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NUSHASI S KURUŞTUR ETEM İZZET 

a Hohenz lern 'leri Yeni a ta 
• ... • • '\ılı, • • .. ~ . . . . - - "''" ... 

Altı aylık ticaret muva Şimdi de "Hoh nzole 1 

zenesi lehimizdedir· rn,, hanedanınıniadesi 
Fakat bütün dünyada olduğu 

gibi bizde de harici 
ticaret hacmi küçülmektedir 

meselesi ortaya çıktı 
Asayişi bozmağa kalkacak 

• ınsan tecem. 
mularına karşı ateş açılacak •• 

j 

kabul etmitlerdir. Bu usule mü 
racaat eden devletler şunlar
dır: Türkiye, Avusturya, Bel
çika, Çekoslovakya, Danimar
ka, Eatonya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Macaristan, İtal
ya, Latoya, Norveç, Lehistan, 
Romanya, İspanya ve İsviçre. 
Ancak Belçika, Almanya ve Ro 
manya gibi memleketlerde ba
zı kalem eıyalar hakkında tat
bik ediliyor. Bizde ve diğer ba
zı memleketlerde iae umum id
balata teımil ediliyor. 

tedbirlerini tatbika devam edece 
ği anlatılıyor. Gelen haberler ye
ni tedbirlerin ttttbikma baılanınıı 
olduğunu göstermektedir. Sağ ce-
nah gazetelerin bu tedbirlerin isa Slngle hanımlar oynanır/len 
betinden bi.hia takdirkir neıriya· .. ._..__ •• ._ ........... ·--···-·---· • 

5 - lktıaadi buhran zarurdi / 
karıısmda bazı memleketler I 
doğrudan doğruya eşya müba- 1 

delesi esasına istinat eden mu- · 
kaveleler akdetmitlerdir. Bu da 1 
normal ticareti azaltmıttır. 1 

Son tedbirlerin alınmasın
da miiessir olduguna şüp· 

he edilmeyen Bitler 
[Almanyada tahaddüı eden 

son vaziyet etrafında dün de ba· 
zı yeni tafsilat gelıniıtir. Hüku
metin 31 temmuz intihababna ka 
dar ve hatta her hangi bir ihtimal 
dahilinde intihabab tehir etae bi
le daha bir müddet aldıiı şiddet 

bna mukabil aol cenah gazetele-
1 

Tenıs turn 
r!".!ec:::a :~:!.":ı.!~nit::~~ ı Gazi Hz. ovamız 
memnun ebnediği i.fiki.rdır. Al· d •• b 1 d 
manyada aiyaai mücadele gayet 1 --+••- un aş a 1 
çetin bir safhaya girmiı bulun- 1 Dün gece Marma-
diden kestirmek mümkün detil- ra'da bir 
maı.tadır, bunun neticeıini de tim 

1 dir. Dün gelen telgraflarda tenezzüh yaptılar 
T empı gazeteainde lınperatmlu- 1 

ğun iadesi ihtimali gibi ıayanı 
dikkat bir haber verilmektedir.] ı 

Y alovada bulunmakta olan 
Reiaicümhur Hazretleri dün ak 
fDm geç vakit maiyetlerinde 
bulunan :ııevatla birlikte Sakar-

PARİS, 21 - Tempo gazeteai 
yıu:l}'or: "Dünden beri Almanya ı 
dahili bir maceraya ablmıt bulu
nuyor. Bapekil iae dahili bir ya motörüne binmi1ler ve Mar-
harp, yahut aokeri bir diktatör· marada bir buçuk saat kadar 
lük veyahut ta Hohenzolern ha-

1 
bir denü: tene:z:ıühü icra buyur 

nedanmın tekrar teoisi sal- muılardır. 

tanat ebnesini intaç edebilecek ! llıım•••••••••••• 
bir buhranın bütün mes'uliyetini 
deruhte ebnİ§ bulunmaktadır. 

Asayişi bozanlara ateş 
açılacak 

BERLİN 22 - Berlin valii aoke 
risi Von Rundstedt, aaayiıi boza• 
caklarından ıüphe edilen inaan te 
cemmülerine karıı bili.tereddüt 
ateş açılmasını askeri kuvvetlere 
emrebniştir. Diğer taraftan silah 
kullanacağından şüphe edilen ve 

(Devamı 2 in•i ~•hilede) 

10 - 23 Temmuz 

Müsabakalar çok hararetli, he .. 
yecanlı ve canlı oluyor 

işte beynelmilel ticaret hac- 1 

mini küçülten bazı mühim a
millerin hülisaaı budur. Cemi
yeti Akvamın neşrettiği iıtatie 
tiklere göre 1929 senesi kanu
nusani ve tubat aylarına naza
ran 1932 senesi ayni aylar zar
fında bütün memleketlerin id
halitı o/c 59.8 ihracatları da 
% 60.4 azalmıştır. 1930 kanu
nuıanisi ile 1932 senesi kinu
nusanisi arasındaki farkları mü 
kayese edecek olursak, Alman
yanm idhalatında % 66, ihraca 
tında % 49, İngilterenin idha
latmda % 39, ihracatında % 
47, Fransanın idhalitmda o/c 
51, ihracatında % 51, Macaria
tanm idhalatında % 59, ihraca
tında % 70 bir tenezzül vardır. 
Geçen senenin altı ayına naza
ran bizim idhalatımızdaki te
nezzül % 43, ihracatnntzdaki 
tenezzül de % 23 olduğuna na
zaran harici ticaretleri en çok 
mutazarrır olan memleket biz 
değiliz. 

Darülfünunun ıslahı 

Şeker 
Bollaşacak 

ANKARA, 22 - Maarif 
vekaleti tarafmdan hazırlanan 
darülfünunlar teşkilatı ka
nun layihasını hükUmet te9ri
nisani ba9ı:m:la Büyük Millet 
Meclisine tevdi edecektir. 

Bu layiha kanuniyet kea
bettikten sonra İstanbul darül
fünununda gerek kürsülerin 
adetleri, gerekse nevileri Pr. 
Malche'in raporuna istinaden 
tetkik edilecektir. 

Profesörün raporu layiha
nın meclise tevdiinden sonra 
neıredilecektiı-. Söylendiğine 
göre, ilga olunacak kürsülerin 

Dün Romangadan seggah geldi 

Single erkeklerden bir 
enstantane 

[Liste ve program iç aahilenıiıde] 

100 Metre 
Rekoru kınldı 

Semih dün Kadıköy ıtaclmda ı 00 
metre Balkan ve Türkiye rekorunu 

kırdı. 

[T afaili.t spor kıım11m2dadır l 
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Dr. Reşit Galip Beyin 
verdiği cevap 

'" 
MiLLiYET CUMARTESi 23 TEMMUZ 1932 

- - ---· 

HARİCİ HABERL-ER 
• 
Iranın Ankara' da feci bir 

Tarihi devrede kuraklık 

Faşizmi 
Beğenmeyince Noktai nazarı 

Şarkta bir 
Çarpışma ANKARA, 22 (Telefonla) - Dün Eski Bentderesi c 

sinde feci bir kaza olmuş ve 90 yaşında bir ihtiyar bu k 

, 
1 

• 
1111 

•' • Parlamentolar kon-
Aydın mebusunun Zekı Velidi feransında 

Beyin j~ bir hadise oldu 

k k b 1 
• CENEVRE, 22 (A.A. ) - Bey-

alarına arşı mu a e esı nelmilel parlamentolar birliği kon 
gresinde bu aabah Franaız ve 1-

Benes ~ro jesi ha~- Rus ve Japon gemi-
kında dort kaydı ıh- leri arasında 
tiyati dermeyan etti ateı teati edildi 

CENEVRE, 22 (A.A.) - Muha 
biri mahsuıumuzdan: 

kurban gitmiştir. 

Bent deresindeki fırının önünde arkadatlarile birlikte 
ran lımail ağa, Zafer fırınına ait ekmek tevzi arabasının 
müt hayvan tarafından sürüklendiğini görünce hayvanı z 
mek üzere yerinden fırlamı§, arabanın öoüne ~eçmiştir. 
a.tı zaptedememiş , yere yuvarlanmış, araba üzerinden g 
tır. 

[Milli tarih konırreıinde Zeki 
V elidi Beyin kendi noktai nazarı 
hakkında vuku bulan izahatını 
ne9retmi9tik. Buıründen itibaren 
de bu izahata kal'fı Dr. Re9İt Ga
lip Beyin verdiii cevabı ne9redi
yoruz:) 

diıine kuraklıktan bahaettiğini 
ve tarihi devirlerde kuraklık ol
madığını mumaileylıin kendileri
ne aöylediiini anlattılar. Yine on 
dan babaederken (Aurel Stein) 
nin lıtanbula geldiğini ve onun· 
la beraber cami avluıunda kütüp 
hanenin açdmaaını bir aaat kadar 
beklediklerini söylediler. Cami 
avlusunda bekleme meaeleıi mev 
zuumuzu alkadar etmediği için 
onu geçelim. Fakat ( Aurel Stein) 
kendilerine tarihi devirlerde Or
ta Asyada kuraklık yoktur de
miş olmasını bu Aurel Stein'nin 
en ıon ve en büyük 4 ci ltlik bir 
eaerinde müdafaa ettiği fikirlerle 
telif imki.runı göremedim. Be lki, 
Aurel Stein bu eserini butırdık
tan aonra lıtanbula gelirken fik
rini deği9tirmiş olabilir. Çünkü 
yeniden, yahuh ta bu müellif Or
ta Asyada tarihi devirlerden aou
ra kuraklık yoktur derken kendi 
eserinde kuraklık olduğu iddiaaın 
da bulunduğunu unutmuttur. 

talyan murahhasları arasında bir 
hadiae olmutlur. ltalyan murab
haıının F atiıt idaresini metbüae. 
na etmesi Üzerine M. Renaudel, 
buna zıt bir mütaleada bulunmuı 
tur. ltalyan murahbaslan bu aöz 
leri tiddetli itirazlarla kartılamıt 
lar ve M. Renaudel'e hakaret et
mişlerdir. ltalyan murabbaı heye 
ti reisi M. Renaudel'i resmi suret
te tarziye vermeğe davet etmittir. 
M. Renaudel, buna muvafakat et 
mediğinden gürültü ve bağınıma
lar tekrar baılamııtır. Kongre re
isi, celseyi tatile mecbur olmuttur. 
Mecliı tekrar acilen toplanmıştır. 

Umumi komiıyonun Bene• proje
ıi hakkındaki dünkü müzakeratı et 
nasında İran heyeti murahhasası re 
isi, M. Beneı tarafından tevdi edi
len karar sureti projesinin lran he
yetince büyük bir dikkatle tetkik e
dilmiı olduğunu beyan eımi,tir. 

Heyeti murahbaaa reiıi ıu .özle
ri .Öylemi9tir: 

TOKIO, 22 (A.A.) - Hokka
ido eyaleti bükUıneti tarafında ( 
netredilen bir beyannameye göre 
Kamçatkanın garp ıahili açıkla
rında Rua muhafız gemileri ile 2 
Japon balıkçı ıremiai araamda te
ati edilen tüfenk aleti neticesinde 
Üç Japon yaralanmıttır. 

Bu sefer de bir 
tayyare çıkacak 

Faciayı görenler, İsmail ağayı yerden kaldırarak hasta 
nakletmitlerse de, doksanlık ihtiyar vefat etmiştir. 

Vecihi B. bir tayyarecilik me 
tebi açmak isteyor 

ANKARA, 22 (Telefonla) - Tayyareci Vecihi Be 
Reiı - Toplanma baılamııtır. 

Sôz Retft Galip Beyindir . 
Doktor Re9it Calip Bey - Ze

ki Velidi Beyefendi hakikaten 
çok yoruldular çok fazla zahmet 
ettiler. Uzun süren beyanatlarının 
bizim mevauu bahaettiğimiz me
aele etrafındaki loımı bilbaua 
dolayıaile temu ettikleri nokta
lar ve fula tafailatlı beyanat için
de kıaa bir fa11l t9'kil ettiği için 
ben de bahai uzatmak iıtemiyerek 
yalnız onlara cevap verecegım 
ve kıaa keameğe çalıtacağon. Yal 
nız ,unu itiraf edeyim ki bütün 
dikkatimle dinlemİf olmama rağ
men bu tafailatm içinden bizim 
bahai alakadar edecek kııımlan 
birer birer bulup kaydedebilmek
te epey miifkülata uğradım. Bi
naenaleyh eğer verilen cevaplar
da bir noluan cihet kalacak olur
aa o huıuau dahi tamamlamaklı
tim için kendilerinin h'.itfen ihta
ratta bulunmalannı ıimdiden ri
ca ederim. 

Evveli muhterem muallim kab
lettarih devirlerde kuraklık ol
duğu kanaatinde bulunduklarını 
aöylediler va tarihten aonraki de
virlerde kuraklık olmadığı noktai 
nazarında bulunduklannı ilave 
e~tiler . 

O halde meaele yanyanya 
halledilmit oluyor. Aramızdaki 
ihtilaf tarihten evvelki devirlere 
ait kııımda ıulhla neticelenmiş, 
tarihten aonraki devirlere ait kı
aımda ıla az münakata ve müaa
habeye mühtaç kahnıt bulunu
yor. Bendenizin anladıfıma ıröre, 
kendileri bir noktada, belki bir 
çok noktalarda, fakat bir nokta
da ııayet vazıh olarak tarihi dev
rede dahi kuraklık olmut olduğu 
nu söylediklerinden kendi ifade
lerinde bir tezat manzaraaı gö
rülmekle beraber nihayet o nok
tada dahi lhtilifımızın balledil
mit olacaiı Ye tam bir mutabakat 
halinde kalacafmuz pek. muhte
mel bulunuyor. Fakat hazan da 
tamamen akaini aöylediklerinden 
aaıl fikirlerini anlayabilmek müı 
kül oluyor, Dediler ki, Hünlerin 
muhacereti bulunduktan ıahada 
kıta bir zaman aüren kuraklığm 
doğurduğu açlık aebebile olmuf• 
tur. Bunların göçleri kıaa bir za
man tÜnnÜf kuraklığın açlığın te
ılrile olmupa göçleri İcap ettiren 
ve açlıklara aebebiyet veren ku
raklıim tarihi devirlerde dahi 
vukubulmut olduğunu kendi dil
lerile teyit ebnit oluyorlar demek
tir. Hunlann muhacereti tarihten 
90nraki devirde vaki olduğuna gö 
re, irat buyurduklan bu delil bi
zim iddiamızı takviyeye hizmet 
etmektedir. Kaldı ki, Hunların 
muhacaretine ıebebiyet veren aç
lık ve kuraklık buyurdukları ıri
bi kıaa bir açlık ve kuraklık de
ğildir. Bu malüınata memba ola
rak göıterdikleri Çin kıt'alarına 
göre bu darlık ve bu açlık haki
katte uzun zaman ıünnüt ve Hun
lar araaında çok feci ıztıraplar 
uyanchrmıt bir kıtlıktır. O balde 
daha aonraki deYirlerde dahi ku
raklık olmut olduiu buıuıunda
ki kanaatlanm bizzat ifade et
miı bulunmaları itibarile münaka 
9aya belki biç devam etmemek 
dalıi kabildi. Bununla beraber 
beyanatlan üzerinde bir ıreçiş 
yapmak, toplanmamızm makaadı 
noktai nazanndan hepimizce ala
kayı davet edecek bir haıbihal 
tetkil edebilir. 

Her iki ihtimalde de benim için 
mecburi ve zaruri olan cihet Au
rel Stein'nin noktai nazarının Ze
ki Velidi Beyefendi tarafından 
ifade edildiğ i ,ekilde olınadığmın 
teıbitidir. Tahriri ve imzalı ifade 
ler ve deliller şüpheıiz daha mu
teberdir. Çünkü onlar ıabittir, 
tekil ve mahiyetlerini ve kalıpları 
nı kolay değiştiremezler. Size Au
rel Stein'nin kitabmdan çıkanl
mış bazı notların kuraklığa ai.t o
lanlarını biraz sonra arzedece
ğim: 

CENEVRE, 22 ( A.A.) - Bey
nelmilel parlamentolar birliği kon 
greainde çıkan hi.diseden sonra 
bu kongreye ve tahdidi teılibat 
konferanaına iştirak eden lıal
yan murahhaılarının hepai M. 
Balbonun riyasetinde toplanmış

lardır. M. R.,naudel Faıiat gazete 
ciler tarafından sorulan bir suale 
verdiği cevapta parlamentolar bir 
liğine iftirak eden ltalyan murah 
haalarının iki günden beri faaıla
sız surette F atiıt idaresini met .. 
hettiklerini, halbuki kendiainin 
bu idareyi parlamentarizme mu
gayir addeylediğini ıöylemittir. 

Barışacaklar mı? 

VAŞİNGTON, 22 (A.A.) 
- Vatington konferansına it
tirak eden 5 devlet mümessil
leri her iki memleket arasında 
ki muhasematın derhal tatili 
ve aralarında acilen bir ademi 
tecavüz misakı akdeylemeleri 
için Bolivya ile Paragvaya bi
rer telgrafname göndermişler
dir. 

1 

Muhterem Zeki Velidi Bey Or
ta Aıya kuraklığı meaeleaini izah 
etmek için bilhaua (Bartold) un 
netrİyatı ile ibticaç ettiler. Şunu 
tüphesiz hepiniz bilirsiniz, (Bar
told) bir jeolog değildir, bir ta
rihçidir ve tarihte de muayyen 
bir devir arasında çalıtmıt ve ken 
di aahaaında epey kıymetli ıayda
bilen eaerler bırakmıt bir adam
dır. Eaerleri materiyel itibarile 
zengindir. Fakat tez itibarile biz
ce eaerlerinin biç bir kıymeti yok
tur. Ve Bartold hakkında Zeki 

Amerikalı maruf bir· 
maliyeci ne diyor? 

Velidi Beyefendinin filan tarih
te, filin gazetede Orta Aayada VAŞİNGTON, 22 (A.A.) 
kuraklık olmamıttır dediği için - Beynelmilel ticaret odası
bir kaside yazılmıı olmaaı huausu nm Cemahiri Müttehide komi
bizi çok fazla alakadar etmez. Çün-
kü, bu muharrir Türklerin bilhas tesi reisi M. Silas Straw, Lau-

' 'Mümtaz mazbata muharririmi
zin durlıioliğini ve durenditliiini 
tebcil ederken, lran heyeti murah
h"saırnın berveçhizir 4 noktanın ka 
bul edilmeıi kaydi ihtiyatitile umu
mi ·kpmisyon tarafından tanzim edi 
len mezkur projeye ve y&hut daha 
cezri her hangi bir karara iltihak e
dcc;eğini bildimek isterim. 
1 - Kendi kara, hava ve deniz tea
libatı plinlarına atfen hükumetim 
tarafından muvafakat edilecek olan 
teJlZiJat, umumi komisyonun 8 
temmuz tarihli celseainde beyanatım 
la da ifade etmiı olduğum veçhile, 
Hoover projesine vaki olan iltihakı 
mız İstikametinden gayri hiçbir ve
cih ve suretle tehir edilmiyecektir. 

2 - Siliıhlann Iiuıuıi surette ima 
li ve ticaretine ait olarak da, heye 
timiz daima, silihlann gayri metrü 
ticaretine kar,ı koyabilmek için en 
muvafık çarei hallin mühimmat ve 
harp malzemeıi imali üzerinde cid 
di ve müessir bir murakaba tetiı et 
mek olacağını müdafaa eylemi9tir. 

Ancak 1925 te akdedilen ve Ce
miyeti Akva'" misakı ruhuna muha
lif olarak memleketimin hukuku 
hükümraniıini yaralamış olan silih 
ticareti mukaveleıini tekrar Yatada
bilecek mahiyette bulunan herhangi 
bir teahhüdü iltizam ve taıdik eyli
miyecektir. 

Miaamafih, umumi komiıyon silah 
imali meselesiJe silih ticareti meae 
leıini yekdiğerile muazi olarak bir 
eaas daireıinde halletmenin daha 
faydalı olacağını tahmin ediyorsa bu 
meıeleyi münaka9a etmeğe hazır 
bulunmakta ve bu itle me9gul ola
cak olan hu•uai komitede lranın da 
temsil edilmesini arzu etmekteyiz. 

3 - Teslihatın tahdit ve tenzili
nin mürakaba•ı meaeleainde, terki 
teılijtatın hüanii ıuretle ve tama
men tatbikine nezarete memur dai
mi bir müessesenin ihdası cihetini 
evvelden beri iltizam eylemit oldu
ğumuz gibi bu müessesenin yalıu:z 
İmtiyazlı birkaç devlete münhaıır 
kalmaması için de umumi bir mahi
yette olması lazım geldiği mütalea
aında bulunmaktayiz. 

ıa medeniyet aahaaında hiç bir ro sanne itiliiflan münasebetile 
lü olmadığmı Türklerin Orta Aı- mezkur teşkilata yazmış oldu
yadaki mevcudiyetlerinin çok ye-
ni zamanlara ait olduğunu, aaıl- ğu bir mektupta cihanın yeni- Bu konferanata temail "dilmiı <>
aız, nesiltiz bir kavim olduğunu den ihyası için harp borçları lan devletler mümessillerinden mü 
iıbat için ÇAiışmış bir Türk düt· meselesinin yeniden tetkiki rekkep bir komisyonun vücudu mut 
manıdır. Bunun en bariz delil ve ve teslihatın behemehal tahdit lak surette lüzumlu olmadığı tak-
veaikasını.. . I I dirde her devletin mürakabası , yek 

Azadan bir zat _ Dogru-dur, ve tenzi inin ba~ ıca şart ol- 1 d 1 1 diğerile hemhudut o an ev et er 
Bartold alelade bir Türk düıma- duğunu ve aksi takdirde millet mümeaaillerinden müteşekkil tali 

PARIS, 22. A. A. - Semanın 
Stratospbere mmtakaaında 15,000 
metre irtifaa yükselebilmeai ihtinıa
li olan bir tayyare dün Touaaus le 
Noble' da bir uçuı tl>crübesi yapnu9 
tır. 

Amerika- Arjantin 
gümrük münasebatı 

BUENOS-AIRES, 22 . A.A.
Cemabiri Müttahide ile Arjantin bil 
kiimetleri gümrük tarifeleri mikyas 
larında mütekabil tenzilat ve mü
saadat yapmak üzre müzakerat icra 
etmektedirler. 

Yunanistandaki 
Fransız heyeti 

ATINA, 22. A. A. - Harbiye na 
zırı ile F ranıız elçlıi, askeri heyeti
nin mukavelesini fetheden itilafı im 
za etıniılerdir. 

Şimdi de 
Hohenzolem 
Hanedanının 
• 
iadesi mi? 

(Ba§ı 1 inci sahif~d~) 

bili mezuniyet silib veya milhlın
mat ta§ıyan veya aaklayan ıivil 
eıhaıım 9iddetle tecziye edilmele 
ri hakkında bir emir daha neıre
dilmittir. Bu tedbirlerin betahıia 
komüniıtleri iıtihdaf ettiği, fakat 
hükUınetin komüniat partiıini feı 
hetmeğe niyeti olmadığı söylen
mektedir. 

Baş vekiller bir arada 
BERLIN 21 - M. Yon Papen 

her federal bükUınetin bqvekil
lerini, vaziyeti göriifmek üzere 
Stuttgard'da içtima davet etmiı
tir. Daha bir çok memurlarla, taı 
ra valileri ve polis memurları azle 
dilmiılerdir. 

nıdır. l lerin , müstakbel nesillerin bile komiıyonlara tevdi olunmalıdır. 
RtOlil ~lip ~Y :- Ma~za.tı- istirahatlerini kacıracak derece 4 _ 4 aylık yeni bir devre için 

mın her cumleaını bır veııka ıle . . • ril · ı · ta bulunarak bu heyetlen'n karar ıu de ta sıf ·· k .. ·· t teslihata faııla ve · mesı mese eııne 
teıbit ederek arzettiğime emin o- ı v 1 mum unsuz ız ırap- 1 retinin mutlak bir tarzda ve ...... 1 · · f 1 gelince; memleketim. geç~n. 'ene • .,...... ._ 
labilirainiz. He.rbirimiz . için bunu ara ve ısımsiz e aketlere ma- talya teklifine vaki olan iltıhakında gayri tabi olarak hava bombardıma 
kolaylıkla tesbıt edebılecek k":- ruz kalacaklarını beyan eyle- ıerdeylediği ayni ihtirazi kayitler ve runı menetmesini arzu etmekte ol-
yıtları Bartold'un her nasılsa bı- miştir ayru •ekil altında bu mütareke ve duklannı ve konferanım ikinci saf-
zim resmi makamlarımızdan biri • 'f ·ı · l 
tarafından lıtanbula davet edile- - - - - aaılaya memnuniyetle 1 tıhak ey iye batının bu istikamette yeni ırayret 

cektİJ'. ler aarfedeceğini ümit etmekte bu-
rek verilmit konferanslan serisin· p • f" 
de, ve Maarif vekaletinde tercü- arıs se ırimizi Tanklar lunduklarıru beyan eylemiftir. 
meleri baatmlınıı olan bu konfe- kabul CENEVRE 22. A. A.- Tahdidi Macariıtan murahha11 M. Appo-
ranalarda bulmak mümkündür. teılihat umun:, komisyonu, tanklar nyi, Macar heyetinin hava kuvvetle 
Bizim yüzümüze kal'fı tôylemit hakkındaki karar auretinin metnini 
olduğu ırarezk&r .özleri ihtiva e- PARIS, 22 (A.A.) - Tür- 6 muhalif reye kal'fı 26 rey ile ka- rine t~ ~enf-'~kannn aleyhinde 
den eaer kitapçılarda ve Maarif kiyenin Paris sefiri, Dahiliye bul elmİf ve her türlü tanklard"!' ~ verec,..ru, ..... t mecmuu tize
vekiıleti külliyatı içinde bulunabi- nazırı tarafından kabul edilmit Ye hücum arabalarından vaz geçıl nnde ihsaaı karardan içtinap ed• 
lir. Alıp okumak imkanına her t' dai !arak R -LL- ceğini aöylemiıtir. ır. meaine r o uı muraruıaı 
biriniz her zaman malikıiniz. Mev ' heyeti tarafından teklif edilen tadili M. Matıudeira, bombardıman tay 

tayyare mektebi açmak üzere alakadar makamata müraca 
bulunmuştur. Bu müracaatı tetkik edilmektedir. 

Vecihi Bey mektep için ayrıca tayyareler yapacaktır. 
tep Kadıköyde açılacaktır. 

Almanya'da son vaziyet 
BERLİN, 22 (A.A.) - Prusya'da üç müsteşarla bir 

müdürü ve 20 yüksek memur azledilmiıtir. 
BERLIN, 22 (A.A.) - Bertin ve Brandebourg askeri 

mandam icap ettikçe kanunun tayin ettiği hudut dahilinde 
ha müracaat edilmesini jandarma ve polise emretmiştir. 

M. Lut her' e suikast yapma 
isteyenlerin mahkiı.migeti 

BERLlN, 22 (A.A.) - Geçen nisanda M. Luther'e k 
bir suikastta bulunan Rooıen ile Kertcher on ve 9 ay hapse ın 
kUm edilmitlerdir. 

21 Temmuzda meriyet mevkı 
ne giren protokol/ar 

ANKARA, 22 (A.A.) - 17 kinlllluevvel 1925 tarihi 
Pariıte aktedilmit olan dostluk ve bitaraflık protokolu tle ın 
butu ayni tarihi taııyan üç protokolun ve bunların temdid' 
dair 17 kanunuevvel 1929 tarihli protokolun ve 7 mart 931 
Ankarada imza edilmit olan bahri protokolun inkızaları tarih 
den itibaren bet ıene müddetle temdidi hakkında 30 tetriniev 
1931 tarihinde hariciye vekili Dr. Tevfik Rüttü Beyefend 
M. Litvinof arasında İmzalanmıt ve 25 haziran 1932 tarih 
içtimaında Büyük Millet Meclisinin ve 20 kanunusani 1932 t 
hinde Sovyet Soıyaliıt Cümhuriyetleri İttihadı hükUmeti i 
komitesinin tasdikine iktiran etmİf olan protokol hariciye vek 
leti ile Sovyet Büyük elçiliğinin mütekabil dostane mektupla ' 
21temmuz1932 de mer'iyet mevkiine girmittir. 

C.Akvama dühulümüzdolagısi 
Bulgar gazetelerinin neşriyat 
SOFY A, 22.A.A. - ilk andan iti ı ni ve umumi -..ziyet üzerindeki 

~ren !ürk~yenin ~~etler Cemiye fabahı teıirlerini ilkönce Bulgari• 
tine gırmeaı meaeleaını hararetle nın anlamıt ve görmüt olduğu 
karıılayan Bulgar matbuatı tekrar yazmaktadır. Mezlı:Ur gazete Hari 
bu mevzua avdet ederek bu mea'ut ye Vekili Tevfik Rüttü Beyle B 
badiıeyi Balkanlarda daha aıkı bir gar murahhaaı M. Girginof araı• 
tetriki meaainin müjdeciıi ve bilbu da teati olunan telgraflara İfal'el 
aa doıtane Türk-Bulgar tqriki nu>- derelı: Türkiyenin Milletler Mecliai 
saiıinin ve iki memleket ara.aındaki ne •İrmesinin iki memleket arası 
rabıtanın daha ziyade kuvvetlenece- daki kardeşçe meaaiyi, bilhataa i 
ğinin bir delili olarak telakki etmek sat aahaaında daha ziyade ıreniıl 
tedir. ceği ümidini izhar ediyor. 

Nimre11ni La Bulgarie gazeteai Milli liberal fırkaaının natİri 
genç Türkiye Cümhuriyetinin doğ kan Bozaviuipoıt gazetesi de Til 
duğu andan itibaren beynelmilel ıul kiyeyi metbüaena eyledikten aon 
hün tarainine nekadar azimkirane Türkiyenin Milletler Cemiyetine 
bir enerji ile çal19mı9 olduğunu ha- ginneaiyle bu cemiyetin kuvvet 
tırlatarak Türk aulbperverliğini bii- duğunu ve Avrupanın cenubu fal' 
tün dünyanın nihayet anlamıt olma kisinde sulhiln idamealne bunun 
aından dolayı beyanı memnuniyet müeaılr bir tarzda badim olacağıor 
etmekte ve Türkiyenin aamimiyeti- ehemmiyetle kaydetmektedir. 

• 
Italya sefiri gitti 

Filoda 
Resmikabul 

1 Yalova'da 
Gaziye veda zuumuza dönelim, arzettiiim ııi- reddetmİftİr. yarelerinin mfWDIMıaiyeti bu1111uncla 

bi Bartold bir jeolog değildir. Nikaragna'da bir Komiıyon mikrop harbine ve dai- Japonyanm ittibaz edeceği yazlyete Limanımızda miaafir bulunan 
Biz kuıaldıktan bahsederken 70 mi bir münıkabe komiıyonu tetki- dair olarak ihtiyat kayitleri serde- İtalyan filoau kumandanı Amiral 

İtalya Hariciye nezaretiacl• 
mühim bir vazifeye tayin edilmif 
olan ltalyanın Ankara aefiri Ba· 
ron Aloiıi <lün ıebrimizden f•.al· 
yaya müteveccihen hareket eunif 
tir. Baron Aloiıi, dün aaat 14 t• 
refakatinde ıefaret mÜ•t"f&n r.f. 
Kock bulunduğu halde, limanı· 
mızda bulunan ltalyan gemileriıı 
den Coaenz torpidoauna blnerelı: 

sene jeoloji ile ittiıral etmiı Rap- şaka vet line dair olan fasdlan da kabul et- deceğini aöylemiı, fakat nrildafaanın Moreno 9erefine dün sabah ltal-
bael Pumpelly gibi bir profesö- tikten aonra k r.feranaın ikinci w- zaruretlerine göre bal çareleleri bu yan amele kulübünde bir resmi 
rün eaeri ve tetkikatı ile ibticaç MANAGUA, 22 (A.A.) buırun hazırlanınatına müteallik lunınuına ait mesaiye lttirak edece kabul yapılmıttır. Amiral İtalyan 
ediyoruz. Biz oraya aırf bu mak- iki büyük mağazayi soyan hay olan kıımm müzakeresine batlamıt ğini beyan etmiıtir. milli martı ve latiklal martı ile 
aatla ve ilmi heyetler halinde ıe- d karıılanmıı, kulüp reiai tarafm-
fer etmit, imzalan alımda eaerler utlar bu mağazalarda müs- br. Çinin teklifi dan irat edilen kraa bir nutka A-
bırakmıt adamlardan bahaediyo- tahdem 3 İngiliz ile 5 Nikara- Netice ümitlerin dununda CENEVRE, 22. A. A.- Umumi miral bir kaç kelime ile tqekkür 
ruz. Biz SeYen Hedin, Hunting- gualıyı öldürmüşlerdir. Şakiler CENEVRE, 22. A A. _ Terki komiıyonun dünkü içtimaında Çin etmi9tir. Kulüpte bu münaaebetle 
ton, Aurel Stein -.e ilaahara gibi bundan sonra zabıta tarafından tealihat konferanaınm umumi komi• --LL-- M. S k nf bir büfe tertip edilmi9ti. Dantli-
iaimlerin eıerlerinin delaletile ahba eraJ mu .......... ı ze, 0 eranaa işti- ler o"g-leye kadar danaederek e"'-

t kif d · ı · 1 d' yonun da ltalya mur 11 cen ak d b ".:: d !eti • • h " meydana çıkıyoruz. iklim bahıin- ev e 1 mış er ır. r e en u.un ev er ıçın er lenıniılerdir. 
de tarihçi Bartold ile bunlara kar Balbo, ltalya heyeti m~rahhaıası- türlü hava bombardunenlanna •e 

run 'un. diye kadar aarfedilen gayert · il bal'-- b" "-----•---- Krova~"rde bir resmi 
'ı çıkılmaz. (Alkıılar) Zeki Veli- • "'" ıun ucuma u,..~...., ~u 

tufanlardan dolayı mı, yokaa ku- lerin bütün dünya ümitlennin çok cil kabul di Beyefendi Ebureyhanı Biruni- a en faııla ve nihayet verllmeaini 
nin bir eaerisinden babı'!• kuraklı- rakhktan, tabiatın müsaadeaizli- dununda olduğunu aöylCJDek mec- teklif eden bir tadil ıureti te..di ey 
im vaki olmadığını iıbat etmek ğinden dolayı mı? burma ağaçla- buriyetinde bulunduğunu be) an flY lemi9tir. Dün aaat on yedide Amiral 
. d ·ı D h 1 k ki ğ rının neıli neden kurumuı? Her 1 . lir Moreno tarafından Ouorto kruYa 
ııte ı er. a a evve ura ı ın enut · M. Benes'in talebi üzerine u 

k . ld "-·- kab 1 tti'I F halde Elbiruninin bu kaydı bü- 1 b · k etı' • ~ ~., zöründe bir reami kabul tertip •-va ı o ua-u u e er. a- talyan eyetı, arar tur Din u- Sze, tadil teklifinin derhal kabuliln-
kat ondan ıonra kabul etmek ia- yük bir dava t9'kil etmese de yi- mumuna rey vermekten iıtlnkif ede dilmi9tir. Davetliler Dolmababçe 
temediler. Ebrureyhanı Biruninin ne yalnız tabiat müıaadeıizliği cek, fakat İtalyanın da kabul et- de İarar etmemiı, maamafih tealiha nhtımından hareket eden muılar 
0 kitabını ııönnedim. Fakat mub- hakkında bir hüküm vermeie çı- l'h . ta faaıla nrilmeai babıinde tekrar ile kruYazöre ırötllriilerek izaz ve 

b • mekte bulunduğu tea ı atta Jenı bir 
terem muallimin bahaettikleri E- iır aça ilir • ekti münakata mevzuu yapacafını ıöyle ikram edilmişlerdir. Amiral Mora 

P k k d h 1. · fuıla bahıine rey yerec r . • · d b' 
bureyhanı Birun.inin eserinde ku· e ya ın • o ava ıyı gör- nu,tır. no, knıvazör kuman an ve za ıta 

Y aloYaya ıritmiş. oradan buıutf 
bir motörle çiftllte ııiderek ea .. ı 
Hz. tarafından kabul edilmiı ve 
arzı veda eylemittir. Sefir tekrat 
Coaenz torpidosuna avdet ederelr 
aktam Üzeri Brendiziye hareket 
etmiıtir. M. Kock dün aktam bu· 
ıuıi bir muı ile tehrimize aYdet et 
mittir. ltalya tarafmdan Ankar
ıefaretine yeni bir zatın tayinin• 
kadar M. Kock maalabatırfu:ar aı• 
fatile aefaret umurunu tedvir ,,. 
decektir. 

Koca Petronun Türkiıtanda 
yaptığı aıkeri hareketlerin tarih
çeainden bahaettiler. Bunlarla it
tigal timdiki mevzuumuzun hari
cindedir. Bu meaelelerle uğrafall 
Rus alimlerini, iatifhat için zikret 
tiler. Bendenizce hakikaten cebri 
meıeleler Üzerinde konuturken 
Rua &timleri böyle diyor, Franıız 
alimleri ,öyle diyor ve bu hüküm 
terde bulunuyorlar demek doğru 
bir uaul değildir. latişbat edilen 
&timlerin iaimleri, eaerleri, aahife 
!eri ıarahaten zikredilmelidir, 
yoksa Ruı alimleri bir ordu d.,. 
ğildir ki hep birden bir kumanda 
ile tevcih edilıinler ve bir tez et
rafında müttehit, ileri, ıreri yürü
yü9leri veya bir çevirme hareketi 
yapaınlar. Her alim k,ıondi batına 
bir ıahaiyet olmak itır.arile bu ıri
bi i ·timalarda o alimin kendiai 
ismile, eserile ve ihtiaaıı ile mev· 
zuu bahaolmak lazımdır. (Aurel 
Stein) in f&hıiyetinden bir kaç 
defa bahis buyurdular. Maarif ve 
kiılctine gönd erdikleri notlarda 
da ( Aurel Stein den bahaediyor
lardı. Fakat burada o notlarda 
yudıkları gibi aôylemedil r. 

ı ,.,.f C::t,. ·n) :n ,f; 

raklığın vaki olduğunu idda etti- müt ve oralarda tetkikat yapmı§ M. Nadolni, rey vereceti •ırada Umumi heyet, kara topçuluğuna m miıaflrlerini kemali nezaketle mum tarafından ayakta dinlerı-
ğini anlıyorum. Etkiden bir deniz olan muhterem arkadaıımız Hik- karar ıuretinin umumiyeti hakkında ait karar suretini 10 müıtenkif ve 6 kabul etmi9lerdlr. Reami kabulde mittir. Kruvazörün güverteai zarif 
yardı diyor. O deniz ,imdi ne ol- met Beyefendi Efganiatan büyük bey8natta bulunacaktır. muhalif reye kartı 33 rey ile ipka Vali ve belediye reiai Muhiddin, bir dana ıalonu halinde tefriş edil 
mu'? Bu yatak değiıtirmiş bir ır- elçiliğinde bulunduğu aıralarda Konferans heyeti umumiyeal, ka- etmİftİr. muaYİni Ali Rıza Beylerle meb'us mittir. Yakıcı ve boğucu ııcai' 
mak olabilir. Zeki Velidi Bey de yaptığı tetkikat araamda bu aöy- rar auretinin mükaddemeaine ait <>- Bu suretle f..,eç, Felemenk tara- !ardan Edip Servet ve Ruten Et- bir iki ıaat için unutturan bu ... 
öyle kabul ediyorlar. Fakat Orta lenen ıabada bugün hurma ağaç- tarak Sovyet heyeti tarafından veri- fından tevdi edilen ve M. Jibaon ile ref Beyler, Operatör Cemil Pata, lon, davetlilere bol bol danaeımelı' 
Aıyada bazı ırmakların yatak de- lannın bulunduğunu biraz evvel len tadil teklifini tetkik etmit "" M. Benea ve M. Paul Boncour ta- Fertev Paşa, ltalya aefareti ve di fıraatmı bahıetmiı ve çiftler c••· 
iittirmeai Orta Aayada kuraklık bana aöylemi9lerdir. Bundan 900 11 müıtenkif ile S muhalif reye raflarından reddi için çalı9ılan ve t er aefaretler ve konaoloıhaneler bandm terennümatile bir iki s••1 

olnw.chğı bakkında naııl delil tet- yıl evvel kökünün keailmit oldu- karsı 30 rey ile mukaddemenin İp- konvansiyonun kara seyyar topları- eı-kanile ltalyan kolonisine men- neıe ve '8taretle danaetmişlerd'; 
kil edebilir? (Ebureyhanı Biruni) iunu ıöylediii bu ağaçların bu- kaı;na karar vermittir. run çap adetlerini tahdit edeceğine aup bir çok zevat ve gazeteciler Bu münaıebetle kruvazörde ınu· 
demit ki (Detti Beyva) da eski- gün orada yeniden türemiş oldu- Bunu müteakip, M. Motta Belçi- dair bulunan tadil teklifi bertaraf e efrat ve ailelerile hazır bulunmuf kellef bir de büfe tertip edilınir 
den burma afaçlan. :ı:-etiıinn!t· ğunu öğrenmekle Elbiruni kabrin ka , Danimaıka, lıpanya, Norveç, dilmiştir. !ardır. Vali Muhiddin Bey kruva ti. ltn;yan miaafirlerimizin d~ 
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Taşrada Tütün Kaçakçıhğma, Yeni Tedbirler. Alındı 
----------------------------------------------------------------

Ekonomi 
• 
ihracat eşyamızın altı 

aylık vaziyeti 

Polı.t11 

Haliçte 
Bir ceset 

B11l11dl1111d11 

lstanbulun 
Yeni köprüsü 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Geçen senenin altı ayına na7.8. 
ran hangi mallarda, 

ne nisbette fark var? 

Tefeuuh ettiğinden 
hüviyeti 

anlatılamamıttır 
Haliçte Ayabpı açıklarında bir 

ceset bulunmuıtur. C- uzun za
......ıanı.eri denizde kalclıjı için 
ldlriyetini teabit Mmek mümkün 
..ı-.nqtır. 

Gazi köprüsil agus
tosta mü

nakasaya konuyor 
Gaai köprüsünün i_.. İçill 

vesaiti nakliyeden alın&Jl ribu· 
mun miktan bir illi.iyon küııUr bin 
liraya baliğ olmuth&r. Bu para 
bankaya tevdi edlldlfinden ban
kanın verdiii faiz ,.ekiinu da bir 
iki bin liraya baliğ olmaktadır. 

Yalova kaplıcalarında bir gün 
Pazarlığa lüzum yok! _ Sabah ola, hayrola!_ 

Sabahçı kahvesi mi ya? _ 
Takoz Hafız _ Kuşbakışı kaplıca .. 

Geu aaat on bir •. Yalova iı
ır.&e.inin aeaiı meydanı, elek
trik ıtrkları altmda karınca ai
bi kaynatan halk ile dolu •. 

Kahveleri içinceye kadar, 
bizim aramamıza hacet kalma
dan Hafız ef di ·· ·· d·· • 

ku, kaplıcaların münebbih gİ· 
bi tesir eden radyo aktiv hu'a
ıı İçinde gözlerimize bir türlii 
girmiyor. Sağa döndük, olma
dı, ıola döndük olmadı. Niha
yet, güç halle ıızmıtız. Sa~ 
leyin kutlardan evvel uyanddE, 
Bu Yetil arzı mn'utta, i
kaıdini bir ı..ı- kadar bafil 
hiHediyor. Hani ne~yee laa
valanacak. • 

l"-t oftsi bu --ı.. Uk altı ı ve Balpriatanda Wr tedrilı: ..,,.ı.a
arı zarimda lıatl- lb.-t .,,._.. tİIM çılracaldardw-

Sandalya ile cinayet 
Gece yarısına bir aaat kala, 

bütün kasabayı ayakta buhnak, 
doinıau umulmayacak teY·· 

Arka arkaya dizilen otobüa 
ve otomobillerin her birinden 
bir aea: 

en , gorun u. 
- Otomobil hazır, beyler •.• 
Gece, aaat bire doğru, Kap

lıcaya revan olduk. 

:: ibr.ç ...-,,.tı.n..ı ı...,;t --... Yeni 6z6m 

E .-velki sün tebrlmizcla iskemle 
ile lıir cinayet itlenmlttir. Bir para 
~eainden çakaa bu kanır lııldi
oe Haliç F.....ıncle cereyan _,,_ 

MiKTAR (Ks.) 

1931 
ilk 6 aylık 

' 1elı4nu 
T ütilo 8.902.1169 
Panık (ham ) 7.709.222 
F mdık (iç) 7 .079.308 
Oıriim kuru 12.558.972 
z. yağı 17.ooıt.980 
Afyon 138.697 
Yün 1.654.716 
incir kura !1.794.096 
Arpa 17.120.080 
Yumurta 14.707.310 
,..ıftilc 1.488.343 
M.kömürll (ton) 36169 

1932 
ilk 6 aylık 

yekunu 
10.940.184 
6.822.445 
4.067.428 
6.713.279 
1.575.218 

147.128 
682.921 

1.202.607 
55.250.204 
15.164.979 

354.239 
119.358 

KIYMET (T. L.) 

Pttadde 
1931 

ilk 8 aylık 
yekunu 

Tütün 11.392.889 
P-uk{ham) 2.600.723 
ı1ndık (iç) 4.085,796 

•lim kuru 3.735.735 
z. Yalı S.210.977 
Nyon 8 ı 6.896 
Yiin 678.888 
incir kuru 689.351 

~ 830.628 

r lllnurta 6.192.722 
İftik 1.110.958 

Mlcöcnünı 491.124 

1932 
ilk 6 aylık 

yekünu 
ıı.046.219 
2.121.183 
2.035.387 
2.486.331 

538.719 
t.459.590 

226943 
148.101 

2.421.826 
4.277.119 

132.382 
1.206..478 

Ankare tiftik cemi-
yetinin tetebbüsü 
Ankara tiftik cemiyeti. tiftikleri

llıİzin dahilde oaıfı ve ticaretin inlıi 
f-tı İçin alakadar ı:nakamLın birer 
'"PoT venniftir. Rapor tU suretle 
lıiiii.a ediJolıiHr: 

l"iftilderlmlzin dalıilde aarfedil
Dıesi İçin. yertl fabrikalanmızm ~ 
kllduklan ku-lara -ayy- bir 
"İalaette tiftik kanttırmalıdır · 

Ankara tezgiıhlarmda yapılan -?! 
1.,. dayanıldı ve parlak olmaaı >'.j" 
2'İ1'cle AYnlp& piyasalar•':'~ bi e 
tölıret"i..z...m'1b. A"""!"a tiftl!' sa
llayiinin bu şöhreti ~zı_ma1t ~f'ye tine kadar devam etmıtbr:. ~~ teo:" 
de büyük aanayiln teeaauıa ,._.._ 
ne, Ankarada istihsal edilen tiftik!!'" 
.......,ul olarak değil, ham olarak ıh 
taca batlarunqtır. ah 

Bu ıuretle Ankara tiftik tezg İ 
ları, İngiliz fabrikalarrnın reka~t 
lcllrftırnda yava' yavq kapanmaga 
ı...,ıamı,tır. Yakın senelere kadar 
Ankarada bir kaç tezgah kalmrttı. 
llunlar da ,imdi ka)anmıtbr. 

A!'kara tifti~ cemi~e~, .. An~ 
•of ımalatırun ıbyaaı ıçın uç tezg 
•çılmaıma muvaffak olmuştur. ~u 
1ezaah!ann biiyümeai ve bir f~ka 
~Üine gelebilmeli için, bazı teaıaallı 
ihtiyaç vardır. Cemiyet, bir boy~ 
?e fırm, yrkama havuzu yaptmna 
•çin, Bent dereoine 1600 meh'<! mu 
'llbaaında devlete ait bir anayı, ce 
rtıiyet namına almıthr, buna ait ka
rarlar, heyeti vekileden çdmıqbr· 
a .. arsanın bedeli on ıenede ödene
..ı.tir . 

Patates fiatları 
Patates fiatleri ucuzlaınaktadır. 

Şehrimiz piyasa11nda Aclapazarnıın 
•n iyi mallan 7 buçuk kurut• satı
lıyor. Diğer aıra mallan be9. kuruta 
kadar inmittir. Adapazan pıyaaasj 
ıla loptan patates daha ucuza sah -
""'ktadır. 

Yeni mahsul tütün 
932 senesi tütün mııluulü (~-ac:) 

ınilyon kilo tahmin edilmd<tedrr .. z 
tnirde geçen sene (24) milyon kılo 
tütün istihsal cdildiili halde bu ıe
~-ki mahsulün ancak (8-9) milyon 
•lacağı anlatılmaktadrr. Bafra da da 
bil olduğu halde Samsun mınta~· 
•ından bir il.; milyon kilo kadar t~
tun iatihaal edileceği tahmin edıl
trıekte<lir . 

ltalyada sınai 
tetkikat 

lluraa fabrikatöo-leriııden birfgbriru!' 
!iı!aı tetkikata bıılunnııık ve a • 

Düa talı • MM ilk dfıla miilııiıa 
tailıtlırda ,.... ..... ..ı....ııı ..... 
...... 8a ,.U iiriıra l pLaalil S&

yW - a1anı1ı: 18-ZO kanıt top
- fiatle piyasaya çıluınlmıttır. 

dr. 
Mehmet i-i-de bir 11ebmooi ile 

Maıtafa iıımincle bir arabac:ımn ilte-
dcıaberi loir alacak .... ..--- -· 
ıe.ind .. aralan açılnuttır. 

Bulgaristanın doma-
Dün yine kartdaf&D ıı. İllİ aclıım 

bir mlldclat mü........ etml9ler, fa.. 
lıat sinirlerine bikim "'-Yani< 
lıavpya tutuımuflardır. K&Tsa es 
naamda ııebzec:i M..ı....t çok ileri 
aitmit, kartwnclaki adamı fena bal 
.. ı...,..ı....,t1r. 

tes ihracatı 
Sofya muhabirimiz yazıyor: 

Bu oene fimdiye kadar Bulsaria
tandan Viyana, Berlin ve Alman 
yanın sair tebirlerine (500) va-

fıon domates ihraç olunmuıtur. 
hracat hararetli bir aurette de

vam etmektedir. Hüklimet hudut 
ta ve ihraç iakelelerindeki kontrol 
memurları vaaıtaıile bütün ihra 
catı sıkı bir teftişten ııeçirmekte· 
dir. Bu oene Bulgariıtandan 
1000 vagondan fazla domatea ib 
raç olunabileceği ümit edilmekte 
dir. 

Domatea püresi için de bir 
çok ecnebi finnalan Bulgar Zi
raat Bankaaına müracaat etmişler 
dlr. Bulgar Ziraat nezareti Ame 
rikada çok ıarfolunan domatea 
püreıi için huıuıi bazı tesisat VÜ 
cude getirecektir. 

Almanlar Bulgaris
tandan tütün alıyor 

Sofya muhabirimiz yazıyor: 
En muaı;zam Alman tütün trös
tünün mümessili (ltnur) birkaç 
vakitten beri Sofya'da bulunmak
tadır. ilk zamanlard a Bulgaria
tandan satın alacağı tütünler i
çin 150 milyon Leva tahıis etmit 
idi. Müteakiben bu yekunu (250) 
milyon Levaya çıkarmıştır. 

Bu para ile Bulgaristandan 
4 - S milyon kilo tütün satın 
alabilecektir. Bütün 1931 senesi 
mahıulü Bull'ariatanda hemen aa 
tılmış gibidir. 1928, 1929, 19~ 
aeneıi mahaullerinden Bulg~':~ 
tanda 5 milyon kilo pah~h _ ~tun 
kalmıttır. Fakat bu eakı tütunle
. d hükümet tarafından taka• 

rın e 1 b"I •. • 
ile ecnebilere . aatı • 1 ecegı u-
mit ediı-ktedır. . ... 

Ecnebiler ile yapılan butun 
taka• muamelelerinde Bulsar h~ 
kümeli ilk tart olarak bu eski 
tlltünleri koymaktadrr. Bu auret
le bu .,.ki tütünler de çok J'•krn 
bir :zamanda satılabilecektir. 

Bari sergisi için 
Bari Şark oerııiai müfettiti 

M. Edmond Lombardo'nun Türk 
tüccannr oer.-iye iftirake davet 
için şehrimize celdiğini yazmıt

tık . 
Möa ö Lambardo bu makaat-

la Ank.!',.aya .-ideceğini ~raır, Su 
riye, Fileıtin ve R~oa ~ucca~ı .. ~r~ 
serıiye ittiraklerinı tem1n ettigını 
ve Türkiyenin de geçen. ~~e. ?'" 
d • gı.bi iıtirak edec:egı umıdın-

ugu - 1 . t" de bulunduğunu soy emıt ır. 
Möovö Lombardo buradan Yu 
. t n- a ve diaer Balkan mem

nanıı a =- ·• d'" 
leketlerine uğrayarak Barı ye o 
nece ktir. 

Bursadan hayvan 
ihracatı 

Buraadan kinunu ıaniden 
itibaren ilk altı ay zarfında 
(10,160) kuzu, (31) at ve kıa 

k (2827) koyun, (3786) ke 
~~ '(957) öküz, (77) inek, 
(Zss) manda, (9944) tuyuru 

hı . (3412) sakatatı hayva 
e ıye, ba " k 

. e (1115) tuzlu gıraa ' 
(;~784) kilo yün yapağı ve 
(58) adet avla~m~' yaban do
muzu ihraç etmı,ttr. 

Şark şimendiferleri 
ınensu

bininin tenezz~hü 
. diferleri menaubinı her 

Şerk tunen "bi d"" de 1-----"u old ·u gı un ..,...-
sene . uı zzüb yapmıılarclır. Bu 
leye bir tene t 6 30 da Sirke-

.. h ıabah ıaa ' k tenezzu k den huıuıi bir a-
ciden har• el e 
tarla yapılrru~ır.Şark ıimendiferleri 

l ıpartakule le tarafından muh-
k 1 bÜ sporcu an 

u. u • -'· lar yapılmıtbr• 
telıf musa....,.a ---

Evkaf uınuın JDÜ
dürü geldi 

mildürÜ Niyazi Bey 
Evkaf umum rimize ...,Jmittir. 

diin Ankaradn telı • ..a..öw.özde 
Niyazi Bey -- .---

Bir ....ıık lıaTsa daha ziyade bü
ytimil, n aebzeci Mehmet aolralı: ke 
narında duran bir iskemleyi kapa
rak Muatafanm bat- aavunnut
tur. 

!okernlenin darlMoi ~ tlddetll ol 
duğu için Muıtafanm kafuı patla
mrı ve ağır ıurette y....ıı olarak 
bayğrn bir ıurette yere clütm6ttür. 
Sebcecl Mehmet bunun üzerine kag 
mıya bqlamıt, fakat yetiıen polis
ler tarıdından hemen yalcalanmq
tır. Çok aiır yara alan Muıtafa da 
bitkin bir halde haıtahaneye lıaldı
nlrruştır. 

Bir amele kolunu 
kaptırdı 

Eyüpte Yenimahallede oturan 
ve Ayvanıaray Çini fabrikaamd:'" 
çalıktan Celiıl evvelki gece fabrı
kada çalışırlc:en elini kaza~n ma
kineye kaptırmıştır. Makın-; z.a
valJı amelenin kolunu kesmı,tır. 
Mecruh Balat hastahanesine kal
dırılmııtrr. 

Bir hakaret iddiası 
Sarıyerde oturan od';'ncu. R~

sim Efendi zabıtaya ganp bır şı
kayette bulunmuştur. Ra.•İm Ef. 
nio iddiaaına nazaran aynı mahal 
de lunail ve kanar Zebra Hanım
la misafiri lhaıtn ve lriracw Sabite 
Hanımlar kendialni tahkir etmİt· 
(erdir. Bu da yetifaıiyor gibi la
mail bir de tabanca çekmittir. 

Kaçak eroin 
Zabıta evvelki sece bir ihbar 

üzerinde Yahya ve Ki.mil isminde 
iki -tah•ın üzerini aramıttır. Bu &• 

ram• neticeainde Y ahyarun üzerin 
de bir Kamilde iki paket Eroin bu 
lunmu.ttur. 

Pencereden apğı 
Yeniköyde Ermeni mabalı ... ;.. 

de sucu Sabri ef-dinin haneoin
de oturan Mustafa efendinin 8 ya 
fllldaki oilu Salih binanm ikinci 
kat penceresinden düttırek yara
lanmıttrr. -------
lnhlMrlardıı 

Taşrada 
Kaçakçılık 
Yeni bazı tedbirler 

daha alındı 
Anadolunun bazı yerlerindeki 

tütün kaçakçdrğınm daha cezri 
tekilde önüne .-eçilmeai için icap 
eden tertibat alınmaktadır. 

Bu huıuata tetkikatta bulun
mak üzere Biııa .,.e civarına, lnbi
urlar müdüriyeti umumiyeai lı
tanbul Başmüdürlüğü tarafmdan 
muhafaza müdür muavini llyaa 
Bey gönderilmiı ve ndet ebniıtir. 

llyaa Bey 15 kadar muhafaza 
memurile birlikte ııitmi9tir. 

Takibat ve tahkikat eana11n
da kazalardan jandarmalar da 
ahnnu,trr. 

Bi.-a köylerinde yapılan arama 
eana11nda 1000 kilo kaçak tütün 
1Mı9 adet tütün laymağa ınahsus 
alet bulunarak müsadere edilmit 
tir. Bazı aramalar eınaaında ka
çakçıların bir çok tütünleri evleri 
nin ocaklarrnda yakmak auretile 
imha ettikleri de teabit edilmiştir. 

Bu tabarriyat earıaarnda kaçak 
çıhğı sörülen 16 kiti Balıkesir ib 
tiaas mahkemesine ııönderilmittir. 

Bu kaçakçılıklar dolayıaile inbi 
•r idareıi yeni bazı kararlar itti 
bazına mecburiyet biaaetmiıtir. 

Ezcümle köylerde birer bayi 
tetkilib yapıhrut ve heyeti ihtiya 
riyelere kredi açılmııtır. 

Köylerinde kaçakçrlık yapdan 
ihtiyar heyetleri de mea'ul tutula 
caklardır. 

Bisa ve civar köylerile Çan kaza-
11 bavaliaine atlı muhafaza me
muru ikame edilmiştir. Bundan 
batka Gönan, büyük ve küçük A
gonya kazalarrnda fazla tütün 
kaçakçılıiı olduğu da teabit edil
mit v~ ı.u hususta da icap edea 

Gazi kÖpriiaüniin ;_.. için 
heyeti fenniye tarafmdaa baaırla 
..., münakasa tartname•İllin tet
kikatı bitmek liuncllr. 

Balecli7e münakaaa71 afutoe 
içinde llln etmek iatlyor. Elde 
birilı:mit bu para - ıailk-eı 
bir kllprünün i ...... hıloliain M· 
men"-- Yartama tcıkabül ettiii 
için belediye köpriiyii PefİB pa
ra ile J'aptıracakbr. 

Diler taraftan belediye, köp
rü İnfaatı biterek mahalline konul 
clulı:tan -ra. -•aJ' firketile 
yapıla• auka•ele aucilıince, Tak 
•İmden bafbyarak Gazi lı:aprü
Mlaclen seçerek Şehzade batında 
niha7et bulacak yeni bir tram ... y 
,.t.ekeaini de derhal faaH,-.te s• 
tirmefe karar Tarmiftir. Bu mak 
satla köprü inta edilirken baledi- · 
ye Unkapanı - Şeiaaadebqıru ia
timlikini ve karşı tarafta da lü
zum görülen mahallerin iatiml' 
kini ikmal edecek, buraya tram
vay raylarr dö,etilecektir. Beledi 
ye, Gazi köprüsü ile beraber yeni 
tramvay tebekeoini de b-en faa 
liyete ııetinnek üzere bu oeneden 
itibaren Unkapanı iatimllklni bir 
an evvel bitirmeile çahtacaktır. 

Fiat listelerinden 
fazlaya satanlar 
Lokanta, gazino ve bar gibi 

müesaeselerin geçen kıt lktıaat 
müdürlüğüne tasdik ettirdikleri 
fiat listeleri üzerine tetkikat ya
prlmıftı. 

Sayfiye yerlerindeki müeaae
selerinin fiat listelerinin tetkiki 
bitmek Üzeredir. Fakat bazı say
fiye yerlerindeki gazino, lokanta 
ve birahanelerin liıte muhteviya
tından fazla olarak sene bildiJde 
ri gibi ücret aldıkları haber .ahn
mıttır. 

Verilen emir Üzerine yeei we 
belediyenin tadilen taadik eHiii 
fiat lii\elerinden faala fiatla -
kiilat Te metruHt oatan müe ... 
seferden aiır ceza alınmak iiaere 
zabıt varaka•• tanzim edilecek· 
tir. 

Çürük meyvalar 
Beledi7e, ttıbrimizde çürümiit 

ve tefeulh etmit meyva ve sebze 
sahtllllll öaiine seçmiye karar 
vermqtir. Yapılan tetkikat netice 
ainde pazar yerlerinde satılan 
m.eyvalann ek .. riyetle ham ve 
çlirülı: oldafu anlatılmı9tır. Bil
baua bu yüsd- fehir dahilinde 
birçok butahklar Tukubuldufu 
-•an dikkate almarak çiirik, 
bozuk meyva ve oebze satanların 
tecaiye edilmeleri karar altına a
lmmıftır. Bu hususta alakadar 
belediye memurlarına emir veril
mittir. 

Perrier bankası ile 
olan dava 

- Buraa .•. Bursa .. 
- Orhanaazi, Gemlik, Bur-

Yeni uf alt yolun üstünde 
adeta uçar aibi aidiyoruz. yal
nız, arada bir, otomobilin, kü
çük bir aaraıntr ile tepetaklak 
oluvermesi ihtimali, hatrnmız
dan aeçiyor. O zaman Hafıza 

..... soruyoruz: 
- Doğru kaplıca... - Sen, ne derıin, tehlike 
Ve aııl hota aiden tarafı fU: yok ya •. 

Otobüs ve otonıobil tarifeleri - Ne tehlikeei bey? 
deiitmit. Küçük otomobiller, - Devrilmek filln .. 
kaplıcaya (150) kuruta büyük , - lllbi beyim.. Siz takayı 
taluiler, (200) e aidiyorlar. .aeviyoraunuz anlatılan .• Bu yol 

Otobüsler adam batına (25) !arda da araba devirdikten aon
kuruttan fazla iateyemiyorlar. ra ... 
Aferin fU yalova belediyesine.. Muhabbet aittikçe koyula-
Fazla kalabalık olduğu zaman- tıyor: 
tarda dahi, bu tarife haricine 1 - işler nasıl aidiyor Hafız 
kinıse çık.mıyor. efendi .. 

Pazarlık falan etmeğe lü- 1 - Fena değil. Allah bere-
zum yok. Otobüs veya otomo- : ket versin. Geçinip gidiyoruz, 
bilinize atlayıp gidiyorsunuz. Bu sefer o da sordu: 

Bizim niyetimiz, o gece, ka - Sizin vazife? 
aaba otellerinin birinde kalmak - Gazeteciyiz!. 

tı: Halinde bir çekingenlik pey-
- Sabah ola, hayrola ... di- da oldu: 

yorduk, gecenin hayrından gün 
düzün şerri İyidir •.. 

Nereden tahmin ederdik ki, 
koca Y alovada üç arkadaş bir 
otel odası bulup başımızı so
kanıayacağız... Yabancılık ta 
ne fena şeydir. Sokak sokak do 
!atıyor: 

- Burada iyi bir otel?. 
Kimi başını sallayor: 

- Otel çok anıma, yatacak 
yer bulmak şüpheli .•• 

Kimi, ümit veriyor : 
·- Şurada bir Muradiye ote

li •ar .. Bir ıorunuz bakalım .• 
Belki ıizin için bir oda bulur-
lar ••• 

Gözleri uykuauzluktan tiı
mit otel aaraonları ile çekifip 
duruyoruz. Atağı yukarı aldı
ğımız cevaplar, biribirinin ay
ni: 

- Bot bir yatağımız Yardı. 
Onu da demin gelip tuttular! 

istirahatini çok seven biT 
arkadat, öfkeli öfkeli ıöyleni
yor: 

- Gördünüz mü, ayak üı
tünde çene çalmanın zarannı .. 
Şimdi ayıklayın bakalnn pirin. 
cin tatmı? •• 

Ve llve ediyor : 
- Muayyen aaat geldi mi, 

ben mutlaka uyumalıyım!.. 
BM-az da halda yok delil. 

Saat on ikiyi seçiyor. Neredey
se bire gelecek. Biz, hili Ya
lova sokaklannda otel aranıak
la metgulüz. 

Ben, bir aralık: 

- Gazeteci ha.. Ben bir ta
rihte, Ahmet Rasim Beyi, ha
ni ıu methur muharrir yok nıu, 
itle onu otomobille dola,tır
mışhm. Günlerce beraber bu
lunduk. Bir gün nasılsa ağzım
da t "takozları takacağım!" di
ye bir söz kaçırmışım. Adını 
az kalsın takoz hafız kalıyor
du. 

Beni gezetelere de "takoz 
hafız" diye geçirdi. O gün bu
gün ıazetecilerden yılanm. 

- Korkma, Hafııı elendi.. 
Biz, seni aazetoye yazmayız. 
yazsak ta metbederiıı. 

Batını arkaya çevirdi: 
- Aman beyim.. Gölge et

meyin de ... Hafızın ıöhreti ken 
dine yeter •• 

Kaplıcalara yaklaııyoruz. 
Büyük otelin bulunduğu tepe 
pınl pırıl... Kaplıcalar, bir do
nannıa aeceai Yatıyor gibi .. 

Çınar otelin önünde durduk. 
Seyrisefainin kıymetli iafe &
nıiri Muzaffer Bey, biraz ev
vel oduına çekilmi,. 

- Rahatını bozmayın! dedi
fimiz halde otomobil gürültü
sünü duyarak kallanrı, yanımı 
za geldi. Muzaffer Beyi, aör
mek bize okadar enıniyet ver
di ki artık yatacak yer düıün
müyoruz. Kendi evimizde gibi
yiz. Nitekim çok geçmeden ha 
!;er verdiler: 

- Yataklarınız hazır ..• 
Yataklara girdik. Fakat uy-

Belediye ile Perrier bankuı ara
sındaki iatikru davaaınrn ilk müda
f .... eylıllde yapılacaktır. Bu dava, 
1D11btelit hakem malıkerneaincle üç 
aeae evvel ııçdmıf, hamillerin vekili 
ile belediye arurnda mahkemenin 
tavaaautu ile bazl layihalar taati e
dilmİflİ. 

- Çocuklar, dedim, böyle a 
,yakta konuşmak olnıaz. Evve
li gidip fU kahvelerin birinde, 
,yorgunlutumuzu alalım! 

Haliç 
Vapurları 

Arkada,lardan en seç kal
kan, ea erken yatan•mn old.. 
Odu1D1D kapıamda, adeta .... 
vul çaldılı: ta hazrete ıivriaü.eU 
vızıltısı kadar leair etmedi 

Nihayet sözlerini uy~ 
rarak uyandı. 

Kaplıcalarda töyle bir doltıt 
tıklan sonra tekrar otomoWl
miııe b~k. Geceyi, arabaa
d~ geçır~n Hafız efendi, hepi. 
mızclen zınde görünüyordu. 

. ~üzel kaplıcanın en aırf teo 
ı~aatıle ~ümüzden ıeri bir ... 
çıt resmı yapmaımı seyretmeli 
pek botlu. 

Oile ııcağı bumadan y..., 
lovanm plajında bir d...nz' ban. 
yoıu y~pmağı dütünüyordulıı!. 

Sahılde henüz kimseler yoli 
tu. Bu saatlerde herkea İıtao
buldan gelecek vapur~ beldi. 
yor. 

Banyomuzu, rahatça aldık. 
Sonra kumların üzerine aırt üa 
lü yatarak, kendimizi dinlen
dirdik .• 

Ne yazık ki bu güzel plaj
dan istifade edenler, pek az •• 
San_ır~ ki fehirden uzaklrjı. 
bu ıstıfadeye imkan bırakmı
yor. Plijın müıteciri de ayni 
fikirde: 

- Ekseriyet, sıcak bany07W 
tercih ediyormut deniz banyo
·~ için gelenler, o kadar Dmlf 
ki ... 

~inodan plija, pli.idam 
l'llZIDoya airip çıkıyoruz. 

Y alovanm ili yofurdu ile 
taze yumurtası ve kokulu ka
~n~.ndan mürekkep baait 
bır oğle yemeği yedik. Alqa. 
nıa ~oğru çifliğe kadar oto
nıobılle bir &ezinti yaptdrtu 
sonra iskeleye döndük. 

Sultanlar devrinde latanbu
lun batlıca mesirelerine -
ibit ile biten birer isim tak
mak ideli vardı: Sa' dilttt, 
Şevk ibit, Ferah ibiL ••• 

Eier Yalovaya buırün -
benzer bir iaim bulmak İcap et,. 

•e en yakıtık alanı tu olurcha: 
- Gazi ibit ••. 

.. Mamur ~e tirin Y alovıuwa 
ıaını babalıgı, çürüyen vataa 
binaımı yeni battan kuran Bü
yük Gaziden batkı kimin halı:. 
kıdır?. 

M. Salihaddin 

Taşrada 
Yeni liseler 

Belediye, ıon nolr!ai nazarını 
mahkemeye bildirmelı ve ne tekilde 
tediye tenitini teklif edecqini ta
yin etmelr: ünre bu slinlerde bele
dl7e vakillerinin ve tebrimizin ma
naf hulrukıinaalanmn İttİrakile bir 
içtima yapacaktır. Bu içtimada mll
rafacla belediye avukatının müdafaa 
eaaalarr tayin edllecelrtlr. 

Garıona, birer fincan kahve 
,ılflllarladıktan sonra tekrar ar
pacı kumrusu aibi dütünmeğe 
I;qladrk. 

Arkada,lardan biri aülii
yor: 

Ost güvertelerini 
niçin açamıyor? 

Vekalet tetkikat ile 
meıgul bulunuyor 

, Diğer taraftan, miiclafa taribina 
kadar Pariste 5ar9Ç oflu Şükrü Bey 
le dliyuna umumiye kuponlar, ha
milleri arumda 1"rt'i bir itilaf akte
dlleceği ihtimali ,;ok kuvvetlidir. 
Pen:ier bankaar ile belediye aruın
dalD ba ihtilifm hallinde Paris ltlli.
fı eaulannm büyük bir amil olaca 
iı muhtemel sörüliiYor • 

lnkılAp gençler 
birliği kongresi 
Dün Şehremaneti Binbir direk 

lcar,ısındaki lnlullp ııençleri bir
liii merkezi umumloinde feYkall 
de olarak bir kon.-re aktedilmİf
' ~uk fakültesi talebelerinden 
Hamdi Bey riyaoet etmittlr. Ekae 
ri azanrn teklifi ile yapılan bu kon 
ııre<fe eaki heyeti idareden bazı 
oualler oorulmuttur. Bundan son• 
ra yeni be7eti idare oeçilmiıtlr. 
Yeni idare heyetine reis Muam
mer, kltibi umumi Maı:bar Lüt
fullah, Muhasibi meo'al hhami 
Demiray, veznedar Ahmet Bedret 
tin Te aaalaia .d•. Selim, ~~ ve 

- Canım, teli,a ne lüzum 
var? •• Birer iıkenıle bulup yer
lettik ya.. Daha olmazaa, bu
rada aabahlarız •. 

Ben takıldım: 
- Kendini Takainıdeki sa

bahçı kahYeainde sandın gali
ba •. 

Biıı böyle konuıurken, ka
pınm önünde bir toflSr belirdi: 

- Beyler, aötürelinı mi, 
kaplıcaya? 

Biribirimizin yüzüne balaı
tık: 

- Öyle ya .• Ne duruyoruz .• 
Madem ki burada yer bulama
dık. Kaplıcaya gitmekten bat
ka çaremiz yok., 

ŞofCSr de talihime uysal 
terbiyeli, efendiden bir adam • .' 

- iki lira Yerin. Yeter! di
yor. 

Ben adını sordum dedi ki: 
- Hafız dire arayın beni 

burada herkeı bilir. 
-P ı 

Sevabili mütcıca•ire Yapurlan 
tarife komiayonu Haliç tirlreti ta 
rifeaini tetkik ederken firkete ya 
:un vapurlann süYerte kıumlan
nm Şirketibayrlye ve Seyriaefain 
vapurlarmda oldufu sibi açılma
., tavaiyeainde b..ıunınuttur. Bu 
huauata Haliç ıirketinde aelahiyet 
tar bir zat demqtir ki: 

- Evırelki •e seçen seneler 15 
numara ile 8 numaralr vapurlarm 
sü ... rtelerioi yazın açmaiı tecrü
be ettik. Bu tecrübeler bize bir 
kaç noktadan mahzurlu söründü. 
Vapurlarıınııı:ın vaziyeti &"iverte 
açıldıir zaman sünete kartı İyi 
bir tekilde tente koJ'llUl)ı: imkiru· 
nı vermiyor. Sonra, lrunaralan• 
mız pek dar oldufundan 1aimur 
lu t,.a•alarda yolcular uiınacak 
yer bulamıyorlar. Eaa- süverte 
lerimiıı:de oık peneereler olduiu 
için pek sıcak olmamaktadır. 

V aU Y alovaya gitti 
Vali Muhlclclin Bay dün aktam 

Ya'-aya ai,mittİr• Vali BeJ'in Ya 
IOYacla ~pıa lıalMaiı malUın 

Maarif •ekileti, Anadolunun -ıa 
telif yerlerinde liaeler .çmafa laı
rar venniıtir. Vekalet bu baauata. 
liseye en :ziyade muhtaç olu vll
yetleri tetkik etınelıtedir. Bu ı.
ta maarif müdürlerinden birer ....,.. 
iatenmiıtir. 

Vekalet 1 ıtanbulda ela bir 1iae aça 
caktır. Mevcut Vefa orta aııl telıi 8 
aeye kalbolunac:alrbr. 

Bomba ile oynaya• 
çocuk 

Geçen paaarteai sünü Eakite
birde Karapınar maballeainde fe
ci bir kaza daha oldu. 

Hacı baba adile anrlan bir 
ibtiyann oekiz yatındaki torunu. 
mahallenin arkaaına düıen har
man yerinde oynarken eline bir 
bomba l"e<;mit ve sevki teceaaüıle 
bombayı kanttrrmaia çivi ile O)'-' 

namağa l .lamıttrr. Zavallı ya•• 
ru bomba ile oynarken bomba bir 
den bire infilak etmif ..., ç_... 
kaaığındaıı, baltiırmclan, vücucl;ı.; 
nün muhtelif yerlerinden parçala 
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;tlilliyct 
1 akasya, Karagözün gösterme- etnoğrafya ülemamızdan lıazı kaldınrsa bir eseri zeki göıter 
liğine yahut Haaan Efendi mer !arına sordum. Rusları kumsal mit olur. 

Milli lşlerimi:ı arasında -
İTTİHADI lVi İL 1 Darülfünun 

Asrın umdesi "MILLIY ET' tir 

hu.mun eski piyeslerinden bi- adamı yapacak bir yol bulama- Bu kazinoda, yanındaki plij 
rinde arka::mdan yılan çıkan dılar. Nihayet arkadatlardan da da olduğu gibi ekaeriyet ya
ağaç dekoruna benziyor. Bu biri.! beni bu müıkülden kur- hudidir. Zaten tu günlerde ne-
ağaçlardan biı· grup var ki; ge- tardı .. "Çarlık devri yıkıldık- reye gitsem ekseriyet onlarda. inkılapta varlığım 
niş bir yeri gölge ediyor. Ora- tan ıonra bunlara kumda oyna Halbuki ıon nüfuı tahriri bize " k • t " 
da bir bakkal dükkant. Bir mak düttü,, dedi. 1.tanbulda u: mikdarda yahu- gorme ıs eyen go 

TORK S1GORT A ŞlRKETl 
23 Tl:.MIV'UZ 1932 

1 darehane: Ankara caddeai, 
100 No. 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Telgraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

pltj bakkal dükkanında. ~e bu- 1 Yalnız p.laj~~ halk hak- di ~lduğ'"?u g?a!ermİofti. Hadi nül, ortada 
lunuraa hepsi var. Aspırınden kında pekmu,kulpeaent olma- sat ıle bu ııtatııtık malOmat a- bir mey bulamayor 

Sigortaları halk için müsait şeraiti ha\'İt'ir 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

dudak kırmızısına kadar.. ı ya gelmez. Her türlüsü var ... , raaında garip bir tezat gözüme Y 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yaz itleri Müdiirlütü 24319 

1 dare ve Matbaa 24310 

Bakkalın önünde plijm aaa- Meseli ben orada "etüd,. yapar çarpıyor. Maarif Vekilimiz Darülfünun 
k k ı b k' ld O S " d "-• k • itinin Heyeti V ekilede olduğunu 

Tel: Beyoğlu : 4887 

ABONE UCRETLERl: 
Türkiye içiD 

L. K. 
3 aylığı 4 -
6 .. 7 so 

12 .. 14-

fla,iç için 
L. K. 
8-

t4 -
28-

yiıine memur bir ikinci omi- en fÖY e ir va a o u.. r- , aat uçe ol!P u azınonum aöylemi§tir. Gazetelere bakılrraa, 
serle iki polis ... Bir de seyirci. dek yetili bir mayo giymiş bir hemen elli metre açığmda olan lıtanbuldan baıka Ankara'da ve 
Simsiyah kostümlü bir seyirci. yahudi kızı bir kaç ermeni de- iıkeleye Seyriıefainin tekaüt fllrk vilayetlerinin birinde ayn 
-Allah sizi inandırsın- biraz likanhsı ile atı§hktan aonra, vapurlarından Bağdat vapuru ayrı üç üniveraite'miz olacaktır. 
çiçek bozuğı.; olan komiser e- ağaç dibinde rahat rahat otu- geldi. Lakin ne gelit ! !.. Halk Cümhuriyetin onuncu aeneainde 
fendinin sakalı muhakkak bir ran polisi tedirgin ederek al- bir tarafa toplanmıt. vupar d.a ortaya lotanbul Darülfünununu 

d düzeltmek veya yeniden üniver• 
haftalık ... Anlaşılan plajda iş dı getirdi ve kabinenin karan- o tarafa yatmıf .. Adeta su e ı- aite kurulmak gibi bahisler çık-
çok oluyor ki; adamcağız va- lıklarına karı§mak isteyen bir yOI' ... Vapur. iskeleye dokunur mııımı tabii beklemez ve i•te-
kit bulup traş olamıyor. Bun- genci göstererek: dokunmaz bır takım gençler mezdik. Fakat Ankara'nm batk• 
dan meşhur traşçılarm bura- B b ben • K iskelenin uzun rıhtımı üzerinde bir kafa11 vardır: Zevahire kan· 

Gelen eVTak geri verilmez - ' d eb - u ana ıenı emer d .. tr 'b · I>' maz ve en çetin meseleleri cesa-
lardan geçmediğini e sez i- altında gördüm. diyor .... Niçin ·a .. eta kyuz ,me e yarıkşı ıkı 1 ır retle karırlamağı bilir. 

Müddeti geçen nüıhalar 10 ku· liriz 00, I .. 1. ? B d ıurat O§USU yapara araya Darülfünunda Türk llılı:ılabı 
,..__ t'-·-- ait .. 1 ye soy ıyor.. en avacı- d • k 1 s-L-L'? S-L-

l'UJtur. """'ete ve ma __,.. Plaj, dünyanın en ucuz pi- ded' 1. . 'dd' ogru @!tU ar. .,.,...,ı.. .....,.. için en iyi yazılmıt esere veril· 
qler için müdiriyete müracaat • K d · k ku- 1 yım.. 1• Pn ıs 0 gencı cı 1 ~ bi plajda yer bulmak.. Arkadan mek üzere 5000 liralık bir müka· 
edilir. Guetemiz iJinların meı'u- Jı... apı an eırer enf t obn"t"n ve kat'i bir tavırla kabmeden bir sürü gene kız Kırmızı fabn senelerden beri durmakta 

ruş verıyorsunuz.. ş e u u d ld 1· · · d h k k .,, ... • ld b'l' · B ük' • f t llyetini kah ı etmez. f b l 'd lb tt ısarı a ı.. çımız en ep or mavi )'""il ve sarı roplu On- o uğunu ı ınz. u m a a ın 
------------ıı, masra u... çerı e e e e so- · . . . il h' • -~ ·• . hiç kimseye verilememif olma11, 

yunacak bir yer bulunur •.. Za- tu~ ... s.onr~ bmncı ~avr e ıç lar do~l'\I kazinoya. ~~ 1 kazı- fikir hayatının pek durgun oldu-
ten mtlşterilerin kısmı azamı ı telıf edılemıyecek bır y\Jmu· noda bır de danı yeı:ınm etra- tu hükmünü verdirebilir. 

Aıkeri Rasat Merl<C2inden ve- ic donu yerine bizim son gün • faklıkla' fındaki masaya çöktükten bi- Fakat Darülfünun dahi, Türk 
. ...!•-- --1Umata nazaran bugu .. n - d ) • k d' • • y h ı d ·• ~r_ b J d Y f inkılibma dair on aeneden beri ı nam> omu !erde adını j ımıze ve en ısını - a u. şunun şuraıın a raz sonra muztK aş a ı.. aa. 

bul tJ 1 cak, .. " ı N d B' f k H d • henüz bir tek &ayfa telif etmemiş· tıı.va u u 0 a ruzgar mu- belimize doladığımıı (Mayo) kardeş kardeş geçinsenize.. e O a var... ır 0 strot.. ay 1 tir. Darülfünunun memleketin 

BUGUNKO HAVA 

Yeni eserler 

Mimar 
Bu meslek mecmuasının 18 ci ıa

yısı inıaat fennine ait çok zengin 
münderecat ile intiııar etmiştir. A
lakııdarlnrma tavsiye ederiz. 

Lenin'in Hayah 
Haydar Rifat bey tarafından ter-

ceme edilen Pier Şal'ın bu eseri 
intiıar etmiştir . 

K.arilerimi.ze tavsiye edenz. 

Taksim Bahçe&! 
Bugün ve yarın 17 1-2 da 

TROPİCAL 
EXPRESS 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 19,5 alaturka saz Hafız Ah· 
met Bey heyeti, 20,5 gramofonla 
opera, 21 alaturka saz Hafız Ah
met Bey heyeti, 22 Necip Bey or~ 
kestrası. 
BOKREŞ (394 m.) - 20 orke•t

ra, 20,5 konferans, 20,45 şaı·kr kon 
seri, 21,05 orkestra_ 

BELGRAT (429 m.) - 20 Milli 
f bilgiler, 20,5 Sırp şerlulan, 21,10 
konser, 21,.30 musahabe, 22 muhafız 
alayının bandoan. 

ROMA (411 m.) - 21,45 Picetri 
nin T uffolina ismindekı operalL. 
PRA~ (488 m.) 20,25 Brünodan 

nakil, 21,05 salon orkestraır, 22 şen 
gece. 

ViYANA (517 m.) - 21 konfc· 
rant, 22,45 akşam konseri. 

tedil kuvvette timalden -ı.tir giyiyor. Plaja geldi mi -eğer lüzumu var mesele çıkanyorsu- çiftler ortaya! .• E vallahi bun~ maddi manevi müesseselerinin 
Dün tazyiki ~ 768 iuiH- varsa- ceketi pant !onu, ve nuz ... dedi.. Kız bunu işitti.. gördükten sonra dansetmediğı- bepsme dokunan, yepyeni mad

metre, azami hararet 27 .uğari yakası mutlaka çözük gomleği ı Açtı ağzını, yumdu gözünü.. me o <&dar sevindim ki; çünkü di, manevi bir nizam yaratan 
t•9•d•erece--idi.•'••••••- bir kös.eye bırakıp haydi su""'!. Delikıınlmın ne "eşşoğlue~ek" içleı inde 0 kad.ar fena danse- Tür!< inkılabına karşı bu vaziyeti 

.. ' - 1 denl d k b k d f acaba naaıl tahlil olunabilir? Biz 
Bu su hakkında biraz görüşe- liği , ne "hayvan,, lığı kaldı... er var 1 ı; ~ 8; ar e- ne biytarafhğı, ne de kifayet.İz· 

BÜKREŞ (550 m.) - 21 Stud 
1 yoda komedi. 

__ .. VARŞOVA (1411 m.) - 20,45 

Rövü heyetinin 
YENİ PROGRAMI İLE 

MATİNE 

Haftanın }'azısı lim. Plajımızın suyu derin de- Ağzına ve a ·ima geleni söyle- na da~etmek tehlıkeıı. kartı· Jiği kabul ederiz. Darülfünun ------------- Mmıleekt haberleri, 21 akşam kon

Kum hikayesi 
ğildir amma, temiz de değil- di .. Bu kahramanın etrafında aında hıç. dan~et':'.1emeyı çok şa yalnız ilim müesseıesi bile olsa, 
dir .•. Bu kabahat suda değil. hepimiz bir daire yaptık, hür- yanı tercıh gordum·. müstesna inkılap zamanlarında 
Çünkii plajdan biraz aykırı o- met ve zevkle seyrettik. Ah Bu tek d~a havasından ilim müeueaeliğinden fedakarlık 

HEROG?? 
b k 1 d. r al bı hal oldu Ne ederek inkılaba hizmet etmekle, 

G---de yine bir pliJ' a git- lan kenarlarda suya a tım. kavga ah! ne tat ı §ey ır.. sonra Ç gıya . r · 
.....-- k d ğ k ğd 1 1 inkılabı kafalarda ve ruhlarda Ceyhan Malmüdürlüğünden: 

tim ama anadan doğma plaj Kocataş suyu gibi berrak... O d ek b' 'l d · a ar a ır, es 1 ve a a 1 a a- yerleıtinnek vaziyfesini en bata 
Pi"· d ed k' r '? d" ra a t ır mayo 1 e enı- franga parçalar varaa onları l'k · 20 Ü 

eleği!, ıonradan görmelerden kal .. a nlki~ dırı. mB~· .. ıyGe: ze f{iren iki aı-kadaıa da raat- ralmaya ba•ladı .. Kaça kadar?. almakla mükelleftir. Kaldı, ki Dört sene ı ıcarı g n 
LL 1_, E~el~- de anlattık ya 1 ce sınız.. •ey en. ınsı. ı ld' B' · · d · · · ,.... • Dariilfünunlar, millidirler. Al- müddetle ve 18/7/932 tarihin-
.,.,. -r • • - • 1 . k • . 1 ge ım. ırısı enıze gırıyor, B-e kadar Tam ikı' ıaat biça-
B d-ı.. .,1•rmem "O hal ren erm pe temız o mayışm- K b' d d . -• · man, Fransız ve Amerikan Darül de ı'halesi icra edilmek üzere 

en ~ • ... - d 'k' · · ı·· ku çıkıyor. a ıne e onunu gı- re gençler çalgının gönlü ol- fünunlannda okuyup gelen Türk· de pl&J'da ne arayonun?" diye an, ı ıncısı P aJın yapı mun k d d mevkii müzayedeye vazedilen 
.or.alar Yen.l~-'- ,.,..'- cevabım dan her ayag' ın bı'r mı'kdar alıp y_iyor, mayoyu ar a. aşma v. e-. sun da dansedı;lim diye kedi ci !erin zihniyetleri arasındaki e· I d I b d ~,. •-,. B f d • b ka 'b' b kl ·ı D rin fark nereden geliyor? Pariı yumurta ık a yanma U mü • 
Vard••. suya karı•tırmasmdan. Buna rıyor. 11 se er .. enız~ ? gı~~- gere a r gı 1 e e§tı er. a det zarfında talip zuhur etme 

- • E - ti d • Darülfünunu Fran11z'dır; Berlin 
d rağmen suyun rengi çamurlu yor:.. ger sa~ nı geçınrae o- yanama ım, garsonu çagır- Darülfünunu Alman'dır; Kembriç miş olduğundan yevmi ihalenin 

.__!-fhendim,I x... bir ddefKa benb e bir yeşilden daha kirli değil.. , tekı donla denız kenarına ka- dım: veya Oksford Darülfünunu lngi- 2617 '932 tarihine müaadif sa-

.. wu uta la• var ır. um 8;1 Pi.. k 1 bal k U , dar gidip arkadaşını feryat fer - Yahu! nedir bu uyutucu liz'dir. Türk darülfünunu bütün lı gününe talik edildiği ilan olu 
talığı iki türlüdür. Birilli bildı- a1ım~z a a 1 tır.. . : 'yada çağırıyor.. Beriki yine çalgı! Alem bekleşiyor, danaet medreseli tarafım, oıunanlı tarafı-
ğimiz ı~ı yapan kum ~as.talı- ?1uhlm~z b.ır ka~~b~lık. ~~~ını gelmezse kulaklarınızı tıkayı- sin diye! Git ıöyle de fokstrot nı, hatta ıehirli tarafını atarak, ı.n_u_r·------------

seri,. 
BERı.IN (1635 m.) - 20 konfe· 

rans, 21 ıen geee, 23,45 akşam lwı 
seri. 

3 üncü kolordu ı 
ilanları 

ğı, ötekı de yaz mevsımınde l ıza e eyı~.. ızım P. llJa va- nız!. falan çalsınlar.. düpedüz, apaşikar, bir Türk inkı-
ileme &.nz olan kumda oyn~- pur. on yedı h~ruşa gıder, on ı Garson gitti geldi ve !U ce.- lap ocağı olacaktı. inkılabın nab· 

1
' mak hastalığı. Bunlardan birın yedı ku~§a ~oner.. On

1 
ku~uş PlaJ'ın yanı başında bir de vabı verdi: zı orada vuracaktı. Biz dhkem

1 
en 

• • U t l* Ara sıra 1 ta duhulıyeaı vardır. çerıde ' . İ b l .. . hepsi dostlarımız ya tanı ı arı-
ı:ıaıne m P e ayım. I . . . . . kazıno var.. stan u un en gu· - Efendım kabahat mızı- mız olan müderrislerimizi tenkit 

Satılık eşya 
Eminönü Malmüdürlüğün

den: 

K. O. ve birinci fırkanın unu 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
25/7, 932 pazartesi günü saat 
16,30 da yapılacaktır. Şartna· 

meaini görmek iıtiyenlerin heı 
gün ve pazarlığa iştirak ede
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(581) (3465) 

ı , 

sancı da yapar .. L&.kin ikinciıi· masraf y~pmaya ~1.lı!sınız. Hıç zel yerlerinden biri olan bura- kada değil! Mclrdotel emir etmekte zevk bulmıyoruz. Hatta 
t t 1 d "ım daima tükür , tanımadıgınız bırısıne soku- d 1 · k 1 1 . ne ? u ma. ı,. , a . . . . lu . a ·masıı ar, ıs eme er, garson venriış .. Dans havası çalınırsa darülfünunun bir takım kürsüleri 

cderım. lkınciaı bırıncısınden , P· . . . . lar ve kıızıklar bulunur. Bu hah servıs yapılamıyorır.u§ .. Servis ne hakoız hücumlara kartı müda-
daha müz'iç ve daha me.ı~a~ı- I . -.S!zı~ kabı~~e s~yuna bı- çenin kapısından içeri girerken bitinceye kadar klasik ( !) çal- faada da bulunduk. Biz bir hadi
dır. Kum haetalığınm bu ikın- · lır mıyım:. Dedınız mı muha- bir takım yazılar gözünüze çar' sınl(lr demiş. Allah Allah bu ~J:'.k =~::::!~:'.:!~ he~!:~ 
ı:i nev'ini ya~an görme~ !ahınız oranın alışkınlarından par ... Bu yazılarla kendinizi ti- ne laf yahu? Serviı yapılacak ve büyük hamleleri esna11nda Da
ıçin de arada bır kumsala gı- ile derhal: mendiferde sanırsınız ... Vagon diye alem dansetmiyecek mi?. rülfünunun nimevcut veya nim 
derim... - Ben çıkayım da soyunun! larda da bir çok yazı vardır. Nihayet saat beşte dana bat mevcut olmasıdır. Bir Darülfü-

d E • b' · · d f ı· nun kendisine daha sakin ve ra· Gitt:.ı>im! ·-·1·-rıda yazdı- er. ger ırıncı e a ge ıyor- Ben şimendiferde kısa seyahat !adı ... Ben de hesabı verip çık-
"I< 7....., b b' d hat bir vazifeyi uygun &'Örebilir; 

iım kumıal Anadolu tarafında aa iraz gari ıne gi er amma ederken okumak için yanıma tım .. Belediyenin muaaddak lia batta bir takım muvakkat politi-
bir yerdir. Adı l&zım değil... o günden sonra alışır .. Yemek kitap falan almam .. Yalnız va- teaine nazaran sermayesi iki ka iılerine inkılap namı verilıne
Llzım amma bedava rekl&.m içmek hakgetire .. Bakkal ora- gondaki yazıları okumak için kuruşluk bir salataya 25 kurut, ıini ilmi bulmıyarak, ne mii&bet 
yapmaya ltlaum yok!. da aart iımile sandiviç dediği- saatler lazımdır. (Pencereden bir dondurmaya otuz kurut ve ne menfi, al&.ka11z bir tavır takı-

8 ku 1 rt l il miz peynir ekmeğe yatar .. On d . . ' ü d' hem tutma ıııabilir. Halbuki inkılaplar iyman 
u mıa ve u ım e sarkmayınız, im at ışaretı, sı- mecmuu Y z ır ya- ı., titiz, ve yüzde yüz müeueae-

pllj, Anadolu yalıımda k&in- kuruş ta o ... Demek yarım ka- cak su, soğuk su, dolapta gece cak kad~r ekmeğe on beş ~ terdir: Onlar ne kayıhızlıfı, ne 
dir. Vaktile alelade bir yalı ar- jıda mükemmel bir eğlence... ördeği vardır, ilh .. ) gibi yazı- nı§ verdım. Ve bunları verdık- allkaıızlıiı ne de biytaraflığı ka· 
aaaı iken ıonradan çok mikdar- lar iıtaanın gırtlağına yapıştı- ten .. •onra kapıdan çıkarken ~e 'bul ederler. Vaziyfeai olan müeı· 
da yapı kumu dökülerek araa Florya öyle mi ya!. Bu para ğı gibi burada da fiat listesin- sadufen oracığa takılmıt bır aeseler için inkılip :zamanlarına 

)~. h 1. t' ·ım· t' K • aade timendifere yetişmez .. Ya . . Karamürsel fabrikası ilinı ay- teaadüf etmek ne kadar §erefli 
P aJ a me ge ırı it ır. um üıt tarafı... Belediyenin hani den, dışarıdan meze getırımeye .. .. .

1
. . Ç ._ d b' lae o kact.r mes'uliyetli ve &'ÜÇ bir 

• lm d ğ ....u..· ek ör • . k d b' .. .. ft .. na gozume ı l§b. enrem e ır talidir. inkılap kendi nizamını ınce o a ı ı ... ı p te ç • stadyum yayıp ta ~ereflendire. cegıne a ar ır auru ya a go dil'k h 1 1 •t 
.. de ~... d-"'ld' B • · B v armu ı ası o mu, u. çabuk ve esaslı kurmak İlter ve 

çopteıı •n '"'11 1 ır. una ceği Yenibahçede iki odalı bir zunuze gırer.. una ragmen FELEK eli altında ne kadar müeıaeoe var 
rajtnıen oynayanlar çok... evin aylığı Floryada bir kabine herkes yemeğini dııarıdan ııe- aa hepsinin bu kunduı davaom-

Plajm etrafı çepeçevre ve tutmaya kifi değildir.. Yiye- tirir .. Bu yazı ile eskiden tram da kendisiyle elbirliğini hiç müaa-
eaki tahta perdeli deniz ha- cek içecek masrafını hiç aor- vaylarda (18 kitilik oturacak Davet mahasız talep eder. Diğer inkı-

1 d k ded'kl · B' h al 3 k' il'k k du k Arı ve kü·m~ hayvanları lap memleketlerine bakınız: Oni-mam arın a anıara ı erı mayın ır ıyar s ataaı otuz ve il} ı aya ta raca ~0 •erıiteler sokaklara dökülmüt· 
-timdiki tabiri~ kabineler le kurut .. Bet adet yalancı dol- yer) şeklindeki manasız yazı a- yetiştirme cemiyetinden: tür. üniversiteler vatandaıın 
muhattır ... Plljm orta yerinde ma .. -hem de yalancı dol- rasında tam bir müşabehet var. Heyeti idare intihap edile- harp zamanında askerliği gibi, 
liç dört tane akasya ağacı çö- ma - elli kuruş!. Nasıl tramvay şirketi bu yazı- ceğinden azanın ve aza kaydo- inkılap aafırun üniformaları ara11 
le düşmÜ§ Eskimo gibi yadır- Haa .. Aklıma geldi .. Bütün nın manasızlığını anlayıp kal- lunuak müzakereye ittirak et· nıı kablmıttır. Oniveraiteler vazi-

1 ı 'J d 1 b d nl •u7 932 yetin mii&teınalıiının bütün za· ıaya yadırgaya a tına 11cak bir p lJ ar a ça ııan ve akkallık ırdise o gazinonun sahibi de mek isteye erin ....- • pa- ruretlerini benimaemiılerdir. 
gölge dökmektedir. Bu genit edenler hep Rus! Rusların bu hariçten gelecek mezeler hak- zar günü saat 16 da Halkevln- Evet memleketin orta1ında 

İstanbul Polis müdiriyeti de 
posunda mevcut muhtelifülcina 
eşya cem'an 202 lira 18 kuruş 
muhammen bedelle ve açık art 
brma usulile 25 Temmuz 932 
pazartesi günü aaat on dörtte 
mahallinde satılacaktır. Depozi 
to yatırmıık için Malmüdürlü
ğüne müracaat edilmesi (2981) 

Iazımdır. Ve Üniversiteler kadro· 
ları değil, müderris kadar küralt, 
lüzumu kadar kürıü ve lüzumlu 
olan lriinlilerden ba,byan bir Onl 
Yerslteler kadrosu lazımdır. 

Biz Darülfünunu maziden ve 
medreıoeclen kurtarmak, hür fi. 
kir ocaiı haline sokmak için ne· 
ler yaptığımızı bilmez defillz. 
Darlilfünunun hiç bir şikayeti n 
mazereti olamaz. Çünkü bir Da· 
rillfilnunun özü ve maya11, ne bü 
yük bina, ne genlt bütçe, evvel
emirde ve en başta hür fikir, ma· 
nevi hllniyettir. Türk inkılabı 
birçok ıeyleri bağlamı§, kayıt11z
lamıt ve ıartlamıt, fakat kafanın 
bütün zincirlerini çözmüıtür. ih
timal bu birdenbire serbeoti, her 
keıe biraz tatalama verdi; sende 
ledik. Ancak Darülfünunun vazi 
feainin kat'i ve iıtikrarlı bir tekil 
almaımm daha fazla geçiktiril
meai..,. imkan da yoktu. 

Falih RIFKI 

Urolog 

Dr. FEYZİ 
&brek, mesane, idra · 

yolu müteha!sısı 

Her gün 14 terı sonra l\eyoj!;lu l< 
tlklll caddesi Elhamra apartımanı 

No.:'l Tel. l\eyo~lu 288~ 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü

fÜk Pannak kapu, Afrika hanı. 

ıa bitiıik Apartnnan No. 21.

fel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Çumadan maada hergün öğleden 
sonra saat (2,30 dan 5e) kadar Is· 
tanbulde Divanyoluncla 118 numa· 
ralı hususi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi eder. Te. 
lefon: lıtanbul 22398. ve çıplak kumsaldaki o liç dört itle alakası ne?. Antropoloji ve !ondaki memnuiyet levhasını de bulunmaları rica ol1111ur. ve nihayetinde de üniveniteler 
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•• 
Bu halden, oğlum Rene'nin kabristan toprakları alt üst ol-
büyük bir felakete uğradığı içi muştu .• ,. 

Milliyet'in Edebt Romanı : 40 

Olüler yaşıyorlar mı? 
me doğdu.. "Sevgili oğlumuzun ceaedi-

Filvaki iki gün sonra eylü- ni bulabilmekten iciz kalınca 
lün 4 ünde 57 inci hava filosu bu işe memur olan zabite mü
kumandanı Duseineur'den şu racaatla ölülerin muvakkat me 
haberi aldım: "Tayyare pilotu zarlardan kaldırılmaları zanıa
oğlunuz Rene, Verdun üzerin- nının bize haber verilmesmi ri 
de vukubulan havai bir mu- ca ettik ve birçok nüfuzlu zat-

( F eloeli fanta•tİquc roman) 

Yazan: H0SEYİN RAHMi 
Ruh - Sonra rahatınız bo- .ahife açıldı. Bu, Flamma- harebe esnasında Alman hatla- !ardan tavıiyenameler götür· 

zulur... rion'un anketine gelen cevap- rına karışarak kaybolmuş- dük. Hep bu itler geçen ilkba-
Orhan - Çok rica ede- lardan A. Clarinval imzalı tur.,, harda oluyordu.,, 

rız... (4378) inci mektuptu: "Oğlumun bu gaybubeti be "25 mayısta saat ıekiz bu. 
Ruh - iki cani arasında "Açmıt olduğunuz çok mü· nim tutulduğum helecanın gün çuğa doğl'\I hiç bir sebep yok 

bir melek... j him anketinize bir vesika ili- ve saatile ayni zamanına tesa· iken yine şiddetli bir ye'se tu-
Orhan - Bu ne demek? ve etmek için tahsıma ait ati- düf etmitti. tuldum. Bu meyüsiyetimi bi-
Ruh - Fazla söyliyemem... deki iki vak'anm arzına mü- "Mütarekeden sonra Al- raz dağıtmak için pencere önü 
Orhan - Kuzum n.ıh yal- sadenizi rica ederim. manlar, oğlumun tayyaresi Ver ne oturdum. Karşımızdan ye-

"2 eyliil 1916 tarihinde ve dun kurbindeki, Dieppe üze- tillik ve biraz da göğün mavi. 
sabahın saat 1 O nile 11 i ara- rinden 2 eyliilde düşürülmüt ıi görünüyor. Birden bire a
sında odamda tuvaletimi ya- ve cesedi askeri mezarlığınm ğaçların arasından oğlum pey. 
parken birden bire o kadar müt , 56 ıncı numaralı kabrine gö- da oluvermeııln mi? Güzel ai-

"arıyoruz .. 
Cevap yok .. Ruh savuşmuş· 

tn. 
Başka ruhlar cağırdılar. 

Vazıh bir şey anlayamadılar .• 
Evvelkinden büyük bir merak 
içinde kaldılar .. 

Talat Bey - S.m.I. in" Flam 
marion'dan tavsiye ettiği sahi
feleri okuyalım .. 

- 22 -
Tayyareci , ehidin 

Annesi 

hit bir kalp darlığına uğradım mülmüş olduğunu bildirdi- ması solgun ve kederliydi. Ba 
ki nefesim kesildi.. Boğu•u- ler .. ,, zı resimleri andırır surette o-
yordum. Bu ıztırapla yarı gi- "Haber verilen mevkie nu bir madalyon içinde gibi 
yinmiş bir halde düşmemek i- dört &efer yaptık. Defııatle gördüm, sağ ve ıohmda iki 
çin duvarlara tutuna tutuna mezarlığın her tarafını aradık.. genç daha vardı. Bunları tanı 
kızımın odasına can atarak: Orada ancek iki Frans1z kabri , yamadım. Çünkü ömrümde biç 

- Ne olduğumu bilmiyo- vardı. Ötekiler hep Almandı.. görmemittim. içime helecanlı 
rum çok muztaribim .. Nefesim Bütün tııharriyabmız boşa git bir korku geldi. Hemen pence 
tutuluyor.. ti. Oğlumun gömüldüğü yeri reden çekildim. Başımı iki a

D~dim.. Kızımın teskin 

Acaba ben çıldırmıt mıy- maaile h&ll orada idi.,, pıldığı fakat oğlumuzun na'tı 
dım? Çıldırıyor muydum? Oda "Bu defa rüyetin zevaline bulun·amadığı bildiriliyordu. 
nın 1.çiıtde birkaç defa dön- kadar oradan ayrılmamak kara Yeniden derin bir kedere düş 
düm •• Dolaıtım. Tekrar pen- rile pencerenin kenarına otur- tük. Yavrucağımızın ne oldu
cereye kottum •. Oğlum san dum. Naııl oldu? Bilmiyo- ğunu artık nasıl tahkik edebi
ve meyftı simaıile h&.I& ı&-dü rwn. Uyudum mu? İçim geç- lecektik?., 
füm yerde duruyordu. Artık miı .. Kendime ıeldiğim za- "Tarifi nakabil bir ümibiz
filpheye hiç nuıhal yoktu. Gö- man artık otlumu göremedim. !iğe düttüm. Bu meyusiyetle 
rünen oflumdu. Ta kendisiy. Pencere kenarından pek zah· bir\ı:aç ıün bitap kaldıktan son 
di. Batını bir tarafa eğmiı- metle kalktım. Saate baktım. ra yiııe cesaretimi toplamaya 
ti. Bu hal ıağlığmda da muta. On bir buçuktu. Bütün bu mü uğra§tım. Dieppe kabristanına 
dıydı. Fakat iki yanmdald tahede iki aaat ıürmliftü.,. dönmek istiyordum. Bu hal ben 
gençler kimlerdi? Sağındaki "Yatmak istedim. Fakat de bir ıabit fikir olmuştu. 
bir Rusa, ıolundaki bir Almana heyecandan bütün vücudüm Zevcim cesetler mezarlarında 
benziyordu. kırılıp bitmiıti. Uyuyamadım. iken aradığımızı bulamadığı-

"Bu ne hal yarabbim? De- Kocame bir 'ey söylemeye ce- I mız halde onlar kaldırılmış ol
mek ki oğlum ölmemitti?. Aca ıaret edemiyordum. Neye uğ- duktan sonra ne keşfedebilece 
ba nerede yafıyordu? Bir taraf radım? Bu hal ne idi? Birdüzi ğiz? diyerek bu arzuma karşı 
la mahpusen mi? Aklıma kay- ye bu suali kendi kendime tek gelmeğe kalkıştı. Fakat beni 
betmek itten bile değil .. Hat· rarlayıp duruyordum.,, kararımdan çevirmek mümkün 
yet ve helecan içinde pencere.- "Birkaç gün sonra bu rüyet olamıyacağını anlayınca bu se
den yine çekildim. Bu fevka- harikasını dostlarımdan üç kişi yahatte 0 da bana refakate mec 
iade rüyeti haber vermek için ye anlattım.. Arzu ederseniz bur oldu. Eyliilün birinci gün 
zevcemin yanma kotmak iate- onların tasdiklerini aize bildir- lerinde hareket ettik.,. 
dim. Oda kapısının önüne ka- mek mümkündür.,, "Doğruca vazifedu zabite 
dar geldim. Fikrimi değiıtir. "Vak'a üzerinden tiç ay geç müracaatta bulunduk. Kllbirle 
dim. Ona böyle bir ,ey anlat- ti. Ağustos nihayetinde zev- rin açılması amf'liyesinin hangi 
mak kendi clnnetime hükmet- cimin vukubulan yeni bri mü- tarihte icra edilmiş olduğunu 
tirmekti. inanmayacaktı. Onu racaatma bu i§le vazifedar za- sordum. Zabit kayda bakarak 
da şiddetle müteessir etmiş o- bit tarafından bir cevap gel. ıu cevabı verdi: 
lacaktrm. Yine pencereye dön- 1 di. .. . . 
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Turnuvamızın Listesi Yunanlılar 15 bin In- 100 metre 
Türkiye 
Rekoru kırıldı 

Buğday 
İşleri 

imam bildiğini 
Okuyor 

V , Chirinian 

W. Heilpern 

6 2 6/3 

Retournad 

6/3 6 2 

Chaudoir 

6 '2 6/2 

E. ArmitaKe 

8 16 6/Z 

Jeofrecli 

6 3 6/3 

Treguboff 

6 1 6 1 

D. Jaffe 

6 / 3 63 

A. Ferit 

6/2 6 2 

R. Baldini 

6 3 6 / 3 

N. Serdar 

11 13 6 11 6 / 3 

Suat 

Chaudoir vo Şinn 

Baldiııi Monııeri 

6 3 6 2 

Lavroff v. Treııubolf 

6 /0 8/ 3 

Suat vs Anotber 

Semine R.,.it H. 

1 

Şive Sükker 

wo. 
Fahire Hm. 

6. o 6/ 3 

Mi11 Gorocletzky 

w. o. 
Miu E. De Neumann 

6 8 6 3 6/4 

Meliha Hakkı 

wo. 

1 

Tek Erkek 

Çift Erkek 

Tek Ha mm 

,_ ........ 
Muhtelit 

,, __ 
JUNIOR (Küç6kl•) 

Daaial 
6/1 8/3 

L. Coh• 

6/Z 6/1 

MeUla 

6/ 3 6 / 3 

ı. Şamli 

4/8 6/1 612 

LMuaoı 

6/8 8/6 7/6 
Fuat 

giliz daha verecekler 
Tapuya raptedilip iadesi lazım Semih bu mesafeyi 

,,. ' 10,4-5 de kazandı 

Ziraat bankası U. 
müdürü dün 

f;:mirden geldi .• 

Rıhtım şirketi hak
kında bir 

ıikayet daha! 
ldhalat tacirleri ve alakadar 

komiıyoncular Gümrük ve inhisa 
lar vekaletine Rıhton tirketi a l y 
hinde bir müracaatta bulunmu. r 
dır. Kontenjantman !İstemının 
tatbikından beri hüktimetçe güm. 
rük ambar ve antrepo! rında kon 
tenjan münaaebetile aıra bekle .. 
yen ethaaa ait eşyadan ambar ve 
ya antrepoda ne kadar kalırsa 
kalam ardiye Ücreti alınmamakta 
dır. Yalnız eşya aahibi yahut ko
mieyoncusunun malı çekeceıine 
dair beyamıaıneaini vermiı olma~ 
sı §Arttır. Kontenjan münasebeti· 
le eıyanın ardiyede kalmaamdan 
sahibinin hiç bir •un'u taksiri ol
madıiı nazarı dikkate alınarak, 
Gümrük idaresi mal aahibine ar
diye ücreti tahınbil etmemektedir. 
Halbuki; Rıbbm tirketi sanki bir 
kanunla konulan bu isthnai vazi. 
yet kendisini alakadar ebnezmif 
gibi bu vaziyette bulunan "IY•· 
~an ~am tarife üzerinden ardiye 
ucreti almaktadlJ'. Bir eıya, kon
tenjan dolay11ile uzun müddet 
ambar ve antrepolarda kaldıiına 
nazaran, hazan bu ardiye ücreti 
maim kıymetinin bir kaç mislini 
bulmaktadır. Bu vasiyette bitta
bi hayat pahalılığmın bathca i.mi 
li olmaktadır. Gümriik ve in.hisar 
lar vek&letinin ıirketin bu usul
süz hareketine nihayet vereceği 
muhakkak addedilmektedir. 

gelen emlak ne olacak? Dün Fenerbahçe stadında atle 
tizm birinciliği yapıldı ve Türkiye 
yeni bir rekor daha kazandı. 

Ziraat Bankaor umumi müdürü 
Şükrü Bey dün lzmi• vaouru ile 
fzmirden tehrimi • 
ze gelmiıtlr. Şük· 
rü Bey buğday a
lım ve ıatımı bak• 
kındaki kanunla 
bankaya tevdi ed · 
len buğday iıler 
hakkında tetkika ı 
yapmaktadır. Di 
ğer taraftan kanu· 
nun tatbikına mü- 1 

Bir müdl!ett• beri Ank.:U"ada 
bulunmakta olan Muhtelit m:iba· 
del• komisyonu Türk heyeti mu
rahhasa11 r•isi 1'evki Bey dün teh 
rimbe avdet ebniıtir. Şevki Bey 
Anbra komiayOGa ait bazı itle
rin intacı ile n:ıetııul olmuıtur. 
Bu meyanda etabli rumlara ait o
lup iadeai lazım selen eınliıke da· 
ir olan kanunun t.fairi için d• ba
zı tefebbüaatta bulunmuıtur. Şr. 
ki Bey dün bu huauata fU beyanat 
ta bulunmU§turı 

- Evvelce etabH rumlara alt 
ı----·l emvalin iadesi hakkında kabule

dilen kanunun beılncl hkraamda 
mahkeme kararma iktiran .den 
ethaaı ahar haldundaki kararla
nn muteber oldufu beyan edllmlt 
ti. Adliye, Haric:IJ'• ve Maliye ve
kaletlerinin nokta! nazarına gllnı 
bu "tahaı lhar" kaydmdan mak· 
aat sahibi aılı olan mutasamflar· 
la ınlitefev.fz mübadiller baridn
de kalan fllhıalardlt'. Halbuki ye
ni plran ladei emval kanununda 
ıabn ahardan maksat bu talna
lardan hiç biri olmadıft bffdlri). 
mektedir. Meaell bir rumun mu• 
taııarnf oldufunu iddia ettlti bir 
mülk üzerinde Yereae Yeya etha11 
aallaede hakkı taaarrufu olmadı· 
ğı halde bu rum aleyhinde dava 
ikame ederek o millke tasarruf ili 
dla edebilirler. Bu kabil nım mu 
taaarnflar ıırf iade kanununda, 
o maim iade edllecefi zikredilme 
ainden dolayı mahkmne tarafın· 
dan nez'edilmlt olan haklarım 
latlrdat edemezler. Kanunu, bu 
lıle alakadar olan Maliye ...., Ha
riciye vekaletleri bu tekilde tefsir 
etmlılerdir. Bu huauıta tatbikata 
l(eçllebilmeai için Dahiliye vektle 
tinin de bu tehiri kabul ebneai 
li.zımgelmekte idi. lıte bu itleri 
takip için ıs .-an kadar Ankara· 
da kaldıktan aonra latanbula av-
det ettim. Neticede Dahiliye ve
kaleti de kanunun tefairini bu !"· 
kilde kabul ebniıtir. Bu mün....,.. 
betle bu yüzden ihtilaflı kalan bu 
emvalin sahibi aılilerine iadesi İ· 
cap ebnektedlr. Vilayet Dahiliye 
vekaletinden aldığı emir Üzerine 
bu ite başlamıftır. Tapuya rapte
dilınit olup ta aahibi aalileri olan 
Rumlara iadesi lazım gelen em
val hilkiimetçe iıtimlak edilecek 
ve bunları televYiz ebniı olan müb& 
dillere, iade kanununda zikredil. 
diği gibi yüzde beı faizle iıtimlak 
bono.u verilecektir. Hükilmet bu 
parayı bütçeye konulacak tahai
aatla ödeyecektir. lıtimlak bono• 
larmm verllmeai hakkındaki mua 
mele Maliye vekaletince ikmal e
dilmiştir. 

Şevki Bey bundan aonra ko
miayon iıleri hakkında aordufu. 

• 

muz suale cevaben şu izahatı ver 
mittir: 

- Komiıyonun teırinievvel '?9 
nuna kadar olan masarifi için la
zon gelen tahıiaatı vardır. itler, 
o zamana kadar bibnezoe bittabi 
yeniden tahoisat istemek zarureti 
haad olacaktır. Garbi Trakyada 

Şevhl Bey 
etabli müalümanlara ait olan em· 
liıkten iadeai kabil olamayanlar 
tesbit edilmittlr. iade edilemeye· 
cek olan emvalin kıymetlerini teı 
bit ettirdik. Bunların heyeti mec 
muaıınm bedeli olmak üzere Yu
nan bükiimeti tarafından yeniden 
15 bin lnııiliz lirası teıviye edil
ı.::.,..: hakkında Yunan heyeti mu
rabhaaa11 ile bir itilaf akdettik. 
~u itilaf, koıniayon heyeti umumi 
ye.;nce de taıvip edilmiıtir. Bu 
ıuı·etle Yunan hükümetinin Anka 
ra itilftfnameıi mucibince iadesi 
gayri kabil olan emvale mukabil 
vereceği ı5 bin lnııiliz lirası 30 
bine iblağ edilmiıtir. Bunun do· 
kuz bin lira11 listede mukayyet 
çiftliklerde hiaaeleri olan etablile 
re tevzi edilmiftİr. Mütebaki 2ı 
bin lngiliz lira11 da berkeıin iıtih 
kakı tebeyyün ettikten ~nra pey 
derpey alikadarlara tevz~ edile
cektir. Emvalin takdiri kıymeti 
doğrudan doğruya komiıyon na
mına Gü.mülcünede bulunan tili 
mübadele komiıyonu Türk ve Yu 
nan murahhaıları tarafından ya· 
pılacakbr. Bu uaul muamelatın 
daha aeri bir tekilde cereyan et· 
meai için ittihaz olunmuıtur. 

' PROGRAM 23-7-1932 
10.-

A. Machida v. Watanabe 

B. Armitaııe Ci.mcoa v. A ... 

c. Hasan Nuri '" Cahil 
ıo.45 

A. Jeoffıedi v. Treguboff 

B. Binnı Another v. Uncuyan lcaciyan 

c. A. Ferit v. R. Balclini 
11.30 

A. Birııe v. Mahmut~ 
B. Haciyan ..,, Oberle v. Hrant va Araen 

c. L.Muaoo "· Fuat Dervit 
15.30 

A. Suat "· N. Serdar 
B. Sedat v. Lavroff 
c. D. Jaffe ..,, Haaan v. Cahıt Galibine 

16.ıl 

A. Miaa T'- a.Idhıi v. Miu Poole "' Foclu 
B. Mra.O'Lauy ,.. Riza Derftt "· Miu Whittall vo Armitap 
c. K.anaki "· E. Whittall 

17.-
A. Fahire Hm "· Miaa Gorodetzky 
B. Mra. Bladı: va Chlıinian "· Miaa R.George vaVedat Abut 

- c. Semine Rqit v. Ş. Sükker 
17.45 

A. Birse ve Mu- v. Gelııel va Oawald 
B. D. Jaffe Anotb• . "· A. Ferit vı Serdar 
c. Topikyan Danial v. Melih ..,, M. Şerif 

ı8.30 

A. Miaa Poole v. Miaa Bornatein 
B. Anotber Binna v. Mi11 Madill VI Lavroff 
c. Kanaki n Scioletich v. Retoumad va Hagen. 

Çift Küçükler (Junior Duble) 
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Semih senelerden beri kendisin 
de bulunan 100 metre rekorıınu 
geçen ırün 10 9 / 10 a indirmiıti. 

Dün de memnuniyetle gördük 
ki bu genç kotucumuz bu rekoru
nu kırabilecek bir haldedir. Dün 
Semih atardan bir ok gibi fırladı 
ve kurdelayı ııöğüaledi. Krono
metrolar 10 4 / S gösteriyordu. Bu 
harikulade bir ıeydi . Balkan reko
ru 2 / S kadar bir zaman noksanlı 
fı ile kınlıyordu. Umumi ıaı~· 
lık geçtikten aonra herke. bu bu
yük muvaffakıyeti hazmetmeğe 
batlamıtb· Arbk tam manaaile 
beynelmilellere dahi bir koıucu· 
muz, hem de ııec;ilmeıi artık pek 
güç olan bir koıucumuz var. Bun 
dan dolayı iftihar edebiliriz. 

Dünk üneticeleri a•ağıya yazı~ 

yoruz: 
ı500 metre: Birinci Mehmet 

"Beıiktat" 4,35,3 5 dakika. ikin
ci, Fethi ( Betiktaı) 

ıoo metre: 
Birinci Semih (Galatasaray) 

10 4 / 5 saniye (Yeni Tiırkiye re
ko~u, ikinci Fuat (Beşiktaf) 

110 metre manialı; 
Birinci Tevfik (Deniz Iiseai) ı 7, 

2 5 saniye. ikinci Sedat (Galata
saray) . 

Gülle a tma: 
Birinci Veysi (lstanbulspor) 

ı 3.09. ikinci Selim (Galatasaray) 
Yüksek atlama: 
Birinci Haydar (Galatasaray) 

ı,76 metre. 
4x400 bayrak yarıtı: 
Birinci, Galataoaray takımı 

(Mehmet Ali, Vasıf, Sami, Besim) 
3,42,2 5. ikinci F enerbahçe. takı· 
mı (Füruzan, Mufahham, Fıkret, 
Mehmet Reşat) Müsabakalara ya 
nn ve gelecek hafta cuma günü 
de devam edilecektir. 

tedair talimatna 
me de hazırlan 
maktadır. Buğda• J 
fiyabnın mahalli 
ne göre ayn ayn ~UK.RU 8. 
olup olmayacağı tetkik ediliyor. 
Maamafih yalnız bir fiyat teıbiti 
kuvvetli tathmin dahilindedir. Fi
yat hususunda beynelmilel buğ
day pİyaıaımın, bilhassa. hariçten 
Türkiyeye gelen buğdaylarm la
tanbula maliyeti fiyr · nrmın na· 
zarı dikkate almmaaı çok muhte
meldir. Bu takdirde buğday alon 
fiyatının beı, bet buçuk kurut rad 
desinde olacağı ümit ediliyor. 

Yerli mallar 
Sergisi 

Bu sene her sene
kinden daha 

parlak olacak 
Her aene açılan ve Milli tasarruf 

ve iktiıat haraketinin inkqafmda 
büyük bir amil olan Milli sanayi 
birliğinin yerli mallar sergisi bu ıe
nc gene Galataıarayda 1 ağuatoı 
pazartesi günü açılftcaktır Sergi
nin hazırlıkları için Galataıaray
da büyük bir faaliyet aarfedilmek
tedir. Sergi tertip heyeti aerııi komi 
serliğine Sanayi birliği umumi ki-

Çankaya, Ankara lig 
ikinciliğini kazandı 

ANKARA, 2 2(A.A.) -193ı- t~bi Naz~i. Nuri Beyi intihap etmit 
1932 Ankara \ik maçları ıs gün tır. Sergın~n bu sene geç~ ıen~en 
evvel bitmişti. Neticede Ankara ı dah~b'zı;n!!ın alve pi arl~k d bırBşekilde 

• 1 • 18 puvanla Genç tertı ı ıçın ç ışı mao.ta ır. u sene 
şampıyon ugunu lı • · 'd b' bal 
1 b . ı· • · k ' kı'ncı' lı'k ı' •A 0 agustoı gecesı ıergı e ı r o er ır ıgı azanmış, ı ~ · ı k · S · · k '· ' 
nar uvanla Altınordu ve Çanka- ven ec< tır .. ergını? uıat resmı 

p d kal •tı pek parlak hır şekılde yapılacak-
ya arasın a mı, . K" · d h b ı 

D t ını. · 'çin bu cuma Çan br. uşat reımın e azır u unma-
erece ay ı 1 B M M R · · v~--- "'-· 

kaya ve Altınordu arasında yapı.. arı. · · · eııı ~ ve '":"'
lan maçta Çankaya 5 _ ı galip ge vekı~ ismet Patalardan nca ~dıl~-
lerek Ankara ikinciliğini kazan- cekBtır. eki . al I bul 

t u sen ıergıye y ruz stan 
mıt ır. sanayii değil, Türkiyenin her tara-

Afyon sporcuları fmdan bir çok fabrikalar iştirak et
mektedir. Serginin küşadından bir 

Uşakta gün enet geçen seneki ıergiye iı
tirak eden fabrikalara diploma ve 
madalyalan tevzi edilecektir 

AFYON, 22 (A.A.) - Halke
vi spor tubesi Utakta bir aeyahat 
tertip etti. 500 kiti bu seyahate 
ittirak ebnektedir. 

fzmirdeki maç 
IZMIR, 22. A. A.- Aylardanberi 

teahhüre uğrayan şilt dömifinal ma 
çının icra11 futbol heyetinin karariy 
le Karııyaka ile lzmir5por araıında 
yapılacaktı. Halbuki Karşıyaka klü 
bü bu karara itiraz edettk havala
rın ııcak olmaımdan kulüpçe bu ay
larda futbol oynanınıyarak deniz 
ıporlariyle ittigal edildiğini ve bi
naenaleyh maçın eyl(ll ıonlanna doğ 
ru yapılmasının muvafık olacağını i 
leri aürmüttü. Fakat futbol heyeti 
kararında ısrar ıarar ederek milaaba 
kanın icraaını talep etmiı ve Kar
ııyakanm iıtirak etmemesi yiiziin. 
den lzmirapor hilkmen galip adde
dilmittir. Şilt merasimle lzmirıpora 
verilmİftİr. · 
Karşıyaka kulübü merkez idare be 

yetine müracaat ederek hakkının ııö 
zetilmeaiııi talep etmİftİr. 

Şiltin tevdiinden aonra Albnordu 
ve lzmirapor birincileri araaında hu 
ıuıi bir müsabaka yapılmııtır. Al
tınordu birinci ve ikinci taknn o
yuncularından müteıekkil bir takım 
la çıkmasına rağmen 1--0 galip ırel
mi§tir. 

Kösele fiatı 
Artınca •• 

Ayakkabıcılar iktı
sat vekaletine 

müracaat ettiler 
Kösele buhraru, köıele ve deri 

fizt\erindeki aon tereffü çok mü
hiın bir tekil almııtır. Köaele buh " 
ranı en ziyade inkitaf etmiı bir sa 
nat ıubesi olan kundura aanayiİmizi 
ve binlerce iıçiyi mütkil vaziyete 
dütürmüştür. Ayakkabıcılar okkası 
200 kuruıtan deri olmak mecburiye 
tinde kalmaktadırlar. 

Bu vaziyet karııamda ayakkabı
cılar cemiyeti yeniden iktisat veki
letine mıiracaat ederek mevcut tek
lin İzale•i temennisinde bulullll1U4-
tur. Diğer taraftan Cemiyet Sanayi 
müdürlüğüne de müracaatla kösele 
ve deri ıtokunun tespitini iıtemi, .. 
!erdir . Buna mukabil deri fabrika. 
torleri fiatlerin yükael..-inde dün-

' . . 

Sanayi Birliğinden: Dördüncü yer 
ti mallar ıergisinde yer alnut olan 
müesaeaelerin 25 Temmuz 1932 ta
rihine kadar yerlerini ihzar ebneleri 
aksi takdirde i,bu yerlerin müra
caat etmekte olan diğer müe11esı>
lere verileceti ilin olunur. 

• 
iptidai madde 
Kaçakçılığı 

Bazı fabrikatörler 
mahkeme huzu

runa çıkanhyorlar 
Tet•iki Sanayi Kanunundan isti

fade ederek pmrükten çıkardıktan 
iptidai maddeleri ıuraya, buraya 
satmak auretile ııayrimqru olarak 
binlerce lira kazanan bazı fabrikacı 
lar hakkındaki tahkikat ikmal edil
ınitti. 

Tahkikat evrakı aekiz nu..-ralı 
Gümriik lhtiaaa mahkemesine veril
miıtir. Evvelce tevkif edilınit olan 
fabrikatör hakkındaki tahkikat de
rinlettirilınit ve mühim İp uçları 
üzerinde yürünerek yeni eaaılar el
de edilmiştir. Dün polia ikinci tube 
memurları vaaıtaaile iptidai madde 
kaçakçılığile maznun olarak iki fab 
rikatör ve üç tacir yakalanmıfbr. 
Maznunlar yakında ıekiz numaralı 
ibtiaaı nutb.kemeıinde muhakeme e 
clilecelderdir. 

M. Venizelos agus
tosta geliyor 

Yunan baıvelcili M. Venizeloaun 
ağuatoıta Y alovaya gelme.ine inti
zar ediliyor. M. Venizeloeu takiben 
bazı Yunan alle1-i de Yalovaya p. 
lec:eklerdir. 

Türkiyenin Cemiyeti aknına ,tr 
meai münaaebetile M. V enizeloa 
hatvekil lamet Paşa Hazretlerine ve 
Tevfik Rüıtü Beye çok samimi lııl
rer telgraf çekmit, lamet Pqa "" 
Tevfik Rüttü Bey tarafmdan -
vaplar verilmi1tir. ----Haliç idman yurdu

nun seyahatı 
Haliç idman kulubünün tertip et· 

tlti Mudanya-Bursa seyahati dün 

Bu Mahmut ta 
Kim? 

M. Mu.•soliniden Güzel 
sanatlar 

sergisine yardım istemiş 
Şehrimizden Mahmut İlminde 

biri ltalya Baıvekili M. Muuolini 
ye müracaat ederek doat memle
ketin Türk aanayii nefise aergiıi
ne yardon etmesini iatemiıtir. 1-
talya Batvekili, bu müracaab ı. 
talyan Maarif ve Sanayii Nefise 
nezaretine havale ebnif ve müra
caatın tetkik olunmaamı bildirmit 
tir. Bunun Üzerine ke1fiyet ltalya 
hükı1ıneti tarafından ltalyanın An 
kara sefirliiine bildirilmit, ıefa
rethanenin latanbuldaki tercüma
:u Güzel San' atlar akademisine 
giderek akademi müdürlüğile bu 
müracaat ve mua•enet bahsi uze 
rinde konutmak istem.ittir. Güzel 
San'atlar akademisi müdürü, sefa 
rethane memuruna Türk Cüze) 
San'atlar mensuplarından hiç kiın 
aenin, hiç bir te!"kkül veya müea 
seaenin böyle bir müracaatı olma 
dığını, binaenaleyh ftalya Batve
kiline mektup yazan kimsenin ve 
bu müracaatının büınil niyetle te 
li.kki olunamayacaiını bildirmit 
ve ikaz ebnİştir. Güzel San'atler 
akademisi müdürü ayni zamanda 
keyfiyeti Maarif vekaletimize de 
ya.zmıf, salahiyetleri olmadığı hal 
de Türk aanayİİ nefUeıi namtna 
hareket etmeye kalkan kimseler 
hakkında dikkatli davranılması· 
nm lazımgelenlere bildirilmesini 
iıtemittir. 

Bütçe encümeni reisi 
Ankaradan geldi 

Bütçe encümeni reiıi ve Gü 
müşane meb.uıu Hasan Fehmi 
bey dün tehrimi2e gelmi9tir. 

Ankaraya giden 
Trakyalı gazeteciler 

EVTelki gün Ankara'. 
ya ıitmit olan Garbi Trak 
ya Gazetecileri, bir gün 
Ankarada kaldıktan aonra 
dün aabah tehrimize avdet et
miılerdir. Yunanlı m~lekdaıla 
rımız Ankarada tehrin ta.Yanı 
temaıa yerlerini gezmiılerdir. 
Öğle üzeri lıtanbul Palaa ote
linde Ankara gazeteciler birliği 
tarafından bir ziyafet verilmiş
tir. Başvekil lımet Pı. ve Hari 
ciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 
bilvaaıta gazetecilere ıelamları 
nı tebliğ etmiılerdir. 

Garbi Trakya Türk ve Yu
nan seyyahları ve gazeteciler 
bu aktaınki trenle memleketle 
rine avdet edeceklerdir. 

Ankarada bir hırsıı 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

- Seyyar tenekecilik, elektrik 
çilik gibi san'atlerle me,gul o
fan Saip isminde biri, dün sir
kat cürmile yakalanmıttır. 

Polis tahkikatına göre, 
Saibin Eıma isminde bir karı
u, Rukiye isminde bir de met
resi vardır. 

Saip çalmakta, kansı ita 
metresi de bu e,yayı aatmakta 
dırlar. 

Zabıta tahkikatı Saibin lCl 



1 
1 
1 

' 

-
Aı 

2 

E 

A 

1 

ril ... 
1• 

... 

J 

1 
tin 
jlej 
Wr 
Be 
de 
acıt 

nı 

im 
tal 
liı 
iı, 

··~ mı 

ıciı -ille 

ed 
da 
dıı 
ci 
içi 
de 

t 
LI 
J'I 

pi 
eli .. 
dıı 
pi 
in 
çil 
n 

• 
m 

m 

• le 

•• si 
Y4 

f!!! 

1 

.. 
r 

• 

t 

, 
1 
ı 

1 

' 

Süt 
veren 

annelere Fosfatlı ark Malt HülAsası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

Kıymetli SAFI.YE H Her 
muganniyemiz • akpm 

ÇİFTLİK Parkındaki !:::mHi!.~~ 
ve Beyin ·d·n müteıekkil muhteıem sa:ı: hey•tine 

iştirak etmektedir. 

,.,.. Karaciğer, Mide, barsak, l8f ve kum lıutalıklarına ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Koprüden 6,30 - 8,20 - 9,30 • 11,40 da Haydarpaşayı hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sabahlan illveten 7 vap runun 

• treni mcmbıları kadar giderlor. içmelerden son ıren 15,~5 dir. 

BALIKESİR ViLAYETİ ENCÜMENi DA1M1SINDEN: ! 
Balıkesir - Bigadiç sındırgı yolunda ketifnamesi mucibince 

yapılacak ve bedeli ketfi (53553) lira (33) kurut olan tosa intaa 
tı 11 Ağustos 932 tarihine müsadif perıembe günü aaat on bef te 1 

ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf usulile müna
kasaya vazolunmu§tur. Talip olanların ihaleden laakal sekiz gün 
evvel münakasa şartnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehli
yet vesikalarını Balıkesir Bat Mühendisliğine ibraz ile taatik et
tirmeleri ve teraiti münakasayi öğrenmeleri ve yevmi ihalede ve ı 
vakti muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mek
tubile ticaret vesikasını ve salifüzikir vesaiki fenniye ve sairesi- 1 

ni uaulü dairesinde teklif mektuplariie birlikte mazrufen Encü
meni Vilayete vermeleri ilan olunur. (3339) 

• 
Istanbul Gümrük Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 1 
1 - Gümrük batmüdiriyeti binası zemin kat avlusundaki m. 

hal ile (8) No. lı Levazım ambarı dahilinde yapılacak bazı tadi
lit ve tamirat pazarlığa konulacaktır. 

2 - Yevmi ihale 25 Temmuz 932 pazartesi günü aaat 14 
te Muhafaza Batmüdiriyet binasında icra olunacaktır. 

3 - Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerile birlikte müdi-
riyette hazır bulunmalarL (3439) 

1 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Mikdarı 

2000 Kilo 
100 Kilo 

60000Adet 

Cinai 
Zytin yağı 
Nitasta 
Yumurta. 

1 

Guraba hastahanesine üzumu olan balada muharrer üç ka
lem erzakın aleni surette icra edilen münakasası neticesinde 
fiyatlar haddi layık görülmediğinden münakasa temmuzun yir
mi yedinci çarıamba günü saat on altıda icra edilmek üzere tem
dit edil mittir. Talip olanlann teraiti anlamak üzere her gün Le
vazım Müdüriyetine ve ihale günü ldare Encümenine müracaat
lan. (3492) 

Nafıa Vekaletinden: 
400 ton yerli çimento kapalı zarf usulile münakasaya konul

muıtur. Münakasa 13/ 8. 932 tarihine müsadif cumartesi günü 
saat 15 te Nafia Vekaletinde Müsteıarlık makamında icra edile 
cektir. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını, temi 

Kat'iyyen 
Daha Elveritli 

ŞERAiTE 
Nail olamazsınız •• 

Beyoğlunda 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 
Mütebakiye 

ve 

Fırsatlannın 
hk günlerinden 

İ•tifade ve mllbayaab
oızı tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
dairelerimizi zi
yaret ediniz. Sizi 
fevkalade alaka-

dar edecektir. 

KİRALIK 
KÖŞK 

Erenköy Caddebostanmda 
Bağdat caddesi üzerinde bet o-

da bir banyo, vasi bahçe ve bir 
dönümden fazla muntazam ba
ğı olan zarif müstakil bir kötk 
çok ucuz ve mevsim için acele 
devren kiralıktır. · 

Sirkeci: Liman han 26 No. 
ya müracaat. Telefon: 20590 

SICAKLAR BASTI 
Her ev kadını, bir " L YSOL ,. fİteıini tedarik etme· 

lidir. Bu müstahzar, haliların kokularını izale ve 
banyo leienleriııi ve dlStemeleri dezenfekte eder. 

..LY!!!l." 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR 
A. G. tarafından imal olunmuftur. 

Umumi acentaları: lıtanbul' da S. Jacoel 
mahdumları. 
Aşaiı cinı taklitlerinden sakınmalı ve 

unvanı ticarimizle alameti farikamızı 
hlınil olmıyaıı mümasil müstahzarları 
re<lnetmeliıf'r. 

----

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda .... tabedilen 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~erf N. GA~~~N )on 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi a~alli: Milliyet Matlıaası 
Tatraya göıı 'eri1en kitaplar içia posta üc•eti alınmaz 

Ankara Numune Hastanesi 
Bas Tabipliğinden: -

aatı muvakkate ve Ticaret odası vestkalarını ayni gün ve saatte 1 .. ----------.. 

komiayona vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa t•rtname- I Göz Hekimi 

Hastahanenin 932 mali senesi ihtiyacı olan 231 kalem ilaç 

ve tıbbi malzeme ve laburatuvar ecza ve malzemesi 19 Temmuz 

932. tarihinden 8 Ağustos 932 pazartesi günün• kadar yirmi gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile; 12 kalem Röntgen malzemesi de 

ayni tarihlerde ve aleni surette münakasaya konulmuıtur. Talip 
olanların yevmü mezkiirda saat birde yüzde yedi buçuk teminat

larile birlikte hastahanede mütetekkiıl komisyona müracaatları 
ve şeraitini öğrenmek ve listesini görmek için de latanbulda 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankanda her gün 
öğleden evvel idare memurluğuna müracaat edilmeai ilin olu-. 
nur ef. 

)erini lstanbulda Haydarp&§a Liman itleri müdürlüğünden, An- Dr. Süleyman Şükrü 
karada Malzeme dairesinden tedarik eebilirler. (3460) Birinci Sınıf Mütehassıs 

BALIKESiR ViLAYETi ENCÜMENi DA1MISINDEN: 

Balıkesir memleket hastanesi için mübayaasına lüzum görü
len ve bedeli muhammeni 2464 lira 45 kurut olan 169 kalem 
eczayi tıbbiye 4 Ağustos 932 tarihine müaadif perfembe günü 
aaat on bette ihale edilmek üzere yirmi gün müddetle aleni mü
aakasaya vazolunmuıtur. Talip olanların ticaret veaikasını ya
DIDa alarak ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkate
aini vezneye teslim ile makbuz ve yahut banka mektubile yevmü 
mezkurda encümeni vilayete ve bu hususta malumat almak ve 
ıeraitini öğrenmek ve listeyi görmek istiyenlerin yevmü ihale
den evvel lstanbul'da sıhhat ve içtimai muavenet müdiriyetine 
Balıkesirde memleket hastanesine ve encümeni viliyet kalemine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (3338) 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

iki defa kapalı zarf usulile ilan edildiği halde henüz ihale 
edilemeyen Tıp Fakültesinin 1/6/933 tarihine kadar ihtiyacı o
lan sade yağı ile kok ve envaı maden kömürleri bu kere de kapalı 1 

:sarf uıulile tekrar münakaaaya vazedilip Ağustoaun on birinci 
pertembe günü saat on bette ihale edilecektir. Bunların her bi
rerleri için ayrı ayrı mevcut ıartname ve ihtiyaç listlerini gör
mek ve fazlaca malUınat almak istiyenlerin mülga Harbiye bina 
aında Darülfünun Mübayaat Komisyonu kitabetine ve münkasa 
ya ittirak edeceklerin bu baptaki teminatı muvakkatelerinin bir 
gün evvel Muhasebe vezneaine yatırdıktan aonra makbuz ve tek 
lifnamelerile birlikte komiıyonumuza müracaat eylemeleri. 

(3502) 

ev e t DemiryoH rı idaresi ilan arı 

600 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 7 8 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük 

binasında yapılacaktır. 
Fazla malumat, Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerin

--~ 5 er liraya satılmakta olan artnamelerde azılıdı 

Milliyet Matbaası 1 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Baılıyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

~DJOt itraıniJe 30,000 ~ira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

_. Dr. l H 5 A N 5 A M 1 

!STAFİLOKOK AŞISI 
ıtafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt baı
talıldanna karşı pek tesirli bir 

B§ıdır. Divanyolu No. 189 

r~~~~i' 1 Yavrunuz.ın en sıhht ııdasıdır. I .. --·G-ô•z-H•e•k•i•m•İ--Ulllll l 
1 Profesör Dr. ESAT 

•-• G6z Tabibi 411-• 

Dr. NAZMI AZIZ 
Haseki hastanesi göz mü
tehassısı Çartıkapı tramvay 
durak mahalli kartısında 
No 99 her ~ün saat l 5-19 

BONO 
.an kirlı alır satar,Balıkpazar 

Maksudiye Han No 35 
Uğurlu zade M. Dervif 

rRahıali' Anka~a cad~tsi :'<o. 60 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zülm!_vi hutalıldar tedavihr 
nesi Karakö,. Börekçi fırını ııraanr 
ela 34. 

SEYRISEF AIN 
Merlrea .centa: Galata l:&prü 

bqı B. 2362. Şube A. Blrlııec: 

~llhilrdarnde ban 2. S740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDE-
RIYE POST A:>I 

( IZMIR ) 26 Temmuz 
Sah 11 de 

Galata nhtımından kalkar 

lzMIR EKSPRES POS
TALARINDA 

lıtanbul - fzmir - llcretleri 
Kr. 

1. nci kamara 
2. nci 
3. ncü 
Güverte 

" 
" 

1500 
1000 

800 
300 

LOKANTA 
Havuzlar dahilindeki Lo

kania Mayı s 933-~35 niha
yetine kadar müzayede ile 

Kulak, Boğaz, Burun kiralanacaktır. Teminat m ~ 
Mütehaııaıaı luan lCO Liradır. ihale 

Dr. Mahmut Nedim ;..27.-7.-.93•2•s•aa•t •16··--~ 


