" ·· d" f' .. Bu paranın 4959 lirası Darünefaka bir oyuncaksm. Senin sevme- Latıf, ıstıcvap ve huvıyetını Y . •• g 

1- t t ki . cegı esırı u4un u ve muva .a.. .. _, ' . b' . . 1 ali lunmUJ ve yedıgı kur,unla der 
yın e ı ayagı u ar çocu arı vermege... ı ld T" k . _. . d h ya nıı.avenet, u't t• "'' en. m'""''" ı ğe hakkın yoktur ve nefsime tes ıt ıçın soru an su ere ta- .. .. .. · 
b~ bostanlar'." akın ederdik.. Biz zaptiyeler gelinceye :a:ın;:. .::;,'~:~e c::~•mm:~ ... f~ ı tır. Dnrünef;,k':' b~t~csi 102229 lira. ( hakim oldum. mam kirmi dör~ ~aat s~kütle hal olmuştur. . . 
Bır gün ·- hıç unutmam - k d d ld k b l t ı olarak kab"I edıhrı\tn . Bu mıktar mukabele etmıştır Nıhayet f Tekrar serbeıtısıne kavu§an 

a ar a ı os ana sır ımız. fak oldu. Yunanlı, Mıurlıclan, Ro <n •er«k'r.d•n 10000 lira nohan j - Sonra? • B ki k d k d ) b 
Bulgar 1atelyonun bostanına daki hırkaları çıkardık Doldur ı 1 y 1 d T- k A ~eç B · ı,;;b· c! 0 .. f., · müşahede altına alınmıt ve an e r, açır ıgı ·a ın a cra. 

be k , 'k M 1 .. ma ı, unan ı an, ur ' rz.p- ır. unun •c - ' c aruşş< a .. a. - Sonraşı bu kadad Genç k d'I' .. "I .. .. be 'yan d 1 k İz 
on Ş çocu gıttı · aru za 1 duk marulları Ver elini Ak t b' ı - , .. f k 1 1 ı..ı·t mn irAdını tr-kil eden bazı binala- ca • o zaman ı 1 çozu muttur, r serserı e 0 atır en g -

• • ' "' • 8 " "~eyeı·gorc.u 8 a a»• ı ' k·lkt 'tt' B d k •· · · d · 1 d'""b' d • d k mam ıdı, raat ıele marulları saray!... 1 etmedi. nn ic~la':'nın inmiş olmas:,. irlarei a 1 gı 1• • ~n _ e ar um- Kendıııne dılaız ve el~ ıüaü en. ıgı ı~: ev. ~ Ja~ ~.rma_, ur: 
sökmeğe batladık. Maksat ma 1 ,. h•••usıyer.ın do hr ıe.:ıc , .• ı., mua- dan ahmaklar gıbı agladım. vermek isteyen bu delıkanlı §Untle oldurulmuştur. Şımdı 

1 emek de-·ı hey-~n duy- I Aktam, Aksaray karako- Tali.ut <'den on dokuzuncu ,,.. verıetinin bu ••ne so:ıo li e noksanı _ Tekrar go"-, ''•medı'n:~ · d' dlı'yeded' bu çeteden "eri kalan Hasan 
nı Y gı' ~~ 1 dak' · M h · .. , " ·· B .. · ı ·ı bul d ır ' · .. u, - şım ı a ır. n 
mak idi. Yokaa marulun on ta : un ı zaptıye çavuşu a - rı.n mu~an o ~~ıu~. :;ıgun .ren'. ı ~kvuln~ d ma•ı ır.I ult~~edn~ mu· mi? 1 Y it d b" isimli biri vardır ki Malatya 

. b' k t I d B' mut çavuş kahvede çocukla- bır san at do~uyor. Suphe11> lu zn ·<refln en •onra ••!et• 1 aı e aza er a ın a ır h · · dedir 
nesı ır uruta sa ı ır ı. ır . • • ': .: 1 rl .dd ti . b't ,. t . E t .... t" y apısanesın . 

• ı rın Langa bostanlarını talan daha tamamıle mcvknr"e gccn1e .. ı ~rı :ı an .mu .. e en.' 'n .. &ı 2a ı.t ~e -- - ve, gorut um. anın .... 
çocuk ta bır tek maruldan faz· tt'kl . . 1 t k' . t• B"t" h"k' . r 1 1 rıne :vcnılt:t•nın at~ılıncs•nc ı:«;ıl- da bir kadın vardı. "O kadın magara Feci bir araba 
la yiyemezdi .• • e ı erını an a mış, amma ı- mış ır. u un a ımıye ı ve "' ta ın;ş, yapıl&n intihap nrticesinc!e de ki ? d' d "S , ESKiŞEHİR 1 T kk 

. min olduğu belli olmadığı için natile, güzelliı;ilc ı:iizükmedi. Halil Beyk Evim: müdürü umumi . m.,, ı~e sor um. . evgı- , - e e· kazası 
• 

1 
Efendım, batladı.k •ökme- iş meydana çıkmamıştı ..... ,, Bu yeni •an' atin cılızharndan, muavini Hacı Hakkı , milli u.raylar lım !.,, dedı ~e sonra ~~n~m tat 'lerin seddi üzerine, tekkelerle . . . ... 

ge. On beş çocuk bı~ tarlaya FELEK müöürü Seni, muallim Kemal Bey- kalplı oldugumu soylıyerek beraber halvetilere mahıuı ten Egirdirden 31 tarıhıle bıldınlı-
gheue ne olur?... Bır haşırtı. kansızhğınci• n değil henüz pt'k ler ibkaen lıeyeti i<'nı·eye •e;ilmiş- serzenişte bulundu. Bakınız, bakü tekkesi namile maruf tele 7or: - istasyon ile tehir araun· 
dır gidiyordu .• Dalmışız, far. V E F A T küçük olmumdandır. Yeni Hn'- leı·dir. M.ürakipliklett de gene i~- beni ta§ kalpli zannetmif .. Hal ke de evkafa devredilmiıtir. . d~ .f~i .~ir ~":ba. ~azaıı _oldu. lk 
kında değildik., Ben bir de bak at yürüyecek anımızda insanla- e~ ibra.hım B_eyle Hll$8.,: Be;r seçı!- bulri bilse ... Onun çok ıztırabı Hükilmet b' akın! _ 1 kışı oldu ve ıkı kiş,' de .. agır surel• 

k, B 1 b h Mulga harbiye oe:.areti mdıtup- rm temaaı birçok bin kilometrelik mıslerdır intihabat. muttakıp Reı- ' . ınasma Y ıgı te yaralandı. Vak a şoyle olmu~-
bm ı; on tane u ıar a çe- · "mh G · H ti · ı B nı çektım... hasebile tekke yerine evkaf ida 

il • d fa 1 ki cusu merhum Ali Riza heyin torunu meıafeler d1thi!inde mahaur kal- 11eu ur azı azre eny e oşv1>- tur: 
van .. " erın e 1, u ye ıırı arı O ı d · ti --L k · kil l <met ve Meclis Reisi Kazım Pa- _ Ben bı' liyo-~ ya ka". resi için yeniden bir bina yap- Eğirdir iataayon memuru Nazif 
b bı k 1 n .. ev _et equ. ryo arı >GD.' •ntaat f ma.dığından, tıpkı Mısır, Yunan, • ~ · 
ızı a u a etmış er yavaş ya. ..h d 1 n. 1 •alara, M<larif Vekili Eeat Beye fil. tırılmak u"zere t-'-'-enın' temel- Beye Aydm demiryollan arazı 

1 ref"U mu en t' zzet oeyın oj: u :. Türk, mimari~;, san'ati •ibi bir " caK ··d·· ı· Rı n- ı 
vaş muhasara dairesini d~ra • Şa' B • . • ~ongre namın.a "!zı ta;cımat ~'!ilme- leri açılırken bir rivayete göre mu ur muavini A • za .,.,y e 
tıyorlar _, yalnız ay şeklınde r~ ~y vefat "~'br. Cenazesi ) yirminci aaır san' ati ve mimariıi, sone karar verılmı' ,.e heyetı ıclare- - Hayır, decli, böyle söyle Sel uk') b' • ...,_ ö- muhasebe murakıbr Reıat Beyiıt 
.1 I' I buguaku eumarteaı saat onda Kala- · meydana gelecektir. ye munffakiyetler temenni edil&- meyiniz. Zaafımdan istifade ç 1 ere ve ır nvay .. .., 8 kain valdeleri lıaıuınlar miaafir 
ı er ıyor ar... mıt iskeleainden ıirketi Hayriye va- I Türkiyede yeni bir imar faali7e- rel< lcongr~ye nihayet verilmqtir. etmek aize yakı9maz ••• Ben, re Bizanslar devrine ait olduiu gelmitlenlir. Nazif Bey, miaafirle 

Arkamızda •Ürun çukuru puru ile Bqikla{a nakil ve Yahya! ti v .. r. Hanıı:i banka müdürümü- _ _ _ dedim ya, ne sevmek, ne de söylenen cesim bir mağara bu rini kendi kain valdeai de dahil 
1 · Jd · t f O 1 tu olduiu halde Eiirdire götürmek 

var, ev enn o ugu ara • ra- efendi mııkberesine defnolunaeak- ziin, hangi vekilimizin, hatta han yangın sevilmek hakkına malik deği- unm
5

utel r.de beri ka l kal için İltaıyoodan bir arabaya bin· 
yı açık bırakmıtlar •• Çünkü o- tır . ıi belediye reisimizin aklma Türk lim. Belki aen timdi gidersin en er n pa ı • dimıiftir. Arabacı Jspaı'lah genç 
radan kaçacak yer yok!.. Karagümrükte Dervişali de, senin de arkandan ağla- maımdan dolayı fasla taaffün. bir çocuktur. l•taıyon ile kaaaba 

Ben dü~manı görünce bağır i 1 mahalesinin Nurettin tekkesi rım. Bu macerayı bir üçüncü· mevcudiyetinden maiaranuı i- araaındaki yokutlu yoldan giden 
dun: 1 }4-4-flı ~cıı. ıı.,. J'li· ııı-ı. caddeainde Liman tirketi ~ef· aüne de anlatuım ••• Bw kadeh leriaine kadar ııiclilememit i.ae arabanın hayvanlaı-, birdenbira 

- Ulan tutulduk!... L L -.....& ..L" lL !erinden Osman Beyin oturdu- d h · · · · 'I de yapılan tetkikatta bir iatika ürkmü,, 'lı04umlan koparmq ve 
a a ıçmez mıaınu. -..L.' h .. d Ş k araba dnrihaittir. Genç arabacı 

Şunu derdemez Bulgarlar 1 ğu 16 numaralı ah,ap hanenin meti ~ır ancın e arü ÜJ' ile Nazif Beyin kain valdeai dc<-
daha •ür'atli yaklaşmağa baş- TÜRK SIGORT A ŞiRKETi arka cihetinden yanııın çıkını§ ı namile maruf Durulle harabele hal vefat etmiılerdir. Diğerleri •• 
!adılar. Kaybedecek zaman H arik ve hayat üzerine sigorta muamelesi ise de, sirayetine meydan veril .,,. Eakitehir' de 

1 

rine Ye cliier istikameti ıehrin iır yaralı oldukları halde .?tomo-
yoktu .. llave ettim.. İcra ey/erir. meden söndürülmüıtür, Dr. SÜLEYMAN SIRRI cenubundaki Şeb Odebali tek- bil ile laparta haatane•ne kaldırıl 

- Arkamdan gelin!... Sigortaları halk için müsait §Craiti havidir. j ~ Kadıköyünde Esatpaşa ıo Hamamlar caddeaindeki [ kesine merbut olduiu anlaşıl- dılar. 
Marulları attım ve evlerın' k d 25 1 M h f Kaza hakkında tahkikata baı· Merkezi idare<;İ: Galatada Ünyon Hanında 1 ağın a numara ı u tar muayenehanesinde ç haıı· DUfbr. landı. itte dilıkatazlik eseri göriil 

damları tarafına koşmağa bat- Acc'ltası bulunmayan şehirlerde accnta aranmaktadır. Beyin evinin boyandığı sırada ! !alıklarını kabul ve tedavi Bu tekkenin bir zamanlar a dü. Vak'arun müsebhibi vefat et· 
!adım .• - kaminatodan budak tututmUf · eder. , Cemlere ait olduğu ve Acem 1 mi~ olduğundan takibat yapılmı· 

Çoc-.ıldar da arl<amdaıı .. : Tel: Beyoğlu : 4887 / ise de söndürülmüftÜ. , İ zenginlerinin cenazelerini bura yıuoaktır. 



MILLlY~f CUMARTESi 4 

M ulıabir mektubu 

Tütün sabşlarında Heyet !İzmir Belediye-! ~Üessif bir Dünkü spor hareketleri 
v 1 1 or? Alk 1 1 sinin istikrazı Olüm [Ba,. birinci ... ı.ifde] haftalarda lunlmaı olan T aga ara ne o uy e iŞ ar a ~':ı":~~ir~eK:::b~:ar~J..".'ı.b='. :.ı:=.-.:::::d::.k::;;:r 

.. .. ' Teşyi
• edı•ıdı• (Ba.~ı birirıci . ..ahifede) (B•şı birinci sahifede) tir. Miiaabakalar lıtanbul Valiai tifaı 1,86 metreye çıka 

kanın htanbul tubesi müdürü ken birdenbire elbiıeleri tutut- Muhiddin Bey ile kolordu kuman-
f · ·ı· •-- Müaabablar çok munt tutun (BClfı birinci oaltilede] Muanuner Beyden bu hususta ma- muf, etra tan yet1tı ınceye -..dar danı Şükrii Naili P&J& Hazretleri ve :te•kli cereyan --..:. •• 

lll'mat rı"ca etti"k. Muamıner B. mese vücudünün muhtelif yerlerinden H lk f L J t -L ı L · • - ... dll··ru·· K-·I Aziz B. bulunduiu bal ve a ır .. au ı a .... u mer .. zt h •• Edirnede neden fena 
yetişiyor ve neden sablmayor? 

-·- le hakkınd .. •u ı"zahatı "erdi: yanmıfb. Evinde derhal tedavi al- · · Ce d t K • Be daba ciler her an eyecan açınd de S.S vapurile HaydarptlJaya ıit- ' "'.., v e ""m il ve ı d y la k ;ı. 
- Bir defa tunu söylemek iıte- tına alman Mehmet Beyin bili.ha- bir çok meraklı Hval ve büyiik mıt ar ır. ant nn te nı 

mittir. rim. it bankası, lzmir belediyesine, ra hastahaneye nakline lüzum hi. bir halk kütleıi huzurile icra edil· tiiini ıpor sahifemizde ya 
lımel Pt. Hz. ile Tevfik Rüıtü bazı gazetelerin yazdığı ııibi, para .. ı olmuf, hastahanede yapdan te mittir. Bilhaua halkta ıünden rü iımıı için burada kısaca ne 

• - B. iıtasyonda bir çok zevat tanfm- ikraz etmit değildir. Bu itibarla ba!' davilere ve ııöaterilen ihtimamla- ne büyük bir alaka ile koakurla- ri vermekle iktifa ediyoruz. 
dan tet11i edilmiılerdir. Teıyi eden- · kanın bir kısmı petasının- da tebh· ra rağmen maalesef kurtardmaaı n takip etmelerinden ve kudretli 
)er ara11ncUı Vali, Seyriıefa.İn umum keye dütmüş olduğu ıre••T.Uu balı•- mümkün olamamı, ve evvelki ıre- atlayıtları heyecanla alkıtlamala· Neticeler ıunlanlır: 
müdürü Sadullah, Dr Ne,et Ömer olamaz. c:e vefat etmi,tir. Milli mücadele- rından anlatalıycwdu. 100 metre: Birinei Semih 11 
Beylerle Rus Sovyet konsoloıu M. Mesele tudur: Memleketimizde deki hizmetlerine mükafaten ls- Müsabakaların hitamrnda kaza 2 U.Ci Papadopulos. 200 metre 
Mıoliiin, lımet Pt. Hz. nin Roma taaarruf hart'.ketlerine revaç verilir- tiklal madalyuile taltif edilmit o nanlara jüri mahallinde t~bir e- ci Mehmet Ali 23 2 '5, 2 İnci 
seyahatlerinde kendilerine mihman- ken bir kwm paranın emin vasrta- lan merhum vatan atkım, memle· dilmit olan mülıi.fatlar Cevdet Ke- han; 400 metre: 1 İnci Ay 

. 1 M" al Sol tt" t kete hizmet rabıtasile mezcetmiş rim Bey tarafından halk huzurun 55 4/5. ~ İnci "·-ıp·, 800 darlık etmJf o an ır .~il.. o.~· !arla piyaaada kullarultr.a11mn e-. h . . da tevzi edilmiıtir. •-.. 
Kol d K d Şu'-~• Naılı • d"" ·· ı B d beled ve felaket rünlerimizde fe nmı- t İnci Besim 2.8, 2 incı' Ziya. or u uman anı """ • mıni UfUnü müttü. u a •- Cümhuriyet Halk fırka11 kupa 
fırka kumandanı Rüştü Pş. lar hn- yelerin ve umuru nafia müeuiııele- zin mürşit ve rehberlijiini bibak- aını binicilik mektebi zabitlet-in- -tre: 1 inci Karancopulos 

1. · N t M ht ı·t M""ba 
1 

d • tek t kı"n ve tam bı"r muvaffakıyetle ba- 2 ı'n · p t "t"d 3000 kara va ısı evza ' u e 1 u - rinin diğer emsali me enı mem e den biri.nci müli.zim Kara Cevat cı e ropı ı eı, mc 
dele komisyonu Türk murahhas he. 

1 
lerde olduğu gibi, nıemleket i1leri- şarmıf ve ikınal eylemi,tir. Meh· Bey, latanbul Ticaret oda11 kupa- İnci Panakis 10.5. 3 ·5, ~ inci 

yeti reisi Şevki, Hariciye müstesarı ne tahsisi teklinde olabilirdi .. lzmir met Bey hayrihahlığı, vatanper- unı muhafız alayından müli.zim riyadeı. Yyüluek atlarr.a· 1 inci 
Numan B. !er ve daha bir çok. zevat Belediyesi. hiikümet nezdinde t.,.eb- verliği ve temiz yÜrek!iliii ile ken Eyüp Bey, latanbul ıehri kupaauu dar 1.86 (Yeni Türkiye rek 
bulunuyordu. ismet Pş. tremn ha- büste bulunarak Büyük Millet Mec diıini yalnız muhitine değil, her ıivil binicilerden llhami Bey, Sipa Tekadim: ı inci Tevfik 6.43, 1 
reketinden 10 dakika evvel istaayo- 1. . t . k bul olunan kanu kese aevdirmi,ti. Büyük teeaaür hiocaiı kupa11nı Nedret Ha01m P•~dopulos. o~ adım.· 

1 
ı"ncı· 

1 
"li • • ısınce aıvıp ve a ·ı 1 s· h" i b 1 ....... • 

na vaıd olmuıtur. _B.34vek~ mı~ ııtaı na istinaden Maliye Vekaletinin '?Ü uyandıran vefatından dolayı aı e- a mı,trr. ıpa ıoca ının ••angıç 2 inci Petkof. Cirit: ı inci 
yonun dıtında ve ıçınde bır müfreze selsel kefaletini haiz l~minat ıle ıine, doıtlarına ve topkar-ıhlara be· müsabakaaı birinci mükifahnı A 42.75 2 İnci Karakaı. Gülle: l 
bahriye efradi, po.lisler ve bir müfre (o~lı"naıyon) çrkarmı•tı. Obliaas- . 1 • lu' Bey, Sakarya müoabakası bi. Veyıi 12.61,S. 2 ı·-: Pelkof· 

af d 01 
"' 'f • yanı tazıyet ey erız. rinci mük&fatını Fazilet Hannn, ..._ ' 

• ~."-~sker ve mi uzikap tar ,,'~:: yonun. mahalli defterdarlığı vası~- C. H. F. şeh,..,mini rahiyesinden: tetvik müaabakaamın birinci mü- ınetre maniaL: 1 'nci Pctkoi 16 
...... anmı,tır. nne~- •· : ,__ebe!~, •İle cibayet olunftn Belediyeye aıt k •.. ...- k.i.fatını Müeyyet Bey almııtır. 2 inei Tevfik. Di.•k: 
uker!" hıtabile aı .. ere m. u.... cue 

1
,·erg"ını·n, ~-ıı· tabı"r v~hı"le afektas· .... üksek duygulu ve ço ..,,,,_. ,._. • .. • 

37 k .. ~ -y 1 b 1 r . Bunlardan ba,ka uuncı Ye uçun- .62; 2 İnci Franıakis. bulu?."'.~ııtur. lımet Pş. ıstasy~ ~ yonu da temin edilmişti .. ":azla ola· li arkada,ımız stan u mec ısa u- cü mülı:i.fatlar kazananlara tevzi 
pı11 onunde bulunan Tevfik Ruttu rak fa.iz ve amortisman ıcın alınan murniıi azasından Hak.im zade edilmittir. . B»·ralı k~tusu: Vaaı. Sadık, 

Edirııenin m~ıhur Saraylçi manuıralarından .. 

EDIRNEDEN: Edirnenin. be~ 
tarafında Türkün tanlı menki~u 
,.e iftiharla temataya değer birer 
celi.del nümunesi ıöze çarpmakta: 
dır Türklerin zafer d~~ r 
ı;. terennüm eden Menç dıya~ s
tanbulun aU.rları önünde hankalar 
gösteren kahraman ordulara en t~ 
reflj bir karargih .,azifesini ifa et
mİ•tir. Bu itibarla bu diyann her 
kabzai hakinde Türkün büyük bir 
tarihi okunmakta ve kurduğ"!' me~ 
de!niyet g,,1raytarınm temeller• T~n· 
c-:tnın yataklarında görünmektedır. 

köy ağalannın tüccarlarla pazar· 
lıJı: yapmalanna müsaade ede
rek onlarm lı:omiıyon almalanna 
ııöz yumduklarından ve daha doğ 
ruıu kendi hukuk ve menfaatleri
ni bilmedilı:lerinden dolayı tüc
car bu tütünleri bittabi ucuza al· 
makta Te bu yüzden çalııkan köy 
Iülerimia mutazarrır olmaktadır
lar • 

B ile valinin ellerini ııktıktan son- ı . ı.of· 1 d.,.. takd.;de, umu· Mehmet Bey müessif bir kaza ne• Oç L-fta zarfında İcra edil- n-s ... Besımden mürcklıep · M b" . B t .. b d k· vergı "" ı geme ı5 ı ı b ,... 
ra u ıttın · ye eveccu e ere · 1 mi bütçeden kartılık ırösterileceği ticesi olarak Cerrahpaşa hasta a- mekte olan konkur ipikleri ihzar beyaz takım 2.39. 2/5 de birinci 

- Tavuk sergisind~ g7liyorum. l de taahhüt edilmiıti. Ve nihayet yu nesinde vefat etmi,tir. Cenazesi etmek için Sipahi ocağınm "e binİ· ı· mittir. 
lstanbulda tavukçuluk ılerlıyor, bun karıda da söylediğim veçhile Mali- cumartesi günü hastahaneden aa- cilik mektebinin aarfettifi mesai M 
!arı tepik etmelisiniz. ye Vekaleti kanuna İ•tinadcn kefa- ;>t 11 de kaldmlarak Topkapıda çok 1ayanı 1ükrandır. Bu ..... ae . uhafızgücü Edir 
Demiş, Muhittin B. de: • !etini de vermişti. Ahmet Pa,a camiinde n.ama.zı kı- ile memleketimizde at ıporu re• de 5 2 I" 1 

I'-- · · P ce ' k M k f d dekı med vaç buluyor ve ııünden güne ama - ga ıp ge - ...-anu."e ... enyoruz aıam, • • Yakinen bilcliğime göre hmir Be- ~ lınaca ve er ere en ı . . l 
vabtnı vemuştir. ı 1 di · d d d h bu··yu"k ve 1 feni mahsusuna defnedılecektır. törler ziyadeleıiyor. leride bey- EDiRNE, 3 ( A.A. )- Ank 

e yeıan en maa a a a. •• . ı ·ı ı h ı d d ha çok mu 
lımet Pt. Ankaı·a vaU.i Nevzat , küçük bazı belediyeler de bu 1ekilde Bu ani zıyada':' ~ıuteellım olan na ::f';;:ı.:~,,:t e~d:r :d;eğimiz mu: Muhafızg~cü il~ Edirne muht 

MÜBAYAAT 

Bu sene Trakya'ya gelen (A
merikan ekıport tabaku) tirketi 
mümeuilleri Uzunköprü ile Baba 
eıki tütünlerinin yanaını almıf· 
lar ve takriben 300,000 kilodan 
fazla tütün mübayaa eylemitler
dir. Hermann Spirer şirketi de 
Kepn tütüalerinden dörtte biri
ni alım, ve Edirnede mezkur ( A
merikan Eksport Tabaku) kum
panyası mübayaata devam eyle
mekte bulunmuıtur. inhisar lda-

B. ye de tavtan yetittirildiğinden ' obligasyon çıkardıkları halde iskon· biye ve muhıtımız • ~er.bumu ae- hakkaktır. Türkün eaas itibarile a'.:"a~ndakı. maç 5 . 2 Muhafız 
dolayi beyanı memnuniyet ctnü1tir. toıunu veya piyaıada ~at,lmaıına -;n1eri cenaze meraıımtne davet mer~p aporu olan binicilik \'e at cunun galıbiyetile neticelendi. 

Baıvekil P,. ~nd~n ~nra teşyie I d~~al_e~~i istem.itlerdL . Banlı:anıız eder. çılık bu veıile il" tcıvik ediliyor fzmirde futbol 
SARAYIÇI 

ııelen zevata dogru ılerıleyerck her 1 mudırıyetı umumıyeı;ı, ıhtı"?~'· ay- 1 demektir. ileride büyük muvaffa-
biri~i~ ellerini 11kmak surctile vedaı n! zamanda milli v~.ma~allı bır ma: tada mukayyettir. Ve alı~p aatıl- kıyetler beklemek elbette ki hak 
ettnıştır. hıyet arzeden şekl! ıle ıllı. defa ~alci maktadır. Maliye VekAletirun müıel krmızdır ve bu çok yakm bir İstik 

Edimenin tarihi yerlerinden ve 
.ne,lıuı· muirelerinden biri o.lan Sa· 
r ıyiçi Tuncanm iki kolu araıında 
hir ndadtr. Burada ikinci Sultan 
rı.tarnt bir saray lletlatmıt ve bina 
tem"I katında iken vefat eylecliğin· 
den Fatih Sultan fwlehmet 855 tari
hinde ikmal ettirmiıtir. Bu ıaray 

K muni Sultan Süleymanla Müte· 
frrrik zamanlarda (21) ıene kadar 
Edirnede oturan Avcı Sultan Meh
met tarafmdan pek ziyade tevsi ve 
tezyin edilmi,ti. Üçüncü Sultan Ah 
ın~tten itibaren metnık kalan saray 
l' ~~ çok ha.rap olmut ve nihayet 
Vali Hacı izzet Pa~a merhum t-::
raf!nda., yarısı mevcut kalan mez
k..ır saray tamir ettirilmiştir. Ru 
tarihlerden aonra pek usulıüz ola
rak cephane anbarı ittihaz olunmu~ 
\ t. son Ruı muharebeıinde Edirne 
de m~d<i kumandanı sıfalile bulu· 

ismet Pş. Rus Sovyet konsolosu olan bu muameleyı'. .. ?efaı _.lzrnıkrd~ •el kefaleti ile devletin itibarına da- halde husul bulacaktır. 
M Mal .. , er· M S . ,. daha muntazam yuruyecegıne an I · · "ba d Ş"J f • J f . ıgın e, s ır . urıç ı sor- · . I . 'l hil olmuştur. Dev etın ılı rına a- I t JDa maçını S• 

IZMIR, 3 (A.A.) -Ankar 
yapılaca!; olan müsabakala 
çarpı,acak lzmir takımını haz 

mak ve oyuncuları teabit et 
gayesile mınlaka karnrilc Ka 
yaka - Altay ve lzmir.por • Al 
ordudan müteşekkil iki auuht 
araaında bugün kalabalık 
ballı: huzurunda aamioi bir m 

baka yapılmıştır. Oyun 3 - 2 iz 
apor Altınordu muhtelitinin ıı 
biyetile neticelenmiıtir. 

mut ve mesunen Berlin'e gittiii ce- bulunduğ~ için. olaca~ . kı, zmır e bil olan her mali işin ne kadar hü-
vabını almışhr. Roma seyahatin- muameleyı tercıh etnuttır... . yük bir ha11asiyetle takip ve idare tanbulspor kazandı 
de mihmandarları bulunan Miralay Bu seneye kadaı· tahvılatın fau: d • ·· ·· Bunu fara- ı 
Soletti'ye veda ve teşekkür ettniş- ve amortisınanları muntazam .,.,...,. olu~ ~f'nu ~:hlı~0~~ Ttı ~ milli C. H. Fırkası tarafı.nd-:n mevzu 
· · · k l an ettniştiı· Belediyenin tediyesine za, ıstı razı 1 ~ Y1 a n . • . , ıilt müsabakalannın fına!& htanbul tır. Ankara trenının ar asına ımel Y bu ld ; bal"" d k cümhuriyet hükümetınin verdıgı e- la V-' ·Kumkapı takımları ara· 

resi de peyderpey tütün müba· 
yaa11na devam etmektedir. Şu 

vaziyete göre Trakya'daki tütün
lerin pek kalmıyacağı anlaşılmak 
tadır. 

P T f.k R"" .. B f"kala , mcc r o ugu me ıg en no san d b"li • •por aa 
ş. ve ev ı uşlu . ve re ı rı k 1 M r VekAI . "k 1 de· hemmiyetle de mukayeae e e ı nz. da d.. Tak . stadyomunda ic-

Hf. ler için huıuıi bir vagon rapte- a anını ~ ıye P.tı ' ~ e . . . d" ·zı.ar ede ob- 1ın . ~n. sım 
· · . 1 . .. .. r<k mutat amortisman ve faızlerın Bu ıtibarla en lfe • . n ra edılm1ttir. 

dilm14b. ıınet P,. ve Tevfık Ruştu .1 • • • da ke ligaıyon sahiplerinin atıden ve Ma· Müsabaka rok heyecanlı olmuş ve • veı·1 mesı 1Çin mu ay yen za.nıan • •• b T _ • 
B. etr~ı ihata eden zeva~ t<;"-rar şide muamelesini yaptırtmııtır. Bu liye VekAle~inin ııöstere.;egı au.a· ı Vefa·Kuırlı:apıltl~r guzel bır oyun 

' 
tettkkur ederek vagona bınnuıı~er, 

1 
sene ve bundan sonr" «1R ıayjıi .feyin ıivetten emın ol~al~rı . la~~?': ~e~~· oynamalarma ragmen maçı !'-y~~ Müaabakanın rev4nş 1 ya .ı 

tren saat 18.5 te alkıtlar Ye müzıka • yapılacağına ,üphe etmiyoruz. Mea'ele böyle t';1i.kkı ~:ı •:ı.•"':" ır mitler ve lıtanbul ıpor 2-1 tılt ıalı- cakttr .. 
FENA HAREKETLER nını terennümatı araaında hareket et Cünkü amortiaman ve fajzlerinin ki Borsa.da lzmır Belecliyeeı ııtikn- ı bi olınu1tur. 

miştir. Tren uzo.kla,ıri<en Başveki-ı tediyeainin ne tesriindt ,.e ne de te zı tahvilatı fiatl~ın~a sı kut olma- ilk ııolü lstanbul •por yapmıı ar 
timiz ıapkaıını saHıyaraL: mütebeı- cilinde har.kamı7.ın bir rolü olamaz. mıştrr, ve • 94 uzennden muamele kasından. derhal ".,efal~llK" ~kabcle 

--· ----·-··...._, ••·•·-+------. Zürraın önüne düşen ve tufey· 
li _geçinen bazı köy ağaları tü
tün ıirket mümeuillerini ayak· sim çehreıile tezahürata mükabclc Bu tahvitAt doğrudan doğı-uyi\ bor· görmektedır.'• etmiılerdır. Du mu.avı vaZ'ly~t .d~.v-

ediyord.ı. renin sonuna kadar deva!" ct~ıştır. 
Yalovada 
Kuru bayram 

nan ı\.hmet Eyüp Paıa, o tarihte va· 
li bulunan Namık Pa,a Zade Cemil 
r lfanın muhn1efetine rağmen deru .. 
nunda bulunan .az miktardaki ba
rut ve ailihlann Rnslar eline geç
ınemesi için saraya atet verdirmit .. 
ı:rı Saray hu maksatla yakılırken 
Knraagaç istasyonunda o zamanın 
en kıymettar ıilihlarından olan 
(.ZO) batar)'B krup topları Rusların 
clir.e rec;miştir! 

YANIK KIŞLA 

larrna kadar cetirmek ve onlar.. 1 
dan komuyon almak tetebbüsün- BaŞt't!kil ile beraber 
de bulunduklarından dolayı tü- gidenler 11 
tüalerin anbarlara vakit ve zama C. H. F. katibi umumisi Recep . . lı ful ] 

Yarış yaklaştıkça 
nile gelmesi teehhür eylemekte· Afyon meb'usu Ati, ve Erzincan ; [Başr birıncı sa i e 
dir. Tütün kumpanyaları İse bu meb'usu Saffet B. ler de dün Anka- 1 1 - Amatörler tarafından ida· 
gibi tekliflere yanaşmayarak ve raya gitmitlerclir. • re edilen husuı iotomobiller. 
arada hiç bir vasıta tanımryarak 2 - Amatör hanımlar tarafın· 
tütünlerin anbarlara getirilme- dl\n hoşlurulan arabalar. 
•ini ve doğrudan doğruya köylü- Sergı· du·· n 3 - Şoförlerin idare edeceği 
!erle temu ederek anbarda aa- hu•usi otomobiller. 

4 - T ak.i şoförlerinin yarıfı. tın alınmaamı istiyorlar. Afala- K d Müsabakaya hanımların kabu-
rın bu gibi inat ve urarlarından apan 1 lü yanı etrafındaki alakayi büabü 
dolayı burada en İyi tütün çıka- tün arttınnı,tır. H rhalde 17 Ha-
ran (Arbaç) köyünde 18,000 ki- (Başr birinci sahifrde) ziran cuma günü ıpor tarihimiz 
lo tütün bazulmuttur. Bu köye lar ve bu meyanda ressam Ra· için çok canlı, heyecan ve muvaf 

y arıılar, geçen nwhamızda da 
haber verdiğimiz zibi latinye köp 
rüsünün Maolak tftrafındaki baıın 
dan batlayacak ve Zincirlikuyu 
karakolu önünde bitecektir. GÜ· 
zcrı:iıhta gerek idare gerek muha 
bere ve nezaret veu.it ve tertibatı 
beynelmilel cari nizamnameye gö 
re tamamile alınacaktır. 

Mahpuılarm bafı bot bırakıl- 15,000 lira airec:ek iken bu ağa- tip Tahir Beyin meşheri önün fakıyet dolu bir gün olacaktır. 

~z::~i ~:1i~!ı;[':::~~f:ye~!: !:;ti. f'zünclen .1
5 

lira sinne- de te.,.akkuf etmiş ve Ratip Ta .~lllllllllllllHllllllll!llllltllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllUf(ffl.. 
den sonra bunlann hem kendile- ZÜRRA HAKSIZDIR bir Beyden bazı izahat almış- ~ ~ 

Kimlerin müracaat ettikleri ay 
nca ilin edeceğiz. Yarışta kaza
nacak olanlara muhtelif müesae• 
sat, Turing kulüp ve gazetemiz 
mükafatlar hazırlamııtır. 

rine ve hem de bulunacalı:lan tır. Ratip Tahir Beyin Eren. = T O R K 1 y E 5 
muhitlere faydalı olabilmeleri Burada zürradan bir k 1 = -

•• _ • • • 
1
"';"

1 
köyündeki 1500 tavuk ve pi i. ,- TURJ" .. ·a VE OTO "-IOB/0L ıc.'LÖBu·· -daima arzu olunan bir feydir. tutünlennı pek fena 1tlemektedır- . . = n ,. n = 

Hapisten ınakaat ıalahı haldir ve ler. Yüzlerce denk tütünün basıl 1' ce rnukabıl, bu mıkdarı gelecek = Telefon B. J l f f 5 
bir daha oraya ııirmemektir. Bu dıiını ve,. .yandıiını ".".bunlar- sen~ ~t bine çıkarmasını ıöy I E 5 
da ancak çıktıktan aonra bir İf d k b k t · 1 ) t - -an anca ır aç ane11nın saıı:- emış ır. ı -_ 'daleı Han-Galata __ bularak namuaile çah,makla O• 1 ,. 
lur. Hıılbuki bizde böylece bir 1 lam çdı:tağmı tüccar arın defter-· Ratip Tahir Bey Batvekile i= BiRiNCİ OTOMOBiL SORA T KOŞUSU 5 
aan'at evi olarak büyücek bir ha- . !erini tetkik edPrek anladım. Tü ikldı· s~ned''Ten bekr'i' neşretmekte '§ 17 Haziran 1932 §5 
Pisane yoktur. Edirnede ve Ya· tün kumpanyalan buradaki tütün . _ 

il f len·n L-paı·ni mübayaa için emir 0 ugu avu mecmuaıının = DÜHULlYE VARAKASI -nık kııla nam e mana pek bü- °" b" k il k · kd" j' - -
yük bir bina vardır ki binlerce aldıkları halde maatteeaaüf tü- 1~ ~ e sıyonunu ta . ım et- = 17 Haziran 1932 tarihinde Türkiye Turinıı ve Otomobil Klöbü 5 
hnpisleri içinde banndırabilir. tünleri gübre halinde bulmakta- · mış, aşa gerek ne,rıyat, ge- 1 = ve Milliyet gazeteoi tarafından tertip edilmiş olan BiRiNCi OTO- 5 
Bu kı,la, (10?) bi~ lira kadar dırlar. Ve bunlan mübayaa ede. 

1 
rek tavukçuluk sahasındaki j5 MOBiL SÜRAT KOŞUSUNA tarifatı berveçbi ati otomobilim = 

bır para ile tamır ve 1eap eden rek ve gaz yağı dökerek yakmalı: devamlı çalıtmaamdan dolayı := ile ittiı-.<k ediyorum: $ 
tadilat yapıll'iı takdirde l"erek tadırlar! Bu ıuretle (67,000) ki· kendisini takdir ve tebrik et-'= Markasr. = 
umu.ı""lt Trakya ve ... rere1 kııeh ~nal - lo tütün yakılmı~br. mİ!tİr. =- Mot6r numarası =--:loludaki diğer vilayet er apıa e-
rini buraya aevk ile onlara_!'ay~t SALAHiYET LAZIMDIR Başvekil Paşanın serıııyı = Modeli. 5 
icin lazım oll\n san'atlar ogretiJ. Binaenaleyh köylünün huku- te,rifleri ve avdetlcri esnaaın- = Menşe m•mlelceti. • 5 
.;.esi kabil olur. Bu aayede pek kunu doğrudan doğruya müda- da halk tarafından hararetli te := Silindir kutru . . m/m = 
sıkıtık ve hıfzıuhhaya mujaf!k faa aalahyeti Tütün inhisar lda· zahürat yapılmıştır. § Strok (piston tulu 11eyri) m{m E 
olmayan birçok hapisane en!' relerı"ne -erı'lmelı"dı"r. Ve bu ı"da- S · · d·· k k d = 

1 D h • ergıyı un a §ama a ar =- Silindir adedi . C yükleri de hafiflemit 0 ur. a ~- reler tütün hakkındaki fena va-
1. k" · ı ·ı · · bo-yle bır 40.000 kiai gezmittir. = H semi istiabisi. . . • ıye ve ... etı ce 1 esının - ziyetlere derhal müdahale ede- • -
laaavvurdft olduğunu itittiın. Boy- rek ıalah edebilmelidirler. Yok- Dün aerııide büyük şeref = Hangi smıl yarışa gireceğı. 
le nafi bir taaavvunandan dolayı mükafatı kazananlar tesbit e. = ışbu musabakaya iştirak için tediyesi meşrut J (tiç) lira Turing vek~leti m;ô .. riinileyha ıayanı &il köylüler kendi menfaatlerini dt'lmı· ~tı'r. Tavukçuluk kıımın. --- O 

~ 1 i 1 rın müdahal sı"nde k rta • ve tomobil Klöbü veznesine tevdi edilmi<+ir. tebriktir. a a a e n u r- - ,. 
malarına imkiın yoktur. Müdüri- dan Ratip Tahir, M. Sadi; Ö- =: Yant tertip hey'etince J!Bpılan nizamname ,,. hey'etin ittihaz 

TOTON V AZIYETI , yeti Umumiyenin bu ciheti naza- mer Lutfi Beylerle Yalova 5 edeceği her türlü tedabiri kabul ettim. 
Umum Trakya'da çıkan tütün ' rı dikkate almasını rica ederiz. Millet ve Baltacı çiftlikleri bü 5 Otomobil Yanşlan Beynelmilel nizamnanM1inln maddei ınah-

rniktarı (2) milyon kadardır ve . Ragıp KEMAL yük ~eref mükafatı kazanmış. := susası mucibince ynrı,lara ittirak eden arabalan ıevk ve idar. 
bunlar keyfiyet itibarile çok yük- lo.rdır. Nakdi mükafatluıo te· := edenlerle bunların içinde bulunan qhaaa gerek yarıı esnasında 
•ektir. Geçen oene zürraın bir D k ferrüat itibarile mikdarı bugün 5 ve gerekıe yan,a hazırlık talimlerinde veya bu Yllnf dolayuile 
kıanıı tütün idareainden vaki ve- 0 t O r t-bı"t edıl~ek ve yarın ala'ka· •=- h h 1 1 
•ayaya rağmen yİTte itleme tarz- H f c J ~ '"'""' er angi urette o ursa o ıun vaki olacak kaza; zarar ve ziyan 
lanncla fena hareket eylediklerin- a 12 ema darlara tevzi olunacaktır. = ile b·~ arabaların sebebiyet vermeleri muhtemel bulunan her han-
den tütünlerin bir kısmı keyfiyet Madalyalar henüz ihzar e. := gi kaza, zarar ve ziyandan dolayı Türkiye Turinıı .,. Otomobil 
ıtibarite kıymetlerini kaybetınit- Dahiliye hastalıkları . dilmemiş tir. Dunlar da bet on : =: Klöbü ve Milliyet Gazetesi ve tertip hey' eti hi

9 
bir mea'uliyet 

!erdir. Bt zürra tütün dengi ka- mütehassıııı 1 
gün zarfında hazırlanıp sahip. j := kabul ettnez. Yukardaki hususatın bütün mes'ulixeti Y&nfa itti· 

P.aklarile ıılineklerine görmez cin Cumadan maada hergiin öglcden , lerine tevzi edilecektir. := rak edenlere ~it ve racidir. skınd~n tütün koyduklarından ve 
5 

k ! ' S • d • -
~nıtnıa mahallerinde 'imal rüz· sonra saat (2,30 dan e) ~,·ar ,_ ı . ergıoin gör Ü~Ü bürük •= 

/111::,1 

.A c!res • 
• 

• • • 
f a~larmdan muhafaza etmedik- ı 3nb'1!da Divanyolunda 118 numa- i rağbeti nazarı dikkate alan Zi. S 
erınd n ve bir tnkım köy ağala· ..alı hususi dnire•İndP d!tlıili hasta- i raat oclaıı bir de sonbahar aer. = 
::.~~~ ıö~lerilc lıarek.t ederek lıklan muayene ve tedavi eder. Te-

1 
gisi tesisini teemmül etmekl - 1 a._ 

ı...,di'~i;;~idv ktilekanbaı-a getir- !efon: lst:ıııbul 22398. dir. -~llllllllllllllf !lll!lllll!lllllll!llflllll ın en ve ahvrh>n.lerd.-
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Ancak ikinci devrede Snlaballın tah 
si bir oyunla Vefa kale&ine kadar İn 

1 
mit ve takımmln galibiyet aayııını 
kayhelmİ•tir. Bu suretle 1 stanbul 
spor tilt şamı>İyonluğunu kazanıntt 
ttr. 

Kadıköyündeki 
futbol maçları 

• 
içki düşmanları dü 

bir vapur 
gezintisi yaptılar 
Şehrimizdeki içki aleyhta 

Fenerbahçe stadında dün muhte- lan dün senelik bayramları 
lif futbol muaabakaları yapalnuf, Fe 
nerbahçe ve Moda birinci, ikinci ve tea'it etmiıler ve Y ~il Hil 
üçüncü takım.lan ile ltalyan ve Bul- cemiyetinin tertip ettiği tene 
gar tokımları kaı·tı~mııl~~ır. _ zübe İftirak ederek Yalovay 

Fener bahçe ve Moda uçuncıı ta- . . • 
lumları aruındaki maçı 2-0 Fener- gıtmı,lerdır. 
bahçe, ikinci takımları rasındalı:i ma Kuru eğlence çok ne,'eli v 
çı da 7-0 yine Fenerbahçe kaun· ı eilenceli olmu,, ayran, limon 
mııtır ta g "b· · • t • k Bu~clan aonra •· Apoyennatini" ııa l I n1' azoz'.. gıkkı t1pıbr osuz ıç i 
~--· tarafından mevzu kupa için · e en mure ep üfe ara su· 
z~ı kar . 
ltalyan "e Bulgar talrunlan fi· zıyaret edilmek ıuretile danse 
la.,mtlardır. Bu maç çok.zevki! ltalve dilmit, Y alovada yemek yenil 
heyeeanlı olmut ve neticede - • • ı.. . İ 
yan takunı J-1 galip gelmiıtir. mıf, ....,am geç vakit stanbu 

F-erbabçe B takımı ile Atlaı ta- la aTdet olunmuıtur. 
lumı araaındaki maçı 3-0 A.tl&1 ta- fçki aleyhtarları Avrupa. 

lı:mu8 kuanmlfda hr.F-babu birinci daki içki aleyhtarları t-ekkül. 
un nıonra -~· ~ 1 .. b b 1 -T 

ta1ı:ımı ile Moda birinci talı:mu ara- erını u ayram armdan habeı 
undaki maç yapdmııtır. F-ı.alaçe dar etmitlerdir. 

Zeki ve Alaeddin_ si~ oyuModnc..ı:::- ikinci tene::ı:IJ/ı 
dan mahrum oldngu l{lbl a • 
mı da eaaa kadroıu ile çılanamıfb. 
Neticede 12-0 Fenerbahçe ıalip gel
miıtir. 

Ankar~ lig maçlan 
ANKARA, 3. A. A~ Lig maçla

nna dün de devam edilmİt ye Altun 
ordu ile Gençler Blrlili birinci ve 
ikinci takımları araamcla yapılan 
maçta Gençler lıirllii Wrinci .takımı 
4-0 ve ilılnci talı:anı 4-2 galıp ıı:ol
..U.tir. 

Atletizm 
müsabakalan 

Dün College aaha11nda meni
min e.n parlak atletiam müaabaka 
sı icra edilmiftir. Bu müaabakarun 
diier mühim bir noktau da geçen 

Dün İstanbul konseı-vatuva 
rı da bir tenezzüh tertip etmiş, 
konservatu,,ar talebeaile heye
ti talimiyesi ve davetliler va. 
purla Yalovaya gitmişlerdir. 
Bu gezinti çok eğlenceli ve 
çok nezih olmuştur. Bilhassa 
muıiki noktai nazarından sene 
nin kaydedilecek güzel tenez. 
zühlerinden biri olmu§tur. 

ltalyan 
Maslahatgüzan 

ftalyao Maslahatgüzarı M. 
Kock dün akşamki trenle An. 
karaya gitmittir. 

AS R 1 LiSANLAR 
Her meslek erbabına elzemdir. 

Yeglne ve hakiki mütehassıslar: 
B E R L t T Z M E K T E P L E R t dir. 

YAZ TARİFESi 
AÇILMIŞTIR 

Meccanen bir· tecrtibe dersi alınıı. 
Ankara: Hacı Baynm Cadcleıi İstanbul: 373 İatikli.l caddesi 

KAY 1 T 



, 
Niçin Sizin de Güzel 
8°r vi iz o ası ?. 

Tuz nh"-arı l"tanbul baş n!-dür üğünden 
Çamııltı mcmlehasından satılacak veyahut mürettebat ambar 

lanna sevkedilecek azami altmı~ bin ton tuzun çuvallara dold:.ı. 
rulması ve teferruatı s&iresi kapalı zarf usulile münakasaya ko. 
nulmuıt r. ihalesi 9 Haziran 932 tarihinde saat on beşte icra 
edileceğinden talip olanlar mevcut ıartnameyi görmek üzere İs 
tanbul Tuz inhisan başmüdiriyetine müracaat eylemeleri ilan 
olunur. (2423) 

TlCARET tŞLERl UMUM MUDORLOGUNDEN : 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanunun mü!ğa ikinci faslı hükümleri dai-

reainde Hayat Sigorta muameliitile İftİgal eylemek üzre tescil edilmit iken 
928 5C'llcıinde tasfiye muamelitını ifa etmedrn ınemleket~mizden gid~ ln
gilil tabiiyetini haiz (Zi Grctam Layf) Hayat Sigor~a §İrketi bu kere mü
racMtl Türkiyedck.i muamelatının tasfiyesine karar verdiğioi ve taıfiyc 
muamelesinin ifa11 için İstanbul avukatlarından Ferit Eskinazi Efendiyi 
.ekil tayin ey(e.;iğini bildinni, olmakla mezkur tirket alôkaaı bulunanla
ron mümaileyh Ferit Eıkinazi Beye ve icabında lıtanbul mınlakası Ti
cnret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ililn olunur. 

j RADYO 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 1 S,5 Hafız Ahmet Bey beye
ti, tarafından alaturka konser, 20,5 
diş tabibi Suat !.mail Bey tarafın
dan konferanı, 21 Hafız Ahmet B. 
tarafm®" kcnser, ?? orkestra11. 
BOKRC:Ş (394 m.) - 20 ıtüdyo 

da bir tiyatro temsili, 20.45 Rumen 
musikisi. 

BELGRAD 1429 m.) - 20 gra
mofon. 20.5 mıırnhebe ?1 akşam kon 
s.eri, 22,45 aSk .. ifon konseri, 23,35 
Avrupada bir gczl 1ti. 

ROMA (441 rn.) - 20 Haber, 
konferans 21 gramofon, 21,45 Pü
riton isimli bir melodram! 

PRAC! (488 m.) - 20 Mando
lin konseri, 20,40 sen gece, 23 ıon 
haberler, ve dans hanları. 

ViYANA (517 m.) - 19,35 so
kak muıikiıi, 21,25 Jon Lanv İsmin 
de bir komedi, 23, 15 aktam konse
rı. 

PEŞTE (550 m.) - 10,5 Cemba
lo komeri, 20,40 Macar p.rkılan, 
21.15 fen musiki, 21 aakeri bando. 
VARŞOVA (1411 m.) - 20 mu 

ıı;ıhabe, gramofon, ajanı haberleri, 
21,15 hafif konser, 23,10 bir Şopen 
konseri. 

BERLIN (1635 m.) - 20 lngiliz 
çe ders, 21 Frankfurttan naklen ko
medi 23,20 rasat raporu ve danı ha
vnları. 

DOKTOR 

r +11N ŞÜKRÜ 
C: .ılıill haıtalıklar mütehassısı 
Her gün öğleden 110nra lıtanbul 
Türbe Babıaıi Caddeai No. 10 

Telefon 2,2622 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Devir hareketli cephane asansör
lerinin alt kısmını kapamağa mah
ıuı tertibat" hakkında iktisat Ve
kaleti Celileıi Sanayi Umum Mü
diirlüğünden iıtihsal edilmiş olan 19 
Haziran 1930 tarih ve 987 numaralı 
ihtira beratı üzerindeki hukuk bu 
kere ahere devir veya icara verile
ceğinden, bu huıug talip olan ze
vatın latanbul'cla, Bahçekapı'da Tq 
Hanında 43-48 numaralarda kiin 
•ekili H. W STOK Efendiye mü
racaat etmeleri il8n olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, lstJdaI caddeıi Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı-,. 
na bitişik Apartıman No. 21.-

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Dünyada şöhret l~azanmış 

Fo'.oğraf fabrikasının 

PLAVIC 
Filmleri istimal ediniz, neticeden emin olabilirsiniz 

P L A V 1 C Fi'mlerl her fotoğr:?f levazımı 
satan ticarethanelerde bulur.ur • 

• 
Is tan u 

Mühayaat Komisyonundan: 
/ 1 - lstanb ·J Kız Muallim Mektebinde yapılacak betonarme 

1 
çalı inşaatı ile sıhhi tesisat 21-6.932 tarihine müsadif salı günü 
saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya 

1 konuimustur. 
1 

2 - Münakasaya iştirak edecek olanların fenni ehliyetlerini 
resmi vesaikle isbat etmeleri lazımdı~. 

3 - Proje ve şartnan:cleri!e daha fa<1 :ı İ<.ahat almnk isteyen-

i lerin lstanbulda Fındıklıda kfıin Güzel San'atlar Akndemisinde 
Maarif V ekilleti Resmi Mimari Bürosuna rn:.iracaatları. 

4 - Taliplerin yukı.-ıda yazılı ihale güı.ü.de teminatı mu
vakkate makbuzları ve ehliyet vesikalııfile birlikte İstanbul Ma. 
arif Müdiriyeti binasındaki Liseler Mübayaat komisyonuna gel
~~. (2~) 

1 Deniz Levazım Satıınalma 

• 
Komisyonundan: 

Kilo 
3120 Kuzu etı) Pazarlıkla münah1.sas:: 

21140 Koyun eti) günü saat 14 te 
3200 Kuzu eti) Pazarlıkla münakasası: 
6400 Koyun eti) günü saat 16 da 

6-6-932 pazartesi 

1 
6.6.932 ı;:ızartesi 

Deniz Harp mektebi ve Deniz efradının ihtiyacı için lüzumu 
. olan yukarıda mikdarı yazılı etlerin 28-5-S32 tarihinde yapılan 

1 
münakasasında verilen fiatlar gali görüldüğünden pazarlıkla mü \ 

1 nakasıo.sı yukarıda yazılı gün ve saatte icr edileceğinden talip o. 
' !anların yevmi mezkurda muvaM:at teminatlarile birlikte Kasım 
paşada Deniz Levazım satınalma komisyonuna müracaatları. 

(2350) 

İstanbul Deniz Levaz:Am 
Satınalma komisyonundan: 

Ton 
7 Yağlarr:a yağı açık münakasası: 4/6/932 Cumarte~i günü 

saat 14 te. 
7 Makine ya8ı açık münakasuıı 4 6/932 Cumartesi saat 

15 te. 
21 Tarbin yağlama yağı kapalı zarfla ihalesi: 6/6/932 

Pazarte:;i günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıcla cins ve miktarı yazı

lı yağların hizalarında yazılı gün ve saatlerde münakasaları 
icra edileceğinden ıartnamesini görmek istiyenlerin her gün 
ve vermeğe talip olanların münakasa gün ve aaatinde teminat 
mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deııiz Levazım satınalma 
kcmsiyonuna müracaatları. (1970) 

Askeri Lise ve Orta 
Mekteplere 

Talebe Alınıyor 
1 - 1932 - 1933 ders senesi için İstanbul' da bulunan Kuleli 

ve Maltepe Askeri liselerile Bursa'da bulunan Bursa Askeri Lise 
sine, Konya ve Erzincan'da bulunan Askeri orta mekteplerine 
talebe alınacaktır. 

2 - Liseler 9, 10, 11 inci sınıfları (1, 2, 3) üncü; orta mektep
lerde 6; 7; 8 inci (1, 2, 3) üncü sınıfları muhtevidir. Ve liseler 
kısmına 400; 500, Orta mektepler kısmına da 200; 30u tal-::be alı
nabilecektir. 

3 - Mektepler leyli meccanidir. Talebenin iaıesinden başka 
giydirilmesi, teçhizatı, kitap ve sairesi hükumete ait olduğu gibi 
aynca talebeye her ay bir mikdar maaş ta verilir. 
4- Liseleri muvaffakıyetle bitirenler Harbiye mektebine ter

fi ederler. Ve iki senelik tahsilden sonra Cümhuriyet ordusu için 
zabit olurlar. 

5 - Bütün mekteplerde kayıt ve kabul, mekteplerin bulunduk 
ları yerlerde 1 Temmuz 932 de baılar. Ve Ağustos 932 tnrihinde 
hitam bulur. Bununla beraber ka<lroda münhaller kalıraa ders se 
nesinin devamı müddetince sivil liııe ve orta mekteplerden nakil 
auretile talebe alınmıya devam olunur. 

Mekteplerin bulunduğu yerler haricinden Askeri lise ve orta 
mekteplere talip olanlar 1 Haziran 932 tarihinden itibaren bu
lunduklan yerlerin Askerlik ıubelerine müracaat edebilirler. 

6 - Mekteplere girmek için lazım olan ıartları muhtevi kayıt 
ve kabul ,artnameleri ve muhtaraları bütün Askerlik fubelerinde 
mevcuttur. Talipler askerlik şubelerine ve askeri liae ve orta 
mekteplerine müracaat ederek mezkur şartları öğrenebilirler. 

(2180) 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Bostancı'da Bağdat caddesinde demir yolu ittiaalinde 1358 , 

zira derununda bir kuyusu mevcut 1200 lira kıymeti muham. : 
meneli araa dört müsavi taksitle temliken aatılmak üzere 22- ' 
5-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye 
çıkarılmı9tır. ihalesi 11-6-932 cumarteai günü saat 16 da 
icra kılınacaktır. llk takait pe,in olup bilumum maaarifi müt
teriye aittir. Taliplerin Kartal malmüdürlüğiine müracaatları. 

'2359) 

YILDIRIM Terziha 
Yeni Postane sırasında Piyango Müdiriyeti 

nakletmistir. 
J 

er Ne .. 

cmua 
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1.1ektep Kitapları 

ROMAN 

i Duvar 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

• 
1 

• 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLiR 

ileri kebir, Yevmiye ve 
Kas~ dellerleri me cuıtur. 

Her Müesseseye Elverişlidir~ 
K~tep ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

A<dlır<®~: ANKARA 

i liyet ·ıap 

-- Vah, vah, vah! •• O can "D elbise da

ha ikinci giyi;inde akını ya mı başladı? 

••• Kabahat sende! •• Niçin: 

•• 

r. ' 
1 
1 

almadın? •• 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12 el TERTiP S el KEŞiDE 

11 Haziran 1932 dedir. 

~DJük ikranıiJe 50000 lira~ır 
Ayrıca: 15.000, 10.000 lirahk büyük 

ikramlyeler ve 20.000 lirahk 
mükifat vardır. 

uncu Koiord 
il nlar1 

Kolordu birinci fırka '"' 
talca müstahkem me ki ve 
tahanelerin koyun ve sığır 
rine verilen fiatlar pahalı g' 
düğünden tekrar p zarhkla 
nacaktır. ihalesi 4-6-932 
martesi günli saatleri aşa 
yazılıdır. Tali lcrin ıı 

sini almak üzere her gun ~e 
zarlığa iştirak edeceklc i -
vakti muayyeninde komi&y 
muza müracaatları. (391) 

ihale 
K. O. nunki 
Fırkanınki 
Çatalcanınki 
Hastahanelerınki 

(242 
Saati 

1 14 , 
14,30 
15,30 
16,30 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
V A P U R U 6 Haziraıt 

PAZARTESİ 
günü aktam saat 18 de Sirke<' 
rıhturundan hareketle ZonguldıJi. 
lnebolu, Ayancık, Samıun, Ord 
Gİl"C$un, Trabzon ve W•1 

ye azimet ve avdette ayni iıkel1 

!erle Göreleye uğnyarak avdet 
decektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Me 
menet hanı altında acentahğı 

müracaat. Tele. 22134. 

DEVREDiLECEK IHTI 
BERATI 

"Hartuçların tılasına mahı • 
meliyeye dair iıliihat" hakkınıi/ 
ihtira için l ıtanbul Vilayet celil 
ne takdim edilmit olan 15 f: 
1928 tarih 26244 numaralı ııı 

ı caat Üzerindeki hukuk bu kere 
re ferağ veyahut İcara verilece 
den talip olan zevatm vekili b 

1 

nan lstanbulda Bahçekapıda 
Hanında 43-48 numaralarda ~ 
H. W. Stock .Efendiye muracal' 
meleri ilin olunur. 
~~~~~~~~~~----' 

~BONO 
Gayrimübadil ve mlibad1 

ve hazine bonoları alır, s 
tar, ipotek yapar. Balıkp~ · 
:ı:ar Maksudiye Han No. ~· 
Uğurlu :ı:ade M. Derv!S J 

Dr. A. KUTieı 
Cilt ve zührevi hastalıklar ted•"' 
nesi Karaköy Börekçi fırını aıtP 

da 34. ,1 -·---·· .. ··--··---· .. · 
MlLLlYET MATBA 


