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7 inci sene No. 2295 

NUSHASI 5 KURUŞTUR· 

Deniz 
Nakliyatı 

Aylardan beri e~an "'!'umiye
yi metgul eden deruz nakliyatı me 
aeleai nihayet fırka g~p~ ta!:a.f~
dan halledildi. Evvelki gunku ıçti· 
nıada verilen karara ıöre deniz 
nakliyatı doirudan doiruY• hüldi 
met tarafından idare edilecektir. 

Herhangi teıebbüate olduiu gibi 
deniz nakliyatı meselesinde de 
İki tekil mutasavverdi:. .. 

1 - Nakliyatı buau11 tqebbua
lere terketmek. 

2 - Doirudan doiruY• bükü· 
!Detin inhiaan alıma almak. 

• n_ 

Şimdiki tekil ne biri ne de diğe
ri idi. Bir defa ortada bir Seyriae
faisı tirketi vardı ki aennayeai ve 
ı.&n, zaran hükUınete ait idi. Di
ler taraftan da hem bu müeneae 
ile, bem de kendi aralarında reka
bette bulunan huıuıi tetebbüı ta• 
hiı>leri vardı. Yalnız kazanç mü· 
lahazasile hareket etmeyerek 
memleketin ikt11adi yaziyetile a
l&kadar olmak mecburiyetinde bu 
lunan Seyrisefainin, kazançl61! 
batka bir ıey düJünmeyen huau11 
tetebbüı sahiplerile rekab~t e!: 
-·i beklenemezdi. Bu gayn tabu 
•aziyet alımda denlıı: nakliyatı 
tezebzüp içinde bulunuy?rd!'. Hu
suai yapurcular, kendıle~ en 
çok kir temin eden limanlara ~i-
rayorlar •e poatalannı da mevıım Alaeltln, gollerden birini atarken 
menim deiiıtiriyorlardı. Diğer 
taraftan İktıaadi inkiıafa iıtidadı R . cı b d F ·ık 
5!:.:!8::;1;.r n:!fıi~~t et~:;~~ acıng u e rance 1 maçını 
='ı~~:::~H;~:t~;:;i= oynadı ve 3 3 berabere k ld ::.ti!::it=i:ı!-::~kt..:;-:ü:.::: - a ı 
aeıi olan Seyriaefaine terkedilme- F ı•ı •ık • • 
ıi bu mÜel'f'SC için zararlı oluror• ener l er l yırmı 
du. Sonra husuıi vapurcular ıtle- { 
dikleri limanlara muntazam poıta oynadılar, akat 
Yapamıyorlardı. Yolcu ile eıya 

beş dakikada çok güzel 
idame ettiremediler •• 

k!'nnakan,ık bir vaziyette, iı;:?'.~e Dün Fenerbahçe takmu Racinır İ 
dıaiplin n iDtb.amdan eser gorül• Club ile ilk maçını yaptı. Franıızlar 
llt.eyen vapurhıra yükletiliyor ve çarfU"ba günü geldikleri için hiç 
kaptanın aklına egn limanlaı:a yorgun vaziyette değildiler.Stadyom 
Uğraya uğraya yapılıyordu. _ Bır aaat 3 ten itibaren yavq yavq dol
huıuıi vapurun bir limana. u.gra- maja bqladı.4,5 ia doğru ıtadyom 
llt.•11 zuhurat kabilinden bır ıı o- yiıH:ünü almıı bir hal arzediyordu. 
luyordu. Tarife de o ırün hattl 0 franaızlar tam be§ buçuğu bet ge 
aaatteki rekabete ballı o~dutn· çe aalıaya çıktılar arkalarında ar
~aıı kamb~y'? !>'!rsaımd:~due• ç".:i: j zani havai mavi formaları vardı. 
d 

Yattan gıbı ınıp çıkıy · • Biraz ıonra Fenerliler çıktılar lWa
efalar Seyriaefainin ulrayacagı 1• • ldı.. Yal 

lıırı' l d b" · "·-'ıef•İn va· um •e mutat merasun yapı -an ar an ınne ~y•• - "k ed 
Pllrunun hareketinden bir krıç ..... nız .'uraaını zı rebn en geçemey~ 
at 1 h • bir vn. • ceğiz. Franaızlar meraalmden aonnı 

evve , anaızm ~ftllı . ~ ~ ıerete söyledikleri uzunea bir (ya-
l'Un baıkın yapar bır vazıyette ge k bi d . d" 
!erek b h mevcut eıya '6) ço entereıan r mevzu a ı ı. 

' ucuz a aya • k" 'd' Bütiin bunlardan ıonra para abldı 
•e yolcuyu alıp ıavuıtugu va 1 1 1

• k - ·· ti! • al . . ve onlar kazanara gunet uı nu 
, Hüldlmetin bu anarıı~ va~!y~t~ dılar. Tam altıya on ıekiz kala oyun 

~ı..Yet vermek iatemeıt tabu ıdı. Miıter Allenin idareıile baıladı 
Ye meaeleyi çok iyi kavrayan 

llt.uhterem lktıaat vekili Şeref Bey, Fran11zlar: 
Taııin 

bir proje hazırladı. Bu p~j~ inh!· 
lar ~klile huauıi tetebbuıu telıf 
ede~-bir tekil idi. Seyriıefaine v'! Riu 
lıuauai vapurculara ait yolcu ge~ı Galey 
~ne kıymet takdir edil~rek bir 

fırt.et teaia edilecek ve denız nak
iyatı inbiaan da bu tirkete ~evn; 

dilecekt.i. Huauıi vapur ıahıple~ 
dnrettıkleri ıemilerin kıymetlen 
lliabetinde ıirketin hisaedarlan o

Niko Malreue 
Gautherouaae Schawath 
y aimante, V ehap Delfour 

Lothka 

lac:aldardL 

Fenerliler: 
Huaamettln 

Yatar Ziya 
Cnal Muzaffer Fikret 

Lutfi AJaeddin Zeki Niyazi Hadi 
Takımlar bu ıuretle dizildikten 

aoura oyun bqladı. 

Birinci haftaym 
Top Fran11zlarda saia do~ 

gidiyorlar. Cevat durdurdu ve ıa
de etti. Bizimkiler aoldan akıyor
lar, avut oldu. Fran11~lar gene. a
kına geçtiler ancak Fıkret yerın• 
d bir müdahale ile topu Lütfiye 

e · d. O da ıürdü fakat kar,11m 
geçır •• 
da oynayan Ma~eıae tı;omere at

• ·•tf. gu"" zel bır paa ıle topu a-
tı. .... 1 • rd" z ki 

Vehabın netlce!iz 
retinde kalıyordu. Bütün müdafa 
amız iyi oynuyor. Franaızlar daha 
ziyade vücutlerile oynuyorlar. Ve
hap daima kolay vaziyetler bekli 
yor. Bu arada bir az ukıttık. Fik
ret korner yaparak topu kurtardı. 
Korner çekildi. Bir müddet ortada 
clolaıtıktıın aonra Delfour ulu 
bir tüt ile 15 inci dakikada kale
mİH girdi. Vaziyet 1 - 1. 

Bizimkiler buna afuıel bir a
kmla mukabele ettiler. Fakat 
Franuzlar iade etti. Bizimkiler 

lıalan bir alıını 

faala İçeri kaçıyorlar. c- bu 
aıralarda ado bir ıütil Hliaamettin 
bir plonjonla tuttu. Vebap bir a
kın eanaamda kalede klmae yok· 
ken bile golü atamadı. Biz akın 
yapıyoruz. Misafirler Zekiye çok 
ıarib bir penaltı yaptılar fakat 
hakem görmedi. 

Bu eınada Niyazi aat açıla 
ve LUtfi de aol içe geçti hücuınla
nmızm ekııeriıi aoldan oluyor fa
kat Hadi bir f&Y Y•Paniıyor. 0-

(Devamı J iaci sahifede) 

Kanaatimizce bu, deniz nakli
Yab meselesinin, bütün alakadar
lann menafÜnİ temin eden .bir bal 
tekli olacaktı. Fakat hu•?11 yapur 
cular, ekaer hisseye sab~p ?.lınaaı 
İlolay11ile idarenin bugunkü Sey· 
tİaefaine ~eçeceğini düıünerek ye 
~Yriaefainin de halihazırda za· 
•ar ettiğini hatırlayarak bunu t~· 
ouı etmediler. Halbuki börle fır 
<ınditeye mahal yoktu. Bır de 8 

S..yriaefain idareai de ortadan kal 
lcıyor, yepyeni bir ıirkel vücade 
ıeliyordu. Bu yeni şekilde .~a
)e aahibi aıfatile kendilennm de 
lıir hakkı kelamı olacaktı. Sonra 
S..niaefain ıimdi zarar ediyor di; 
)e Yeni tirketin de zara~ ~tin!•• 
1;ıın gelmezdi. Se~•e!aının şnn 
dı neden zarar ettıilnı herkes: 
len ziyade vapurculann bilmele!" 
11.:ıındır. Ve tunu da bilmeleı:f la
ıınndır ki inhiaar hakkın• ~ahiP '?" 
l~n "" muntazam idare eclılen b.ır 
fırt.et zarar deiil kir edecektir. 
f' akat ihtimal iri vapurcular ıarar 
edersek timdiki vaziyet muhafb-a 
41dilir zannettiler. Ve ansızın ıç 
beklemedikleri bir netice lrartllm 

ıkta bulunan Zekıye ve ı. . e 
çN" . Niyazi Cevada verdı Ce 
ıyazıye, d O 

vat çekti kaleci kurtar 1• • J"W! 
"t "n bı·r veçhe arzedıyor. Bı mu evazı 1 

zimkiler daha teknik oynuyo; ar. 
Bu arada bize ilk korner aagd!'~ 
oldu. Top dolattı Şüt. Hüsam ıyı 
b. blokaj yaptı. Bu arada Veba~ 

"aktan iyi bir ıüt çektiyae de Hu 
:... yerinde bir plonjon yaptı ."'!e 
kurtardı. Hakem bir penaltı ııor: 
medi ve hak11z bir ofsayt verdL Bı 

Bugün Mecliste müza
kereedileceklayihalar 

da kaldılar. 
Şunu söylemeliyiz ki fırka .,.... 

Pu •apurcu]arm bu mi.nasız ısra
rı "..arıısmda yapılabilecek. olan 
~ep.ne fCYİ yaptı : ))eniz nak
liyabru münhaaıran hükumete 
terketti. Vapurcular timdi yolcu 
l"IDilerini ya hükôınete yahut ta 
barice aabnaia yabut ta ıilep O
larak kullaııma'ia mecbur kala· 
""klardır. Bu neticeden memnun 
olacaklarını farzetmiyonız. Jtrtı
aatçılar bize derler ki bir mal aa
bldıf, zaman alan da aatan d~ 
ı...aa.nırmıt. Bu, dotru bir nazan• 
,. oloa dahi böyle cebren aatıtla
r~ tatbik edilemeae gerektir. Bel
lcı hiikıbııetin bu nevi vapurlara 
1Ltiyacı yoktur. Sonra vapur~'!·~
"!' da aatmak iıtemediklen at~
ltartJır. Binaenaleyh bu alış v~rış 
llt.uanıeteai ne kadar hakkanıyet 
6~erine yapılaa iktısatçılann naza 
~1Yeai maküa şekilde tecelli ede
ceı.. Yani her iki taraf ta az ço~ 
~rlı olacak. Sonra hükiimet •: 
~ defaten bu kadar aermayeyı 

. kiler hücumda. Soldan gelen 
t;;:' topu Alieddin durdurmad~ 

ı.:-: ci dakikada tutulmaz bır ..,,.....n · 1 O 
tütle ailara taktı. Vazıyet • . 

Bu ırolü müteakıp Franaızlar 
hücum• geçtiler bir an 11luttık, 
fakat kurtuldu ve . oyun. açılb~· 
fran11zlarm oyun 11ıtemı de ı-

. ki gibi açıklardan merkeze 
Z"',! Vebap Muzafferin kartı· 
::ıı.::bir f"Y yapamıyor. Miıafir
l ba•adan oynuyorlar. Baz~ 
:-r nlann bazan da onlar bı· 
,.:. :yunumuzu kabul etmek zaru -

Buğday, Şeker, Kalıve, 
ANKARA, 1. - Yann mecliıte 

buiclay kanunu laylhuı, teker, kah
Ye ve çayın bir elden idaresi liyiha 
ıı, devlet sanayi ofiıi tqkil.i layiha
"· afyon yetitliriciler kooperatifi •• 
merkez bankaır kanununun bazı 
maddelerinin taclili liyihalan müza
kere edilecektir. lkbaat encümeni 
poıta vapurculuiu liyihaıını öileye 
kadar r.mıa1 edilebilirae, bu liyihanın 
da öğleden aonraki heyeti umumiye 
de müzakereıi muhtemeldir. 

Şeker ııe kahrıe 
d' e etmekte ayn bir me- ANKARA, 1. - Dört numaralı 

bulup t~.j' decek. Bununla bera• kontenjanın birinci maddeainin bu
::..':~~! ~ı.ı':iı çığıra .gör~, fırka günden itibaren tatbikine baılanacak 

karan venlebalecek ye tır. Bu maddeye göre ,kahve ve 'e
ll'!""punk.:;... olduğuna da fiiphe ker ithali meml•ket mahaulatı ihracı 
gane k ı· zondır. Bu vaziyette mukabilinde serbeıttir. 
etmeme a . k • 
ümit ve temenni edılece ı:-egane Şeker, kahve ve çay idhaliıtınm 

vapurlara kıymet takdır eder bir elden idaresi hakkmdaki kanun 
Le;:: bu huıuıi tetebbüı ·~hipl_eri- liyihıuı da yarın mecliste müzake 
nin mümkün mertebe m~gdu~~ .... ~ re edilecektir. Layiha kanuniyet k<!'> 
terine mahal verilmeme1t :'e ~f u beder ~bnez derhal tatbikine geçi
ınetin uhdesine aldığı yenı vazı e- lecektir. 
yi muvaffakıyetle batarmaaından Hazirana kadar yapılmıt mukave
ibarettir. Ahmet şOKRO lelere iıtinaden aiparif edilmit olan 

Çag 

Nakliyat 
Vekaleti 

Yeniden böyle bir 
fikir 

mevzuu bahsoluyor 
ANKARA, 1 - Bir nakli

yat vekaletinin ihdası fikri ye
niden mevzuu bahıolmaktadır. 
8u takdirde demiryollarla poı
ta ve telgraf idareleri ve deniz 
posta seferleri idareei bu yeni 
vekalete raptedilecektir. 

Takas 
· Şirketi 

250 bin lira sermaye 
ile yeni bir 

şirket teşkil ediliyor 
Memleketimizin en maruf tacir 

leri ile en büyük bir mali müeue
aeai tarafmdan 250 bin lira aerma 
yeli bir takaı tirketi letkil edilece 
lini haber aldık. Bu ,irket, mem
leketin idhalit ve ihracatında taku 
muamelelerile meıırul olacaktır. 
Malfundur ki, aon kanun müna 
aebetile hariçten memlekete mal 
getirtecek olanlar, o maim fiyatı 
niıbetinde bir malı da ihraç et
mek mecburiyetindedir. Takas it
lerini her ferdin ayn ayn görm~ 
ıine im kin yoktur. Her vatandaı 
bu imkln ve va11talan kolaylıkla 
bulamaz. Onun için tetekkülün
den bahaettiğimiz takaı ,irketi bü 
tün muame1elere tavaaaut edecek 
tir. Bu itibarla tirketin bir an ev• 
ve! teıkili çok faydalı olacaktır. 

Tarih 
Kongresi 

Bugün Ankarada 
Halkevinde 

mesaisine başlıyor 
Tarih kongreai buırün Ankara 

da HRlkevinde meaaiaine batlı
yor. Kongre, diin de yaadılımız 
gibi öileden e,,.eı toplanarak, 11 
T-uz pazarteai aktamma ka
dar devam edecektir. Bugünkü 
içtimada Aydm meb'mu Retil Ga 
!ip Bey bir lronferana verecektir. 
Kongrede günliik metal aaatleri 
fU ıuretle teabit edilmiftirı 

Oileden evvel: Saat 
1 inci toplanma 9 
2 inci toplanma 10 18 
3 ündl toplanma 11 30 
Oileden aonra: 

Saat 
10 
11 18 
12 30 

1 inci toplanma 14 30 18 
2 inci toplanma 18 30 18 

Riyaaet makamı, lüzumuna gö
re, bu saatlerde bazı tadilli yap
maya aalabiyettardır. 

Kongreye ittirak 
edenler 

Edebiyat lakültennden: 
Miiclerriı Ahmet Refik B. Türki

ye Tarihi, Müderriı Ali Muzaffer 
B. Sonzamanlar Tarihi, Müderriı 
A Yram Galan ti B. Kadim Şark Ak
- Tarihi, Müderriı !lehçet n. 
Ortazamıınlar Tarihi, Müderriı Fa
al Nazmi B. Yunan ve Roma Ta
rihi, Muallim Hlmit B. Y enizaman
lar Tarihi, Muallim Zeki Velidi B. 
Tllrk Tarihi, Miiderriı Ferit B. A
cem Edebiyatı Tarihi, Müderriı 
Fuat B, Türk Edebiyatı Tarihi, 
MU.ı.riı Şerif B. Garp Edebiyatı 
Tarihi, Müderriı MuHini Cafer of
lu Ahmet B. Türk Liaanı Tarihi, 

<Devamz 5 inci sabi/ede) 

f \., C ~~ l; ~::>ahıp ve .tsaımuharrın 

~~ r<~~r~. Meb'usu MAHMUT 
, "'~ .V - i Nqriyat ve Yazı Müdürü 

' , ETEM iZZET 

Konferanstan sonra Fran!ız ue Alman baş 
vekilleri bir arada 

Lausanne' da pazarlık 
pek çetin gidiyor 

Alacaklı devletler aralarında 
uyuştular, 7 milyar istiyorlar 

Almanya nasıl bir vaziyet aldı? 
LAUSANNE 1 (A.A.) -

Dünkü müzakerat hiç bir terak 
kiyi intaç etmemittir. 

Riyaset d•vanı dünden beri 
tediye kabiliyetinin teeaıüsün
den IOllJ'a Almanya tarafından 
lizümüttediye götürü bir mik. 
dar teabiti esası lizerinde bir 
itilaf temimine çalııılmakta. 
dır. Almanya bu prenıipi ka. 
bul etmekte, fakat bu mikdan 
2milyar ra}'İıfmarkı geçmemesi 
ni istemektedir. Diğer taraftan 
dayinler mütebaki kalan bu pa 
ranın 7 milyara baliğ olma.aı 
icap ettiği kanaatindedir. 

Alm11J1ya bundan maada 
muhtelif tartlar dermeyan et• 
mektedir. Bunlardan birinciıi 
ıudur: 

Bu tarzı teaviye nihai biı' 
mahiyeti haiz olacaktır. 

Halbuki, dayinler bu tar.u 
tesviyeyi Amerikanın da itti
rak edeceği devletler .beyninde 
ki umumi tarzı teaviyeye tabi 
tutmak istemektedirler. 

Şartların ikiııciıi ıudur: 
F r11J11ız heyti murahhaaaıı 

borcun umumi ve ıamil bir tarz 
da teıviyeai mealeainde aarııl

<Devamı 5 inci sahifede) 

Zootekni mütehassısı 
geldi, Ankaraya gitti 
Bir iki ay zarfında tetkikabnı 

ikmal ettikten sonra 
raporunu vekalete 
Memleketimizde m9"cut bilcümle 

lıaralarla hayYanat enıtitülerini tet
kik ederek yapılınuı llzım ıelen ia
lihat hakkında bir rapor vermek ü
zere Ziraat n lktiaat •eklletleri ta
rafından c:elbeclilen P .. te yiiluelr 
Baytar mektebi rektörü " profesör 
M. Wellmann dünkü elupreale telı 
rimize gelmİJ ,.. utuyonda Ankara 
Ziraat Ye baytar mektepleri *10lek
ni enatltüaü tefi Dr Sa16bettln ,.. 
baytar mektebi rektörii Sabri B.ler
le müderrialerden bazı znat tanfın 
dan karfd1111DM,tır. Pn>I. Wellmann, 
Macariatan'da zootekni ilminde ma• 
..Uf bir müteha1111tır. Prof. memle
ketimizde mevcut hayvan yetiıtinne 
müe11eaelerini, haraları, ayin' depo
larını ve inek.haneleri •• nümune a
iıllannı birer birer ziyaret edecek 
ve bu müe11eselerin bulundufu yer
lerde hallan elinde m9"cut hayvatı 
tetkik ederek yetiıtlrme uıuDerinin 
ialibı hakkında bir rapor verecek
tir. Prof. Wellmann'm memleketi
miz dahilinde yapacalı tetkik ıeya
hatı iki ay kadar ıürecektir. Bu ı~ 
yahatlerde kendiıine Ankara ziraat 
ve baytar mektepleri zootekni .,,. 
titüaü tefi Dr. Salahettln B. de re
hkat edecektir. Prof. clün ak...., 

vere~ek 

Salihettin B. le birlikte Ankara'ya Pr. Yelmann "solda 
ıritmittir. Ankaradan itibaren takip " 
edilecek ıeyahat program ıudur: 1 ten aonra Adanada Çukurova haraa. 

Ankaradan Eıkitebre ıridilerek, 0 ve ayfır depoau, Malatya'da Sultar 
mıntıkadaki ayiır depolan, nlimune ıuyn haraaı ziyaret edilecektir. Prol 
aiıb ve inekhane 11İy&ret edildikten Wellmann buradan Si,.aıtaki Uzun. 
aonra Tnıkyaya gidilecektir. Profe- yayla mıntıkaıma ıeçerek orndak 
sör, Tekirdaimdaki inanlı inekhane ayp depoeunu ılSrdükten aonn 
ıini ve ayifr clepoaunu, oradan Bur- Ant.araya avdet edecektir. Prof aı 
saya aidilerek, - büyük baramız o- nı ~~da ııezdiii yerlerde ~ev 
lan Karacabey harunu, 11iır, koyun cut bütun ınıntıka baynnatını gö 
ve at ıubelerini tetkik edecektir. rerelr yetittirme mullerini tetkik 6 
Konya da ,..U.tiraıe mileHe&eoile d- deceklil' • 
......... dairi lıayY&aat htlôk edildik- (Devamı I inci Nblletk) 



Muhabir mektubu 

Hayrebolu'da bir sene 
içinde 15 müfettiş! 

Bir kaç müzevir burada dur_ 
madan tezvirat yapmışlar ... 

Muhabirimiz Ragıp Kemal Bey Lilleburgaz yolunda 

LÜLEBURGAZ: Hayrebo etmitler Ye etrafa da meydan 
luda fazla kalmak istemedim. okumuılardır. Gençliğin bu u. • 
Yapılan ısrarlara rağmen Al- yanıklık ve bu faaliyetini di
pulluya hareket eyledim. Çok ğer kazalarda maalesef göreme 
misafirperver olan fabrikanın elim. 
yine bir ıece misafiri olduktan 
ıonra trenle Lüleburgaz& gel
dim. (Mikat) trenlerde yolcu 
bulunmaz diye otomobiller is. 
taayona gelmemitlerdi. Bir 
yük arabasına binmeğe mec. 
bur oldum ve batıma gazete
lerden bir ıemaiper yaparak 
bir saat içerde olan kasabaya 
vasıl oldum. Bir taraftan 11. 
cak, diğer taraftan toz toprak 
beni pek bizar etmiıti. Fakat 
çare ne? Çekmek gerek! 

LÜLEBURGAZIN ASLI 

Bu kasabanın asıl İsmi Ro
malılar zamanında (Bergole) 
iken bili.hara Bergoae olmut 
ve burada timdi artık metruk 
olan Lülecilik san'atindeı:ı do
layı (Lüleburgaz•) çevrilmit

ZlRAAT VAZİYETİ VE 
ALIŞ VERlŞ 

Y ağmursuzluktan halk Ü
mitsizliğe dütmüştür. Bilhas
sa yaz mahıulitından korkul
maktadır. Buranın başlıca 
mahsulatı hububat, pancar, kut 
otu, zekrek, kavun ve karpuz
dur. Buranın iktısadi vaziyeti 
bozuk iıe de her sene yapıimak 
ta olan hayvan sergisinden 
çok istifade olunmaktadır. Pey 
nir ve yumurta burada haizi e
hemmiyettir. Peynirlerin yağı 
alınmadığından İstanbul piya. 
saaında çok makbuldür. İhra
cat, ithali.tın beş mislidir. Ka
zada hayvanat pek çoktur. 

BELEDİYESİ 

tir. Bura11 Birinci Murat za. Belediye intihabatında Ser
manında 763 te fetholunmuı- best Fırka burada oldukça faa. 
tur. liyet göstermiştir. Buna da ıe 

KAYMAKAM BEYiN hep Halk Fırkasından olan ba-
MUVAFF AKIYETLERl zı zinüfuz kimselerin o tarafa 

geçmesidir. Bunlar bilıihara 
Maruf doktorlarımızdan tekrar fırkaya rücu etmişler. 

Server Klmil Beyin biraderi dir. Belediyenin varidatı ( 21, 
olan Niyazi Tayip Bey bura. 120) lira kadardır. Tenvirat 
nm kaymakamıdır. Mumaileyh lan:balarla yapılmakta ve meh 
l>irçok kazalarda bulunmuş tec taptan da istifade olunmakta
rübeli ve faal bir zattır. DÖTt dn. 'Kasabada elektrik yapıl
seneden beri burada bir çok mak için ihzar olunan (23000) 
muvaffakt etler göstermiş ve liralık proje vekaletçe tasdik 
halkın teveccühünü kaz:anmı,. olunduğundan gelecek sene bir 
tır. Gerçi icraatından memnun Anonim Şirket teşkilile tesisa
olına)'an ve hilafı kanun müra ta başlanacaktır. Ortalıkta bo 
caatları ilaf olunmıyan bir iki ğucu bir sıcak olduğu ve to z 
'<işinin şikayetlerinden dolayı dumandan ferman okunmadığı 
müfettişler gelmişse de hiç bi- halde belediyenin arözözü bir 
risinin aslı astarı çıkmamıştır! k · 1 k ki ı 

k
.. 

1 . d erecik o sun so a arı su ama 
Kazanın umur& oy erın e maktadır. Belediyenin dokto. 

k:iy kanunu tatbik olunmak • . ru ve mezbahası yoktur. Hava 
tadır 16300 metre yol ve 5 . d k' · .. .. d' _ sı zararsızca ıse e suyu ıreç· 
ah,ap kopru ~apılmış, ıger li ve mikyası ma derecesi 16 
köprüler de tamır olunmuştur. dır. Kasabada tek tük sıtma 
Köylerde muntaza~ ve me~- da vardır. Tanzifat İptidai va. 
ruf köy kona~ları vucude get~- sıtalarla yapılmaktadır. Bina. 
rilmit ve heps~e telefon ~·ki- lar ekseriyetle ahşaptır. 

MANZARASl 

HARİCİ HABERL-ER 
Hoover 
Teklifi 

Yunan 
Maliyesi 

Fransız 
Bütçesi 

Fransızlar müzake- Cemiyeti Akvam, Lüzum görülürse 
ratı hangi vadiye vaziyeti M. Herriot 

sokmak isteyorlar? 'ı tetkik etmektedir itimat isteyecek 
CENEVRE, 1 .A. A. - Havaa CENEVRE, 1. A. A. - Cemiye- PARIS 1. A. A. - iyi malumat 

Ajanaı bildiriyor: lngiliz - FranıfZ · ti Akvam maliye komitesi Yunania- ı alan m~il. M . Herriot'nun bu ak 
Amerikan heyeti murahhasalan ara- lanın mali vaziyetini tetkik ederken film mecliıe tevdi edeceği bütçe ka 
ıındaki mükilemeler, lngi1iz heyeti~ komitenl-ı Yunanistan bankaıı nez- nununun müıtaceliyetle müzakere
nin merkezinde cereyan ebniştir. ı dindeki mümeısili M. Finlay'i de ıini talep edeceğini bildirmektedir. 

lngiltere dominyanlarla istişar.e 1 dinlemiştir. ı Baıvekil, lüzum görüldüğü takdi 
etmeden evvel programın bahri kıs Komite, maliye iılahatı projesinin re bu bapta itimat meselesini mev-
mı hakkında hiçbir vaziyet alam:ıya· tatbikatı hu•usunda Cemiyeti Akva 1 zuu bahiı edecektir. 
cağından ve Fransa da müzakeratın ı mm tekinik yardımını İiteyen Ro- PARIS 1. A. A. - Bütçe nazı. 
ancak tahdidi teolihat meselesinin u manya talebi hakkında icap eden rı M. Pal:.,ade'ın bütçe encümeni hu 
mumiyeti üzerinden yapılması kanaa tedbirlerin ittihazına kendi reisini zurunda vermit olduğu izahattan 
tinde bulunduğundan murabbaı be- memur ebnittir. sonra hükumetin mali projeıinin ;. 
yetlerin ?'alnr~ Hoover tekl~~tına te J • Komite, meclise hi~aben tan~im e- rat üzerine mevzu umumi verginin 
maı ebnit oldukları zannedılıyor. dılen ve Avusturya ıle Macarıatan, tezyidatım ihtiva ebnekte olduğu an 

Bundan mada, Amerikanın hatta Yunanistan ve Bulgaristanın mali !aşılmaktadır. 
HOOYIJ' tddifab komiıyonlar tarafm vaziyetlerine ait mütaleatı ihtiva e
dan tetkik İçin iade edilecek olsa bi· dell raporu da l&ıvip eylemiıtir. Son seneler bütçelerinin mahıua 

düşüklüklerinden iıtifade etmiı o
lan bilhassa büyük miktarlardaki i
ratlar üzerjne bir sabıka niıbeti va
zedilecektir. 

le umumi bir müzakerenin icrasını 
arzu etmekte o1masına binaen tek 
rar heyeti umumiye içtimalanna 
doğru g;dilmekte olduğu tahmin o
lunuyor. 

Haber aldığımıza göre, Fransız 
hükümeti Amerika teklifatı hakkın
da hüanüniyetle metbu bulunmakta
dır. M. Leygueı ile Amerika murah 
hasları arasında vukubulan mülekat 
Fransız ve Amer;lmn bahriye tezleri 
arasında biçbir prensip ibtilıifı olma
dığmı meydana çıkarmııtır. 

1 Mali proje hakkında alınan resmi 
ŞIKAGO ı ( A.A.) _ Ameri- mahiyeti haiz bulunmamaktadır. 

' . . Eauen bu bapta aon olarak karar 

Amerika reisicüm
hur nam7..etleri 

ka demokrat konvansıyonunun rı . . 1 I' · · r .. h . t 'h b tı . . 9 ıttıbaz etmek nazır ar mec ıaıne aıt 
yase ıc~. ur . ın .' .a a ıçın bulunacaktır. 
namzet gosterılmıştır. Bunlardan 
M. Franltlin Roaevelt fırk,.sının P ARiS, l. A. A. - Bütçe nazı
gözdesi sıfatile birinci safı işgal rı, meb'uaan meclisi maliye encüme
etrnektedir. 1 ni huzurunda mali vaziyeti izah • 

Amerika bütçesi 
Be!çika'da ecnebi 

Hsanlar 

derken 1931-1932 bütçe açığının tah 
minen 4.748 milyon franga baliğ ol
du~nu aöylemiıtir. 

Bu açıkta tediyat üzerinden ha· 
WASHiNGTON, 1 (A.A.) - BRÜKSEL, 1 (A.A.J - Meclis 111 olan zararlar da dahildir. 

ilk ve o.~ t ~risatt~ ecnebi lisan ( Senenin yalnız 9 ayına şamil olan 
l~rı.nın ıstın1alıne daır ol~n kan.un ve fevkali.de menabi sayesinde tev
l~yıhasını kabul ve tasvıp etmış- zin edilebilen 932 bütçesi daha tim 
tır. diden 454 milyon tahminat nokaanı 

M. Hoover, bütçede tenzilat icra
ıını ihtiva eden kanun lıiyihaamı 
im.za etmiıtir. Cemahiri Müttahi
de bütçesinin binnazariye tevzini 1 

İçin daha 200 ilıi 250 milyon do
lar t.aaarruf etmek icap ebnekte· 
dir. ı 

Petrol 
konferansında 

PARIS, 1 ( A.A.) Petrol 
konferansının birinci gününü mü .. 
teakıp netredilen tebliğ, ilk celae· 
nin murahhaslar arasında, dosta .. 
ne olduğu tezahür eden temaslara 
ve meaainin azami derecede müea 
ıir olmasınr temin edecek olan u
aullerirı tetkikine hasredilmiş bu· 
lunduğunu bildirmektedir. 

Jenerai Balbo 
Berlin'de 

Amerika'da tren 
kazası 

HAMILTON, "OF.io" 1 A.A.
Bir yolc ukatarile mar~andiz tre
ni ara ~n.ıda vuku bul~n müsadem.e 
netic~sinde sekiz kişi ö1mü,tür. 

Büyük bir yelkenli 
battı 

LONDRA, 1 (A.A.) - Fenlan 1 
diya bayrağmı hamil 4 direkli 
Melboume yelkenliıi Seminole 1 
gaz vapuru ile yaptığı bir müaade 
me neticeainde İrlandanın Cark ( 
kontluıi'u aahillerirıde Faatnel açı· 
imda batmıftır. Yelkenlinin mü· 
rettebatmdan 11 kiti boğulmu9 

BERLIN, 1 (A.A.) - lıalya ve 15 kişi kurtarılmıştır. Melbour· 
hava nazırı Jeneral Balbo dün ôğ ne 4 di.reklial yelkenli filoya men· 
le Üzeri F elemenkten gelerek ıup bulunmakta ve buğday luımu 
Tempelbof tayyare karargıihın· j le•ile her aene 20 kadar yelkenli 
da yere inmittir. Nazır Alman tay at'a&ında adeta bir sür'at yarı,ı 
yerecilik 8.lemine mensup bir çok halini alan Avusturalyadan Fal
şahaiyetler tarafından istikbal e· moith yahut Queenıtown aeferini 
dilmiıtir. yapmakta ~d~. Boii,ula~l~r a~a~ın: 

da yelkenlırun ıuvanııle bınncı 

fngiliz harp istik- ve üçüncü zabitleri vardır. Semin-
• • ole vapuru hemen hemen hiç bir 

razı tahvilı haaara uğramamı§ gibidir. 

LONDRA, 1 (A.A.) - M. Ne· 
ville Chamberlain, Avam Kamara ı ç k {ft 
sında, hükümetin mecmuu tahmi- M. an o un 
nen 2,086 milyon lngiliz lirasına 

göstermektedir. 
Buna tediyattan mütevellit zarar

ların da ithali lazımdır: 
933 bütçeıi ınaaarifal üzerinden 

tahmineri 6 .500 milyon bir fazlalık 
cöıterecektir. Hazinenin vaziyeti 
her türlü muavenette bulunmalı me 
netliğinden bütçe açığının kapatıl· 
maaı için şiddetli ihya tedb[rlerine 
mutalak aurette ihtiyaç görülmekte
dir, 

Beynelmilel mesai 
bürosunda •• 

CENEVRE, 1 (A.A.) - Bey· 
nelmilel meaai bürosu idare mec· 
liıi, Lauıanne Ye Cene'Yl'edeki 
Fra1UJz heyeti murahhaaasr mü ... 
mesaillerinin huzurile müteveffa 
Albert Thomaı'ın hatıraaının teb· 
cili için reami bir celM akdetmit
tir. 

M. Venizelos hasta 
ATINA, 30. - M. Venizdoa dün 

akşam gece yansı, henüz mahiyeti 
anlaşılmıyan bir hummaya tutulmuf 
tur. 

Sabahley;n barar~t 38 den yükıek 
bir derece gôıterivordu. Bqvekilin 
ı abataızhğı dolay11ile Cenevrede bu 
lunan Hariciye Nazrnna, Atinaya 
avdetini tesri etmesi telgrafla bildi
rilmiştir. 

ba liğ olan yüzde 5 faizli harp İs· Profesörlüg" Ü 
ti':razın• yüzde 3 faizli ve 1.12. Amerika demokrat 
1952d.en. e':"'ellıizunüt~ediye olm:' 

1 

SOFY A, 29 (Milliyet) _ Bul· konvansiyonunda 
yan hır ıstıkraza tahvıl ebnek nı· D rül' f" · · · . .. . . . . .. car a unun ntzamnameaının 
yetmde oldugunu bıldırmıştır.Yuz 52 inci maddesine göre fırka lider Şl.KAGO, 1 A.A. - Demok 
de_ 5 fai~li istikra~ı~ hamilleri önü l ıeri darülfünunda daimi profe· rat konvansiyonu eski muharip 
muzdeki 1·12 tanhmden 3 ay ev· aör olamazlar. Sabık Bulgar B;q· lere açilen nakdi muki.fat veril 
vel müracaat ettikleri takdirde vekili profesör Sankof ikiye ayrı· · 

ı mesi aleyhinde rey vermiı ve kendilerine nakden tediyalla bu- lan Zogovor fırkaamın bir cenahı 
lunulacaktır. nm lideridir. Şimdi profesör San· altın ve gümüş çofte nakit usu 

kofun büsbütün darülfünundan lü ledindeki teklifi de reddey
Çinin yeni Londra azli için çiftçi ~ırkaa~na menaup lemittir. neleri konrnut ıse de henuz tel 

leri temdit olunmamıştır. Yal. 
nız nahiye merkezile Ahmet 
Bey köyünün telefon muhabe
releri temin olunmuttur. Kay 
makam bey bir zirai koopera
tif teşkil eylemit, çiftçi birlik. 
lerine esas olmak üzere ektir
diği tarlalardan haaıl olan 200 
lirayi Ziraat Bankasına yatır. 
mış, hu sene de (235) dönüm
lük nadas yaptırmı,tır. Köy 
konaklarında okınr.a odaları 
vücude getirmit, köy bütçele
rinı nümunesi vechile tanzim 
ettirmiştir. Kaymakam Niyazi 
Bey bütün köyleri teftiş eyle
mekte ve ara sıra muhtarları 
merkezde içtima ettirerek on
lara direktifler vermektedir. 
Bundan başka her köy hakkın
da mükemmel notlar yazarak 
bunları kendisinden sonra ge
lecek kaymakamlara bir fikir 
vermek için köylerde hıfzettir
mektedir. Köylerde damızlık 
boğalar vardır bir de nümune 
köyü yaptırılacaktır. 

Maarif ~.ırı bır emır _hazırlamış 1 ŞlKAGO A.A. _ Demok. elçisi tır. Darulfünun, profesor Sankof· . ' , . 
Kasabanın manzarası pek un daimi profe.ör gibi olmayıp rat konvansıyonunun ıçkı meaı 

ho,tur. Bilhassa methal ciheti ŞANGHAY, 1 (A.A.) - Nan muvakkat ücretli profeaör sibi 1 nuiyetinin ilgasına dair olan 

GENÇLiK 
Burada gençlik şayanı tak

dir bir mevcudiyet göstermek. 
tedir. Sureti mahsusada teıkil 
eyledikleri cazbant takımile 
konserler tertip ve maçlar yap. 
mak suretile Lüleburgazı ten· 
\endirmektedirler. Bu maçla. 
ın birinde Kırklarelini maı?lün 

~,,, Kil ıı;r. •• •• --

• kin hükümeti M. Alfred Sze'nin d k ima • · k M F nkl' R l en hoşa gidecek bir yerdir. Bu gene darülfünun a a sı ıçm aran • ra ın ooaeve t 

raya Yeni
. açılmıa olan genı' a yerm

1
· e Londra elçiliğine M. Quo- karar almıştı. Böyle bir karar ka- tarafından kabul edilmittir 

--. • ta chi'yi tayin ebneğe karar ver- nuna mugayir olmayacaktı. Fakat ' 
ve müstakim bir fOSe kasabanın mi~tir. M. Quota lehi, 1931 aeneai Maarif nazın divanın bu kararını Briand için bir abide 
terefini arttırmıttır.Bu cihet ka nihayetlerine doğru hariciye nazı taadik etmedi ve methur profeaö-
aabanm en şirin bir yeridir ve n muavinli•i vazifeaini ;-.al et· rün azli ;çin iradeyi len.la arzetti. PARIS, 1 (A.A.) - Franacz 

• ~ S f d .. lf.. d" · ı nazırları evveli. M. Herriot'nun ri-
havası da dl.g"er kısımlara na- mit, birçok veıilelerle Çini temail Şimdi o ya aru unu!' ıvanı ı e . 

M 'f d h' "bt'I• f yaseti altında bir kabine mecliıi 
1 eylem;•tir. Mumaileyh, Ağuıtos aarı nazırı arasın a ır ı ı a 

zaran daha iyidir. Metha den .,. meydana çıkmış bulunuyor. Bu ih ve bilıihara M. Lebrun'un riyaae· 
kasabanın içine kadar çok za. ayında Londraya vann1f buluna- tili.fm ne auretle hallolunacağı da tinde bir nazırlar mecliıi akdet
rif bir !Öse vardır ki burau caktır. ha belli değildir, çünkü profesör mişler ve bu giirı öğleden sonra 
balkın piyaıa ve tenezzüh ma- .. - .. ·--··--···•••••• · .. • .. ···-··--·· Sankofun azli için arzolunan ira· , hük~et ta~fın~an meb'u~ 

tedir. Ahali muhtelif yerler- de kral tarafından imzalanmıt de- , meclmne teydı. edil~k olan. b~t 
h,lli olmuştur. Bu şosenin iki müba- ğildir. Sabık Bulgar Başvekili pro l ka.nu'?:u .pr0Je11 _ıasvıp eylem1Jtir. 
tarafındaki belediye binasile d~n g~lme m1;1hacir v~ . fesör Sankofun Sofya darülfünu· . Hu~um~t Brıand namı?~ P~-
mektep binası ve mektebin a- dıllerd'.~· Hal~k.•n!ı aşıretınden ndan azli meaeleıi burada bü- rıate hır abıde rekzetmek ıçın mil 
ğaçlıklı vasi bahçesi ve ki.rgir onar nufuslu ıkı aı!e. ay~ı a~rı ~k bir alaka uyandırmııtır. Pro· I~ bir iane açmak kararını vermit 
den muntazam ve dilrübi. ko. köylere yerleştınlmı,lerdır. fesör Sankofun Baıveki.leti dev- tir. 
naklar gazino ve oteller insa- 1 Bunların çocukları mektebe git rinde Bulgarislanda büyük karga Bir sosyalist gazete 

' d' 1 H lk ki şalıklar olmuş, bu karga,..Iıklar· 
nın nazarlarını okşamakta- mekte ır er. a sa n ve da çiftçi ve konıoniat fırkaları bir sinin 
dır. 1 kanuna mut~~irler. Anc~~ çok adamlarını kaybebniş ve fev- dild 

Kasabanın bir kısmı ahşap 1 kasabad9: uç beş kişı kalıide mutazamr olmuş idi. Za- intişarı mene • i 
ise de kıymeti mimariyeyi haiz ço __ k tezvırat yaptıklar __ ında.n bu ten profesör Sankof mevkii iktida 

d 15 f ra taklibi hükümet ile gelmiıti. BERLIN, 1 A.A. - Al-
evler de pek çoktur. Bir taraf. yuz .en tamam mu. e.tt,ış v_e k'l' . d' 'f . ·ı· hk . V l Bu meşhur Başve ı ın şım ı çı tçı manya a ı ma emeıı or-
ta da ki.rgir binalar yapılmak tahkık memuru ge mıştır · Hı- fırkaaına mensup bir Maarif nazı- waerto ismindeki sosyalist Al-
tadır. li.fı hakikat şiki.yatta bulunan rı tarafından darülfünundan azli . . ,. • . 

ASA YlŞ VE lHLAK 
1 b. 1 t d k b' . man gazeteaının men ı ıntışarı ara ır muame e yapı ma ı • çiftçi fırkaaına kartı ır nevı taz-

d k d S k hakkındaki kararı tasdik ve te-ça idare memurlarının huzuru minat a dolunma la ır. an o· 
kalbile iş görmelerine imkan fun darülfünunda bir çok t>rofe· yit eylemiştir. 

. , • sör arkadaşları olduğu için darül. --------
yoktur. Bınaenaleyh bu mısıl. fünun divanı öyle kolay kolay ken 

Karşı yakada 
Elektrik 

lü tiki.yet ve ihbarat yapanlar diainin darülfünundan azline razı 
hakkında gayet ihtiyatkar ve 1 olmayacağı ve Maarif nezareti ile 
hassas davranmak devlet ma- çarnışacağı ümit edilmektedir. En 

k. . . 1• . k d mühimmi Sankof Kral Boria Haz lZMIR 1 (Mı'llı'yet) _Kar 
ınesının se ameli no tasın an 11 · · 1 d tud .. k" re erının ya~ın O& ur, çun u 1 k · · d"' 

lacadır. Maahaza parasızlıktan çok faydalı olur. vaktile kendisini büyük tehlikeler şıyaka e e trık teıısatına un-
içenlere çok tesadüf edilmemek 1 Raırıo KEMAL den kurtarmış idi. , den itibaren baslanmıthr. 

Asayiş mükemmeldir. Dört 
senede bir kaç katil hadisesi 
olmuştur. En çok vukuat hır. 
aızlık, sarhoşluk ve kız kaçır
maktan ibarettir. Kumar ve 
fuhtiyat pek az ise de işret faz. 

lzmir'de kırk senedir 
görmeyen bir ger • 

eserı 

4 cadde ve 8 çeşme resmi küşadı ya 

lZMIR "Alsancak" 1 (Milliyet)-Kırk seneden beri bel 
eseri namına bir ıey görmeyen lzmirin yukarı mahallesinde 
kuyu mevkiidde belediye halka güzel bir sürpriz yapmııtır 

Burada inta edildiği haber verilen dört cadde ile bir ç 
nin kütat remıi binlerce halk huzurunda yapılmıştır. 

Meğer yapılan çepne bir tane değil, 8 tanedir. Ve ıne 
den inşa ediılmittir. 

Her çetmenin önünde kurban olarak birer dana kesilııı 
eti fukaraya dağıtılmıştır. 

Belediye reisi, Vali ve halktan bir zat nutuklar söyl 
Bilhassa kadınlar sevinçlerinden göz yatı dökmüşler, ve: 

- Bizi de düşünenler varmıf, Yaşasın Cümhuriyet! .. 
bağrışmıtlardır. 

lzmir Valisi Bursaga gidigo 
lZMlR 1 (Milltyet) - Valimiz, Buraaya giderek oıı 

kadar istirahate karar vermittir. Ki.zım Pata; haftaya h 
edecektir. 

Bütçe tevzini kanunu Paris 
müstaceligetle kabul edildi 

PARlS, 1 (A. A.) - HilkUmet bütçenin tevzinine ait 
liyihasını meclise tevdi eylemiı ve müataceliyetle kabulüııİI 
lep etmiştir. Meclis bu talebi bir Teye kartı 434 reyle tas.-İP 
mittir. 

Kanunun müzakeresine pazartesi günü batlanacaktır. 

Almanya' da Hitlercilerle ko 
nistler arasında arbedeler 

BERLlN, 1 (A.A.) - Almanyarun hemen her tarafın~ 
bilahaaa Stuttgart, Hattinge.ıı, Cologne ve Duıseldorf'ta ti 
taraftarlarile komünistler araamda yeni arbedeler vuku• 
miştir. İki kiti ölmüt ve bir çok kiti de yaralanmıttır. Pıt 
addit tevkifat icra olunmuttur. 

Memlekette 

Truva hafriyab 
Kadim şehir peyderpe) 

meydana çıkanlıyor 
Çanakblecl- bildiriliyor: Truva 

harabelerinde dört ıene milddetle 
hafriyat imtiyazını alan Amerikamn 
Çınçınati Darülfünunu profesörlerin 
den Miıter Sempl ve arkeoloji mü
tehauısı profesör Bileygen hafriya
tın bu aeneye ait olan meaaiaine ni
hayet vermitlerdir. Bu hafta içeri
sinde Truvadan müfarakat edecek
lerdir. 

Hafriyat heyeti tarafmdan Truva 
ela yeniden meydana getirilen atel
ye, müze ve evler ve hafriyatın va ... 
ziyeti hazrraıı tamamen muhafaza e 
dilecektir. 

Hafriyat neticesinde Truvamn e
sas ıehrine ait olan ve müteaddit ıü 
tunları ihtiva eden geniş bir dehliz
le tehrin ikinci ve üçüncü kıınn ka
demeleri ve birçok çanak çömlek 
parçalan, teatiler, büyük küpler ve 
parça halinde tatlardan yapdmıt tez 
yinat meydana çıkanlmııtır. Bu par 
ça halindeki iaan atika bir araya ae 
tirilmek ıuretile ilk vaziyetlerine ir
ca edilmittir. 

Hafriyatın hitamı münaaebetile 
hafriyat komiseri Sal81ıattin Kan
demir Bey de bu hafta içeriıinde Ça 
nakkaleden Ankaraya gidecektir. 

TruYa hafriyat ıbütün Çanaldaıle
cle bliyük bir alaka uyandll'mlfbr. 
Çanakkale Halk Evi müze ve tarih 
ıubeleri de hafriyabn (arkeoloji) 
noktai nuarınclan olan aafahatmı e
hemmiyetle tak.ip etmektedir. 

Tarihin en zengin hazinelerini ih
tiva eden Ça..t.kalede evvelce teoiai 
taaavvur edilen miizenin tetkilAtı ik 
mal edilmit ve müze için çok mü
sait bir bina lıulunmuıtur. 

Maarif Müdürlüğü tarafından lıi
nantn müze haline ifrağı huauıun
daki tadilatın yapılmaaına bqlan
mıştır. Bu cihetle ""1infe Ye Tiliyet 
dahilinde müteferrik bir halele bu
lunan eserler burada lefhİr ve bu· 
nif edilecektir. 

Tarla yüzünden 
cinayet 

TRABZON, 29.- Pazartesi gll
nü Y omrada tarla ihtlWı yüzünden 
bir cinayet olmuıtur: K1mil innin
de bir köylü on ı•e evvel Amerika 
ya gitmiı, orada çalışarak küçük bir 
ııervet sahibi olmuıtur. Klmil -. 
leketine döndükten aonra bununla 
tarla alnuf, köyünde çifti çubuiu i
le metgul olmafa baılamııtır. 

Bu aırada Kamille komtuau Muı 
tafa ağa isminde bir ihtiyar arasın
da tarla meıeleainden ihtillf çıkmıt 
tır. Bu ihtili.f pazartesi gÜnÜ tid
detlenmİf ve kavga halini almı9tır. 
Kıimil bir aralık aili.lum çekerek 
Muıtafa ağanın üz.erine alet ebnİl 
ve ihtiyarı öldürmüıtür. Katil yaka· 
lanmıstır 

Konyada iki icha 
talebi 

Konyada Mamuriye malı 
ainde Hava Hanımla evlıitbfı 
hanı para11na tamaan ôldürsO 
maznun Emir Cazi köylii 
metle Aksaraylı Haıan S
ve bu cinayette fer' an zİlll• 
Muıtafa ile cürüm ortakları ~ 
ce ve Kıimilenin muhakemel". 
Konya ağın::eza mahkeme• 
devom edilmiştir. Muhakelll 
Konya cümhuriyet müddeluıt' 
ıi Saddettin Bey iddiasını d 

1 yan etmiş, ve auçlulardan fi! 
mutla Haaanın idamını, Mu•!" 
nın idama bedel on aene haP 
aşafı olmamak üzere ağır ~·. 
le tecziyesini, Hatice ile K 
nin de hırsızlıktan 497 inci ırı• 
mucibince airr hapiıle cezai 
nlmalanru istemiştir. Muhal< (il 
karar tefhimi için salı giirıÜO" 
rr•tır. 

lzmirde bir hırsıı"' 
1ZMIR, 1 - Evvelki güıı.B 

da mühendia Raif Beyin eYiJ>d 
ren hıraızlar ıiddetle takit;ı.
mektedir. apılan aon tah rl 
11azaran vak'a fÖyle olırıt1t1 Haydutlar Raif Beyin eyde bıl 
madıiı bir aırada gelmitler 
kapıyı çalarak: 

- Biz i.ı.An memuruyuz.. ;,j 
dakika evin dahilini görmek~ 
yoruzl .. diyerek İçeri ginni11 ;.,il' 
Bunun Ü%erine meçhul a&- p 
derhal Raif Beyin zevceaiııİtl 
rine abhnıtlar: ~ 

- Paralar nerede? .. diye ",:ııt 
na ifkence etmeie baılaınıt!• _ı 
Hrraızlar ellerine geçirdiiı ~ 
v ekıiiıt paralan alarak aa~ il' 
!ardır. Rivayete nazaran Ra1~ ~ 
yin zevcesi bu meçhul adaJll :.r 
etkilini tanıyorunq.. Fakat ; .JJ 
dutlar: "Eğer bizi ele v•~· 
aeni, ve çocuklarını mutlaka ? ;il 
rürüz" diye tehdit ettiklef1 p 
kadmeaiız hrraızlarm kim o~;,.aı' 
lannı söylememektedir. ça 
para 4000 lira kadardır. el 
Nazillide bir cinak 

Nazilli civarında dua kö ~ 
oturan deveci Ali oğlu Me ,ıı 
ayni köyden üç kiti tarafnıd~ ~ 
auya düfiirülerek öldürüboilt <fl 
Bunlar Muatafa oğlu MehJll'°" ,Jı' 
Ahmete iamindedir. Şerirler 'f.,. 
lanarak adliyeye verilmiılerdı 

Rıhtımla dub• 
arasında.. t." 

lzmirde Abidin iaminde 2(Jı.-... 
larmda bir genç, Kordonda ;J: 
avlarken aahlle bir romorkôr '1'_ 
miş ve zavallı genç dubal~ 
ama aıkıtmıf, kaburıa k :;;r 
eııilmiıtir. Mecruh haatah 
kaldırıl ıtbr· 



Belediy • 
nın istimlik işleri yeniden diliyor tanzim 

i vergisine yapıla- Müşkilat 
Belediyede 

istimlak 
İşleri 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
na . Çıkarıyorlar 
Cak buhran zammı Yunan memurları Büyükadada küçük bir gezinti ••• 

------
1 ••••• 

Mesken ve akar arasındakif ark 
Bina vergiıine yapılacak buh

ran zammı vergiıi hakkında ballı 
tereddütler hi.aıl olmaktadır. Te· 
reddüt bilhassa akar ve mesken 
meıeleainden ileri gelmektedir. 
Defterdarlıktan bu tereddüdün l
zaleai için ıu izahat verilmekte
dir: 

debilir. Bir binanın akar addedil· 
meıi için sahibinin içinde oturma ... 
maaı laz rmdrr. Bir mükellefin bir 
tek evi olsa ve bunu kiraya verip 
kendiai batka bir evde kira ile o
turaa ıene Üçte bir akar vergiıi 
alınacakhr. Hiısei •ayial ı binalara 
gelince: Bunlann mesken adde_d~ 
!erek altıda bir buhran vergısı 
zammına tabi tutulmaları için bü 
tün hissedarların ayni bina içinde 
oturmaları IAzımdu·. Hiıa.cdarlar· 
dan bir kısmı, başka yerlerde otu 
rurlarsa bu ev akar mahiyetinde 
addedilecek VI"'. Üçte bir buhran 
vergiai :zammına tabj tutula~aktı~. 
Burada bir nokta nazarı dıkkatı
mizi celbl"'tti . Bir ev bütün hisse· 
darlarını iıtiap ~d,.,c~1< kadar bü· 
yük olmaz ve bir kıomı harlçe ka 
lıraa evin akar addedilmesi mu· 
vafrk addedilemez. Diğer taraf· 
tan bir adamın küçük bir evi 0]1.1r 

ve aıhhi ıehepler, yahut binanın 
müsaadesizliği dolayıaile bu evde 
oturamayarak daha fazla icar be 
deli yet'mek auretile batka biı· bi 
naya nakleder•• bu küçük evi &• 

kar addetmek pek muvafık gö
rünmüyor. Bu noktalann veki.l~t 
tarafından tetkikile miikelleflenn 
lehine olarak defterdarlıklan te!' 
Tir edecek talimat gönderileceifı· 
n : Üınİt ederiz. 

nın bu gayretkeş
liğine sebep nedir? 

Dört kişilik bir ko
misyon işe başladı 

Belediye yeniden bir ietim- 1 
Yunani:tana vaki olan kaaap- lak komiıyonu teşkil etmittir. 

Vapur, Kınalıyı dönerken hava ılıklaştı, sanki 
Marmaradan birden bire şap denizine düştük! 

lık hayvan ihracatımızda tüccar· 
lanmızın mühim mütkülitla kar· 
ıılaştıkları haber alınmaktadır. 

Bize verilen malWnata göre, Pire 
deki Yunan memurları memleketi 
mizden ihraç edilen kaaaplık hay 
vanların sıhhatine dair baytarları 
mızın verdikleri raporlara itimat 
etmer.ıekte V " orada ıürilleri ye

niden bayta~ i muameleye ti.bi tu 

tarak iktihanı edilmesi imki.nsız 
mü,külat çık.ırmaktadırlar. Yu
nanlıların Romanya1 Sırbiatan ve 
Bulgaristan :;-ibi memleketlerden 
vuku bulan ihracatta memleketler 
baytarlarının raporlarını kabul e
di.p te bi?.im baytarlarımızın ra• 
porlarını kab ul etmemeleri garip· 
tir. Bu hal hükumetimizin de na-

Bu komisyona dört aza ta. 
yin edilmiş ve işe ba,lanmış
tır. Bu komiıyon Belediyenin 
istiınli.k işlerile m~gul olacak 
tır. Esasen eskiden de böyle 
bir komisyon vardı . Fakat tah 
siaatı kalmadığı için lağvedil
mişti. Bu koıniıyonun tekrar 
te~kilinin sebebi istimlak itle
rinin çok uzaınasıdır. Bu yüz· 
den de Belediyenin biı·çok pro 
jeleri vaktine tat!>ik sahaıına 
konamamaktadır. Şimdi komis 
yon Florya plajı , çocuk bahce
si, konservatvuar ve stadyum 
yerlerinin mübayaasile m~gul 

Aman biraz çam kokusu .•• - Ne sevimli, ne cazip •. Fakat ayni 
zamanda ne sıcak ••. - Arada b;~ kulağımıza sesler geliyor: 
Deh, çüş .• - Buradakilerin epsi candır .. - Bir tek su var, o 

da tuzlu ••• - Elektrikten evvel su lazımdı •.• 
Mal sahibinin binat oturdutu 

evl"r meakendir. Bunlardan bu· 
günkü verginin altıda biri niabe· 
tinde buhran vergiai alınacaktır. 
Bundan batka apartunanla~da ve 
apartıman ıı:ibi kablH tefrık ola
~ak kullanılan binalarda mal aahi 
binin oturdu~u kıaım veya daire 
meıken olarak kabul edilecek ve 
bu kıaım için de altıda bir nlabetin 
d~ buhran verglal zammı alına
caktır. Apartımanlarla apart~~n 
ııibi kullanılan binalarda aahıbı
nin İ'lfal ettilf lu_.. mesken ol!' 
rak vergiye tabi tutulmaıı ve mü 
tebakiıinden akar iberinden ver 
gi tahakkuk 4ubeleri tarafından 
yapılacak ve mükellefl~r~ tebli~ 
edilecektir. Buhran •ergııı zamm~ 
mal sahibinin i9gal ettiği lua~, k~ 
rada bulunan kmmlann vazıyetı 
ne göre yaalıt takdir ve tahmin 
oedilmit" bu tefrlkler hakkında 
mükellef on bet gün içinde iatida 
ile tahakkuk ,ubesine müracaat ., 

Polisle 

Denizde bir 
Tecavüz 

- · - J 
Genç kız kendisini 

1 
denize 

attı ve kurtarıldı 

lWaarlfle 

Müfettişler 
Kongresi . . 

ilk ted:ri-at müfet
i isleri 15 agus

tosta toplanıyorlar 

zarı dikkııtinl celbetmiş ve lcap e
den te}ebbiilAt yapılarak müabet 
cevap alınmıt, fakat Yunan me· 
murları hü!tUmetlerinin bu müıa
adeıine raf.men raporlarının ka
bul etm~mPkte devam etmişlerdir. 
Yunan memurlarının Pirede çı .. 
kardıkları müşkülat kaaaplık hay 
van ihraç eden tacirlerimizi çok 
miiteesair ebnektedir. Hayvanla· 
nn bekletilmeleri, uzun yolculuk
lara katlandırılmaır, muameleleri 
nin uzatılmaaı hem maırafı kabart 
makta, hem de hayvanların cüsae 
leri, yani kiloları üzerine tesir et· 
mektedir. Tüccarlarrmız bu derde 
bir çare bulunmasını istemektedir 

ler. 

olacaktır. 
Bu hususta belediye reısı 

muavini Nuri Bey ,unları söy
lemi,tir: 

Baıkalarını bilmem.. Yal
nız kendi heaabıma ıöyliyo. 
rum. Ben, adaları top yekUrı 
sayfiyeden aaymam ••• Kelime· 
ye dikkat isterim: Sayfiye di. 
yorum. Sayfiye, yani yazlık ••. 
tır. 

Baharda ada ... GüE mevai
n:ıinin sonlarına doğru ada, 
hatta kışın ada .. Bunu anlarım, 
fakat yazın aıhhatte bir adam 
için ada •.. itte bunu anlamıyo. 
rum .•. Adana ve Merıinin il• 

cağını tecrübe eden biriıi 11. 

fatile söyliyeyim ki, bizim a· 
dalar, hakiki birer cenup mem 
leketidir. 

- istimlak işleri çok uza. 
maktadır. Meıeli bir yol açıla 
cağı zaman muhamminler em
lake bir kıymet tahmin ediyor 
lar. Mal sahipleri bunu kabul , Vapur, Kınalıyı dönerke~ 
etmiyorlar Kend'I • ena- hava, derhal ılıklaştı. Sankı 

• t erme m d b' d b" Ş fii umumiye ihb · teklif Marmara an ır en ıre ap 
amamell d · · dü ··k B " "k d 

ediyoruz. erken it mahkemeye enızı~e . '~u : .. uyu • .. a 
intikal ediyor V ·ı h " kü"m· vapur ıskeleıının onünd•, !OY 

• enen u 1 bö'I b" . • 
ler ekseriya temyize gidiyor. e Y e ır p~rça eamtı var. 
Bu yüzden itlerimiz geçikiyor. dı. fakat benı ~ura ya davet 
Eskiden de böyl bi k miıyon eden arkada,m Nıazm cadde· 
vardı. Emik ıaihpl;i Üe tema 1 si..:ıin bitim noktasındaki köş. 
ıa geçer ve ekıeriya da tah- 'ı Kku ,h calyı~ <:-r~ _yanıyorfdu. 
minimizden daha aşağısına ia- a ve erımızı ıçer ıçmez, ır-

timlim yapardık. Şimdi de ay- ı ladık : . 
ni usulü ihya ed" u - Aman, btraz çam koku. 

ıyor . 1 1 1 

i B h 1 d 
su a a ım ... 

Eko11om UZ :ane er en Be~ on adım yuruyunce, 

Bı· .. ı"plı"k fahrı"kası şıkAyet çamlık göründü. insanlar, 
l.ta.nbul il ~< tedri•at müfetti1- 3 t ki fi t" k 1 k 1 

Evvelki. gu·· n Kı:ı:kuleai açık b' k Bir müddetten beri buzhane yap ı arı ga e ı o ay o ay 
leri 15 a~u~tnst1 ır ongre yapa T k · · b" f 1 · · f 1 Y h bu f larında feci bir hidiae olmuş, caklardır. Kongrede muhtelif u· Bir ür taeırı, ır . ta ya_n sahiplerile, yağ peynir, krema ıtıra etmez er. a ut ga • 

bir kızcağız kendisine tecav~z sul ve terbiye meaeleleri, talebe grupile mü,tereken Hahçte bır ve yumurta to~tancıları arasın leti muur göstermek için mut 
etmek isteyen iki adamın __ elı~- I kooperatifleri, köy mektepleri, pamuk ipliği fabrik~sı ~~acak. ı da devam eden ihtilaf büyü. laka b~r _teselli noktaa~ . bulur. 
den krutulm k için ölümu go- talebelerden alınan randıman Ü· tır. Bu grup evvelkı gun, sa. müştür. Toptancılar, mesele- lar. Sızım. arkadaş ta oyle .. 

ı zerinde münakqalar olacaktır. '" d " · t" .. t lk"d b 
ze alark denize atılmıştır. Kongr-İn aldıfı kararlardan nayi mu unye ır.e muracaa e- nin esalı !ekilde halli için ayn ı Be kır: 

Vak'a gündü~ saat 12 te ol 1 bazılan Maarif •ekaletine bildiri derek teşviki sanayi kar.unu ve ca vilayete ve Dahiliye vekile- - a şu manzaraya •.. 
muştur. ıec..ı. ve bunlardan lüzumhı olan sanayi muafiyetleri hakkında tine müracaat etmeye karar 1 diyor, ne sevimli, ne cazip de 

Yaptı~ımız tahkikata n~za larr derhal tatbik edilecektir. izahat ~lmııtır.. .. vermitlerdir. 1 ğil m~? . • 

Sonra iıtimdadı andıran bir 
çığlık: 

- Can! Allah aıkına can!. 
Beni düşürecekıin can! ... 

Merak ettim: 
- Kim bu can acaba? Bir 

görsek bari .. 
Arkadaş güldü: 
- Buraya gelenlerin hep

si candır ayol .. 

Biraz sonra, boyunları kır. 
mızı püsküllü e,ekler Üstünde 
bir kafile göründü. Dört ka
dın •. Ve içlerinde nazar boncu. 
ğu gibi biricik erkek •. 

Siz olsanız acımaz m11ınıs? 
Dört canan elinde bir ~an .• 
Meğer, adı Canmış bu delikan 
lının.. Can afağı, Can yuka
n •• Biçare genci, bir türlü pay
laşamıyorlar. 

Bekledik ki, gazinoya gir
ıinler. Olmadı. Can, eşeğinin 
başını çamlara doğru çevirin. 
ce, hadi hepıi arkasından: 

- Can .. dur •• Biz de gel!-
yoruz ... 

Etek aafuının böylesine 
diyec:eğim yok. Arkadaşa: 

- Kalk, dedim, ,öyle çam 
lara doğru yürüyelim! 

Başını salladı: 

- Burası daha eilenceli ... 
Neredeyse, kalabalık sökün e. 
der .•. 

Dedim ki: 
- Kalabalık, bizi bulaca· 

ğına, biz kalabalığı bulalım! 
Tekrar çamlıkların arasına 

dağıldık. Amma, avcıya dağı. 
lır gibi değil. Ağıı· başlı ve 
uslu uılu dolaşıyorduk . Adayı 

çepçevre bir bakıtta ihata ede 
cek bir çam gölgesi ararken, 
susuzluk ta çok geçmeden k• 
dini hiuettirdi: 

- Ah, dedim, timdi flll'a• 
da bir çe,me olaa da kana ka•• 
İçsem ... 

Bizim adalı ahbap 
dü: 

- Hangi Çf>f!De, hansl 
au.... Sen kendini galiba "Su. 
!ar,, da zannediyorsun. A:d. 
zim burad. bir tek $U vardır. 
O da tuzlu oldufu için içil. 
mea •• 

Y "?? d' d . - a.. .. ıye sor um, •';· 
me suyu filin mı? 

- içme suyu ne arar .. Ha. 
Ilı, deniz ıuyu •.. 

Yağmur mevsiminde aar. 
nıçlarımıza biraz fazla ıu top. 
layabilirsek gel keyfim gel .• 

- Peki amma. bu susuıılu 
ia çare? 

- Çaresi .• lıkeleye kadar 
inip bir bardak soğuk su yu. I 
varlamak ... 

- Haydi öyle ıae ıne. 
lim •.. 

Rıhtımdaki sıra gazinola. 
rın birinde, üıt üste iki bar. 
dak su İçtikten ıonra dünyaya 
yeni gelmiş gibi oldum. 

Vapurda, kendi kendime 
düşlinüyorlHD: 

- Şu adaya elektrikten 
evvel ıu getirtmenin bir ça. 
resine bakmalı.. Bu kadar sev 
dalıaı bol yerde elektrik na. 
ııl olaa kendiliğinden hasıl o. 
lurdu!. .. 

M. Salihaddin 
ran , Süleyman ve Bay.~am .ıs- Venlen malumata gore, ye Tacirler buzhane fiatların- Elımdekı ga:ı:eteyı yelpaze 
ıninde iki motörcü ınotorlerıne avdet etmedikleri polise ihbar ni iplik fabrikaaı Tiirkiyenin da hükum:tin bir yükseklik gibi sallayarak cevap ver-
Calatadan bir yolcu alara~ fe_: edilmiştir. bu sahada en büyük fabrikası gö~mekte ve belediyenin bus- dim: Tahsildarlar hak- Fukaraya şimdiden 
nerbahçeye götürmüşlerdır. Su Zabıta tahkikat ve araştır- olacaktır. hane işletmek hakkını kullana z" -FEvkett .. dNe,•evimli, ne ca kında bir tamim kömür tedariki için 
1 B 

dan bo, 1 • B 1 k 1 t • t" rak mealeyi halletmesini İste- ıp.. • a arı ma amma, 
eyman ve ayram ora maya batlamıştır •• B.un arın cı- a 1 ÇI ar UZ IS ıyor ne sıcak .. Ne cehennemi sı- 1 . Dahiliye vekaleti, vilayet ida· Topkapu Türk fukara ~- L-

do"nıneg" "ı muvafık bulmamı.tlar b k mektedirler. Buzhaneciler aley b · ı - t f d k il r- • -var iskelelerden ınne çı mış Tuzlu balık tacirleri, mali- k k reı usuaıye erı ara ın an u a. yır müeueaHinden: Kıtın - ti<lclet-' 
ve KBdıköyüne uğrayarak ıake olmaları tahmin edilmektedir. hine bir dava i ameei de me• ca •·· . . . . . 

1 nılan tahsildarlar hakkında bazı il günlerinde fukaraya meccanen lra 

lede
·. yet fiatına ucuz tuz al.,,ak İçin zuu bahsolmaktadır. Hafıf terlıp ıtıraf et~ı: 1 tedbirler ittihaz etmit ve bu ka· . t .. . . 

d • Maliye vekaletine müracaat et Eh d b ı b'k" · b" · ·ı · mur evzu mueu eınUın mutat fu 

H d
. dolmus,a bir a- Altı ran evu evı ş h ·n pla-Dl - .. a amız, ır parça 1 rar arın tat 1 ını ır tamım 1 e YI llyetlerinden oldu•u cu·· m1e .. ·n __ , ... _ 

- ay ı mişlerdi. Bald:çıların bu müra e rı ılıktır?.. , !ayetlere bildirmi9tir. Vekaletin it o ._.. 

dam! d' kapatıldı caatına ehnüz bir cevap veril- Yeni sene bütçesinin bugün Sonra ilave etti · tihaz ettiii tedbirleı· ıunlardır: mu olduğundan bu gibi siinlercle İf 
10 kurusa İstanbul!.. ıye Polı'• mu" düriyeti kısmı ah· memı· •tı'r. Balıkçılar, her sene . le_ rde. be_lediyeye tebliğ edilm_ e. - istersen dil~ inelim ı 1 -. 'k~ir tahıildl arı birkdairehd'el bu muavenetin tevaiı için bayırper-~ k , b •lamı•lardır • I B I . . ·· azamı ı ı sene ça ııtırma ; ta aı ver İnaanİyetli bazı muhterem ze. 

Erenko
··yünde oturan Mat· lakiai tara ın an yapı an a t· b ' . • h b'k" cub a ı • ur... mmtakalarının mümkün olduiu vat tarft •n omür mulıeyuaa i-nay ırmaya a, ' · f d 1 t k" Malı'ye veka"letı"nden 100 ton ,. sıne ıntı 7ar o unuyor. e _.ııye S h 1 daha senn ol 1 fmd k 

l bat neticesinde Beyoğlu Gala. tuz istemektedirler. Balıkçılar utçenın emeı:ı tat ı ıne aş- "Dil,, e indik amma, ora· ' kadar aık sık deği~tirilmeıi. çin n•kdi toberrualta bulunuldltı"-
-a7el Agavni lstanbu a geç- 1 k Ş h ı· · · il' d d •• ··• • I ta ve İstanbul cihetlerinde 6 cemiyeti, bu me~l e hakkında · ~yac.a tır. ~ rın .P ~'}~ ıçın e ı a da ara ığımız teyi bulama- ı . 2 - Tahıila.~ ~a.kbu.zları huau kemali tiikranla görülmektedir. a. 
mek için vapur bek iyormuı: gizli randevu evi bulunmuş, bu lktısat vekaletine de müracl\at 1 bın !ıra tefrık. e~ıldıgıne göre, , dık. ·~ ?"u.~aıebe. mudurıyet.ınce tabet- esnada vaki olan teberruattan loö-

- lstanblua bir adam .t? _ku evler kapatılmı•tır. Kadınlar etmi•tir 1 müteahuısın ıntıhabı icin le· 1 Rüzgar eımiyor değil Fa- tırıldkıgıdvad~ıt mluh_tlekvı olduklahr'. mür mübayaası halinde u lıömiir 
ru•!.. diye bağırıldığını ışıtın- • • . ebb-· 1 k . ' evra a e t aayı ıp ı ve aon aa ı için çok para .-rfına mecburi•et bi 

• 1 muayeneye ıevkedilmişlerdir. B" f f b "k 1 ! usa~ yapı aca tıı·. 1 kat bu eaen şey, Sam rüzgi. felerine yazılması ve tasdik edil- • 
ce derhal motöre at amış, ~O· • hk ır ıçı a r ası Beledıye, İstanbul planı ic.in 1 rı gibi, dokundug" u yeri yakı- meıi . aıl olduğundan oahabı haynn köaıtl-

d b k dam 
b•klemege Evlerin sahiplen ma emeye b rün ucuz bulunduıı:" u bu menim~-

tör e at il a ~ 1 ki d' Türkiyed ?n her aer.e harice 1 bir müsa aka yapacaktır. fa- yor. 3 - Mak~'!z cilt ve aıra numa- teber 1 ·r ue 
1·· .. eden hareket et• veri ece er ır. ·· ıı· l" "kd d b 1 k 1 k t A d ba f D"I . b' k " raları her vılayette muntazaman ' ru arını ı a buyurduklannı luti uzum gorm I b k ku ıyet ı mı ar a a ı , zey· a , vrupa a zı maru ve ı gazınosunuıı ır oşe- t 1 .. 1 t 1. b" · ı · tt k" · de ayni mikdar meblağla daha • ..a. 
ın"ı•tı'r. Matmazel ya n_ız_ aşı_· Talim yapar en . . . b 1 ·ı 1 . h ı· . . . . ' ese ıu eme 1 ve ır VI aye e 1 ' -, b tinyağı ıhraç edılmPktedır Bu ~yne .. mı e şo rete ma ık _şe- sıne, kabahatlı gıbı oturduk. , makbuzların ,ekli ve hacimleri ı kömür mübayaası ınümkün olacairn 
na gittiğini görünce ıçıne ~r kaza gibi ihracat eşyanın, tarap ve hır mutehaasısları vardır kı bu 1 Garson, esneyerek yanımıza 1 kat'i lüzum olmadıkça tebdil edil dan lutfu hayırkiorilerinin ilnalinl 
korku gelmiş ve lstanbula gıt Üsküdar itfaiye efradı talim sairenin sevkinde kullanılmak zevat ötede? ~eri bu kabil mü-1 sokuldu: ! memeli . .. .. , timdiden ifa buyurınal.~rı h~ausun• 
mekten vaz geçip: . 

1 
d Ş b üzere büyük bir fıçı fabrikaaı s~bakalara ••tırak etmemekte. _Ne alacaksınız? 4 - Ma~buzlar mu~u~ v~ me- ! ~abı fP~~t ve mıiruvvetın •zan 

_ Aman iskelede bır pa.;et yaparlarken bunlar an a an k · . b" t bb" dırler Belediye bu zev t d ı B t ld • murların elınde para gıbı bır mu dikkatlerını celp eylemeli bir ... "fe 

Unuttum. e
aer gerı· dönmek ka Efendı" halka sahneaktan dü!- açma ıçın ır grup ~e us- l'k d. l ' · · b" a ın a · en a 

1 ım. hafazaya tabi olmalı ve ziyıunda : telakki eyledik za 
,, - terde bulunmaya baslamı•tır a a a ar 0 ması ıcın ır takım - Varsa bir parça sog" uk b ı • ı t t ı ı · · . -· a a... .. .. . 't • • f 1 ' un ar meı u u uma ı. 

bıl degılse , Haydarpaşay Y. muştur. Londra borsası ka)ıtlar koyacaktır. hava... s _ Tahsildarlardan iatirdat e· ----
na1ın, oraya çıkayım , demış, Saban Efend!nin kolu kırıl. · T • k Bunu, soğuk gazoz mana- dilen kullanılmış makbuzların va- l Balık gemisi Kara 
fakat bu rica cevapsız kalmış- - kal asına biiyük bir kan _Lor:-ıDRA.._ 1. A.A. - Bor- ı emız ve no sansız sına almış olacak ki önümüze rakaları muılaka aa.yılmalı ~e nok tır mış ve ç • lanmı sa ışlerı harp utıkrazının t~lı- ekmek b" . b . san varsa hakkında kanunı mua· denize gidecek 

• d" ca saplanarak agır yara t ·ı· h b . .. . ı k ırer !ışe uzlu gazoz geldı. mele yapılmalı yoksa keyfiyet ko 
Motör yoluna devam e ılnce tır. Mecruh hastaneye kaldırıl· • vı ı 

1
a en uz~Brı.~~ - Kafrmal arı- , İstanbul belediyesi, ekmek ı Dışımız serinlemiyor, bari çanrn son aahifesine yazılıp imza . l~_ı_iıat v_ekile.ti balıkçılık müfet-

ın t 1 d h faz la sız an- ı sık o nıustur. utun ıat ar ye- ! · · ı t'" ek"ld h il · · · · 1 · · · t 1 d ı. b a maze a a d mıştır. . . • , . mese esını :.<" ı ş ı e a et. ı ıçımız serın esın ! Gazozları, edılmeh. ıt ıgı emrın • ı alık ıenıiai tetki-
ınağa ba!lamış bu esnada .. a • l : ~'. va~ıyete tetabuk edebılmek meye kadar vermiıtir. Bu ka- son damlasına kadar adeta suz 6 - Alelheoap ouretilc alınan kat y~pmR~ İçin yakında tekrar Ka-
Süleymanın ve Bayramın -~uc~ 1 Eroın kaçakçı arl 1 ı~ın yuks~k nısbetlerde kayde. rar temiz, sıhhi, noksansız ek- dük. para içinde makbut keailm.,.i hak 1 radenıze gıdecoktır . 
ınuna maruz kalmıştır. Goı:lerlı Son giir.lerde heroin kaçak dılmektedır. mek temini rokl:uından veril. Bu esnada sahil birer iki. k~ndaki kaide~in t":mamile tatbi· Balıkçı gemioi, Koradenizde halılı 
1 "k" d la rnatmaze ~ ld ... dan 1 ···-- - · ı · 8 h t "t'h I I l d I kıne dıkka~ edılm~ıı. . . yat;ııklarını fenni bir ıurette tetkik tararmı§ ı ·ı a am . çılığı vak'aları çoga ıgın mı' ır. u usus a ı ı az o u. şer yiızücü ere o mağa baş- 7 - Mukellefın nezdındekı Ptmektedir. Tetkikat bittiken aonr 
Agavni arasında denız ortasın· b t b hususta daha etraflı 1 Amerika sefaret nacak tedbirler yakında tatbik ladı. Üç h.ıntm .. Üçu de ıis. makbuzların ara aıra koçanlarla Kara deni7İn hanuı' L-• --~"'-
d b

. .. d 1 b ·lamı• mat za ı a u d'I kt" s· 'b" 1 . • - . . .f d ı . o mına .... a • ._ a ır muca ~ e P:f ,.. ~! .b t ] masına liızum rtÖr- k v d k b ! e t ece ır. 1 man.. 1rı ır et"1ne coh: ben- tatbıkı husuıuna va7.t e ar ar ıc· n; cinı .b"J1k olduğu, hunlann han 
ınazelin elbiseleri, hatta ıç ça· tertı a a ını· "d'" .·' f bilu· onagın a a u Şimdiki halde ekmekçilerin zediklerine ba'nlırs .. kaıdeş o. bar olunmalı. gı ınevsımlerde hangi ıul ..... 

1 1 Ve kızea ' •tu· r Po ıs mu uıı)e 1 A "k f' . M Ch I b I 1 ı· I I I 8 - ''ay.makam v<' nahiye mü ett;g· · ı ı 'kt ara 
- - l 1 g dürü beyler köyleri teftiş veya · ~as.ır rı p_ar~a a".mış I a mu _ • . . I ı·"ıne o"n. •1 m. erı a se ırı . ar es. , m. er ut oma a. rı .•zım ge en ka acak ar .. H_ ele.bir tane.si, ade- • 

1 
an a,ı aca ır 

gız bu vazıyette ıken nası.• muın 90 ıs mer .eze : Sherrıll, 4 temmuz pazartesı ıdelr ve beledıye ıle ekmekçiler ta büyük b•r Dıyarıbekır kar. köylülere tem .. ettikleri Takit tah - -· 
fırsat bulup kendisini denıze 1 derdi~İ bir tamime her m.e~·ke. , -:unu saat 4 ile 7 arasında Ame I arasındaki münasebetler etra. puzu gibi yusyuvarlak.. • ailiıt muamelô.tı hakkında miim· A l 
<ltıı:ıı~tır. . 1 zin kendi mıntakası dahılı.ncl e I rikan kolonisini kabul edecek- , fında tetkikat yapmaktadır. Bu Bizim arkadaıa sordum: ktn olduğu kadar halkı yoklama me e argosu 

Bu esnada hüsnü . tesaduf hero"ın is.ir.e fazla ehemmıyet tir. tetkikat çok yakıda biteeek ve ~ Mayomuz olsaydı, girer- ğa ve yolsuzluk olı.p olmadıiını · · d 1 k h anlamai'• çalıtmalı . 1 Halk h•lgı.i derr.oği Zonguldakb, 
eseri _olarak oradan -~ır san a verilmesini, bilahssa kenar a - --• derhal tatbikata geçelecektir. dik, ~eğil m~? 9 _Her ne aebap ve bahane >tuı...Je argosu hakkında tetkikat ya 
geçmı!, boğulmak uzer.e ~lan velerde sıksık ara~tırnca ve kon Kır balosu 1 Yeni Belediye ltıraz ettı: ile olursa olsun tahsildarlardan ı pacaktır Bu tetkıkat esnaaında .. 
kızı kurtarmış, polis betı~~ şu Ul . yapılmasını bildirnıiş- . hk l . - Y oo .. Ben, karpuz ka. ıı:ayri kimselerin ve tahsildarlann mele araoınd~l.i tabirler, • detler ça.. 
beye götürüp teslim etmıştıı·: tro aı Himayeı etfal Kadıköy şu,. · ma eıne erı buğu düşmeden, denize gır- ııayri reami makbuzla para alma 1ı,m• u ,.ullerı toamülleı· ö~renilmit 

d M 
1 n tir. b · · B M M · · h 1 İ b 1 ı. 1 d" ı malan kaideane tamamen riayet olacaktır. 

Besinci sube e atınaze ı esınııı . . . reııı mu te- j stan u ue c ıye cezalarına mem. · • h ld 1 f ka p rekette bulunanlar hakkındal.i h<i 
ifade veremiyecek bir a e fo ena ~a remi Kazım aşa Hazretleri· karşı yapılacak itirazları tet- Yuvarlak hanımı göster. edilmesi ve bu eoasa mugayir ha 
duğu görülünce derhal tıp a· 1 A ayda Vahit Beyin nin himayelerinde 21 Temmuz kik etmek üzere te~kili tekar- dim: rekette bulunanlar hakkrndaki 

- -. 
Hırsızlara yataklık 

eden kadın kültesine nakl~di~~i~tir. abu:~:~:t::asında amele Hay- ı 9~2 .tarihine müaad_if per~e?Ibe rür ~e? _üç sulh mah~eme~i~· - Karpuı: kabuğu?~ ne h_a hükmün müatacelen ve harfiyen 
Motörcülerın ıkısı de yaka- s •. 

1 
Ad"I biribirlerine sabun gunu akşamı S~adıye guıno. den bırısı açılmış ve dığer ıkı. cet! •. Karpuzun kendısı denı- infaz edilmeıi" 

lanınışlard'ır. J rı ı ek \;ala•ırlarken Adilin 1 sunda vereceğı kır balonun sinin de Adada ve adliye bina. 1 ze düştü.. y . -k ....... d--l Saniye isminde bir kadının ~alın-

ikı• sandalcı ortad;t , atar:' kşa m'ıs sabunun hamu büyük bir hey' eti tertibiye ile sında açılmalarına karar veril. 
1
· Arada bir, kulağımıza sak. enı a ro ar ma mallar aldıg ı ve bazı hır ızl·-

attıgı ayna - h · d'd h 1 ki b 1 · · B hk 1 ı· · 1 b 1 T' M'"d ' · · ·ı takl l --

k
t H . . "'züne gelerek ta şım ı en azır 1 ara aş an. mıştı. u son ma emenin de 1 rak ses er ge ıyor: •tan. u ıca!'.cı .. ':' . ~rır.etı 1 e ra . [ ottigi ha1'kııı da poli .. lııir 

yo • . . r:ı ay~ınt~ ~dil yakalanmı~, dığı ve bu balonun emsali ba. kadroları ikmal edilmiştir. ' - - Deh yavrum .. Niye dur Denız Tıcaret Mudurluıunun me• ıhbar vaki olmuştur 
Al

. · • de ıkı rıs etmı6 ır. . I 1 · f k d 1 t 1 M hl 1 · b f 1. · d 1 mur kadroları ı:elmittir. Kadrolar Kadının Bey. zıt cı. ~arınd k" . 
Osman ve 1 1smın · . h. t t neye oönderilmış- o ar ev ın a omasına gayre a <eme eırn u yaz aa ıye- ' un ya... d b" b" b dd' 1 • a 1 evıa. 

1 
Hayrı a ı a J • "hb k I a ıç ır te e u yoktur. Güm- de ara.tırma Y•ı>tlmı v bi k 

aandalcının üç girn evve s~n- ı . edildiği ıstı ar ı ınınıştır, te geçmeleri kararla~mıstır. 1 - - Cü• çü.. "k k d h .. ı · ! b · ~ e r ço et 
b

. d b tır • . , • ru a rosu enu% gc.memı~tır. ya ulunmustur. 
dala. deniu acılan\: ır a a • • 
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Asrır umdcsi "MiLLiYET" ,ti 

2 TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 

T clgraf adresi: let. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Batmuharrlr ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müclürlüiil 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy• içiıı 

L. K. 
3 aylq}ı 4 -
6 .. 7 50 

12 
" 14 -

H sriç içııı 
L K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak gerl verilmez -
Müddeti geçen nliıhalar 10 ku 
ruıtur, Gazete ve matbaaya ait 
iıler için mldiriyete mllracaat 
edilir. Gazetemiz llanlann meı'"· 
liyetini kabul etmez. 

Sıhhat: açmamaya ım var ı. L · ı nızı aöyleyin! babıettifim Hüseyin Beyin 
bir kere aeılenmiı bulundu. Merkez mmıunı aor'cluı yazıhaneıire telefon etmişim ... 
Artık itin akibetine taharmnill 1 - (Felek) Beyi tanır mraı. Belki, belki değil muhakkak. n• ) • • • ) ") 
ederek kapıyı açmak lbmı. na?. Aldığınız mektup ta o adama ış erımızı Dası Sag am 
O sırada Hüseyin Beyin aklı. - Evet!. yazılmış iken, ılze verilmi9.... t t b•ı• • ? 
na apartıman kaprımdaki zin. - Sizinle mörıuebeti n&- Eter sarfı bulsa idik üstünde U 8 ı ırız 
cir geldi. Zinciri yuvaaından dir?. Ve bu sece kendiıini ne. Hüıeyin Nami iamhıl göremi. Ditler, bütün vücudün bir Kuru yemitlerln en iyisi in 
çıkarmadan kapıyı açtı. den bekliyordunuz?.. yecek yalnız Hüıeyln ismini azvu olduAu için onlann ıağ. cirdir. 

Bu suretle açılan kapıdan - Kendiainden sormadınız okuyacaktık... Iamlığı tabii evvelemirde vü. Az ekmek ve daha ziyade 
görütülür amma, içeri ıirile- mı?. Adamcağız bu mütevali teh cudün ıaflamlığına bağlıdır. patates vermelidir. 
mez.. • , - Sorduk amma, cevap dit ve şantajlar üzerine poliıe Bunun için ditlerimizi ıağlam Çocuğun yüzü ve çenesi 

Kapı açılınc;.a karııamda rea vermiyor, sizden &0rmamız1 iı müracaat etmit. Poliı te her tutmak: büyürken sebze çorbası yedir. 
mi üniforma giymit kıranta tedi... gün tekerrür eden bu vak'aya ı _ Bütün vücudümüzü sal meyiniz. Onun yerine çiğnene. 
bir poliı.. Hüseyin Nami Bey bu ıual bir nihayet vermek için kadına lam tutmakladır. Bu da açık cek bir fey veriniz, ekmek ku. 

- Affeder.siniz beyim! Si- üzerine bütün macerayİ mer- bu itlerde yardım eden ıerae- havada yatamıak, yani teneffüs rumuş ve kızartılmıt olıun. 
zl rahataız ettik.. 1 kez memuruna anlattı. Taksi- rileri ele geçirmeğe karar ver. etmek, (a) bol bol temiz bava: Her bir safra bir salata ve-

Yook estnfurullab! Amma 1 min poliı amiri bu garip badi- miş .. Bu maksatla yazıhanede Bu kanı temizler ve temiz kan ya elma ile nibayetlenslo. Yaz 
bu saatte burada ne anyorsu. i seyi dinlerken kah gülüyor, daimi ıurelte bir ılvil memur vücudün her tarafına viııl 0 • ayları müstesna olarak her gün 
nuz.. . t kah istiğrap alametleri göste. bulunuyormuş. Ben size tele- lur. Ve viicudümüzü teşkil e. çocuklara bir çay katığı balık 

- Beyim avukat flüaeyin riyordu .. Avukatın verdiği iza- fon ediyorum diye, öteki Hü- den biltün böcrelerin sıhhi bir yağı veriniz. 
Bey ıiz misiniz?.. 1 hat üzerine hini hacette kendi. seyin Beyin yazıhanesine te- tarzda beslenmesini mucip 0 • (d) Bol bol uyku: Uykuda 

- Evet!.. ı si aranırsa bulmak üzere (Fe- lefon ettiğim zaman karşı~a lur. Bunun için oyunlannızı bütün vücudümüz tamir olur. 
- O halde lutfen biraz lek) e kefaleti de temin edil. b? memu!' çıkmıt ve ~~ıım ı mümkün mertebe dışanda oy. Uykusuz kalırsak ıztırap çeke. 

Taksim merkezine kadar gele- dikten sonra her ikisini de hı- k.'m. oldugumu ~~a,rak h~v~ye. nayınız. Açık pencereli odalar riz ve 1thhatimiz bozuluur. 
ceksiniz.. raktılar .. Bu iki gece yolcu. tımı almış ... Lakın berıkiler, da uyuyunuz. Elinizden geldi. (e) Her türlil iyi itiyatlar: 

- Bu saatte?.. au karakoldan cıktıkları zaman hep o saatte telefon ederler- ği kadar açık havada bulunu. Alelıtlak vücut için iyi olan 
- Tabii bu saatte.. ıaat ikiye çeyr~k vardı.. miş.. Belki size de aktam üze. nuz. şeyler dişleri ve ağzı dahi sağ. 

> ('tıi 11elil'İY•1t 

) 
Doğum tarihi 

Dr. Besim Ömer pa"a bu iı' 
de yeni bir kitap daha neşre 
Dr. Besim Ömer paşa bu kil• 
na ebelik aan'atına çok eski 
mantardan beri hizmet etmit 
lan üıtatlann mühimlerinin re 
lerini de ilive etmiştir. Kitap b 
haua memleketimizde doğuın 
rihini herkese anlatmak için 
zılmı4tır. Herkese ve bilhassa e 
hanımlara tavsiye ederİı;. 

Muhit 
Bu aylık nefis mecmuanın 

45 İnci nüıha•ı ekseriyetle So 
yeller memleketine tahsi• o 
mu.,tur. Son zamanJarda Ruı 
hakkında neırolunan eserlerin 
mükemmeli ve en nefüi MUll 
in bu nüshasıdır. Bunda Ruı i 
lapçılannın büyük Amlllerind 
bahsolunmuıtur. Leninin inkıt" 
aafhalan hakkmda bir makal 
Dostoyev•k:'den parçalar, Tol 
toy'un aan'at nazariyesi, v.ı. v.I· -

Holivut - Amma garip ter!.. Ben Felek daha çıkar çıkmaz ri telefon etmişlerdir. (b) Bol bol güneş ziyası: lam tutmağa yardım eder. 
BUGÜNKÜ HAVA birisini bekliyordum ... Yarın anlatmağa ba~ladı : - Zannederim, pek aklım- Ziya cam atın gelmemeli, doğ Dis tabibi Holivul'un ıkinci acne 18 in 
Yeıilklly Aıkeri rasat merke- gelsem olmaz mı?. - Azizim, epice yüreğim da yok amma .. • rudan doğruya vücudümüze gel Halil l!yaa , aaym aenei devriye•İ münaaebe 

zinden ve.rUen ma.IUmata naza

ran, hu ıUn hava ekseTİy le a 
çık olacü, rllzgtr fİmal iatika
metlerinclen esecektir. Dün ta:ıyi 

ki neaiml 762 milimetre, aZlllllİ ba 
'f.l'et 24 utar! 12 derece idi. 

-·Olamaz patam! Bize oynadı amma, sizin mesele- - Evet! Polia memuru, melidir. Sıhhate en çok faide. -------------1 le gÜzel bir nü•ha neşretmiştir. 
emir ıizi celbetmek .. Siz artık nin yarı1Inı hallettim. tehdit yapan adam ben oldu. li olan şuaat camdan geçemez. E k• h• d 
memur beyle görüşür, işi halle _ Ne gibi?. ğuma kani olarak adresimi a- (c) iYi YEMEKLER: Diş. S ışe ır' e 
derainiz... H 1 d' 1 . D" k lınca doğru müdüriyete git. !eri teşkil etmeie mahaus me. D bT H k' 

Bir poli• memuruna dert tamben es~ze ':1eı':J~:· ı:.:ek miş, .~a~i~eyi haber . verrnit vaddı havi bazı yemekler var- 1 a ı ıye e ımi 
RADYO 

Bugünkü progranı anlatmanın mana&ız olduğunu istedim: Böyle bir iti polise ı· ve mudurıyet le benım h~eıı dır. Di§ler ıulp kireç emlihın. Dr. Süleyman Sırr 
anlayan Hüseyin Bey hemen 1 haber vermeden takip etme- ne;zarf altma alınmamı ~te- dan yapılır ki bu maddeler: 1 flar.!'tllar caddcsındeki :11uar•· 
giyindi ve kapmm dalma dı- nin ihtiyatsızlık olacağı aklı. mtf.. fte matbaad~~ çıktıgı~ ı Sütte, üzüm, portakal, elma, · nane inde " liau >'r·'me " ISTANBUL (1500 m.) - l8 

d belı:l. ı· l be ı ld' b' k . . fikrin' zaman benı bunun ıçın tevkıf 1 kirez· vitne· incir· · hurma e 'ı't· •' çi"'•r \creır n ıe.Uvi mofon, 19,5 al11lurka saz, Hafız Haftanın >"azısı 

Polis hafiyesi 
Nasıl oldum ?ı·J 

tın a ıyeın po ıa e ra. 1 ma ge ı ır ere aızın ı· · ı B b ı J d k ' ' ' ' • ~ · 
b rt d kt Ç k . k . . . T l etmıt er... en un arı an a ı • rik feftalı ve çilek gibi mey der met Bey heyetı tarafından 20,5 g 

er apa ıman an çı ı.. ı ar zı sorma ıstemıttım. e e. ben' · · 1 1 • • - - f · · 

1 
k ıd . ,.. k I : f d b" • . k S' . d tan sonra ım sızın e o an ı valarda lspanak marul pan ı mo on A.ıans h•balcrı, ıaal ay(llfo 

en, rast ge Pıı;l apıcı apta ' on a ınaı çı tı.. ızın ora a .. eh t' · h' eti • • I ' • • · Konya icraaından : Asliye hukuk 21 ı 1 lıa Haf Ahm Btlf 
bakışlı ve uyku ıeneml nazar 1 olmadığınızı söyledi. Benim ı mi unt ask eb "?ınl ml~kıyd nı,an caf r, kabak, domates; bezelye, hakimliğinin 13 6 32 T ve 644-5081 h ati~ urı f aadaz, 22ız rk et 
1 ·ı b' d k' k' ki ld a ara u ıt e a a a ar o ma . asulya gibi nebatlarda Suda - - eye arn m n, o eıtra 

1 
arı e ır numara a ı ıracı- · m o uğumu ıordu .. Ben de dı - ımı iıbat etmek lazım Hii i • • • • ._ 

1 
No. ilamda ifla•ına karar verilmiş · 

nm bu saatte polisle nereye ! söyledim .. Gelince bana tele- L !k. . it b' I' ~ ! ~~ kireç cmlahı vardır. Dıger bulunan Konyanın kerim dede mel< I BUKRE.Ş (394 m.) - 20 HafJ 
gittiğini anlamağa çalıtıyor. fon etmenizi rica ederek kapa. b aberın ııze ~ 1~.sır~ı. po. 

1~ ~ ıyı yemekler şunlardır: Yumur tep -·halles'ı de 5. d Ah muıiki, 20,20 stüdyoda komedi, 21 
a veremıyece8ım ıçın aızın 1 t b 1 k be 1 k .. ~ n n ınan :uı e · 

(F-lelt) 1 matbaaaındalıi odcı-, du.. dım.. k l l d et ed'l •.. t , a, a ı • yaz et er, tavu , med efe di . 'fla . ın· k Romen musikisi. 

iV 

anda al.yaret •den bir avukat ona • • • ~ra ;o a aı 1 ~enızı 11 e- : hindi ve saire, di~leri teıkil e. 
1 

n nın. 1 
. 

11 ıcra v.e a~ . a-
cvılafıyor: Bu adam bır kOf •Ün 1 • - Saat kaçta telefon etti- dım .. Vakıa ufak hır helecan I den mevaddı ihtiva eden ye. nununun 157 ıncı nıaddesı mucıbm. : BELGRAT (429 m.) - ~1 kon· 
Jiir t•lefanla .,. mektupla teh- ı Taksim merkezıne çabu- ı nlz?. geçirdiniz amma sizi endite· kle ·ı ~· 1 k , ce mezkür tarih.le açılm•~ bulundu- feranı, 20.S kuvarlet, 21,10 komed~ · · · k d 1 y ld H" · · me r yem mezse, uış er en. 
dit edilmelttedır. lllelıtupta ço· ca var 1 ar. O a uıeyın S t beş b b uk ye düşüren tehdit meseleain. ı d'I • h d k 'ki' fundan mumaileyhin ıılacakltlanla 21,50 gramofon 22.15 Prağdan pa• 
cuiunun ,,.,.na (Lindber•) İn Nami Bey polisten ı,endisinl 

1

1 d aa ' eş uç ıu. den de tesadüfün yarclımile ğ~ e2ne bma tuİ gı Ô · e sı · !" : istihkak iddannda bulunanların ala- kil 23,2 O•ks~m konseri. 
alu/HJti geleeeii bildirlli"._0 '· Avu- neden celbetmek istediklerini arın a .. ' kurtulmut oldunuz ın en • 

1
°.zu ur •,r. aıma çıgk. caklarını ve istihkak iddialarını · 

Jcaf bu mektubu ''!"" oımdalctan I k . ted' Ü k" _ Ben saat dörtten yediye ... nenmuı azım o an sert yeme 11 ROMA (441 m) 21 G · ün ... 
110nra yafaJına piyor Ve bira;ı; an ama ıs ı amma m m un 1 Bu esnada iki gece yolcusu le • . S t k t ki bu ilim tarihi bulunan 1-7-32 tari- · - un 

el d ri ·;, olamadı kadar yazıhanede idim. r yeyınız. er • a 1 yeme e b" d 't'ba b' .. d büt" : berleri, gramofon plaldarı, 21,45 
ıonra "~'!-;n e ne ır çoeıık 1 . l H 1 d' 1 . ı • apartımana gelmiştiler .. Daha rin çiğnemnesi dişlerin sathını dını·ıen ıı ~eknl •,r ab~ •,ç,'_"ı e K un Pnççininin Die Şvalbe ismindrkı o· 
ağlamıuı lfltmce ,..,,..,n çoculu- Çünkil poliı memuru zaten ı - e e ın eyın "' Ben mat ilk çalıtta içeriden açılan dış iyi temizler ve cilalar, Ve hem e 1 ve vesaı arı a ır '" e onya 
nan odtuma fırlıyor. 1 k f d ,.,:! • y 1 baadan çıkar ç.ıkmnz_ zanne· k d . d'k b' de •. , h I d icra mermırlu"una müracaatla kayıt perası. . ' mese eye va ı Cg• mıf. a • • • · npı an gır ı ten ıonra ır çınnemege ma sus o an a e e 

Çoculı odada .. Bu •.e• hırkaç nız nöbetçi olduğu için kendi- denm yedı buçuea doğru üç nefe•te ı"ç kapıya geldı'ler, Hu". t•t ·"ı t' D, · ti · . ettirmeleri ve n,üfliıc borçları bulu PRAC (498 m.) _ 20 Şen 
1ı t evdelı ı · rahat • ·ı I' b . l k "d" . o a ı ış e ır. ıe erme masaJ ya , 

•He '}."u a N' '!h t · 
1 .,.:.V.,,· sine Hüseyin Beyi getinneıi sıvı po 11 enı a ara mu un. seyin Nami Bey kapıyı anah. parak di•etlerini tenıbih eder ve nanların yene bu müddet zarfında· 20,50 Brünodan oakil, 2105 ş.,. 

aıs ecııyor. 1 aye lfin IJ't'• yete ikinci AUbeye götürdü T ı b 1 b"ld' el · "fi' · 'k' 
tini anlamalı Ü;ı;ere bunu (Frlek) emrolunmuş.. ' • . . • tarla açtı ve içeri girip kapat- ıağlam tutar. orç arını 1 ınn erı ve mu mn · *1 '• 22,05 Smetea salonundan nakı~ 
"anlatıyor. F~lelt lfi tah~ilı et- Ha li iddetli olan beleca. ler .. Orada uzun 1;1zadıya ııtı_n tıktan sonra (Felek) e sordu.. Paris beynelmilel dit kon •. mall~n her ne aıfatla olursa ohun 123,20 konfe .. anı. 
me)'I lıabul eclıyor aıe ert .. ı geu Y ş tak.. Oradan Taksım merkezı. • d K d D' h f h 1 ellerınde bulundıranlar varsa keza 
•vulıatın er>inde lıalmalı ve 0 nını tutmağa çalışarak mer- ne ... Orada da uzun uzadıya - Demek ki; bu tehditle!' gresm .~ an'.l .a. ış 1 zısa.ı 1 • .. ddet f da k' mal- • ViYANA, (517 m.) - 20,35 L•· 

k d · d' ba 1 1 ki 1 · hası muşavlrlığı ıle Kolombıa aynı mu zar ın mez ur ı · o P,. alıtam da avu~ahn oturdu- ~ memurun~n o asıı;a, fır ı. İstintak ... Ta bu saate kadar na yan 19 ı a ıe mı§.. . . . 1 lar üzerindeki hukuktan mahfuz os,anacok tarafından l"rkılar, 21,3 
ifa apartmıanı tetlıılı efmefe lıa- ğı zaman, bınsı yay gıbı otur- 1• t " .. d" d d Dı, doktorl ... rının verdıklerı . . .. 100 orkeatralf. 

J ~1ı d' d • po ıa e surun um ur um... - Şüpbeııiz.. b' t .. d' -· "ki · kalmak şıırtıla daıremıze ve ya eru-
rar ver yor. ,. ,am ye ıye og- dutu sandalyeden fırlayarak: ? ır e. ze gore. ·'' çuru erme . . 
ra matbaadan çıktılı ~man ar- Anı b' d I - Sebep.. _ Aman çok tükür!. Çün. m·anı olmak ıçın çocuklara ye rine tevdi etmeleri aksı luırel<etın PEŞTE (550 m.) - 20,30 Koro 

flll'kılan, 21,15 piyano konseri, 22,45 
konferana, 23,30 ak,am haberle<"İ "' 
Çia'an ....ı.eatraaı. 

kcuından birinin lımdini talıip - an ıra er, ge ,u kü ğ · • ldd d' d' ·ı · ı · 1 · · • ce:ı:ııi meıüliyeti intaç edeceği ve ala 
dti#inl farlı ediyor. beladan beni kurtar.. dedi. - Dinleyin! Efendim. Si- çocu um ıçın c en en •· ırı ~esı . azım o an en ıyı gı. 

Bu adam (Felek) l'di.. zin Ömerabit Han.oda bir a- te ediyordum, hay allah siz. da şoyledır: caklılan makbul mazeret olmadıkça 
F alıat bu adamın bir dilenci " h haki da mah L-'-vukat Hüseyin Bey daha var den razı olsun.. Çocuklara her giin üç bar. ruc an arın ° rum ........., . 

.lduğutuı 1111laJ1Gralı müsterih ol- Felek neden orada idi. Bah l'b 1 d k .. t b l 1. ı~cağı ve 10-7-32 tarihine müaa-
ia. Aaıukalm evine "/Jerelı ora- 'ğ' b 1• •d'? ga ı a... _ Ne ise te•adüf, meıadüf a su , ve o su verme ı, • aettı ı e a ne ı ı ... • H _._, dif .. " t d K 1' lıeıJettl. Sonra evine döndü. • d ld' ı L•k' er gün bir ...,,-a pişmit ve pazar gunu oaa. on a onya 
,,, b M k k 1 - EYet var.. tu lf üze ı ya.. " ın ,u L.. d al ki 1 ·ık . . 

VARŞOVA (1411 m.) - 20 gra· 
rnofon, 20,15 muhtelif, 20,35 radyo 
sazeteıi, 21 hafif konser, 21,55 nıiİ 
talıabe, 22,10 bir konser, 23,05 Şo
penden parçalar. 

art.ti günll artılı İfe <11layacalı- er ez memuru neza et e O yeşil sebze yedirmeli, ....-usun a aca ı arın ı ıçtımaı 
G • L • d L ha 1 d - Bu zat bundan L-- altı r-""uk ıeai nedir? nu nasıl üfl' . tı. eceJll avuHahn eoıın e •eçıre söze ş a ı: UÇf .-- d Her gün bir defa pİ•mit ve. yapılacağından m" ısın mütterel< 

celıti. S- .,,..di burukta matbaa- ay evvel karısını boşamı•, fa. halle eceğiz.. T 1 1 -"il · · bo 
B Y f d . • ya taze yemı't vermelı"dı'r. borç u anla lr...-. enrun ve rcu le. 

dan çılıtılı ııaman lİf •ivil memur - u urun e en ım.. kat yegiııe çocukları olan dört - Onu da bu gece tetkik --• • ı · ela 
ı-.diainl nvlıif etti. (Felelı) i - Aman Beyefendi! Gece Yapraklı sebze köklü seb. keffül eden saiT kim .... ersn çtiına 

ya•ında bir kızı herif annesi- edeceg· iz b ı ğ akl b ı d x... L-" ecinJe bekliven Hweyin Bev bun b' d • ' • zeden daha iyidir. u unma a h arı u un U•w ve uu BERUN (1635 m.) - 20 konfe-
_. h b ti, d l'ld' 11'Lı d' yansı ır a amı.... ne vermek istemiyor. Çünkü . 1 ki 1 da .an a er cır e t ı. eR e ı FELEK Yapraklı sebzelerin en iyisi tiın a aca ı arın muayyen zaman ranı, 21 Kolonyadan naklen ıen ,.-
~ki d' s, ı b' d .. - Müsaade buyurun! Biz talaka sebep kadının biraz ge. L'I 

" 1• ~a on ıre o,.ru apar (Devam edecek) ispanak, mezkıir mahalde bizzat veya ui v• ce. 
hman lıapı•ı ralındı. Avukat: kim~eyi gece yansı evinden nİ• mezheblili"'i imi•. Kadın da il 

T 6 • Köklü sebzelerin en iyisi 
1 

kile hazır bulunmaları lüzumu · Uı 
- Kim o? diye •ordu] • kaldırmayız. Fakat fU zat (Fe 1 dava ile çocuğunu alamıyacağı D .. f k r . havuçtur. olunur. 
Ses yok ... Hüseyin Bey bir leği göstererek) si7.in bu gece 

1 

nı anlayınca İfi tehdide dök- , aruşşa a a Jjesı 
'ilaha soruyor: kendisini beklediğinizi ve sizi müş .. Bir takım adamlar tut. ı Müdürlüğün en: 

tanıdığını ve kendiıinin takip muş, avukatı tehdit etmif, . . . 1 

- Kim o!.. edi!mekte olan. bir tehd~t nı~~e ı şantaj yap~ak istemiş. Bu 1 Mektep ıçın hır •
1

emne zarfın. ı 
Tanımadığı kaba bir seı lesınde methalı olmadıgını soy t•-hdıtler kah telefon, kah mek 1 da nlmacak 19. ka e .. erzakın 

yavatça: ledi. Tah!iyeai için de sizinle hıpla 1-azan da şifahen oluyor kaplllı z~rf ~ıulıle ~unakaaaaı 
- Yabancı değil, açınız!.. müvacehe edilmeaini istedi. mu~ .• işte telffondan birisini ya.~ılacagmoa~ .talıp. ~tanların 
Her (açınız) diyene bu 118• Biz de ona iyilik ohun diye kazara size etmişler .. Çünkü munakasaya ••tırak ıçın_ T ~m.~ 

atte kapı açılır mı? .. Eğer hiç sizi celbettik. telefon rehberinde iki tane avu 1 mu:ımn 9 U.'lCU cumarlesı gunu 
181 vermese idi. Belki kapıyı - Ne tehdidi?!. kat .. Hü eyin Bey ya,zılı .. İkisi saat ~4. te vo şa.~tnameleri gör: 1 

Felek aöze karıştı : 1 de Omerabit hanında .. Nite- . mel< ıçm her gun Nuruoşmanı . 
[ j 11, 18, 28 tarihli (Milli- - Simdi o noktayı hıra- 1 kim ben de buna aldanarak . yede Cemiyeti T edrisiyei lsla. ' 

yet) ten mabat. 1 kınız ela şu beni nasıl tanwığı- 1 size telefon edecek yere bu 1 miyeye müracaatları. (2939) ; 

Milliyet'in E ehi R.omaııı: 21 

a 
( F dseli f cuıl<ut:qu" r"mon) 

Yazan: 'ÖSEYIN RAHMi 

ler olmuyor? mek yoktur. Bunlar ar 
Ne için insanları nebatat zın <.az:besine nazaran 

ve hayvıınala mukadder olan uydurulmu~ kelimelerdir. 
lmfi ölüm hacli~esinden istis- Cazibeıinckn kurtulark arz 
J'a edelim? Bir gelen vtlev ki dan aynlan bir cismi bizim 

1 ruhen olsun aluaden aleme uçuyor gibi görmemiz galat 
sc·yyat haline geçersr Lu kai. bir histir. Uçmuyor gidiyor. 
natın devri daim· tc~ecldüdü Bu takdirce bu uçmanın sırf 
nasıl vukubulur .. Bizden sonra efsane olmasından ıarfı naı.ar 

Umumiyetle zannolunu:ı;o. re vu(·ut ·err:. ek snh sında geleceklere yolu kapamı~ gi- öyle <le farzolunsa küremizin 
ki bıı maverai, ebülbevil İ'l sarf-ttin? Sana gol<leri doldu· bi olmaz mıyız? Ayni hüviyet mihveri hareketi it;barile fİm· 
kqfi büsbütün idrakimizin ha-' ran yıldızlaı vetışn:'yor mıydı k dogum dolabına kaç defa di uçtuğunu gördüğümüz pey. 
ricindedir. Beterin zekası bu 1 k• der· na da'ma d-·ha ötede ''e. gir p çık cağız? gamberin on iki saat sonra te-
ıırnn zırhını delebilecek b;r 'n m~\C\ tlrr lern!erinde cevc- Evvelden bütün ilimlerin pe asağı sukutunu kabul et-
kuvvetıe değHdir. Lakin ha. lan ah-lar aradın? dizginlıırini ellerinde tutan mek lazım gelir ... diyorsunuz. 
yatın hangi mevzu bizi bunun Bu dün) ya c1oğmaya idin, dinlerin müsaadeleri olmadık- Ve layemutluk me•elesinin aı
k dar alakadar edebilir? Aki- I ne eıl?cakt.n? Hiç!. Ölümle ça tabiat kanunlarından hiç bi. ri iliınlerce henüz müıbet, 
~timizi düfünmekten lakayt yine l:u hiçi .,• kalbolunmakta rinin ilan edileıriyeceğini, menfi bir hal suretine eremedi. 

kalabilir miyiz?" Le kaybedi c ıuz?.. Bu aleme mütecasirlerinin C'lgİzisyon ğini tasdik ediyorsunuz. o hal 
Talat Bey kitabı m sanın bir kere g 1 in artık bir daha mahkemelerine ver'ldiklerini de istat umumi ruh hazineain-

ızerine bıraktı. Bir cigara yak ölm :meai .. Yani hayattan ha. binaenaleyh hiç bir ıerbcst mü den her İnsana pay verdiğiniz 
tı. Hafif bir tebcs~ümle zih- 1 yats yaşadı&ı hatıralar!" geç- nakaşa yapılamadığını, dinle. ruhun ayni hüviyette ebediy. 
ninden öyle diyordu: mesi, bu layemutluk bilm•m rin efsane sahifelerini kapaya- yen daim olacağı layemutluğu 

-- Koca feylesof büyük adam ki pek te temenniye şayan bir rak artık bütün taharrilerimiz 

1 

taharrisinde niçin bu kadar yo 
ın. Bundım ~üphe etmiyo. saadet midir? Bu b'lmez, liJ. de ilim ölçüsünden ayrılma. ruluyorsunuz? 
nım. Halkı tenvir için ilmi, 1 kenmez uzunluP,un verdiği u- mak lüzumunu bdiğ •atırlarla Derin bir uykuda, küçük 
frnni tit tenmez bir kudretle 1 sanç kar§ ısında yüreğım sıkın· yazıyorsunuz. Dinlerin hilka- bir baygınlıkta kendimizi ve 
popuıariser ettin. Küti.:plıane- , tıdan çatlayacak gibi şişiyor. te ait tebliğlerinde cehaletin bütün dünyayı zerrece bir ha
lcri doldurdun, bu seninki ka- 1 bu kürei arz hayatlar için bir gülünç nümur.elerini gösteri- tıra r.ol<tası kalmayacak bir 
dar §eref pel: az Fraıısıza mü. i mebde midir? Bız buradan yorrnnuz .. HRtti lu'nın gök. , tamamiyetle kaybediyoruz. His 
yezser olmuştur .. Fa.kal üstat I başka alemlere g;decek İ&ek !ere uçması masalında diyorsu me:rke.zimizt1en her Jey sili
bu yorgunluklu meşguliyetin I niçin ezeli hayatlarının hatıra. I nuz l<i: Fezada alt üst binaen. niyo:. Muvakkat bir müddet 
büyük kısmını niçin namer'ile- larile oralardan bur~va gekn. aleyh vııkıırı ııçmal<. aşai.'ı ılüs icir yek oluyoruz. 

Doktor 

İTTİHADI MİLLİ Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı TÜRK SİGORTA ŞiRKETİ 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi Cumadıın maada hcrgün öğledefl 

ıonr;a ıaal ( 2,30 dan Se J kadar it· icra eyleriz. 
Sigorta!arı halk için müsait §eraiti havidir. 
Merkezi ida.esi: Galatada Ünyon Hanında 

j Acer.tası bultın:-ı:ayan liehörierde acenta aranmaktadır. 

tanbuld• Oivanyolund. 118 nıınuı· 

ralı hususi daire'" t.c dahilı hulıt"' 

--- Tel: Beyoğlu : 4887 •-- S 
lıklark muayene \'r. teda\"İ tder. Te" 

lcfon: 1 stanbul 22198. 

Bu hakikati göri.iı· en bü
yük ölümde uzviyet hayatını 
kaybetmiş bir dimağın hala her 
şeyi duymakta devamını ka. 
bule nasıl yanaşabiliriz? Ve yi 
ne diyorsunuz ki, ikinci hayat 
ta maddi dimağ yok nıhun cev 
heri hissi vardır. Bu suretle 
incele incele yani gaip ruhu 
bulalım derken, bahsin elimiz
deki tutamak yerini de kaybe. 
diyoruz. 

lnıanları, hangi ve naııl 
bir dünya üzerinde Y•tadıkla
nnı bilmemek ve bilmeyi me
rak etmemek ıabavettle itham 
ediyorsunuz. Onların hayvan
larla müıterek kaba zevklerle 
kanaat ettiklerine acıyorsunuz. 
Bu cehele ıürüıUne ilim ve dil 
tünmek zevkini a9ılamanın 
çareıi henüz bulunamadı.. De
iil ailreya yıldızının ziya aür'a 
tile buraya olan meeafeainl dü
şünmek kendi kamında kaç ar. 
tın banak bulunduAunu bil
meden aramı.ada llim ıeç"'
nicolMi vardır. 

,Ve gene: 
"Kürei ar:ı: ilzerinde ya9a

yan bir milyar altı yüz milyon 
sekeneden ancak bir milyon 
kadarının merak ve sair 11aik. 

le heyete müteallik eserler o. ı rüzgar gibi, elektrik gib; kor 
kuduklarını ve &ureli hususi- birer kuvvet olrr.ası ilıtimıı• 
yede ilmi keıfiyatı takip için !inden de bahsediyorsunuz. ir 
risaleler ve mecmualarla ıne§- çok hususlarda dirileri le:wi· 
gul olanların sayılarını ise bü- re kalkışan bu zeki rclıları na• 
tiin dünyada haydi haydi elli ııl kör kuvvetlere benzeıebili· 
bin olarak tahmin ediyorsunu:ı. riz? 
Bunlardan ancak altı bininin Ha11lı üstadım bu mese
FranHda bulunduğunu ve di- lenin hakikat ve uydurm::ı. la• 
ğer İnsan kalabalığının zeki- rafları var. eıerlerizini tetkik• 
!arını yalnız faydaaıa idi eğlen le okumaya karar verdim. İş• 
celere ve bir de para kazanmak I te yine söylüyorum. Bu tetep• 
me§galesine hasretliklerini ya. büden göreceğim nıızariyatıo 
zıyonunuz.. yeğenlerimle beraber, ispritİ•· 

Bu dediğiniz merakta İç- ma masası ba~ında tatbikatın~ 
!erinde altı bin deiil, altı kişi yapacağım .. Mer'ilerle gayri 
bulunmayan milletler ne yap. mer'ilerin içtimalarında beıt 
ıınlar?. de bir aza mevkii tutmaya ça· 

Bahıin İp ucunu kaçırma- lıfacağım .. 
yalım. itirafınız veçhile ruhun _ / .') _ 
layemutluğu henüz ıubut mer 
tebeıine erememİ! ise iıprltia- ( S. L. M.) munis 
macılann maaa ba'ına çağınp aile ruhu 
ta konuıtuklan kimlerdir? 
Bunlar arzi hayatlarının tari. Bir ııece Talat Bey yeğerı• 
hini taraftarlıkla türlil yalan. !erinin odasında gene bu bahit 
lar irtikabından k~lenıl~rini j üzerine konu,~rla~ iken d~· 
kurtaramayan bugünün mtiver vara üç darbe tndı. Gene ko
rihlerinden daha hakkaniyet- pek hırıldayarak yatağın altı• 
le anlatıyorlar.. Perili evler. na kaçtı ... 
de gürültüler çıkaranların, ma Tal&t Bey, .mülehayytr bir 
saları oynatanların, ölülerden je.tle t0rduı 
veya dirilerden nebean edn (.Dly .. 1 ,..rJ, 

t"I: k aıınua -.- .. - L: e nuz.. -·-- - \ or 1 e- J" .... 
•çııı be/ ' 

16usa aş .,. b~ \tetkik h\ç .,.y ~y ~ek'ı\'ıp altımz .. dan. .". ınıy t. abak miyeceg" i bu 
- 9Jz '''" •ı ea. &irn- "'-" e . • ik]ır.at\i l•· ~ 
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Ayasofya 
Mozayiklan ·Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

Dünkü 
Maç 

Emsalsiz san'at eser 
leri birer birer 

meydana çıkarılıyor 
Boıton Bizana eııatitüaü na_mı~ (Ba~ı 1 inci sahifede) 

Ayaaofya camiindeki mozayıklen yun bir aralık durgunlaıtı. Bi
meydana çıkarmakla mefr;ııl bu- zimkiler çok içeriye kaçıyorlar . 
luııan Profeeör M. WhitteM:""e ma Vehap ıene kalecimizle kartı kar 

· · devam etmektedır. M. ııya seldiği halde rene kaçırdı. 
=.more•un nezareti altında Bizim bir akınımız oluyor. Top 
çalıflllak üzere ltalya~an celbe- Lütfideo Zekiye, Zekiden Alaed· 
dilmit olan mozaylk mutehaaaıaı dine ııeçip tekrar Zekiye geldi. 
M. Grogoinio ile M. Benvenut ca· Zeki giizel bir çıkıt yaptı ve Taa
m" narthe:ıt kumnun aon kapı- ain'io hayatında görmediğ i bir 
aındaki mozayikleri meydana çı· şütle ikinci golümüzü kaydetti. 
karmakta meıruldürler. M. Whit· Vaziyet 2 • 1. Biraz sonra haf
temore bu huıuota ıu izahab ver- taym bitti. 

mittir: · · iki • h ft _ ffİ.mİ• y&T&f yaVaf ılerıle• ncı a aym 
yor, timdilik dahili k11mm aon ka- Yediyi beş ııeçe oyun tekrar 
pıaı üzerinde çalıııyonu:. Nart- batladı. Bu devrede Ziy• çıktı ye 
heır;'in dört tarafında bulunan rioe Cevat ıeçti ve Cevadın yeri
dört kapı ll.zerinde mozayik halin ne de Mehmet Reşat rirdi. Akın 
de birer hat vardır. Ortada ~~1~- bizde, korner oldu. Çektik olma
nan betlncl kapt, Porta baıılıra • dı oyun çok hararetli. Fenerhler 
dır, bunun üatünde Ta yan taraf· ço'k i•tekli ve canlı oynuyorlar. 
1annda iki reaim1i madalyon var- ı forvet ve muavin hattı çok güzel 
dır. Elde mevcut veaaike nazaran anlaııyorlar. Vehap gene bir ıüt 
bu reoimlerden biri Hazreti Mer- çekti fakat Hüaamettin kapana
Y-U., cllteri Saint Jean_ Pap!i•.te rak t~ttu. Sağdan Niyaziden aldı
~eya Saint Michel'in reıımlerı~ı~. ğı derin bir paaı Alaeddin beki bir 
Bu reoimlerln lmperator Yuıtım- diriblinsle ııeçerek sene Tauinin 
en Ye lmperator Teodon!nm re.. hayatında eörmediii bir colü 
•İlnleri oldup yazılmıt lae de b~ Franaız atlarına taktı vaziyet 3 -1 
larm kimlere ait oldulu henuz Kale önünde bir firikik. Zeki 
aolqdamamı9tır. Bu madalyon- yerden çekti, oyunculara çarptı. 
lıır araamda Hasttıi 1--: ta~tm~.a Oyuna kıamen hakimiz. Müdafaa 
oturdufu "" önünde dız çölmı'!f hasım forvetlerinin rahat i,lemesi 
bir lmperat.,... takdiı . eder bır ne müaaade ebniyor. Bu arada 
halde r;örülüyor. Hazreti laa aol e Delforn bir akın yaptı, çok gÜzel 
!indeki incilin sahifesinde fU cüm bir ıütle ikinci sayılarını yaptılar 
leler yazdıdır : "Sulh bizimle be- vaziyet 2 • 3. 
raber olıun, ben dünyanın ziya11· franaızlar ıiıtemlerini deiiıtir
yım I". Bu İmperatonm kim oldu· diler. Muvaffak olmayan Vehaba 
iu- da lteailz taabit ~.emed!k,_ paı vermiyorlar, aağ v! aol_ iç!.eri-

1847 aenealacle Abdulhamıdın le hücum ediyorlar .. Nıyazı ruzel 
talebi üzerine F oaaati i~de. bi_r bir ioit yaptı, fakat ofaayde düt
ıaimar Ayaaofyayl tamır etmıfti. tü. 
Bu zat -:ııayilder üzerinde t .. tld Bu arada ıene Franaızlar kalemi
katta bulunduktan aonra, bu ~o- zin içine girerek bir ıol daha altı
zayik .,. re.imlerin yailı boya ıle lar fakat hakem bunu ofaayt aaydı. 
yapılmq bir kopyeden ibaret 0!~~ Bu 101 haddı zatında gol idi.Niyazi
difer -:ııayikl .... tetab~k et_tı~ı- nin yine bir akını eana11nda,_lıir pe
ni ııörmüıtllr. Ba -·~len ,0 r: naltı oldu. Bek Maireaae buna itiraz 
len reolmlerin Tllrk -n ~ ab ettiği için hakem dııanya çıkardı. 
oldufu oöyleniyar, fakat ha~~t Bunun üzerine Fikret centilmen
h~lde bunlar Biza~ eae_rlannm lik yaparak topu kallecinin eline ver 
bırer kopyeılnden ıbarettir. Bun- d" 
lar P'oaaotl tarafından mahar!tl~ ' ·Biraz ıonra fran11zlar bir akın da 
Yapdılılıadaa Poeaotl'nin eaen dı ha yapblar ve bir gol kaydettiler va 
:Jebillria. _,._ ziyet 3-3 berabere oldu. Bundan bet 

Camide mevcut biitiin. n;ıoz.a1 '"':' 00 dakika ....,... da oyun bitti. 
leri meydaaa çaluırmak ıçın ı en· 
de -.ıuı oıaca.ıımııu ümit ..ı~- Kadıköy maçları 
riın . Bu mozayikler için fouatı' .. .. 1 
nin bıraktığı maltlmatı takip edi- Dün _Kadıköyunde Buraa sanat ~r 
Yor. falrat diler seyyahlann ver- takımı ıle Calataaaray B takımı bir 
dil.teri ma16mattan da iıtifade e- maç y~nut ~e Galataaaray 5-1 ga-
diy...._8. llp ııelmiılerdir. 

Nartbex lamımdaki -yikl• 
ri -ydana çskardıktan aonra deh 
li%de çalıtaeetız. Dehlia, harici 
kap, ile dııhilt nartı.ar• çıkan "e 
Ona mllvazl olan kapı araamdadır. 
l<ubbenln mozayik.leri dehlizin 
du•arlannm ibt loammdaki moza 
Yuikler emaalalz birer servettir. 
~•kaacbmı:ıı, burada Bizanalılarm 
bıraktılt eserler kadar miik-el 
bir İf r&naelı:tir. Bu malıaııtla ça· 
lııryoruz. Arıı:wnuz, emaali bulun· 
Dıayan bu mükemmel eııarleri bü
tün dünyanın gözll. önilae koymak 
hr. 

Şüpheli bir adam 
yakalandı 

IZMIR ı _ Berıamada 
tüpbeli bir ermeni yakalanmıt
lır. Bu adam lıtanbludan Mi.
dilliye Dikili ve B«ıamaya 
&itıııi9tir. T abkikat yapılıyor. 

Sanayi ofisi 
müdürlüğü 

ANKARA ı - Tetkill mu 
karrer aanayi ofiıi müclürlliü· 
ne lkttaat veklleti müslef&rt 
liilanij B. in tayini muhteınel
dir. 

Çetmede bir Yunan 
balıkçısı 

İZMIR, ı - Çqme kara 
•t.ılarında balık avlayan lsta· 
llıati iıminde bir Yunanlı ıan· 
dalı ile beraber rüsumat motö
tii tarafından yakalanmıttır · 

Askerlik mükellefi
Yetinin iki maddesi 

ANKARA, t. _ Yokl•ma ~
~ ve bakaya aıkerlik ~~ellefi~m 
tı l.anununun iki maddesının ta 
lıaldundaki layiha ruznameye alın
tnıştcr. 

Bu tadilata rönı kanundaki ceza 
ll sulii para cezaırna tahvil olunmak 
ladrr. Ancak para ceza!ını veı:em• 
~enler amme hizmetlenne muteal· 
11k ıntaat ve yol itlerinde çahıtm· 
laoaktır. 

Bir ha taklık daha 
kurutuluyor 

MANiSA, 29. - Horoıköy civa
••ndaki Donırunlar bataklığının ~-
~lıılınaa ıve oradaki arazinin kab~li 
:tıraat bir b le ifrağı için sıtma mu
cacı.,ıe mühendiıliği tarafından yapı 
lan kqifname uzerine iki kilome~ 
tulündeki kanalın açdmaıma bugun 
lioroıköyij.nden çıkan mükellef ama 
le İle bqlanmıttır. Bu münasebet~• 
'tali beyin refakatinde bir heyet 1' 
ı..ı1na ıitmistir. 

Zootekni 
Mütahassısı 

(BaJı ı inci sahifede) 

d • ? 
P f. Velnıann ne ıyor. ro . . __ ., e.ı·ı 

'
. d ııu..... 1 -Dün Briıtol ole ın • , . 

. 1 prof. Wellmann ı zıyaret 
mlf o anb rada deruhde ettiği vazi
ederek. u fikirler beslediğini 
fe hakkında ..., d di ki -' L:-e e • aorduk Pr.,.. "" • eld'..: _ Kardet Türkiyeye 1 ı,..n-

T ··-'-'en" tanımak fır.atını den ve unu _..._ 
elde ettiJimden dolayı ~-
nunwn. Buradaki meslek • . 
ardlmile Türkiye hayvan y~br

Y ··" · · oluna koyııbilinmı me uıunenmı y Tli ki De 
k bahtiyar olacafmı· r .. Y• 

ço . "-"-' .,...ında mutab&-Mıu:amtan ...,... M . , 
dır B ıebeple ac:anıtan 

bet... • .. _>!I d 
d Türkiyeye ithal eo.uen aınız-

an nl bu-- ı.. ırklarma 
hk har• ano .-, attikl · • 
mahıuı evsafı muhafaza enoı 

itittim. ,,___ -..ı -..kileti nrib-
P,,.te'de ,_. • ekili 

Atıf ve salıdı -t v 
teprı · B. terle cörü~:· B"!:ada
~ ---'erimizi henuz gorme
ki muBI- ·ıı~ ile Macarlar 
d. '-'--• Türk mı ~ "l.L. 
un,~ ··--ı..l.eti nazarı d ..... -

arumdalD mu""""·· 1ıuı aok
te alarak, ı.a,....nJanmızınl __ u.-. zan-

----ı.,n o_.
Wardao mu~ Türk hayvan
nediyonam. Bı:z~ de •---aatkir hay 

"bi ulaıvım ve ....,. 
lan 1 1 111 ~-tirilir.'' Prof. bundan 
vanlar ':;' milletinin ba,...an ye
aonra Ma '-ki ihti18ımdao 
b. b*nne huRllUDllll 

' eledi ki. 
bahoeclerek. atanda· beynelmilel re-

- ~ hayvanlar vardır. 
~':la ıe"::::: 15897 kilo süt v~n 

. . d bir inek vardır ki bu 
Ruça '!~n e da bir rekor aa
inelı biitün Avrupa 589 kilo yağ 

"b'dir Ru" senecle hi 1 • ,..., tal . . d- olan 
· · S'-•n CIJlllD ·~ .. enıııtbr ~~ · B .. 

. ek S90 kilo sıkletindedir. . u
bu ın k - veren ınek 
t ··n dünyada en ço yag . - . 
u . . d b" Macar ıner•-
Auguıta ıamın. e :ıe 7Dl S kilo 
dir• Auguıta bır aen • , . . 
yağ vermıfbr. 

Adanada Gazi 
heykeli 
belediyesi tarafından 

Adana - terekeo yaptınlmaaı 
v!l~yetle m:lediye umumi mec~ 
vılayet ve 1 bnlmıt olan Gaıu 
!erince. ~~rar ~! Mümtaz Beyin ri 
abideaı ıçb_v-: 'tim• akdedilmİf
yaaeı~e ır ·~ki aaat kadar de· 
tir. Muz'."kere ~eticede abidenin 
v•m e~ı! • ""...ı auretile yaptın!-.. ba.-.. Jcr-
muaa 1 tırılmııtır. Heyet ay 
"!ası karı:;-:ıbldenin kurulacağı 
oı zaman d da tetkikat yaparak 
yer hakkın a ektir. Abidenin tat 
bir karar vere; o olması .... ib"ba 

a merınerve ed" 
•eY 'h edilmekt ır. 
riyle tel'C1 

Tarih Kongresi toplanıyor 
(Başr ı inci sahifede) lifke ortamektebi, Muıtafa lbnhim 

Müderris Muavini Orhan B. Felsefe B. Niğde ortemektebi, Muıtafa Şe-

Lausanne'da 
Pazarlık 

Tarihi, fik B. Trabzon ortamektebi. Muı~- (Başı J inci sahifede) 
Hukuk Fakültesinden: fa Sait B. Gelenbevi ortamektebi, maz bir halde bulunmaktadır. 
Müderris Ağaoğlu Ahmet B. Hu· Mükrimin B. Kabataı liseıi , Mü-

kuk Tarihi. kerrem Sami H . Erenköy kız liıesi Bundan batka Fransa, tami 
llôhiyat Fakülteıi: stajiyeri, Mümtaz B . 1:~abzon erkek rat itilafının Almanya için si. 
Müderris lsmail Hakkı B. Edebi- ! lisesi, Münvver H . Eyup or::ı'.°~k- si tavizat utihsaline mevzu te, 

yat fakültesiyle müşterek olan lı- tebi, Münif Kemal B. Kand 1 ız kil etmesini hiç bir zaman ka. 
lam Felsefesi ve fıkıh Tarihi, Mü- liıeıi, Münir Yılmaz B. M~latya or- bul etmemektedir. 
derris M. Ali Ayni B. Taoavnıf Ta- taınektebi, Müştak B. _Erzıncan or-
ribi ve Dinler Tarihi, Müd~• N.~- ~ekt~i, Na!I B. M.anısa ort~•;;_ 1 Dayinler uyuştu 
metullah B. lslam Dini Tarıhı . Mu- tebı, Nıul_ Reşıt B. Nıtantaşı Gazi LAUSANNE, !· A. A; - Almao-
derris Muavini Hilmi Ömer B.Dın· tamektebı , NM?ık B. Ankara ber ya tarafından tedıye edılecek olan 
ler Tarihi. muallim mektebı, Namık B. Ç~ B götürü miktan münakatası Alman• 

Tıp Fakültesi : litaş ortıımektebi, Namık ~ema Kı · ya maliye nazın M. Fon Kroıigk'in 
Müderris Muavini Dr Şevket A- Denizli orlamekt~bi . Nazıf B. 

1 
k r· giyabmda gece yarıtına kadar d._ 

ziz B. Antropoloji şehir ortamekt~bı . Nazım~· Ba bil- vam ebnittir. 
Giizel San' atlar Akademni: sir erkek muallım ~ektebı, :e N 8 Dayinler Alman tahvilalının ihra-
Muallim Celal Esat B. Mimari Ta H. Edirne ~z muallım mekte.h, : cı ıeraiti ve kötürü miktann alacak 

rih" cati B .lzmır ortıımektebı, ~1 at · lılar ara11nda tevzi ve takıimi huıu 
~İıe Muallim mektebi ııe orta Edirne kız muallim mek.teb~, NN_ıhat ıunda mutabık kalmqlardır. 

' ı · l • B K temon erk k l11e11 ımet . mektep mual ım erı: . · as u • ~ . 'B Vela Fransız gazelelerı 
Ali Ne~at B. Vefa ortamektebı, A. H. Ankara kız lıaesı, Nımet · •) 

Emir B. B~hkesir erkek muallim ortamektebi . Niyazi B. Konya erkek ne dl11or • . 
mektebi A Şeküri B. Antalya orta- lisesi, Niyazi Tevfik B. Ka_ba~f er- PARIS, 1. A. A. - Havaı A}Bn· 
mektebi' Abdullah B. Edirne eı·kek kek liıesi , Nurettin B. Eıkişehır er- 11ndan" Matbuat Lauaanne miiıı:ake 
muallm.' mektebi Abdullah B. Mer- kek lisesi, Nurullah B. lıtanbul .. er relerinin bazen ümit ve. bazen de ce 
ıin ortamelctebi, Abdullah B. U~k kek lisesi stajiyeri, .Nüzhet H. Cuın- nretıizlik ,verecek. vazıY_e~er~ ~e
ortam<ktebi, Abdurrahman ~ahn B. huriye! ortamektebı, Oıma~ B E- vam etmeaıoden bızor aıbi ı~· 
Erıı:incan ortamektebi , Abdiı11ettar yüp ortamektebi, Oıman Gokçe ~· melde ..., Almanya ~afmdan ."?t~
B. Kayseri erkek liaeıi. Afet ':f · An lotanbnl ortamektebi, <?sınan Nun tü bir meblağ t~iyeaı pre_nsıpınıo 
kara musiki muallim mektebi, Ah- B. Antalya ortamektebı, Oıman Sel kabulü ile kaydeclılen terakki~ oon 
met Muhtar B. Buraa ortamektebi, çuk B. Balikesir ortamekte~, O~~ ra Veraailles muahedesinin iptali i
Ali Fuat B. Ankara Gazi muallim man Şerel B. Eıkitehir liıesı staıı· çin Almanya tarafından yapılan pa 
mektebi, Ali Rıza B. Burdur orta- yeri, Perihan H. Kadıköy kız orta- zarlığı Almanyanın itili.fııirizliğinin 
mektebi, Ali Rıza B. Galataıaray er mektebi, Ramiz B. Çanakkale orta- yeni bir dahili gibi telakki etmek
kek lisesi ıtajiyeri, Arif B. Davut- mektebi, RBtit B. Galatasaray e.rke~ tedir. Halbuki M. Mac Donald ile 
pafa ortamektebi, Asım B. M'alatya liseıi. R"lit B. Kadıköy erkek lıaeaı! M Herriot reçen aalı rünü bu hu
ortemetkebi, Baba Tevfik B. Gelen- Rauf B. lstanbul kız liıesi, Recaı · hakmd kat'i olarak cevap ver-
bevi ortamektebi, Aziz B. Adana er- B. Edirne Kız ortamektebi, ~ecep su.ı bul •akta idiler 
kek lisesi, Bedia H . Erzurum kız Fevzi B. Gelenbevi ortamektebi, Re- mıı unm 
muallim mektebi, Bedriye H . Çıunh· fik B. Aydın ortamektebi, Reıadet aGzeteler, F~an .. tarafından ~e 
ca kız ortamektebi, Behzat B. Nev- H. Ankara kız ortamektebi, Reıat dilen ıayretlerı de kaydetmektedır
ıehir ortamelc:tebi ,Cavit B. Kandil- B. Üsküdar ortamektebi, Rifat B. ler. 
li kız liıeai . Celi.I ferdi B. lotanbul Yalvaç ortamektebi . Rıfkı B. Bitlis Le Jouroal ıazeteai diyor ki: 
erkek liaeıi . Celilettin B. Kon1a kız ortamektebi, Rukiye H. Koya kız " Teıebbüıleri akaınete uğradığı 
muallim mektebi. Cemal B. Afyon muallim mektebi . Rüknettin B. Ga- takdirde ayaklamnıza dütecelıler
karahisar erkek liıeıi, Cemil B. El- lataaaray erkek liıesi, Sabahat H. la clir. Biz. uzlqmalı: huıuıuoda ea 
aziz orta.mektebi, Cemil B. Galatua tanbul kız muallim mektebi, Salahat büyük clelilimizi gösterdik. Bu delil, 
ray erkek liıeai, Cenap Refik B Ma tin B. Yoyğat orta mektebi, Salıat: kifayet ebnezıe biz eıki vaziyetimi
niaa ortamektebi, Didar H, Eren- tin B. Akşehir orta mektebi, Sabrı zi alabiliriz. Bu t~ebbüıün akamete 
köy kız liıesi ıtaji:ı'en, Edip B. !Sur B. Adana erkek liıeıi, Safa B. Gire uğrarnuına sebep olanlar bundan 
sa erkek liıeıi. Edıp 8. Pertevnıyal sun orlıı mektebi, Saim B. Sıvu milteeuir olıunlar.'' 
erkek liıesi, Ekmel B. Muğla orta- kız muallim mektebi Saim B. Vefa Le Matin razetesi ,Franaanm ar
mektebi, Ekrem B .. lstanbul kız I~- ortıı mektebi, Sait B.' Buca orta m"!' bk eskisi ııibi münferit kalmadığını, 
seıi, Ekrem B. lzmıt . or~am~eb~, tebi, Salim B. Çankın orta mekt~bi, yanında lngiltere bulundufuou _ve 
Ekrem B. Kabatq liıeıı staııl".en, Samih Nafiz B. Ankara erkek lıae- konfera.nı akamete uğradlfı takdır
Ekrem B. Tekirdağ ortamektebi, ~ ıi, Saime Zahra H. Kaıtamonu orta de bundan mütevellit meıuliyeti~ 
min B. Çamlıca kız. ortamekt~bı, mektebi . Sedat B. Erenköy kız lise- Franaaya deiil, fakat Alm"?ya aıt 
Emin Ali B. Pertevnıyal erkek lıse- ıi, Sel&hattin B. Yozğat orta mek- bnlunacağıoı kaydetmektedir. 
si, Enver Behnan B. Ankara . erkek tebi, Seyfettin B. Kayıeri erkek lioe Jt I 
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ortameldebi Enver Eaat B. N •fanta- si, Sezai B. Zonıuldak orta mekte- a yan n U 

tı ortamektebi, fahri B. Zon~ldak bi, Sıdıka lbrahim H. Kadıköy m BERL1N, 1 A.A. - Cenev 
ortıımektebi, Faik B. Balıke11r er- ortaımktebi , Süreyya B. Samsun reden gelen bir telgraf ltalyan 
kek ortamektebi, Faik B. Konya kız erkek liıes~ Şahın B. Kilis ortamek h Al heyeti Ü· 
muallim mektebi Faik Doğan B. An- tcbi . Şaziment H. Konya ortamekte mu~a aaı~~. ~·~ l" 
kanı kız ı_i•eo:i· F~k Do~an B. An- bi, Şefik B. Edime erkek !iı~i. Şe- zen~de bu!'1k bı~ ıı:ıtıba tev. ıt 
kara kız l11e11, Faik R,,.ıt B. Anlr,.... fik B Pertevniyal erkek lııeıı, Şe- etmı~ oldugunu bıldırmektedır. 
ra erkek liıeai, Fakihe H. Buraa kız ref B: Gazi Osman Pata ortamekte Al b t" b huauatan 
muallim mektebi, Fehmi B. Edime bi Şeı-ef B. Kara ortamektebi, Şerif man ~ye_ 1 • u "k • 
erkek liıeıi, Ferit B. !Conya ortame~ B.' Diyarbekir ortamektebi, Şerif B. dolayı. kerwlılerını tebn e t~ 
tebi, Fuat B. Kayıerı ortamektebı, Erzurum erkek muallim mektebi, yan eörmekte •e İtalyan fikır 
Gal_ip B. ~ Omıa.n "'."'a o lame~ Şevket B. Samıun erkek liıesi, Şev lerinin Almanlar tarafından 
tebi, H. Atif .B . Eıkitehır erkek 1~- k; B. Giresun ortamektebi, Şinasi erdedilen efkar ile tamamen 
ses!, H. Ffahr~ :· ~nı::;.ra e~k~~.1•- B. Pertevniyal erkek_ liıeai ıtajiyeri,. :.ıutabık blunduğundan ve muh 
seaı, H. ahrı . n ra er e .118 Şükriye H . Cümhurıyet ortamelı.te- · "l 
ıi, H. Şükrü B. latanbul erkek lııe- bi, Sükrü B .Bolu ortamektebi, Şük taranın . ta~ırtaı~. 1 gall 
si, Halil Rıfat B. Çorum o!°1""'ek- rü 8. Kastamonu erkek liaesi, Tahir ıçın hıç bır ı!-lı"azl ve 
tebi, Halil Turgut B. Artvın orta- B Ankara Musiki muallim mektebi bu fftrlm iktıaadi ıhya ıçın 
mektebi, .Hali~ Sabit B. SaBmıTunkaor T;.ı.ir B. Tekirdağ ortamektebi. Tah mutlak ıurette lüzumlu oldu. 
tamektebi. Halia Tur_ıru~ · 0 

• t ain B ,Buna ortamektebi, Talat Tah 'k t ekted" 
rtamektebi Halit Hilmı B. lzmır . B 1 rt ekt-L' Taib ğunu zı re m ır · o . . ' . .. sın , aparta o am auw., a 

erkek li.ae11, H"?"'•. B. Kutah0y• _?rlıı B. Ankara erkek ortamektebi, Taki Fra11sız-/nglllz ltlll1fı 
meldebi, Hamdı ~azım B. . ıküdar B. Kayaeri köy muallim mektebi, 
ortameldebi, Hamıt B. lzmır orta- Te•fik B. lıtanbul kız liıeai Tmik 
mektebi, Hasan Sabri B. l!partıı ?r- fikri B. lıtanbul erkek li~si. Tur
tamektebi, Haydar B. l:rmır kız lı~ ıun B. Tokat ortamektebi. Vehbi 
ıi, Hikmet B. Aksaray ort~ckte~ı. B. Kaıtamonu erkek muallim mek
Hilmi B. Mufla orlamektebi, Hul~- tebi, Yuıuf B. Bolu ortamektebi, 
ıi Erdoğan B. Aydın • ortamektebı, Yusuf Agah B. Nitantaıı kız orta
Hüıeyi~ Fa~k .. B. Gazıantep orta- mektebi, Yusuf Ziya B. lzmir erkek 
nıektebı, Huınu B. Erzurum erkek lisesi atajiyeri, Yuıuf Ziya B. Ordu 
liaesi, Hüınü B. Ga_ziantep 0 rtame!' ortamektebi Zehra H Oiy.arbekir 
tebi, Hüıoü B. lzmır ort~tebi, ortunektebi: Zekai B. Konya erkek 
1, Enver B. Rize ortamektebi. ibra- liıeai Ziya B. Trabzon erkek mual
him Hakkı B. Kütah~a ".rta~tebi, !im .;.ektebi, Zuhuri B. Bolu kız 
idil H. Ankara kız l11e11, l~nı Hu- muallim mektebi. 
lusi B. Amaıya ~~I ktebi • lhaan Askeri li•e ~ orta mefırtep mu-
B. Sivaı erkek lıaeaı, ~san B. Urfa allimleri: 
ortaınektelıi, lh~ Şerif . B.

1 
lıtan· Kuleli aıkeri liıeıinden: Yuıuf 

bul erkek muallı~ mekt~ . 18 ~· Kemal B. Tevfik B. Ali Ekrem B. 
Denizli köy muallım mektebi, 1'?1811 Mustafa B. Ali Rıza B. 
Hakkı B. Adapazarı ortamektelıi, iz Maltepe aakeri liteıindeo: Mem-
zet B. Gazi 0.manpata o~elı;te- duh B. Lütfü B. 
bi, izzet B. lzmit ortamektebı. izzet Bursa askeri liseıind : Haaan 
Namık B. Gümüthane ortamektebi, Fehmi B. Halil B. 
K"miye Hasan ".· lıtanbul ortam~k Konya a keri ortamektebinden: 
tebi, Kazım B. Sıvaı erk~ muallım M•hmut Nedim B. 
mektebi, Kemal. B. lzmır erkek Erzincan askeri ortamektehinden: 
muallim mekte~ı, Kemal B. Kırkla- Ziya B. • 
reli ortamektebi, Kemal Ömer B. 
Adana ortamektebi, Kemalettin B. 
Van ortamektebi, Lütfi B. Adana er 
kelı. muallim mektebi, Lütfi B. De
nizli köy muallim mektebi, Lutfi B. 
latanbul erkek liıeıi, Lütfiye H. iz. 
mir kız muallim mektebi. M. Ali B. 
Kadıköy erkek lisesi, M. Naci B. 
Erenköy lnz liıesi. M. Şevket B. 
Buraa erkek liıeai, Mahmut Kemal 
B Bayburt ortamektebi, Mahmut 
S;tkı B. Adapazarı ortemelıtebi Mah 
mut Zarif B. Gelenbevi ortamektebi 
Mediha H. lıtanbul ortıımektebi 
Melilıat H. Balıkesir kız ortamelrte
bi Melek H . Konya kız muallim 
ındrtebi, Meliha Eıat H. lzmir kız 
li1e,i, Memduh Turgut B. Buna 
erkek liaeai, Memduh B. Davutpata 
ortamektebi, Memduh B. Kadıköy 
erkek liıeai, Mitat B. lzmir erkek li 
ıesi Muharr1111 Y qar B. Merzifon 
0~ektebi, Mubıin B. Galataaeray 
erkek liııeai, Muhain B. Tarauı orta 
mektebi, Murat B. Sinop ortamekte 
bi, Murtaza B. Adana kız muallim 
melrteW, Mıolp B. Çaukkale orta
melrtebi, Muıtafa Emin B. Maraı 
ortamelıtebi, Muıtafa Fevzi B. Si-

Şarbon hastalığı hak 
kında bir tamim 
Ziraat vekaletinden vilayetle

re gelen bir tamimde &'e<;en aene 
muhtelif yerlerde zuhur eden 9ar 
bon haıtalıgmın bu ıene tekrar 
çıknıaıı ihtimaline binaen alına .. 
cak teclbirler ve yapılacak itler 
hakkmda taniyelerde bulunul
maktadır. 

Tamime ıör~: 
Şarbon köylülerce iyi tethia e

dildiği için hastalık 2uhur ettiği 
><aman derhal köy mecliııine ha
ber verilecektir. ihtiyar heyeti de 
derhal mahalli baytar müdürlüğü 
ne mİİr•caat derek aıhhi tedabir 
ittihazını iıtiyeceklerdir. Şarbon 
haıtalığına tutulan hayvanların et 
)eroi yendiği zaman İmanların 
haıtalanacakları malfun bulundu 
ğuııdan ıehirler dahilinde kaça.k 
et aatılmaıına mini olunmaaı ve 
etlerin mahalli belediye tabiple
rince mua1ene edilmeai de mez. 
kilr tamimde beyan edilmektedir. 

PARlS, l A.A. - Nazırlar 
mecliainin içtimamı müteakıp 
M. Herriot Franaız-lnıiliız i. 
tilifmın evveli borçlar ve ta
mirat bedellerinin bir blrlerile 
olan irtibatları ve aaniyen ı&
türü mikdarmm umumi mahi
yeti ıibi batlıca eaalı noktalar. 
da vücut bulınuf olduğunu ıı. 
rarla kaydetmittir. 

M. Fon Papen M. Mac 
Doııald ile gi;rüştü 

LAUSANNE 1 A.A. - Al 
man Başvekili M. Fon Papen 
ve Maliye nazın Kont Fon Kro 
siık M. Mac Donald ile görüt
mü9ler ve Almanyanın eayri 
kat'i olacak bir tevziata ve taa 
fiyeye iştirak etmesinin imka
nı bulunmadığını bildimıi9ler
dir. 

Müttehit cephe 
P ARlS, 1 A.A. - "Havaa 

" T et • ajanaından empı gaz e91 

yazıyor: Alman devleti dayin
lerinin müttehit c,,he almala. 
rı fikrinin Lauaanne'da olduk. 
ça terakkiler kaydetmit olduğu 
ve bu fikirlerin bundan böyle 
bütün müzakerata hakim ola
cak bir vakia teşkil edeceği ka 
bul edilebilir. 

Doktor tabelalan. 
Doktorlarla dit tabiplerinin 

tabela ve i!Snlarının kanuni 
tekle ifratı hakkında evvelce 
verilmiş olan altı aylık müb. 
Jet 20 temmuzda nihayet bula 
cağından bu tarihten itibaren 
muayenehanelerdeki tabelllar 
deği,mi' olacaktır. Deti!tirme 
yenler hakkında etibba odaaın
ca takibat yapılacaktır. 
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Pere achai e'de ölü
leri nasıl Yakarlar? 

Cesedi 1800 derec li hararette 
bir fırına sokuyorlar 

Bizde de ölülerin yakılmaaı i
çin bir cereyan hiaıl oldu. Bu ce 
reyanın batında Nurettin Münıi 
Beyi görüyoruz. Belediyede bir 
mezarlıklar müdürliltii ihdaa e
dileli hayli zaman reçtiti halde, 
bütçe ıuyu pek az akbğı için, ida 
re değirmeni sönlün iıtediği 
gibi düntnüyor. Binaenaleyh tim 
diye ka.dar, lstanbuldaki hiriati
yao cemaatlerden her hangi biri 
nin bir mozarlıiı cibi bir mezar· 
lık yapamadık. Hatti Evkafla me 
zarlık ka,,gaaı bile henüz bitmiş 
değildir. Ölülerimizi fÖyle tarblı, 
taksimli, yapraklı, çiçekli aıude 
kabirlere yabrmağa imki.n bulma 
dan, belediye "ölüler fırını" nı 
na11l yapaca.k bilemeyiz. 

Belediye ilk asri me:ııarlığı Be 
yoğlu tarafmda, Abidei hürriyet 
sırtlannda yapac•km•t· Beyoğlu 
aemtiode ölenler daha fazla m.ı, 
yokaa bu tarflarda hirlıtiyan me 
zarhklan daha fazla da, onlara 
karıı "ltte bizim de mezarlıiı· 
mız" diye böbürlenmek arzusun· 
dan mı nedenae, ilk aari me:ııarlık 
bu tarafta payılacakmıı. Hele bu 
mezarlık yapılam da, ondan aon 
ra "ölüler fırını'' nı burada yapbr 
mak müyeuer olur. Binaenaleyh 
Nurettin Müoıi Beyia daba bir 
hayli beklemeıi İcap ediyor. Al
lah kendiaine uzun ömürler ver· 
ain. 

Biliyonu: ki, her medeni teh· 
rin büyük "e iami bütün fanlle
rin malUınu muhteıem mezarlıkla 
rı var. Bunların içinde bilhaua 
Pariain mBfhur Pere 1..4chaise'ioi 
içimizde bilıneyen yoktur. Bura-
11 1804 te açılmıt ve timdi içiade 
seasiz, güriiltüıüz, k••••••z 825 
bin küıiir kiracı bulunuyormuf 
Hesaplara cöre, buraya her sene 
vasati 81,000 yeni kiracr g .. eliyor. 
Fmnda y•kılaolar bu yekundan 
hariçtir. Acaba yakılanlar ne ka
dardır diye aoracakaırus? Senede 
dört bin kiiatlr ... 

Bu fınnm müdlirü Maurlce 
Chenive:aae iuninde muhterem 
bir zattır. Altı seneden beri aile 
ıile beraber orada oturuyor. Ha-· 
yatmdan çok memnun. diyor ki: 

- Buraaı çok aakin.. Ha•a11 
da gayet ıüzel .. Hiç ıürliltü, pa· 
tırtı yok .. KimM rahataıs etmeğe 
ırelmiyor. Hatta geceleri bile ka
pılarımızı açık bırakıyonu:. 

Öyle ya, kapıları kime kapata 
caklar?. 

Fakat bu " ölüler fırını" da na
sıl şeydir?. Pire IAchaise'inki 
1öyle: Evnla, dört köte bir bina
nın bir köteainden yükaelen tepe 
ıi kararmıf bir baca .. Mezarlığın 
ortasında bir fabrika hiHİni veri 
yor. Soldaki bir küçü~ kapıd.an 
ıiriyorauouz. Buraaı bır dehlıze 
açılır. Tepede telleri açıkta uza.
nan elektrik lambalan yanıyor. 

Biraz vürüyünce odamaı bir 
yer .. Duvara biribiri üzerine iatif 
edilmiı yüzlerce küçük kaaalar 
duruyor. Bu kaaalarm ber birinde 
yakılmıı ölülerin külleri var ".e 
bet senedir ora.da duruyorlar. Bır 
ta.neoini alıp açınız. içinde aimıi
yah kemik tortuıu var. Bir parça 
aıru elinizle alıp töyle parmakla 
nnızın aruında ııktmız mı, to& 
olup ıidlyor. . 

Peki •mına, bu ku.aları ne dı· 
ye buraya yığmıtlar? Sebebi ga
yet baıit .. Olüleri fırmda bedava 
yakmazlar ya .. TaU& ôlil bat~ 
750 frank. Bu parayı verenlerın 
ölülerinin külleri bet aene de bu 
rada kalmak hakkını iktiaap e
der bu müddet bittikten aonra 
100 frank daha verilirae, bet se
ne daha orada kalır. 

Kasaların her birinin üatiinde 
n\mlaralar vardır. Hiç birinia bi
ribirine ka"fllU'll imkbı yoktur. 
Kanf8& ne olur diyecekıiniz, o 
baıka? Fakat kan~:. Bet OC: 
ne bittikten aonra, llunun aDeıı 
r;etirip 100 franııı yabrmazaa, ka 
aa yerinden çıkanlır ve içinda~~
ler fÖylece havaya aanulur. Ku
lü havaya aavurmak, bilirıioiıı: ki, 
itten detildlr. Ve bir çok aileler 
bBt sene aoora bu yWı frangı ~~ 
medikleri için, yli•de altoııt olu 
külleri bet aene kaaada kaldıktan 
aonra ıu.vaya aavnılmaktadır. 

Bet - bitince, tabii elektrik 
veya hanıaıı:ı ihbariyeai ıibi, bir 
kaiıt ıeJir. Bu kiiıdm bahıettiği 
müddet elektrik ve havarazı ııibi 
bir hafta on alin delildir. Oç ay 
dır. Oç ay aonra tekrar tekit edi
lir, :rüz frank ıelmedi mi haydi 
küller havaya .•• 

Pere Lachaiae'd ki ölüler fın· 
nı binanın üıt katmdadır. Bir a&• 

!onun kartı köıeaindeki fırın o 
kadar muazzam bir teY delildir. 
Yalnız aimıiyah olutu ve ölüleri, 
yani en aziz riicutlan idile çevir 
meıi bu fırına ayn bir azamet ver 
mektedir. Faının aizından içeri .. 
7e doiru r;ld iki ray vardır. Bu 
rayın üıtünde inu.n vücudünü ia 
tiap edebilecek ceaamette çelik 
bir tabut vardır. Tabut, bu rayla 
nn üzerinden kaydınlarak fırı
n.m içine aokulur •e fırının kapa
ğı kapatılır. 

C-t fırmm azim harareti (. 
çinde kavrulur, kavrulur ve hac
mi bittabi küçülen bir kömür ha
lini alır; Vücudlin bütün auyu bu-

har halinde çıkar .. ider U . 
tinden kömüre inkılap "deb~lvıyelc 

1 k - .. 1 Ce 
ne val'aa, on ar omur "e kür 
lur. o. 

Fırının yanı bapııda daha ıı:u 
niı ve oturacak yerleri bol bir ıe 
lon vardır. Burada ölünün ailesi, 
akrabuı, dostları ve davetlileri 
hali İntizardadırlar. 

Bundan sonra ıkinci bir küçük 
salon vardır, burada da bir fınn 
vardır, fakat aoğuk fmo... Ölü 
bir defa kömiir haline inkılap et
ti mi, bu fırma nakledilir ve kız
ım ceaet bir iki dakika İç[nde so 
tur. Cesedi yakan fırında. derecel 
hararet 1200 ili 1400 dür. Ve fı· 
nn bili inkıta hali faaliyettedir. 
Çünkü bir defa söndü mü, tekrar 
bu derecei hararete getirebilmek 
için bir hafta müt~madiyen kok 
yakmak lazımdır. 

Ölü kömür haline ırelip aotu• 
tulduktan aoora, bu defa daha kü 
çük bir aaadığa konur. Eğer aile
ai iaterae evine götürülür veyahut 
ıneza.rlıktaki husuıi yerlerde hıf· 
zedilir. O vakit ölünün aileıi er. 
kim, koca11, k&rı11, kız karde,i 
Yeya aaireai &faiıYa binanın kapı 
ıma inerler. Eğer ölünün külleri 
••e gidecekse otomobile konulur 
ve orada bulunanlara, birer birer 
kapıdan ıeçerken, a-,.alda duran 
aile erkirunın ellerini sıkar Teya 
Öperler ve taziyet yollu k11a Nr 
iki aöz söylerler. 

Bazı aileler vardır ki, kül ha
linde dahi olaa ölümün evde bu. 
lunmaanu iatemezler. Bunun için 
mezarlıkta huauai yerler hazır
lanmııtrr. 

Colwnbarium denilen bir dı. 
var vardır ki, bu dıvardaki kil 
çük höcrelw kapaklarında içeri 
de külleri duran inaanlann iıiın. 
leri .-e reıimleri ıröriilür. Bu du 
varda seki:ıı bin höcre vardır ve 
kapaklardaki yazılarda m8fhur 
iıD;alere teaadüf ederıiniz: Syf. 
"•m, laadora Duncan, Caıimir 
Perrier, Donar law ve ıaire ... 

Bakalım bizde na11l olacak 7 

Marconi ölüm 
Şuaını arıyor 

Londrada çıkan News Chro. 
nicle ıazeteai, M. Marconi'nin 
ölüm tuaaı tecrübeleri yaptığı
nı ima eden bir haber nqret. 
mi!tir. 

Gazete diyor ki: 
"Dün Londradan M. Mar. 

coni'nin yatın.ı, tecrübelerind6 
kullnaılmak üzere en ıon imal 
edilmit bazı yeni makineler ir 
kap edildi. Bu makineler ne i. 

te yarayacak? Bunu ancak bü
yük alimin tecrübelerine hazır 

bulunacak olan zevat biliyor. 
Anlatıldığına göre, aon derece 

kıaa, bir kaç aantimetrelik mev 
celer üzerinde tecrübeler yapı. 
lacaktır. Eğer böyle ise ölüm 
fUaının tecrübe edildiğine 9üp. 
he edilemez. 

M. Marconi bir ıene enel 
kıaa mevcelerle ku,lraı ve fare 
feri uzaktan öldürebileceğini 
ve löüm ıuaaı tetkikatıru daha 
ileriye götüreceğini aöylemit
ti. 

M. Marconi'nin zevcesi bile 
yapılacak tec.rübeler hakkmda 
bir fey bilıneyor." 

Bulgaristanda koza 
satıılan 

Sofya muhabirimiz ya. 
zıyor: Bulgar Ziraat bankası 
köylünün elindeki bütün koza 
mahsulünü bu aene yükıek fiat 
lar ile köylüden aatıa alack
tır. Kozalar bet nev'e taksim 0 

lunmaktadırlar. Birinıi nev'in 
kilosu 44 levaya, ikinci nev'in 
kilosu 34, üçüncü nev'in kilo. 
su da (20) levaya aatın alma. 
caktır. Çürük mallarının kilo
suna (10) leva ödenecektir. Sa 
n koza fiatları bu fiatlardan bl 
raz daha dundur. 

Askeri tebliiat ı 

328 doğumlulara 
Kadıköy ve Adalar Aıkerlilı: 

Şube Riyaaetinden: Kadıköy Aı
kerlik fubeaine mensup 928 do
fumlulann ve bunlarla muamele-
7e tabi daha yaşlı efradın aon 
yoklamalan T emmuzuo dördüncü 
paza.rteıi ,ünü Kadıköy ka}"llla
kamlığ.~ dairesi~de yapılacağın. 
dan mukelleflerın :yevmü mezkur 
dan itibaren yoklamaya ıelmele. 
ri ve ıelmeyenlerin cezalı olacak 
lan ilin olunur. 
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veren 

annelere Fosfa ar Kullanınız sütünüzü ar 
Çocukların kemikle · 

Kuvvetlendirir 

.. _.Yerli ve Avrupa kumaşlarından kusursuz .-• Gayri Mübadil 41m• ._ Karaciğer, Mide, barsak, tq ve kum hastalıkla 

TUZLA İÇMELE FORD v _s 
8 Silindirli F O R D otomobilleri 

T &kaimdeki salonumuzda teşhir edilmektedir. 
Umumi Ford Acantalıjı OT OM OT Ô R 

T t C A R E T T. A. Ş. 

[Devlet Demiryollan idaresi ilanla~ 
1 - .lmbra • Kay..-i hattı üaerinde Şefaatli civarında km. 

244 cldD CK:aktan çıkarılacak 4000 M/3 balaat. 
1 - ıco..,a • Y -*e battı üzerinde Hacılurı civanncla km. 

J05 • 900 ft" km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M/ 3 balast 
kapab sarfla münakasaya konmUftur. 

4000 M/3 balutın münakaaaaı 20 Temmuz 932 çartemba gü 
na aaat 11 te. 

7000 M/3 balutm m!linakuuı 16 A.fuıtoa 932 pazartesi gü. 
nil keza aaat 15 de Ankarada umwnt müdürlük binaamda yapıla 
c:aktır. 

Ismarlama elbiseler20 liradan başlar 
hazır pardesil ve elbiseler fevkalAde. ucuzdur. 

--- EminiSn&, Kazmirci Ali Riza müesr.esah ---• 

Göz 
Profesör 

Dr. Esat Paıa 

Hekimi 
ı 

Birinci Sınıf Mütehassıs 

Dr. Süleyman Şilkrü 

.. _. lmnbul Ankara caddesi No. 60 Hilmi kitaphanesi yanında --· 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Nümunesi veçhile dokuz bin bet yüz hayvan tımar fırçaımm 
kapalı zarfla münakaıaaı 12 Temmuz 932 tarihine müıadif sair 
günü saat on ~te yapılacaktır. Taliplerin ıartname ve nümu
neyi görmek üzere her gün ve mü.ııakasaya i,tirak için mezkUr ' 
günde muayyen aaate kadar teminat ve teklifnamelerile beraber 
komiıyorumuza müracaatları. (2807) 

TafaD&t Ankara n Haydarpafa veznelerinde her biri bet er c: Dr. H O R H O R U N 1 , 
----------------------- Zührevi ve idrar yollan tedavihanesi 
liraya aatılan tartnamelerde yazılıdır. (2990) .1 

1200 çift cebire Ye 194000 adet ergonun kapalı zarfla ve ta- lu, Taksiro, Zamba;• ~oıcak No. 41 Tel. 8.0. 3151 
ba kaydı ile miinakuası 28 Temmuz 932 pertembe günü aaat ı 1 
15,30 da A.abra'da ldanı binaaında yapılacaktır. Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Fala tafsilat Ankara Ye Haydarpa9a veznelerinde beşerli- • • 

raya aatıı.n f&l'bıamelerde münderiçtir. <2972> Büyükadada Taksitle Satılık Emlak 
P•clilı. Tmla anımda ktin "içme" namile maruf au mahal

llae ıiclip relecelt yolculara bir suhulet olmak üzere bu ıene de 
1/7/1932 tarihine müaadif Cuma ııününden itibaren ve it'an •· 
bire kadar atideki banliyö katarlan mezkUr mahalle kadar de. 
- ettirilec:ektir. 

Katar No. KISprtl Haydarp••t içme 
ı . 

Har. Har. Muv. Har. 
;ı 12/19 6.30 6.SS 8. 8.03 
(1) 14121 ) 1. 1.28 s.:;1 8.40 

18/23 8.20 8.45 9.50 9.55 
12121 9.30 ıo. 12. 12.05 

ESAS MEVKi VE NEVi TEMİNAT 
119 Büyükada Yorııolu Çamlık Bostan ve gazino 1/2 hi1ae 250 
151 " Nizam 34-36 No. ma dükkan oda. \00 
152 ,, Ayanikola denizden dolma rıhtım arsuı. 5 
153 ,, ,, 32 m. bağ 480/ 768 aehim 50 
154 ,, ,, 32 m. bağ 480/ 768 ıebim. 20 
155 ,, Kamino eski bağ. fl.5 
256 ,, Cami çıkmazı 16 No. lı 95 m. ana, 5 
296 ,, Maden Ayanikola 15 No. Dalyan koğUfU ve ana %25 
294 ,, Metrutiyet mahallesi Zühre ıokak No. 7 30 

No. 571 m. araa. 

BONO 
lan alınır, satılır. Yeni pos
tane karıısında büyük Kı
nacıyan hanında No. 24. 
Telgraf adresi: İstanbul: 

Ziyator. Telefon: 2,2716 · 

Mersin - Adana 
Müzayedelerine iftirak ede
ceklere teminat mukabilin
de delilet edilir. 

Adana için Adres 
Tus03ta • Toroğlu Ziya 

Mer~i,,cle • Yı1 rlız m~tbaası 

Cildi 
bozmıyan 

yeglne 
Tualet 

Devredilecek ihtira beratı 
" Humzu baclit ve kükürt iatihsa

llne ait ialihat" hakkındaki ihtira i
çin Sinai Mücliriyeti aliyeainden ia
tih..J edilmlt olan 778 numaralı ih
tira bttatı üzerindeki hukuk bu loe
re ahere devir veya icara verilece

Köprüden 6,30 • 8,80 • 9,30 • 11,40 de Haydarpaşayı hır< 
eden vapurların trenltri ve Cuma sabahları iltveten 7 vap ro•n 

treni membalara lı:adar giderler. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonund 
Dört bin adet çağ torbasının kapalı zarfla münakaaaıı 

mm: 1932 perfembe günü saat on dört buçukta yapılacak 
!iplerin nümune ve tartnameyi görmek üzere her gün ve 
kuaya İftİrak için teminat ve teklifnamelerile mezkur 
muayyen aaate kadar komisyonumuza müracaatları. ( 

As. mk. Sa. Al. komisyonu ilanlar• 

Kilo 
30000 Piyade Atış mekteb; 

2000 Kuleli Liıeıi 
9500 Aıkeri Baytar M1, 

Yukarıdaki mahallere hizalarındaki miktarlarda ot bir 
namede olarak pazarlıkla satın alıncaktır. Pazarlığı 6 
muz 932 çarf&IJlba günü ıaat 14 t- 16 ya kadar Top 

l Merkez kumandanlığı satın alma komiayonunda icra 
calı:tır. Taliplerin 9artname9İni ıı<lrmek için komiıyon• 

1 

racaatları ve iıtirak için de muayyen vaktirnle komiıyonda 
zır bulunmaları. (59). (JO,lıtlf 

İstanbul P. T. T. 
_ 8. Müdiriyetinden: 

lıtanbul Telefon tirketi abonelerinden Türkiye ve J. 
pa tehirler araaı muhaveratı için badema ayrıca avan• . 
mıyacak ve buna mukabiıl tehir dahili mükilemab için pef 
alman paranın hitamında talep tarihinden itibaren bir ay 
fmda yeniden tediyat yapmıyan abonelerin devrelerini 
mek hakkını haiz olacaktır. (3007) 

14/29 11.40 12.08 13.55 14 

Köprü 
Muv. 
10 
11. 
11.45 
14.20 
15.35 
17.30 

320 ,, Çınar caddesi 33/ 35 No. 66 m. araa. 17 
Balida yazılı emlik sekiz takıitle bilmüzayede aatılacalın

dan taliplerin ihaleye n.üsadif 20. '!. 932 Çarıamba günü aaat 

~nden daha fazla llWW..t edinmek 1---------------------
28/33 13.55 14.20 15.45 15.55 

(1) Bu katarlar yalmz cuma ,Unlert eeyrü.efet eder. 
içme katarlan aeyrilaefer ettiği müddetçe banliyö yolcu ka. 

tarlan Yaktı hareket cet?elinde atideki ıekilde tadilat icra edile. 
cektir. 1-7-932 tarihinden itibaren 11 No. lu katar yalnız Cuma 
günleri Pendik - Haydar paaı araımda ıeyrüaefer etmiyecektir. 
Buna mukabil yalmz Cuma günleri atideki tarife mucibince 14 
No. la katar Boatancı'dan Pendik'e kadar devam v~ 17 No. lu 
katar da P-dik'ten hareket ettirilecektir. 

14 No. lu katar 
Do.tancı Hareket 7.56 Pendik 
Küçükyalı ,, Yunus 
Maltepe 8.05 Kartal 
Kartal 8.13 Maltepe 
Tunus 8.17 Küçükyab 

Hardcet 7 .56 
7.59 
8.03 
8.12 

Pendik MuvualAt 8.20 Bostancı 8.22 
Daha fazla .malômatm, iataıiyonlarm bekleme aalonlanna 

talik eclilmit bulunan illnlarda mevcut olduğu muhterem ahali .. 
ye ilin olwıur. ( 2960) 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma komisyonundanı 

Bin iki ytis adet hayvan çulunun kapah zarfla münakaıaaı 
7 Taıımm: 1932 perıembe ııüııü saat on.~ı bet buçukta yapıla. 
caktır. Taliplerin ntimame ve ıartnameyi ıörmek üzere her ıün 
ye münakaaaya iftirak için teminat Ye teklifnamelerile mezkOr 
ııüııde muayyen aaate kadar komiıyoıııwnuza müracaatları. 

(2698) 

Şirketi Hayriyeden: 
Vapurlarımızın kahve ocaklarmın icar mü,.ıdeti 12 Temmuz 

1932 tarihinde mlinkaıri olacağı cihetle yeniden iıticarma talip 
olanlann heyeti teftiıiye riyaaetine müracaatları. 

ur altıda Şubemizt- müreca .. tları. (3032)" 

Büyük Tayyare Piyangosu 
12. nci rfertip Altıncı keıide 

11Temmuz1932 
Büyük ikramiye 200,000 liradır 
Ayrıca 50,000; 30,000; 20,000; 
10,000 liralık ikramiyeler ve 

100,000 liralık bir mükafat 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma komisyonundan: 

Bin adet hayYaD velenlftiain kapalı zarfla münakaaaaı 7 
Temmuz 932 peTfembe ııünü ıaat onda yapılacaktır. Taliplerin 
9artname ve nümuney{ görmek üzere her gün ve münakasaya İ!· 
tirak için teminat ve teklifnamc;erile mezkGr günde muayyec 
aaate kadar komisyona müracaatlan. (2700) 

İsteyen zevatın labuıbul'da Babçe
kavu'da, TllJ Hanında 43-48 numa
•'alarda ki.in v..ıcili H . W. STOCK 
Efendiye müracaat etmeleri ilan o
lunur. 

KONYA 
Milli Sanayi Sergisine 

İtffrak ediniz. 
1 - 16 Temmu:ı 9!J2 

Mliracaat mahalli: Konya 
Millr ikbsat ve tasarruf 
cenıiveti. 

Sıhbi yemekler - bm!u 
içkiler 

FRiGECO 
18 ay Yade ile 

.__SA TIE _ _. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt Ye ....... loaatabklar teclaoriha
.... Karalıöy llönlıçl fınnı ıırum
da 34. 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kltapları 

ROMAN 

Duvar Aflşlerl 
Mektupluk Kağıt -
Zarf· Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilinlan 
TABEDİLIR 

{>efteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya alt klitelerl Kllfehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

. bit ..,.,. nu:r.; • \ınıyor. • •· 
ribelercıeu ··~ 

Şirketi Hayriye 
Müdiriyetinden: 

Bojtaziçi vapurlanna mııhsuı yaz tarifesi temmuzun 3 
CÜ pazar sabahından itibaren tatbik edilecektir. Tarifeler, 
tderde satılmaktadır. 

BAKTERiYOLOG 
Dr. t H S A N S A M t 

Bakteriyoloji Uboratuvan 
Umum kan tahlilitı. Frengi noktai 
nazarından (Waaaenmn Kahn t ... I 
mülleri) kan lriireynb aa,..lmaaı, ti- ı 
fo n mtma haatalıldarı teıhial ld
nr, ı.Isam, carahat, lıazurat ve au 
t•hlilih Oltra mikroalropl haauai 
qdar iatihaan. Kanda üre miktan
ma tayini ve kanın Mdimantaaion 
aür'atl. Dl..anyoluncllı Saltan Mah· 
ım>t t6rbed No.189, Tolelonı20981. 

imi!~ T O R K 4ml ... 
Mahrukat tticcan 

it- adoılı 
ALI HAYDAR 

M kal it- ada, bıaM e.lbi 
1908. Şubeoiı lıtaahal. Fmdılılı 

T.&. B. O. mı. 

Toptan Ye perakende 1abf 
24 -ec1enı..n ltlet: ıl te oldu

ium (Trakya) it- acla'dald or
ınulanmı Zinıat Banlcaamın yük. 
..ı. hlmayeaile bu ....,, den lb1ıa

..., daha mun- Wr aurette İf 
letmeie batJaclnn. 

Orman1anmclan latihMJ ettlfim 
ınete odunluite imal ettlrclifim 
-mi lıömiirlen- fUk hakiki 
Rumeli manıral ldindlril llzerlne 
aenelerdenheri yapbjım toptan 
muameleden bir kıammı bu ...,.. 
den itibaren aracdan ortadan kal 
dmırak dofrudan clofnıya hal
kın btifadeaina arzetmlk makaa
clile Fmdıldı Cami -clannulaki 
104 No. la depoyu t.la eyledim. 
Kanı tarikila ..,ı.rin her tarafm
cla lnallt yapılır.Mahrulcata Bıti
,... olanlann lıir ı.- Fındıklı de 
po9Una uframalarmı rica ederim 

YAY DAR 

BONO 
Gayrimllbadil ve mllbadil Ye 
lıa&iDe boaolan 1atar, Balıkpt 
ur Mabıdlye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Derviı 

Sadıkzade Biraderler 
Vapur?,,-oı 

Karadeniz Poıtaıı 

Sakarya 
Vapuru 2 Temmuz 
PAZARTESi . 

ıünii akpm saat 18 de Sirk""' 
rıhtımından hareketle Zongulcı.kı 
lnebcılu, Ayancık, S....aun, Or
du, cır.an, Trabılon ye Rize'~ 
azin.t n a•dette ayni lakeleierl' 
Gör.ıe,.. ufrııyaralıı avdet ..ı_.11 
tir. 

Fula tahillt için Sirkeci ~ 
m9Mt ham altında aeentalıto" 
mllracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEFAIN -•rlııea - : Galata Jtllptil 
bqı B. 2362. Jube A. llrlleC 
1\( tuıGııdanıade ban 2. 1740. 

IZMIR - PiRE- ISKENDE-
RIYE POST ASI 

(EGE) 5 Temmuz aalı 11 d• 
Galata nhtımıddan kalkar 

lzMtR EKSPRES POS· 
TALARINDA 

fıtanbul • fzmir - llcretlerl 
J(r. 

1. nci kamara 
2. aci ,, 
3, DCÜ " Gnverte 

ıs()(I 

ıooo 
800 
300 

' 

Doktor .. -•Göz Hekimi ... .,,-, 
Dr. NAZMI AZIZ Rusçuklu Hakkı 

Beyoilu, latikli.1 caddeai Bü. 

yük Parmak lcapu, Afrika hanı. 

na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoflu 2797. Saat: 14-18. 
" 

' Haseki hastanesi göz ınü· 
tehassısı Çarşıkapı traınvaY 
durak mahalli kartısında 
No 99 her pün saat JS-19 

MiLLiYET MATBAASI 


