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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

kooperatif ve 
Ticaret CI • li e 

ır Kooperatif tetkilahmn hen~z 
lı.tında bulunuroru:.. Ancak uç 
)Üz kadar kooperatifimiz var. 
(Nüfua l4 milyon). Halbu~i Bul
ıın·iatanda üç bin kooperatif var. 
(Nüfus 6 milyen) ve Almanyada 
elli iki bin kooperatif T8l' (Nüfua64 
"'ilyon). 

Kooperatif hareketinin henüz 
haımda bulunmamıza rağmen, 
&erbeat ticaret nazariyesine mer .. 
hut olanlar kooperatif teşkilatını 
iy; gözle garmüyorlar. Zannedi
Yorlar ki, kooperatif ilerlerse, ti
caret zarar eder. 

Bu zanda bir hakikat var mıdır? 
Mevzuu iyice tetkik için iki kıs

"'• ayırmak iktiza ediyor. Koope 
•ııtif vardır ki, yalnız bir nevi ik
baadi faaliyetle metıu1 olur. Ve 
hu faaliyeti, yalnız bir köyde, bir 
kasabada, bir tehirde veya bir 
"'"'.takada yapar. Bu nevi koo~e
·~tıflerin, ki bizimkiler böyledır, 
1~aret faaliyetini daralttığını i~
dıa etmek, hisai bir iddia olur. Zı
::,• ticaret istatistikleri gösteriyo.r 
...., kooperatiflerin çoğalmaaı tı
carete tahmin edilen tesiri yapma 
"'1tbr. Ne yukanda iıimleri geçen 
..,eınleketlerde ticaret durmu§tur, 
:e de kooperatifçilikte en ileri gi
I en ınesela Danimarka gibi mem
eketlerde serbest ticaret kalkmıt r· . Kooperatifçiliğin vatanı olan 

ti "!'•~terenin, dahili ticaret serbes-
llbJn Yatanı olduğu da malumdur. 

Binaenaleyh, kooperatifçilik 
"'rhest ticarete darbe vurur iddia
~· tutar bir iddia olamaz. Bu, ne 
~tatiatikle teyit edilir, ne de üze
j"'de müabet muhakeme yürütü
ilehilir bir itldia değildir. bilakis, 
!•i •iirülebilir ki, madem ki kü

Nk ve orta smıflara mahsus koo
l>eratif teıkilatınm ticareti tahdit 
edeceği zannediliyor, o halde, ti
caret erbabı da pekala teıkilatla
""hilirler. Bir zümre teıkilatlana 
~'Yor diye diğer bir zümrenin de .:;::il atlanmamasını iıtemeğe, 

senin hakkı yoktur. 

1 K;oopera ti fi erin bu birinci nevi 
ıc:n ha~kmda, ticaret ae.rh<;otisini 
ı:hettireceklerine dair ıddıaların, 
• le bizim gibi daha bu i§in birin

~· basamağında bulunan memle
eUerde, hiç yeri olamaz. 

F"akat kooperatifler vardır ki, 
"'-karıda bahsettiğimiz iktıaadi 
f"aliyetleri bir köy, kasaba, tehir 
"eya ınıntaka için değil, tekmil 
llıeınleket için yaparlar. Mesela 
lll~Ieketin bir mahsulünün tek-
11\ılini almak ve aatmak için bir 
~eınleket kooperatifi vücude ge
lrebilirler. Netekiın böyle bir ko

b!>eratif tesisi için son günlerde 
ı.''" kanun çıkanlmııhr. Bu nevi 
"°Peratiflerin ticareti tahdit ede 

•eiini görmemek kabil değildir. 
?•leınleket kooperatifi) adı veri
hebilecek bu kooperatifler vücut 
\llduktan sonra, elbette o mahau-

1iln evvelki alıcıları ve evvelki aa• 
bcılan artık ticaretlerinde devam 
"deıneyeceklerdir. Bunlar, ya 
lııeınleket kooperatifinin bir mü
lehaum veya bir faal uzvu olabi
leceklerdir. Veyahut ta ticaret ıu 
!ı.,ıerini değittirmek mecburiyetin 
de kalacaklardır. 

Bir bakı§& göre, bu bir takyit •e tahsistir. Fakat bir diğer bakı
la göre, ki asıl olan budur, ortada 
iade bir intikal ameliyesi olmu§· 
~r. lktıaadi faaliyet bir zümre-
"" çekilmiş, memlekete intikal 

~~İştir. intikalin menfaati ıudur 
\Yeni kooperatifin mqgul ola
~gı mahsuJ, artık talie ve tesa-

llfe hırakılnut olmayacaktır. O 
..,.,haul memleketin menfaatine 
e,, 11Ygun olarak alınıp aahlacak
lır, 'I"iirk mahsulleri içinde bazıla
l"ı "••dır ki, bunlar bakımsız kal
"'1ttır. Yani ne b~nlarm istihsal 
1"'1ları dünyanın ilerleyen istih
::~ '8rtlarına uygun olarak teka· 
1 il) geçirmiftir, ne de aatıf ~
,,., diinyanm bambaıka tekle gı· 
~~ &ahı ıartlannı takip edebil-
11\'ftir. 

1 Daha fazla beklemek kabil o
ı'~•:o:dı. Bilhaua böyle mahsul-
1 eı:;ınizin istihsal ve aahf hareket 
-.;.,i kavraınak için bir an evvel öne 
~11!ınak iktiza ediyordu. Yeni ' 
ı:i'' ~.Jilecek kooperatifle, ehem· 
"1 l!etli bir mahsulümüz, ta yetiş
k e aninden, elden çıkma anine 
n."~•lr, nümune olacak dikkat ve 
liı; liıııaınlarla takip edilecektir. 
it Ylec., nıahsulümüzden meuıle-
1 eı en fazla nema alacaktır. Sene
ı:•den beri devam eden ve bir tür 
1 laifitten ve gayri ticari teamül
~~den kurtulamayan mahsulü
ğ·""'~.-yeni teıkilatla, devrin iate~i 
n 1 Yüksek iktisat tekniği seviyeaı
d" çıkabilechek, Türk emeği yüz 

" YÜz kıymetlendirilebilecektir •• 

ı kBöl!le bir gayeyi, iktıaadi ıuuru 
~ eınınüJ ehnit her Türkün te
oı ""ni etmesi kadar tabii bir ıey 

llttıaz. 
Müderris 

Nizamettin ALI 

- -
Cenevreye 
Davetimiz ---
Millet Meclisi bu-

•• gun 
kararını verecek 

Büyük Millet Meclisinin bu
pnkü içtimoında, Hariciye &le· 
kili Tevfik Rüştü Bey Cemiyeti 
Akvama. davetimiz hakkında 

Cenevrede verilen kararı Mec
lisin tasvibine ar:o:edecektir. Ha 
riciye vekilimizin bu nazik da
vet münasebetile Mecliste be
yanatta bulunmaaı muhtemel
dir. 

Meclisin kararı bugün telg· 
rafla Cemiyeti Akvam kôtibi
umumiliğ_ine bildirilecektir. 

Alman başvekili Von Papen ve Fransız başvekili Herriot ----------• 

Nihayet pazarlıkta üç 
milyara uyuştular 

Almanlar siyasi taleplerini 
kabul ettirmeğe 

muvaffak olamadılar ••• 

itilaf bugün imza ediliyor 
LAUSANNE, 8. A. A. - İngiliz, geldiğini avam kamaraaında haber 

Alnuuı ve Fransız nnrrlan ara.sın- vermiıtir. 
da saat 9,45 te baılıyan içtima aaat Muhalefet fırkası Lideri M. Lana-
13,45 te bitmİ§tİr. Tamirat borçları- bury bu itilafın huıulünden mem
nm bakiyesi için hiç bir siyasi tart nun kaldığını beyan ettikten ıonra 
mevzuu bahsolmaksızm üç milyar !U sözleri ilave etıni§lİr: 
altın markhk maktıı bir meblağ ta-

h d im " Ne mahiyette oluna ohun bu yİn i hakkında itilaf as 0 uıtur. itilafın Fransız ve Alman milletleri 
Almanya beynelmilel tediyat boın- . araamdaki h..ıülô ve devamlı yeni 

kasma tevdi edilecek ve piyaaada hir dostluk deVTine baılangıç olaca-
mevcut imkanlara göre üç ""'elik ğını ümit ediyoruz." 
bir moratoı·yomdan sonra teda"?l Siyasi şartlar diplomasf 

evlriine çıkanlacak bonolarla tedi-
~e olunacak bu üç milyar alhn götü- tarihile giJrüşülecek 
rü miktıırdan ayrı olarak 1?-wes ye LAUSANNE, 8. A. A.- Alman 
Young istikrazlarına ait faız taksıt- heyeti murahhasası mahafili, baıve
lerini de ödeyecektir. ahafT bu 'ti kil M. Fon Papen'in bilahare Ce-

Franaız ve Jngiliz ın 1 1 l - nevrede veyahut diplomaıı tarik i-
lifm akdinden memnun olduklannı le mutalebatının serdi hakkım mu
beyan etınektedir. . M. !'0 !' Papen hafaza etmek ıartile aiyaai ,artlarını 
M. Herriot'yu tebrık etmıfbr. geri almağa karar vermit olduğunu 

M""kilenıelere saat 16 da tekrar beyan etmiıtir. 
bafı.::.acaktır. itilafın yann sabah 
imza edileceği zannolunmaktadır. itilafların mukaddimeleri hakkın-

daki Fransız - lngiliz mutabakatı ta-
Jngi/izler memnun hakknk etmiıtir. Bu baptaki metin 

LONDRA 8. A. A. - M. Tho-
maa Lauaan~e'da bir itilaf husule (Devamı S inci sahifede) 

Yaz yarışları ay 
sonunda başlıyor 

Koşular 29 temmuzda başlıya~ 
cak ve altı hafta sürecek 

. 1 rı 29 tem-1 yerli ve arap at ve hıaraklara mab-
Bu seneki yaz yanı 3 sustur 

Sev ahili 
Mütecavire 

Belediyenin imtiyaz 
istediği söyleniyor 

Vali ve belediye reisi Muhit 
tin Bey Ankaradan gelınittir. 
Ayni trenle Cümburiyet Mer
kez Bankası idare meclisi reisi 
Nusret Bey de gelmi9tir. 

Muhittin Bey, Ankarada 
tehre ait itlerle me,gul olmuş 
tur. 

Muhittin Beyin Seyriıefain 
ıevahili mütecavire vapur imli 
yazının belediyeye verilmesini 
de istediği söylenmektedir. 

Doktorl nn 
İstedikleri 

Kazançları azaldığı 
için vergileri 

ağır buluyorlar 
Etıbba oda11 heyeti umumiye 

İçtimaı dün Hal kevi konferans aa 
lonunda akdolunmuıtur. lçtimaa 
Etıbba odası reisi Dr. Tevfik Sa
lim Pata riyaset etmittir. 

Tevfik Salim Pata evvela oda
nın muhtelif faaliyetleri hakkın
da umumi heyete izahat venniı
tir. Bu izahata göre, doktorlann 
kazanç vergiai meaeleai henüz hal 
ledilmemiı ve Büyük Millet Mec
lisinin gelecek içtima devresine 
kalmııtır. Kanunun bu devrede 
müzakeresi eınasında ayrıca yeni 
kabine açan doktorlarm ilk üç se
ne, sıhhat yurdu sahipleri doktor 
larla ebelerin daima ve mutlak o
larak kazanç vergisinden muaf tu 
tulma!&n iatenilecektir. 

Diğer taraftan kazanç vergisi 
bir çok mükelleflere teşmil edil
mediği halde, serbest ıneslek er
babı meyanında addolunan dok
torlara tahmil olunan buhran ver 
gisi hakkında da muafiyet tale
binde bulunulacaktır. 

d ha lıyor Bu sene de 29 tem· M ,:<, 1 d 1 B' . . k 
muz a ş . 6 a '"ustos ve 2 ey.. uaarat ar a §Un ar: ırıncı o- Son ıeneJer zarfında kazan la 
~uz, 5, 12'..!~~ 01,!ı. üzre altı ya ıuda_: l~ - 55 • 20. nnm Üçte iki nisbetinde azald~-
lul cuma gu y 1 her cuma lkincı kotuda: 225 • 55 - 20. 1 ru iddia eden doktorlar nisbetini 
rıt yapılacaktır. ~rıt ::hr: Oçüncü koıuda: 110.. 55 • 20. ço kağır bulmaktadır. ' 
aaat on bet-te bat ana • : • 1 

y anıların umumi ıeraıtinı ~n a; Dünkü içtimaın hastahane sa 
mak isteyenler vilayet ~ytar •t1".? bibi doktorlann ticaret odaaına 
müdürlüğünden yarıı ye ıslah ene~ kaydı meaeleoi de eörütülmüıtür. 
meninin resmi proğrammı Y~ •- Etıba odası bu huauata Berlin 

mukabilinde tedarik edebılirler. Roma, Paria aefaretlerimiz delal~ 
ray ginnek isteyenler için ~- tile açtığı bir anketin, oralarda 

anı.:.,eleai Sultanahmette Kaba- hastahane sahibi doktorların tica 
yıtakalmdu ki baytar mektebi binann ret odalanna kaydolınaları lazım 
s a es .. •~ed"ğ" • · B müdürlüğüne her gun me gemı ı ı netıceame varmıtbr. 
d". aytartlerinde müracaat edebilir- Maaınafih ticaret ve etıbba oda-
saı saa .... 
1- Muayeneler her salı gunu on (Devamı 5 İrıl:İ sahifede) 
~· · d" k d ko•u mahal · d"" tten on ye ıye a ar ' 
. or a ılacaktır. 29 temmuzda b~t 

linde Y P b" • • haftada muhtelıf 
Iıyacak olan ınncı 

ükifatlı bet ko§U vardır. 
m . . • haftanın birinci kot~·~ 

Bınncı ,, dur Bu kofuya ııtı-
"Satıt kotuıu · bl • bi li 

d k taylann her n ner -
rak e ece l kinci kotu ilç ve da 
raya aatılıktrr. 1932 ıeneai zar. 
ha JUl<arı Y&fd !8 ~~ramiyeler yekUnu 
fında kazan ıgı ı a1· k , . • d )durmayan h ıs an ın !l:' !ı;a:; ı.:'srsklarına mahsuı ola-

caktır. ka 
Oçüncü koıu dört ve daha y~ n 
ta ve 1932 senesi zarfında hıç ko 

Y:'kazanmamıf yerli arap . ~t ~e kıs
~klara mahsustur. Dörduncu koıu 
(H dikap) üç ve daha yukaro yaf· 
taı:~alis kan ingili~ a! ve k11rakla
rına mahsustur. Betıncı koşu (Han: 
dikap) dört ve daha vukarı ya~takı 

Dördüncü koıuda: 375. Birinciye 
300 liradan mada bu ko ·uya giren 
hayvanlar için verilen cühuliye üc
retlerinin mecmuu 55 - 20. 

Beıinci koıuda 225 - 55-20. 
Kotuİann bu sene her <en< kinden 

daha iyi olması için 18zım gel n bü
tün kolaylıklar temin edilecektir. 

Hoover 
Teklifi 

ve 

Türkiye 
Noktai nazarı 

Cama/ Hüsnü B. yin tes
lihat kon/ eransındaki be 
yanalı son haberlerimizde 

•• 
ı-,,..----.--

Maçtan heyecanlı bir enstantane .. 

Racing Club; muhtelitimizi 4-2 
gibi bir netice ile yendi 

Oyun evvela iyi başlamıştı. Fakat sonlara 
doğru oyuncular çok bozuldular 

Birlik muhteliti Fenere 2-0 mağlup oldu 
Racing Club dün maçını Ga- J .,......,"T:.r~-r---~= 

lataııaray - Fenerbahçe muhte
liti ile yaptı. 

Kadıköy atadyumu saat 3 te'! 
beri dolmağa baılamıt~•· Ahalı 

1 
arasında §İmdiden tahmınle': hat 
ta iddilar ititiliyordu. T ~kaı~~.e 
olduğu gibi burada da aag tnbu
nü Fenerbahçe ve sol trib~ü de 
Galatasaray taraftarları tutmuı• 
tu. 

Herke• fmltı halinde oyunun 
naaıl cereyan edeceğini konut~· 
yor. Saat 4, Stad yükünü aldı g!• 
bi, latanbulda her vapurun g~lı
tinden takriben IS - 20 da~ık.a 
sonra stad kapıları mahfe~ ~·~ 
manzara arzediy~r. Her!'!• b~ıbı 
rini iterek içeri aırmek ıçın ugra-

r Saat bete yaklaııyor. Umu-
ııyo. .dd. 
mi aabrrsızlık artık ha evreaıne 
ıirmiıtir. Gözler kenarlarda ~ha 
ya çıkacak 0 yunculan beklıyor
I Bir aralık ortalıkta - aada 
kar· "ld"ı Alınan nefesler bile belli 
eaı • . b iki d h 

oluyor. Bir dakıka v~. 
6
e d afki~ 

bir müddet sonra on n e u 
::avi beyaz formalarile F!'anaı~: 
!ar çıktılar. Arkalarında vııne çu 
rüğü formaaile aahaya bizhn muh 
telit çıktılar. Ortada malfun ve 
mutat meraaimden 10nra gene 
Franııızlar lıt~nbul halkınca çok 
b ğ nilen aelamalannı yaptılar. 
Be e -·nada sesli film ter-

u ~ • B • 
tibatr abnmıf, Remzı ey mera••: 
mi filme çekiyord~. Oyun Hamdı 
Emin Beyin idaresmde. 

Oyun nasıl oldu? 
Takımlar §Öyle dizildiler. Bizim 

takım: 
Hüaamettin 

Yaıar Cevat 
Reşat Nihat Muzaffer 

Rebii Lutfi Zeki Alaettin Mehmet 
F ranıız takımı: 

Taaain 
Niku Maireue 

Durnaut Gautheroux Scharwath 
Veiaat Dilez Lotbka Delfour Ga

ley 
Altıya on kala oyun Fransızla 

nn akmı ile baıladı. Top sağa git 
ti, taç. Atıldı Fransızlar akında. 
Bizim müdafaa çalıııyor. Top Re
biiye yetifemedi. Taç bizim. Fran· 
sız kalesi önünde bir kantıklık. 
Topu uzaklattırdılar. Fransızlar 
gene mutat oyunların~ oynayarak 
topu havadan sevkedıyorla':. Re
biinin bir hücumu sağa geldı. Fa· 
kat Leblebi yetiıemedi. Gene Re
biiden bir akın oldu, ancak of
sayt. Framızlar gene hücum ha· 
)indeler. Top bizim nısıf sahamız
da. Ortadan Leblebiye gelen bir 
topu önünde hiç kimse olmadığı 
halde sürdü. Kaleye bet metre 
mesafeden barice attı. Bir firikik 
oldu. Zeki çekti. Biraz yandan 
kaçtı. Bizim çocuklar bugün iyi 
oyunlannı tutturamadılar. Hücum 
dayız. Fakat neticesiz. Rebii da
ha ayarını bulamadı. Rüzgarı he
sap etmeden ortalıyor. Tabii Leb
lebi de yetitemiyor. Bize •ağdan 
bir korner oldu. Ortaya geldi. 
Delfour çekti. Hüsamettin güçlük 
le tekrar kornere atabildi. Galey 
çekti, fakat Delez kafa ile harice 
attı. Bu suretle bir tehlike atlat
tık. Mukabil akınunız neticeıiz 

Maçtan evvel 

oldu. Veiaat'tan ortaya ıelen to-1 güzel bir initle ortaya eeldl, fa· 
pu Delfour ile Hüaamettin kotma kat Uitfi yetİ§eDledi. Tauin kur
ca oynar eibi tutmafa çalııtılar tardı. Rebii iyi iniıler yapıyor. Ze 
fakat avut oldu. Bir parça Fran- kinin oıkı bir tütünü kaleci yaka-
11zlar sıkıtıyor. Ancak bizim for- ladı. Bizimkiler biraz açılır gibi 
vet çok çekingen oynuyor. Fran- oluyorlar. Rebii bugün iyi oynu
sızlarm güzel bir hücumu, Delez yor. Bütün hücumlarnnız onun ta 
in bir ıskası yüzünden kaçtı. Misa rafından oluyor. Sağ tarafunı:ıı bo 
firler bizim kalemizin önünde paa zuk, Ala, Leblebi oynayamiyorlar, 
laııyorlar. Bir degajmandan isti- Fransızların akmlannı yaıar dur
fade eden L\ıtfi topu sürdü. Fa- duruyor. Bug~. Nihat iyi OYDU• 
kat Maireaae kale önünde topa a- yor ve kafası •ılıyor. Kale önünde 
yak koyarak kalecilerine verdi. aıkıt~~ık. Fakat Mehmet ıüneı
Biz de ciddi bir tehlike geçirdik. !en ı~tıfade eder-;~ vole yapmak 
Fransızlar çok güzel paslaııyor- ıatedı. Olmadı. Hucum hattı çalı. 
lar. Nihattan Rebiiye giden top (Devamı S inci sahift!de) 

Terkosun 
Yeni tesisah 

Küşat resmi on beı 
güne 

kadar yapılacak 
T erkoı tirketinin suların 

tasfiyesi için Kağrtanedeki ter 
şih havuzlarında yapmıt oldu. 
ğu otomatik tasfiye ve filtre 
teıiaab hitam bulmak üzere. 
dir. Bu tesisat mucibince ıu
ların taafiyeıinde kullanılan 
chlorure de chaux yani kireç 
kaymağı sulara otomatik bir 
tarzda verilerek sular daha fen 
ni ve sıhhi bir surette taafiye 
edilecektir. 

Bu tesisatın kütat resmi 
15 güne kadar merasimle yapı 
lacakbr. 

Merasime Vilayet, Belediye 
erkan ve gazeteciler davet edi
lecektir. 

Torpitolar da 
Geçtiler 

İtalyan filosu ayın 
on dördünde 

limanımıza dönecek 
Limanımızdan geçerek Var 

na'ya gideceğini yazdığımız 
İtalyan filosuna menıup Bas. 
sini, La F arine, Cosenz ve Cai. 
roli torpito muhripleri limanı. 
mızdan Karadenize çıkarak 
Var~•'Y_• gitmi.§lerdir. İtalyan 
gemılen ayın 14 ünde limanı
mıza gelerek altı gün kalacak
lardır. 

Fransada işsizlik 
. ~~~IS, 8. A. A.- Meb'uaan nıeoı 
lısı ı§aızllte alt istizahlann münaka 
taamı ~J?&tınak ı11retile hllkilmete 
beyanı ıtimat eden rüımarneyt 13 
muhalif reye kartı 485 reyle kabul 
eylenıittlr. 
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Muhabir mektubu 

Çorlu'da soğuk ve 
sıcağın nisbetsizliği 

Evvela adı "Zorlu,, iken şimdi 
Çorlu olan 

bu kasabamızda nevarneyok? 

Çorlu hükumet erkanı muhabirimizle beraber .. 

ÇORLU: Cehennem ateti gİ· 
bi yakıcı bir hava, Yemen ııcak· 
larına rahmet okutuyor! Gece 
trenile citmek için beni iataayon
daki h-.neaine davet eden pan
car mıntakası ziraat müfettiti 
Fethi Beyin bu çok kibarane da
vetine pek geç muttali olduğum 
dan dolayı maaleaef icabet ede
medim ve biazarur eündüz aı
caklarına kaldım. Çorlu iıtaı· 
yonuna çıkbfım zaman hiç bir 
•asıta bulamadıfnndan gÜnef 
altında şehre kadar yürümek 
!Azım geliyordu ki, bu benim ya
pacağım bir İt defildi. Derhal 
oradaki aıker arkadatlarıma ha
limi arzeyledim ve lutfettikleri 
araba ile kaaabaya gelmeğe mu
vaffak oldum. 

Buraya ikinci uğrayı§ımdır. 
O zaman çok aofuktu ve ortalık
ta net'e yoktu. Şimdi iae çok ıı· 
cak •e her tarafı net'eler içinde 
buldum ... Beni en evvel (Davit) 
İlminde tuhafiyeci bir muaevi va
tandat tamdı. Mefer kendiaile 
latanhuldan aıinalığunrz varmıt ! 
Beni hemen dükkanına aldı. Her
kes ceketaiz geziyor. Hava dur
ıun. Lodoa berbat, halk bitap ve 
ye rııunl 

KA. YMAKA.M SALA.HA.TTIN 
BEY 

Buranın Kemal Bey namında 
babacan bir kaymakamı var idi. 
iki aene evvel kendiıini burada 
bulmuJtum. Sonra tekaüt olarak 
fücceten An.karada vefat etmit
tir. Çok kıymetli bir idare me
muru idi. Mevla gariki rahmet 
eyleye. 

Şimdiki kaymakam bepimi
:.r;İn hocaıı olan methur tabiiye 
muallimi Eaat Patanın oğlu Sala
hattin Beydir. Kendiai mülkiye 
mezunu oldufu halde müakirat 
müfettişliklerinde bulunmuş ve 
birinci defa olarak buraya kay
makam olmuştur. Çok nazik ve 
çok halük olan Salahattin Bey 
kazanm idareainde pek ıilzel 
muvaffak olmaktadır. 

TARiHÇESi 

Çorlunun baniai (Yankomat
yan) namında birisidir. Burasını 1 
Muradı Hüdavendigar fetbet
mit ve kaleaini tamamile yık
mııtır. Bizanahlar kaleyi tekrar 
yaptırmıtlaraa da Yıldırım Ba
ye:ı:it yine bedmettirmittir. 

Bizanıhlar zamanmda (Pey• 
niri bol) manaıına olarak (Tir
loi) denmiıtir. Karadenizden se
len baya cereyanlarmm takaim 
ve telaki mahalli bulunduğu ci
betle pek aoğuk bir yer oldu
ğundan ~tihten aonra (Zorlu) 
namı verildifi ve müriar .zaman
la bu iımin Çorluya inkılap ey
lediği Naima tarihinde yazılı
dır. "Çorlu ovaaında oabablaya
am!,, darbı meMIİ de buraıının 
ne kadar aoğuk bir diyar oldu
ğuna ifarettir. 

MEVKii 
Çorlunun rakımı ( 195) · tir. 

V Asi bir ova Üzerinde ve latan .. 
bul ile Edirne'nin ortaırnda ve 
demiryolu güzerıahrndan iki ki
lometre meaafede ve bir aırtm 
Üzerindedir. Arazisi münbit ve 
mahsuldar olduğundan buruı 
bir ziraat memleketi olmut ve 
unayii terakki edememiştir. 
Çorlu ova ve mer'alarırun vüı'a· 
ti koyunculuğu ilerletmittir. Pey
nir, yoğurt, yün, hayvanatı eh
liye, koyun ve kuzu ticaretile 
maruftur. iklim itibarile Çorlu
nun ıahil mıntakaıı mutedil ve 
İç tarafları sert ve sağlam bir 
havaya maliktir. Kışın çok faz· 
la kuru aoğuk yaparıa da bava 
ve ıu itibarile Trakya'nın bir 
çok kaaabalarından iyidir. 

AHVALi UMUMIYESI 

Asayiş 
az 1 kumar 

mükemmeldir. l4ret 
yok ve fuhtiyat pek 

ma hastalıiı varıa da muntaza
man kinin tevzi olunmaktadır. 
Dairelerin muameJib pek mun
tazamdır. Kazanın umum nüfu
ou (23161) dir. 

Ümran noktaaından oldukça 
terakki vana da müteaddit i4° 
galler yüzünden :ı:avallı Çorlu· 
nun uğradığı tahribatın telifi
ıine maalesef liyıkı veçhile ça
lıtılmamaktadır. 

BELEDiYE iŞLERi 

Buranın belediyesi elektrik 
yaptınnıt ve bir de arozöz mü
baya eylemi,tir. Fakat kafi dere
cede faal değildir. Belediye
nin varidah ( 42,000) lira 
ve reiain maaıı da ( 150) lira o
larak teabit edilmipe de bunun 
kabul ve taadikine müaaade e
dilmemit ve riyaset maaşı 75 li
raya indirilmiıtir. 

Burada mükemmel bir un fab 
rikaaı mevcut olduğu cihetle 
hariçten celecek unların kilosu
na belediyece kırk para ok
truva konarak diğer mahaller· 
den un gelm9İne mümanaat e
dilmit iae de vaki fİkayetler Ü· 
zerine bu reaim ( 5) paraya indi
rilmif olduğundan ekmek yedi 
buçuğa diifmüttür ! Belediye bu 
oktruvanm tenzilini bahane ede
rek parasızlıktan İmarat yapa
madığını ileri sürmekte İmiş! 

Belediyenin arozöz ve mo-
tör pompu olduğu halde ıu aı
caklarda aokaklar aulanmamak
ta ve halk cayır cayır yanmak
tadır. Belediyenin dütünce
sine göre, li.ıtik tekerlekler 
eakiyecek ve bir daha tedariki 
mütkül olacakmıt ! 

Süphe yok ki Çorlu gibi ara• 
ziıi münbit iıtihaalitı cok 
ve ihracatı mühim olan· ve 
bilhao•a her mevsimde alış 
vel"İşinde faaliyet bulunan bir 
kasabanın Belediyeıi her şeyi 
yapmağa kadirdir. 

KULÜP 
Çorlu merke:ı:inde ahali ve 

memurlara mahsuı olmak üze .. 
re kaymakam Beyin hiınmeti
le ıüzel bir kulüp açılmıttır. 
Kulübün mevkii, binaaı ve dahi .. 
!indeki mefrii4at ve elektrikle 
tenviratı çok ho,tur. Geniş sa .. 
lonunun ortaama bir bl&rdo ma
aaaı konmuf, her f"Y tertemiz 
bir halde yerl.,.tirilmittir. 

Ralflp KEMAL 

Adliye vekili on 
gün kalacak 

latanbulda bulunan Adliye ve
kili Yuıuf Kemal Bey dün Çamlı· 
cadaki ikametgahında iıtirahat et 
mittir. Vekil Bey tahaına ait bazı 
itlerin teıviyeoi için lstanbulda 
bulunmaktadır. On gün sonra An
karaya avdet edecektir. 

Haçik Ef. dün 
defnedildi 

Vefat ettiğini yazdığımız buru 
fatçı Haçik Keğorkyan Ef. nin ce 
nazesi dün Beyoğlundaki Ermeni 
kiliaeainden kaldırılarak Şitlideki 
Ermeni mezarlığına defnedilmit· 
tir. Cenazede Türk matbuatına 
mensup bazı zevat ile Ermeni pat 
riii ve Ermeni muteberaru hazır 
bulunmutlardır. Bazı müeaaeaat
tan çelenkler gönderilınittir. 

Ağrı mahkumları 
Ağrı dağı iıyanında mah

kum olan 90 şakinin mahkiimi 
yet müddetlerini ikmal etmek 
üzere lstanbula sevkedildikle
rini yazmıştık. 

Mersinden vapura bindiri
len bu mahkiimlerin bugün şeh 

HARİ· Cİ HABERLER 
Hoover projesinin mü-1 Çinin 

k 
1 Bir teklifi 

na aşasına başlandı 
Japon mahafili ma
nevra addediyorlar Amerika Reisicümhurunun 

teklifi hususi 1 
TOKYO, 8 (A.A.) - Çin 

hükumeti karşılıklı bir ademi 
tecavüz misakı akdi hakkında 

ahvali hesaba katmayormuş müzakereye girişmek için Sov
yetler birliği hükumeti ile ıi

beyanatına şu suretle ce' am etmiş- yasi münasebata yeniden baş. 
tir: ı Iamak teklifinde bulunmuş· 

CENEVRE, 8. A .A.- Terki tes
lihat konferansının umumi komisyo 
nunda Hoover teklifatına ait müna· 
kaıalar ""41amııtır. 

Kanada murahhaaı M. Dupre,pren 
Iİp itibarile Amerika tekliflerini met 
bebnif, fakat bunların huıusl ahvali 
beaaba katmamakta olduklarını aöy 
lemiıtir. 

M. Carton de Viart. Hoover telı:
lifatınm buauıi silıih imalab hak
kında derin bir ıükütu ibtin etme
aine rağmen lehinde bulunduğunu 
söylemit ve bu meıelenin bir netice 
ye isali hususunda iırar eylemit
tir. 

Kabul edenler 

CENEVRE, 8. A. A. - Tahdidi 
tealibat konferanaına iştirak eden 
Meksika, Çin, lıveç, Estonya, lniç 
re, Argentin ve Romanya murahhas 
ları Hoover tekliflerine ea.aı itiba
riyle İftİrak ve bu teklifleri kabul et 
tiklerini bildirmiılerdir. 

M. Boncour küçük itilaf bükı1met 
!eri ve Leh murahhaaları ve M. Po
litis ile görüşmüttür. 

Japonya muarız 

" Japon bahriyeoi tayyare gemile- tur. 
rinin hacimlerinin küçültülmesi tek
lifini tasvip r.tmektedir. H a tta tay
yare gemilerinin tamamen ortadan 
kalcfırılmasını bile muvafık görmek
tedir. Ancak Japon bahriyesi tahtel 
bahirlerin ilguı ve torpido mubrip
lerinin istiap hac.İmlerinin azaltılma 
sı teklifine muhaliftir!' 

Moskova'daki Japon sefiri
ni bu tekliften haberdar eden 
M. Karahan Sovyetlerin bir mi 
sak akdi teklifi mevzuu bahsol 
sun olmasın, Çin ile tabii ve 
muntazam münasebetlerin ye-

LONDRA, 8. A. A. - Avam Ka- niden tesisini derpişe hazır 
maı-aaı, bütün askeri ve bahri tayya olduklarını da söylemiştir. 
relerin siklet ve adetlerini beynelmi 1 , . .., • 
Jel bir mukavele ile teahit edecek 0 • Tokyo dakı resmı mahafil 
lan tahdidi teolihat meeeleıile meı- bu teklifin Mançuri meselesi. 
gul olmuştur. nin halli için Japonya üzerin. 

Hükumet. Büyük Britanya mütta de bir tazyik yapmak maksadi 
hit ~raliyeti'.'i'.' hali hazırdaki !"yya le Çin tarafından tertip edil-
re kuvvetlerını harpten •onraki eyle · b' ld - ••t 
mit olduğu bı .. uıunda nazarı dikka mi ış ıdr dmanevra 0 ugu mu a· 
ti celbeylemiıtir. easın a ır. 

M. Baldvin, umumi bir itilaf ile 
hükumetin teslihatta daha fazla tah 
didat yapmağa hazır olduğunu söy
liyerek beyanatına hitam vermiştir. 

Casus 
Fantoma ;ngiliz tezi 

CENEVRE, 8. A. A.- Avam Ka
maraaında M. Baldvin tarafından ı 
Hooveı teklifatı hakkında ve izah o- y k l k d 

.TOKYO, 8. A. A. - Bahriye na lunan lngiliz tezi Cenevredeki bü- a a anan ar a aş-
zırı namına beyanatta bulunmağa se t~n ~e~eti ınurahhasalara tebliğ e- ları da 
li.hiyettar mümeuil dün M. Bald- dılmışbr. 
vin'in Avam kamarasında tahdidi lngiliz hükı1meti, Hoover tezine isticvap ediliyorlar 
teslihat hakkındaki teklifini mevzuu muarız değildir , fakat bu tezde bil
bahsederek Japonya'nın büyük harp baaaa mütterek gaye olan tealihatın 
gemileriyle kurvazörlerin tonili.b tenzilini intaç edebilecek münaka4a 
m~kdarlarının azaltılmasına taraftar ta esas te,ki1 eyliyebilecek bir ze
oldusrunu, fakat büyük •affı harp min gibi telakki eylemekte ve böyle 
gemileri hakkında teklif edilen rak- bir mahiyet görmektedir. 
kamlara muarız bulunduğunu . bun- 1 M. Baldvin, Jngilterenin hava ve 
dan baıka Japonya'nın kruvazörler bahriye kuvvetlerinde şimdiye ka-

PAR1S, 8 (A.A.) - istin
tak hakimi, Lehli talebeden 
F eribel Strom ile Romanyalı 
ressa~ Meileri isticvap etmiş
tir. 

Bunların her ikiıi de Fan. hakkında teklif edilen rakamlar bu- dar yapmış olduğu tenzilata i.,..et 
ausunda düşünmek için kendisine va eylemiş ve imperatorluk araziıi ara- tomas işinden dolayı maznun 
kit bırakılmaaını iıtediğini söyle- sında mevcut münaaebetlerin temini bulunmaktadırlar. 
miştir. aadedindaki huıusi zaruretleri kay- j St d' l k 1 

B h · · · bu ·· ·ı· d · · rom ın eme mer ez e-a rıye nezaretının mumcııı t etmıttır. ı .1 ' .. I . . 1• rı e tayyare motor ermın p an-

Bir Fransız denizaltı 
gemisi battı 

larının kendi evinde bulunma
! sı sebeplerini şayanı memnuni 

yet bir tarzda izah edememiş. 
tir. 

Kendi aralarında ve Fanto
mas ile muvacehe edilen maz
nunlaı- yekdiğerlerini tanıma
makta oldukl.,.rını beyan etmi9 

Birden bire batan gemide 49 ı ıerdir. ___ _ 

kişi vardı. yedisi kurtuldu 1 lrlanda - lngiltere 
CHERBOURG, 8 A . A.- Promet 

hee Fransız tahtdbahri meçhul bir 
sebepten dolayı L~vi brununun 7 
mil şimalinde SO metre derinliğinde 
babnışbr. 

Mürettebattan 49 kiti ile mühen
dis ve amele olarak diğer bazı insan 
!ar da tahtelbahirde bulunmakta i
diler. 

Yalnız mürettebattan 7 kiti kaza 
eanaıında tahtelbahirden denize fır
latılnuş olduklanndan kurtulabilmit 
lerdir. 

1 fel.ketı. ı b' LONDRA, 8 (A.A.) -
emeyen a n yan •• ır manev • l . A 

radan ileri gelmesi ihtimali olduğu- Avam kamarası, rlanda ıthala 
nu ıöylemiıtir. tına hususi rüsum vaz'ını İstih 

Dalına kapakları dalı! eanaaında daf eden kanun layihası madde 
ıüratle kapatılmıt bulunduğu tak- !erini tadil etmeksizin müna
tirde tabtelbahrin tahlisi ümit edile kaşa etmi,lerdir. 
bilir. 

Sorulan bir suale 
Bir tahtelbahir avcısı avizo ile bir 

Iikte 4 remörkör, 3 tahtelbahir ve 3 M. Thomas şunları 
deniz tayyareai tabarriyat yapmak- tir: 

cevaben 
söylemi,. 1 

tadırlar. M. de Valera, İmparatorluk 
Bahriye nazırı kumandan C.glia' hakem mahkemesini kabul edi 

Ç k' ya bi_r telgraf. gönd~rek k~rt_arma 
1 

yor. Kanun layihası hareket. 
arpı!Jnıa yo · ~eli:l'.a~ının . .'craı_ı ıçı~ Art~gho tab · siz durmaktadır. Fakat akıi 

CHERBOURG, 8. A. A. _ Dün · lıııyeaırun gonderilmesınde ıorar ey- h ld • k ı~ "h b'' lemi tir. a e aynı anun ıayı aıı u-
aaat 17 ye doğru vuku bo.lan Pro- ' ı tün icabat ve netayicile acilen 
methee tahtelbahri kaza11 ne bir çar 75 nıelrt> derinlikte tatbik olunacaktır. 
pııma nya karaya oturmaktan veya 
but ne de bir enkaz ile müaademe CHER:BO.URG, 8. A. A.- Bir 1 Avam Kamarası ayni zaman 
ebnekten ileri gelmemiştir. kaza neticeaınde batan Promethee • . •• 

Deniz albnda 2000 ton hacmi iıtia t.ııtelbahrinin bulunduğu yerin Le- da hıçbır tadılat Y~~mak~ızm 
biıinde bulunan ve aon defa inşa e- Yi burnunun timalinde ve 75 metre Malta kanunu esasıaıne aıt ka 
dilmiş olan bu cüzütam henüz tam derinlikte olduğu teabit edilmittir. nun layihasını da müzakere et 
bir mükemmeliyetle seyredebilecek Artiglio ~e R:ost~ _gemi.1~ kar- mit ve üçüncü lriraatinde kabul 
halde bulunmadığından dünkü deniz tarma amelıye1Jne •ttırak ıçın yola eylemiştir. 
ıatbmda yapılan tecrübeler bilhaıaa çıkımtlardır. 
lüzumlu ırörülen tertibabn ittihazı Mezkiir kanwı bu ıuretle 
için yapılmıt bulunmakta idi. Yeri ııasıl bulundu? her iki meclis tarafından tas-

Kaza alelade şiddetli cereyanlarla CHERBOURG, 8 . A. A. - Pr• vip ve kabul edilmit bulunmak 
kabaran sular üzerinde vukua gel- methee tahtelbahrinin battığı y« tadır. 
mittir. tahtelbahre baitlı bulunan ve kaza 

Sefine süvariıi ile 6 zabit ve bazı esnasında gemiden aynlan telefon 
tayfalar geminin göverteıinde bulu- ıamandtrası sayesinde tayin edil
nuyorlardı. Tahtelbahir zahiri hiç- mittir. 
bir sebep olmakıızın birden bire au-
lara ıırömülmüttür Kurtanlan 7 ki-

MüstemlekAt 
Arasında 

ti balıkçı kayıkları tarafından tahlis ŞiJi vakayil PARIS, 8. A. A. - Müıtemlekat 
edilmitlerdir. araamda itilaf buıulü için bir Fran-

Deniz tayyareleri nerede oturdu- SANTIAGO DE CHILI, 8. A.A. aız konferanaı teaiıi makaadile eabdı 
ğunu tayin için hemen istik~afa~a l tdare Ju.nte azaıından ikia!nin iatifa- Fransız reia~ ~mhu.ru M. Cu~ 
batlamışlardır. Maırruk sefınenın oı haıebıle M .Carloı Davıla bugün 1 Doumergue'm nyaaeti albnda dun 
kurtarılması için bütün tabii.iye ve- bilfiil Şili reisicümburu bulunmak- muhtelif müatemleki.t birlikleri mü
saiti harekete geçirilmiştir . Maama- tadır. meaıillerinin ittirakile bir içtima 
fih bütün bu ameliyeler cereyanla- Cenubi Şili' de Concepcİon' da ko· akdedilmiştir. 
rın ıiddetinden Ye denizin kaza ma- münist karg&Jalıklan zuhur ettiği M. Gaaton Doumergue, bilhaıea 
hallinde fazla derin olm~oından do- söylenmektedir. müıtemlekata malik ecnebi devletler 
!:~çok müşkül gibi görünmekte- SANTIAGO DE CHILI, 8. A. A. 1 le.~ütekabi~ yardım mukabela~de 

Boğuldular mı, halii 
sağ mıdırlar? 

CHERBOURG. 8. A. A.- Promet 
hee tahtelbahrin.in süvarisi. geminin 
ıuyun aathında tabii bir şekilde aey 
rebnelı:te olduğu, ve gövertede 15 
kişi bulunduğu sırada bir kaç aaniye 
içinde sulttr arasında kaybolduğunu, 
bu eınada haııl olan yan dalgalarile 
suyun ~zünde kalan güverteden 

Hükümet istifa etmittir. mufterek bir lıareket ve meaaı te
min etmekle mükellef bulunan yeni 
müeaaeaenin vazifelerini terh n 
tafıil eylenıittir. Rekoru 

Kıramıyacaklar 

NEVYORK, 8. A. A. - Devri a
lem seyahati yapmak ÜZre hareket 
eden Amerikalı tayyoreci Maıtem i 
le refiki Griffin kontrol cihazlarının 
işlememesinden dolayi Ruaya dahi-

lngiltere parlamen
tosunda tatil 

LONDRA. 8. A. A. - M. Bald
vin Avam Kamarasında 

DAK.i 
Teslihat konferansında Anı 

rika teklifi 
hakkında Türk noktai naz 

Cemal HüsnüB. yin şayanı dikkat beya 
CENEVRE, 8 A.A. - Anadolu 1 

Ajansının huauıi muhabiri bildiri 
yor: Terki tealibat umumi ko· 
misyonu Amerika teklifinin müza 
keresine batladı. Söz alan murah 
haaımız Cemal Hüanü Bey, Ame
rika teklifatı hakkında Türk he
yetinin noktai nazarını izah etmit 
tir. Cemal Hüanü Bey heyetimizin 
bu teklifi muhabbetle kartıladığı 
nı ve Hoover beyannameıindeki 
prensiplerin eoaa itibarile Türk 
noktai nazarına mutabık olduğu
nu &Öylemit ve Türkiye Harici ıi 
ya.etinin Tevfik Rüttü Beyin Bü
yük Millet Mecliaindeki nutkun
da izah ettiği gibi Kellog miaakın 
dan mülhem olduğunu teılihattan 
tasarruf uıulünün Türkiye tarafın 
dan harp bütçesinde iki senede 30 
milyon lira tenzil edilınek sureti 
le eaaaen tatbik edildiğini, milli 
müdafaa vekilinin keza Büyük 
Millet Mecliaindeki beyanatından 
bazı parçalar zikrederek İzah et-

miştir. Murahhaıımız bazı 
nn tamamen ilgası hakkında 
over teklifinin Türk tezinde .. 
den beri mevcut olduğunu 
miş ve İstihkimlar ve müste , 
kuvvetleri hakkında bazı ih 
kayıtlar dermeyan ettikten 
Türk heyeti murabhasaıının 
rika teklifini terki teılibat 
sında esaolı bir adım telakki 
ni ve bu teklifin derhal mü•• 
sine taraftar olduğunu ve bu 
lif Sovyetlerin teklifiyle meı 
lirse muvafık olacağ"ıru 1 nuı 
fih en ileri terki teolibat te 
kabul edeceğini mükerreren 
mit olan Türkiye heyetinin 
tezine yakın olan Sovyet, ita 
ve Amerikan tekliflerini 
mü,tereken gerek münferideO 
zakereye amade olduğunu 
etmittir. Bu beyanat konf 
muhitinde, bilbaaaa Ameri~•. 
yeti murahhaaaaı nezdinde ı1' 
tibalar tevlit ebniştir. 

Lausanne itilafının 
kat'i şekli nasıl? 

' .....•. 
Bonoların itfa müddeti 37 se 

olarak tespit edildi 
LAUSANNE, 8 (A.A.) -Tamirat borçlarının 

için götürü olarak tesbit edilen üç milyar altın markhk ın· 
bu husustaki itilafın imzası esnasında çıkarılacak ve beyne~ 
lel tediyat bankasına tevdi edilecek bonolardan teşekkül '9' 

cektir. ; 
Beynelmilel tediyat bankası tam üç senelik bir mor~ 

yomdan sonra bu bonoları tedavül mevkiine ihraca batlıy lııl' 
tır. Bu bonolar yüzde beş faiz getirecek bundan baıka itfa ~ 
sabı için de yüzde bir ayrılacaktır. itfa müddet 37 sene ol• 
tesbit edilmi9tir. 

Paris sefirimiz Fransa reisi cül 
huruna itimatnamesini verdi 

PARIS, 8. A. A. - Reiıicümhur M. Lebrun dün yeni, Türkiye; 
yükelçiıi Suat Beyi kabul etmiıtir. Suat Bey itimatnameaini takdim 
mittir. Tetrifat müdürü Umumiıi M. de Fougiere ıefarete giderek St~ 
Beyi almıt ve Elize aarayına kadar kendiıine refakat etmittir. Oraclaıııf 
muhafız bölüğü tarafmdan raaimei tazim ifa olunmuftur. Reiaicümfı ~ 
yanında adliye nazırı ile sivil ve askeri maiyet erkinı bulunuyordu- , 
irat ettiği nutukta Reisicümbur M. Lebrun tarafından kabul edlleıı I 
aefir olmakla bahtiyar olduğunu söylemiş ve Türkiyenin iki memleke1 

aındaki do•tluk münasebatını daha ziyade tahkim ve Türkiye ile f~ 
ıun tamamen anlatdan menfaatlerine tekabül eden ahenktar müna•
inl<iıaf ı arzusunu bildirmİftİr. 

M. Lebrun cevabında bilbaaaa demiıtir ki: " iki memleketi rapttl' 
dostluk ve sayğı hisleri ve Zatıalilerinin tabıi liyakatiniz vazifenizio ~ 
vaffakiyetle bataıılacağırun bir burhanıdır. Franıız-Türk doatluğu a• 
nn miraııdır. Buna şimdi prenıiplerin ayni oluıu, teıekküllerin be~ 
terakki ve sulh idealin.in müşterek olmaaı inzimam ebnektedir.~ 

Sabık Mısır hidivi Atina 'da 
ATINA, 8 (Huıusi) - Bir aeyabate çıkmıt olan ıabık Mwr 14~ 

Abbas Hilmi Paşa buraya gelmiştir. Bir hafta kadar kalacaktır. 
' 

Yunanistanda Hoover teklifitı1 

kabul ediyor 
AT[NA, 8 (Huıuıi) - Cenevrede terki tealibat kongreaiade ~ 

Yu naniıtanın Berlin aefiri M. Politia Fransrz Murııblıaaı Pol Bo~ lıl' 
uzun bir mükalemede bulunrn11§tur. Yunanlıtan da; HooYer teklifioıi 
bule karar vermİJ bulunmaktadır. 

Yunan gazetelerinin neşrigalt 
ATINA, 8 (Huıuıl) - Burada müntqir bütün Yunan gazeteleri•; 

kiyenin Cemiyeti Akvama dahül haberini memnuniyetle kartılaınıtla ıJtl' 
Bu münasebetle Y apdmakta olan nefriyatta, bunun. Türk-Yunan,=:;,, 
tunn bir kat daha takviye edecek amiller araaında ıayıabileceği 
bahıedilınektedir 

Şif ide muvakkat reisicümhrıf 
SANTlAGO, (Şilide) , 8 (A.A.) - M. Carlos Davila rtıd' 

vakkaten Reiıicümhurluğu der'uhte etmiştir. 

Arnavutluk ajansının tekzibi 
'f' TİRAN, 8 (A.A.) - Birçok Arnavutların Yugoslav:r• ,.-

ilticaya mecbur kaldıkları hakkında Yugoslav matbuatı t=.,ı 
fından netredilen haberlerin kat'iyen a11l11z olduğunu Arıı• 
luk Ajan11 bildirmektedir. 

Bir ltalyan filosu 
Cezayire gitti 

CEZAYiR, 8. A. A. - Amiral 
Burzagli'nin kumandaaı albnda bu
lunan bir İtalyan Filoıu Cezayir'e 

Bir mad~n kuYo
•unda kaza . ., 

ROMA, 8. A. A.- Ancone et ıt 
rmda bir maden kuyuıund.•. ~ 
bahburab neticesinde iki ki41 



Muallim Mektebinden Çıkanlar Bir Klüp Yapıyorlar 
Ekonomi 

Fındıklar döküldüğü 
için rekolte az! 

Fındık mıntakalanndan gelen 
aberlere nazaran tahminler •• 

sulya, 1000 karpuz, 753 dönüm 
kavun. 

Eskiıehirde buğday 
ESKiŞEHiR, 6 - Bura piya

u11nda ltufday fiyatlan dti,üyor. 
Elı:otra ekıtra ltuiday fiyab 160 -

Fındık nuntakalarından alı 165, yapaiı 28 • 32, afyon 10-11 
nan malumata nezeran, Ordu arpa 25-30, tiftik 20-25 dlr. 

Havalar bir kaç ıründ- beri 

Memleketimizin 1932 sene
si fındık istihsalatı muhtelif 
mmtakalarda yapılan ilk tah
minlere nazaran 270,000 çuval 
iç fındık olacağı tahmin edilmi.t 
ti. 

nııntakumda ahvali havaiye ··'--r ıamdı. Cöl--'a lıararat 34 
teairile fındık mabaulü dökül- 4'::..ıir. •-
lllekte olcluju cihetle ıelrolte G 1 .M... 
140,000 kantardan 100,000 kan il ya5• 
ta.ra inmiıtir. Gireaon -taka Eaanı ff kokulu ıabwı i-
sında mahıulün dakülmekte ol malinde kullamlea - lüka ib
nıa11 haaeltile rekolte 450,000 tiyaca tekabül edaa aülyatı 
kantardan 300,000 kantara in- fıatlan aoa zamanlarda çok ıu 
aıiıtir. Görelede ilk tahni• kut etmiftir. 
edilen 80 ooo kantar Emdik Fiatm ıukutu ile lıeraher 
lllalıaulü ıd.Yali havaiye teairi- iıtibllk ulıiı, aabtlan ırüçlet 
le dökülerek 80,000 ne tenez- tirmelrtedir. Almanya, A.meri · 
zül etmiftir. M-leketimisin ka lnailtere. Franıa, lıYiçre 
bu -eki kat'I fındık rekolte ye' ltalyaya ihnıc:at imklnlan 
llliktarı 20 temmuzda Iıelli ola- ıırattınlmektadır' 
caktır. Amerilramn ihracat 
Birtalms kooperatifi ve ftb•llb 

Çekoelovakya konMloaLa- V~NGTON, 1 (A.A.) -C. 
iundan ıelan male=ata pe. mahiri Mlttah"dn• PÇGD-JU 
teko.IoYekya'mn 8roDO teh- aJ'I sarfnulaki 1!"1-h 131 ~ 
rinde L.e-.• ilel tiai tic:a- 211 biil 721 ve ithal&b da 11~ mil 
. ""'Y°""m - • 174 hin 477 dolara Mlii ol-

Muallimler 
Klübü 
Cemiyet haricinde 

bir de klüp 
tesi•i düıün616yor 
Kız ve erkek muallim mekteple

rinden mezun muallimler Rııdi ara
ı-m.ıa bir Mezunlar Cemiyeti let
kil etmefi diiıii...-ktedirler. Cemi
yet, tamamen bir kulüp mahiyetinde 
olacak, Muallimler Birliiinin fuli
yet sahaoile menul olmıyacaktır. 

Şimdiki taaavvurlara ıröre cemiyetin 
Anadolu tehirlerinde de ıubeleri o
lacaktır. 

Muallimlerin 
Tekaütlükleri 

Vll,11ettf' 

Beledlgede 

Heybelide 
Elektrik 
Tesisatın bu ay so

nunda biti
rilmesi muhtemel •• 

Heybeli Adada elektrik te
siaatı sür'atle ilerlemektedir. 

Temmuz nihayetinde bitiri
leceği ve ay sonunda kütat rea 
mi yapılacağı anlatılmakta
dır. 

Anadolu yakasına ait bazı 
malzeme henüz aelmediğinden 
Anadolu yakasının elektrik te
bekesi daha yavat surette iler
liyor. 

Maamafih bu seneki progra 
ma ıöre, Heybelinin aahile ya
kın Ye mahalle olan kıımmdan 
bqka, Anadolu yakaıı teaisatı 
da aonbabara kadar ikmal edi
leeektir. 

Otobüsleri muayene 
Belediye F- itleri Müdür

lüğü rubaatiyelerini detittirmi
yerı 25 kadar otobiiaü muaye
ne ettirmittir. Otobiiı talimat 
aameaine muhalif Yaziyette o
lan otolriialere rabaatname Ye
rilmemittir. 

Haseki hutane•İ 
Haaekiniu haıtan.i teccli
lamir ~dilmektedir. lllfaal 

epice ilerlemit ve baltanenin 
Oda, bir talimatna- kalorifer tesintnıa bqlanmıt-

_ _.. ela tır. 

Zirai 
Sergiler 

me yuCU Hast.ııenin c:epheai pl 
getirilme•İni iatedi tekilde oluaktrr. lnpat bir 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Kalamış, Göztepe, Caddebostanı 
Otobüs cefası da olsa, buralarını görmek 
hakikaten o kadar mihnete değer yerlerdir 
istif tamam değil - SelAmi çeşmesinin önünde,. - Yazlığa 
giden ahbaplar,. - Adı Kalamıı yerine şu olmalı idi: Kal

mamıf··· - Ş~şkın bakkal da kinV' - Adalar yandı , 
Dunyaya çok erken gelmitiz ••• 

Otobüste tamam yir~i bir Aktama dojru, kapının önü. bakkal varmı~ ta 
ki,i idik. Halbuki, tepemız~e~ ne, tezlongları attık. Ne yalan - Ha .. d!!dim ·~ batka B 
bakan camın üstünde "14 kişı· söyleyim, aade ıezloncları at, dan yüz elli ser:e evvel lst 
lik" levhası, bizimle alay edtr makla kahnadık, bir iki kadeh bulda 'f•tkın bir bakkal ya 
gibi sırıtıp duruyordu. te biz attık. mıt olabilir. 

Dakikalarca beklemedenae, Ondan M>Ara celsin ıramo- Derken küçük bey yine 
dolmuta binmekten bqka çare fnn .. " bot ,eımeı; mi? 
llalamayan mütteriler arumda 1 Bizim ebbabnı delikanlı oi- - Hani ıisara? diye 
çok haklı olarak mırıldanma- lu, bilikletten biç qaiı ılUllİ. ca: 
lar batladı: yor. "Şu lizan .. ., dediler mi, - Bırakın .•• dedi, lillilae 

- Daha ne duruyoruz? Kalk çocuk atet Jibi mqallah" At. dmı. da aiıarayı -tt<ma.. 
aa ya.. Artık! layor biaildete, pdiyor. Fakat Babaaı ahldı: 

- latif tam- deiil mi yok her ıelitinde -tlaka -8 - Ne olacak? Şatlalıı 
aa... bir haberle ıeliyer: im böyle tatkm miifteriti 

Bu 11rada 'enç bir hanım, - Kalamııa kadar aittim.. lar •. 
kucaimda yanuau ile kapmın Domatea kalmwt!.. Ymneji bahçede, haYa 1 
önünde boy ıiaterdi. Otolıüa, - Bamya da almadın mı? limbasmm lflit altmda 
aç ıklü bir balina bahiı ıibi, - Bamya kalmamlf... aöyleye yedik, v---. 
bu yeni bamuleyi de dolıun - Ya ıiıara? ra, ufak cadde, ıece piJ" raaael 
mldeaine yerlqtirdikten aonn - Siıara da kalmamıt.. na çıkanlarla doldu. Caıldıııltıııll 
yola düaüldü. Ben, dayanamadım: tam iatikametinde, ı.i"iri'ihir' t.ilıl 

On adımda bir "np" duru- - Admı ranlıt koymutlar konlayarak uzaklqaa 1 
yoruır. Bir kiti iniyor Ye yerine lııu Kalamıım.. çiftlerin amnç çığlıklan • • 
3 kiti binmek iıtiyor. Kaıhköyü EY aahibi -clu: yor. 
aün altı yol aizında munca - Y'a ne elemeli idiler.. Çqtlakhk modaamı aia 
bir mola verdik. Yine inen - Kalamlf yerine kalm&auf lia ıJe lııu Kalamlf - Gim .. 
yok, binen yar. Sözün laaaaı, deseler daha iyi olardu. - Cadcw-tUll miaell • 
sekiz yeni yolcıa daha almıt ol. Feneryolu, JCalamıt, Cadde ılrtin.. Hele kadınlar, nye mültadele, ihraç ".e ~I Ctur. Si MaJU m tarihinde 

edenler kooperatifi namile bir hitam baJaa 11 snin ilk 1 aJ'I zar 
kooperatif tetelddll etmiftir. flftdaki ihracat ~ milyaa 812 

Bu kooperatifin makaadı te- itin 771 ~ - idhal&h da ese 
tekkiılü -..Lt l"f -wretier mil7on 128 ltm 498 dolara :riJue1 

Ziraat Odas.ı mai -siler ı.akkuı aya kadar nihayet llalacak-
.ı. lkbat Vekiletine bir rapor ver- tır. ruz 

11111tır. Oda bu raporunda, awıril• T epebaıınclaki F enerbabçe stadını geçtik-

duk. Artık, uçar ıibi ıidiyo- bo.tanı Ye Gktepenin aahU mayo ile dolqır ıihi hir ~ 
kıamnu tetkil eden bu ıenit ıa Ev sahibi bana 11zalrt911 
bade, adam alalb lıir bakkal dalama nurlu manzaramı 1 

rin çok muvaffü olclutunu " me- tramvay hattı ten sonra yükümüz biraz hafif 
seli ıreçen -eki -ıriyi on sekiz k 1 de · d l lıin kiti ıreıuliii t..ıcle, lıu s....ı.i - ledi. Fa at az i er yıne o -

mun e ı mittir Halbuki PÇGll 1931 -
•raamda takaı itleri için taYU sinilı ~pi alddeti sarfwdald ilt-

yok, bir kaaap yok, bir zene- teriyor: 
vatçı yok. Kötkdelriler, -ell - Bak, Adalar yandı.. 

•11t etmek eauma milptenldtr. -t a!lrhn 1 milJ'ar 128 aıil-

M • - ... lıia 04I - iılllalit ta 933 
ar•ılya ply•••· !uı,.on - hin 701 dnlara balit 

Son hafta ManilJa pİJ&IUI olm11f balunuyordu. 

pyi otu lıet itin ldfi ırndiiini yaz- T epebaıı ile Beyoilu bele. du. 
llllf sersilerin daha muntazam ter- diye dairesi arumdaki tram- Otobüı, bir aralık sulan ıü
tilıi' için Velilet tıınıfmdan bir ıer- vay raylannın altma beton ze- riil aürül akan bir çetmenin Ö
ıri talimatname.i yapdmaımı iıte- min int• edilmeai ~in bir müd- nünde durdu. Çocuklu hanım 

et almak için. Ya Pendiie a- Sordum: 
danı koıturacaklar, yahut ıün- - Acaba kimin narına. 
de bir buçuk koyun utan ma. Bizim ahbap anlatıyor: 

~aldanda tıı malGmat •erilmiı- Fransız ticareti 
lır: 

m~tir. detten beri yapdap ameliyatm yanmdakilere müjdeledi: 
Oda, ziraat odalan haldonda ye- b" · · la bi "ki · l 

halle kanbınm yaiaız etine - Buıün yine 
fit olacaklar... yok. Sen, cuma ıünleri ~edt 

Böyle yerde, oturanlar, ıün ye cl&ıütünü ,&meliaia! 
düzden her teJİ tedarik etmeli. ma doiru Cadcleboatum14111 
Alqam aofraya oturacaiımız pllja kadar lıütia ahil, 
...... bir de - , • ., ... bisim bir -~ yerini ...... _ 
eipra ..,._ ç4 IÔf. J!y eehi ai yayan, kimi araba, 

Arpa yibı: kilo idtiarile 57 
Fnı.k, yulaf 91,5, faıulya Bal
r.r antrepoda teslim U • 60 
frank kuru İİSÜlll laııair ıalta
~i 47s frank, ,_...rıa ıudık 
aıf Marıilya Samıun 295 - 305 
frank, 

PARIS, 8 (A..A.) - Havaa A
jamuıdan: TK&Nt - .....,.i .. 
Sin ..... ,_. PD 1iıpbi• s5 &; 
ıa U ınl lmzunaMla Fnm·
hariçle olan ticari vuiytti llak
kmda iııahat venniltir· Naaır -ı. 
telif istilasalit ıubelarinin ihtiyaç
larma P.,. yrı ayn kon-jaa •
aulü ile idhal edilen talıdidab ted
ricen tadile amade bulundujunu 
lteyan etmittir. Ticaret itil1fları-

ni kaaua ""fri için de uirawmakta- ırıncı •mı tmıı Ye ı nc:a - lıte Seli.mi çqmeaine ıe 
._._ Oda mlan 11 .. ., • - laamın intuma tır. diki 
ra Tı11 •·r; ICMtlıl, .., • ., lllllta Şirket, na.., ide Y.ulr: iri ha-m eninc:i 
pe, Bliıı"I ' • • • lır=· 91• • de lıütüa traaYaJ ra lıa •aıuna ıitti. Eli bayraklı bir 
toL ' m ..ı.tu •• ,.m .._. •- sııntle te•umle yenide ıadite adam, iki ........ =·--le ~ 
sull«i lıd.h·ılıı lrörlii ile ı.o p- T""I'" _, ~· 

itini• M.ilrlet MiYar oilu imda- tomoltil, itimi otollh:le, ., cekh -.. yecektir. •- beti: 
--------- Ke•llea 19oatan •u- -Yuak! •• Tamirat var" da yetitti: da batıra çat- rfi1e oftııMi 

Ayvahkta mahsul 
Ayvalık kuaımm 932 mu

hammen iatihnlltı 1,061,180 
buğday, 789,800 arpa, 518,100 
ı;&vdar; 220,850 yulaf, 548,100 
bakla. 468 bin burçak. 

Yazlık zeriyatta 1080 tütün. 
969 mıaır, 131 biriilce, 51 fa-

Ro.liste 

hali haattda icra edilmekte o 
nın • L-L_,_ .. 

lan, tekrar tetkikleri -• 
FranMY• claha lıılJtik bir tarife 
...tıutlel ıadiıı ık •• Franuz 
-kaftlllwl ikbaadi icabatm ,... 
allik - ihtipçlarma tetabak et
tilmık eadqesila harekat oluna
eaktrr. 

Şüpheli bir otomobil 

iatemipe de muvaffak olama
mıt, elinde torba ile vakalan
llUf tır. 

Yanke•icl 
Mu•tafalar 

Sabıkalı yankeaicilerden 
Mustafa ile arkaclatı diğer Mua 
tafa F-de Halda isminde 
bir adamm yanma sokularak 
kendilini memleketten t&n1dık
lannı söylemiılet ve bir müd
det konuttuktan sonra aynl
mıtlanhr. 

Sonradan Hakkı Efendi ce
binden cüzdenmm qırılmlf ol. 
dutwıu ıörmüttür. Zabıta her 

• so··nu··k, lik iki yankeıiciyi de vakalamıt F enerlerı P ası ve çaldıktan paralan bu~u·-

il k pal ı tur. iki Muatafalar adlıyeye 
çuha c a ı.. verileceklerdir. 

· u "f b ba Yer kav•ası Evvelki aalıalı p ... plhıla polisler / mıttır. anı e • lllUllllD fi . . e • • 
fiıplı:oli lıir otomolıil te..ı.if e4 itler- yarılmıı, bayım bır halde bu Karagumrakte m~ballebici-
.,_ Bu otoınolıil ......,_ brfı -t taneye ıötürülmüftür. lik eden Aydın uıta ıle seyyar 
4,38 .ıa mimkün ır...teloe oe..n •lr da ıebzeci Hakkı aruında yer it' 
~ ve ı.r-1tnl•n oiaHik ~ Galata yangın 1a1 etmek meaeleainden kav. 
~alda ıi4erlı:en sVriilwi!•: ~~=- Calatada Mel'at, Aziıı ye ıa çıknılf, kavıa neticesinde 
"~ •ptemt~ ıla b Mehmet iıimleriade üç kiti kav Aydın usta keserle Hakkıyı 
1,:Wr ~il:!., .., lıaplıtdnut ıa etmitler, bunlardan Mesut bqından atır surette yarala-
o1c1ıııa: önniitı.nlir· bqmdan tehlikeli aurette ya. mıttır. Aydın usta vakalanmıt 
..... !. polillsin ..... ... tır. 

KiDlıeıe.i..f'talırik etmit " .,._._ nl•nmııtır. Se "I 
lıif ~klEolunmuttur· Ot. .... R.JDUD kim tarafından ya- rsen er 
~ta Safa _,..ı.:~ f,'"': ralandıiı tahkik edilmektedir. Toplanıyor 
...... Saılim o"'u HisDUDDD ......... 1 ı••t yerlerhade 
...... oldaju ~:.h,r' ' ... ,.-- n Son zamanlarda, bıruzhk 
lı:ir U...tara ı.u.ı.,.....ıur. Polia .. lursızbk nk'alannm diğer aylara nia-
~118ta talı~' 'ı ....-:.:::: ..: Son zaman1an1a bir takım beale biraz fazl~lık ~~t.meai 
L_ ~oz otr.ız 1 1 fr _, .. · ti Bun poliıin nazan dikkatmı celbet-
.,. faala tafailit -m • ı . yeni h1r1mıar turemıt r. - m'ıt ye bu ıibi Yekayiyinia ta-

lr:--- -~ tar. Buri1ar ötede beride .yapd-
_:.-~burDUl""a aaakta olan iııtaat yerlenae ıe mamea nöüne ıeçmek için po 

yangın celeri ıiderek binaya " çalı. lia mtidürlütü buı tedlııirler 
Dan Biyii........., Kireç ~- tanlar• ait aaalz~ .,-ak alm:~eyanda aenerilerin 

4a Wr ya...., olnıat. r.lrat --~- tedırlar. Geçenlerde ilanlardan 
1111 -;rdan verilmeden aöndibiilmat bir kaçı yekal~tb. . .. tcıpt.blmuı, mükerrer aalnka. 
tG., Ayaaofya polll m.erk. eın.. böy blann poliıin nezareti daimeai 

Y-... ..ı.ı. Efpa Mfiri Gidim altmda bulundurulmaıı ıibi 
~ ı.a. ... laınl9fİ ~ Alt- le bir hırllSI daha cıarmu Mf• tedbirler de vardır. 
~ lıımumn lıitkinılelrİ ltnDye but belinde yakalıunıttır: .•- Dün de 60 kadar aabıkalı 
......... , uıç lııoruhnnm ~~' -~ salnkahlarden lrfanlki!amın- ••n" •-ı---9br 
~ çılmıqbr. 8all)'o <!!! .' - derwolan bu hınız eYVe ıece ye ser- _,. --· • 
..... ı- ile lıirinci lıalta. '1İ! ~ • mda a Serseriler hakkında adli 
lllıı tnam yanmq, ~t ~ Nuru Oıaaani1e cı".ar .Y - takibat yapılacaktır. 
~ pyreti .. ,....... oiiadi- pdmakta olan ~ı~ya 11'!; Sablkaldana ııahıkalan ye. 
riııı.....,,_tii rek eline ıeçi....-•ar qya,. •-.:1 _.J!ı_ kt el 
- r. -•·••• tam kaçacaiı aırada Diden ._.. eaume e Ye ye-Bfmlde .. ler de.. t......---. ol ..ı..-..:-;.._ ırm ae iı yaptıkları, nerede o-

~ "--!-..J. -dan reçmekte an -ysı;ır- ---~-1.l •• L.!& , ___ __;_!_. 
~ Ma*rn°• iaPK- r'~ a•ak aeeleriai duy 1 .,.ı-r- lllTil.....,arı t ...... ~ o-•· .......... •••ııil· do!-· ~ " • 

.. ıL1'8'2'1iDllııi .. ~~:;H-.~fl;!.t:"""~'W.:..~-81ii,;ııııiilıııi.i:.lıill!lıll 

.T - s-- .J ileri" • • • • 1 
• 1 ıli .,_ ı..ı , M"...,.. aauan p ımH•~ - Ben timdi ıicler, Şqkın Ye arada fınat lııul.ı.Jııça 
-e-11-Ye ~ ~,en .....- - c.a-" Bnak ta tıiz ıe

lüiü Y.übabçede Guraba hu- çelimi 
taneainin yanmclaki bo.tana a- _ Obnu.. Emir ftrdiler •• 

bakkaldan alır aelirim.. lerine aanlarak, 
- Şqkın balckal da kim? aon vapuruna tlar ~ 
- Ay, ıiz Suadiyedeki Şeı- ha geçe kalanlan, beitlbl 

~an suya 1«1Çen tün keatirmit _Peki •. ne yapalım? Geri 
tır, 

kınbakkalı bilmiyor musunuz? mecalıizdir. Otoaıobiller ı 

Boataa EYkaf tarafından 
kiraya ftrildiii için kiracur Ra 
miz Bey EYkaf müdürlüiiinü 
proleato etmit Ye ,;zeıerin 
lmnıdaju iddiuile (3) bin lira 
tazminat iatemiftir. EIUell 
hastane, lıoatan Ye au Yakıf ol 
duiu için EYkaf Müdüriyeti 
belediyeye müracaat ederek 
lıoatan auyunun akıtdmuını ia 
tmıittir. 

Bir ltalyan aeyyah 
kafilesi geliyor 
ltalyan l(talıriye birliii -iye 

ti ltu - .. lırimize lıir seyahat 
tertip ebıııiftir. Bu se:rallate itti
rak eden ltalyanlar Aiustoa •YI 
zarfnıda .. hrimize ır•lerek üç 
ırün kalaeaklardır. 

ıibı olmayan aah.kahlar hak. 
landa da aeraerili1c ni-name 
ai tatbik olımacalcbr, 

Esrar ve eroin 
Enelki ıec:e polisler devri 

yeai Aia camiainin arkamda. 
ki Mkakten 1eçeı ke.1 yol orta
sında yabp uyumut olan bir 
adam ıiinnütler ve uyandır
mak iıte1rifler. Fakat muvaf
fak olamelDlflardır. 

Polisler bu adamı karıa tu 
lumba ettirip karakola ıatür. 
mütler, üserini arahllflar, ltir 
'bıçakla, bir çala bulm11tlardır. 
Bu adamm büYiyeti tahkik e. 
dildiği zaman Tabtakalede o
turan laparlak 20 Y•tmda ma
ranıoz Mehmet Atıf olduju 
öğrenilmittir. 

Mehmet Attf111n esrar ve 
eroin içerek bu bale ıeldiii an 
lllfllmıt, Ye karakolda bir ya
tağa yatml&Rk uyanmaaı bek 
lenilmiftir. 

Mehmet bf aacalc dün ken 
disine aefebilmis Ye cloktora 
•bl ilitur. tıf hakbr 

, .... __ ,. 
.. llUllCllDl··· 

- Arka yoldan ıiderıiniz •.• 
Çaresiz, çifte haYUZlara aap 

tık. Oradan ıenit bir kavia çi
zerek Alman Kolleji önüne da
yandık. Biletçi baiırdı: 

Bu zamanda, bakkallar için. de, yan bayım bir halde, 
de tatlan bir adamın buluna. zeyk ehli hatun kif ilere rudııl 
bilecejine ihtimal ırermediğim nır ki burada... 
için lııu iMl:e ben de ıattrm doj Eaki dostun yer yar ftllıiblll 
rasu.. ajaran uçlarına bakaralı: ' 

Sonradan izahat verdiler: çektim: 
- Şatkınbakkal, Suadiyede - Ne yazık ki dünyqa 

bir semt iamidir •. Bundan yüz ken ıel.-ifisl 
- Kırmızı kötk! •. . . . . . . . 
Bu meYaimde yazlıia ıiden 

ahbaplar, pek çabuk özleniyor. 
elli aene evvel onda ıatkm bir M. Selllııa4:B• 

Meğerse onlar da bizi azlemit- Bir riipet teklifi 1 
ler. Bahçe kap11mm çmııratı, clava•ı 
çam ve sedir •iaçlarmm ıenit 
çadın altuı.da öile fekerlemeai Beyoiluada bir ırazinoda içer
yapan kötk halkını tatlı uyku- lerken bir kadını yaraladıklann
aundan uyandırdı. Bizi adeta dan eolayı polis tarafından dar-

"b k 1 d dest edilen ve karakola se..tıleri 
prbetten ıelir ıı i artı a ı- esna-da polise hakaret ad-. 
lar. Şezlonılann üstüne, sabi- _,.. da haldannda -ı. 7a 
le kartı yorgun arım uzandık. pıJmamau için ripet telı:lifinda 

Alqama daha yıl kadar va. bul- •- Valıram Bot-
ile .. . K-lin ............. kit vardı. EY sahibi; teklif et- ~ 
DMlerine ikinci ceaa -hk-.in 

ti: da ltaılamlmıfbr. 
- Hadi, ıize bahçeyi ıezdi- Maznıudann her ilôai de kan-

reyim... dileriıM ;_t e4ilea cünai rat •• 
Bahçede ne bahçe imit ya.. inkir •lmitlardir. Boi.. IÜtyat 

Bir kere ık alabildiji kadar =~:: :";:ıi..:-~ 
aenif.. Sonra da, yemitlfırin taı..il ..ı;ı. iski ı...teli ., ... 
eDYal.. Zerdali, erik, tefta)i, eöyl=itfir, lafıit olarak .tpil-j. 
dut ... Kopar kopar ye.. lae pelmlar de ...-lann polise 

.. ün . ..... habNt llllaadilıMiııııl,,........ Bo-. ... y-. L. "--- .....1:.... ......__ laklif _...,.._, 
Y er de dallaraula, si- - - ,_,~ ..,.,._ 
-m· ,~,_ü L.LI-·-•-,, oöıl iti dir, Mvhek=ı diia' 
-Y l1RTilll _ _.... .... ıeWtlaria ee1W iPı 11 tam-

Elma, iisiım, w.,, Ve dalaa -• ................ Boi01 -
neler... lmf olarak -hak •• adildifi i-

Bunda, batıra _..__ her P. talıliyosi taleltinda ı.uı-.., 
·-- fakat reia keadiaiaa iatida ile ..... meyYaya ,öyle maktan ipret 

etmek lcifi ıeliyor. ...-.t et111rini tefhim etmiftir. 
- A-.ı - iüze1 atlan. Sahte yaver deli mi? 

mz .. Demete kalmadan, ÖllÜ- Kandiaine Gui Haaratlariain 
müze tepeleme bir tabak uzat- yaveri li'ıi 6 YGl'Grak Oalriidar 
blar. ~mıı ... bir it içiv ai 

- Erik.. Lifı •i•-den wt ettiii -• t...ıüf olu-
çıkar çıknıaz haydi ki.ıe doluau nan kunduraa Owanıa tıWN adli 

ce muaye- llizum ırörülmiit 
erikler... va Olman muay- altma almmq 
Kö,kü -•imliğine kiralayan hl' • 

doatun blababjı az deiil Al- Çocuk dA-- ki 
lah artbnm demek hayırlı bir,.+me e 

Müzede yem 
.alonlar 

Müzeler Miidiripeti KMiııı 
Ş..ı.e.indey..W..dö.t..ı.. 
ya kıınr venllİftir Bu mlıllllıiii.aııııj 
ikiaini MılD'lılara •ier!-i ... 
rit ve Partlara ait eserlerle .. ~ 
rulacaldlr. 

Ancak .. teai .. ta, Maarif v: 
hllain .. - ••eı:eli 
....... dila hatJa....ııtır 

Oii=r taraftan a.bıi .._ 
si ıle Alıdlllıamit ,ılavrine ait 
---ler J'&phnnaia ......... 
........... ~ı...ı..ı~ 

Buncı.n ı.a,ı.., M .. rati)oet ,,. C 
Hri7et cınlularımı ııit o'-k 
reaiden mankenler 7aptınlacakbr. 

Si Alman talebe 
geldi 

._.,.aclaki Al-.ı talıı ... ıi 
den 30 kifilik bir ırrup dia pnı; 
Scheullar'in idaresi ltmda 
z~h. malısadile Kö.tencadaa 
l'mllze ıalnıitlenlir. 

düa olmaz. All'1ı ekailı-in mazm ebe 
diyelim .. J:,Tet" KalabUıiı,. v_........ otaraıı ltir kadı- Evkafta m.••• 
defil. Kötkteldler cfü-ie•"'8 - fOClliwıv ~ İltilllal 6'erek Evlıaf MiWiirluii -
~ ı. H .- --L..J<. iı s- •itwııuakle -- Ebe Z.rulıi T~ - .. • = 

I& ı.- ..::;; ~ _!Mc;-.;;LHa=n= .. ~-~·!':Jı~ı~•:•:=:·t1'ı~lll~~-~l~-il""':id:•:n~iti=Wı2nn,~~~~··~·~sı ~ --,..., ,..,.. ~ _. -hlr ••• ... la- flazir&a ictwtlec' 
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Asrın umde~i "MILLIYT::T" ı 

9 TE l uz 1 32 
1 darehane· Ankara caddeai, 

100 No. 

T lgraf ac! eai: ht '1illiyet 
Telefon Numa Iıın: 

~ı.~rrir ve Müdur: 24318 
'r . ı lerı Mudiırl · ru 24319 

idare ve Matbaa 24310 

B 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye içi 

1 •. K. 
3 aylığl 4 -

6 " 75' 
12 " 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28-

Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti goçen nüshalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
i!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz Ui.nlann mes'u
liyetini kabul etme._ 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilklly aakerl ,a..,ı merke 

zinden .-erilen maili.mata naza 
ran buıün hava ıı.çıl< olacak 
rüzııar timall utikamett- mn · 
tedil kuVYette eMCektir. Dün 
tuylkl aealml 7&1 milimetre a· 
zam! hararet 28, aıgari lS san 
tigrat idi. 

Haftanın Ya.ııMI 

Polis hafiyesi 
Nasıl oldum ?l·ı 

v 

-
uzerindeki mahut sesli odaya itilmeye batladı... Ortada gö. 1 
girdıler... rünür bir fey yoktu .. Ses mun- 1 

tlüseyin Bey dedi ki: tazaman devam ed;yor fakat 
-- Sıze bır kahve pitireyim.. ıreldiği yer belli oımuyordu .. 
- Fc. a olmaz .• Uykumu ka 

(Felek) hassasiyete kapılır 
çırır, bu gece pek uyumak ni- bir adam olmamakla beraber 
yetir de değilim. 

,-_m_I _S_ı_h_i_B_a_h_is_le_r_-"l _m_.f j 

Bir frengi 
frengisi, 

faciası, Sinir 
um felç .. A 

mı Beraber otunıru:r:... birincı def olarak batma gelen 
_ Yok, siz yatınız! Ben o- bu garip işten dolayı da hayli "Azi.1 Jo8t, reytanlar'ın duçı>.r olur. Bu zaaf, azanın 

dada yalnız kalmak İstiyorum. müteheyyiç idi. Kendini topla- •rıtmalan'ndan aalıın f La- itlemeaini, beynin çalı~maaını 

İ dı ve iti mantıkla takibe karar irin İfıJekarların tatlı cilv•- kökünden mahvetmez, zorla tı-
cap ederse aizi çağırırım. leri'ne de kapılma. Onlar'- nr. Uyııunıuz hareketlenne, ga· 

- Nasıl olur?. verdi ... Yatağın altına, anahta- dan bir tan••i bana uzak'- rip düıüncelerine rağmen, kendi 
~ Basbayağı olur. Yalnız, n üzerinde olan elbise dolabı. tan bir pıae göndermiıti; keyfine bırakılıraa hasta işile, gü 

ben apartımanda dolaşırsam y.a nın içi~, ii•. tüne, lavabonun yanına yaldaıtılım zaman cile uğraşır, Celirlen toplar, san 
) ~ inca tırnakları yiireiimi ya- atini yapar. 

but bu odadan gürültü fa an 1• 1 dolabının İçme hep baktı ... Ta. raladı; hala yüreğim kanı- Biraz ataı:ıda gorecefız. Umu 
şitirseniz kusura bakmayın!.. bii bır ıey bulamadı, !ikin ses ;yor, aon damlası'na kadar.., mi felcin aile içinde, cemiyet i-

- Ne gibi? 1 geliyortlu Dü,ündü tayyare (Hanri Hayne) çindc en büyük tehlikesi qte 
E ne bileyım Belki pa- ·· • ' 1 · · d budur. Haatanın ıağlam gibi her - • •• 1 kararnahlarındaln ae• ge en ta. Gerek akıl hastalıkları ıçın e • l d""" . b"I "d" O 1 rt f 1 ) ı " k . ha 1 ki 11 e ı6 ını yapa ı me.ı ır. y e 

lı ı a ~n ~.ur_.. rafı keşfeden alet hatırına gel- ve gere anır sla 1 ar a~aaın- biTan gelir ki, herke• bu tehlike-
- Yuregımı oynatıyorau- d :i . · d k" ete dıı pek az hastalık vardır kı hak . k b 1 bT H 1 1 

B. h d 'b" 1 ı. • asanın liZerın e ı gaz kında felci umumi kadar mükem "!n. ur ~nı o a ı ır. aa a e~-
nuz... ıraz ra at e er gı ı o - . ld k'"l"h ki' e gctıre- 1 1• d" .1 . 1 d.inı bahtıyar aanar, ı·uhunda hır • yı a ı ve u a şe ın me ma umat e ını mıt o ıun. ki k d S b 1 1 muştuLm •. f d Ald rek kulağına tuttu, sesin isti- Umumi felcin vüculle vaptığı bo- 1 ~yahı 1 vat rd ır. Çek ':' 1 avır-

ati e e iyorum.. ır- . . k f 1 .. 1 d zuklukları v nerede yerleıtığini ' ı~ evecan ' ır. o aoy er. aez 
ı N ·· ·•tt•• 1 ki kametını eş etme< şoy e ur. b"I" B . 1 e aoyJerı< n tavırlarında, hareketi" 

mayın. e guru u o aca .. . • I k ı ıyoruz: eyın ?.ar arının v . d 1.. d . d "-'d t 

K h 1 • • • ·ı H"" sun işe bır de ogu tu arışlı. b • ·· 1 · 'it "h b 1822 rın e uzumun an zıya e fı.: e 
a ve ennı ıçtı er.. use- d d eyn':" mun etır 1 1 a ı -

1 
ki gösterir. Hayatın bütün en lle-

yin Bey saat ıiçe on kala (F e- Bunun çıkar yol olma ağını er aeneı_ınde meşhur akıl hasta ı a rini aşmıo gibi ten ve 8 vinçli-
1-'-) hal anladı ve ku"'lahı bıraktı. n mutehaaaıaı doktor (Bel) has· ı d" S hh· l. ' k , . t" .. -
et< e· 1 1 • t d c.b b' . d b"I" ır. ı a ıne, une ıne gUV<' • a ıgı anr ı. ~ e ını e ı ıyo• • . K d" k" f 

_ Gec•nı"z hayrol•un' Dedik Daha kuvvetli oldug"unu zan- . F ·. f · · 'lk • nır. en ı zc aaına me tun ve 
'IO· q • ruz. rengı, rengmın • arıza h d o·· d ı b 

ten aonra arka taraftaki odaya nettiği sol kulağile duvar dip- da on, yirmi sene aonra m<lydana .. 1•~_ran kır. , tunyaB:ı t<'nun " d ol,y 

1 • d _ı. • • "k k "k · ,. · M o çuşece yoıt u~. u am aaa e 
Çekildi erm en geçeret< sesın ıstı a- çı an gecı mıt ne.ıceoı.. et· b -k 1 b ht" 1 k 

• •• ·• · • • • v bur d~ri hastalık "ar mÜleha.uı· u tn~ e..-nme .. a . ~yar 1 
... , ne ya 

Felek sokak ustundekı oda· metını dınlemeye baıladı. Sag f - F . bu h 1 lıg·ı zık kı, merkezı aınır manzumc-
k ld db• I u, pro eaor amıye as a • • · ··ıd- - - b" h l ı -da yalnız a ı... kulaihnı da tıkadı. Bu te ır f . . ı . k . n ı •ının o urucu ır u a ıgının 

. . d • "ld' . • rengının yap ı.gıru ço zama hazin bir ifa<leıidir 
Uvumak nıyetınde egı ı. fena gelmedi Seı sokak tara· evvel aezmi1ti. Haıtalığın sebe- B ki, h 1: ·• • h .. • • •• 1 · una '"' a ı uzerıne cze-

Zaten akşamdan berı başına ge fından geliyordu .. Odanın du. hı Trepo.?em ketf?lunduktan °0~ ı yanlı dü~ünceler afılanır. Bu dü 
1 had' t · · 1 • • b · h v ra beynın cevhennde lreponem .. 1 •1 ,. ah .. 1,,. d 
l~n .'sak shnır ;rınıbüırb··ı·;. vannı dinlerken sesin apartı- ı İn bulunmasile Furniye'nin aırf ~un~~'\:· tamamı~ t :yyu ı . "" 
1 germı,, a ve e a u un manın koridor istikametinden hasla başında, haatal•ğın ga•ter' - 3

: •. 
1 k'.~ maı~tı b'."ud ar~ses~~':· 

İntibah vermİ! idi.. geldi"ini ke•fetti Tabancasını 1 diği araz ve alametlrrin tetkiki 1 uslunl .or, su L~n '!:h ealı .e ıha';; 
5 Y • • I h k' .. t na e nuyen uırer ay ı ma z 

Ceketini, yeleğini çıkardı. aldı yavaıça kapıyı açtı .• Haki- ıle .bu duğu bu a 1 at teeyyu dırlar. Uyanrk iken rüya görüyo 
kıravatını çözdü ve yakalığını kalen aes çoğaldı... Biraz yü- eth. • . . . d . ı rmn aarur. Marazi rüyaların inıi 

k .. 1 1 Hutalıgm alametlerını e mu h il · · attı Ya asız gom e< ve pan- ··d·· Koridorun sağ tarafın· H camın< aya erme ınanır. 
1 .. 1 k Jd k d ru u... kemmel aurette tanıyoruz. aa- Öyle •anır ki şan ıeref zen· 

to on a ~-. ı. t~~ ~on.~a 0 a- daki banyo odasının i>tıüne ge. tahğın seriri lav hası ruh hasta 1 cinlik hep onundur. 'fler ' şeyi 
nın elektrıgını sondurdu, taban lince ses büsbütün arttı. Kapı. lıklan tabıplen taraf.ın.dan .. ~a 

1 
bilir; her şeyi yapabilir. Yüksek 

casını arka cebınden çıkarıp t Elekt "k d""ğm . I buaus Fran.aız '."':'<t~.bi~n_Fure aayıları seçer. Milyonlarla görü
[bet-eket versın poliste üzeri- yı ~ç ~···. . . ~ .? .. esın Manyan, Dupre ıııb~ buyuk ust!'t· ı •ür. Sanki saadet içindedir. La-

. l ] .. .. d k' çevırdı sınırlerının butun ger- tarı tarafından en ınce teferrua· kin bir kere de iıin tenı yüzüne 
1 nı aramamı§ ar on~n e ,1 san- ginliği birden bire gevşedi ve ! bna kadar hayret edilecek bir 

1 
kendini kaptırdı mı o vakit te 

[G• ..ıı.halorın hul.S.-ı 1 dalyaya koydu. Hafıf bır ışıl< k d" k d. .. 1 eğ b l i vuzuhla tasvir olundu. Teel8uf~ ifrata varır. Cihan:n bütün sefa 
• • .• .. 1. en ı en ıne gu m e at a- k" '"h' 1 •eyı 

. d ki o.la- gıren per.cerenın onune geç ı . . .. . . . k f j ~yan fU ı en mu .un o an • _. . Jetleri onu pençelemiştir. Hasta-
(Felelo) ' ~baanbl n alı~ ı oturdu. Saat üçte sokak tam dı- Bır törlu mahıyetını et e bılmiyoru:ı: Hastalıgın te.davm- lıkların hepsi kendisinde var-

•nda afJıant '"""" r avu ... ona d ed.,.. b -'-') · ç·· k"" tr b ynın cev- .. · · d"' 
1 t . B ad b • """ olin bir tenhalık arzediyordu .• Hn- em lı;t U ses &uyu çeın en ru.. un. !' epoııem. ~ d".. dır. Borçlannı odemek ıçın un· 

ana ıyor. • anı ır --.. • k 1 " d" ,.. h berine 11rmce frengınm ıger h · ı · ı' 
dür tel.tonla ve mektupla teh- va serin olmıuına rağmen pen ter os mus uısunun ver tısı a- k' 1 d ' . h .. 1 de yanın azme erı ye ı~m!z· . 

• - -' 'l lrt d" M lıtu 1 • •• b ki • • d' 1 . • d" 1 va a ann a, saır teza ur er• Bunlarda en ehemmıyetlı tey 
dıt cuı mtı e ır. ': pta f?" cereyı açıp oyle emek te va sesı ı ı. çen gır ı, mus u- müessir olan ili.çlann te.irıne nefsini tenkit etmek kabiliye 
cıılun~n /'"''ın.a bll~~·;~berııl ın aklına gelmedi değil, lakin sıl ğu sıktı, aes te kesildi .. Yavaş- kartı koyuyor. Şu kadar ki aan- tinin mahvolmaaıdır. Hast oldu 
akıbeti ge ,,ecc,tbı ırı ı~ord. k vu- l maksadı orada bulunduğunu, ça banyo kapısını kapadı ve mızdn sinir haıtalıklarının f~yd_a tunun farkında değildir. Hafı-
kat bu me tu u Be"' o u u tanı b'l lı zaferlerinden ıayılan yenı hır ... k"' l"ğ" • ·· ı • · d 
a<>nra yatalına ııiriyar .. Ve bira:ı ses veren mahlük ne İse ona ı kendi odaaına girdi ... Elektriği tedavi uıulü fİmdiye kadar bu za dUf un·~· ';'n.u, •0~ ennbt . u 
aonra d.,.inden darine bir çocuk 1 dirmemek olduğundan bu fikri söndürdü tekrar pencerenin ö- haotalıiın isminin aonuna takı- ~~u?un, gı qının munase e sız-

'

/ İ "t" lıemen ~ocuğu 1 
• t tb'k t d" H tt" d B-LJ d" B ·• k ı· · · h f l 161nı aezmez. a am ... ı fi ınce • • m a ı e me ı. a a pence- nüne otur u... "" e ı... ura- • lan"müterakkı ' e ımesını a:ıı e Beyin zarlarını ve beynin ka 

nun od ... ına lırlıyar. 1 renin önünde otururken, perde da ne kadar beklediğini tayin tinniıtir... Şimclfye ka~ hasta- buğunu zedeleyen bu haatalrğın 
Çocuk odada .• Bu ••• bir k"f nin ardına l!"İzleniyor, dışarı- edemiyeceğiz.. Fakat bütün lıııa (muterakkı umumı felc) de- cismani alametleri de vardır. Bu 

gece aı.ıakatı ."" •Vd~~ileri ra~al· dan geçecek her hangi birine . nıyordu. . . ali.metler.in en mühimmi söz aöy 
s ediyor. Nıhay« ıf<" mahıye- k d" . ö t . d G gayretine rağmen pencerenın Şimdi 0 tedavi aaye11nde hıç lemektekı kııntıklıklıırdır. Bazı 

tini anlamak ü ... re bunu (Falell) en ını g s ermıyor u. ece önünde uyuya kaldı ... Bu uyku olmazaa haatalık İçin uzun bir kelimeleri hiç söyleyemez. Bazı 
e anlatı)'«". F.lelt ifi tahkilı et- ne kadar karanlık olursa olsun belki bir nal sürdü. Sokaktan aükün ve durgunluk devreai te- larını da tekı ar eder. 
me)'I IHıbal edfyor ve •rt .. i gece elektrik lambaları sokağı epey gelen bir pa•lama ile birden bi- min etmek ümit olunabilir. Bazı laboratuvar vaaıtaları u
avakatın eıtinde kalmak ve o ce aydınlatıyordu.. Bakınız lıu haıtalık naaıl mey mumi felcin akli ve seriri tethisi 
ııfin a"'°'" da asıukatın oturdu- l k I k d d b k re sıçradı ... Evet! Sokakta bir dana çıkıyor: Kemale ermiş, kır· ni kontrol için yardım eder. Bil-
lu apartımanı tctlrik r:tmel• ka- . uız v~ ar~n 1 •0 a a e • ~ey patlamıştı .. Patlayan şeyin kına gelmit, tam çalışacak, ceıni haaaa bel kemiğinin içine iğne 
rar v•r/yoT. Ak,..,,, yediye dot· ledı. Ye dınledı .. Hıç ses olma mahiyetini keşfetmeye :•aman yete fayda11 olacak bir yaşta sokarak murdar ilik zarlarının 
ru matbaadat1 vılıtılı .saman ar· yan bir yerde bir şey dinlene. kalmadım biriainin yüksekçe olan bir kimse yavaş, yavat hafı- içindeki sudan bir miktar çek
kaoınJIJft birinin kendini takip niz kulağınıza gürültülü sesler zaoını, muhakemesini. ahlakını mek ve hurdebin altında bu su· 
"ttijlnl larlı.diyor. el" (Felek) d · hal bir yerden pat!diye atlayıp apar kaybeder. Akıl melekeleri söner, yun içinde beyin zarları ile be-

Fakat bu adamın bir dilen- ır ır... . e .. e aynı . tımanın önünden geçerek ko9. bir budalaya, bir ahmağa döner. yin iltihabının eaerlerini görm6k; 
ci oldulunu anlayarak müsterih oldu_. ~·~ aralı~ ust .. k_atta ~ır maya ba,ladığını gördü. Pen. Alul sermayesinin bu ekıik!ip_?e, Vuennan teamülü ile frengiyi 
oluvor, O ak-- aıJukatın aparlı· ses ıtıtlı ... Galıba bırı11 gezın- · k 1 akıl ve fikrin bu harabılıAine meydana çıkarmak mümkün-

, ..-·· di .. O bitti tekrar dinlemeye cereyı açmaya zaman a ma- "bunama,, denir. du" r. manını gilriJyor. Erteıi ıılin avu· d k 1 · ki t 
katın evine gilmelr ibere ilren po· batladı ..• Kalbinin darabanı ku an aya ses en uza aş 1 ve Umumi felc, bun~aların, ör 
lialer (Falak); tevkif ediyorlar. )ağına vuruyor, "güm güm!" pencereyi açtığı za•,an sokak defi ve en çok tesaduf olunanı· 
Hüoeyin lley de gece eıJirıde (F•- ötüyordu .• Böylece karanlık yine eski tenhalıtı ve sessizliği ır. 
lek) i beklerken bir polis 11•liyor. botlu"u dinlerken bir fıaıltı İ•İ- içinde idi.. Umumi felce müptela olanın 
Taksim merke~ne göturJiyor. O- 11 • fikirleri düzgün değildir. lttırat-
rada (F•lek) i buluyor. (Felak) tir gibi oldu ... Nefesini tuttu, Bu da ne? .• O kaçan herif sız, münuebetıiz ve biribirine 
bir yanlıflık eıeri olarak teulıil dinledi .. Evet! Muntazam bir kim! Üat katta tabanca mı atıl zıttır. Kendiıini zengin gösterir. 
edi/miıtir. Fakat bu yanlıılık fısıltı temadi ediyor ... Aklına dı .. Patlayan nedir?. Yoksa bir Günde yüz lira kazandığını aöy
neticeainde Hü•eyin Nami Beye Hint romanlarında okunan yı- hırsız mı? Karanlıkta kaçan a- ler. Huylarında, ahlakında ka-

l t hd •t kt 1 · f l rar yoktur. Daima değişir, •imdi •e en e 1 me up arının yıne lan ıslaması geldi.. nanmadı damı uyku sersemliğile pek ' 
Hüıeyin Bey iıminde ve Omer A- b d l f k d d h güler, biraz sonra ağlar. Man-
bit hanında Jiğ..- bir avukata amma, aca a o aya yı an mı ar e eme iti için üviyeti bki olarak if görmek, gidiıini, 
aıt oldulu meydana çıkıyor am- soktular diye de içine hafif bir hakkında en küçük bir tahmin çalımını nefsine uygun dütürmek 
ma, HüHyin Nami Beyin apartı- ıüphe düştü. T eli.tlıca kalktı. yapamadı .. İnsanın batına am- aklı batında olan herkeae lazım· 
manında İf/ti/en çocuk aeainin Elektrik düğmesine dotruldu ma garip teyler geliyor diye dır. Onda bu eksiktir. Ruhi bün 

h • t" h ·1~ l ı ye ve mizacı dağılmıt gibidir. ma ıye ı a" an aıı amamıftrr. düg"meyi buldu ve açtı.. dü•ündü ... Tabancasını alıp dı. 
C (F l lı) H" · B 1 ' Hastalıiın adı olan "Umumi 

ece e e aıeJ'ln ey e be- Elektrik yanar yanmaz, ku tarı çıkmak. bir kere koridoru h'Jll d "-1 raber apartımana giriyor.] felc,, burada in ı , aıs;ı ma ma 

Şapkalannı antredeki port !ağındaki hauasiyet adeta yok gezmek İstedi. Likin ... Taban. nasına alınabilir. Felc denilince 
ld S k . k 1 k d ki S'"bh il hl filhakika öyle aanılır ki, umumi mantoya aıtıktan sonra sokak o u.. an ı aran ı , a amın ca yo ... u ana a . 

kulaiını keskinlcttirirmit gibi.. felc fikir gibi, azayı da mefluç 
(Devam edecek) ve perişan eder. Hi-; le öyle de-

(•) 11, 18, 28 haziran ve 2 tem- Maamaflh aradan bir iki daki. fildir. Hastanın aza•ı fikri gibi 
nuz tarihli (Milliyet) ten mabat ka geçince ayni sesi, fısıltıyı FELEK ancak niıbi ve dağınık bir zaafa 

Milliyet'in Edebi Romanı: 28 

Ü er ya ıyorlar mı? 
(Felsefi fanta•tİque roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
her şeyi en ilerisine kadar gÖ· ı yor ... Allahın evvelden her şe
rebilmekte olması h.ızumu mut yi bildiği farzolunursa bütün 
lakı tezahiır eder.. Binaena- 1 fenalıkları kasten yaptığı anla
leyh bu uç farziyenin bire ir- tılacağından mes'uliyeti büyük 
caı zaruridir •.. O halde bu kı- . olur .• Binaenaleyh ortaya bir 
yaslardan kainatta hiç bir §ey j (Determinisme) bir İcabi me. 
degişmez, değiştirilemez neti- selesi çıkar, bütün caniler ci
cesı çıkıyor. Kadiri mutlak ne- j nayetlerini mukadder bir insi
rede kaldı? yakla itlemiş olacaklanndan 

Bu yukandr.ki üçü bire İr. tebriye ederler.. Onları tecrim 
ca etmezsek Allahın yaratmaz. ve terbiye ile ıslaha kalkıtma
dan evvel eserini göremediği 1 nın hiç hükmü kalmaz ... 
binaenaleyh istikbali seçemeye Orhan - Bey dayı hakaız. 
c {!i hakikati anlaşılıyor, Me- 1 sınız. İstikbali değil Allah, bu
s leııin bire ircaında ise halika gün kullar bile haber veriyor-

zum kalmıyor.. Çünkü her )ar ... 
şeyın ezelden ebede doğru tabii Talit Bey - İstikbali keşif 
bir kanunun düzeni dahiliooe hususunda Allah ile kullar bir 
m vcudiyetini kabul etmek za- farzolunamazlar. Kullar istik. 
nıretınde kalıyoruz. Allah son. balin haliki olmadıklarından o. 
radan bu düzeni bozmaya kal. nu keşfediyoruz diye yalan yan 
karsa ilk yaptığı eserin tebdil lıt bir takım kehanetler savura. 
ve ıslaha mühtaç yani hatalı bilirler. İstikbalden haber ve
bolunduğunu itiraf etmit olu- rip te sözleri yanlıt çıkanlara 

kanunen bir ceza yoktur ya... de l'avenir isimli bir kitabın ve 
İstikbalin doğruca keşfi müm. bu mevzı.:da sair mühim eser. 
kün olaydı bu dünya derhal dü lerin müdekkik müellifidir. 

1 
zelirdi. Herkes fayda ve nekbe. - Pek ili. bu müdekkik a
tin nereden geleceğini bilerek damın istikbali keşif için ta. 
ona göre bir hareket takvimi kip ettiği uaul ne imit öğrene-
tanzimile saadetini temin eder lim.? 
ve feliketlerden masun kalnıı§ - Bu müellifin medyumu 
olurdu. Allahm bile istikbali Reine, cihan harbini vukuun
bilemeyeceğini ben sana mantı- dan altı ay evvel haber vermİf
kan isbat ettim.. Ruhlann ve tir. 
espritismacılann bu meç·hulü Talil Bey tebeasiımle: 
nasıl? ve ne auretle kctfettik- - Böyle olmu' bitmiş fey. 
!erini de aen bana anlatabilir- ler hakkında sonradan iddia 
miıin? olunan kehanetler bence mak-

Orhan biraz dütündükten bul değildir ... Bu uzun uzadıya 
sonra: isbata mühtaç bir keyfiyettir. 

- Bey dayı ben size iddiamı Geç bunu! 
ıözle değil muteber eserlerle Orhan sahifeyi deği,tire. 
iıbat edeceğim ... Müsaade edi. rek: 
niz şimdi geliyorum.. - İstikbali keıif için muhte 

Gitti kütüphanesinden bir lif usuller vardır. Meseli med
kucak kitap getirerek geldi. yumu manyatizma magnetisme 
Ve bir tanesini açarak: ile uyutuyorlar. Uzun ve derin 

- İ9te size Pierre - Emile bir maıınetisation ile cismani-
Cornillier'in keşfi istikbale dair yetten yani fiziki bütün şerait. 
eseri... ten tecerrüt edeı·ek serbestle

- Bu isim bana pek mr.ruf 1 yen medyum ya doğrudan doğ 
bir tahsiyet gibi gelmiyor. Kim ruya ve yahut yüksek tekamül 
dir bu müellif? l devresine erişmit bir ruh vası

- Ölümden sonra ruhun ya- I tasile keşfiyata giritiyor. Bu 
tadığı ve geçirditi tekinıül de da şöyle oluyor. Bu istikbale 
virleri hakkında La prediction ' ait zaman esrannın i aretl · 

Tutulan kimaeyi öldüren; içti 
mai bir tehlike letldl eden umu
mi felc, ne yazık ki çok kere 
bilinmez. flaıtalığın daima kema 
le ermit. itile gücile uğratan bir 
kimseyi yakalamakta olmasına 
ııöre, vaktile tethiı edilememsi 
ne kadar feci olur. Aklı batında 
imiş gibi görünür, çalıırr 1 çaba
lar Ailenin şerefini, hayıiyetini 
aervetini tehlikeye düşürür. 

Hekim haotalığı anlayarak 
haıtayı koruyuncaya kadar o, 
birçok fenalıklar yapar. Ahlaki 
cürümler, ıirkatler, rezaletler 
yapar. Hasta olduğunun kimse 
farkında olmaz. Bu hastanın bir 
hekim, bir diplomat, bir şimen
difer kondoktörü, bir otomobil 
ııoförü olduğunu taaavvur ediniz. 
Delice bir hareketi le ne kadar 
hayatı tehlikeye dütürür. 

Hutalı~ı tanımak, hele baş
langıcında kolay bir İt değildir. 

fezada seyyali cereyanlar, mev 
celer ve kozmik cosmique ih
tizarlarla mütecellidir. Med
yum bunları bir tifre gibi hal 
ve tefsir ederek söyleyor ... 

Tallt Bey - Bizim eski 
aihirbazlık kitaplarındaki tafsi
lata benzeyen bu alelacayip 
sözleri dinlemek için Allah ba· 
na sabır venin .• Eyy sonra ne 
oluyor.? 

Orhan - Biraz sabrediniz 
dayıbek .. 

Talat Bey - Zaten kendim 
için sabır temenni ediyorum. 

Orhan - Eıirin mevceleri, 
cereyanları, ibtizazları arasında 
cismaniyetten mütecerrit me
dium ber teyi görüyor çünkü 
vukuat arz üzerinde cereyan 
etmezden çok zaman evvel nü. 
cumi sahada hazırlanır ... 

Talat Bey - Sus artık bun 
dan ötesini dinlemeye taham
mül edemem. Oğlum bu aöyle 
diklerinin içinde cımbızla tu
tulacak müsbet bir noktacık 
göremiyorum .. Avrupada böy
le kitaplar yazılıp okunuyor 
ha .. 

Orhan - Evet .. evet oku. 
nuyor •. Okundukları için bası-

A 1 
TÜRK SlfiORTA ŞIRKFTI 

Harik ve hayat üzerine sıgorta mı.. melesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk içın mi"sc it şeraıtı hav•c'ır 

1 

1 Merkezi idaresi· Gııl.ıtada Ünyon H&'lıud& 
l~iJ Accnt<' b•ıl.ı• mayan şehirlerde acenta a ·an I tadı•. 
C~- fel: Beyoğlu : 4fH37 ___ _ -

RADYO As. mk. Sa. AI. 
komisyonu ilanlar 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra Topçu ve Nakliye mekt· 

mofon ,19,5 alaturka ıaz, Hafız Ah hayvanatından iki katır müı•· 
met Bey heyeti tarafından, 20,5 gra yede suretile satılacaktır. l'du 
mofon opera parçalan, Ajans haber- zayedesi 13 Temmuz 932 çar 
leri. saat ayarı, 21 Hafız Ahmet B. tamha günu saat 10 da Fatihi 
heyeti tarafından ikinci kısmı aaz, Atpazarında satılacaktır. Ta ·ı 
22 orkC$lra. 1 
BOKREŞ (394 m.) - 20 Muhte !erin mezkür gün ve saat 

1 

J;f konaer 2Q,S konferııns, 20.45 f&r hayvan pazarında h.ızır bulur 
kı 21,15 ork tra. malan. ( 71) (3167) 

BELGRAD (429 metre) - 20 • ,. 
Milli şarlnlar, 20,5 konferano, 21 Harbiye mektebi ihtiyacı ı· 
Slravs ile Leharden muhtdif ope- çin 24200 kilo süt aleni mür 

re~~·MA (441 m.) _ OperadRn kasa auretile aatın alınacaktıl· 
naklen Marken operaaı. Mıinakasası 13 Temmuz p:;Z 

PRAC. (488 m.) - 20,05 Akade- çarşamba günü saat 14 ten ti 
minin konseri, 23,20 radyo filmi. ya kadar T ophıınede Meri<" 
VIYA~A (51~ m.) .- 19,30 tar Kumandanlığı satın alma ı. 

kı konscrı, 20,5 ~ıfte pıyano, 21•35 misyonunda ıcra k•ln•acektıl' 
konser. j T r 1 • . • 
PEŞTE (550 m.) - 21 konser, . a 1J>. ~rın ~artnamesını f 

21,5 ılüdyoda komedi. i mek ıçın k<>mısyona miirac· si• 
VARŞOVA (1411 m.) - :21 Ha 

1 
ları ve iştirak için de muaYY ~ 

fif musiki, 22 konser, 23,50 dans ha vaktinde komisyorda hazır bC· 
valan. ı lunmaları. (72) (~168) 

BiR TAVZiH VE TASHiH Beyoğlu dördüncü oulh hukuk 
Dünkü (Milliyet) te çıkan ve (T. ~~kemeainden: Galatada Huda 

Fikret) in bazı ıiirlerindeki - müı dıgar hanının (27) No. lu odan"' 
tear imzaaı - hakkında (Etıebi Ye- müsteciri iken 930 se esi Haziral1'1 

niliğimiz) eacrinde münderiç ve (E. 1 dan beri gaip olup elyevm hayal<' 
debi yat tarihimizçe - - ehemmiyeti 

1 
mematı meç~ul bul_unan Leon Art 

İlfİkar bir - hatR - nın acilen taı- 1 lanyan efendiye. aıt olarak meı:l<iıl 
hihini iıtihdaf eden (oldukça heye- odada mevcut Sınger ve Navznı: 
canlı- ve fakat (Samimi bir irşat) dikit makinaları ile muhlelifyed<' 
unvalı mektubumun, seı·lavhaaından ' takımları l0-7-932 pazar aant 17 de 
da anlatılacağı üzere, - o yazım- 1 açı~ artırma surctile aatılacakt 
dan - lımall Habip B. in (muhte• Talıp ola~ların mczkür ~föı v~ saJ' 
rem phıma) kıu-§ı, Karilerimizçe, le ma~~llınde hazır b lunmaları lu 
zerre kadar (hünnet•İ•lik ma"nau) zumu ılan olunu;;r...;· ______ ...., 
cıkanlmanut1ını, hilha15a i4aret ede- • 
rim. Ancak bazı •ehivlerle baulan I fstanbul 
- o yazımın (28) inci aatmndalı:i 
- 926 senesinde ibaresinin: - 1326 M k 
aeneainde) suretinde tashihini de, ınta ası 
aynca rica ederim ef. 

Üsküdar: Filorinalı Niızım 

Akıl, muhakeme yavaş yavaı za 

Sanayi 
Müdürlüğünden: 

yıfladığı için aile ve etrafındaki 1 - 931 mali seneaı ihtiyacı 
)er farkında olmaz. Kendisinin için gümrük resminden muafi• 
herkes için iyilik ister gibi ııörün yeti tasdik edilen mevaddı ipli· 
mesi, uysallığı, herkesin istedi- daiyeden mezkür senede işleııe 
ğine kafa tutmaması gibi haller 
te,hiıi büsbütün güçleftirlr. meyip te 932 mali senesine def 

Umumi felcin tedavisi için redilen mevaddı İptidaiyeniJI 
kal'i değilae de mühim bir usul cins ve mikdarları ile 932 mali 
bulundu. hastaya aıtma aşılanır· seneıi ihtiyacı için talep olunall 
sa, hastalık uzun müddet ilerle- mevaddı iptidaiyenin cins ve 
miyar, duruyor. Hatta epeyce de- mikdarlarını gösterir ikiıer nii• 
vamlı bir şifa bile elde ediliyor· ha beyannamenin I 5 gün zar· 
Şimdi umumi felce müptela o- f İk 1 , 
!anlar eaki•İ gibi tedavisiz hıra- mda tıaat veka etine gönoe-

d "b" k" rilmesi. kılmıyor; Evvelce ol uğu gı ı ı-
{ayet&İı: neticeler veren frenııi 2 - 12863 numaralı İthalatı 
tedavisi ile vaklt geçirilmiyor. tahdit kararnamesine meTbul 
Bir hastalığı diğeri ile tedavi et- (8) listesinde yazılı olup sınai 
mekten, ba~ka batka mikropları müeaaeselerin mevaddı İptidai• 
biribirleri ile boğuşturmaktan İ· yesini teşkil eden mevaddııı 
baret olan bu tuhaf olduğu ka- gümrük resmi verilmek şartile 
dar faydalı tedavi usulünü (Le- hd" h · · 1 k "dh ı· e 
ven) isminde bir Fransız tabibi ' ta ıt arıcı O ara ı a ı~ 
bulınu, ve ilk defa doktor Vag- : müsaade verilmek iızere ik.i ~iıf 
ner Avusturyacla tatbik etmiftİr. l ha talep beyannamesıl~ bırlık· 

(Şomfor) un hekemiyat ı ara· il te lktısat vekaletine miiracaal 
sında şöyle bir söz vardır: "Ba- edilmesi vekiıleti müşariiniley· 
zı ufak tefek kuıurlar inaanı bü- . hadan tebliğ edildiğinden ala· 
~k fen~lıklardan korur: dört İ kadar sınai müessese sahipleri· 
gunde hır tutan •Ttmıtnm salgın nin yukarıda izah edildiği veÇ' 
zamanında İnsanı taundan ko- h"J be 1 · • · • 

d - 'b. (, _ ) · t d ı e yanname erını tanzım ~ 
ru ugu ııı ı.,, ucven nın e a· d k İk k"I · ı·ı • e 

· lü ·ı (Ş f ) ·· - ere tısat ve a etı ce ı esırı 
vı uau ı e om oı· un sozu ne ..• 
kadar uygun... göndermelerı ılan olunur. 

Dr.: Ruaruklu Hakin (3145) 

güne bu mezhebin taraftarları mağ ahizesine tesadüf ediyor· 
çoğalıyor.. Mevhum zannedi- Bu suretle çok uzak mesafeler· 
len husus mıisbetleşiyor .. Bir den ihbarlar vuku buluyor ... 
ilim halini alıyor.. Talat Bey - O halde n4' 

Talat Bey - Oğlum evvela postaya, ne telgrafa, ne telsiıt 
sizin göklerde serseri gezine- ihtiyaç kalmıyor .. Herkesin kell 
rek hali. arzi işlerle meşgul ol- di dimağ cihazile uz ktan uı• 
duklarını söylediğiniz ruhlar il 1 ğa muhabere edebileceği anla· 
min, fennin tetkik hududuna şılıyor ... 
sokulabilmiş bir teY değildir. Orhan - Evet fakat h r 
Hakikat bu merkezde iken bu dimağ bu kahlliyeti haiz ola• 
mevhum esas üzerine bina edi. bilir mi?. Ve saniyen bu hal fe• 
len masallara nasıl inanılabi. :r:ada tesadufen vuku buluyor··· 
lir? Bu hadiseyi husule getirmeııiıı 

Orhan - Bey dayı söyliye- usulü henüz fenncn bilinenıı· 
ceğim vak'aları inkardan evvel yor .. İki dimağın biribiril"e 
tetkike uğratınız... karşı olan hassasiyet şartlarJll1 

Talat Bey - Nesini tetkik da tayin etmek lazım gelir·· 
edeyim .. Okuduğun ruhiyat Bir hadise ki tabiatta vuku bU 
masallarının tutulabilecek uç- luyor .. Sebeplerini bilemediği• 
ları kulpları yok ki... miz için bunlardan bazıları bı• 

Orhan - Bugün radyoyu ze çok garip görünüyor .. Y• 
inkar edebilir miainiz? bu hadiselerin vuku bulmad 1'-

Talit Bey - Fennen nok- lannı isbat etmeliyiz ve vabL11 

taaı noktasına izah edilmiş bir ki buna muktedir olamadııf· 
şeyi niçin inkar edeyim? mız halde garibeyi husule ge 

Orhan - Peki efendim ( te tiren esası 11ramaya uğnı.~mal I 
lepathie) de zlruhlar arasında yız Şu fevkalade keşfi istikb• 
bir nevi radyo demektir. Bu vak'asmı 1901 senesinde ulO: 
canlı radyonun cihazlan da bi. mu ruhiye salnamesi müdüdrU 
zim dimağlanmızdır. Bir di. allame Monsieur Cesar ,e 
mağdan inti,ar ederek semada Vesme· Camille Flamm rioıı • 



Meml ek ette 

Vahşiyane 
Bir cinayet 

. -.Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Manifaturacılar ce~ 
miyethıin teşebbüsü 

Bir kır bekçisini 
öldürdüler ve 

kafasını ezdile r 
KALECiK, 6 - Kaleciie bir 

bu uk aaat meaafede bulu?•n. Çu 
ku; köyde iki sün evvel bır c1na· 

Dünkü spor hareketle~i . 
. h 'f~ ) 1 Fener iler Birli!< aleyhıne verılen 

(Başı 1 incı sa ı 'J k bir cez avuruşu""'·ı hedrettiler. 

Pazarlıkta 
Uyuştular · · Bize onıer · ·ı.: 1 ııyor, fakat netıceıız. 

1 
. . . 

1 
Oyun Fener nıııf aahaıına ıntı a 

oldu. Veiaat çekiyo~. Ka ~nınkı~t etti. Fenerliler Birli!< l<aleıine (B•~ı 1 inci sahif•d•) 
ne düttii. Hüıamettın çı tı, ıd~ akınlar yapıyorlar. Fakat bu u.bah M. Fon Papen'e tevdi a-. 
boş, kurtuldu. Top ortayaı.!~hlı:ı. gol olmuyor. Her iki taraf ta sayı lunacaktır. 
Scharwath'tan &ele°:. topu . d a yapmak için bütün &'&yretini sar- . • 

Manifaturacılar cemiyeti lıtan 
bul ve Beyoğlundalı:i bilumum bü 
yük ticarethanelerle lokanta, bi
rahane, ıinema gibi müeaaeaelere 
birer mektup aöndererek, cemiye 
tin hüviyet varakaaını hi.mil olan 
ethasa maktu fiyat Üzerinden ve 
ya pa.z.arlıktan sonra hesap gOrür 
ken ne mikdar tenzilat yapacağı
nı sonnuıtur. 

yet olmuttur: ı d ö 
Köy bekçiai kırk yaf arın a . -

A - tarlaları dolapnakta ı· 
uıer l"a d .. 
ken, kendiaile araların •. muna .. • 
zaa vukubulmut olan Hal~.l ~e 0~· 
lu Ali kendiaini puauya duıurmut 
ler ve dokuz yerinden vurmuılar· 
dır. Bundan aonra başını .t~ıla ez 
mitler ve nafı biçare ~elı:çımn_m~r 
kebine yiikliyerek cıvardakı bor 
sarp kayahğa götünniifler, orada 
gömmüılerdir. .. 

Akşam Omer Ağa eve donme: 
yince aileıi merak ederek heyet• 
ihtiyariyeye malUmat ve~İf, he 
yeti ihtiyariye de hükumetı ha~e~ 
dar etmiıtir . Derhal ceza halı:ımı 
lhıan Can Bey jandarmal!"rla. ha· 
reket etmif, tahl<ikat netıce.,nde 
katiller meydana çıkanl~ıtır. 
Bunlar cürümlerini itiraf etmıtler 
dir. 

Memur ve kaçakçı 
MALATYA, 8 - Şehrimizde· 

ki lhtiaaa ınahkemeainde ÇO~ ~
Yanı dikkat bir kaçakçılık hadıae 
.ain.in mubakemeai yapılmıf ve rea 
ıni vazifesi ol&n iki zat h&lı:lunda 
nıahlnimiyet kararı verilmittir. 

Meaele şudur: 
Bundan bir müddet evvel bu 

civardaki nahiyelerden birinin mü 
duru ile bir tahılldann kaçak rakı 
kullandıkları ,eklinde bir iddia or 
!aya atılınıt, ali.kadar makamlara 
ıhbar edilmittir. 

Carelı: mtid6r ve gerekM ~
ıildar bu ihbar üzerine lhtua• 
>nahkenıesi hu:nmına çılı:a~lmı.t
drr. Y apdan muhakeme netıcum 
de mlldür kaçalı: rakı içtİiİ v_e ba 
zı tasniatta bulunduiu aabıt "!· 
nıuı ve halı:kmda on bet ay hapll 
cezauna hülı:medilmiftir. 

Taluildar hakkındaki iddial~r 
da aübut bulduiu için bu da UÇ 

ay on bet cün hapiı cezaıma mah 
kum olmuttur. 

Çeıme'de ılıca 
• • 

mevsımı 

havalandırdı ve ~I uat z~vıyel en fediyor. Top Fener kalesi önünde ltılilfta11 emıel 
31 inci dakikada .Ik ıolu attı ar. dolaıırl<en e.'enerliler güzel bir a- LAUSANNE 8 A A- lnciliz 
V . tO 1 "d ' . . . ' a~ye t - . e çalışıyor Franıı.z.- kın yaptılar, Fene~liler ~~kan i ı .. o\.lma.n ve Franıız nazırlan bu sab&h 

1 orve g~?. m yapı;orlar. Bi- bir şüt çektiler, birlık kalecııı a- bir içtima yapmışlardır. 
ar araıı~a u~u . .. rrdı. Top ağlara takıldı. . . . 

zim Rebuden ılerleyen bır hu_cu· ç y 'd oyun batladı. Fener içtima bıttıkten sonra M. Fon Pa 
it t 1 Nıhat enı en . . b' d •. mumuzu pena ı yap ı .ar. t kon b- yük bir aayret gO.teri.- pen vazıyette dUndenberı ır ecı~ 

çekti ve 33 üncü dalı:ıkada gol. y:r. ~aa':nafih Birli!< takımı akrn 'iklik olmadıifrnı söyl mi,tir. M.Fon 
V &ziyet 1 • 1. . . H .. ttin lan durduruyor. Bu aralı!< Birlik Papen Berlin'de ictima halinde bu· 

Kal-:ye U~vı &'~~· d::b:'.":ıdu. forları bir col fır~~nı ka'!myor· lu_na_n ~ırlarla telefon vaaıtasir!e 
çıktı. Bıze bor kom~ ı.: · • lar. Birlik kalesı bır tehlıke ge· ıorutmuı ve aaat 12,10 da lncılız 
Çekildi, fakat avut. ~§~"1 ç':' arıyı çirdi. Fakat sayı olmadı. Fener· murahhaı heyetinin iıgal etmt kle ol 

Sert t ım' crı v . k b' oynuyor· opa . .. .. .. · · den Fahir bu aralık uza lan ır dugv u da_ireye gelmi•tir 
1 .. 1 bır şutunu ıyı . . lı: 1 ' . Fran11z arın guze b .. . tüt çekti Birli!< kalec111 açı ta o k 

yer bularak Ulvi tut!u· Re !'"'~ dugu· nda~ top serbestçe Birlik ka· A amele ugraııaydı .. 
k k d • bır akmı Zel<ı RI · çalııara çı ar ıgı . . . k ' le leaine girdi. PA S, 8. A. A.- Havas Aıan· 

hüınü iatimal edem.edı. Bı:tı~ ~ t ikinci gol Fenerlileri dah& faz sından: 
rin hücumu çok aer~ . oluydor, a a la gayrete g~tirdi. İdman Birliği Temps gaz:eteai yazıyor: Lau-

. k O b yle evam e· f k b ·· ·· f netıce yo · yun ° b' . akınlar yapıyor, a at utun ır- sanne konferanıı bu·· ıu" n tahminlerin b . . . h ft ym ıttı 1 
derken ırıncı a a · satları kaçırıyor ar. • h. hilifrna olarak intizar edilen netice-

İkincf haftaym . ":iihayet r_naç 2 ·.O Fenerın •· lere vaoıl olmana bu huıuıtaki me-
l b · · m kimıyetı netıcelendı. . 

Yediye çeyrek ka a oyun ."1
.. k iri sulıyet ne M. Heriot'ya ne M. Mac 

kilerin akını ile batlad;. Zekı gu· Bir rekor ırı l Donald'a tevcih etmİyN:ek, falqt hiç 
zel bir poziayonda yalı:al_adı, ~a: Dün Fener ıtadmda diakt~ şüpheaiz Seriinin naayonaliıt ma-
kat top iki ıantim harıce gıttıİ Veyıi Türkiye rekorunu kırmııtır. hafilinin cebir ve ibram11e tamirat 
Sag' dan Franıızlara illı: korner o T- k 1 . . • . 

d H 1 t b. ur meıe eıının ıureti teavı)CSI anıına 
du çekemedik. Franaızlar akın a a ep e ır siyasi meaail kanttınnakla vahim 
ı.: bizimkiler of-yt oyunu YSP'._" takımı bir bata irtikap etmit bulunan M. 
yo;lar ve ofaayda diifüyozrlk~.A~C k Fon Papen'e ait olacaktır. 
&çılı:tan gelen bi~ top_u ~ 1 a· ADANA, 8. - Şehrimizin en uv 
eddine verdi. Alaeddın uıratlı k: yetJi klüplerinden biri olan Toroı 
tamadı. Top Zekiye g~ldi._ Ze 1 apor klübü futbolcülori birkaç maç 

k b . aol ıüt çekti. Mıaafır oyu~ yapmalı: üzere bucün Hal_ebe ~- • 
" 

1 
or · ıd· Zelı:ı ı taf 1 t culara çarptı. Gen ge ı. b ket ediyor. Bu maç ara ast aı a ı 

k tuttu ve bir aai ile tam e· sıraaile bildireceğim. te rar .. v ·yet 
tinci dakikada solu attı. azı 
2 • l. 

Rebünin bir akın~. ~.faayda ~üt 
.. Al' eddinin bir tutu l<ale dı~ 

tu. a · · M afih 
.. inin üatünden •1ttı. aam 
f;zimlı:iler hücumda. fran~ı~I~ 
bir hücum yaptılar. Ve ~~ızıncı 
dakikad& beraberlik golunu attı· 
lar. Vaziyet 2 • 2. .. 

Oyun mütevazin, akınlar_ mu~.e 
lı:abil. Franaızlar aoldan bır hu

yaptılar. Lothka ve Delez to 
c:~ücuın ettiler. Ulvi de atı.ld~ 
ralı:at Delez ondan evvel ye!'ştı 

kaleye aoktu. Vazıyet •e topu 
3. 2. lm'lı: 

Franaızlar çok te ı ve e~er-
'ik: oynuyorlar. Oyun gene mute· 
J . Gene bir alı:m ean&1mda 
vazın. . . 

1 
__ _, V 

ve bir tüt top hızım ai ...... a'.. ":: 
Lothka topu tuttu, cenye dondu 

· Süleymaniye Bursa 
da kazandı 

BURSA, 8 (Milliyet) - İs 
tanbul Süleymaniye takımile 
Bursa İdman inkişafçıları yeni 
stadda maç yaptılar. Süleyma 
niye 1 • 3 galip geldi. Maçta 
Ali Hikmet ve İzmir valisi Ki 
zım Paşalar hazor bulunmutlar 
dır. 

Doktorların 
İstedikleri 

(B~ı 1 inci sahif~d~) 

Şarktaki tamirat 
LAUSANNE, 8. A. A .- Huıuıi 

miikalemat netice•inde Alman tami 
ralrnın ıayri olan tamirat komlteıi 
bu akşam M. Mouchanoff "Bulgari• 
tan' ' . Mihalakopuloı ·'Y unaniatan", 
Valko "Macaristan", Tituleıco ' Ro 
manya''· Oıuk.i ' 'Çekoslovakya" ve 
Fotich .. Yugoslavya" tarafından İm 
za edilece kprotokol metninde mu· 
tabık kalmı ş tır. 

Mezkur protokol muteııkiben ni
hai heyeti umumiyenin naz.arı taavi
bine .ırzedil•cektir. 

--·-yeni ölçüler 
933 aeneainin ba,ında yani altı ay 

aonra her sahada yeni ölçülerün tat 
bik edileceğini yazmıttık. Halla Y• 
nİ ölçülere bir en evvel abtlırmak 
için aliıkadar makamlar 4imdiden ba 
ZJ kararlar almııtrr. 

ÇEŞME 6 _ Ilıca ve plaj meY ziyet 4 • 2. 
ainıi batlacİı, bu münHeebtle lı:~aa Oyun aertle,ti. Fran11zlar hep 

lan araaındaki ihtilafı ancak mah 
keme halledebilecektir. 

Bu meyanda yeni den aeneai ba· 
ımda yeni ölçüleri tRlebeye ve hal
ka öğretmek için mekteplere ve 
millet mekteplerine Maarif V elılle
ti tarafından tebliğat yapdacalttır. 
Şehir ve kasabad'a dükkinlanı •-
balar asılacak bu itle Ticaret 0-
dalan me11ul olacaktır. 

banm hayatı defi,ti. Bu ;"';v-;:" hüpc~n~:~~:.: tam bir hi.lı:_un· iye.t 
Anadolunun elueri yerlenn e a •• ı N 
ro.,..,t 30 • 35 dereceye çıkarken Da ~yor: Buırün Yatar ı e ı
tehrimiııde bararet hiç bir zama~ hat p>lı: iyi oynuyorlar: . Frantız
tahammül edilmeyecek derece:rı )ar tam bir surette hakim oynu· 

1 Bizimkilerde yorıunlulı: a· 
bulınaz. r.~r ~~ - bütün ıözül<tü. Bizim for 

Aktamlan aahil pelı: latiftir. V:1;"~0-::aç ıüt atabiliyor. Amma 
lienıen herkea bir kaç aaat bu_ ra• 

G 1 d neticeıiz. · h" m d.a dolatır, hava alır. ece en e c·· J ye kombine bır UCU 
1 k oktur uze • L-lecı· komere llftand& dolaıanlar pe ç · ,_ Ali. çelı:tı ,... 

d d yaptıa. ' · ktik Bu alem cece yansına lı:a ar e- k rt dı Kornero çe 

(çtimaın aonlanna doğru aza· 
dan Hayri Ye Suleyman Beyler 
etıbba odaıı aidatının kazanç ver 
•ilerile müten .. ip olmaaı, muaye 
nehane aahibi doktorlann hariçte 
birden fazla İt almamaları ve da. 
h& bir iki mesele hakkmda bazı 
tekliflerde bulunmuılardır. 

Bu teklifler Etıbba odaaı tara · 
fından tetkik edilecektir. 

Etibba odası bina 
"arn eder. Bu aene kapllcalara ve :!aralı: y~lı: aO;.,n bozuldu. Bi· 
plaja gelenler henüz azdrr. M~a- ~r rt r hü~um yapıyorlar. Fa- latanbul Etıbba oduı ı•rek 
trıafih yakında tamam mevsım ~·r:: h•: n"tice yok. Oyun Franıız- oda ve gerek bütün doktor cemi 
baılayacaktrr. ı:..rn hi.lı:~iyeti altmda devam e• yelleri için bir bina aatm alma!< 

Yunanlı balıkçılar derken bittı.. iatemitae de hükmi tahaiyeti haiz 

alamıyor 

Bı·rflk muhteliti- Fener bulunmadrğından ikametgah aahi 
hk-~ oldu bi olmaıına imkan cörülememiş. 

Halkevlerinde ,mafasalarda ve 
umumi mahallerde afi,ter yapılacak· 
tır. Şehir ve kasabada düWnlara 
levhalar aaılacak ve bu işle Ticaret 
Odalan metıul olacaktır. 

Halkewlerinde. matazalarda Ye U• 

mumi mahallerde afitler yapılacak· 
tır. Köylerde köy muallimleri tara· 
fından konferanılar verilecektir 

ma um bahçe A. 8. muhtellfl tir. Bunun üzerine oda, Sıhhiye 
ÇefDledea yazdıyor: S.lı:ız .a Saat üçü çeyrek ıeçe önde _bir vekaletine ve Şurayı devlete mü Konyadan yazılryor: Üç a:r ene! 

daaına mensup bir Yun~ ka!ıg! k d F eriller racaat ederek kendiainin hükıni Muradiye mahalle.inde Gardifren 

iki idam karan 

nln kara •••!arımız dahlhne ıırdı lilı: muhteliti, ar a & en . . . . d' • . H H 1 
- d h çıktılar Birlik muhtelitı .. haiyet tanınmasını iıtcmıftır. Oaman Efen ının zevceıı avn a ği ve kayıktakilerin buralar & s& aya · d ve kır mm ile ı..,. yatındaki nıİnimini yav-

b 1 k avladlkl&n b&ber alınmıştır. beyaz fanile, kırmızı on 1 • Begnelnıilel ht'himle r b' 
,,8 ı 1 takibat neticeainde kayık mızr çorapla çıktı!~. Forma an· ruau Ayhan feci ır ,ekilde kati• 
ı apı an . d 1 tarafında bır kırmrzı yıl- ittihadına giriyoruz dilmi,Ierdi. Yapılan tahkikat netice-
Yakalanm•t ve lı:ayı_kt~kıler de • d:~ ::rdı. Hakem . l!ktan~ulap?r· Türlı: doktorl&rı beynelmilel ainde bu cinayetin Havva Hanmım 
!iyeye tealim edilmıttır. dan Sami' Beyd~. Bır_~ı cuneş u.. hekimler ittihadına girmeğe karar J boyundaki üç be_tl biryerdeye tama 

y ı muhakeme neticealıı• tünü aldılar ve ılk hucuınu yap!!• vermişlerdir. eden sefil aeraenler tarafmdan ya-
d ap! ~kaptanı latemat ile di Haf hattında durdu. Mukabil Etıbba odası bu huauata doktor pıldığı anlaşılmrftı. Konya halkı bu 

e gemının . lh":~· Birlik lı:alecilİ tuttu. Akın !mil 1 . 'h 
ter tayf&lar binr ay ha!'" cez& uc~ . Birlı'lı: oyunculan larmuala beyne e ıt~ a~ ~ra.: cinayet karşuında o ~dar heyecan 

dilin• ) rdır A-ı· tevazm, sında mutavauıtlılı: Yazıfellnı co ve n..ı..et duymutlu ki. lı:atiller ya· •nıa rnahlı:üm e lf e . , • lar mu hevealı' çocuklar. Muhteli acr 
b 1 n mal ye recelı:tir. '--'andım zanı&n az ı.~ısın aokak .,.._ ca ka-lı: ve kayılrta u.wı.a P. nç. •--· Natık korner yapa B d d '--- lmil 1 ""' e• 

'· dllm tir b r a"'"'~ un an aonra a -rue e tuı da parçalRnacal<lardı. zemeıi mU..dere e lf • tın 1 
d çekildi. Kaleci blo· Tıp lı:oncrelerine Türk dolı:torlan n 

1 f h k ralı: kurtar '·tiler iyi bir fınat ele n•mına murabbaı cönderilecek· Konya ağır ceıa nıahkeme.i Yer-
Qnairde Gaz ey e- ke ~ti~ Feaerlı:at col atamadılar. . diii fU hükmü dün tefhim etmittir. 

linin ._pdı geçırdil<;r• fa • Birlikliler iyi a• tır. Havva HanılDI 26 yerinden ve 
&I& O,.Un mutevasm, lı: daha tec Reklam mahiyetinde k' yerin-'~ b ald 

k mlar yapıyorlar. Anca yavrusunu ae ız """ ıç ıya· 

Gelecek cevaplar taani( edil
dikten sonra tenzili.tı kabul eden 
müesseselerin adrealerile yapacak 
lan tenzilitın dereceıini goıteren 
bir cetvel baabrılarak cemiyete 
mukayyet e&n fa tevzi edilecek
tir. Cemiyet, bu leşebbiıaile kendi 
aza.sın• mağazalardan yÜzde 10-
15 ve lokanta, birahane, ainema 
gibi yerlerden yÜzde 20-25 nisbe 
tinde bir ucuzluk 
kanaatindedir. 

temin edeceii 

Tıp tarihi kongresi 
Beynelmilel tıp tarihi koncre

ıi, bu aene eylul ayı içinde Bükret 
le toplanacaktır. Kongreye iştirak 
edecek olan garp m mleketleri a
zaları Bükrete deniz tarikile gi
deceklerinden bu eınada tehnmiz 
de uğrayarak bir l<aç gün kalacak 
!ardır. Etibba odaaı tarafından 
murahhaalarına '41-reflerine bir 
çay ziyafeti verilecelltir. 

Sıhhat mürakabe 
komisyonu 

lıtanbulda sıhhat mürakabe 
l<omisyonunu teıekkül edeceğini ve 
komiayonda A vrupada tahsil ~Ör · 
müş, doktorlar bulunacağını yaz
mıtlılı:. 

latanbul 11hhat mürakabe mer 
kezi mütehauııltğına Sıhhi müze 
müdürü Kudai Beyin tayin edildi
ği Sıhhiye veki.letinden vilayet 
Sıhhiye müdürlüğüne bildirilmit· 
tir. Diğer komiıyon azaları da ya 
kında tayin edilecek ve komisyon 
mesaiye batlayacaktır. 

Açıkta banyo 
yasak! 

Zabıta deniz kaz&larona mani ol
mak üzere aldıfı terbı..tı le.-•i et
mİftİr. Bunun için sönderilen yeni 

bir tamimd eher polia merkezinia 
kendi mıntakuı dahilinde sahilleri 
daima daha ıtkı bir kontrol altında 
balundurma11 bildirilmittir. Bu ıe
kild edenize sirenler fiddetle ceza. 
landmlacaldardır. 

Bazı lıimael• de aalıilde lıulunan 
plılarda aoyunaralı: deaise cinnek
te n pollııi &'Öl"ÜDCe denize açılıp 
kaçınalı:tadırlar. Bunlar da fiddetle 
takip edileceklerdir. 

İrtihal 
"Vakit0 cazeteai batmürettip 

muavini Sabri Ef. nin relil<a11 Be
dia Hanım Haaekı Niaa haataha. 
ne.inde vaz'ıhaml etnaımda yapı 
lan bir ameliyat neticeai dün a&· 

bah nfat etmiştir. 
Allah rahmet e:rleain. 

3 üncü kolordu 
il anlan 

K. O . ve birinci fırka ihtiya 
cı için 15,000 kilo nohut aleni 
münakasa ile alınacaktır. lha. 
leıi 9-7 -932 cumartesi ıru.ıu 
saat 11,30 da komisyonumuzda 
yapılacaktır. Taliplerin 4artna· 
meıini almak üzere her gün ve 
münakasaama itlirak edec:elde. 
rin de vakti muayyeııde komis
yonumuza müracaatları. 

(453) (2746) 

mAnasebetfle.. rübeleri eksik. Birkaç oyun solı:nra levhalar rak katlettiii aabit olan Yuauf oilu 
I& "d recekleri muhalı:lı:a trr. Haıan çuu' ile Konyanın Mamuri-

1 
Ceyhan Malmüd ürlüiünden: 

28 T-.da (2Jllirde yapıl~ bFunu 1~11 re Şerefı'n avafile bir teh Levhalarında rekl&m malıiye. ye maballeainde mukim S ltaniye ka 1 12953 lira bedeli sabıklı Cey. 
ı e '- tindeki ibareleri lı:aldmnak Üzere caı. olan Gasi he:rkell ldifat rej• li~~e;eçirdiler. Natık' yere kaEa doktorlara nrilen mühlet 15 sün zaaııı_ın Emir Gazi koyii abaliai!'den ı han kazaoınm Yumurtalık dal

"••ileaile lzmire ıidecelı: olan 'f•- k tuttu Birlikte oynayan ~1 • aonra bitecektir. Bundan aonra Abdürrahman o~lu .~mu dun ıdam yanının ruıum ve hasılatı say• 
1 · · bu tetn "' ra • · · t tut an ı kara nlmtşlır lrıet Pata Hazret ennı~ .. · f' · · lı:açıtları ve ıyı u levhalara aadece doktorl&nn isim anna r ve · diyeıı· 1-6-932 tarihinden 31 

leri veaileeile viliyet but~nddevaorlı: ın 'lJi· lik muhteliti fenerbahçe· !eri ve ihtiaaalan yazılacaktır. Za Cinayette methaldar olduklan an- 1 ı • k d d' 
ınu··d· b" tamim gon eren var. ır An k forvet hal· ı-·ılan diier maznunlar muhtelif ha mayıs 935 gayesıne a ar ört 
h oranm& or •. 1 . hakknıda .,,; aıkıtbroyor. ca . b k ten kanunen de levhalara relı:li.m ..., lar 1 la d m''dd ti kiray verilmek 
er dairenin lı:endı '' an b ")dir , • d tüt atanlarda ıaa et yo . mahiyetinde ibareler ili.vesi mem piı ceza ına çarpr mıt r ır. sene u e e a 

bir rapor hazırlamala~ böı .. 1• tın a ht rtine illı: l<omer aağ- nu olduğundan bu müddet zarfın - - üzere 20 gün müddetle aleni 
'Diştir. lakiın müdürlüiU de 1: e ::i~ıd.:'. ~~ya geldi. Şüt avuta da tabelalannı değ~tirmeyenler müzayedeye çıkarılmıttır. 
bir raporu ihzara batlamııtı~ ~an itti Muhtelitin oyuncuları çolı: hakkında takibatta bulunacaktır. Büyük Britanyayı } - 29-6-932 tarihme müsa 
diye kadar yapılan itler ve a İ !en .ve güzel paa ile oynuyorlar havadan devir dif çar,.mba aününclen itiba-
itler haklı:mda raporda mu fa.,& Fener muhtelitini arkııtırıyo_r: ren 20 gün müddetle icra kılı· 
lftalUınat Yerilecelı:tir. ve . nra Fener muhtelıtı Amerikada eskimu-. LONDRA, 8 (A .A.) - Kral ta 

kıl ~a':_· ~;:~.:la idman birliii kale- rafından vuedilen kupa için iki nacak müzayede neticesinde 
Kıymetli bir ıç a_nı ktr Fakat aai açılı: topu avu hariplere yardım gün müddetle d<"vam edecek olan 18-7-932 pazartesi günü saat 

bul ndU :·n~:çırdı. Muhtelit :reni bir akm VASHINGTON, 8. A. A. - A- , BüyÜlı: Britanya hava devri müaa- bette ihalesi icra kılınacaktır. 
U a fener lı:aleciai tutuyor. yan ve meb'uaan mediıleri, harp b&kasına ikiıi kadın olmalı: Üzen 2 _ Müzayedeye İttirak ede 

Diyarıbekirden yazılıy~r 1: yapıyo~;k idman birliii kalesi .e· müüfatı nakdiyelerini İllemelı üzre 82 müaabıkın iftirakile bu aabah bilmek için taliplerin bedeli sa-

l \ \ 
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Göz Hekimi 
Pıorcsor 

1 

gı ı ı ncı " .r \ ! h.1 ., p; 

Dr. Esat Paşa Dr. Süleyman Şükrü 
1-tanbul \ n •ra <lltd e ı "· ()() f lliınt k ı taph lJC 1 1 dJ 

• 
Çatalca icra 

Memurluğundan: 
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankasına borçlu İzzettin'! 

Alim zade hacı Ömer Efendi vereıelerinden i4bu alacağın tah. 

ıili zımnında mahcuz ve füruhtuna karar verilen Çatalcanın 
izzettin kariyesinde mevcut tarlalarından, Deveyolu Buzağılık 
Hubbullah, cenuben Abdullah tarlaları ile mahdut 72 dönünı 
tarla ve Çatallarla mevkiinde Hüseyin, Buzağılık; Oklalı yo:\ı 
cenuben tarik ve Halil tarlasile mahdut 42 dönüm ve Kısrrtarl• 
mevkiinde Lıitfi, Çatalca yolu, Buzağılık, cenuben Hüsamettin 

tarlaaile mahdut 61 dönüm ve Pıruırdere mevkiinde Şark, garp, 

şimal, cenup Buzağılıkla mahdut 4,2 dönüm ve Poyrazdere 

mevkiinde tark, garp, ıimali Salih bin Abdullah, şimalen Ç&yn 

ve pınar ile mahdut 2 dönüm ve Soğanlarla mevkiinde tarkı 
timali Poyrazdere çayırı, garben Habi.be ve Ömer ile mahdut 

3,2 dönüm tarla ve Soğantarla mevkiinde farkı Buzağılık, garbı 
Recep, Mehmet ve Poyrazdere, cenuben Buzağılık ile mahdut 

2, 1 döniım tarla ve Arpalık mevlriinde ıarkan Buzağılık, gar. 

ben dere, timalen sahibi ıenet, cenuben Cüppegiymez ve bütün 

göllük Abdullah ile mahdut 2,2 dönüm tarla ve Karapınar mev 

kiinde fİmali Zekeriyya, Buzağılık, Abdülaziz, Manav Hasan 

tarlalarile mahdut 43 dönüm tarla ve Arpalık mevkiinde tar· 

kan Buzağılık, dere, Halil, Abdülaziz ve Abdürrahman tarlaları 
ile mahdut 2,2 dönüm tarla, ayni mevkide şarkan Buzağılık , 
garben dere timalen hacı Arif, hacı Ömer efendi ile mahd\,t 

2,2 dönüm tarlalar ile Çatalcada sağ tarafı yolu Bayram, arkaa ı 
yol, cephesi Mustafa ile mahdut 1,2 dönüm arsa ve karye deru

nunda sağı sokak solu elyevm Alimzadeler arkası, çerkes Ah. 

met veresesi, cephesi yol ile mahdut 3 evlek arsa ile ıağ tarafı 
Celıilettin solu Zihni arkaaı ve cephesi yol ile mahdut 2 evlek ar

ıa ve karye derununda 3400 zira araa üzerinde halen mevcut 

3 odalı üzeri kiremitli, bir hali, arka ve ön tarafları balkonlu 

ah9ap kö,k ve ittisalinde üzeri Avrupa çinkosile örtülü ve tat 

divarlı ve yarama kartılıklı 8 gözden ibaret ve ayaklara müı. 
tenit ahtap anbar ve yarısı keza ayni çatı altında samanlık ile 

ve etrafı taı divar, üzeri çinko kaplı krtılıklı dört kapıyı havi. 

büyük samanlık ile ittisalindeki üzeri saz ve etrafı çit yazlık da 

var aiılı bir ay müddetle bu kerre birinci açık arttırmaya var 

zedilmit olup 9-7-932 tarihi.ı:ıde fartnameıi divanhaneye talik 

edilerek 10-S..932 tarihine musadif perte111be ıünü saat 14 ten 

16 ya kadar Çatalca icra dairesinde açık artırma ıuretile satıla.
caktır. Artırmaya ittirak için kıymeti muhammene olan ( 6245) 
liranın % 7 nİılbetiade teminat akçesi alınır. Müterakim vergi. 

!erle Belediye rüsumu ve vakıf icaresi mü9teriye aittir. İcra ve 

iflis kanununun (119) uncu maddesine tevfikan hakları tapu si 

cillerile sabit olmayan ipotekli alacaklılar ile diğer alikadar. 

tarın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarmı ve hususile faiz 

ve masarife dair olan iddialarını ilin tarihinden itibaren 20 sür. 

içinde evrikı müıbitelerile bildirmeleri lizımdır, akıi takdirde 

satıf bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Alikadarların 
itbu müddeti kanuniye ahkamına göre tevfiki hareket etmele. 

ri ve daha fazla malumat İsteyenlerin 931·282 dosya numaraıİy
le memuriyetimize müracaatları ilin olunur. 

liıikünıet dairesinin bulundu .. cu ç Bu arahlike geçirirken idman ~ır· Vubingtona ıelmi, olan ubık mu- baılanılmııtır. h b'I 972 1· 
k M rtaza pey te . b' kmla Fener lı:aleaıne bıkın o/o 7,5 esa ı e ıra Pııle ye bititik silahtarı u lan !iği aero or .a .. tü .. Nablı: pç lı:ur- hariplerin mahallerine iadeleri için depozito akçesi teslimi sandık Ulukııla • Niğde hattı üzerinde 42 iınci kilometrede kain taı 

ata tarafından yaptırı mıf o lı:t Sıkı bor fU • • d lüzumlu olan nakliye maaraflarırun D O k t O r d 'h ed'l k ( 15000) t 'k' b 1· 
·ilk f theden a 

1
• 1 n b"ırlic'i bor kornen e d'I M H etmesı· lazımdır. ocag·ın anı raç ı ece me re mı ap a aıt kapalı C<lnıide Diyarbekirı e d elma k temini makaa ı e . oover tlll'll· 

Nafia Vekiletind n: 
lialit ibni Velidin oğlu Süleyman :;r .::.ı, ldrıan birliii Fener ,.. fından talep edilen 100 milyon dolar Hafız Cemal 3 - Müzayedeye bizzat ve- (zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 
l>\etfund ·~ · · ütemadiyen sıkııtınyor. hk bir meblağı kabul etmitlerdir. ya muıaddak vekaletname ile Münakasa 24-7-932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 te Ceçe~r.gün bu mezarın ayalı: ~;hl;k~ib.akıhü~Jcauınr Y~1;:~·~~~= .. : Hiikümet merkezinde kamp kur- Dahiliye hastalıkları vekil marifetile girilir. Ankara'da Nafia Vekaleti Müstetarlık makamında icra edilecek tıcunda ıimdiye kadar kimse ta· ner anı ır . ken düştü. mut olan bu ordu hükümet maka- mütehassısı 4 - Bu bapta tertip edilen tir. •afından göriilmemit olan kıymet lit kaleciai çtkb ıt yraa~ -n &vuta at malına endişe vermektedir. 1 M k . . k d ki . kl'f k 
li bi ktf b ı nmuttur Her na· 1 una ~ - Ayan meclı'ainin kidemli muharip Cumadan maada hergün oğleden ve 28 maddeyi muhtevi bulu. üna asaya ı'tıra e ece erın te ı me tupları ve 1800 r ınç u u · k 1 Şaban opu f ıahasrna İn· 1 1 k kk • ti "! T" d aılaa vaktiyle örtüler araaında a Oyun Fener nıaı . b' !ere verilmeıi istenilen 100 milyon ıonra aaat (2,30 dan SeJ kadar la- nan şartname münderecatını İra ı muva at temına arı e ıcaret o ası vesikal arını ayni 
ntıı olan bu kılınç dört par_ma~ !ikaı etti. fener lı:aleciıi yen• hır dolar nakdi mükBfııtı reddettiği cün tanbulda Divanyolunda 118 numa- temamen öğrenmek istiyen ta- gün ve saatte miınakaaa komisyonuna vermeleri lazımdır. •enı"tlı'"m" de olup en kıymetlı m_u · ·· kurtardı. Haftaym u · bu la · bi ta · · d h M J d J T ı· 1 · · k t · · b" ı · 
• & b kornen pç . 1 d' den beri n r, muaırrane r rz ralı huıuıi daıre11n e dahili baıta- !iplerin Cey an a mü ür üğü a ıp erın muna asa şar namesını ır ıra mulcabilinde An-ce,,herlerle awlüdur. Kılıncm .~r ı b raberlilı:te netıce en ı. da V'aıhington ikam~! etmitler, maa k 'd D · il 1 j · · d İ 
tarafı gÜmiıf kakma yazıl~. v':. uç aurİ~i:ci ehaftaym Fener~ birMakı fih umumi aaayiti hiçbir suretle İh· lıkları mu yene ve t davi eder. Te. ne müracaat eylemeleri ilin o- ara a emıryo ar nşaat < aıresır. en, stanbul' da Haydarpa-
batlı bir ejderha reami ile auslu 

0
• b ı d Top avuta ırıttı . U· . ı-ı. eylememialerdir. lefon· latanbul 223911. lunur. (3118) ıa'da Liman l,leri Müdüılüıninden tedarik edebilirler. (30141 

lup kabzeıi lı:ınlmıştır. Kılın_cın. ~i:~~~·~~i~l ~:~ı.~a~n:~:..·~B~i:rl~i~k~t:a~lı:~r=m:ı~~,,a==olı~- .::..,..::....:. __________________________________________________________________________ _ 
kiın., ait olduiu malum dei<ildtr. _ 
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çalışmak hususundaki gayret ve inhlmakinlzl 
kesmemeli . ailenızle beraber geçirdiğınız kısa 
zamanlarda onların da nef 'esınin kaçmasına 

sebebıyeı vermemehdır A O A l i N tabletleri 
kullanarak sinirlerinizi teskin edıniz t Bu suretle 
ışıerinizf' daha eyı ba.kabııecek daha nefeli 
buıunaca~ ve daha c;o~ c;aıışabileceksiniz ı 
Sizınlf, temas edenler srzden daha fazla 
memnun kalacaklar herke~ sizi daha zıyade 
&Pvecek VI' teşebbüslerınızde daha ziyade 
muvaffak olacaksınız ı 

.dal in 
t.a oıetıerı 

IClANll l!"DEH "IC!TI 1\.1 ALIMABllt~ 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

1 - Ankara - Kayaeri haltı üzerinde Şefaatli civarında km. 
M4 cWd ocaktan çıkanlacak 4000 M/3 balast. 

Z - Kon1a • Yenice battı üzerinde Hacıkırı civarında km. 
305. 900 ve· km. 311 deki ocaktan çıkarılacak 7000 M/3 balaıt 
kapalı zufla münakaaaJa konmuıtur. 

4000 M/3 baJutm münakaaaıı 20 Temmuz 932 çarıamba ııü 
nü ıut 15 te. 

7000 M/3 balutın nriinakaıaaı 15 Ağuıtoı 932 pazarteıi gü. 
aü keza saat 15 de Ankarada umumi müdürlük binaıında yapıla 
c:aktır. 

T afıilit Ankara ve Haydarpqa veznelerinde her biri beter' 
liraJa ıablan tartnamelerde yazılıdır. (2990) 

1200 çih cebire ve 194000 adet ergonun kapalı zarfla v~a
ku kaydı ile münakaaası 28 Temmuz 932 pertembe günü ıaat 
15,30 da Ankara'da ldare binasında yapılacaktır. 

Fasla tafıilit Ankara ve Haydarpafa veznelerinde beter li. 
raya ıablan ıartnamelerde münderiçtir. (2972) 

İst. P. T. T. Başmüdiriyetinden: 
latanbul, Galata, aeyyahin ıubeai ve Beyoğlu merkezleri 

aruında motoaikletle telgraf ve bet kiloya kadar mektup nakli
yatı kapalı sarf uaulile münakaaaya vazedilmittir. Münakaıa 24-
7-932 puar günü saat 14 te yapılacaktır. isteyenlerin ıartname. 
yi görmek için her gün Baımüdürlük kalemine ve ın.ünakuaya 
qtirak için de kapalı ve memhur teklifname ve teklif edecekleri 
"8delin yüzde yedi buçuğu niıbetinde teminab muvakkate akçe 
veya banka mektubu ile yukarıda yazılı gün ve saatte Batmüdür 
lükte mütetekkil komiıyona müracaatlan ilin olunur. (3072) 

Kandfer, Mide, banak, tq ve kum hutalı1ı:lanna 

....... AİC 
Köpröden 6,80 • 8.!0 · 9,80 • 11,40 da Haydll1'Jla,aya hareket 
eden vapurların trcnltrl ve Cumı sabahlın lltvctcn 7 vapurunun 

INftJ membalara kadar giderler. Jçmelcrdeıı son tren 15,:15 dir. 

Türkiye ziraat 
Bankasından: 

Ziraat Bankaıı Müfettiı Namzetliği için 20 Temmuz 1932 
çarıamba günü sabahı Ankara ve lıtanbul Ziraat Bankalannda 
bir müsabaka imtihanı açılacaktır. ltbu tahriri imtihanı kazanan 

' lar Ankara' da yapılacak tifahi bir İmtihana tabi tutulacak ve bu'1 
da da ibrazı ehliyet eyliyenlerden altı Müfettit namzedi alınacak 
tır. Müsabakaya iıtirak edeceklerin Mülkiye mektebi, Hukuk ve
ya lktısat Fakülteai veya Ulfrmu Aliye Ticariye mektebi mezunu 
ve yahut ıonıınıf müdavimi olmaıı lizımdır. Diğer Fakülte veya 
yüksek mektep mezunlarının müaabakaya iıtirak eyliyebilmeleri 
için en az iki ıene mali müeaaeelerde çalıımıı olmaları ıarttır. 

imtihan programı ve feraiti aaireyi havi matbualar Ankara, 
İstanbul ve İzmir Ziraat Bankalarından tedarik edilebilir. Talip. 
ler bu matbuada yazılı fotojtraf ve veaikalan bir mektuba leffen 
Ankara'da Ziraat Bankuı teftit heyeti Müdürlüğüne nihayet 
14/ 7 /932 akıamma kadar biazat vermek veya göndermek sure. 
tile müracaat etmİf bulunmalıdırlar. (2782) 

Kırklareli Viliveti Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kqif bedeli (6872) lira 58 kuruıtan ibaret Babaeski· 
Burgaz yolunun 75+ 787 - 76+ 338 inci kilometreleri arasında 
770 metre tulündeki kısım toııanın tamiri. 

2 - Bedeli ketfi 6247 lira 64 kuruıtan ibaret Kırklareli Vize 
yolunun 55 + 250 - 69 + 627 inci kilometreleri araımda ıekiz 
parça ıosa tamiri kapalı zarf uıulile ayn ayn münakaaaya kon
muıtur. 

3 - Münakasaya ittirak edeceklerin ehliyeti fenniye vesika. 
lan Vilayet Nafia Baı Mühendisliğince musaddak olacağı gibi 
ticaret veaikalannı ve sahibi sermaye olup bu gibi İnfaattan an
lamadıkları takdirde inıaabn hitamına kadar refkatleriııde keza
lik ehliyeti feııniyesi Nafia Bat Mühendisliğince musaddak bir 
fen memuru bulunduracaklarına dair noterden muaaddak bir ta. 
ahhütname ita11na mecburdur. 

4 - Zarflar müzayede ve münakaaa kanununun onuncu mad
deai mucibince ibzar edile::.ektir. 

5 - lıbu yollara ait tamir müddeti 15/ 12/ 932 tarihine ka. 
dardır. 

6 - Şartııame ve keıifnameleri görmek ve ıuretlerini almak 
irateyenlerin Kırklareli Nafia Ba, Mühendialiğine müracaatlan 
lazımdır. 

7 - lıbu tamirden Babaeıki • Burgaz yolu 20 Temmuz 932 
çarıamba günü saat on bette ve Kırklareli - Vize yolu tamiri 20 
Temmuz 932 çarıamba günü ıaat on altıda Kırklareli Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. (3120) 

Yüksek Ticaret Mektebi • H • d 
Müdürlüğünden: Şirketi ayrıye en: 

Serbest daktilo kuraları 16 Temmuz 932 cumartesi günü açı- Vapurlarımızın kahve ocaklarının icar müddeti 12 Tem-
lacaktır. Üç ay devam edecektir. muz 1932 tarihinde münkazi olacağı cihetle yeniden iıticarına 

Öirsunek iıteyenlerin Sultanahmette mektep müdürlüğüne 
ti (3060) talip olanların heyeti teftiıiye riyasetine müracaatlan. nüracaa an . ....................... -................. . 

ki 
• • 
ıçın 

efistir? 

1 - Fabrikası en asri 
11ettaltle milcehhe:ı oldut'Ju 

2 - Amelealne en gilk
•ek ilcretl verdlt11, 

3 - Mevaddı lptidalge· 
si için en yüksek bi!del
'e•·i tediye ettiği, 

4 - Fabrikasını Tilrlı 

ve ecnebi miitehassısların 
l:lare ve ne:ıareti altında 

çatııtırdığı için 

lpekiş 
N •• 
iÇıD 

Ucuzd r? 

1 - Te11lsat ltlbarlle 

d6nyanın en b6gilA beş 

on fabrlkaaından biri ol

duğu oe bilyük mikyasta 

mal çıkardıt1ı, 

2 - lpet'JI toptan aldı(Jı, 

3 - Boyayı taptan ge

tlrdl(JI, 

4 - Teknik teıkilitı 

çok kuvvetli olduf1u için, 

Mamôlibnı 

Kullanınız sütünüzü arttırı 
• 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Hayriye Lisesinde 
Bakalorya ve Sınıf Dersleri 

İkmal imtihanlarına hazırlık kursları 
Kuralar erkek ve kız talebeye de mahsustur. . 

Blltlln Tllrkiye Lise ve Orta mektepler birinci ve ikinci devreler meauniyet iı:ııtı' 
hanlarına giren talebenin muvaffak olmadığı gruplarla diğer sınıflar talebesinin ikı:ııale 
kaldığı derılere hazırlık kurslan açılmııhr . 

Hayriye Liıeıinde açılan bu kurı'ar qağıda iıimleri yazılı memleketimizin kıY' 
metli muallimlerinin teıkil ettiğı talim heyeti tarafından idare edilecektir. 

RIY AZIYE Hasan Fehmi ve Haydar Niyazi Beyler 
FiZiK - KIMY A Ali Hikmet ve Hulusi Bevler 
T ABiYE Doktor Ziya Cemal Bey 
TÜRKÇE EDEBIY AT Ali Sedat Bey 
FELSEFE - İÇTİMAiYAT Hilmi Ziya Bey 
TARiH - COGRAFY A Mükrimin Halil ve Necmettin Beylet 
YABANCI D1L Nurullah Ata ve Şehap Beyler 

1 Kurs 10 Temmuz Pazar günü baı,lıyacaktır. Fazla ta siiit, ve tedris hakkında ma'fııı>1 , 
~ "m·k iqteve·· l·r J.er rün Saraçhane başında Münür Paşa solca<Tt., rl • H~vriv,. Ti•'-" 

Miidiırlüğüne müracaat etmeleri 

TÜRK MAARiF CEMİYETi 

Atina, Kahire, Rodos Seyahati 
Hareket tarihi 20 temmuz. Bilet için istical ediniz. İstanbul Halkevinde Maarif cemiye• 
tine ve Beyoğl~da İstiklAl cadde1inde (Milli Türk Seyahat firketi • Paarapit) Mehı:ıı•1 

Hayri ve •Ürekis• ·~v,.h•t ace"te•İ"e mOracaıtt ohınmahtfır. Telefon Bevo\?'ıı: 451 

İstanbul. Vilayetinden:! 
Erzincan - Kelkit - Güınüıhane Jolunun 0,613 dl kilometro

ıundan 0,651 ei kilometroauna kadar yeniden yapılacak olan 
26010 lira 26 kurut bedeli keıifli ıoaanm inıaıına ait kapalı zarf 
usulile Japılan münakaaada verilen bedel haddi liyik görülmedi· 
ğinden münakasa müddeti 25.6.932 tarihinden itibaren 15 gün 
temditle, pazarlık ıuretile ihalesi takarrür etmit ve 10. 7.932 ta. 
rihine müıadif pazar günü aaat 16 da Erzincan vilayeti daimi 
enciimıesıinde ihalesinin icraaı mukarrer bulunmuıtur. Taliplerin 

derecei iktidarlarını gösterir mahalli ticaret odaıı ve ehliyeti •••-------111!'~ 
NAiM VAPUR iDARESi fenniye vesikasile bedeli kqfin yüzde 7,5 niabetinde teminatı 

muvakkate akçesini nakden vilayet emrine Ziraat Bankaıına ve A D A N A 
ya malıandığına tealim eylediklerini mübeyyin makbuzu viliye. vapuru 9 Temmuz CUMARP 
te ibraz etmek üzere yevm ve vakti muayyenine kadar müracaat Si ııünü aaat 18 de Sirkeci ,,ı.ır 
!arının ve ıartname hakkında fazla tafsilat almak isteyenlerin de mınclan hareketle (Çanakkale'.!~ 
mezktir vilayet daimt encümen kalemine müracaat eylemeleri mir, Küllük, Antalya ve M"':"'~ı 
ilin olunur, (2975) yolcu ve qyayi ticariye ala"'" 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları ı · 
hareket edecektir. 

Tafıili.t için: GaJ .. ta, Güııı~ 
kartıaında Site Franıea Han ~1 

12 yazıhanesine müracaat. 1',.. 
B. O. 1041. 

Büyükadada Taksitle Satılık Arsalar •N•O•R•S•K•E-O•R-l E•~lllll".1 
Eaaı Mevkii ve Nevi Teminat L 1N1 E 

1 321 Büyükada Kevkep sokak 9 No. 128 m. ana ıo " ESTHER MARtA ' 
329 " Pervane " 3, 5, 7 No. 34 ın. " 6 vapuru 10 Temmuza doinı I~ 
330 '' '' '' '' '' 67 m. '' 7 flF" rmza muvaaalit ve (Anven , . .ıı 
337 " Yalı mahalleıa küçük karakol burır, Sbndinavya limanlan) il' 

ıokak 6 No. 10 m. araa 6 qyai ticariye tııbmil edecektir. 
349 
415 

" 
" 

Maden Dalyan 1/8 hiaıe 60 Tafıilit için Galatada Freıı~f· 
Karanfil mahallesi Timyano acıkak Jıı-

27 No. hane 40 Hlllllllda ikinci katta THEO "1' 
432 " 1 

PEN vapur acentalığına mü,.. 
Karanfil mah. Fııbklı aokalr 

4 No. 1517 m. arsa 30 Telefon: Beyoğlu 2275. 

334 .. Yeniyol Firuz sokak 14 No • 
60 m. araa 6 

Bali.da yazılı emlik ıekiz taksitle bilmüzayede aatıl~cağ~
dan taliplerin 12-7-932 perıembe günü aaat 16 da ıubemıa:e mu-
racaatleri. ( 3039) 

Taksitle ve kapalı zarfla satılık çiflik 
ve köşkler ve otel ve mutena arsalar 

ESAS MEVK11 VE NEVİ TEMiNAT 
222 Küçük Çekmece Ali bey Turan ve Tabtakale 

çiftlikleri. 5000 
199 

229 

264 

Sirkeci Hocapafa Şahinpafa oteli yanmda med· 
reae. 1700 
Lileli Tramvay caddeıi 114-116-118 No. 400 

500' M. arıa. 
Kurtuluı papazoğlu Tulumba aokak 11 No. 
apartıman. 350 

72 Oıküdar Kotu yolu 160 dönüm tarla. 450 
75 Kandilli. Vaniköy caddesi 1 No. hane. 330 ! 

177 Kandilli - Vaniköy konak arıaıı 13350 M. 330 
194 Kandilli. Vaniköy Sahilhane arsaıı. 400 
204 Beykoz Tokat mevkiinde Haıahır bahçeai, 350 
138 Büyükada Nizam Seferoğlu köıkleri. muhtelif 
143 Büyükada Mayandros voliıi. 4000 
168 Büyükada otel Dolaplij: , 1000 
94 Heybeliada Yalı caddesı. 2 No. gazıno. • ~ 

Balida yazılı amlik 8. takaitl~ ve (Kapalı zarf) uaul.ü ıl~. b~~ 
müzaJede satılacağmdan taliplenn 1. 8. 1932 Pazarteaı gunu I 
ıaat on altıya kadar ıubemize müracaatlan. (3045) 

SEYRI:::ıEFAIN ...,,,. 
M~rkez acenta: Galata l{öpril 

a.11 B. 2352. Şube A. SirlıC 
,. 

fühürdarzadc han 2. 3740. / 

İZMIR • PİRE - ISKENDf:· 
R.IYE POST ASI 

İZMİR) 12Temmuz salı 11°1 

Galata rıhtımından kal~ 

lzMlR EKSPRES POS· 
TALARINDA . 

l.tanbul • İzmir • ücretleri 
l(r. 

1. nci kamara 
. 2. nci ,, 
3. ncü ,, 
Güverte 

ısOO 
ıooO 

soO 
300 

Kadıköy'ünde 
Dahili hastalıklar mütehat511 

Dr.EsatRaşit 
Söğütlü Çe9me caddeS\ 
Bayramyeri sokakDr. R•fl 

Tahsin Bey hanesi 
.... Telefon: 457 _,,_ 

İpekiş kumaş .. 
ları kusursuz 

ve nefistir. 
f kal•d ---Göz Tabibi.__ ev a e ucu. Dr. NAZMI AZlZ 

Sıhhi yemekıer - J:)Ut•
0 

• idiller 

FR .. EC 
za maleder • Haseki hastaneıi göz mü· 

tehassısı Çarııkapı tramvay 
c:! urak mahalli karşısında 
No 99 her ırü" s:t•t 1 S-l<J 

Gayrimübadil ve mübadil ve 
hazine bonoları satar, Balıkp 
zar Maksudiye Han No. 35 
Uğurlu zade M. Derviş 

18 ay vade ile-~ 
.__SATİE ...... 

·········· ···················-·-·······--·.. S• 
MiLLiYET MATBM 


