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Y alovada Bir Gün 

'Y!\lovanın e ı·· h -l . 
Cil b" s ... a ın: lnlip te uzun· 

ır zaınan~?. . • .. 
lar b' k · .n t>erı gormcmiş olan. 
· ır ere daha 1 •· 1 llt• k d lU gu?.e u mevki-

a ar 'd" lıu ha r . g~ ınce hayret ediyorlar .. 
ı., Y etı bızzat ben kend' f . d lllSSettim. ı ne sım e 

Epeyce b' y1 ..... ır zamandanberi Yalova-
.ormemişti Bi m. r kaç gün evvel 

mak da gidip gelmeyi temin edemi • 
yordu. 

Halbuki şimdi iskeleye çıkaT çık • 
maz bütün bir vapur dolusu halkı bir 
hamlede banyolara götürecek kadar 
otomobil ve otobüs vardır. Hiç bir kim 
se evvelce olduğu gibi nöbet beklemek 
şöyle dursun, otomobil intihabında, 

tid Yalova kaphcalar parkındln bir görUno, 
ip bir .. . b" k , • . .. gun 'e ır gece aldım. Ev- yahut otobüslerin birinde yer brJl -
1 g"orü ·· ·ı · · . um ı e son vazıyet ara- makta en küçük bir zahmet bile çek-

l\ı tekemmül farkına hayret et- miyor. Fazla olarak da gerek otomo-
ll n kendimi alamadım. biller, gerek otobüslür için ücret ta-

a 
1
armara sahiline yarım saatlik bir rifesi sabittir. Pazarlık yapmıya ha

et t lol ile bağlı olan banyolar ve cet yoktur. 
ar, hak'k t A ·· ı · · au ı a en vrupanın en guze OtomobıJJer hır seferde bir buçuk 

d"rnıe, l ileri ile rekabet edecek bir lira. kamrnnlar adam basına virmi 
"' ece · • • ~ · ş· ).e. ~elmıştır. beş kuruş alıyorlar. tıave ede)im ki 

taı l'tıdı ı el den ban)olara gic~ as- Yalovadaki otobüslerin ek..:erisi Jstan-
..,,1t lol daha bir bocuk, iki sene ev- bulun muhtelif semtlerine' i. li,·en 

ince b" d ;. l d 'b · • " to
1110 

• ır ag ) o. un r.n ı arcttı. O· otobHslcrden daha çok r~hattır, daha 
~ ~·~ve ~amJ on ıle htıralardan geç· çok yenj l'e mükemmeldir. Bundan başm ıçın bır çok müskUl!ltı göze ftl- ka buraadki otobüs sirketi daha yenf
\r . 1bım geliyordu. Bununla bera- den iiç otoblie aipa:r~ .etmlftir.D~e.kld 
tf 1 kclede ve banyolarda fstenilidi- · siparişler geldikten son nakll-
oı tanıan ve istenildPi kadar vasıta Meh t A 

lllad -r
1 

i · b .. k •. 1• t .. me sım 
~ cın u mu u a ı goze al- Aluar:ıfı 2 inci sa\famızda 

Pestede 
' 

biı- evın duvarlarında 

Türk san' atkfülarına ait nefis 
eserler bulundu 

k· Budapeşte, 22 (Yakıt) - Tür- • tır. Resimler:n biri, bir Türk ni
~~nin Macaristana hil<im oldu- kah merasimini, biri de bir Türk 
lb•t .e~irlerden kalma, çok kıy· 
lb.., la kabartma tez)•inat bulun- şehzadenin Peşteyı: muvasalatını 
.\ '-ıtur. Bunlar bilhassa Peştenin gösteriyor. 
t:rod caddesindeki eski bir Macaristanda Türkiye hakimi-
R duvar.arında keşfedilmiştir. yeti devrinden kalma bir çok 

..1_. eısamlardan biri iki odalı bir minareler, hamamlar, çeşmeler, 

.... ,, . 'd d Jı yenı en tezyin ed yormuş ıiliblar, bayraklar bulunmakla 
ll\'ar b" . tG aa ır msan uzvunun teba- beraber şimdiye kadar bir fre-

bi ı tltiğini ve bunun iki poıluk ık bulunmamıştı. Fresklerin 
lb I' alçı ile örtlllil olduğunu g6r-
t n~. bunun üzerine hemen mil- keıfo~unduğu evin eskiden bir 
ı:;-10 güıel aan'atlar kısmına te- kahnbane ve bu kahvehanenin 
d on etmiıtir. Ve bu suretle tam on dokuzuncu ,asar baıına kadar 
~uz reıim meydana çıkarılmış- mevcut bulunduğu anlaşılmııtır. 

100 Metrede _y_~ni Rekor 

1tcto~1l Kadılr&yDnde atletizm mDaabakalanna baılanmıı ve yilz 
k re e Sc111ib B. çok iyı' bir rekor elde ederek eıki rekorunu 
>rnıış ' y b · · Ya yeni bir Tnrkive rekoru yapmııtır. azııını eııncı 
Pot ıa~ ' • b k tıccı . 7••mııda okuyunuz. Reımimız yilz metre müıa a ayı ne-

•ııtrkeıa . 

icabında Sllib 
2 . 

Prusya Nazirlarının Papen'den şlli'Ayetl Hayd~t çete•; 1 

Gazeteciler Kralı 
Avrupa devletlerine 
a~eş pilskfirDyor ! 
Nevyork, (Hususf) - Gazeteciler 

kralı Ra~_dolf Hirst radyo ile, Amcrikaya 
borçlu ~.ukılmetler ale) bine rşiddctli bir 
nutuk soylemiş ve ezcümle demiştir ki : 

Devlet mahkemesi, bugün 
kararını bildirecek ! 

-. U~n seneler, Avrupalılar 1 
vahşı .kop~kler gibi, en son kuY· 
vetlerı bıtıne ve bütün menfaat· 
leri kuruyana kadar döğüştüler. 
Ondan sonra iti&if kuvvetleri bi· 
ze te~eccilh ettiler,yardım istedi
• e~, bız de harbı, önce kendimiz 
!ç~n, sonra da müttefiklerimiz 
ıçın kazandık. Bu uğurda milyar
larca doJar sarfettik, ayrıca mil· 
yarlarca dolar da mllttefikleri
mize verdik. Bu paralarla, onlar, 
harbı kazanmağa çalııtılar, ka· 
zandılar, sonrada bellerini doğ
rulttular. Hiç bir ıart koymadan, 
onların, bize borçlannı ödeye
ceklerine dair verdikleri sözü 
kabul ettik.Bize,sanki varmışgibi, 
namusları üzerine bir söz verdiler. 

Borçlarını vermeyen ve uzatan 
miJJetlere kim inanabilir ? iki 
yüzlüllikle sulh yapmak kabil 
olur mu? Bu Avrupa devletleri 
aralarında bir "dostane itılif 
aktediyorlar ve maksatları d; 
Amerikanm harp borclarmı or· 
tadan kaldırmasmı temin, bu 
borçlara istemekten onlara vaz 
geçmeğe mecbur etmektir. Ala· 
caklılarını aldatan milletler ara• 
sında nasıl bir 11dostane ve efen· 
dice bir itilaf,, o abilir ? Namus 
üz.erine verd ği sozü iu~ .1r edene 
nasıl "Centilmen,, diye.,iliriz ? 

Dosrane iıilafrn Jngilizce!i "'Gende· 
men~ aırcemcnt.. dır hi manası .. efendice 
anlaşma,. ya gelir l 

Bu itılifı daha doğrusu, müt· 
tefık bir haydut çetesi olarak 
te'akki etmek daha doğru olur 1 

10-23 Temmuz 

Bugün 1 O - 23 Tem muz bay· 
ramı; yani iıtiklil ve inkılap uğ
runda ya palan hareketlerin ilk 
merhalesi günüdür. Meırutiyet 
idaresi, ikinci defa olarak bu 
.. gün" ilin edilmiıti. Bir inkıllp 
mebdei olmak dolayısile tes'it 
ettiğimiz 10 - 23 Temmuz bay· 
ramı terefine bugün daireler ta
til bulunacak ve bayraklarla do
nahlacakbr. Gece tenvird yapı· 
lacaktır. 

Baron Aloizi 
Relslcllmhur Hz. tara
fından kabul edildi 

ltalya hariciye nezareti kabi
ne ıefliğine tayin edilmiş olan 
ltalyanın Ankara sefiri Baron 
Aloizi dün refakatinde maslahat· 
gOzar M. Kock olduğu halde 
saat on dCSrtte limamımızda ba· 
lunan ltalyan filosuna menaap 
gemilerden Cosenz torpitoıile 
Yalovaya baı eket etmi§tir. 

Torpito saat on altıda Y alo· 
vaya varmış, Baron Aloi:ıi bir 
motörle Millet çiftl~ine çıkarak 
burada ReisicOmbur Hazretleri 
tarafından kabul buyurulmuştur. 
Bu ziyareti ve vedaı mliteakip 
ıefir aynı torpito ile Yalovadan . . 

Alman Başvekili, vaziyeti görüşmek üzere 
Müttehit devletler Basvekiller.ini davet etti 

Prusyanın sabık nazırlarindan bazıları, bir arada 
1 Soldan sajta doğru : Ra) hstag meclisi reisi Paul Löbe, Prusva dahiliye 
nazırı Kari Severing. Aaşvekil Orro Rraun, nazırlardan .Fılip Şaydeman, 
arka tarafta duran. nazırlardan Rudolf Brayrşayd 

iA-r;·;ii·y ... iiii~ .......... r-....... -1 açmaktadır. , 
i BERLl ga eyan: B(lfwkil, bu vaziyeti konıüniltle .. 
: N, 22 (A.A.) - Prusya.de. Oç! rin menn harekeUerinin bir netioeııi 
:müsteşarla bir §Ulıe mUdUrU ve 20 vtıksek! • • 
:memur azlcdllml§Ur. • İ olarak ızahetmıı, onlann ıebebiget 
i BERLlN, 22 (A.A.) _ Bertin v~ I3rab-: verdikleri kanlı hadiselerle dahUi em· 
!dcbourg askerl kumandanı ıcap t'tUkçef niyetin bozulduğıınu ve Prusya ltükü· 
ikanunun tayin ettiği hudut dahilinde st·i metinin de müsamaha edüenıiyecek 
:ırııııı mUracııat edllmt'sinl jandarma ve! aşırı hareketlere göz yumduğunu ileri 
:polise emretmiştir. : .. .. r . 
; .... Al~~~İİ~d~··p~"p;;~ .. i;iik(i;,~ır·i~~~- ıur;:ı,:,:iıe Alman '1ülı:umetinl11 
lmdan alınan şidetli tedbirelr, lıer Pnlsgada idarelli kenfll elw elflffllH
tarafta muhtelif şekülerde karıılan • nın, Pruıga bafveklli Otta Braunla 
makta, muhtelif tarzda telılrlerc yol (LfUfen ıayıfayı çeviriniz) 

Be.vnelmilel Parlamentolar Kongresinde 
• 
Italyanlarla Fransızlar 
arasında hidise çıktı! 

italyan murahhası, FaıiaUiği methetti , 
murahhası aleyhinde bulundu. İtalyanlar 

Fransız 
resmen 

tarziyıe istediler. Tarziye verilmeyince 
gürültü içinde kapandı ' 

ceJae 

Cenevre, 22 (A.A.) - Beynelmilel 
parlamentolar birliği kongresinde bu 
sabah Fransız ve ltalyan murahhasla
rı arasında bir hadise olmuştur . 

Jtalyan murahhasının Faşi~t ida
resini methetmesi üzerine M; Renan
del, buna zıt bir mütaleada bulunmuş-

tur. Jtalyan murahhasları bu sözleri 
şiddetli itirazlarla karşılamışlar ve 
M. Reaandel'e hakaret etmişlerdir. 

ltalyan murahhas heyeti nisi M. 
Renandel'i resmf surette tarziye ver-
meğe davet etmiştir. M. Renandel bu
na muvafakat etmediğinden gürültü 
ve bağrışmalar ekrar başlamıştır. 

Kongre reisi, celseyi tatile mecbur 
olmuştur, 

- Beynelmilel parlamentolar birliği 
kongresinde çıkan hadiseden son)'a 
bu kongreye ve tahdidi teslihat kon • 
feransına iştirak eden ltalyan mq. 

rahhaslarının hepsi M. Balbonun riya. 
setinde toplanmışlardır. 

M. Renandel, Fa_şhıt g-azetecfler 
tarafından sorulan bir suale verdiği 
cevapta parlamentolar birliğine lşU
rak eden .ltalyan murahhaslarının iki 
~ünde~~eri fasılasız surette Faşist 
ıdaresını methettiklerini, halbuki k • 
d'. . b . en 
ısının. u ıdareyi parlamentarizme 

mugayır addettiğini söylemi~tir. 
~ 

iki 
gülüşlü kadın 
Yazan : Morla Löblan 
Nakleden : fa. 

Arıen Lüpenin me,hur müellifi 
bu yeni eserinde onu lıa k 1.l!I.-', 

.. rı :ıı ""' 
guzel, heyecanlı ve csraren . 
k' l gız 
· a ar ve "iki gülüllıu·· k d • r a ın ın es 
':rengız tebesünılcri arası:da y 
niden yaşatıyor. Bu çok kuvvetl' 
mana: ı ro-

Salı gününden itibaren baslıyoruz, 
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Prusya nazırlarının 1 o::m 1 al e 1 Y alovada 
Papenden şikayeti -H-ar-•c_t ----------------~-~----Dil Bir gün 

ve dalıiliye nazırı Karl Severing; ve 'f ahdfdf feslfhat konferB11Slnda hal ar etli mfizakere/er l Başmnknlemizdcn mnba:ıt l ~· 
d~u ~ufun ~ b~ndan uwMa~ -~-------------------~~~~-~-------~ ~t ~~mdi~nd~ fu~. biltj~ tırmasırun zaruri olduğunu iddia et· tir. ~ti 

miştir. BL··ıtu·· n du" nyada beslenen u·· m ı"tlere nazar~n, Sonra şayanı dikkat olan birıtO ıb' M. Papen va:iyeti görüşmek ;.i:.ere• ( l · 1 rıııt 
ı şudur: EvYelce Yalova su arı , bit 

müttehit hükUmctler başvekillcriniı k · ı 1 d" "rece1' t • • t • yası Bursayı rağbetten uşu ıtıl· 
~~~t.gartta k>planrmya davet etmiş-! ço az gayre gos erı ıyor . sebep olarak hatıra geliyordll· 11 " 

Diğer taraftan bu müdahelerıi ka-· buki Yalova isl;:elesinde toptarıa aıır 
nunsuz bulan Prusya nanrl;rınm! Italyan murahhası ceneral Balbo, böyle söyledi. Umumi komis- tomohi.ller ile otobüsler burasını fil" 
Alman hükumetinin icraatı etralmdar R h h h t•• Jil t k 1 d hil b l sa için ikinci bir iskele haline ge . yon, us mura asının er ur an ar an ve cum ara a a-
1ı1maue tedbirleri almasına dair ta -1 miştir. raf· 
leplerlnf., Lagpzig'del:i yüksek devleti rından Vaz geçflmesioe dair 0180 feklJff ni reddetti Otobüsler ve otomobiller bir t~d!ı' 
mahkemesi, bugün tetkik ederek, bir Cenevre, 22 (AA) - Tahdidi te Ii- ı Bu suretle Jsveç, .Felemenk tnrafın-ı ri herhangi bir karara iltihak edece- tan sahilden banyolara ı:ı;idip ge 43f' 
karar ı•erecerı:tir. hat konferansının umumi komisyo • dan tevdi edilen ve M. Jipson ile ğini bildirmek isterim. leri gibi diğer taraftan da ııur· bit 

Bir taraftan da alınan son lrdbir· nunda ltalya murahası t•Pneral Balbo 1\1 Benes ve 1\1. Paul Boncour taraf- 1 _ Kendi kara, hava ,·e deniz tes- yolcu nakletmektedir. Otobüst~r lif.I' 
lcrc karşı gelecek olc.n!ara iC're<ldüt- }falya heyetinin şimd:ye kadar sar- lanndan reddi için çalışılan ve kon- lihatı plfmlarına atfen hükumetim yolcuyu YalO\·adan Bursaya bır d,
süz ateş açılması, Rerlin aslı:C'ri uali- fedilen gayretlerin bütün dünya vansiyonun kara seyyar toplarının çap turnfındnn muvafakat edilecek olan ya, Seyri. efain ,·apuru lstanbtı.1.iııt 
81 tarafından, emri altında bulunan ümitlerinin çok dununda olğunu söy- adetlerini tahdit edeceğine dair bulu- Yalo\'aya yarım liraya naklettıS'd.• 
bütün ı.uı·vctlerc tebliğ olımmustur. tenzilat, umumi komisyonun 8 'l'em- 1 ~· "T • temek mecburiyetinde bu!unduğunu nan tadil teklifi bertaraf edilml~tir. mtı ... tarihli celsesinde bey·anatımla da gört> Jstaııbuldan Bursaya bu )'.O ı..!$' 

an,, {Jazclı 81, son vaziyettı>,-, b r.ılı- b t · t' N"h t 1 b b h t ıo " 1 :1" 
scdcrken, dahili bir harp, ao)keri bir cyan e mış ır .ı. ı aye cc se, u sa a san a ifade ctmi~ olduğum veçhile, Hoov('r gitmek yüz elli kuruşa malo "'' 

1 a İtalyan heyeti. karar suretinin umu- talik olunmuştur. projesine Yaki olan iltihakımız istika· dır 
:ıc k~:~u:;,::ks~!!~;::::ri~ı;ş:~"~c·:i:i: muna rey \'ermekten istinkaf edecek. Ruslar ne teklif ettiler? metinden gayri hiç bir ,·ecih ve suret- ~1udanya yolundan is~ birine.! 111';; 

>· fakat Italynnın da kalıut etmekte bu- · ·ı ki 1 mcktc ııc bu vaziyette .U. Papenin Cenevre, 2:! (A. A.) - Tahdidi tes- le tefsir edilmiyecektir. 1 i i!E' üç yüz, ikinci me\•lu ı e 1 ... 1 lunduğu teslihntta yeni bir fnsıl bah- b" fı w· 
mcs'uliyelin; l.ovdetmcklei l ··• Jihat umumi komisyonu, tanklar hak- 2 - Silf•hlar:ın hususi surette imali elli kuruş kadar ır para sar ~ 

sine rey verecektir. iJtt 
Almanyadaki r·aziyete ait tel.r.1raflar kındaki karar suretinin metnini 6 mu- ,.e ticaretine ait olarak da, heyetimiz ettiği için bir çok yolcular bu c 1\1 .Madolni, rey \'ereceği ı;;ırada 

şunlard:r: karar suretinin umumiyeti hakkında halif reye karşı 26 rey ile kabul et- daima, sihihların gayri mcşri ticareti· tercih etmektedir. .,,ııı 
Devlet mahkemes"ınde miş ve her türlü tanklardan ve hü • ne karsı koyabilmek için en mU\·afık Jlıı yolun ikinci bir tercih s<' • beyanatta bulunac~ktır. • ... 

L · · 22 (AA) D 1 cum arab.,tarından Yaz gerilme ine hal çaresı'nı·n mu"'himmat ,.e harp mal- d h d k' da l\ludanya ıaı~ ayıpzıg, · - ev et Konferans heyeti umumiyesi. lmrar .. :s ' a a \'ar ır ı 0 r 
hk · b k p ) dair olarak Rus murahhas heveti ta- zemesı' ı·malı· üzerinde ciddi ve miiessir f d .. d b' ta Imasın:ı 1'' ma emesı sa ı rusya nazır a- suretinin muknddenıcsiııe a:t olarak " ın an gun e ır pos 0 ' "' 

Al h .. ,...'!,_ · rafından teklif edilen tadili reddet - bir murakaba tesis etmek olacağını • .. t • rının mnn unı.ıımetmin icraatı Sovyet heyeti tarafından verilen tndil şı Jtu taraftan bir sabahteyın sa.. ~ 
hakkında himaye tedbirleri alma· teklifini tetk!k etmiş ve 11 müstenkif miştir. müdafaa etmiştir. kizd<-, ikincisi akşam saat altıda otll'.'1ı. d · t 1 1 · · C Komis•·on, mikrop harbine ve dai· A k 19?· t kt d'le ··e Ccmı'vetı' ı r ıına aır a ep erını ıımartesi gü ile 5 muhalif reye karşı 30 rey ile mu- " nca -.> e a · e ı n • " üzere iki posta bulunmasıdır. J3ll 

1
• 

n .. tetk"k d"l kt" ml bir mürakabe komisyonu teşld!ine Ayvam misakı ruhuna muhalif olarak ~ u 1 e ı ece ır. kaddemenin ipkasına karar vermiştjr. harla sabahleyin erken Bursad:t11 
S it t t hl dair olan fasılları da kabul ettikten memleketimin hükmüranlık hukuku- ·~ s ana e ikesi! nunu müteakip. ~ı. l\lotta Belçika ımn bir .. ·olcu Jstanbula gl"lip iŞ' ~ 

P · 22 (A A) H 1 sonra konfransın ikinci safhasının nu yaralamış olan silah ticareti mu- ., 0r 

arıs, . - avas ve Danimarka, spanya. Norvcc;:. Fele- "'Ördü!iten S"Onra ak.ı:am saat aıtı P. 
• d Al t hazırlanmasına müteallik olan kı mın ka\'clesini tekrar ya~tabilecek mahi. h ~ , 

8Jansm an: manyamn siyasi menk, Lehistan, Sl'ec .• ''.eko:-:larnk\.·a . t ·ı y 1 t f d Btırstı) 
~ müzakeresıne ba•.ıfamı..:tır. tt 1 1 h ı · b' t hh ·· d" ası ı e a ova :ıra ın ı'"' buhranını tetkı"k ett"ıgwı• 5 rad \'e fsyirre namına beyanatta. bnluna · -s >" ye· e m unan er rnngı ır na u u 1 bil kt d'r 

ı a, "S • k · dönnıek imkanını bu a me · e ı • 
1
, 

• "Tempı gazetesı· eze·· 1 rak bu he'-·etlerin karar suretinin mut Macarların teklifi iltizam ve ta!'ldik etmıyece hr. b, 
" • um e şun· " Mudanrn iskelesin::~.1 P.--- \J:I f 

ları yazmaktadır: lak bir tarzda ve şarta gayri ü\bi o- Cenevre. 22 (A.A.) - Tahdidi testi- Manmafh, umumi komisyon silfıh · dll 
"Dünden beri Almanya tam bir larakhava bombardımanını men net- hat konferansı umumi komisyonu bü· imali mesel esile silah ticareti mesele- saatte gidilmesine mukabil Yafo''~ d~ 

dahili ıergüzeşt ieçirmekte ve mesini arzu etmekte olduklarını ve tün murahhas heyetlerin komisyonun sini yekdiğerile müvazi olarak hir e- Bursaya dört saatte l:n"si11.~ t~ 
başvekil de Almanyayı dahili bir konferansın ikinci safhasının hu is • tatil devresi esnasında büro miizake- sas dairesinde halletmenin daha fay- şiinenler l\lüdanya cihetini tercı . 1, 
h b k tikamette yeni gayretler sarfedeceği- relerine iştirak etmesi hakkında Ma- dalı olacağını tahmin ediyorsa da, scler bile iş Ye iktısat adamları ıÇ r 
ar e, as eri bir hi~imiyete sü· nj ümit etmekte bulunduktanm beyan car murahha lan tarafından ileri sü· bu meseleyi münakaşa etmeğe hazır de bilakis Yalo,·a tarafında diğer'~, 

rükliyebilccek ve f-~olenzollern etmiştir. rülen teklifi kabul etmemiştir. bulunmakta \'C bu i le me~gul olacak cih ~hepleri bulunduğu takdir edil'' 
hanedanının tekrar saltanat tesis l\lacari tan murahhası 1\1. Appog- Komisyon, takrir suretinin heyeti hususi komitede lranın ela temsil e- .Nihayet Yalova sularının ihyası ~ 
cbtmhelerini. bintaç edebilecek bir n) i, Macar heyetinin hava ku\'...etle- umumiyesini kabul etmek üzere saat dilmesini arzu etmekteyiz. bura~ının mükemmel bir su me"~~ 

U ranıa ütün mea'utiyetlerini rine temas eden ahkamın aleyhincıe 15 buçukta tekrar toplanacaktır. 3 _ Teslihatın tahdit ve tenzilinin haline gelmesi gene suları ile me~~~ 
dembte elmiş bulunmalıttadır.,, rey \'ereceğini, fakat mecmuu iizcrin· Herlyonun söz elması • mlirakabası meselesinde, terki teı:;Jiha- olan Bursayı rağbetten dttşUrmu·f· 

Başvekilleri davet de reyini ihsastan içtinap e<leceğini Cenene, 22 {AA) - )1. Heryo, nf- t:n hiisnü suretle Ye tamamen tathi- cegi tecrübe ile de sabit olmuşt~ 
Berlin, 21 (Stamboul) - M. söylemiştir. har karar suretinin kabulu için hugün kine nezarete memur daimi bir mües- Çünkü geçen sene Yalovanın ~n 

1 Von Papen müttehit hükumet- l\f. :.\tntsudeirn. bombardıman tay· yap:lacak müzakeratta söz alacaktır. se enin ihdası cihetini cneldenberi yadt• rağbet gördüğü bir yıl otdtığ1, leri başvekillcrıni Stuttgart ken· yarelerininin memnufyeti hususunda Ak:.am üstü hir ziyafet verecek \'e iltizam etmiş olduğumu7. gibi, bu mü- halde Bursada hariçten gelen ziy:ı~~ 
disinin iştirak edeceği bir içti- Japonyanın ittihaz edeceği vaziyete pazar günü sahahı Parise avdet etmiş es~esenin yalnız imtiyazlı bir k<tç de\'· çilcrin miktarı eskisine nispetle el\51 

maa daYct etmiştir. içtimada dair olarak ihtiyat kayitleri serdede· bulunacaktır. Jete münhasır kalmaması için de- umu- memiş, belki de artm·ştır. fi' 
Al . dk ceğini söylemiş. takt müdafaanın za- • b' h' 1 ı· td•w• manyanın şım i i vaziyeti gö· . . iranın noktal nazarı mı ır ma ıyette o ması azım ge ıgı Bu noktai na7.ardan Yato,·a .,. 
rücülecektir. rurctlerıne göre hat çareleri bulun • A) " ,. h . miitaleasında bulunmaktayız. Bursa arasında rekabet menuu b3'' vy "d hük mnsına ait mesaiye iştirak edeceğini Cenene, 22 (A. Husu 1 mu ahı- 10 enı en Omet memurların· rimizden., : - Umumi komisyonun Bu konferansta temsil edilmiş olan solmak degwil, bunların birbirleri i~ ilave etmiştir. , dr 
dan, valilerden ve polis memur· Benes projesj hakkındaki dünkii mii- devletler müme:s illerinden mürekkep hususi birer cazibe ku\'vefi teşkil e 
larından bir çoğu işlerinden çı- Çin murahhasının teklifi zakeratı esna ında lran heyeti reisi, bir komisyonun Yücudü mutlak suret- ceğini kabul etmek tazımdır. 
karılmış veya tekaüde ıevk edil- Cenevre, 22 (AA.) - Umumi komis- M. Benes tarafından tevdi edilen ka . te lüzumlu olmacl1ğı takdirde her deY- Yatovada her sınıf halkın kescsiP' 
miştir. yon dünkü içtimaında Çin murahhası rar sureti projesinin lran heyetince !etin mürakahası. yekdiğerile hemhu- uygun otel. pansiyon, lokanta ŞE'lilİ~ 

TereddUtsUz ateş ı M. Sze, konferansa iştirak eden bütün büyük bir dikkatle tetkik edilmiş oJ. dut olan deYletlcr mümessillerinden de tt>rtibat ve tt>şkfült bulunduitu ııı$r 

1 t b l t · B ı· d devletler irin her türlU hava bombar- duğunu beyan etmiştir. müteşekkil t:Ui komisyonlara fe,·cli o- . ..,, a an u gaze eııne er ın en ~ himdur. Bununla bern~r bazı kı,.. 1 , 
gelen bir telgrafa göre de Ber· drmanlarına ve sivil halkın hiicuma Heyet reisi, şu sözleri söylemiş - lunmalıdTr. terin ciYarda bulunan köylerde kB 
ı . k A ı· · l y uğramamalarına fasına ve nihayet tir· 4 - 4 aylık yeni bir devre icin tes- tl' 
ın aı erı va ısı cenera on · dıkları da görülmektedir. Bu sure LI. 

R d t dt · l d b 1 verilmesini teklif eden hir ta. - Mlimtnz mazbata muharririmizin !ihata fasila Yerilme i mesele ine ge- , 
un s e emrı a tın a u unan zaman geçtikçe Yalova cİ\'anndtl. / dil sureti tevdi eylemi ·tir. durbinliğini ve durendiştiğini tebcil lince; memleketim, geçen sene İtalya ıt 

kuvvetlere, asayişi ihlal edecek- Umumi heye~ .kara topçuluğuna ederken, Iran heyeti murahhnsasının teklifine vaki olan iltihakından ser- köy eYlerinin de birer pansiyon hıtlı 
)erinden şüphe edilen her l<eıe . k . f 6 4 noktanın kabul edı"lmesı· ka,,·dı ı'htı·- d tt•w .. h . • k . 1 . geleceği i tidlal olunabilir. 1 dd d nıt ·arar suretim 10 müstenki ve J ,, e ıgi aynı ı tırazı ·ayıt er ve yem ~ 
tere. üt etme en ateş açılması muhalif reye karşı 33 rey ile ipka et- yatisile umumi komisyon tarafından şekil altında bu müzakere ve fasılaya lskele ile banyolar arasındııkj ~:ıl 
emrıni vermi,tir. · · ta · d'l k·.. · h t · · h k d k · na ıl gu···,el bir asfalt 1·1.• du"şenmig ı..., mıştır. nzım e ı en mez ·ur proJ~ ya u ceı- memnunıyetle ılti a · e ece tır. .. ~ • ,. 

Kabahat, Komllnlstlerdedir banyolar ile oteller ve köşkler r.rtı~11 
Berlin, 21 (A.A) - Ba,vekil Amerikuda 11 p lonya Ru Bulgar Yumurtaları da \'e etrafındaki yolbrda o sure~ 

M. Fon Papen Prusyada asayişin 0 • sya tanı~im olunmuştur. Çiçek ,.e çi~t 
temini için hülcUmetçe ittihaz olu- Milyon işsiz var! Hazırlanan misak Ve Yugoslavlar! tarhıarı ile her tarafı süstenmı~ııt·1 
nan tedbirlerin muhik olduğunu Ncvvork, (Hususi) - iş fede- imza edilecektir! Sofya, 21 (Hususi) - Yugos- narnztar ve fiskiyeler. sun'i şetıı1el~ 
gösteren beyanatında komünistle· rasyonu reısı Mister Grio, lavya arazisinden tians;t olarak ile bu güzel su me\·kii11e can verılıt1 11::, • b k · · d · Cenevre, 20 (Hususi) - Mösyö !' rın ce ren anunu esasıyı evır· Müttehit Amerika devletl•rı· hu· z geçmekte olan Bulgar yumurta· tir. Yalo\'a artık hakikaten ziirt1 .:" 

k bb d b l d kl ... Litvinof ile M. aleski ve M. ... •. 
me teşe üsün e u un u arını d ti .• d l . . . 1 • d tarının geçmesine karşı yugoa- Yalo,•a olmuş. Gündü1.leri giirte'ıı• ve ıiyruıi mücadelelerde katillere u arı ıçın e " ı~sız erm sayısı Titulcsku arasın a yapılan bir ~ 1 rt • 

1 k 1. k 11 milyon kadar olarak tesbit mülakattan sonra, Po'onya mu· lavlar, müşkülat göstermektedir- ziyası, geceleri elektrik şua a ıııt 
tevessül ey edi lerini söy ıyere nurlanan köşkler, e,·Jer. oteller oıt 

1
• 

d · f k" l etmiştir. Reis, büyük kongrenin rahhası ile Sovyet heyeti, iki ler. Bu yüzden Bulgar yumurta ıı.-
emış ır ı: b" pırlantalarıdır. Vakıa Yalorn i!;İJ1 :-
"Vaziyet bir fırka işi mahiye- işsizlere yardım için aldığı terti· haftadan evYel ır zaman ıçın- ihracrh müteessir olmuştur. Sırp· ııı' 

d P ı S t R raz masraf yapılmıştır. ı.~akat bll .
1
,. 

tinde kaldığı müddetçe Ray iş hü- batın kafi olmadığını ve önil- e, o onya - ovye us ya ara- lar, Bulgar tüccarlannm Sırp ti· f( •· 
ku'"'met"ı mu'"dahale etmemı'ştı"r. Fa- sındakı" ademı· tecavu"z m"ııakını d raflar hoşa gitmemiş, memleket h'ıt müzdeki kış karı~ıklıklar olaca· mendifer i aresiai iğfal ederek v 
kat komünistlerin bu cephede yer imzalam1ya karar vermişlerdir. her vakit şeref ve zinet olacak~~ıiP 

ı ğını söylemiştir. Esaı ı"t"ıbar"ıle ı"kı" devlet tar·- tenzilatlı tarifeden istıfade ettik- d k tı B er tutma arı mes'ul Prusya hükUme· ... eser mey ana çı mış r. u ııe9 
· • k ı d d b f d k b l ı·m b"I d"l lerini ve lsvirreye ihraç ettikleri k t• · t kd" · · h" se tının arar ann a ate arüz etti· terviç etmelerini fırkası erkanın· ın an a u ve za ı e e ı • :r ıyme ını. a · ır ıçın ıç • Jıe' 
ğinden Rayiş hükUmetinin Prus- dan talep ederae bu hareket dev· miş,. olan bu ~isak M~skova~a yumurtaları ıonra ltalyaya ve olmasa bılc sadece Gazi H7n n•11 ·pı 
ya hülcUmetine karş_ı müdahalede letin otoritesini yukardan aşağı kat ı olarak ımza edılecektır. diğer memleketlere sevkettikle- sene iltifatına mazha"' olması biıı 
bulunması zaruret halini almıştır. baltalar ve devletin emniyeti teh· Bununla beraber, Romanyanın rini iddia etmektedirler. için kafi değil midir?. ~ 
Komünist teşkilatının Prusyada likeye düşer. Rayiş hükumeti aza- müğlik ~eıelel~r~ haJletmasine va~it Bahusus bu sene Gazi Hazre~;D. 
diğer her taraftan ziyade kuvvet· 11 Prusyanın istiklaline tecavüz bırakabılmek ıçm. Rusya, r.u. mı· Şark şlmendlfercllerlnin lstanbula uğramadan doğrudan ·ıe 
li bulunması ve siyasi mücadele- fikrinde değillerdir. Fakat Rayiş sakın Poltnya Dıyet .• ~e.c~ısı l~- tenezzUhU y l 'f ııretı · 
lerde kanlı mu"sademelerı'n her ta h p d d f d d b 1 tasdıKın t Ş k ş· d'f ·ı · · · ruya a ovayı teşrı etmek 

5 siıt1 ükumetj rusya a evlet düş· ra ın ~n er a ı ıs emı- ar ımen ı ercı erımn tertıp iltifatındakl kıymetinin derece 
raftan fazla olması ve bir tesadüf manı olan komünistlerle kat'iyyen yecektır. ettikleri lspartakule tenezzühüne göstermiştir. t1 
eseri değildir. Son zamanların en alakası olmıyan müstakil bir hü- -K--d ___ k ____ f_t_i--d dün sabah naat 6,40 da kalkan hu- sofi ! 
kanlı hadiseleri komünist gruph-1 '-"'metı"n ve Prusyada nı'zam ve a· a 10 IYH e D e Nihayet Yalova bir iki haftn ır.ib 

Ku Bi k lil susi trenle gidilmiştir. Tenezzühe Yunn b kir l\f v iıeloc; ı rmın tecavüzü ile vuku bulmuc-o sayi•in tesisini İstihdaf eylemek- r 8 • n a:. \'e l l ' Cll J'.fl't 

tur. Prusya hülcUmetinin yüksek tedi;. Rayiş hükUmeti siyasi mü.. DOZÇE, 22 (VAKiT) - Düzçede Üsküdar Halk birlik bandosu da dost bir memleketin kıymetli h~~; ı;ıı 
memurları komünistlerin gayri cadelelerin tamamen serbestçe terzi lbrahlm Ef. çarşıda kadın kıya- İştirak etmiştir. Sporcular burada reisini de kendisine cezpedece1' 

1 
• ·ıtl 

kanunt tetlıiş lıareketlerine :nüsa'" cereyan etmesini ve Alman mille· fetinde çarşaf giymiş meçhul bir şa- geçit resmi yapmışlar ve muhtelif suretle milli kıymetine beyıtclıt'',, 
maha gösterir. Prusya hükumeti· tinin reyini korkmakınzm verme· ı hıs tarafmdan iiç el tabanca kurşuni- spor hareketleri göstererek alkı~-ı bir şeref de ilave edilmiş olacııl\t 
nin bir polis müdürü komünistleri aini istemektedir. le öldiirülmüştür. Katil kaçmıştır. lanmışlardır. Mehmet Asılfl 

Takip ediliyor. 
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10 Temmuz 
Yaşasın hürrı} et 
Yaıasın adalet ' 
Yaşasın u~uvv~t 
Yaıasm müsavaL. 

le .. Kırmızı beyaz fokart .. Bayrak, 
.. oşe başlarında binelc taşları üs 

lunde hatipler ... 

Kafileler, mektep iler ve uğul· 
lu u bir seı: 

Ey vatan, ey madcri muşfık 1 

Süs'ü bir tren : Menfiler va
~anlarına dönüyor. Bir p:ı) to 1, 

•oıam, papas, haham d.z d ze 
oturuyor. Duiak dudağa öpüşü· 
Yorlar. 

Nakarat: 
Yaşasın Osmnnhlarl ..... 

1908 meşrutyeti eski bir ya!ı gibi 
k~burgalan her gün bir dalganın 
ehnde parçalanan, harap o an 
Oınıanlı imparato•:uğurun temel· 
lerine su bastığı günü hatırlatır. 
Çarla Kayserin (reval) ko•lt'şm~sı 
Rtıne dağlarnıdan esen hilrriyct 

b
ve meşrutiyet h~ vasile nihayet 
uldu. 

ikinci meşrutiyet berati.e yi
be Abdülhamid·n eline birakılan 
de-rletin manzarası gerçivavey.alı, 
heyecanlı, harekehi idi. Fak at 
bu vaveyla batan bir ge ninin su 
llatünde ka'an kısmındaki insan· 
ların vaveylası idi. Bu heyecan 
bastıkları zeminin çöi<tüğünü 
hisseden!e:-in hesaplarını şaşır
llıalarmdan rloğan bir heyecandi. 
Bu hareket batan gemide ken
dıletine teoefii!s edecek bir ka· 
l'l parça11 arı1 anların öteye be· 
tiye koşuşmalarmdan çıkan ayak 
ltı!eri ıdi. 

• • 
1908 ihtilali bir uyanıklıktı 

fakat her sözünü: 
Yaşaam Osmanlılar nakaratile 

bağhyan mefkure tezatları, dil 
teıatları, menfaat tezatlarile bir
birine ~arşı silahlanan genit öl
kede bu uyanıklık nt.yi ifade 
tltt? • 

• • • 
Osmanlı mutlakiyeti tanzimat-

tanberi ecnebi müdahalelerile, 
ilctısadi bükümlerile bir müstem
lilce idi. Osmanlı meşrutiyet.i de 
bu Dıiiıtemlikeden istiklale coğ
tu bir adam atamadı. 
Oıınanh meşrut;yet münevveri 

?~ hOrriyeti lngiliz liberalizmini 
t.aklit sandı. Yahut, meşrutiyet 
Parlanıentosu Mekkenin meşhur 
~Darünned•e) ai haline koyma~ 
1•tedi. 

O.mania meşrutiyeti ya z"ppe 
~İr mGıtemlike delikanlı11 iibi 

oy göıterdi. 
Ya, başına al< bal sardı. Beli· 

be cenbiye taktı, gözler;ne sür
~eler çekti, ayaklarına sarı çe
dılc papüç giydi ve islim alcmi
~e yüzünü döndü 300 milyon 
lbıan içindt: saklıyan muhayyel 
bir camiin imamı olduğunu zan· 
il etti. 

Oamanh mecrutiyeti .. Türk,, Ü 

ztppe mOıtemleke münenerinio 
R~züyle gördü. Softanın harap 
bir .. f 1· h 1· . ı mueızın m;ıb e 1 a ını a.an 
kaf aıile tahlil etti. Züppe 
IÖrUşlü , softa beyinlı bu 
•dcaip ve eşsiz mahluk son 

e . 
mıne kadar 1 ürk yiyerek ya· 

.. 'ı. 
l' Gerçi Oamanh m~trutiyette 
d!~" naıyonalizinden bahs olun· 

t - Fikirler ne o'ursa olsun -
atbikatt T . 
t~ a ürk nasyonalızmı 
lik:k Dıenıleketini müstemleke-
1.iı en kurtarmak için bir adım 

"1 e •l11ıadL. Mlicade!e ithalat 
..._ kom11yonculuiunu müm· 

1 GtiDID llaberlerl -ı 
tP.W'Srili AM'LW!"J M aaaw •• .. , 

Muhtelit mübadelede işler 
Garbi Trakyada lad~sl müınkün olmıyan emU\k için 

Yunanistandan yeniden 15 bin JsterJln alınıyor 
Komisyonu aMJ.adar eden nıulltellf 

mt>scleler etrafında temaslarda bulun. 
mak üzere iki ay kadar evvel An?,ara
ya {/itmiş olan lJlulıtelil mübadele /,o. 
misyonu b!Iş mur-alılıcaunzz Şeı•ki Beuı 
dün §CT rimizc (lelmiştir. 
Şevki Bey dün Anl.:aradal.i faali.ye

f i lw ':!:ırufa şu izahatı verm·~tir: 

- Evve ce etabli Rumlara nit 
em!a'tin iadesi hakkında çıkan
Jaa İiatıu'lun bcş"nci fıkrası tef
sire mu'1taç görü:mcşlü. Adliye, 
maliye ve har ciye Yekaletlerinin 
no!.daı naznrJarma göre bu ka
nur.u~ beş"nci fıkrasında musar
rah üçüncii şııbn asıl sahip o!an 
Rum mutnssrrıf·er e mütetevvizi 
mlibadil er haı :c:nde kalan şa
hıs'ardır. Halbuki yeni çıkan em· 
la< kanununda üçüncü tabıstan 
makftat bu şahıs ardan biç biri-
nin o:madı~ı bildir;ımektedir. 

Bu kabil Rumlar sırf iade ka
nununda kaydedilmesinden dola-

Şeker ve kahve l\'İD 
emir geldi 

6 temmuz tarihine kadar giin· 
rülc!ere ge'.m:ş olan şeke.r, kah
ve ve çaylarla, 31 mayıs 932 ta· 
rihinden evvel mukavelesi yapıl
mış olanların kontenjan harici 
tamamen serbest olarak ithal 
edilmeleri hususunda lstaobul 
gi:mrükleri başmüdürlüğüne emir 
verilmiştir. 

Kaçakçılık yapan 
1'Uccarlar hakkında 

Teşviki sanayi kanunundan iı• 
tifade ederek glimrllkten çıkar· 
dıklan iptidai madde!eri öteye 
beriye satmak suretile kaçakçı· 
lık yapan bazi tacirlerin polis 
ikinci şubesi tarafmdan tevkif 
o'unduklarım bir akşam ıazetesi 
yazıyordu. Dün polıs müdürlü
ğünden sorduk. Eu haber hak· 
kıoda ademi malumat beyan et
tiler. 

inhisarlar vekili 
Ankaraya gitti 

On gün kadar evvel inhisar
ların birlettiri!mesi itile meşgul 
olmak iizere şehrimize gelmiş 

olan gümrilk ve inhisarlar vekili 
Ali Rana Bey dün Ankaraya 
gitmiştir. 

klln o duğu kadar Türke mal 
etmekti. Bu nasyonalizm bir ko
ır isyoncu nasyonalizmi idi. 

ithalatçı hangi neviden, hangi 
milletten o!u:-sa o!ıun müstemli· 
kenin Türkiyede emcpryalizmin 
ileri l:arako'.u idi. 

1908 de Osmanlı münevveri 
yurdu korumak için toyca dip!o· 
ma1iden bahsederdi. Genç Türk 
lstanbuldaki lugiliz sefirinin ara
baıını 11rhnda taJ1makla bir va
tan kurtardığana kani idi. 1932 
23 Tem muzunda iürkiye bir 
kudret olmayı bildiği için milletler 
cemiyetinde bir sulh silahıdır. 

1908 10 Temmuzunda güm
rüklerin kapisından bir tersane 
havuzuna deniz boşanır gibi em· 
peryalist eşyası dolmuştu. Ve bu 
işe komisyoncular yafa... Zito, 
viya.. Hona... Diye alkış tut· 
mt şlardı. 

1932 23 Temmuzunda yerli 
fabrikaların bacalan bize yeni 
kontenjan listeıioi hakiki bir 
lstiklll marıı diye okuyor. 

Sadri Etem 

yı mahkenıece ı ezedılmiş olan 
haklarım geri alam&zlar. Kanu
nun bu şekilde tefsiri bu işte 
a'akadar bulunan dahiliye mali
ye ve har:ciye vekaletleri tua
fmdan kabul edıJmiştir. Vılayet 
dahiliye vekaletinden aldığı emir
ler üzerine bu işe başlamış ola
caktır. 

Tapuca tescil edilmif oltrn em
laktan asıl sahip!eri olan Rum
lara iadt:si lazım gelen1er hüku
metçe istimlak edilecek ve tapu 
sahiplerine yüzde bet faizli is· 
timlik bonosu verilecektir. Bo 
noiarın verilmesine ait mua· 
mele Maliye velcaletince tanzim 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar Garbi Trakya· 
daki etabli Müslümanlara iade 

edilecek emvalden iadesi gayn 
kabil olanlar tesbit ed!lmiştir. 

Tedansan 
Erenköy kız usesl m6zunl•r1 
cemiyetinin Cedansanı, yarın 

ak,am verilecek 
Erenköy kız lisesi mezunları 

cemiyeti tarafıod•n tertip edilen 
tedansan, yarın akıam Fener· 
bahçede "Belvil,, da verilecektir. 

Saat on yediden yirmi ikiye 
kadar devam e~ecek olan te· 
dansao, birçok güzide zevatı bir 
araya toplıyacaktır. 

Bunun çok mükemmel olması 
için bütün hazırhklar bitirilmiş
tir. Bir mOddet eYYel ayni cemi· 
yet tarafından 11Tokatlıyao,, da 
verilen tedansamn hatırlanması, 

bu seferkinin de ayni derecede 
mükemmel, nezih olacağıoda fOp
be bırakmamaktadır. 

Mecidiye köyünde 
inşaat meselesi 

Defterdar fl•U•tafa Beyin mu• 
harr,rimlze verdlll malOmat 

Mecidiye köyünde ıon zaman· 
)arda pek fazla artan İllJaabn def. 
terdarbk tarafından durduruldu· 
ğu malCimdur. 

Defterdarlığa göre, intaabn 
yapıldığı arazi Emlaki milliyeye 
aittir. Defterdar Mustafa Bey bu 
mesele etrafında bize fU izahatı 
vermektedir: 

- Balmumcu çiftliği, Mecidiye 
köyü ve o havali hanedandan ka· 
lan arazidir. Hazinei haıaadan em 
laki milliyeye müdevverdir, bun· 
dan kırk ıenc kadar evvel arazi 
hazinei hassada iken buraya yirmi 
ev y•pılmıt ve bazı köyliiler yer· 
leflllittir, bu köylüler o araziye ve 
evlere biliıenet tasarruf etmekte 
icliler. Son zamanlarda bunlardan 
bazdan ellerindeki arazinin bir 
kısmını "mabeyin ıenidi,, yani 
tapuca hiç bir muamele görülme
den, husuıi ıalıf larla batkalarına 
devretmitlerdir. Bu araziyi çok 
ucuz fiatlarla satın alanlar da 
derhal inşaata başlamışlardır. Def 
terdarlık pek haklı olarak Emlaki 
milliyeye ait arazide inşaat Y~?h
ran kimseleri menetmiştir. Bir he
yet mahallin haritasını çizmekte
dir. Kimlerin ne kadar arazi işgal 
ettikleri bu haritada tesb!t oluna
caktır. Harita bittilı:ten sonra ka·j 
nunu medeniye müracaat edilecek 
ve inşaat yapanlar hakkında ka· 
nuni dairesinde muam~le yapıla
caktır. 

1 Gelenler - Gidenler 

Gümüıhane mebu'su ve bütçe 
encümeni reisi Hasan Fehmi B. 
dün Ankaradan gelmiıtir • 

Bu şekilde geri verilece< em'i· 
kin kıymetleri tesbit edilerek 
heyeti mecmuasının bedeli o'mnlt 
üzre Yunan hükumdinden yeni· 
den 15 bin logil z lirası alınması 
esası dahilinde Yunan murabba· 
sile bir itillf aktedilmiştir. Bu· 
nunla bu işe tahs"s edılen para 
30 sterlini bulmuş olacaktır. Şim
diye kadar iadesi mümkün o!
mıyan emlak için c!okuz bin lira 
verilmiştir. Geri kalan miktar 
istihkaklar kat'i surette tesbit. 
edildikten sonra vcrılecektir. Bu 
işle Gümülcüne tali komisyonu
nunun meşgul olması, daha ça

buk yürüyeceği için munfık gö· 
rülmüştür. 

Komisyonun Teşrinievvel so
nuna kadar tahsisatı mevcuttur. 
Faaliyet mOddeti Teşrinievveli 

ıeçerse yeniden hükumetten tah· 
s!sat istenecektir. 

Buğday alımı yakında 
başhyacak 

Ankaradan gelen haberlere 
glSre buğday hakkında yapılan 
tetkikatın bu günlerde bitmesi 
ve buğdaya fiat konularak bir 
kaç gOne kadar alım itine baı· 
lanması muhtemeldir. Bir ha be· 
re göre fiat memleketin her ta· 
rafında bir olacaktır. Fiat konu· 
lurken beynelmilel piyasa ile ha· 
riçten gelen buğdayın lstanbulda 
kaça mal olacağı nazarı dikkate 

alınacaktır. 

Buğdayın alım fiahnın bet ile 
attı kurut ara11nda olacağı tah· 
min edilmektedir. 

Gelen seyyahlar 
Diln Romania Ye Princepesa 

Maria vapurlarile şehrimize 620 
Romanyalı seyyah gelmiştir. 

Seyyahlar muhtelif otellere 
dağılmışlar, aralarında bulunan 
120 talebe Galatuaray lisesine 
misafir olmuıtur. 

Seyyahlar dOn hususi bir va
purla Eyübe gitmiılerdir. Bugün 
BOyükadayı gezecekler, yarın 
aaat 11 de Köıtenceye dönecek· 

!erdir. 
Bu seyahati "Resimli Haki

kat,, adlı bir Romen mecmuaıı 

tertip clmi~tir. 
Dün Stella d' ltalia da 120 

Amc!rikan seyyahı gelmiştir. Sey· 
yahlar araamda büyük bir Ame· 
rikan kitap şirketinin müdürü 
MiH Glara Zaugbalen de vardır. 
Amerikan seyyahları bu gün ha
reket edecQkferdi ... 

Bari sergisine davet 
edlJdlk 

Bari şark sanayi sergisi mü· 
fettişlerinden M. Edmond Lom
bardo şehrimize gelmiş, dün ak· 
şam Ankaraya gitm•ştir. 

M. Lombarc!o Türki~·eye, Bari 
sergisine hükumetimizi davet için 
geldiğini, hükumetimizin bu ser
sıiye geçen sene olduğu gibi iş· 

tirak edeceği ümidinde bulundu
ğunu söylemiş, şimdiye kadar 
Rados, Filistia, Suri)·e Te Mısırın 
sergiye iştirakini temin ettiğini 
ilave etmiştir. 

M. Lombardo buradan Yuna
niıtana, oradan diğer Balkan 
memleketlerine uğrıyarak Bari'ye 
dönecektir. 
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itaiyan filo .... u 
•• gidiyor 

Amiral ı- emislnde 
dünkü knhul resmi 

Bir hdtadanberi limammızda 
bulun~n lt;ı!yan fılosu bugün 
E'rendiıı'ye lrnreket edecektir. 
Fı o kumandanı Amiral Moreno 
ve fi onun d ğer zabtleri şere· 
tine dün sabah Tepe batında i 
ltalyan ku:Ubünde bir kabul res· 
mi yapılmı~tır. 

Amiral Moreno irnlübe yanın· 
da ltalya konsolosu M. Salerno 
Mele o.duiu halde gelmiş, içeri 
girerken orıH:stra istiklal marııle 
Italyan milli marşını çalmışhr. 
Ku!übün reisi M. Primi Amirala 
Ye zabit!eri kısa bir nutukla ae• 
Jamlamış, bu nutka Amiral mu
kabele etmiıtir. Akşam on ye
dide de filonun Amiral ıemisl 
Kuarto krovazöründe büyük bir 
kabul resmi yakılmıştır. Mabul 
resminde vali Muhiddin, muaYinl 
Ali Rıza Beylerle, Italya konıo
losu ve diğer bir çok zevat ha· 
zık bulunmu,lardır. 

Adliye Vekili 
Edirneden Geldi 

Birkaç gün evvel asri bir ba
p:shane ıekline ifr~ğı tasavvur 
edilen Yamkkı~la namite maruf 
kışlayı gi>rmek üzre Edirneye fİ• 
den Adliye vekili Yusuf Kemal 
8. tebrimize dönmüştür. Vekil 
Beyin refakatinde bu!unan h:ıpiı· 
haneler umum mildürli Nedim 
Bey, kıtlanın vazıyetini esa&h su· 
rette tetkik maksadile Ediroede 
kalmııhr. Y a•ukkışlanın bir ha
pishane haline konulmasma im· 
kin olup olmadığı bu tetkiklerin 
ıonuoda anlaşılacaktır. 

Öğrendiğimize göre, Yusuf 
Kemal 8. iki gün sonra Anka· 
raya dönecektir. 

Bu evi kim taşlıyor? 
Çırcırda Zeyrekbaşı sokağında 

16 numaralı evde oturan kebap
çı Selim Ef. , evinin esrarengiz 
eller tarafından fasdasız taşlan• 
dığı iddiasile zabıtaya müracaat 
etmiştir. 

Bütün Çırçır bu hadisedeki 
muammamn hallile meşpldür. 
Yazıldığına göre ev taşlaamıya 
başlanalı yir.mi beş gün olmuş• 
tur; ve muhit delikanlılarının ge
celeri ev etrafında nöbet bekle
mesine rağmen, Selim Ef. nia 
evini taşlayan esrarengiz ellerin 
ıahip!cri anlatılmadığı gibi, taı· 
)anmak hadiseıi de hemen biç 
fasdaya uğramamıştır. Halkın 
bir kısmı- bilhassa yaılı klldınlar 
taşların e•e yakın bulunan ca
miye ait metruk bir mahzende 
yatan Evliya tarafından atıldığı 
kanaatinde imişler! Selim Ef. nin 
evini taşlıyanıo ya bir muzip ya
hut Selim Ef. nin bir düşmanı 
olduğu muhakkal.hr. 

Zabıta tahkikata de,,am et· 
mektedir. 

Çorapçıları 11 

Bir şikayeti 
Çorap ticareti yapan tuhafiyeciler
den bir kısmı gümrük ve inbTsarlar 
veka'ctine mütacaat ederek ha· 
riçt~n lrnli .postal. sureti le çorap 
getırten kımse erın ço ~al dığan· 
dan şikayet etnı"şler ve~ bu y 'z· 
den büyüı< zararlara uğradıkla· 
unı bildirmişlerdir. Buo!ara gbre 
birçok kimseler daha fazla ka· 
zanç teminı mı ~sadıle hariç 
~.emleketlercien küçük pakdler 
ıçınde lUks çoraplar getirme~.te 
~e .. Yükıek fiatlarla aatmakts 
ımı,ıer. 
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• 
lnkılibın nabzı Darül- Haliçte 

Poll.teı 

fünunda vuracaktı •• Bir ceset bolundu 
Pertembe pnü •Jqam• aaat 19 

aıralannda Haliçte Ayakapı açık
larında bir ceset ıörülmüt ve sa· 
bile çıkarılmıttır. Lüzumu olan kürsülerden baılıyan 

bir universite lazımdır Zabıta ve müddeiumumilik ba
diaeye vu'yet etmiftir. Yapılan 

lıtanbul DarlilliJnumında 'llfJpılattık 
ı.ıtı1uıtın cezri "e çok fiinwllil olacağı 
anl"f'lmaktadır. HüldUnet tarafından 
hazırlanan dariillünu.nlar teıldldtı 

ldl/lhalı Teıriniaanl bafında Mcclile 
"erilecektir. 

Prolnör Malı tarafından verilen 
rapor da buna mlltealdp neıredilt.:cek
tır. 

Bir çok kllnlilerln U11a edUecell ~ 
4.tleta 11eıdtlen bir dariUlünun kurula
cağı anltıfılmaktatlır. 

Falih Rıfln Berin makalesl 
Dünkü "Haldmi11etl Milliye,, de Da

rilliJnun meaeleal IJzerimü Fa
M Rılkı Begln bir btqmakalni ~k -
nuffır. MiUılm noktalan ifaret eden 
6u yangı aynen takdim ediyoruz: 

Maarif vekilimiz Darülfünun 
itinin Heyeti vekiled6 olduğunu 
MSylemittir. Gazetelere bakılırıa 
Jatanbaldan bqka Ankarada ve 
tark vilayetlerinin birinde ayn 
&Jl'I Uç iniveraitemiz olacaktır. 
Cflmhwiyetin onuncu aeneıinde 
ortaya latanbul Darülfünununu 
düzeltemk veya yeniden üniversi
te kurulmak gibi bahisler çıkma
ımı tabii beklemez ve iıtemezdik. 
Fakat Ankaramn batka bir kafa
sı vardır: Zevahire kanmaz 'ft en 
çetin me1eleleri cesaretle karpla
mağı bilir •• 

Darülfünunda Türk inkılabı 
İçin en iyi yazılmıt etere verilmek 
üzere 5000 liralık bir mükifabn 
senelerdenberi durmakta olduiu· 
nu biliriz. Bu mükifabn hiç kim
seye verilmemit olması, fikir ha· 
yatmm pek durgun olduğu hük
münü nrdirebilir. 
Fakaı DarülfünuD dahi, Tir 

inkd&b~ dair on aenedenberi he 
nüz bir tek ıayfa telif etmemittir. 
Darülfünun memlektin maddi 
manevi müeueıelerinin bepaine 
dolam•n, yepyeni maddi, manevi 
bir ni:raın yaratan Türk iukılibma 
kartı bu vaziyeti acaba nuıl tah
lil olunabilir?. Biz ne bitaraflıiı, 
ne de kifayetaizliii kabul ederiz. 
Darülfümuı yalnız ilim müeu..
•i bile olsa, müatesna inkılap za
manlarında ilim müeasisliğ~nden 
fedakarlık ederek inloliba hizmet 
etmekle, inkılabı kafalarda ve 
ruhlarda yerlettirmek vazifeıini 
en bata almakla mükelleftir. Kal
dı, ld Darülfünunlar, millidirler. 
Ahnan, Fransız ve Amerikan Da• 
riilfümmlarnıda okuyup gelen 
Türklerin zihniyetleri arumdaki 
derin fark nereden ıeliyor? Paria 
darillfünunu Fransızdır; Berlin 
darOlfünunu Almandır; ~ "e: ·.lbriç 
veya Obford darülfünunu lngi-
6*clir. Türk darülfünunu bütün 
medreteli tarafım, Osmanlı tarafı 
Dl, Utta tehirli tarafını atarak, 
düpedüz, apqikir bir ~·iirk ualo
lip ocatı olacaktı. lnkılibm nab
zı orada vuracaktı. Biz hemen hep 
•İ dostlarımız ya tanıdıklarımız 
olan müderri.slerimizi tenkit et
mekte zevk bulmıyoruz. Hatti da
riilfünunun bir talam kürsülerine 
hakta hücumlara kartı müdafaa• 
ela da bulunduk. Biz bir hadiseyi 
kaydediyoruz. Bu hadise; Türk 
inkılibmm canlı, heyecanlı ve bü 
yük hamleleri emumda darülfü· 
nunun namevcut veya :ıim mevcut 
olmasıdır. Bir darülfünun kendi 
•İne daha sakin ve rahat bir vazi
feyi 11JIUD görebilir; bati bir ta· 
lam mUTakkat politika itlerine in
lolip namı verilmesini ilmi bulmı
yaralr, ne müspet ne menfi, alaka
m bir taTır takınabilir. Halbuki 
inlEdiplar imanlı titiz, ve yüzde 
yüz mo ..... ıerdir: Onlar ne ka
yitalzlili, ne al•bıızbiı ne de 
bitaraflıiı bbal ederler, Vazife
ai olan müeueaeler için inlolip 
• ' lllad8f etmdk ne b· 
... 111alll ise o hdar meaaliyetli 
w slç hlr talidir. Jnlolip kendi 
ninlll!DI sahak ve auL kurmak 

ister ve eli altmda ne kadar mües muayenede cesedin erkek cetedi ol 
aeae varsa hepsinin bu kurulut duiu anlatılmıttır. Üzerinde hü
davumda kendiıile elbirlitini viyetini iıpat edecek bir vesika bu· 
hiç müumahuız talep eder. Di· lunmadıiı için cesedin kime ait ol· 
ter inkılap memleketlerine balo- duju pndilik meçbGldür. 
mz: Oniveraiteler ıokaklarda dö- Ceset denizde fazla kalmıt ve 
külmüttür. Oniverıitler vatanda .. bozulmut bir haldedir. Tahkikata 
tm harp zamanında uk'!··lioi si· deTam edilmektedir. 
bi, inkılap aafmm üniformaları l•k•111••rl bafln• ,,. ...... k 
arasına kablııuıtır. Üniversiteler · raraladı 
vaziyetin miiateınablmın bütün Cuma ıeceai saat 29 de, Fener· 
zaruretlerini benimaemislerdir. de sebzeci Mebmetle arabacı Mua-

Evet memleketin ort&".ında ve tafa araaında kavıa çılmuı ve 
nihayetinde de üniveniteler il . Mehmet eline ıeçirdiii kahve is
zımdır. Ve üniversiteler kadrola· kemleaini atarak Mustafayı bafm· 
n değil, müderris kadar künü, lü· dan ajır surette yaralamııtır. 
zumu kadar kürsü ve lüzumlu o- Yaralı Balat hutabaneıine kaJ. 
lan kürsülerden bqlıyan bir Uni• dmlmıftır. Mehmet yakalanmıı· 
veraiteler bdroeu lbımdır. tır. Kavıanm tebebi henüz ma • 

Biz darülfünunu maziden ve IGm cleiildir. Zabıta tahkikat 
medreseden kurtarmak, hür fikir yapmaktadır. 
ocajı haline tokmak için neler Pençereden da,en çocuk 
yapbjımızı bilmez deiiliz. Da • Yeniköyde Ermeni mahallesin· 
rülfünunun biç bir ıikiyeti ve ma de sucu Sabri Efendinin evinde 
zereti olamaz. Çünkü bil' darülfü- kiracı Mustafa Efendinin otlu 
nunun özü ve ma1uı, ne büyük sekiz yqında Salih, evde kİmle'o 
bina, ne ıenit bütçe, eVTelemirde nin bulunmamumdan bilistifade 
ve en batta hür fikir, manevi hür- pençere kenarına çılmuı fakat 
riyettir. Türk inlal&bı bir çok ter müTazenesini kaybederek sokaia 
leri bailamıı, kayıtaızlamıı ve düpnUftür. Ditme neticesinde ço
taıtlanuf, fakat kafamn bütiin cuiun burnu kmlmıfbr. 
zincirlerini çözmtittür. ihtimal bu azerlerl ara11dı we eroin bulundu 
birdenbire aerbeati, herkese biru Oaküdar zabıtuı eTYelki ıe
f&f&lama Terdi: MDdeledik. An • ce saat 11 45 uralarmda Yahya 
cak darülfünun vazifesinin bl'I ve Alamet' Kamil iaimlerinde iki 
ve istikrarlı b~ r:Jöl .alm.aunın talıam üzerinde arqtırma 1ap
daha fazla ıeçıktanlmeame imkin IDlf ve Y ahyada iki, Ahmet Ki • 
da yoktu. milde üç paket eroin bulmuştur. 

l'allh Rıll11 Her iki eroinci balonda kanuni 

-------------------Garbi Trakyalı 
Gazeteeller lfldlJ'Or .. _, ............... .,.. 
r•l•I ta ... ıından ..... ekda•I•· 

rımıza bir zlrafet werlldl 
Çarıamba günü Ankaraya giden 

Garbi Trakyalı ıazeteciler din 
tehrimize dönmütlerclir. Mealet• 
dqlanmız Anbrada Gazi çif· 
liiini, Halkmni ve ismet Pqa 
emtitütünü ıezmifler, BatTekil 
ismet Pqa Ha. ile Harici1e V eki· 
li T. Rüttü Beyi makamlannda 
ziyaret etmitlerdir. Ankara sa· 
zetecileri tarafından ıereflerine 
latanbul Palbta bir ziyafet Teril· 
mittir. Gazeteciler Ankaraclan 
takdir ve hayranlıkla hahaetmek· 
teclirler. 

Dün ıece de Matbuat Cemiyeti 
reisi Gireaan meb'uau Halda Tnk 
Bey tarafmdan miaafirler terefiae 
Taksim bahçesinde bir ziyafet Ye
rilmittir. Ziyafet pek samimi ol· 
mut Türk • Yunan dostluiu hak
kında nutuklar MSylenmiıtir. 

Yunan gazetecileri bu akpm 
konvenai1onel trenile Garbi Trak
yaya döneceklerdir. 

Yunanistan 
F ... 11••• aaert h~etl- rol 

werdll 
Atina, 22 (A.A) - Harbi1e 

nazırU., Fraatız eJçiai, Fraua 
Hkert beyetiDİD m'1ka"1elini 
fHheden itillfı ima etmiff ardir. 

Banıtırmak 
istiyorlar! 

Vqington, 22 (A.A) - Va
ıington k onferauına 'iıtirak eden 
S devlet m&meuilleri, her iki 
memleket aruındaki mub•aema· 
hn derhal tatili ve aralennda 
hemen bir ademi tecaYlz miula 
aktetmeleri içia Boli•ya ile Pa
raguay bnkOmetlerine birer tel
grafname g=indermiı'erdir. 

MDtekabll tenzllAt 1 
Buenoa·Airea, 22 <A.A)-Ce

mahiri Mlttebide Ue Arjantin 
bDk6m,tleri g8 mrtlk tarifeleri 
mikyulanacla mltekabil tenıillt 
ve mllaaadat Japmak ibre ml
uk•at iaa etm~ 

takibata baflamnqtır. 
Araba•• 1tıner1ce11 t1a,m 
Feaenle Karahat ... balleelnde 

a,.lillll~ ~ 
nun ottu Avram, tebZeci Şaban 
ajamn arabuına bineceği ıırada 
yere dütmiif, bqmdan yaralan • 
mıfbr. Çocuiun Balat h~::ıhane-
sine lraldınhnauna h .. ___ görill· 
"'"!1Üft6r. 

Ka111alı, '8ktlı bir kaw11a 
Saat 13 te Gedikpqada Y alıpa 

ta Yolmtancla PetteJ!Lcı .. G .... .ı~m
da 8 numaralı nd~ oturan ı~yyar 
çorapçı Mardiroa ile seyyar ma • · 
nay Bekir Te Oaman aralannda 
bir alıt Yen. l"'e.e1eainden dolayı 
kaTp çdnnq Bekir tqıclılı kama 
ile Mardiroeu.. arlratmdan yarala
İluf, Olman da çala çekmiıtir. 

Bir da.ak ldtlla• 
Tophanede Karabat mahaDe

•İnde Dereboyu aokaimda 25 na· 
maralı evde oturan Ali Efendi 
eltin zabıtaya miiracaat ederek 
ayni mahallede 24 numaralı evde 
aaldn manav Ali tarafından dö
viildQünü ve dayalın teairile di
tinin lanlclıimı iddia etmiflir. 
Kavpnm aebebl, ekmefi yere at· 
mak meaeleai imif, polia tahkikat 
Jllpmaldaclır. 

iki ••el• ar-111da bir ,.. .... 
DGn saat 10 ela Alihekim ma

halleeinde Çepne aokatmcla 7 
namarab evde oturan memacat 
amele.inden Nurettin Efendi ile 
amele Hüaeyin arumda bvp 
çılmut, Hiileyin elindeki çala ile 
Nurettini boiumdan 1U'alamq • 
tır. HÜleyİn yakal&Dllllf, yaralı 
Balıkb haatahane.ine lraldmlmır 
tır. 

Tatan depolar111ın algortalar1 
Tllttla depolarının sigorta edil

meleri meaeleainden dola,. ban
kalarla a;gorta ıirketleri araım-. 
da çoktaaberi bir ibtillf vardı. 
lbtillfıa elUI da tDtDnlerin eka· 
pertize edilmeleri meaeleaiaden 
çakmlfb. Yani bu Derelin. b•a
kalara mı, algorta tirketlerine 
•İ ait olacacaia noktaaiydi. Bu 
meaele balledilmittir, badema 
Uc:r .tleri bina veya mal ubipleri 
verecekler, yalnız tatOnler mer· 
bun ille o uman 8creti bakaa 
'erecektir. 

•111 çlUerllldl 
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Ceneral ve sair zevat ziyaretlerimizi iade ettiler. 
Mabut bizi, pbinlerle yapılan avı ıöımeie davet etti •• ~~wl 
ler her tene sonbaharda yakalanıyor, on bet pnde ehli~ 
diriliyor, bilhaua tilki, taytan avında kullamlıyor. Kqm ....-
nılan tahinler yazm terbest bırakılmaktadır. . 

Nihayet Yol barı Hanın ziyafetine aittik. ,, __.. 
Yolban, ltaplan demektir. Memleketin bu pek -~~ 

adamı tahm sağ koludur. Kendisi Çinlilerle de iyi seçini1or· 
adamın bilhaıaa bize çok faydası dokundu ve iılerimizi 10 
koydu. Develerlnıizi otlaklara ıönderdi ve onlara çobanlar 
du. 

Y olban hanm eTi, Türk usulünce ahpptandı Te iki 
üzere idi. 

Çinliler de ziyafet verecekleri zaman onun evindt!n • 
de ediyorlar. Hanın ziyafetine ıideceiıniz caddeleri halk 
durmuttu. ~keri bando bbi kapıda kartıladı. Y olban 
kendi.si bizi istikbal ederek kabul salonuna ıötürdü. Ko 
içindeki kıı bahçelerinde pller, aarclonyalar ve zekumlar 
lerini a&Çmıilardı. 

Sokaia bekan balkonundan Türk tehri ile Çin tehri 
men sörünüyordu. 

Yemek odaamda herkes yerleftL Bizzat Hami Pacl" 
baımetlu Şah Maksut ev tabibi vazifesini ıörilyordu. Ben de 
aamn tam ortuında oturuyordum. Şah huretleri Çin usu 
ayağa kalkarak benim yamma ıelmit, su bardajmu Te fil 
katılımı alnına doğru kaldırmq sonra elile aandalyama d 
mut ve yerine- geçmifti. Bu hareketler bir mi.safire yapılacak 
zet ve ikramm müntehuı idi. 

ikinci masaya ceneral Lui riya1et ediyordu. Onun hu 
aafiri de profesör Hıu idi. Üçüncü muaya Belediye reisi riy 
etmekte idi. Onun da has misafiri Lanondu. 

Şah hazretleri, bize ikram olmak üzere içkiye muı" ...,9"". 
etti. Fakat kendiai içmedi. Müaahabemiz pek tatlı idi. Şah 
sordu: 

- Hemıerileriniz Norin, Berıman aakalh, fakat ıiz 
rupunuz. Genç görünmek için mi? Fakat sakal erkelin 
dir. Sakal trq etmek ıayri tabii bir teYl 

Gülüttük. 
Şah tekrar sordu: 
- ETii mi.siniz? 
-Hayır. 
- Ne tuhaf! Niçin evlenmediniz? 
- Vakit bulamadım! 
- Nuıl olur, evlenmek çok mühim bir ittir. Evlenme& 
~ yetittirmeli. Sana tavsiye ederim, Urumçide bir Rus 
De wlea. · 

~...,. ettililıı.-. a'ıElaaa •'WIJPU kılmaia p 
ti. Şah geri geldilde:ı sonra zfyafet nihayet blıldU: Müıaacte- ı 
tedik ve kalktık. Bandolar çalmağa bqladı. Koyu mavi bir aenJll".tll 
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içinde Türk hilili üzerimize ııık serpiyordu. Yollar kalababr 
b. ve dükkanlar açıkb. Şehre sirdiiimiz •aman tüpbeli et~ 
ıibi idik. Efyamız muayene olundu. Sillhlarımız ahndı. Şıi1° llClllı.11 
de krallar, <.enerallar bizi taziz ediyorlar. Her~ hediyel~ 
alıyoruz. Koyanlar, kavunlar, pirinçler ıönderiliyor. Bizim 
raya ıelitimiz tehrin hayabnda badiae oldu. 

Erteai stm biz de bir ziyafet verdik. Dünkü ev aahipı.d 
baıün miaafirlerimizdi. Y alıuz bizim miafirlerimiz ad"\ 
unda bir Monıol premi de vardı. Kendi.si Karqebir Tur,..ıı.d 
preıuinin yeleni idi. 

Nihayet tehri ziyarete bqlacbk ve mabetleri temata ettik
Mabetlerin biri 1880 de yapılmıt ve Tao Saq'a ithaf olunmur 
tur. ikinci Honan YiliJetinin illhma ibda edilmittir. 

Şehrin ucunda, Şah Mabudun bGyük babası ile baneÜ' 
mnclan bir ~oklarmm ıömülil oldukları bir cami nr. Camii d 
ziyaret ettik. Alqam Gali. Hami memarlarmm ziyafetinde 
lunduk. 

Doktor Hammel Hami haDmun itine çok yaradL Bir 
battalar onun çadırma pldikten batb etrafın bir çoklan 
evlerine davet ettiler. Doktor tabın bir oiluna, Belecli1e re" • 
ceneral Lui;Ji ve bir çok znab tedavi etti. 

Riçang ve Turfan 
yolile Urumçiye 

Şubatın dördüncü günü hareket eclecektik. Bahmd~ 
muz yerin aalunlliı tetenüt içinde idi. Selda büyük araba fii1lt 
terimizle yüklenecekti. Denklerimiz, aandıklarmm, ~ 
mız, bavullarmıız ve bütün mamelekimiz bunların yanında ~ 
Hizmetçilerimiz, aüriicülmimiz ateye beriye kotaJ'orlardı. ~ 
refakat edecek n adı "teref ve hürmet muhafızları,, olan -~ 
kerler hazırdL Gelen tidenin saJDI yoktu. Yeni doetlarmm, ~!=~:!! 
li, müalüman, Monaol hep vecla hediyeleri ıinecliriyorlardı. P. 
ler, tavuklar, yumurtalar, putalar, tathlar, tekerlemeler, ....,,. 
valar ve bunlara benzer weyler hesapsız. 

Bütün ba kantddık içinde Şah Mabut hazretleri 
bir araba içinde göründü. Onu derhal klüp çadırımıza aldık 
çay takdimi ile izaz ettik. Meier tah hezretleri en mak ye 
muazzam dallan yakından ıöıteren bir teleskop bululd 
haber almq, hafle bir teJ Wanmadıimı,tlmin ettilae cltt 
....... ........ d .. 
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932 OllmplJ~tb 
Bir hafta sonra başhyor 

Bir sinema şirketi, Tflrk sporcuları atel
yelerlnl gezmlye davet etti 

ı..o:•nı OUmplretlar1n repllacaıı LoaanJelo• stadrumu 
()~... . Angeles, 22 (Hususi) - gczmeğe davet etmiştir. Mektup şudur: 
~ ~Yatların yapdması için her Nevyork merkeıimiz, CulliYer 
bit b Zlrlaomııtır. Aç,lma resmi City ( Hollyvvod ). de bulunan 
'- . afta aonra yapuacaktu-. O- Metro·Goldvyn-Mayer stüdyoları 
..:•Yatlar 14 Atuıtosa kadar Los Angeles IX ncu olimpıyadma 
._:111 edecektir. Stadyom, he- ittirak edecek olan TOrk spor
di, hemen ıehrin merkezinde· cuJanoın ziyaretJerini kabul et· 
htlc Ye yanında bir o\i mpiyat mekle bahtiyar olacağın1, mub· 
'9a 1 Yardır. Stadyomuıı içi ta· terem ittifakınıza tebliğ etmemi· 
na. rtı 1 0~,000 kiti alabilir. ilk zi bildirmiıt;r. 
ltçj nı 30 Temmuzda mil eller Bu ziyaret hususunda. hertl1rlll 
"-' t reımi, sonra, 31 Temmuz kolayhk g6sterilecektir. 
~ı Ağustoıa kadar atletizm Muhterem iltifakınızın b6yle 
11 A •kalan yapalacakbr. 8 v~ bir arzuda o'up o madığını ol· 
~~ Uıtosta okey maç ara, 12 duğu takdirde stüdyolarımıza 
la 0ıta) mn ıt k müsabaka· yazarak icap eden ıeyleri temin 
t 8 Agust futbol maçla ra edebilmem:z için cevaben bildir-

~ 4 A t d b" · ·1·1'" ,.., • r ' a.ı c • a a ınıcı IK meı:nı r ica ile Qllrmetl•rimiıdn 
--~ d K 'L <' • ita a ~rı ır. apanma KabulOnB temennı ederiz efen-

' na 14 ustostadır. d m. 
..,._o alnema •lrketl TUrk • • • 
~"VfCularını davet edıyor Yakıt - Türlrn c bu Olimpiyadı 

'e birttro ıinema eirkeli. ittifak merkezi ı ştiralc ctmiyeceğıne nu:arın. ittif ık mcr 
lldtee '!Jtktup «öndcrerek, 01 mpiyada kezinin ccv:ıbı pek tıbit olarak bir te 

k fürk sporcula r ını, ı:tüd ~ olınr J şe kürden 11 ret kılacak tır 

••• 
Fran11z federaıyonan bu uka-

llhğı karıısında Ladumelcin olim· 
piyatlara gitmeaini, bir Franaaa 
ıazetesi temin etmiıtir. ••Entran., 
isimli akpm gazetui. ba dtınya 
pmpiyonunu Loa AncelH tebri· 
ne spor muhabiri olarak glade-
riyor. L,dumek reımen olimpi· 
yatlara ittirak edecekmi? Hayır. 
Yalnız, gazete diyor ki: 

- 0 Btitlln dllnya ıporcular1nın 
hayran Glduklan bu koıucu. ora
ya toplanmıı olan beynelmilel 
kotaculara, bir 16ıteriı koıua 

Boks 
Halli sıklet Avrupa 
şampiyonluğu 
Bokı hafif ııklet Avıupa ıam

piyonluğu için Rotterclamda ıam· 
piyon Van Klaveren ile pmpi· 
yonlufa namzet FraDSIZ Lokatelli 
arasında yapılan maçı, Fransız 
kazanmış ve AYrupa ıampiyonu 
olmuttur. 

Maç Oçer dakikadan onbq 
ravnttu. ltk ravntta her iki bok-
.ar pek sinirli idiler. Holandala 
Van KlaYeren hucum ediyrrdu. 
Bu ravndu hafif bir farkla lehi· 
ne kaydetti. ikinci raYDtta Frın· 
ıız hDcuma geçti ise de ancak 
mllsavatı temin etti. Buna rağ
men ilçüncfi ravndu Holandah 
kazandı, fakat dlrdilocO, beıinci 
ravntları Fransız aldL 

Onuncu ravnda kadar mllca· 
dele, Franıızın ceısreti sayesinde 
Holandabn1n kuv~etine rağmen 
müsavi cereyan etti. Holandab 
gayet iyi döğlitOyordu. 

Fakat on birinci, on ikinci, 
on üçüncn ve on dördüncü ravnd· 
Jan Lokatelli bOyilk bir meba· 
retle ve haklrile kazanmıı oldu· 
ğu içın, maç sonunda sayı he
sabı iJe gaJip addedildi ve Av· 
rupa f8mpiyonu unYanıaı bak 
etti 

Su üstünde 
Saatta 192 kilometre! 

Bu ayın 17 inci gOnü Key 
Don, lskoçyada Lomond gölünde 
yıpbjı bir tecrüdede;l>ır mot6r· 
le dldfa 1sn~.ar -"R 

rekorunu kırmı ~ 
ve saatta 119,81 
mil yani 192,775 
kilometre hız .al
mıthr. 

Mesafe bir mil 
gidiı bir mil 
d&ını idi. Birine· 
mil yani 1609 
metrede, Key, 
vasati olarak 120 
mil yani 193,884 
kilometre yap· 
mış, d6nOıte 
119,12 mil yani Kare Don 
191,664 kilometre elde etmiıtir. 
Bu vasatilerin vasata ise yukarıda 
ghterdijimiz rakamı vermif tir. 

Bundan evvelki rekorlar,geçen-
lerde bir kazada alen Sir Segran 
tarafından 159,225 .kilometre IOD• 
ra da Amerikab Gar Vood tara· 
fından 179,645 kilometre olarak 
teaiı edilmiıti. 

Key Don, sadece deniz mo
t6rll kullanmakla kalmamakta· 
dır. Otomobil de kullanır. Bu 
dUnya rekorunu ite 111 Miu Enı· 
land isimli mot6rle kırmıı Ye 
teaiı etmittir 

Bu ıllr'at hakkmda bir fikir 
Yerm~k için ıunu illve edelim 
ki, bir mil llzeriode elde ettiii 
bu ıllr'ati meseli OD mil Dsinde 
de elde edebilse. ı..nbaldaa 
86ylikadaya iki dakikada fide
bilir. 

gösterecek, Oallibllnı onlara ta· 
nıtacak, kendi hakkında rea· 
men değil1e de federaıtonlann 
Yerecekleri resmi h&k&mlerden 
daha kıymetli olacak olan kalbi 
bir unvan temin edecektir. 

Bir pzeteniu, bir F ederuyo
aa kartı bu •aziyette yaphia 
bu gtlzel muameleyi ne kadar 
takdir edilse azdar. Federasyon, 
milli bir f8mpiyonu zeyale mah· 
k6m ederken, bir tek ıazete 01111 
yDkaeltmiye ujrqıyor. 

Atletizm müsabakaları 
Yüz metrede rekor kırıldı 

Tflrk ve Yunan atletizm netlcelerl 
arasında bir mukayese 

1800 metre ko,uau biterken 
lıtanbul mıntakaaı atletizm he

yeti tar._fından tertip edilen bi
rincilik mDubakalarına dnn Ka
dık6yBnde F eaaer ıtadında bat· 
Janmıthr. DOakO mOıabakalarda 
bilhassa yllz metre kotu çok gl· 
zel bir netice vermiı ve Se111ih 
B. eski rekorunu kırarak Ttırki
yeye yeni bir rekor kazand1rmıı
br. Hayli dikkat ve alAkayJe kar· 
ıılanacak olan yeni rekor 10,4-5 
d:r. 

Müsabakalann neticeleri şun
lardır: 

7500 metrt: Birinci Mehmet . ··~1ttq;. 4,!5;~5 ••klka; ~ 
ci. Fethi .. Beıiktaf,, • 

100 metre: Birinci ~emih "Ga
latasaray,, ı o,4,S ıaniye ''Yeni 
Tllrkiye rekoru , ikinci Fuat "Be
tiktaı., • 

110 metre manialı: Birinci TeY
fik ''Deniz liıes;,. 17,2-S saniye. 
ikinci Sedat "Galata1aray., • 

Gllle atma: Birinci Veyıi "ls
tanbulspor., 13,09. ikinci Selim 
''Galatrııray., • 

YO!caek atlama: Birinci Hay
dar "Galatasaray,, 1, 76 metre. 

4X400 bayrak yarııı: Birinci 
Galatasaray takımı "Mehmet Ali 
Vasıf, Sami, Besim,, 3,41,2-S • 
ikinci F enerbahçe takımı ufllru· 

T-1• mUubak~Uar1ndan 
bir 98rUna, 

zan, Mufahbam, Fikret, Mehmet 
Reşat,, • Miisabakalara bugOn 
ye gelecek hafta Cuma gllnll de 
devam edilecektir. 
Yunanlatanla bir mukerese 

Yunan atanda prki Makedon· 
J& ve ıarbl Trakya lculOp!eri 
arasında her sene yapılan bOyiik 
atletizm mO..bakalara gaçen haf· 
ta lskeçede yapılmışhr. Mnsaba· 
kalar Oç gOn devam etm·ı Ye 
muhtelif kultıplere menıup l 50 
den fazla atlet ittirak etmittir. 

Gazetelerin Yerdifi malOmata 
g&re bu ıene ahnan neticeler 
- bir kaçı mOıtesna • iyi değil 
ve geçen senelere nispetle çok 
dlitüktOr. 

Doltuz kulüp araaanda yapılan 
mllaabakalarda lraklia kuli1bil 
birinciliği almııt.r. 

Rekorlar 
Alınan neticeler tunlard11: 
100 metre 11 ,8, 200 metre 

24,2, 400 metre 53, 800 metre 
1- 58,6 (yeni Yunanistan rekoru) 
1500 metre 4. 18,4, 5000 metre 
16 • 2,6, 10 binmetre 34 • 46,6, 
4 X 100 bayrak yarııı 1·46,9, 
4X400 metre 3 - 41,8, 100 metre 
maniab 16,6, 400 manialı 58,6 
tek adım atlama 6,56, Oç adım 
atlama 13,31, sırıkla 3,30, ser-
best dik 34,25, tat atma 17,35, 
glllle 12,05, cirit 53,55. 

• 
Yukanda g6rllld6ğl1 yeçhile, 

mukayeseye imkia olan 100 
m~tre, 4X400 metre, gülle at• 
mada T&rk atletleri Y uaan ırt
letlerine çok faiktırlar, 1500 
metre dercemiz ontannkinden 
çok aıafıdır. 

Tenis mllsabakaları 
Dün, Milliyet gazetesi tarafın· 

dan tertip edilen tenis müsaba· 
kalanna da batlaamlf Ye ilk 
seçmeler yapılmaıbr. 

Izmlrde maelar 
lzmir, 22 (A.A) - Aylardan 

beri teabbtlre uğrıyan tilt dlimi 
final maçanın icrası futbol heye
tinin kararile Karııyaka ile iz. 
mirapor arasında yapılacaktL 
Halbuki Kartıyaka kulilbll bu 
karara itiraz ederek havalana 
ııcak olmasından kulüpçe bu ay
larda futbol oynanmıyarak deniz 
aporlarile ittisal edildiğini Ye 
binaenaleyh maçan eylCU ıonla• 
rıaa dotru yapdmaaanm muvafık 
olacağım ileri ıilrm09tlL Fakat 
futbol heyeti kararında ıırar 
ederek mllaabakanın icra11nı ta• 
lep etmit Ye Karııyakanıa ifti
rak etmemesi yüıllnden lzmir
ı~or bllln~en galip addedilmittir. 
Şilt meruımle lzmirıpora veril• 
mittir. 

Kartıyaka kulllb6 merkez ida
re heyetine mOracaat ederek hak· 
kının g6zetilmeıini talep etmiıtir. 

Şiltia- teYdiinden ıonra Altın• 
ordu ve lzmirıpor birincileri ara• 
11nda hususi bir mOıabaka yapıl• 
mııtar. Altınordu birinci ve ikin• 
ci takım oyuncularından mille· 
ıekkil bir takımla çıkmasına rağ
men 1·0 galip gelmiıt:r. 

Çankara, Ankara ilk lklncmıını 
kezandı 

Ankara, 22 (A.A) _ 1931 • 
1932 ~k~ra. lik maçları 15 giln 
evv~l bı~~ııtı. Neticede Ankara 

ıampıyon.ugunu 18 puvanla Geaç-
lerbirliği kazanmıı, ikincilik ise 
onar puYanla Alhnordu Ye Çan• 
kaya arasında kalmıştı. 

Derece tayini için bu cuma 
Çankaya ve Alhnordu arasıoda 
~apılan maçta Çankaya S-1 ga· 
hp gelere1' Ankara ikinciW ·ni 
kazanmııtar. il 

AfJon •PGrculan Utekta 
Afyon, ~2 (A.A) - Halkevi 

ıpo~ şub~sı Uıaka bir seyahat 
~e~bp etli. 500 kiti bu •~rahata 
lfürak etmektedir. 



Geçen ay zarfında bir ıece ka .. 
palı bir araba, Lehistanın T chev 
tehrinden süratle ıid\yordu. Ara· 
bacı Danzig' e çıkan yollaı·dan bi
rine saptı, Yanında genç bir ka· 
dm ile bir kaç erkek bulunuyor· 
du. Kadın, V arıovanm bütün bar 
larında alkıılanan t"akkaae Ma'" 
jevska idi. Arabada giderken kü· 
çük bir çantayı, sinirle, telaıla, 
mütemadiyen arkasına bakarak 
amwkı tutuyordu. 
Danziı üç mil mesafede idi. O

raya varmakla Leh polisinin taki
binden kurtulmak mümkündü. 
Huduttaki ıtıklar parıl parıl yanı
yordu. Arabacı yavqladı. Hudut 
muhafızları uyumuyorlardı Bir 
kaç zabit yerinden 11çrıyarak a'" 
rabadakileri aramıılar, ve netice
de kaçmak istiyenler evvela zin
dana atdmıf, ıonra kursuna dizil-
miılerdi. · 

Tahkikat neticesinde döJ't Lehli 
sabit ile Majevska'nın Lehislanın 
sırlarını Ruayaya aattıkJan o\nla
tılmıı, rakkuenin taııcbğı küçuk 
çanta bütün sırlan ifta ~tmitti. 

Bugünkü Avrupada car.usluk 
her zamankinden daha cok kuV"" 
vetlidir. Her devlet hesabına ça· 
lısan casusların en mühim unsuru 
aüzel kadınlar ve yalo!tklı zabit
lerdir. 

•Her memleketin kendine mah
ıua bir casuıluk sistemi vardır. 
Avrupanın merkezlerinden her bi .. 
ri otuza yakın casus sistemi
nin faaliyet sahnesidir. Avrupa 
merkezleri içinde en çok faal o
lanları, bilhaua Bertin, Paria, 
V~va ve Romadır. 

Casuslar, sefarethanelere bağlı 
bulunmaktadır. Çünkü buralara 

bailı olduklan takdirde kolaylıkla 
milrakabe edilebilirler ve bunun 
neticesi olarak aiyasi hadiseler 
vuku bulur. 

Onun için ıefarethaneler her 
teYden fazla yabancı casusların 
eline cliifmemek dikki\tsizlik yij
ziinden aefarethanenin ıırlarım a
tof.mamak için çalıtırlar. Bir müd 
det eVTel, Berlindeki ltaJyan l'e· 
f arethaneainin tifresini aşmnqlar
dı. Bu tif reyi elde etmek iıtiyen· 
ler Yuıoalavya, Fransa v.e Ruıya 
idiler. Sefarethanede tifreyi mU"' 
hafaza eden atqenin adı, Gar
beccio idi. Şifre daima kilitli bir 
yerde duruyordu. Garlxccio orta 
yaılı, mutemet çalııkan, f azJa ça
.lıpnaktan yorpn bir kadın katibi 
Yardı. iki Yugoslav ajanı bu kadı
na aokulmu,lar, ve haftalarca me'" 
aaiden ıonra İtalyan kadmını kan
dırmaya muvaffak olmutlardı. 
Ldm hafta aonu olan Cumarte· 

Tefrik• 

llo.ıS2 Boz Navar ~ 
Ymnı 

Mm. Rube 

janıkl 

Baylece ayni sözleri tekrar ede'" 
rek devam ediyor. Japonyalınm 
ayaklanm öpüyordu. Tagami kum 
ral taçlı hqı, ince kqlan, yalva• 
ran küçük buma, yqların inci gi· 
bi yuvarlandıit mavi gözleri, hıç· 
kırıklarla kabaran, aarsdan güne· 
ti seyrediyordu: Natqa'yı biç bir 
nkit bu halde görmemiıti. Bir Ja 
ponyah bdmın bu kadar alçalma-
11 imkansızdı. 

Nat&J& revolveri iıtediii zaman 
reddetmek hakkını kendinde bul
mamqb. Bir Japonyalı kadın ıi
llhı korkmadan alır ve kendiıini 
yaralardı. Bir Japonyalı kadın c;.. 
Jecetipi WIH bir "Samoray ,, a ver
di fi ı8zden tllnmeıini teklif ede· 
mezdi. Diz çCSküp batını ejer otu· 
rur Ye ikiıi de bü;yük elemlerini 
tlilfGııürlerdi. 

Japoa feddlrlıtı ile taban ta .. 
'1ua zıt olan ba hayuızıca 1eiıi 

hayretle seyrediyordu. Fabt ka
dmm yalvanıındald eda kendisi
ne tesir etti. Duyduju nefret biui 
büyük bir merhamet dalıası için
de boiuldu. 

Ciddi prensipler, ana'neler ıi .. 
lindi. insan kalbinin acıması bun
lara aalebe çalmııb. T agami genç 
kadının at~ gibi yanan batını eli 
ile ok,ıyarak dedi k!: 

- Haydi, fapkanızı giyiniz! 
OçUncD kısım 

Adalar 
Ey hatırat delurlm, bugün agın ka

çı? ••• Acaba Temmamn on sekizi mi 
ylrmlsl mi? Yokaa otu% befl ml1 Ba
na uf .• Di1nıatla beklenilmez bir ('Ok 
deilfUtlUder de ol• beni aldkatlar 
etmez. Benim kdlıwtım itti Ue ıevif. 
tilinıiz fU karanlık ve dar IWcreden 
ibaret ••• Men/amin ilk lflklan ara
sından birbirimizden aynlıgor, gece· 
nln luıranlıluula gene 6ull'fUIJOruz. 

Yataı • 21,30 
imsak .. 280 
Yılm ıeçea \ 198 

GUDler' J 
Yılm kalan 

Gllnlerl } 166 

Büyük Adc:la bir odada 11izli YClfl~ 
rum, Bural/fl 11eldik 11eleli ömrümli.n 
bü11Qk bir kumuıı pancurlan kapa111p 
yatmakla 11eçlrl,,arum. Sev11ilnlz gün
den gilne flddetlenlyor. 

Sabahtan akfflllUI kadar dinlendik
ten sonra ltti'nln geleceğine yakın 
ıüsleniyorum: 

Oh! Onun mS.telııf •esiyle söyledi. 
ği ıözleri ala unutmnıgorum. Bu ge
ce bana dedi ki: 

- Siz bal gibi, ipek gibi tatl1111nız. 
SfJflarıng .,,gir kuyruğu gibi ıı
zuıt, öriiınftk teli katlar ince ••• 

O tatlı sözlerini daima istihzalı bir 
tavırla söyler. Çiçekli kiraz ağaçlan 
dolu bahçeyi gezmedik. Ba,ımı omu· 
zuna dayadım. Sessiz durduk. Açık 
~cereden Hrin bir rüzgdr giriyor
du, d'fOJ'da dalgalann kayalara rar· 
puan plcardı6ı lıtqırlı Ue konu,an 
11ülüff?n f."lltlnlan11 ıeıkri birbirine 
karlfıyordu. ltU JaJl()llCtı bir ıarla 
sö11lemeğe baJZadı. içimi derin bir ~ 
'8 kapladı. Niçin aevifmediğimh G11lar. 
da aramıza dikUen ıu duvarı gok e
demigoruz1 

Birbirimizin diifüntt11lnl, derdini 
anlıllGbllmeklilfndz l9n ne l/fllllllllÜ1 

Meraklı HAdlseler 

Macera üstün~, macerı 
Fransada şayanı hayret pervasızlıklA! 

gUsteren genç ve gUzel bir kız 

tan ordusuna mensup binbatı 
Dembouaki Varıovada Rus ıef a· 
rethaneıine ıirerken yakalanmı9, 
çantası açılmıt ve onun Leh ordu
suna ait bütün planlan tqıdıiı gö
rülmüı ve neticede kurıuna dizil• 
mitti. 

Bir müddet mukaddem Prag' da 
da buna mümasil bir hadise vuku 
buldu. Çekoılavakya ordusuna 
menıup bir zabit bir glin, tayyare 
ile Berline ıitmek istemit, tayya• 
reye o kadar sür' at ve telitla at· 
lamıttı ki çantasını unutmuştu. 
Yolda itin f a.rkına varan zabit 
hemen d6nmüt fakat derahl tevkif 
olunarak kurıuna dizilmi§ti. 
Ruıya hakkında en mükemmel 

malômata tabip olan c:aauılar Al· 
man caaualandır. 

Elhud, her memlekette ir 
tihbarat daireleri her zamanlan .. 
den fazla çalıt17or. Ba da millet· 
ler arasındaki itimataıslıktan ile
ri ıeliyor. 

011le anlar oluyor ki lltf lcollannıın a
rauula bulunduğu halde onu ka11H
dlgorum. Uzalclaııgor. Etrafı bir ge. 
mi dumanı ıarıgor. Anlarılmaz keli
meleri 1ıazibılil ve fl"rlp bir ntılme ile 
mınldanmağa ba,rıyor. Aramızda~ 
kilen nJdnlatp oun da hiaetmnlndeıt 
korlm110r ve fOrkııını kaerelı aonı
gorU111: 

- itti! Şarkuuı ne güzel. Manaıua 
balUı ıögler nılainiz? 

Şu cevabı verdi: 
- Beyaz, yüksek Bal Figil/fUIWııua 

ıarkısı. • Doğduğum dakikada gazı.. 
rimin önünde onu gördüm. Şimdl gö. 
remedilbndnı dola111 kederllgim; 6u 
sözler bafka bir llBana gü~ tercüme 
edilir. TerdJme edUince kelimeler ku
ru, gülünç olur. /~inde bafk9 lflonda 
karfllığı olmıgon kellıMler de 11t1r. 

Alı evet! Aramudald dU1flr 6a, lld
mizln de liaanı btqka. •• Biılmmlzl 
birbirimlze boıuk bir Franaı•ca ile an
latmak mecbıı~tlndegiı. Kelinıele
rin ve Uadelerin """ zevki. kaçıgor. 
Ben ılmdi onun memleketinin ddctle. 
rine alıtmala çalıpgorum. ltaaUI, 
mDtevazı, ıafcl.n duruyorum.Artık kalı 
ktdıa ile g#Umiıorıun. htıttd lıls 111U-

D•yerek Niı pbriai tep 
lfte, bu kOrk y&ınadea 
hakiki Madam Şantal'a mir 
eden kOrkçO, bu ıarip 
ıabaiyetiai meydana çık.,... 
l•yor. 

Bu kııın Hıl ismi Miret 
mond lzel Lafarjdır. Kea 
lzel Şanla! da derlermif. 

Tulon pbrinde do }ID11f 
bu kızcatız, kUçGk JaflD 
bir çok yaramazhklar JI 
baılamıtbr, aileaİDİD b ...... 
bell kesilmittir. 

Bir gOn, bir bitiklet ki 
alıp kaçmıf, bir batka ~ 
kadaılarından bfriıinin tufl 
giyerek ıeri Yermemiftir. 
ıonralara da eYİDden kaçıp 
riae ritmif, fakat yqi beo• 
dört oldup için yakalanıp 
sine iade edilmiıtir. 

Bugln 22 yatında ıeıel 
kız olan Jiyel, Riviyera da 
lan 1929 ıGzellik mtlaabak 
birinciliti kazanmııbr. Soarlt 
ıe gelen bu kız, orada bir 
da danııkl8k yapmııtır. 

Bundan ıonrada bayataDI 
riate geçirmiye baılıyaa ba 
matbuat Aleminde berkeı a 
olarak tanır, adliyede de 
gazeteci zannederlerdi. 

Son zamanlarda iıe, Jizel 
yarecilerle dOıDp kalkmıya 
ladı ve kendiıini onlara t•ir 
rak takdim etmifti. Hatta, 
daha ileri giderek Mirey L 
iımi ile • yukarda birçok i9i 
oldajunu yumııtık • kend 
J'*'°aptle Pam ttzerillcl .. 
reden atmıı ve bir bayh da ~ 
dinden babaettirmiıti. 

Bakabm bu avukat, ıaıe 
tayyarrci, tair, dans&ı Ye 

Jik kraliçesi kız bakkıDda 
k~me ne kanr verecek ? 

Suat Heyin Zlyare 
Parle ..tiri, Pransız Dell 

••• ., ... aara,ıa 
Pariı, 22 (A.A) -TOrld 

Paris sefiri, Dahiliye nazın 
rafından kabul edilmiftir. 

Ruslarla daponl 
Tokyo, 22 (A.A)- Hokk 

eyaleti bDkCimeti tarafından 
r~dilen bir beyanname1e 
Kamçatkaaın garp ahili a 
randa Rua mubaf1Z ıemilelİ 
2 Japon bahkçı ıemiai u 
teati edilen ı.llfek aleti ..... ~ 
ainde 3 J•POll yualumlfÜ'• 

dilllln de ,,._ O memnun 
benl tebrik edlıor: 

- Bu laallnlz ne kadar 11/11 
mi •izi bu luıllnüle daha ~k ı 
Salcln w el"'8 olmanız ff'k lıofe 

Dun fdildlll tavn ta/cınınOk 
bıtfılflld .. .,,,,..rune. Falud .,.,.. .... 
tlaki llGllll tir tilrlü lıcldı.rm1,,,,.•: Düna,,,_ lflıt*lileri anl--
1/0J'IUll.. 8....,.. okpgor, 
..... ....,,,. bafuaı kırarak 

rfnlıt "f:l9 ,.,,,,,.,,,..,""""' 
--- ,.,..,. çocıık gibigiın. 

Bw ,..,,._,, öğretmalnl ~ 
tim. Dedi ki: 

- Japonca öğrenmnı çok 
Okugup 11azmaJı öğrenmek iP' 
ıene mektebe gitmek ldzuntlır. -._ 
tık çocuk delUılnlz, bu tahlill 
mczsınız. 

Henüz yirml l/tlfllldtlflU'fe 
sayrlmam. Okugup l/flZmald
geçtlm. Yaınız lıonuftlbUUJll, 
lenı anlaaam kôli.. 

Bir 90k kdüMler, laimler 
ğun, bunlan ezberlf11~ 

retle onun !IMnında ---~ 
Şu hapglrmN lıQatını 

çalıfmıı. .,.,,,,. ...... 
(. 
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BüyUk Alman edi
binin son sözü 

Göte'nin ölUrken söyledtği bu 
sözde gizli bir mina var mıdır? 

iz mir· Pire • lskenderiye 
postası 

(lzmir) 26 Temmuz Salı 11 
de Galata rıhtımından kalkar. a Oağ yoluna sapar sapmaz bam 

alerne kavuşmuştuk. Muhit küç 0 ··yor 
fakat •Jfuk genişliyordu . 

ibUJu.daA. Burıayı yaz, kıı inci. 
(1 l "rvcaile tadar, Proğra:;:nı· 
11lıı:a göre ıeyahatimizin tam bir 

ır 
Paris, 20 (A.A) - Goethenin 

ölmeden evvel söylemiş olduğu 
sorı sözün '' hık!., kelimesinden 
ibaret olduğunda hemen, hemen , 
ittifak vardır. 1 

Uzun müddet bu sözlere rem· ! 

lzmir Ekspres posta1arı11da: 

1 tanbul • lzmir ücretleri. 

1 inci kamara 
2 inci 
3 üncü 
Güvert 

Kr. 

1500 
1000 
800 

(ÜııOnü b d w • k u agı zıyarete hasred~ 
c.. ' dağın tepesindeki otelde mih· 
~"1 11 olacak, ıonra dai! tepesine 
il< en y 1 d "' . b' b' 0 un ortasın a cennet gı· 
1 

1 

1 
ır Yer olan Dulu baba mevki-

11. e ek~am ~ · . d'k . .,. yemegını ye ı ten son 
ra ~en döne..:ektik. 

O• 1 · k 
h .e cı ar adaş arımızın hemen 

.. , ı;ı k d l R er en en ıazırlanmıslnı dı. 

0 

1 

'uk ~ir otobüs arkadaş'a:'rı, bir 
t t"'"'b ı l de bizi götürecekti. 

zi bir maoii izafe edilmiştir. 

>.kıl hastalıkları mütahassıs· 

)arından profesör Dumas, Tıp 

.. ~-~ .... ,,.,,.,., ' alrnd~mesindc bu sözün delA!ct 
ı etmekle olduğu hakiki manaya 
ı hamledilmesi icabedeceğini söy

lemiştir. 

Goethe'nin iki defa ışık iste
miş o~duğu rivnyet edilmektedir: 
Birisi 22 Mart 1832 sabahı fecir 
vaktı odasında ışıldar söndürül-en ,cn:len y :ı çıktık. Bu&s?' _ _ -· ... ~· 

" ·taşımız Dervi§ Be)~ Vr.' Temmuz ortasında kerh tepelerd~ 

Pn, abiri Rıza Ruşen Bey: ve Sc ) b 1 b b J 
Uludefl oteli düğü, diğeri de ölmeden evvel 

ö.ümün takarrübü anında bUtiin 
havası umumiyetle :!:ayıflamakta 
olduğunedn saat 11.30da rüye
tinin zoyıflamağo ba,ıadığnu his
settiği zaman .•• 

ost H l J kt .:ığ atına oturtu an u eton 
h acı a il Liitfü Beyle bir i e bina, bizi tabiatin sinesinden çeke 

areket ettik. · 1 rek kendi koynuna aldı da o sa-
D Elamoaşka bir filcm j yede deminki ıarhoşluktan kurtu-

b ağ Yoluna sapar sapmaz bam tabildik .. 
b <4ka bir aleme kavuştuğumuz Uludan otell 

esbelli idi. Burı;a altımızda kal-
ını t y Konfor dediğinıiz kelimenin bü • 9 ı. e biz sanki otomobil ile 
ııtrn· d k tün manasını tahakkuk ettiren U-D ~ ıyor, tayyare ile uçuyor u . 
b ag yolunun üstünden aşa:=iıya ludağ otelinin güzel bir odasında 
aktıkça Bursa küçülüyor, :ISursa bir iki saatlik bir istirahatten son·I 

0~~~ı ltüçülüyor, bütün muhit kü- ra büyük salonda öğle yemeğine 
j\Jkhıyor, fakat ufuk genişliyor, u- indim. Yemek yedikten sonra iyi-! 
..,,u büyüyor ve tabiat alemi açılı- den iyiye açılmıştım. 
,,ordu. Deniz yüzünden 2100 metre 

Gide gide etrafımıza baktığı- kadar yüksekte idilt. Hava, bi-:•z zaman Bursayı görc.mez ol • zim.alıştığımız şehir havası değil, 
~k. Bursa tabiatin göğsünde bir hafif ve serin .. Bir kaç yüz metre 

ıuınrüt parçası idi. İnsan elinin yüksekte, yani yaya olarak bir sa· 
:=rattığı mamure çok geçmeden atlik mesafede ezeli karlarla ır.es-

biati.V geni§ sinesinde ikaybol- tur zirve!. 
~Uf ve hilkatin büyük e!eri · hil- Gezmiye ve konuşmıya başladık. 
~in uçsuz bucaksız vüsati ' her Uludağ oteli idarei hususi •ıcı in 
""'7e hakim ol,.....uştu. eseridir. iBna, modern, tefrişat, 
~Orman °,.. ~rda o:1dı..· 1 yolu ta- tesisat mükemmeldir. Burada her 

1> ediyorduk. 'Etraf ne kadar ...ii- • d 
-· aı- ıate iğinizi buluyor veı istediği • 
'.a Ve dağ ne kadar muhte§emdi. j niz gibi istirahat edebiliyorsun':lz. 
~iaçlar arasından nüfuz eden 16 Kafalarını dinlendirmek istiyen fi-
~ z, ta uzakları görüyordu. Deniz kir adamları için bundan iyi bir 
lı). kadar yaklqmıı ve etrafı kap· yer tasavur olunamaz. Sporcubr, 
~an tepeler ne kadar ııklaşmış- tepelere tırmanarak, dağ başın-

Çam ormanında bir yaya 
) Cidiv.'"'r, gidiyor, sür'atle gidi
'tt. 

0
• - l>ır çam ormanına vardığı

~~ aman "Dulu,, baba iediler. 
İlı~ Kıza Ruıen anlatmağa baıla .. 

~
•• Rivayete gare fetili zamamn· 
burada gazilere ayran dağıtan 

, f baba varnııt ! Onun namına 
... ~tle buruma "Dulu,, baba 

llılıniı !. a.!' akat bu bal:ia lier kimse Jien
~ı ne güzel bir mevki bulmuş? 
~lar, .. gözleri oktıyan, ortalığı 
~ golgelere garkeden enine 
ite na serpilmit gürbüz çamlar 
~de tarlalar, mer'alar ve niha: 
.-v, Apollon gölü!. 

da karlara dalarak istifade edebi-
lirler. Zaif ve nahif insanlar, hu· 
rada İştihalarınm açıldığını ve 
günden güne kuvvet ve sıhhat ka
zandıklarını görürler. 

Zaiflemek istiyenler gene hu 
rada spor yaparak, yürüyerek 
makıatlarına ererler. 

Buraıı ne kadar kalabalık olur
sa olsun, inıanın huzuru zerre ka· 
dar muhtel olmıyor, tabiatin kud-
reti o kadar hakim ki hiç bir ses 
,onun sükununu bozamıyor. 

T epenzde karlarile kıt mevsi• 
mi hükümfenna iken, Uludağ o
telinde tam bir ilkbahar veya se .. 
rin bir yaz mevıimi yaşıyorıunuz. 

Mahte,ell\ ve zarif 
Otelin hakim olduğu manzara 

miş, yemekler hazırlamı§, Du:l 
baba civarındaki mandıranın ne-
fis peynirlerinden tatlılar yapmış
lardı. 

Samimi sobetler, samimi has -
bühaller içinde fevkalade bir iti
na ve muvaffakıyetle hazırlanan 
yemekleri iştiha ile yedik ve kah
velerimizi ictik. Bu bizim çoktan 

Bir n1ilyon liralık 
Mücevher çalınnıış 

Bir Alman crazetesinin verdiği ., 
habere göre beynelmilel zabıta 

la metre yüksekte, temiz ve her • Moiz Venlora isminde Türk te· 
rak bir hava içinde, koyu gölge- baası bir Yahudiyi aramalda 
ler altında ve tam gurup vaktinde meşguldür .• Bu adam bir milyon 
dost ellerile hazırlanan yemeği liralık mücevher.at lıırsızlığile 
yerken duyduğu.muz neş'enin pa- maznun bulanuyormuş. Mücevher 
yanı yoktu. 

yalnız Nevyorka gönderilmek 

beri mütehausir olduğumuz bir a
lemdi. Sathı bahirden binden f z-

Apollon kıp kızlldı üzre Mor.akada bir antikacı ma-
Güneş ufukta harıküladc 1av~ ğazasini işleten bu maznun ta

balar çizerek guı-up ediyordu. A-
' rafn:dan vapura verilmiş. 

polon kıpkızıl idi. 
Kendi kendime: Acaba Ulu.. Mücevher Madam Rodar ıs· 

minde bir ltadın~ aitm:ş. Maz
ııun da ayni vapurla Amerikaya 
gitmiş ve paket yolda kaybol-

dağ oteli burada yapıl
mı§ olsaydı daha iyi olmaz mıy • 
dı?. dedim .. Herde burada ela, bu 
çok güzel mevkide de bir ote) ya
pılacağım muhakkak sayıyorum. 
Bu kadar temiz havah, çamlı, ne· 
zaretli mükemmel bit" mevkii çıp
lak bırakmak reva dP.ğildir. 

Dulu babanın yeşilliği ile ufuk
ların kızıllığı arasında uçan bir 
kuş gibi hareket ettik. Tayyare
den farksız otomobilimiz yere i
niyordu. Çok geçmeden Çekirge 
ve Bursa, elektrik liimbalarile aüs
lenmiş bir sema gibi görünüyordu. 
Şehrin ufkunda, sığacak bir saha 
arıyan tayyareler gibi, döne döne 
iniyorduk. 

Gece kandil gecesi olduğu için 
şehrin bütün minareleri de pırıl 
pırıl yanıyordu. Buı ın:mm geceıi
ni kat kat güzelle~tİi·mişti. 

Şehre vardığımız zaman bir 
Uludağ günü yaşadıi:~mızı his~f. · 
diyorduk. O kadar tath, car..ı, .. in· 
de ve neı'eli idik.. 

O. R. 

şmutur. 

.Matbaamıza gelen t>terler: 

Oz tnlimi::e tlo,<jnı 
Muallim IJüseyin Kazım Bey tarafın· 

dan çık:ınlan bu dıl ve cdcbıyat mec· 
mua(ının 3 iıncü s:ı) ısı çık mı şur. Bu snyı 
Fu:ıt Rııif. Or. Calero~lu Ahmer. Suphi 
f'\uri, Or. Rıza Nur Be\ lcrin muhim ) a· 
zıları ve KAzım Beyin Cenap Şah:ıbetti n 
Bey hak ında dikime değer bir yazısı 
,.c a\ rıca ''Darrılfünun kapıları :ıçılmalı · 

dır,, ·makalesi \"C şiirlerle doludur. 

1 
DAVETLER 
-~-

Malôllere tütün ik-
ramiyesi dağıtılıyor 
Beyoğlu askerlik şubesinden: 

~ Otomobil bir lahza bile dur
ttı ~cl an ilerledi. Yolun her dönü
b Unde yep yeni bir güzellik, bam 
, 1"şka bir manzara! Biz bunları 
b rı'"rna tiriti gibi bat döndüren 
..,~t ~iir'atle görüp geçiyor, ve ta
r 'l'l l ı n güzelJiğini damla damla içi
.j~' 1•z. Adım başında tesadüf e· 
,~ "n ndım başında gözü okşıyan, 
, •nı başında kalbe ferahlık ve • 
den. adım batında nihu ıarhot e
~et) tabiat lavhaları, tabiat eser
•d·ıı ve nihayet her lahza tenefüı 
d•' .. 11• aaf, berrak, nefis hava için-
11 .. lllUteınadiyen ilerliyor, yükıe-

çok vakur, muhteşem ve zariftir. 8 1 d 
ı t b ld ·· d .. ~.. .. uı d ~ u gar- omcn hu u-• an u an gor: ugumuz u ag 

Merkez nnhiyesi : 24 temmuz pazar, 
26 temmuz salı, 28 temmuz perşembe 

Galatı nahiyesi. 3 I temmuz pazar, 
2 ıp;ustos salı. 4 ıığustos perşembe 

Şışli nahiyesi : 7 ajtustos pazar, 9 
ağuc;ros sılı, J 1 ağustos perşembe. 

l\asımpnş:ı nahi) esi . 14 :ığustos p:ı 
zar Jti ağustos salı, 18 ıınust0s perşemht', 

l lıısköy n:ıhi~ e~i : 21 ağustos pazıır, 

23 a,,usıos salı, 25 a~u~co~ pcrF'IT' be 
Perakendeler: 28 ağustos pız~r. 20 

ağu~ıos sılı. ! eylül peış ... mbc 

ıor •"k 1. 8 .: .~ u ıe ıyoruz .• 
9'lr~lbn bu güzellikler, bir a
•t.o b:~i o kadar sarhoş etti ki 
"'":::; ılın köşesinde mest ve 
'>u .. ur Yıkılır gibi oldum. Meğer 
Qİrn&lı~be!lik yalnız beni değil, be· 
b gı 1 • • o, ('de ' ~ıce nıce insanları sar-
~• k lı .. rnıış ! Tabiat ne kadar 

• () llln b 
bı t unca bedir l;n·rnı bireri 
d r ~evlllPd . . 'n le en, sıne sın t l na~1 ~h? 0 

gibi geçip gitmek reva 

.. ,~~lı lıeı dal.ika süren yük-1 
h '- en •onr d - · · 
• 'IQQ ol a agın zırvesınc çokJ 

an Uludağ oteline vardık 

açık havalarda lıtanbulu gözler • donda Öldürülen 
den eıirgemiyor. haydutlar 

Beni buralarda dolqtıran ıa .. 
bık eKıite yeni iımini veren dok· Geçenlerde, Bulgaı·ya ile Ro -
tor Osman Şevki Beyle karııılac:.~ manya hududunda haydutlar
t k B :.- ':t / la müsademeler olduğunu ya:r.mış 
ı · uraamn her tarafım her k B ·b· h d' ı b d h 
~arıtını tarihile ve bütün macera·ı tı . u gı ı a ıse erin ir a a 
ııle tanıyan doktor Şevki Bey bi· tekrarlanmasına mani olmak i · 

b .. ' çin Romanya ve Bulgaristan hü -ze utün etraf ve ahvali hakkın .. 
da çok kıymetli malumat vererek kumetleri, bu arazide l?.harriyat 1 
bizi aydınlattı. yapmışlardır. Romanya tarafında! 

Bizi miıafir eden arkadaılar birçok tevlcifat yapılmıştır. Bulga 
D J b b d b ı ristanda ise, ayni nuntakada on 

t• u a a a e dedikleri icin 
Uludağın tepesinden inmek ;a- beş kadar tel-ılikcli haydut yaka - 1 

mam gelmişti. Tekrar otomobile! lanmıştır. Bundun baska, polis, üç 
atladık ve yarım saat sonra Dulu haydut cesedi bulmuştur. Bımlar,, 
babaya vardık. Gön.düzün, oto· Romanya hudut muhafızları ile 
mobilin sür'atinden biraz ve peki müsadetne<le vurulmuş olan hay • 
kısa bir zaman rahatsız olduf;ru • dutlara aittir. 
muzu haber alan misafirperver o- -----------
telcilerin hepsi de bizi sıhhatli ve Yerli mallar sergisi 
şen ~örerek son der~cc memnun 
oldular. 

Çimenlerin üstüne ve çamların 
altına ıerilen halıların üzerine 
ıır • ıııc oturarak tatlı tu~!r konuş-, 
tuk. Arkadaşlar, kuzular çe ıirt • 

Sanayi Biı lığ nden : Dördüncü yerli 
mııllnr sergisinde yer almış olan mı.ies 

sesclerin 25 Temmuz 19J2 tarihine ka· 
dar ) erlerini izhar etmeleri akıi tal:diı de 
işbu yerlerin mur:ıcant etmrkce o'nn dl 
e;er mlies~esdcre Hrlleceği ilan olunur. 

lk~·op;lu askerlik şubt sınde mukayyet 
mılı11 zabıtan ve efrat ile şı:hi t yetimle· 
rinin 9.3.! scneı;i tütün ıl.r:ım iy elcri ıevzı 
edıleceğinden yuk:ırd:ı \:ııı'ı günlerde 
ikişer foıuğraf beş kuruşluk bir pul ve 
m:ıaş cilıdanları \"c ~enedi re mıleri vlc 

birlikte s"nt 9 dan l 2 } c hadır Be, o~lu 

as~cr'ık şubcsinddd koınisyon:ı m1.1r ac:ıaı 

etmeleri ılı1n o'unur. 

• • • 
324 dofjumlu diş h21dmleri, 

eczacı ve baytarlera 
Beyoğ!u askerlik t:ubesinden: 
Beyoğlu askerlik ~uhe. inde kayı tlı ve 

şube mınıakasında ik:ı rr.ct eımekte bu'u 
nan yerli ve yıb3ncı 324 do~umlu \"c 
bunlarla muamdc\ e tabi d•ş hekimi cc 
7.&cı ve baytarlann hrmen ~ubc\e müra· 
caatla haklarındaki emrı tebellüğ ccwelcri 
ehemmiyetle ilD.n olunur. 

" 
" 

1 300 (3502) 1 

( 3. Ko. Sa. Al. Ko. dan. f 

Kırklarelmdeki lnt'at ihtic vı 
için 772,SCO kilo kmu ot \ e 
63000 kilo sığır eti kapalı zaı f .. 
la münakasaya konmuştur. Otun 
ihalesi 3J-7·932 Pazer g"'nü s "lt 
15 de Sığır efnin ihalesi 31-7-
932 Pazartesi günü saat 15 de
dir. Taliplerin vakti muayyenin
dc teklif ve teminat mektuplari· 
le birlikte Kırklareli Satın alma 
komisyonuna muracaatları. (486) 

(3016) 
• • • 

Beher parçası 250,000 kilo ol
mak üzere 4 parça halinde ayrı 
ayrı şartnamelerie aleni miınaka
saya lrnnulan Fakanın Tekirdtı· 
ğındaki kıt'at için bir milyon lti
Jo odunun görülen lüzum üzerine 
24-7-932 Pazar günü saat 16 da 
ihalesi yapılm::ık üzere talik edil
diğinin taliplerin Çorlu Alım Sa
tım Komisyonuna müracaatları. 

(567) (3500) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Askeri san'atlar 
Mektebine 
Kilo 
2600 
5000 
900 

1300 
400 

1000 
;oo 
10 

200 
o 
o 
o 
o 

1000 -

Muhafız 

Eölüğüne 
Kilo 
O Şeker 

200 Yerli pirinci 
O Şehriye 
O Sade yağı 
O Sabun 

350 Nohut 
O Kuruüzüm 
O Çay 
O Reçel 

300 Bulgur 

200 Kurufasulya 
60 Sirko 

800 Gnz 
O luz 

1 O 6 Kalemdir 
AaKeri San'atlar mektebi ile 

Eakırl . öy Barut fabrikaları Mu
bdız bölüğü efradı için balada 
yazılı erzak alınncaktır. l 1·8·932 
perşembe g:.:n5 saat 14 te mü· 
nakasa yapılac::ıktır. Talip olan
larır,; şartnameleri görmek için 
pazartesi vP. perşembe .. 1 . ..• · gun erı 
~J!eden sonra ve münakas, va 
ışt ırak etmek için de 11-8. 932 
de Top~anede Askeri fabrika
ları yullaıma binasında satın al
ma komiıyonuna müracaat C\'· 

lemeleri. (3423) • 
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Soğuk
algınlığı 

neticesi 

J Devlet Dem iryolları ilan lan 1 !-------
600 ton kok kömürü kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 7- 8· 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük bina

ıında yapılacaktır. 

Fazla malumat, Ankara ve Haydarpaşada idare veznelerinde 
5 er liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıd1r. (3353) 

J ıstanbul Belediyesi ilflntarı 

Rüyükderede tuis edilmekte olan meyve fıdanhğı ıçin muba
yaa edilecek mev.addı kirnyeviye, mikroskop ve toprak tahliJi 
aleti ve sair ilet ve edevat ka a'a zarfla müru.kasaya konmuştur. 
Talip olanlar şartname almak için her güo Levazım Müdürlüğüne 
muracaat e tmelidirler. Uıale günü olan 25 7-932 Pazartesi günü de 
130 liralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektup\arıuı 
saat on bete kadar D aimi Encümene Yerme1eri llzımdır. (3109) 

Ba 
Nedir 

ır;:; ~K~T,.ın 1 !ü~st_kw !ktisat ve Ticaret Mektebi 

Eçuk __ ılanlarıl 11 M'!~~:~~!~~i~ne::mu olan ı ıo ton kriple maden k~ 
===1 O defası yuz kuruştur --- mürü 3 Aiustos 932 tarihinde ihalesi icra o!unmak üzere aÇJ 

Satlhk av köpegi aranıyor- re 
münakasaya vazolunmuştur. Taliplerin !l:artnameyi görmek nze lyi cins bir yaşına kadar saun ılınacak· T 

tır. Galata.da kürekçilerde kahveci Ömer mektebe müracaatları. (3261) 
efendiye müracaaclan. ---------------------------

Satahk ev aranıyor - Beyoğlu 
cihetıer inde 3 ten 6 Bin li raya kadar ı-ıy
metli ve eb'adını sahibi tarafından mek
tupla matbaamızda O. M adresine bil
dirmesi. 

Riyaziye dersleri almak is· 
tiyenlere - lkınale kalan lise ve 
orta meı.tep talebelerine pek müsait 
şcraltle riyaziye dersleri verilir. "Vakıt,. 
gazetesinde K. N rumzuna tahriren mü-
raca at. 

~1111 
Dr .A.Emanuelidisi 

Zührevi hast•hklar 
muayenebaneıi 

Sirkecide Trabzon oteli yanın da 

YAKIDl-
Adres: lstanbul Ankara caddesı 

Vakıt yurdu. 
Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 

2.3872 idare 2.4370. 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Valiıt. 

Abone şartları: 
J ,'.! fı 12 Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 Kuruş 
l lariçte 800 t 4~0 2700 

llfin şartlarımız: 
' - Resmi l lususi 

Sann I O Kş t 2,50 Kş 
Santim• 20 " 25 

KUçUk ilin şartlarımız : 
l ~ ,} 4 l · 10 1 Jefah 
30 50 b5 75 100 Kuruş 
ı\ - Abonelerimı zln her üç aylı · 

hgı içın bir de fo m1::ccanentlir 
B - 4 satırı geçen ildnl:mn tazlll 
satırı için 5 kuruş zammolunur 

VAKiT MATBAASI 

Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
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Balıkesir Vilayeti Encümeni Daim 1 sinden 
Balıkeıir memleket hastanesi için mübayaasma IUzum görüle~ 

ve bedeli muhammeni 2464 lira 45 kuruş olan 169 kalem eczaY~ 
tıbbiye 4- Ağustos- 932 tarihine müsadıf perşembe günü sas 
on beşte ihale edilmek üzere yirm~ gün müddetle aleni münaka
saya vaıolunmuştur.Talip olanlann ticaret vesikasım yanma alarak 
ve yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakkatesini vezneye 
teslim ile makbuz ve yahut banka mektubile yevmn mezkürda 
encümeni viJiyete Ye bu hususta mslümat almak ve şeraitini 6t' 
renmek ve listeyi görmek iıtiyenlerin yevmü ihaleden evvel Is" 
tanbul'da sıhhat ve jçtill)ai muavenet müdiriyetine Bahkeıir'de 
memleket hastanesine ve encümeni vilayet kalemine müracaat 
etmeleri ilin olunur. (3338) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Daimisinden : 
Bahkesir .. Bigadiç Sındırgı yolunda keıifnamesi mucibince ya

pılacak ve bedeli keşfi {53553) lira (33) kuruş olan şosa inşaata 
11-Ağustuı-932 tarihine müsadif perşemb·e günü saat on bette 
ihale edilmek üzere bir ay müddetle ve kapalı zarf uıulile münaka
saya vaz olunmuştur. Talip o lanlarm ihaleden laakel sekiı: güJl 
evvel münakasa şartnarnes"nde muharrer vesaiki fenniye ve e~
liyet nsikalannı Bahkesir Bat Mühendisliğine ibraz ile taıtık 
ettirmeleri ve şeraiti müna~asayı öğrenmeleri ve yevmi ihalede 
ve vakti muayyeninde teminat muvi-kkate makbuz -.e yahut mek"' 
tubi ı e ticaret vesik asım ve salitüzzikir vesaiki fenniye Ye saire· 
sini usulü dairesinde teklif mcktuplarile birlikte mazrufen Encil"' 
meni Vi layete vermeleri ilan olunur. (3339) 

. . ~: .... .. : • ..~ . !. .. ~. ~·· .. ~ ... ~ . • ' 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932dedir 

Büyü~ i~rnnııye l~,000 Hro~ır 
Biletlerinizi timdiden tedarik ediniz 

ır 

- . 
. . . . •. . . . r v · 
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Çocuklara mahsus 

.. ... 
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HAYAT KITABl 
llayat·k ambarası 
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