
__ aş ve 
Siyasi 
lıirreza et! 
't•ktlle T-.._.....__ 
'den Urkıyeye Ko:arsı terk 
lt\ua errneniler şimdi "Sevr,, 

hbıt~s1inin yenide;, tat· 
l'.. ın istiyorlar ı 

urkiye · ·ıı Rir . nın mı etler cemiyetine 
lllesı ü · h tr . zerıne ariçteki Taşnak 
Ol~nıle · •li . rı arasında yeni bir fa-
> et ba~I d B . . fllld Y a 1• u faahyetın ba· 

buı a Abaroniyan ismindeki adam 
tallb Unu yor. Bir kaç gün evvel Is
fınd uldaki Katolik Ermeniler tara· 

1110 an.gönderilmiş olup Aharoniya· 
rlltul~ıJle-tler cemiyeti nezdindeki 
tllek 

1 teşebbüslerini tel'in eden bir 
Av lup neşretmiştik. Son gelen 
ba~~Pa gazetelerinin neşriyatına 
ler 1 ırsa bu teşebbüsler miJlet· 
tc bc.emiyeti mubitmden bazı 

tıe ı l . d . •t . gazete erme e sırayet 
" tllı t' tıe ş ır. Bu da gazetelerin Ce-
hu~~de ?ulunan muhabirlerine 
•le h· edı.erek yanlız Türkler 
rııuf •nde deiil, aynı zamanda 
~l etler cemiyeti aleyhinde şi
k/~tler neşretmek suretile vu· 
İalıf ulrnaktadır. Her fırsattan 
•le ade ederek yeni Türkiye 
•itı~hdarlığı yapan jurnal gazete· 
re . e S-B imzasile çıkan cenev· 
~e61llıasile çıkan Cenevre tel· 

);' bu cümledendir. 
d, r~nsıı gatetecisi bu yazısın· 
liıı l' urkiyenin milletler cemiye· 
A.,t kabulünden bahsettiği sırada 
rtıe'~ınbJen'in 1921 senesinde Er
~atllıler hakkındaki kararını 

•tla ka nıamış olmasından şi· 
Yet ed· M • 'h ltlilJ ıyor. eger o tarı te 

~tlbetı~r cemiyeti ~nmmi meclisi 
ttt· ~ıuler için bir yurt vücuda 
bit •rklınesi hakkında ittifak ile 
btı k arar kabul etmiş imiş ve 
baye:rarın son (ıkrası şöyle ni-

.. ,... buluyormuş : 
ı:~'"klye ile aktedilecek muahcdert.· 
~ ~fonın isti/;balini muhafaza 
l;ı be Cldile icap eden nıevaddın kabu
~lllet .bur '188a Ermenilere Türk haki. 
ili içi~n~'7' azade mllli bir yurt temi· 
~el; «ti/af devletleri l:iUlh meclisi 
~el~dc ısrar ile tqebbüsat yapmağa 

fi 
1
t davet eder.,, 

~eın~ buki Türkiyenin milletler 
11-. 'Yetine kabul merasisimi es· 
bit 111da on bir sene evvel assam
ka lafından ittihaz edilen bu 

tar bi ı.. . h t b' ttı Ç Kımsenın a ırana ıle 

Ce:erni§. Fransız gazetecis:ne 
~t ;'redeki Taşnak Ermeniler 
ltıe~ıırıdan telkin edilen şikayet 

t: uu budur. 
~td \';eı emirde şu noktayı kay· 
ltıitı e ırn ki geçen gün Türkiyeoin 

ttler . . k b lü .. •tbe . cernıyetıne a u mu· 
tııtıd lılc F ransıı meclisi meb 'usa
kata a ittifak ile kabul olunan 
baki~i su~et~ ile Fransız milletinin 
~llsusi hıssıyatı tazahür etmiştir. 
•le rneofaatler ve tahrikler 
~tan Yapılan hu neşriyyatıo 
\>e rtı~ı rnilleti ile hiç bir alaka 
ı.. naseb t' . "Yh b e ı yoktur. Bınaena· 

~ene.., u g .bi neşriyatı da sırf 
. afilirı[edh milletler cemiyeti ma· 
•le 0 ra atsız eden Ahisroniyan 
a..ı 'Un f 
~alllla esat arkadaş arı olan 

ttınek r .. ın eseri o'arak telakki 
atn nıırndır. 

ll'ldur ki milii mücadele 
l Ahraraf Mehmet Asım 

1 2 ıncı sa~ tamızda j 

Büyük harp 
Esnasında 

Sultan Reşat Fran•aya 
sulh mü teklif etmiı ? 

- Bugün 6 ıncı sayfamızda-

Sayısı S Kuruı 

• 
z e 

Bütün izmirliler sevine • 
icinde 
' 

Tarihi ve heyecanlı gün 

·Gazi heykeli f evkalide 
merasimle açılacak 

Başvekilimiz dün saat 14,30 da refa
katinde üç vekille hareket etti 

Lozan zaferi hararetle 
tes'it edildi 

Gazi Türkiyeslnin kuvvetli milmesslllerl' 
"Sevr,, ! nasıl parçalamışlardı ? 

Darülfünun konferans salonu, 
Lozan sulhünün dokuzuncu yıl <lö· 
nümü münasebetile dün tarihi ve 
heyecanlı günlerinden birini daha • 

Başveklllmlz ismet Pş. Hz. 

lZMlR, 24 (VAKIT) - lsmet Paşa 
refakatinde Haricive, Maarif, Nafia 
vekilleri, umumu j~ndarma kumanda• 

: nı olduğu halde yarın dokuzda geli
·yorlar. 

Heykel bayrağımızla sarıldı. Bele
diyece verilecek gardenpar~iye 6ll() ki
şi davet edilmiştir. Küşatta evvela Be. 
lediye reisi, sonra lsmet Paşa nutuk .. 
söyliyeceklerdir. 
Küşat hazırlıkları ikmal edilmiştir. 

Vilayet ve ka7..alardan açılma resmine 
gelecekler fazladır. 

ANKARA, 24 (Telefonla) - lzmir• 
de GaZj heykelinin resmi küşat mera· 
simine riyaset etmek için Bıışv<!lcil İs· 
met Paşa Hz., bu akşam saat 4,30 da 
buradan lzmire hareket etti n İstas
yonda sam'mi merasimle tf'şyi edildi. 
Başvekile Hariciye \·ekil; Tevfik Rüş 

l Alttarafı 2 inci sayfamızda 1 

; yaıadı. Hukuk fakültesi Talebe 
Cemiyeti tarafından tertip olunan 
"Lozan bayramı,. her senekinden 
daha parlak ve daha hararetli ol• 
du. Büyük salon nadir görülen bir 
kalabalıkla hıncahınç doluydu. 
Bir çok talebe, müderrisler, meb· 
us,ar bu arada amele meb•usu Ya• 
ıar Bey hazurun arasında görülü• 
yordu. 

Merasime tam saat 15 te, tehir 
bandosunun İstiklal marırm teren· 
nümile başlandı. Martı ayakta ve 
hutu ile dinliyen hazurun, batla• 
nnı kaldırdıklan zaman,. kürsüde 
Hukuk fakültesi reisi Tahir Beyi 
gördüler. Tahir Bey heyecanlı ve 

Pire şampiyonundan cevap bekliyoruz .ı;ylUyen bir hatip vl merasim 
iştirak edenlerden bir kısım 

: talikatli bir lisanla "memleketi 
bir müstemlike haline koyan, yıl· 
larca süren bir emişle m~lletin ili

(Lfltf en ıayıfayı geıirinlz) . 

Bütün güreşçilerimiz 
karşılaşmıya hazır! 

.Haliç ldm.an kulübft, Yunanlı gftreşçlnln 
yol paraSJ.~ı vermeyi de kabul ediyor 

I 

I 

Himmet pehllvan 

Dünyanın 
Muhabbeti 

\ 
\ 

/ 

Bulgar başvekili, TUrklyenln 
her tarattı. sevuaıaını anlat.yor 

M. M~$anof 
Bulgar başvekili :M. Muşanotım Avrıpe se·ı 

yı.lhaUnden döndUğUnti \'e e,•yn~atı cs·;ıu;ın
d&ld iörUşmelcre dair Sotyada beynnattıt. 

,.~ 
Çoban Mehmef pehllviıın 

- Yazısı 4 ünc:il sayfamızda 

Çinde yeni 
Hadiseler 1 

31 1emmuzun ehemmiyeti 

· ' Almanyayı mutlaka Hitler 
1 

idare edecekmiş ! 
intihabat ne netice verirse versin, Berlln 
ilzerine yilrüyilş yapılacağı söyleniyor 
Almanyada dahili veziyetin ne ~u- tir. 

retle inkişaf edeceği, Rahstag meclisi Bu arada, en ~ok ismi geçen Hitle11-
intihabatınm yapılacağı 31 Temmuz dir. Bilhassa bir çok yerlerdeki Diyet 
tarihi yaklaştıkça dünyanın her tara· meclisleri intihabatında el'!e ettiği ne
fındn bir kat daha nlı\ka UY,.andırmak- ticelerden sonra, onun, :n Temmuz 

Japon kuvvetıerl sea.,.. Çine tadır. Nihayet, bir kaç gün sonra, va- intihabatında da kazanacağına mu-
altmıf kilometre yaklattllar ziyet kat'i bir ifade alacak, intihabat hakkak nazarile balmnlr vrdır. Ve 

LONDRA, 23 (Hususi) _Tokyodan neticesi, biribirlerine karşı şiddetle bunlar, bu merhalenin Hitleri iktıdar 
bildirildiğine göre Japonlar, asi Çin· mücaddc eden \'e mücadelelerinin mevkine getiren son merhale olduğu
liler tarafından esir ediJmi~ olan ylik· kanii !'afhaları ancak P:ıpen hükıime- na kanidirler. 
sek bir Japon memurunu kurtarmak ti tarafından alınan son tedbirlerle bir Herhalde intihah:ıtt3 en. büyük rolü 
için imdat kunetlerj sevketmeğe baş· dereceye kadar fa~ılaya uğ'rıyan muh· llitlerin oyniyacağı muhnkkakt 

~:~~~:~~. ış:~;ı~~ \.~iimi~!0 lri;1:,~ teli~ fırk:lardan hangisini~. en kuv- Şimdi Bitler, taraf taraf Almanya~~ 
ticareti işi için göndermişlerdi. Man• vetlı oldugunu rakkamla gostercrek- [Alt tarafı 4 üncü sa,·famızda 
çurya devletine bir monopol yapılması =--'"•ıı1111ııııııı11111ıııııu11111ıııııı1111ııııııııı11111ııııııı1111ııııııı11111ıı111ıı111111ıııııı1111ııııııı111111ıııııu11111ıınııııu111ı;ııııı11111ııııı111111ıııı' 
teklif edilecek, bu .;uretle ayda iki 

milyon teal elde edilecekti. l<'akat Çin ===_;=-- •• • ıa· şl • =----=-== milliyetperverleri (yani .Japonlar ta- A 
Alrt4rafı 2 inci savfamızda 

bUlunduğunu dUn kısncn )UZoıtıJtık. - ~ A L •• t ~ 
M. Muşanot, ajllllS mllrnesctMrilc g.ı:>:ctı-.· ~ rsen open in veni bir macerası E 

ellere, BUlgartstanı v~ ko:nliu memlc.k ct!crl ~ g 

~~:~~~ue~::~~~~;~n~~~~~~~:~t~k:: :_~ Bu "Ok cazip ihtiras ve i 
ma girmesinln Bulgartsta:ıda ve her \anıtta ~ macera : 
uyandırdığı mcmnunlyeU, Fransız bıışvt:klll ~ rO fD 80J01 yar J 0 da 0 j t 1 b ~ 
M. Hcrtyonun hakkımtzdnkl tal<"11rkflr f-Oı.- ~ • aren ~ 
lerinl kaydetmişUr. E takdim etmiye başlıyoruz ~ 

Bu mühim beyanatı, nltmeı s.,yı!ıuruzdn := ~ 
a di ı a.. -ynen ne~e yoruz. ~1uıııııı11111ııııııııı1111ıııııı1111ıııııııı11 1 ııııııııııı 111ıııııııı 11111 ıııııı 1111111 ıııııııııııııııııı 11111 j 

ııııı ıııı11ııuııııı11ıııııııııu111ııııııı1111ınıııı1111111" 
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Tarihi ve 1 Dahllt 1 Telgral Ballerlerl 1 Siyasi 
· heyecanlı gün IL-":_·,,c_• =-----_;:;;;-----~-~~~-- Bir rezalet(· 

Roman,.ada Hayret Yunaniatanda l Başın11caıeırıızden UJ•ba". iini kıırutaıı,, kap?tüllsyonları an
J.ttı. LoZP ıulhUnün hize bahşet· 
tiji haklan birer birer izah etti. 

Biru aonra Tahir Beyin yerine 
Talebe Cemiyetinden Baki Bey 
geçti. Genç talebe, kuvvetli görüt· 
lerine Ye tetkiklerine istinaden, 
Sen muahedeaile Lozan sulhu a• 
rumc:laki farkları bariz bir suret• 
te göıteren güzel bir mukayese 
yaptı. Snr, neleri ihtiva ediyor· 
du? Memleketi nuıl pvçalıyor 
du? 

e1na11nda ıarktıki Erm 
intihabat derece- Cemiyete karşı K•ıua Kırabekır r,. 

C f GilmrO mukıvelui İlllll 

"Bütün yokluklara, bUtUn nıilt· 
k\ilite. ı.lıuen lıtildil llriicahı· 
dealnl ppan, Ral'lak bir safer ka• 
zanan Gazi Türkiyesinio kuvvetli 
mümeuilleri, Loıaııda "Sevr" i 
ortadan nasıl kalchmaıtlartlıl., Ba
ki Bey bunlan birer birer anlattı. 

lbt•t ıııiidonisi Fasıl Boy ele 
.a,JecH. Lozan sulhilnün bahıettiği 
malt ve tktı,.dl hVılyetlerl aaydı. 
Osmanlı imparatorlujunuıı son 
rubu -.ırlık inkırazı devreaindeki 
l~dl, •il vaıiyetini teırih at· 
tı. MemleQtİ f •likotc türüldiyen 
lflıuınau İth"krazlan ve elim ııeti· 
cel..-ini, ~ Amanın tieuet politi· 
kunada tııtulan yanlıı yolların ••· 
bılıtını ulath, F •ıd Bey IÖldori 
..-umda ilk miitev•zin bütçonin 
CODJh11riyet hüktiıneti devı inde 
1apılcliJına d• bilh.u" itaret et· · tı:.,. ldhayet s8zlerlnl töyle bitir· 
du 

"1Mt111 mlh4 her şeyde "'""'" ka· 
dar Udı•adi ve mali işlercf e de 11~ni ,..,/dlJB,,. ,_. bir lacrkk4 'ıayat vtr· .... 
Puıl Beyi Muslabatıın Adil Bey 

taldp etti. Harareti! blr hitabe 
1171edi. WJn rOııünijn eheın .. r. 
Jeli nelen, Ttlrlr a-eoçflflnln vuif e
,.._ 1-h.ettl. 

ffalmlc f aldilte•i T-le'>e ccnıiye
~ln tertip •ttill mo~a•iın böylece 
nıha7eJ kluyord~. Bu eırMf. genç 
Te coıkUn l»lr ta!ebe ayağa kalktı. 
Hazunına. teklif etti: L ozan ~Q.ı 
atla JJI cl..._o mUauobetUe BCI• 
Jtik Cuiyo ve J .. t .. :-.n ı.ıferinin 
kahnın1111 ~vekilimize tobrik 
telıraflan planek. ... 

Telrltf ... afkıtlarJa bbul •· 
.lilcli. ................. ,. 

ffalh.I Lom ile Sem ...... 
PM Mta ..... poeta kartı .... . 
brmlflı.Bualu~ı ... ....... 
CIJ& kadar dtia h paruq ol•· 
rak claiıtdmıttır. 

Çinda yani 
hadiseler 

• •• 
sıne gore 

Manlu, iktidar mev
klloe gelecek 1 

BOkret, 2l (Husust)-Roman
ya mecliıi QJebusan intihabatı, 
aibayet buldu. lıtıbabat, milli 
a.ı,ıo fırlr111nın w•libiyeti ile ne
ticelenmiot r.Çüuki reylerin yüıde 
60 ı bu ferkaaıa lcbiae ~1kn111br. 
Bu suretle mitli köylü fırkası 
yeni top!11oıcak meclisi mebu
s~n da yOzdc 75 i teşkil ede-
cektir. Hıhrlarda olduğu fizere 
milll k \ylQ hrkı11aın re1ıi M. 
f.ltmiu dır. 

E'u zat, K1ral ile aralarmda çıkan 
ro'ctai nazar ibtillfı haaebllı, 
ıeçen ıene f1rl&111nın idareli ba· 
tından çe~ilm

0

1Jti. Kıarl KHol, 
kanun 1111iye lcat'i olarak Hdek 
lcılmık karannda oldutuaclaa 
intibabıba bu ,Onlıi netıc .. iaden 
ıonr M. Maaiu nan yeaidea flrka· 
11aı• bqt0ı d6aerelr, 111ıi bDlc6· ••ti tlfkll etmeli beklumtkte~ 
dlr. Bu oaretlı llftkkll edecek 
.- laal••tl• ille vııifeel, tabii 
...ıt.I mıba11111 bemen ictimaa 
dıvet ebaek oJıeıktar. Ve Hara 
Jtal laGktmet memleltetle lafla· 
dı ltllmdllfu ba,11c malt •Otk• 
•iti llaU.tm•t• 91b11cılct1r. Ha· 
illa yeni m•dı11 mebueın iatl· 
ltabıt• Romuyıda ıi1ul qıJ,eti 
tok e11alı ı•kilde d•tlttfftcek· 
tir. 

Parlaaıentolar blrll
ttndekt UltllAf 

ff-•n 111urahhilalilrı , •••· 
hkt.n istif• ...... , r 

Cenevre, 24 (A.A) - Doa 11· 

bıb parllmtatolar koaferauında 
M. Renaudel, lceacliae i11at olu· 
aan alıleri "tıllffua edllmemif., 
addıtmım•t• ımıclı olclapnu 
b11ıa ıtmlttlr. 

ltalyıa heyeti, Fran111 mebu-
1UDdıa reıml t•rılye •ermeaini 
latemekte i1rır etmiıtir. Fran"z 
mebusu bu talebi ilıfı IDıum 
ıGrmemittir. 

Bu Yaıiyet dolay11ile M. Car-
~ [Oıt carafl ı inci sayıfıda' to11 Wlart, ııpta nazarın, "filva-
rafınttan 811 4Jye anılan kıvvetler) ki ıayana teesıDf ı6zler aarfedU
ltta J.,. _,.haunı te'VJqf •~ler, •İf olcluia·•• fakal blyle hatlı· 
AIDIİlaraı Olll blrn.Jan için ) .. p. 
tıklan tefebbUslerf de reddetmişler- ubn tekerrOr etmlyeceğlni llaait 
dir. Ban .. üzerine gelen Japon kuv- etmekte bulundutumu ve M. 
vetlerfle Jeol YilAJ'elfiide CfaWer PflJ Reuudel'I aclat,a ria,ete davet 
pışmıtlaP'\'e ıtt'at 'etmftfeidtr. 

Çin me111urlar1 ••dl••d• ettijiai., beyan etmeğ'e mecbur 
IUGIAY, M - ı_.,ı mıııtdcı1111· olmattur. 

dı bir ha7Jl tfddttli millldeıue, bura- ltalyaD murılaulın Röaodelin 
da Ye ~anldndekf resmi tin memur. reımen tarziye vermesi meı'ele
lannı endi.,eye dilşiirmOştOr. Filhakl .. 
~a Japonlann bu meseleyi vesile ede. tinde iırar ettiklerinden ibtilifın 
rff Şanı Raa IAyan'ı Pekinden atınak halli m09kDI ı&rUnOyor. 
makadOe Şaarhay hareketine benzer Çeklldlter 1 
1>fr hareket yapmalarından korkala· p · 24 (AA) M tia .,... . - " . .. 
7orDtfer taraftan Japonlar, t'taeral Cenevre'den alaut oldatu a ... 
Şanı Rsu Llyan'ı Mançurya asllerfnl tıdaki telrrafı n•ıredi1or: Cu
tahrUc ile ltllam etmektedlrler. JApon- ma fDnkO hadiıeler dolayısUe 
Jann Cfn - teu, YI • Çeu'dekl kuvvet- ltalyan murabbaılın, parllmea· 
Jerf Şao • Yang Uztrlne sevkedllmlş- to birliji azalaiandın iıtifalanm 
tir. Ba kuaba Jeo1 tehri bUyUk "Sed· vermiflerdir. 
dl Cfn,, e 80 kilometre me•fededfr. -----------

T•rr•re ile bomb•rdm•n 
PEKiN, Z4 - Mançurya valisi Ce

neral Şang Ya Lul, altı Japon tayya
resinin Cao. Yanı tehrini bombardı· 
man etUIJal uber alm1ttır. Japon 
ka"etleri gayri muntazam C..,:in ordu
Jarfle mfisadetHye de•aın etmek~dfr. 

C.eral San Ya Lui la nzfyet ka,. 
f191nda Japonlara kaili vakur ve eld· 
dt bir vaziyet almafa karıır nrmlftlr. 
Japonlar I.ut kanetlerf sevkedl1or. 
Jar. 

Dandan ...- Çfa resmt mahafllf, 
tnkıf edilditl llJltaflen Japoa lfta· 
•••• lütmoto iaalnde birisini ta
l dik ... YI tnlaf Mildljl JV 

olarak rösterilen mahallin de .Tapon 
kıtaatı mmtıkuındn. oldujunu bildir· 
mektedfrlır. 

.......... to 
CENEVRE, 2' - Nnnldn hUJıoumeti 

buradaki Çin heyetJ murııhJ:.Hasına 

telırafla müreeaat ederek Japenlann 
alb tayyare ile Çao Yang tehrlnl bom. 
bardıman ettiklerini. tayyarderln al-
çaldan aprak e•lere ve dQkkAnlara 
mitrelyizlerfle ateı ettiklerini hır çok 
insan Ye ha)'ftll ~yfatı olduğuna 

bildirmiş, •• heJetf Cemiyeti Akvam 
nezdinde proteateda bula ıeb
lft •tmlfUr. 

Silahların tahdidi ve 
Almanlar 

Konfer•n•111 111unffakıyet 
elde ettııı mUllhaz•sı, Alm•n· 

yada hayret1e k•r•ll•ndı 1 
PRAGUE, 24 (A.A.) - M. Be

nes Prape' • aitmeclen evvel "Ce· 
teka,, ajansı milme11lllne, tahdidi 
teılibat konferansı tal"afındaıı ka
bul edilmit olan karar avret· nin 
tahdidi tealihat tarihinde nıühbn 
bir hadise tetkil etJDekte olduğu· 
nu söyleaıit ve föyle dıv•nı etmit
tir: 

.- Bidayette konferanıın ken· 
disi* itimadı yoktu. Son safhada 
hürmete ıa1an bir naticoye Yiul 
olmuttur. 

Siyut aoktai auardu Am•· 
rika, tn,iltere, ve Fruaa Jibi bü· 
yük devletler araaındaki milneae· 
betl,rin tenenüre baflamau pek 
nıühbndir. 

ikinci safhasının neticesi, ıııeae-
li. Almanya ıibi bazı memleketle
rin dahili vlıiyetlerindeki inkifa· 
fa bailıdrr. 
Müıpet bir netice aLnacaimı 

aannediyonun. 
Alman,•d• h•Jr•t 1 

BERLIN, 24 ( A.A.) - Nim 
resmi bir nota, Cenevrede A.lın•n 
heyetinin, Alınanların konferan· 
tın Q'leaalılne ittlraki huıııtunun 
hukuk mütavatı meteloJinin halli· 
ne balh olduiu •uretindeki beya· 
uatı111ıı hilkGmotle bilitili.f tar~ 
ziaı ediluıit olduiu be1•n olun· 
maktadır. 

Sir John Si.,onun ko._feransın 
bir muvafaldyet elde etmlı oldulu 
suretindeki aöaleri hayretle kar
tılanmııtrr. Zira, konleram tahdl· 
di teslihat ·~hasında ufak bir te-
;.~ • b11rı . • • 

CENEV E, 23 - Silinların 
tahdidi konf era.ıı•rndaki Alman 
murahhatlvı, Cen••des Beili
ne hareket etmiılerdir. Heyetin 
riyqetiıade bulunan Alma nyanın 
Tmldye eefirl Her Nıiolni, koııfe
rw •tr•lınd• lattliOIMtfl' ise.hat 
verdikten sonra, Türkiyedeki va-
zifeaine dönecektir, 

emİyet • mşti. Bu mukavele ile Kırt 
kiyeye terkedildL BundıD 

Kırallyetcller, gizil Ermeniıta• SoYyetler ti 
itler YBPJJOrl&rMJŞ... iffal O~UDdU Te Erm..ıtf 

Atine, 24 (Hususi muhabiri- Taınak bilktlmeti iıkat o 
mizden ) - KoııdHisin askeri yerine Ermeni So•yet 
sa•h•fitia aı11aveattile ••1'eri bir kaim oldu. işte 1i11nli Aba 
bBkümet teıkil edecıii .. yiası namı ile Cenevrede •e 
vardır. Mqba(efet fırkaları, m,u faallyette " tabnkltt. 
t•Yi•Jarclaa eadl1~1• dDıoıDtlır· Ermeniler o •akit Ermen 
dir. Ceoeral Kondilis, askeri bir iıl11,t ıdilmiı olıo idareoil 
lrabiae teıkili ıuretiJe ikhdar lrüntDlerldif. 
meYkHae Y111:ıyet edteejl ıayi· Bunlar sl1• OD '"" ~ 
alar1nı telczip etmiştir. Erqıeoi bO&c6metlnı temsıl 

811 fıyialırtD, ordunun lril~6· yorlar ve Avrupadı kea4 
met ıelcliue c'okunu'.maaına asil Ermesıiıtan clhnburiyeti 
Nll11ıcft etrafycetft bıkkında murabblllll unvanıaa •eri 
ceneral Kondmı·n son beyana· Aharoqiyan deDilen adallll 
hudııa ileri ıcldiii tahmin edil· heyeti ~urabbaNDID relel 
mektedfr. • 1aıttriyorlar J Ve bu fud 

Aakert redif ce•lr•Uerl .. btc sıfatlar ilo Tllrldye 
Atiaı, 24 ( t!uaual muhabiri· huriyetinden bir Ermeni 

mlıdea) - KaraH1ıt taraftarı ayrda1Hı davA11na cıluyo 
Ahali fırlc111, clmharlfıtl mldı· 
fıı ıcıa ttflsUI rl•ıyıt edllıa 11• Dedıjimiı ılbi bu ad 
kırl cemı1ıtıere kırt• koymak Ermeniatıaı idıreıial eli 
i~la ııkert reclif •miyıtlıriai tuttaklan vakit bile Kın•• 
tııkUı Hflı-.ııftlar. Aalceri ltre ait olduıuııu muıbed• 
recllf cemı,.tıerl, lural IC.oatnffa kabul etmiılcr, Tllrki11 b 
ıa•anıadı, pek faal bir rol 0,. clalailiadc Ermeni Juıda 
namıflarchr. bir llerlf fııla toprak 

Ablli f1rk111 reiıi M. Çal- .d.._ tııdik e1lemiflv, 
Scvr muıbe._,• Ena 

cf arie. ıılcerl redif cımiyıtlerlala Dl tıalttk •deo lnım• A 
t.,.ldılllDD tekıip etmi..-de, 
bu cemiyetlerin teıkil edildiği devletledadea çok ıamaıa 
m'ubalrlcalr ı&rDlmelıtecfir. M. ilpyı raza olmuflarda. 
Çaldaris, yakında yapılacalc meb' ErmenittellCla Ermeni 
111 intihıhah mOnasebetile bir ıdırtai koıuluptı ber birW 
a l•k ı&ylemel& i~iq S=1'aite clut harici•• kıc .. k ıaeob 

Tekzip tekzip UstUne! 

tiade kıldıktea, ,ani 
f çtn Erment1 

.. 1t~ındntf1••-"' ... ~••rw1 
imklnı lralmacb.tı• toara 

rll muabedeeln• keychalrlın 
1111 onulm"f slrhl1erlır. 
pkl Ermeeiatınaa l»a11•• 
aaHat ~imale fmklaım b~ım 
ca Se•r muahedesinin • 
cemiyetinde thy ... a lıt• 

Ati111, 24 (Huaaf muha.ırimiz· 
••~MtlHyet pen-er Rıdtkal fır
lraaı reiei eener•I Konciirs, ordu· 
llnu hlklmıt lfM•lae lbOdıha'e 
edectfl ve tahlal•.ıe _.., ola· 
caiı bakk .. odaki f•yiaları tekrar 
tekı p etmı,, i"tibababn ordu 

Bütün lzantrJi'ler tuafand•• baç bir •ld•baıe ve . d tuir vaki olmakama aerbHtçe 

Tllrldye lıudutı.ra dahlllacl• 
Ermen$ Jurdu kor••k slbt 
nunıne bir da•ayı Jenld• ta 
ke çıh91yorlarl 1921 •• 

SeViftÇ i Çift e icra edi 'Me4':nl ılv'e tir. 
1 Uar tarafı 1 met Ntfadı ı 

ta, Maarif Vekili Biit, Kıfıa ••kili Polis müdürlükleri 
Hilmi Bt7Jtr rel~ tdiforlar. Baş. 
vektlbnlı mltlakl .... llutırma rollle · · 
Yal0Ta71 tetrlf ..... ıer.ur. 'J IJIOld•• ...... ,.. • ...... ,.~ 
ı ... t Pqua M1kdn ıaml kD· mUdDrlaklerl elacakl•r 

pdr •nuında üat'idtıeeklırt nutka, ANKARA, 14 (VAKiT)-- Em· 
büyüle ltlr hım111l1et nrflmtkttdir. niyeti umumiJe ıs Alustoata bi-

lZMlR, za - BatvekU l•met Paşa· · · ik. i ıı..n-.-a k · l l 
ka 1 k h t Ba' k . rıncı, ınc , W\'""'°u omıser er e 

yı rşı ıyaca eye yann ı ·et.1ıre • • b 
harekı& ..._tir. ı ... t Plta Puar- merkez ,ıcmurlan ımtıh~ q· 
tesi rflnU IUt ıe buçukta Bahkesire lanmuını vlllyetlere tamım et
maftMlat ecleeek, reee ransr hu.., miftir. 
trenle lzmire )arek,t Ntce~r. Oat- 1 Eyl6lde JIDİ kanunla polit 
•ekil fuh sabahı dokuzda tıiılfde bu· müdürlükleri !mulret müdürlük· 
)anacaktır. leri ismini &lacakbr. Mektepli 

lZMIR, 2' - ll&f.,·ekQ Jıme& Pqa· merkez meıoudan aauıi,_ müdü· 
nm tfhrimfze 11111 .... INııua cr119i ril- rü olabileclderdir. 
nü yani Çarşamba akşamı Delfftfye 
tarafından nrileeek sf,.af eti mUtea. 
kıp Naim Beyin lclarte(ndekf Mimar 
gazfnoeunda bir de rarden partı ve
rflmllll tekarrtlr etftlfftlr. 

Garden parti tertlba&Ue •etPl 0o 

Jaeak ellide bir heyet Delı•lyede Dr. 
Behçet Salih Beyi• rf1atMüade top
la nmıttır. 

Afini zarif ef leneeler tertlbt .. ! •e 
garden parti mahallfnfn tezyini için 
d8rt ldfideıı mürekkep tih bir heyet 
tetkJI olanmuıtar. 

Gardenparti 1&baha kadar devam 
edecek n çok ej'!enceli olacaktır. 

lnailtere ile 
lrlanda arasında 
Od dl muharebe 
batlıror ma ? 
DUIJJN, 24 (A.A.) -Fnb· 

iade tarifeler bnuftUDUD 1armclan 
iti.._ mer'iyet mnkiine IİMU-
li malOmclur. 

RIRma tlbi olan Dlnat liate
•iaila lau akpm netredilmui muh· 
t-.eldir. Bu liste,._ bGtün l.,tliz 

lcl milletler ceml1etl mecllıl 
ıiıte Sever aJuabedeıtol la 
yaa meeliı ne&4iade Er 
lelmMle t...a>blaatta ._. .. 
lsere b:r kar• ••••it ola 
Felrıt b11 lrarann Losaa -~ 
dHindea aoara aıhlc bir --~ 
var mıdır ? Babu.au Losıa 
bedealadea enel Ermeailtd 
lı.6metl aamıaa TGrkler ile 
muıbedtai ima et•iı " 
muıhedeıinln Ermealat••• 
itle eden maddelerfni ftld 
dile lttirak eylemfı olan 
ların timdı T&rkiye al• 
bir Ermeni yurdu dıw111 
akil ve manbk 6lçlll ile 
mııı im le ln111 ola 11,..ı 
rezalet deiil midir ? ••met 
Morls Şuvallre 
Kansını botı1a 

Parla. 23 (A.A> - Moril 
valiye~ ıevceai lvoaao Va 
boıanıuak için a1abkeme1• 
vermiıtir. 

Dablllye taylalerl 
An t•sdlka •rzedlldl 

ihracatmm •e bilha11a k&nüriin _t_ud_i_lri_ne-iktira-. -
9
-.-tmeai----

dahil olacaiı aannolunmaktadır. 
Kamüre bilku'Y'Ytt ambargo Taze- mektedir. Amele fırkası ANKARA, 24 (VAKiT)- Va· 

lilerle kaymakamlar arumdaki 
tayinler Te ve tebecldüller lll tu
dilra arzedildi. 

Bu arada nüfua umum müdürü 
Akif Beyin Yozgat valiliiiııe ta• 
JİDİ de vardır. · ~ 

dilecektir, Mortonun elin M. de Valer9 
Bu liatenin nqrindeki teehhür ra etmİf oldufa milllkat 

bir takım miltalealara yol açnııı- da lqiltere ile İrlanda 
tır. . iktuadl bir harbe m&ni 

Malim olduiu v~hile, hu liate için IOD bir ı&Jnt --~ 
netredibnezden enel kabinenin dili aaale faJUI PıiiJpa 



Harp malıcmeaioi yapan de· 
lllir Ye çelik fabrikatörleri dün· 
~l i~ealizmioe ancak oyuncaklar 
leruıde düşünmek hürriyetini 

"'riYor. Bu onun mUş'ıreaidir. 
d Dikkat ediniz, ıillhlann tah· 
idi konferansında çocukça, ve 

laleleklne teklifler bir mabalJe 
~ek tebinde olduğu gibi alkıı 
0Plıyor. 
d ~rnerika cumhur reisi 1eni 
G11yaoıo bir piri fanisi amma, 

~•ki danyanm bir köylü çocuğu 
S~dır mHum dütünceferi var. 
hılllılum tahdidi konferanıı açı-
tkeb ıiJlh fabrikası sahipleri 

~Ocu\dann sulh tezahürleri yap
~oa cevaz verdi. Biterken de 
•il 11taln çocuk ıaffeti altında 

lb fabrikat6rlerinin ve cıban 
~libiyetini ıilihıızların rağmına 
d dı bulundurmak iıtiycnlerin 
'-taoi ile kapandı. . 

li Ve ıon söz olarak burada 
tryonun dilınden "Fransız, im· 

hry•liaat değil 1., diye konuıuldu. 
Kedilerin konuımuı, kad1nla· 

b'" buzağı doğurmaa! kadar t~
~:f ol•n bu sö~ sil~b!arı t.ah.dıt 
t. nfıransının ciddiytıo ı , samımıye· 
•bi b' d b n ~.. ır fişe bor u ,a~a . anı 
it iaz:an~ sarılmış etiket gıbı an-

t.yor. 

Sadri Etem 

li Recep Hey 
h •ile farkaaı umum1 kitibi 
"tcep B .. tetk ey Avrupada yapaca~ı 
lali ile ıeyabati için yarın şebrı
...:den hareket edecektir. 

~lttı" bey Y•lovade kehyor 
Qı_ ç ran evvel Yalovaya gitmiş 
~it~ V•li ve belediye reisi Mu· 
V,1."8 

Bey dno de dünmemiştir. 
itti,' h ty bir ay ka~r Y alovada 
"le ~~t edecektiı. ~Mamafi aık, 

nbuı. inecektir. 

3 V AKIT 25 Temrnuz 1932 ~ 
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O ·· ıf ·· d PoJi•te ı Kon1şu m nıleketlere 

iki genç k~zın 
başına jlelenler 

Zabıta bu ç i rken hadiseye se· 
boblyet verenleri yakaladt 

Zabıta denizde papılmış olan 
bir tecavüz hadisesini tahkik 
ile meşgul olmaktad1r. Verilen 
malumata göre tecnüze uğrıya~ 

iki genç kız ve mütecuizler de 
gene iki rençtir. 

iki genç kıı liç gün evvel ib
riıim almak .Oıere Kapahçarşıya 

gitmişler ve sonra Kumkapı sa

hi,ine inmişlerdir. Sahilde tanı~ 

dıkları bir gence rast gelmitler
dir. Bu genç, arkadatlarından 

birisinin . oğabeyiıidir. Şuradan, 

buradan konuşu:duktan ıoora 
genç, kızlan bir sandal gezinti-

sine davet etmit ve i:u davet 
kızlar tarafmdın kabul edilmiı

tir. Sandalda bulunan diğer bir 

genç te kürek çekmektedır. Kız· 
lar aandala binince iki genç sa-

hilde dolaşmanın dedik o duyu 

mucip olacağını ıöyliyerek san• 
dalı sahilden uıakla1brm19lardır. 

Gezinti yarım ıaat kadar deTam 
etmi;ı, bu mOddet zarfında san

dal sahilden epeyce açalmışhr. 
Bu esn~da etrafta hiç bir 11ndal 

ve motör olmadığaoı gören genç· 
ler, kızlara münasebetsiz teklif· 

lerde bulunrpıya başlamışlardır. 

Bu teklifler kabul edilmeyince 
ve kızların uzaktan bir motar 

i6rerek istimdıda başladıkları 

11örülünce, aealerin mot6rden iti· 
tilmemui için kızların kollarsnı 

bağlamışlar, ağızlarını tıkamışlar 

ve aandalm içerisae yabrmıılar
dar. Bu aralık motör aandahn 

yakanından geçmiş isede sandal

daki hadiseden haberdar olama· 
mııhr. Bu vaıiyet üzerine genç 

kızlar bayılmışlardır 

Miltecaviz gençler bundan 
soora sabaha kartı sandalı Ka· 

lamıt aahillerine yanaıtırarak çı
kıp kaçmıılardır. 

Kızlar bağlı kollaraoı ve ayak· 

)arını bir mUddet ıonra ç&ımüt· 

Jer ve keyfiyetten bir mektupla 
ailelerini haberdar etmiılerdir. 

Zabıta mütecaviz iki ıenci ya· 
kalamıstır. 

aru unun a Ateş ınracntımız azalıyor 

1 h 
S on zamanlarda memleketimiz-i s a at Bir adam üç kişiyi den Yunan'stana olan ihracat 

DarU1fUnun i•lfıhah hakkında 
leşriniıanidc meclise verılmek ü
zere Jayiba haıırlandJğmı yaz· 
mışhk. Yeni bazı haberlere gö· 
re esbabı mucibe layihaıında 
şimdiki dariilfünunun lağvi ie ye· 
rine milli in\ulabı benimseyecek 
ve Türk harsı111 yeni eıas'ar dai
resinde hazırlam•ya muktedir o· 
lacak bir darülfunun teşkili lü-
2.UD'undan bahsedifecektır. Da· 
rDUUnun isminin yerine Türk Ü· 

nivers ıtesi unvanı kabul edilecek· 
tir. Ankarada ve şarkda da iki 
üniversite kurulması kuvvetlidir. 
Fakat bu üniversiteler, kiirsüler 
tesisinden başhyarak tedricen 
tamamlanacaktır. Islahatın en çok 
edebiyat ve tıp fakültelerinde 
yapılacağ• şöylenmekledir. iki 
fakültede de Jaivedilec~k kür
süler vardır. Tek teşkilatla "Ga
ıi kürsüsü" namile bir kürıü 
ihdas edilecek, Türk tarihi, Türk 
edebiyah tarihi büsbütün yeni 
ua1lır ve şekiller dahilinde o· 
kutulaca!.dır. Hukuk fakültesinde 
dersler dııha ameli bir hale ge· 
tirilecektir. Fen fakültes:odı: nok· 
san llboratuarlar sfir'atle tamam· 
lanacakt!r· Muavinlikler lağvedi· 
lecek, asistanlar ipka oluna.:ak
tır. Tıp fakültesinde talebe ile 
daimi bu'unmJyan müderrisler 
çıkartılacak ve talebe hastaha
nelerden istifade edeceklerdir. 

Yunan gazetecileri 
1'eşekkilr ettiler 

Memleketlerine gitmek üzere 
evvelki gün oehrimizden ayrılan 

Garbi Trakyalı meslekdatlarr
m•z dün Uıunköprüden lstanbul 
matbuat cemiyeti reisi Hakkı 
Tar1k Beye bir telgraf çe!<miı· 

lerdir. . 
Garbi Trakyalı misafirlerimiz, 

memleketimizde gördillderi misa
firperverlik ve dost.uktan dolayı 
teıekknr etmektedirler 

Veni Jiseler 
Bu sene Antıalya orta mekte· 

binin liseye tahvil edileceii, 
bundan baıka Anadolunun 
diğer iki ıehrinde de birer Jıse 
açllacağı haber ahnmışbr. Bu 
arada Vefa orta mektebi de 
Jiae olacaktır. 

yaraladı ta 1 amıle c urmu, tur. Mısıra ya· 
Hadise bir kahvede oldu, ya• pı lao ihracat ise S?Cçan seneye 

rahlardan ikisi yabancı uisbetle yüzde elli dercceıin in· 
mu,ıerllerdlr. mıştir. Yuncmist ana yapılan ih· 

Kıntarcıiarda btiyük yeni han· racatın durması Yunan hllkiıme-
da oturan Rizeli Ismail oğı ü b 

k linin iktuadi ve mali bu ran . mustafa kahvede oturur en ıçe-
riye bir ö üm vak'asından dolayı bolayısile me mleketten para ih .. 
aralan açık bulunan Ahmet tacım menetmiş o lcnasn dandır. 
girmiştir. Anmedi gören ~fosta· Ma 'üm o'duğu üıere fürkive• 
fa derhal brovoik tabnnca .. ım den Yunanıstana koyun, • ıgır, 
çekmiş, Uç el alE"' ctmiftir. Çı· huğda y ve sair mevadı ~ı.d 1) e 
kan kor~unlardan bir is: Ahmedi ihraç e d en!er ço d ur. Şımdl' 
sağ bacağından diğer kmşuntar kadar b~ gibi ihracatlan dola ı 
da miiş\erilerden Rizeli Osman Yunan:stana bir ço'c kimsclerın 
oğlu Şemsettini sağ llo!undan alacak ları birikmiş olduğu ha!d 
ve Cafer oğlu Hasanı eağ baca- bunların b edelim pıra olarak 
ğından yarolaınıştır üç mecruh çılrnrmağa im l< an buıunamaktadır. 
cerrabpaşa hastanesine yatırılmış Alacağı olanlar mal çıkarmak 
car.h yakalanmıştır. istıyorlarsad e Türkiyede zararsız 
Feci bir lutza ve ölttm o larak geçeuiıecek bir rnaı bu-

Dün sabah Hilriyeti cbedıye tamadıl<lara için buna da movaf· 
tepeıinde feci bir kaza o!muş, fak olamamaktadır. Hatta seyi· 
bir amele ağır surette ya· sefain idaresinin Piredeki acen• 
ralanmıştır. Hüda '1erdi Beyin lesind e toplanmış o',,n naTıJl ve 
tuğla harmanmda çahşan amele· bilet para ları teraküm etmiş bir 
ler aabah sckiıde tuğla fmnın· halde o up bun:ar da çıkarılma-
dan p"tmiş tuğla buşaltırkcn 
d ı it d maktadır. 

IJVar yıkı l 0,119, taş arın a m a Fakat Mısıra olan ihracahmı-
kalan Cideli Yusuf ile l' asımpa· 
şsh Hayri ağır suretle yaralan· zm ysrı yarıya düşmüş olması 
mı,lardır. Yarah!ar derhal Şişli para mes'elesinden değildir. ~·· 
çocuk hastanesine götürülmüşler- sırda iklı&adi buhtan pek tıd• 
dir. Bunlardan CideH Yusuf bir detlı olduğundan .halk sarfiyat 
aı sonra ölmllştür. kaza hakkında yapamamaktadm Mııır Türkiye-
KAbtane jandarma lcarakot ko· den tütün. meyva, kere1Jte gibi 
mandanlığı tahkikat yepmaktadar. eşyayı kiilliyetli miktarda çekerdi. 
Karısı ile k•ynanasından Şimdi bu gibi ihracat durmuş 

dayak Y•Mif bir haldedir. 
Şiılıde meşrutiyet mahallesin· 

de çelik sokağında 22 numarah Şeker ~uhraaı 
evde oturan tiüseyin dün Pan· Siddetlenlyor 
gaita pol s merkezine giderek d' 
karısı Meliba ile kayın validesi 31 Mayıstan evvel sipariş e t• 
tarafından fena halde day•k ye· Jipte 5 Temmuzdan evvle güm-
diğindeu tikiyet etmiıtir. HU•e· rUklere gelrnif olan teker ve 
yin muayeneye g~nderilmiştir. kab\•elerin ihracına müsaade e-

Heata od••ınd• hırsız dildiği hakkındaki emir lıtaobul 
Afıyet yurcunda tedavi ıulında gümrülcleri baş müdürlüğüne 

bulunan bacı Mahmut Efendinin gelmiştir. Ancak buna ait karar· 
odasına sabıkah Şevki ~irmiş, bir name henüı tebliğ edilmediği 

çift elmas yüıük ·ııs lira, bir cihetle şekerler piyasaya çıkarı· 
lngiliz ve üç Rus altımnı muhte- lamamaktadır. Maamafih bu ka-
vi bulunan kııitli cüzdana çalmış· rarnamenin bu gün gelerek der-
aada kaçarken yakalanmıştır. 

hal ihracata başlanacağı mubak· 6 Y•••nda ber kız tıabanca ile 
oynarken anasını yaraladı kak gibidir. 
Takıimde oturan madem Zo· Diğer taraftan piyasada teker 

rinio k111 6 yafında Hayda eline buhranı diln daha hid bir dev· 
geçirdiği tabancayı karaşhrırken reye girmiştir. Kesme şeker bit• 

aooeıi görmüı, heme•\ kız101ne üze· tikten baıka bazı m~balle bak-
rinc ahlarak tabancayı almak iste· kallarında artık toz şeker de bul· 
miıtir. Fakat bu ıarada tabanca mak imkansız bir hale gelmiıtir. 
birden bire alet almış, madam Dün bazı kimseler bakkal 
Zori g6ğı;_}nden ve ıol ko uodan 
yaralanmıştır. Yarah madam bakkal colaıarak şeker aramak 
hastaneye kaldmlmıştır. mecburiyetinde kalmıtlardır. Yer• 

1 Memleket Haberleri J 
Adana' da ateş püsküren bir ağaç 

ti fabrikalar piyasaya toz teker 
yetiştirmek içm tedbirler almaya 
baş a mışlardır. 

Çay kararnamesi geldi 
Kontenjan harici ·çay ithaline 

ait kararnamenin bir sureti dün 
ihracat ofisine gelmiştir. Fak at 
bu bapta gümrük idaresine he
nilı emir gelmemiştir. Batıl itikatlera sahne olan bir sakız ağacı az 

kalsııı koca bir yangına sebep olacaktı 
Adana, 24 ( Hususi ) - Şeyh 

Muıtafa mahallesinde Sakız ağa-
cmda çok iUip h:r yangın çık· 
mış, güçlükle söndU. illebilmiıtir. 

Bu garip yangm hakkındaki 
malumatı yazıyorum: 

Şeyh Mustafa mahallesinde ale· 
vilerce ço!< mukaddes (!) tanı'an 
on metre irtifamda ve beı metre 
kuhunda dört yilz yaıını mUte
caviz ıayct cesim bir sakız ağacı 
vardar. Bazı safdil kadmlar giı· 
Jice bu sakız ağacının bir kovu· 
iunda mum yakarlar, dallarına 
beı bağlarlar ye bu !uretle. de 
güya adaklarının olacagma ına-

nırlar. 
1 

• 
Hundan iki Uç gün eyve yıne 

hüviyeti henüz anJaşılmıyan saf· 
dillerden birisi bu meşhur sııkız 
ağacının kovuğunda bir mum ya 
karak savuıup gidiyor. Mumun 
harareti ağaca ı ·ray et ederek 
için ıçin yanmağa başhyor. 

Tabii oradan gelip geçenler 
ve hatta c·varmda oturanlar bu 
halden bihaber. Nihayet evvelki 
gün saat birde ağaçtan duman 
çıktığmı gören birisi keyfiyet
ten polis dairHini haberdar edi· 
yor. 

Zabıta memurları her hangi 
bir yangımn zuhuruna mani ol
mak üzere ağacın yanına gide· 
rek balkın muavcnetile yüı otuz 

kova su döktürüyor ve ate:;;in 
söndOğOoe zahip olarak avdet 
ediyorlar. 

Fakat sakız ağacı üç saat sonra 
tekrar içinden tımamile alevlen· 
diii için itfaiye 'ye haber verili· 
yor. itfaiye geliyor, dört beş ton 
ıu sıkıyor ve söndüğOne kanaat 
getirerek avdet ediyor. 

Fakat ağ•Ç birden bire tekrar 
nlevleniyor vr: yine itfaiye yeti
şerek içine su boşa.ttıktan .ve 
ateşi ıöndüı dütden sonra yerme 
döoÜ}'Or. 
Bakalım; bu me~hur ve mukad· 

des sakız ağacı (!) dördUncü defa 
olarak gauba a-elip her tarafın 
dan atef pOıkOrccck mi? . .. 

Ali ikhsat meclisi azalara 
Ankarada toplanan Ali iktısat 

meclisine şehrimizden ittirak 
edcn~r bugün buraya dönecek
lerdir. 

ZaMre bcraeaında bugUn 
intihabat var 

Bugün zahire borsasmda yeni 
idare me c isi seçilecektir. intiba .. 
bat saat 12 de br.şlıyscak 15 de 
bitecek ve derhal reylerin tas
nifine bmi'anacak tı r. 
Yunan hUltum~U hayvan ıtha• 

llnl kayıt oltana ald• 
Yunan hülcü meti hayvan it~ali 

için bau l < a~ıt!ar l. oymuştur. Bi
? oennleyh Yunnnistana hayvan 
ı h rı:ç etmek istiyen tacirlcriroizin 
evvela ihracat ofisine m:ir11 cavt 
etmeleri lazım gelmektedır • • 
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l~•~•-•_la_B_a_be_r_ıe_r ..... ı 1 
Kadıköy Kadınlar birliğinde 

Bütün güreşçileri
miz karşılaşmıya 

hazır 
iskelesinde Faaliyet 
Yeni bir binanın 
'1,emell suyla doldu 
Kadık6y iskelesile Hal binası 

ara1ındaki bot arsalar üzerine 
ıon zamanlarda bir takım yeni 
binalar yapdmakta olduğu ma· 
16mdur. Bunlana bir kısmı ben· 
zin deposu olmak ilzre yapılmıı 
br. Son ,Onlerde benzin depo 
larile kahvehane arasında alt 
katı dOkkAn, üst tarafı aparta· 
man olmak Ozre bir bina inıa· 
sına baılanmııta. Binanın temel· 
Jeri kazılıyordu. Fakat temel için 
kaZJlan yerde su çıkmıı, kazılan 
çukur tamamile su içerisinde 
kalmıfhr. Eunun s:bebi kazılan 
yerin denizden dolma olmasıdır. 
Ştmdi çıkan sular çekilecek, bi· 
nanın temeli kurulal>ilmek için 
burası çimento ile do!durulacak· 
tar. 

Belediyede : 

DskDdar iskele 
Meydanı genişliyor 

OskOdariskele camisine b'itişık 
olan buğday ambarı ve meydan· 
daki belediye zabıtası kulübesi 
kaldmlmııtar. Bu suretle ÜskO· 
dar iskele meydanı genişlemiı 
ve asarı atikadan olan şadırvan, 
medrese Ye cami meydana çık
m19tar. Meydan belediye tarafm
dan gilzel bir surette tanzim 
edilecektir. 

Ekmek tlata lndlrlllror 
Belediye iktasat mlldilrlüifi un 

ve buğdav fiahaın bu hafta faz
la dOımesi Ozerine ekmek nar-

-----Bir Hanım talebe, Karmen Sil· 
va kampın• 98nderlllror 

Kadınlar birliii idare heyeti 
dOn bir içtima yapmıı, birlite 
ait mllıtakbel iıler hakkında yeni 
bazı kararlar verilmiıtir. Birlik 
lıtanbul kız liıeıi talebelerinden 
Esra Ali Hanımı Ki>stence civa· 
randa "Karmen Silva,, kız tale
be kampına gi>nc:{erecektir. Esra 
Ali Hanım önOmüzdeki pazar 
günü tehrimizden hareket ede
cek ve bir ay kadar kampta ka
lacaktır. Botun masrafları birlik 
tarafından veı·ilecektir. 

Kadİnlar birliği bundan batka 
Balkan rr.emleketlerile talebe 
mübadelesi yapılmak için maarif 
vekileti nezdinde teşebbOsatta 
bulunacak ur. 

Birlik binasında mektepli ba
nımlarm tatilden bilistifade ede
rek lisan öğrenmelerini temin i· 
çin Almanca, F ran11zca dera ve
rilmesi de kararlaımııtar. Kayıt 
muamelesi ne başlaomııtır. 

Birlik binasında hususi bir sa• 
londa yerli mallardan mlirekkep 
bir ufak sergi tertip olunmu~tnr. 
Sergide sattı da yapılacakt,r. Bu 
sergi daimi olacak ve ıittikçe 
büyütülecek ve bilhassa fakir 
kadınların itledikleri, ördükleri 
el itleri, dokudukları yerli ku
maılar sahlaca1<tar. 

Fransada sıhhi 
Bir tedbir 

Till'kiye alaturka gliret baı 
pehlivanı Kara Aliyi, Yunanis
tanan Pire ıampiyonunun maça 
davet ettiği mal6mdur. Buna 
Kara Ali ile Dinarh Mehmet 
pehlivanın Yerdikleri mllspet ce
vaplan dlln neıretmiı ve bu 21 a-
da gllreıin lslanbulda yapılma
sını istedijimizi Ye ortaya bir 
kupa koyduğumuzu haber Yer
miıtik. 

Yunanı. gGreıcinin meydan 
okumuı gDrqçilerimiz araaında 
bOyOk bir hareket yapmıtbr. 

Don de Haliç idman kl&bllmllz 
gUreıçilerinden Çoban Mehmet, 
Himm~t ve Cemal pehliv.ınlarıa 
Yunanla gllreıçi ile arzu ettiii 
yerde ve zamanda gilreımiye 
hazır olduklarını ve Yunnnh gil· 
reıçi arzu ederse yol parasının 
da klnpleri tarafından verilmek 
Dzre lstanbula gelebileceiini, ga
zetemize bildirdı. Kıymetli klO-
blimilz, Yananla gllreıçinin Kara 
Aliyi defi etmesini, Kara Alinin 
Alaturka gllreımesi dolay11ile 
esasen doğra bulmamakta Ye 
klObOne menaup bOtOn atar 11k
let glire9çilerinin Pire ıampiyo
nile nerede iıterae gtlreımiye 

.amlde olduklarını söylemektedir. 
Biz dlin Kara Ali ile Mehmet 

pehlivanların cevaplarım Yuoa· 
nistana g6nderdik. Haliç klObO· 
mOzün defisini de bildireceğiz 
Bu itibarla Pire ıampiyonunun 
gilretçilerimiz tarafından merak 
ve hararetle beklenen kararını 
yakında 6ğrenerek gDreşçilerimi· 
ze ve karilerimiıe bildireceğimizi 
limit edivornı 

bım ifttilırM fttharen detıUr
miY~ .. kirar "~rmiıtir. Ekmeğin 
8,S kurufa ineceği tahmin edil· 
mektedir. 

Verem lhban mecburi heatll• ı .. 
Bir delil 

Aclliyede: 

f uçlu komiserin 
Cezalandırılması 
istendi 

Vazifede ihmal Ye terahiden 
suçlu Samatya serkomiseri Tev
fik Beyin muhakemesine dfta 
GçOncn ceuda devam edilmiı 
Ye dava bitirilmiıtir. Teriik Bey 
teYhiden g6r111en ve ayni vaafı 
haiı iki devanın maznanudur. 
iddia makamı dDnkO celsede 
iddiumı serdetmif, Teriık Be-
yiıa hakkında 230 uncu ve her 
iki ıuç nazan dikkate aJınmak 
llzere 80 inci maddelerin tatbi
kini istemiftir. Mahkeme bu ta· 
lebi kabul ettiği takdirde Tevfik 
Beyin, altıda birden yarıya ka-
dar arthnlmak Dzere, otuz lira
dan yOz liraya kadar para ceza-
ıile teczi1esi icap etmektedir. 

Piç ISmer getlrlldl 
lzmirde yakalanan piç Ömer 

ile yirmi sekiz mabk6m lzmirden 
tehrimize getirilmitler ve muh
telif hapishanelere konulmu•f ar· 
dir. ~ 

Bir kaçmkçdlk maznunu 
Çakm•k tqı kaçakçıhjından 

su9lu Rifat ağanın muhakeme-
sine dOn dokuzunçu ihtisas mah
kemeıinde baılanılmıı ve muha
keme baıka ıabitleri n celbi için 
diğer bir ırtine hmtkılmıştır 

Yakında Uzum ihr3ç etmere 
baflıroruz 

Bu sene ltalyada üzüm mah· 
sulü hemen hemen tamamile 
bozulmuıtur bu vaziyeti nazari 
dikkate al•a ihracat ofisi mem-
lekeimizden llzüm ihraç etmeğe 
karar Yermiı Ye bu bussata ha· 
zırliklara baılanılmışbr. 

ilk ilzDm ibracatamaz bu hafta 
HDUDcla yapalacakbr. 

hklar sırasına gtrtror ı v Varşovada etrafu 
dehşet saçtı Şimdiye kadar verem Fransada 

ihban mecburi bir hutalık de
ğildi. Zaman zaman ihban ınec· 
buri yapılmak iıtenildiği halde 
buna muhalefet edenler vardı. 
Son zamanlarda Fransız sıhhiye 
idaresi vereme kartı daha mües• 
sir bir surette mücadele edebil
mek için bu butahğm da frenıi 
gibi hükUmete ihbarı mecburi hH· 
talıklar aruına ithalini kararlar 
bm119br. 

F ransada veremin ihbarını mec· 
buri yapmak fila-ini bu defa tid· 
detle müdafaa eden zat Heriyo 
kabinesinde sıhhiye nazaretini de
ruhte eden M. Juatin Godart'tır 
Ahiren Fransız reiıicümJıurunun 
Saint Sever ıanatoryomuna vaki 
olan bir ziyareti esnumda sıhhi· 
ye nazın Godart bu fikrini açıkça 
söylemi9tir. 

Bu meselenin yakında bir ka· 
nun projesi teklinde meb'usan 
meclisine teklif edilmesine inti
zar edilmektedh·. 

Ecnebi lşcllerln eh
liyeti tetkik edlllyor 

Son zamanlarda A vrupadan 
mütehnıı unvanile gelen bazı ec· 
nebi mühendislerin ve itçilerin 
çoğaldığı anlqılmı! ve Sanayi 
müdiriyeti bu iıçilerin ehliyetlerr 
ni tetkike bqlamıttır. Söylendiği· 
ne göre bu iıçilerden bir çogunun 
iddia ettikleri ehliye~ bizim kendi 

iıçilerimizin ehliyetlerinden çok a• 
f&ğıdır. Buna rağmen bazı müeı
seaelerde tercih edilmektedirler. 

Ajanslar kongrası 
Eylü de Bilkreşte biltibı Bal

kan telgraf ajansları arasında bir 
içtima yapılacaktır. Anadolu a· 

1 jaaıı umumi mndorn Muvaffak 
ı Bey bu içtimada bulunmuıtur. 
1 Muvaffak Bey Balkan ajansla· 

1 
rına ıayanı dikkat bir proje Yer
mit Ye Balkanhlar arasında bir 
tell"'af •erviai ibduım teklif et-
miıtir. 

Varsova, (Hususi) - lllastro· 
vani Kuryer gazetesi Riga mu· 
habirinden aldığı bir telgrafta, 
Rııa tımarhanelerinden biriain· 
den, bir delinin kaçhianı ·haber 
vermektedir. Deli, gardiyanlar
dan aprmıya muvaffak oldağu 
tki tabanca elinde bulunduğu 
halde ıehrin en iılek caddelerin
den birisinin ortasına uzanmıı 

ve yanına kim sokulursa wra· 
ca;ını a6ylemiftir. 

Vak'a mahallin• gelen polis· 
ler, deliyi zapta kalkıtmıılar, fa
kat deli atet ederek polislerden 
birisini 61dDrmlif, biria ni aju, 
üçOnG de hafif yaralamıtbr. Bu
nun Ozerine caddede, bir panik 
olmu1- berkea kaçmıf, deli, ya• 
rablar ile yalnıa kalmıt. eline bir 
laf alarak, gidip tıç yaralıyı da 
bu tqla vura vura lldGrmDftlr. 

Bu aralık ceaur bir amele, de
linin Ozerine, yOrOmilf, onu zabt-
etmeğe kalkmıft elinden sillbını 
alabilmiıtir. Buna rağmen, deli, 
yerdeki polislerden birisinin ka· 
sataraamı ebp amelenin &zerine 
y0r6müıtllr. Kendisini tehlikede 
g6ren amele, bu sefer, tabanca· 
Sini alet ederek deliyi 6ld11rmtlf, 
bu bellvı ortarla, kalrtırmıftar. 

Kösele meselesi 
MUzmlnleşlyor 
Kunduracılarla köıeleciler ara· 

smdaki ihtilaf bütün tiddctile de
vam etmektedir. Bir çok kundu· 
racı i11iz bir halde dolatmakta, 
bir çok atelye bombo1 durmakta· 
dır. 

Kunduracıların müracaatlan 
cemiyetler mürakabe heyetine 
tevdi edilmiftir. Heyet dünden i· 
tibaren tetki~ batlam19br, 

ıtızer 

Yımmızan çokluğuna mebni "Gabi 
Çölleri" tefrikımtzı bugün den:edeme 
dit. Okuyuculanm1zdan özür diler~ 

31 1 emmuzun ehemmiyeti 

Almanyayı mutlaka Hitlet 
idare edecekmiş ! 

(fiattarafı ı nci sayıfamzıdaı 

dolaşıyor, propaganda nutukları söy
lüyor. Onun komünistler ve diğer mu• 
halffleri tarafından bir sui ka ... te uğ
ramuı endişesile taraftarlarının çolc 
mtlteyekluz davrandıkları, Papen hü
ktmetinin de her ihtimale karşı ha-

Hltler nutuk elSrlerken 

yatını muhafaza için fevkalade ted
birler aldıfl haber veriliyor. 

Bitlerin faaliyeti ve maksadı etra. 
fında ötedenberi ~ıkan rivayetler son 
günlerde gene almış yürümüştür. Bu 
arada bir İngiliz gazetesi. Bitlerin, 
31 Temmuz gecesi sabık Alman veli
ahtı Vilhelmi imparatorluk tahtına 

g~irmefe karar vermiş olduğunu kay. 
detmektedir. 

Bitlerin bir adamnun ifadesine at
fen yapılan bu neşriyat. h~ylf mufat· 
saldır ve şu maaldedir: 

•/11tUaal>atta kaza11dıfiı takdirde, 
BUler kabwge girmiyecck, fırkasını:ı 
idaresi bıt,ıfında ka!acaktır. Eğer 
•ala.Jtah !arkalan mecliste ekseriııcti 
dfN ..ı.,..zlçr~ .. Ui(lw, UJ.tll!W Rımi 
gllnün gecesi mer/..:e:: lu'1kflmetlne bir 
ültimatom gBnderec,•ktir. Bu ültima· 
tomla hükilmetten bütiin solcihiyPleri
ııln Reicluwere De lli~ln ordusuna 
ıleorinl latlgecektlr. Hükumetin muka
fHltnft oöstereceji zannedUnıemekte

dir. Eğer mukavemet ederse, Hitler 
kendi kararını kabul ettirecek kadar 

fcuDM hlssetmektedir. Hatta bir Ağus
toeta Alman mUleti11e hi'aben neırc
dUecek begannamesbi şimdiderı adam. 
lanna göndermltJlit'. Bunlar, daha 
fbpdlden bilUin hiikfunet dairelerine 
mz'ıget etrrwk ii:rere talimat almış
lardır. Telıb Det taggare istasyonları 
Ue flmendUerlere de vaz'ıyet edilettk. 
tir. 

Bllcum kıtaatı sol cc·nahın biUün 
zünamdarlarını tevkıl için ha....,r bu
lunacaklardır. HlllercUerin pek ~k 
millılmmatı vardır. 
Dlğer taraf tan Reic/uJwere de icap 

ederw Bltlncllere sUôlı ıte ccpane 
wrecekUr. 

Bitin memlekette otomobiller Bit
ler orduaunıı Berllrıe götürmek için 
lumr bulrma«lktır. Bu ordunun ıtm. 
dUd mevcudu 380 bi11 kl:Vl.ir." 

hailis pr.etesJnln neşriyatının ne 
dereceye kadar hakiki maksada ve ,.a. 
zfyete uy.un oldufu hakkında şimdi
den bir hUkUm vermek tabii mümkün 
defildlr. Ancak, dün gelen bir telgraf. 
ta Bitlerin Zlttau'da 30 bin kişi karşı
•nda ıöylediği bildirilen nutkun cok 
manalı oldutu görülüyor. • 

Bitler, bu nutkunda "31 Temmuz, 
alelade bir nüfus tahriri günü olabi· 
leceği gibi katı bir gün de olabilir,, 
demiştir. Diğer taraftan, fırka sına 
mensup meb'uslardaıı biri, intihabat 
neticesi ne olursa olsun, memleketi 
Bitlerin ladare edeceğini, müfrit mil
liyetpe"er diğer bir meb'us t:ı 31 Tem. 
muz intihabatının meşı-11 olsun, meşru 
olmasın Berlin üzerine bir yürüyüşün 
takip edeceğini söylemişlerdir. 
Şu halde Papen kabinesi, Brüningle 

Bitler arasında bir intikal vazif.-si mi 
görmektedir? 

Prusya ve Brandenburgda komü
nistlere karşı aldığı fevkalade tedbir. 
lerle, son rollerinden birini mi oyna
mrştrr? 

Bu pek yakında anlaşılacak. 
Alman meselesine dair dün ıelen 1 telgraflar ıunlardır; • 

31 temmuzun ehemmlr•11 111' 
BERLIN, 24 (A.A.) - .Müfrit ırt!.,. 

yetperver meb'uslardan M. Zillk 
şu beyanatta bulunmuştur: ~ 

- 31 Temmuz intihabatın• . .., 
olsun, gayri meşru olsun Berin• 
rine bir yürüyüş t:ıkıp edecekti~: 

l\leb0uslardan Ris te şöyle deal 8"' 
- 31 Temmuz intihaba tından SO _, 

intihabat neticesi ne olursa olsun fiti 
leketi Bitler idare edecektir. tll 

Zittau'da 30 bin kişi Jmrşısıncl;' .. 
nutuk söyliyen Hitleı. daha ıht•1' 
davranmıştır ve yalnız şöyle de,.ır 
tir: 

- 31 Temmuz alet3de bir nüfus.; 
riri günü olabileceği gibi kat'f 1J1t 
gün de olabilir. 

Stultgarttakl toplantı 
ŞTUTTGART, 21 (A.A.) - Diill,., 

bah saat 10,30 da ba~lamış ol:ın JJ 
man devletleri konft:ransında, p,.r 
yada Alman komiserliği ihdası 111~ 
lesi görüşülmüştür. 1\1. Von • P•r~ 
"Bu tedbirin muvakkat olduğunu, ~ 
sal teşkil etmiyece~ini ve hükunıt 
bu tedbiri diğer müttahit de,·tetltıf 
teşmil tasavvurunda bulunmadı~ 
söylemiştir. • 

Hntta M. Von Papen, muhtelif JJ' 
man devletlerindeki inzibat ve uınu-' 
emniyet işlerinin çok iyi ellerde 01411 

ğunu ilave etmiştir. 
Fevkalade ah,•al rejiminin intiha 

tarihi olan 31 Temmuzdan evvel l 
edileceği ümidini de llısas etmfştif• 

Slllhla tecavUzter ! 
BERLlN, 24 (A.A.) - Orfi idil 

ve silah taşınmasının mernnuiy 
reğmen, Berlinde bilhassa sol ceıı 

mensuplarına karşı silahla tecavuil 
devam etmektedir. 

"Gazette de Voss,, muharr!rlerind 
Richard Winner, Naziler tarafınd,I 
vukubulan bir taarruz esnasında .-: 
fuından yaralaamı~ıtır. ,___,__~,-•_ 

''Gazette de Voss,, Berlin kuman,. 
nına müracaat ederek ~ikayette bul_, 
muş ve vatandaşların hayatını himal 
için ne gibj tedbirler ittihazı tasa~ 
runda bulunduğunu sflrmuştur. 

KomUnlstlerln takibJ 
3ERLIN, 24 (A.A.) - Geçen Pa,,ı 

günü komünistlerin çı~arm:ş oldukll". 
n hadiseler neticesinde, Alton•''" 
tevkıf edilmiş olan 92 kişiden 71 i ~aJ' 
kında adli takibat icra edilecektir. 

Aziller, tebdiller 
BERLIN, 24 (A.A.) - Sosyal dr 

mokrat fırkasına mensup :m kad" 
yüksek memur azil ve tebdil edillllff 
tir. Yeni meurmlanıı ekserisi Me~ 
fırkasından ve bu fır.kaya 1:1ütema1,. 
olan kimselerdend!r. Bu &Tada rj, 
Bauknecbt'e halef olan Kolonya pal" 
mUdUrü l\f, Linkens de vardır. 

Hltlercllerln gazetesi ._.a 
BEKLiN, 24 (A.A.) - On!imüzd" 

Pazartesi gllnüne kadar tatil •dfl ... 
olan Nazi'lerin gazetesi "Angriff~ -"~ 
manya yüksek mahkemesine müra~ 
etmiştir. Mahkemenin memnaır· 

müddetini azaltacağı söylenmekwdit' 

Pru•r• nez1rlar1nın mUrec••" 
LEIPZIG, 24 (A.A.) - Yüksek ; 

keme eski Prusyalı "lazırlann l'~ 
yadaki Alman komiserinin taybtJJP'" 
mahkemece verilecek karar ile ıra•" 
niyet kesbedeceği ana kadar her ~ 
lü resmi hareketten istinkaf etJll""'" 
için muvakkat bir karar vermesi ~ 
bini mutazammın olarak vuku bGJr 

müracaatlarım müzekereye bnşıa.-# 
tır. 

Alman hükumet mahal'ili, ba 111ltf' 
caatın is'af edileceğine ihtimal .,,t' 
memektedir. 

Bir istatistik 
BERLIN, 24 - Basvekil Hrfinfl'I,.. 

istlfasile Papen baş,·~kalete g .. ld .. ~ 
sonra, muhtelif siyasi teşekkül.!~ 
tekrar üniforma ta~ıma lanna lll~ııııf 
de olunmuştur. O tarihtenberi sJ~ 
mücadeleler neticesinde 26 Haıi~. 
5 kişi ölmüş, 103 kişi varalan1111f~ 
3 Temmuzda 5 kişi ölmüş, 72 kif # 
ralanmıştır. 10 Temmuzda 19 kiti ., 
müş, 189 kişi yaralanmıştır. 111:,..,, 
muzda 19 kişi ölmü~ ~:;kişi ya..-
mıştır. JJI' 

Bu rakkamlar, neşı·edilea bir 
den alınmıştır. 
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Yazanı 

Mm. Rube 

janskl 

&.ı..;rken Kalyopi bana dedi ki: 
"9 "l_ llu dilenciler nıanzc;.ranın zevki 
' '11/Çorlar değil mi:» Her yaz Is 
'""ıdaıa buraya gelirler, tatil zama 

&!""ada geçirirler. 
"duna: 

::: ze11ıe geçinirler? 
~. /l azan çalııırlar. bazun da ~ala~ 
4.-~ ;"fllıın nereden geldiğini kını _bı 
~l e8eld siz zenginsiniz. Serı1etı • 
1G,,. lleı-~e kazanmış oldujjıınıız ma· 

llau'> 
·Sıqt • 

OetJ.._ "rn. Hakikaten param nereden 
" - "flOr 1 ı~ . 
~ıı, f'll/tJnada Ştrausdan aldım 
lellei ~1 Ben de bafka nevide bir di· 
11 ~ Bu ıeflllerle aramdal•i fark 

Ort büyük değU .. 
rf Olcı ~a dönerken Tialyopinin dikiş 
s:orı~u öğrendim. lnmdan sonra 
6-r ~ ona diJ.1irrneyi vrıılt'ltinı, 
~ ~k ıevindi. aenr kız bir 

., ' ~~ Yalanda eskiden kalmrı 
' de kUııeıini ziyaret edeccknıi§ 

daDeı ettL Kabul ettim. 

lttı akşam ıaat ondan evvel gel • 
mez. Bu genç kızlarla yapacağını ger 
zinti uzun müddet kapalı kalmaktan 
gerUen asabımı dinlendfrecek.. 

111 
Ertesi Pazar T agami ~ittikten 

sonrıa dık·şçi Kalyopi, Nataıa 
He Sofya iıminde on altı yaımda 
bir Rum kızım Adalar arasında 
itleyen vapura götnrdO. Kalabahk 
vardı. Maamafih it kadın Oıt 
giivertede oturacak bir yer buJ .. 
dular. 

Nataşa sabah haYHını, mavi 
denizin, beyaz elbiseler giymif 
şen gev eze Rum l;ızınm tesirile 

neşelendi. 
Cıddi, mahviyetkir, itaatli 

tavrtnı bırakh. içini kemiren seY· 
dayı biran dımağından çıkardı. 
Sevinçle kendiııni hudutıuz uf· 

~Ol 

ka attı. Suya ahlmak, yanında· 
kilere sarılıp ZSpmek, olanca kuv
Yetile bağuarak bacaklarıma 
yetebildiii kadar kot mak isti
yordu. 
Kadınm biri bir mendile ça· 

ianozlar doldurmuştu. Bu çağa· 
nozlardan biri mendilden çıkarak 
yanındaki kadınm arkasına br· 
manmağa baıladı. Bu kadm yil· 
ın sivilcelerle c!olu, uıun burun
lu, hain bakııh bir ıeydi. 

Natap hayvanın tırmanmıya 

bıtıladıjını g6rmfiştn. Hayvanın 
yavaı yavaş hrmanmaaını takip 
ediyor, kadının bili farkına var .. 
mamıt olmasına taşıyordu. Hayvan 
ağsr ağır iJerledi yakaya gelioce 
boynunu gıcıkladı. ihtiyar kadm 
buynu gıdıklandıkca ıinirleniyor 
umuzlımnı kaldırıyor, kaılarmı 
çabyor, gözlerini şüpheli bakııla
rla d6nd0rüyordu. Çağanoıun 

ıımracağı ısrada elini buyouna 
gOtllrdO. Sotuk ve dıkenli kabuğa 

Los Anjelos Olimpiyadının sönük 
geçeceği anlaşılmaktadır 

do:<aodı. O vakit müthiş bir su
rette bağırdı. Nataşa keodini 
tutamıyarak güldü. Yo:culardan 
biri çağanu ı u tuttu. Hayvan, ar· 
ka ~aşlarrnm yanına iade edildi. 

Bu seyahatta her fey eğlence' i 
ve harikulade idi. 

Bir labza gözlerinin önüne Vi· 
yana ve Türk hududu geldi. 
Bu hatıra çabucak silindi. Nyan· 
ya'yı, Şörtik'i, Roı Nuar'ı, onu 
seven doktoru da batırasılf. se· 
lamladı. 

Şim:li memnundu. Onları uzun 
müddet düşünemezdi. 

Adam aende.. Hepsini yakm
da görecekti. Nyanya, süt kızı
nm Högo Ştravs'tan aldığı pa· 
ranın bir kısmma konmu~ tu. O 
para ile ıstediği gibi yaşıyordu. 

Ö tekilere gelince belki hepsi de 
Nataşa'yı unutmuş'arci ı. 

Vapur Heyheliadaya yanaştı. 
KüçüK adanın tep~s ndeki ma

nat•ıra kadar giden yol dik ve 
yo uılu idi. Büyük bir çam or· 

tihabı zamanaoa tesadüf elmİf 
olmasıdır. Cumhuriyet fırkası ta• 
raftarlarile demokrat fırkası ta• 
raftarları kendi namzetlerini ka· 
zandumak için büyilk propagan• 
da faaliyeti sarfediyorlar. Adeta 
bir fırka diğer fırkayı mahvet• 
mek için çahııyor. Tabii bu ka• 
dar şiddetli bir mücadele içinde 
olimpiyat oyuolan çok kimseyi 
alakadar etmiyor. 

Bunu ola berabeAmerikahJarın 
Los Anjelosdaki olimpiyat oyun· 
larına karşı llkayıt kalmHıada 
diğer bir ıebep daha Yardır. Bu 
sebep de bütün memleketi iıtill 
eden iktisadi ve mali buhrandır. 
Los Aojelos Amerikanın garp 
mıntıkasında olduğundan Nev· 
york, Büıton, Şikago, Filldelfiya 
gibi Garptaki bOyük ıebirlerden 
buraya gitmek için hiç olmazsa 
(200 dolar)- Dört yüz Türk lirasa
yol parası sarfetmek icap ediyor. 
Bugünkü vaziyette iıe bu parayı 
birçok Amerikahlar g&ze alamı· 
yor. 

Denilebilir ki; ikbaadt bubra• 
nın tesiri ile Amerikalılann ıpo• 
ra karşı olan ahvali rubiyesi bi· 
le tebeddül etmek üzeredir. Bu 
da ıayanı dikkat noktalardan 
biridir. Umumiyetle artık Ame· 
rikalılar spora karşı eaki alikaya. 
gl>stermiyorlar. Bundan bet •alta· 
ıene evvel futbol ye atletizm 
Amerika gençliğini çıldırtacak 

derecede heyecana sevkederdi. 
Y •ıhlar iıe teniı ve golf oyun• 
larıoa ıiddetli inhimak ederdi. 
Bugün •por Amerikahlar için bir 
ihtiras olmaktan çıkmııhr. Ev· 
velce spor meraklısı olan Ame
rika gençleri timdi kOtaphane• 
lere devam etmektedir. Amerika 
gençlerine bu tahavviUün aebebi 
ıorulunca bunlar hadiseyi ıu au· 
retle izah ediyorlar : 

- Biz mektepten çıktıktan Bonra 
hayatımızı ntuıl kazanabUcceğimizi 
düşünüyoruz. Dünya büyük müşkülat 
içinde!., 

Cevabını Y'fİyorlar. 
Görülilyorki ikh1adt ve mali 

sebepler yavaı yavaş milletlerin 
ahvali nahiyelerini bile deği9ti· 
riyor. 

manından geçiyordu. 
Üç arkadaş adam akıllı acık

mıılardı 

Sofya paketleri hafifletmeyi 
teklif etti, bir gölgeliie oturdu
lar. S·yah zeytin, salam, meyva 
yediler. Sonra M··naıhra doğru 
tırmanmıya başladılar. Nihayet 
yüzleri kızarım,, tere batmıt bir 
hslde nefes nefes~ tepeve var· 
dı!ar. Han, gilneş bany~su ram 
k 1 1 T 

o rnsu onlars adeta meıtetmişti. 
Vardıkları yer papassız bir 

manas'ır enkazı idi. Bu enkaı 
ar~sında münzevi bir rahip otu
ruyor, yarı yıkık mihrapta muay
yen zamanlarda kendi kendisine 
ibadet ediyordu. 

Bina büyük deg-ildi Çatl _ · amıt 

yuks~k ve kaim duvarlarınsn te-
pelerınde demir parmakhkl ... 
gali Ö 

.• _ ı m~z 

ar g ruıuyordu u-ıe . • rı yosun 
~d~muş pembe kirem'tlerle 6rtülQ 
ı ı. L ur ası bir mabetten ziyade 

d
bir istihklm ankazıns •ndmvor-
u. 

! lliuıu:aiJ. 
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BQ.Y Ük harp esnasında Lilyan Harvey Bulgar Başvekilinin beyana~ 
Ağır hasta I da 

Sultan Reşat , yalnız başına 
sulh mü yapmak istemiş? 

hu~~i~~~~,y~dı~~r~r;!~-Ha~::: Türkiye ile nasıl o muş 
Anri Gara ile beraber "Sarı hu!· h t ' ' ? 
ya,, isimli filmi çevirirken bir mer· arp e m 1ş1 z 
divenden dütmütlür. O gün hiç d 
bir fenalık hissetmiyen artist, tim· t H 

1 
n 

1 
ı "81111 

di ağır surette hastadır. Kendisini Bu s6zU, Muşano 8 er yo 8 y em ,, ttt 
tedavi eden doktorlar bir menen· bir tOrlil havsalam almıyor ! ,, demlt 

"Vu,, mecmuasında böyle bir yazı çıktı. 
Vasıta~ bir harem ağası imiş ! jit olmasından korkuyorlar. Lil· 

Osmanlı Baltanatımn mutasarnfla
nndan olduğu anlaşıla11, fakat nıUli
yetl tayin edllemlycn .4 Eranı i.'lnıinde 
biri, Fransızca "Vu,, mecmuasında tu
hal bir yazı neşrctmi~tir. Bu yazıda 
Bü11ü.k Harp eanaında Sultan Reşa. 
dın YükeUi11a ve meb'ıısan nıccli8inc 
danışmadan Fransa ile sulh yapmağa 
te,«JbU. ettiğinden bah•olunnıakta ııc 
luıı mevzu etrafında uzun uzadıya i
zaJırıt verilme':tedir. Kısmen iktiba~ 
ettiğimiz bu yazı 111dur: 

M yan Harveyi seven bütün dostları SOFYA, 24 (A.A.) - Cenevre 
nin harekatında müesir olamu. a• l ve Pan•ıten dıınen M. MoucL-.. 
d d' ı A büyük bir endi~e icindedir er. v na 

emki zatı şahane emre ıyor ar. r- noff, buıün hericiye nezaretinin 

ileri bir İltuyona kadar 
ettiler. iki aün sonı·a tekr: 

Tallt gittikçe fazla endi~ ediyor. 
du Binaenaleyh lüzumu hal.inde Gö
ben n Breslav'ın Alman toplarını ls
tanbula çevirerek saraylardan başla· 
mak üzere tahrip edeceği her tarafta 
işaa ediliyordu 

KAnunuevveJ ortasında vaziyet bu 
idi. Pek seri bir surette fenalaşacak
tı. Amiral Bue dö La perer Seddil
babirdeki Türk istihkamlarına birka~ 
top atmış ,.e kendi ine mukabele edil
ndştl. Bu küçük musademc Boğaza 
kat, bir hücum yapıldığı zannı verdl
tfnden efkAn umumiyeyi derin blr 
eadl,e kapladı . 

Beklenllmi,en mUhhn lf•••t 
Bu sırada Sultanın oğlq Prens Zi· 

yaettin Ef enclinin hqsusi tabibi dok
tor A. M. bizi ziyaret ederek bekleniJ
mfyen şu müphem lfpatta bolundu: 
"Zatı §&hane gayet mtihfm ve siya

si mahiyette bir karar fttihaz etmiş
ti. Ziyaetia Efendinin ilhamı üzerine 
sultan bb:i tensip etmiş, çünkü Jene
ral NazılJl Paşaya karşı olan f edaka
rane muhabbetimizi ve Fransız sefa
reti ilt beslemiş olduğumuz sanı:ınl 
mUnasebatr aany ~oktan biliyordu. 
Prens Ziyaettfn Efendi pederinin it
tihaz ettifı karar hakkında bizimle 
görüşmek istfyormu§.. 

Prens Zlyaettfn Efendiyi IAkaVJt, 
~n 'fakat her t0r1ft ıdynsf fikir
den mahrum tanırdık. Bu bilginıfz 
bize emniyet verecek gibi değildi. Kc· 
miteye kartı olan mücadelenin o ka
dar ~ddetll olduğu bir sırada bi)yle 
bir sergüzeşte girmenin hepimiz •cin 
pek meş'um neticeler verebilecef i bi
zi düşündflrtlyordo. 

Sultan Murat heyec•nda 
Ertesi gilnU Ziyaettfn Efendi g-cnt' 

hutulf tabibi delaletile ısrar etti Ta
bibi huauli sultanının Çanakka lede 
Fransız topları tarafından savrulan 
mermilerden son derece heyecana ge
Jenk bize bir mektup tel·di etmek f!e 
tedfğlal bildirdi. 
Eğer hatırımızda İYi kaldr ise 7,fya

ettin Efendiain aönderdiii kimse ile 
20 veya 21 Kanunuevvelde kırşılq• 
ınıotık. Bu adam prenııin zenci Jalııiı 
idi .Şarkta yaşamış olanlar hu siyah 
hizmetçinin efendilerine ~arşı b('sie
dikleri derin fedakarlık his.şini bilir
ler. 

Fr•11•1• •mlrallne sellrr. ı 
••h•n• 

Binaenaleyh böyle bir s.firin tayin 
oJunmaaını kendi phıi tmniyetinıfı 
için bir zıman telılkkı ettik. 
Hayatımızrn en facialı devrelerinde, 

en mühim hadisat arasrnda, bu.an 
komik bir vaka olur ve inşanı gayri ih. 
tlyarf gUldtirür. 7.enci korbk bakış
Jan ile tftrlyerek vasıtasiJe yapılacak 
elan tebliff eiyleyince şaşırd ık kat. 
dık. Bir rok aeimlardan sonra "zatı 
phaaenfn Fransız amiraline selılmı 
phaneafpf tebliğ ederek Çanakkale 
bombardımanı hemen kesilecek oJuTSa 
bir mütareke a~tine karar verdiflnf 
bildlrm'k arzusunda bulundni~·nu,, 
kekeledi. 

Şaşırmı§trk. Bir prensin zenci Jala
aına bir de doktoruna bakrvorduk. 
Bariz hayretimiz murahhas l~Ja ilze
rinde Öyle bir test r yapmı§tı ki ezber
lediği ibareyi bir daha tekrar etti fa
kat bu defa "'hemen,, kelimesi üzerin• 
de fazla ısrar etti. Çünkü amiral Uue 
dö Laperer'in 111ermilerl neticesi ola
rak 1arayda hlldm olan endlıııe onda 
da nrdı. • 

Amlr•lln cevebl 
Lalaya bin :1ah~tle anlattık ki, 

Fransa ve Türkiye iki mefTUtl devlet
tir Böyle bir teklif Frantız amirali-

zusunu Fransa Hariciye Nezaretine l'ahlli adalarında H 
bildireceğiz Bi.Iahare Prens Ziyaettin büyk ealonunda Reuter, avaı, 
E · · ., b' PJyer Lotl heykeli! Atiw• A•ala ••Anadolu Ajansı fendiye zatı şahanenın ımzası.e ırl __, 

1 mümeuilerini v eSofyada bulunan kağıt almadan böyle bir vazifeyi yük- Tahiti adalarından birisi o an I 
diier ecnebi matbuat muharrir e-lenemiyeceğimizi bildirdik. Papaet adasında Piyer Loti na· rini kabul ederek, Bulıariatanı a• 

Prensin ~tı şahanenin mektubunu mına bir heykel dikilecektir. Bul likadar eden büyük meaeleler et• 
bize göndermesi kararlaştı. Ru mek· heykelin dikilmesine sebep, Loti· 
tup bize ancak 1hım gelen tedbirleri nin orada Raralu isimli bir kadın· rafmda mühim M.yanatta bulun· 
ittihaz ettiğimiz gün tevdi o1unnrak- la evlenmit olmasıdır. du. Bulıar batvekili, evveli. tami
tı. Biz de hemen tercüme ederek ynl· Fakat Loti, bu adada üç ay ka.. rat meaeleai vaziyetini ve Yunan 
nız bizce malum vasıtalarla mösyö dar kalmıftı. Yerliler kendjıini Bulıar ihtilifınm halli için M. Mi· 
Delkaseye gönderecektik. pek hatırlamıyorlar, fakat Tahati· chalacopou1oı ile yaptığı temas 

de ür. '· ene kalmı"' ve bahriye dok· ve müzekere1eri anlatarak, ıöyle lstenbuldakl yeglne Fren••• :r :r ıöy1edi: 
mUmesslll toru olan kardeşini daha iyi ha· _ Almanların tamirat borçlari· 

b·1 ı tırlıyorlar .. 
Hangi kap yı çalacağımızı 1 m • le allkadar devletler, 6 Temmuz· 

F Buna mukabil, Lotiyi, Steven .. yorduk. lstanbulda yegane ransıl da M. Hymanı'ın riyaıeti altında 
.. ıon adalarında daha iyi tanımak· müme iJi olan dostumuz tercuman bir i,.tima aktettiler. Bu içtimada 
k tadırlar. Loti, oraya hasta olarftk 7 l\fösrö Lödu ile müşavereye ar::ı.r kabul edilen bir beyannameye gö· 

verdik. Bu tercüman müte1ifterin nıe gitmitti. Ağzından kan tükürüyor· re bu tamirata mahsuben yapıla-
nafilelerile meşgul olmak üzere Ame du. lacak tediyatın 15 Kanunu evvele 

d b l d O zamanlar Lotiyi tanıyan rika sef arethanesin e u unuyor u. kadv talik edilmesi kararlatlırıl· 
Ori-A-Ori isimli bir yerli, kendi· Fakat böyle bir müracaat tehlikeli dı. O tarihe kadar alikadar her 
ıile gayet iyi ahbapmrt ve roman· 

idi ve faydasızlığına emindik. cıdan bahsederek ona "masalcı,, devletin l>irer murahhasmdan mü· 
Bereket versin Beyoğlund:ı öşimizi demektedir. rekkep olarak te,kil edilecek bir 

kolaylaştıracak bir Pransız •aı dı. ====================== komite, meıeleye bir hal çare1i 
Eski bir diplomat, azimkar seciyeli adeta ihanettir! arayıp bulmak vazifeaini üzerine 
\'e mUte~ebbis biri olan bu adam eski Pen·asız harekete mecburduk. aldı. 
Fransa Baş,•ekflinin kardeşi T .. ui 3tcg Ç•llk kuşl•r sara,, Uzerlnde Romen, Yunan, Yugoslav mu· 
idi. Düşman tebaası olmakla bl'rabcr ucmıyacaklar rahhaaları, bu celsede 16 Haziran 
Bankı Osmanl müdürü umuır.sl oldu- Gayet ciddi bir tavır takınarak ev içtimaında Alman tamiratı müna· 
ğundan Jstanbulda kalabllml~fi. vela itidale gelmesini, .!':>nra Ziyaettin l ıchetile dermeyan ettikleri i~!lrazi 

M. Steg'ln vazifesi efendinin daha ihtlyatkb d:ınanma kayıtları tekrar ileri sürdüler. 
dığı takdirde mUdahalcdcn kat'iyyen Yunan murahhası M. Politis, 

lki üç gUn sonra karar verdik. M. vazg~eceğimizi söyledik. Şehıade ayrıca beyan ettiği ihtirazi kayıt-
Steg sultanın mektubunu fransızca hazretleri sultanı tatnıin edebilir. larclan birinin bir Balkan devleti· 
olarak Pariste mösyö Delkase~t> tebli "lrt çelik kuşlar,, hiçbir nkft sarayı ni alakadar ettiğini söyledi. Müt& 
ğe karar vermiş~i. Mektup T:?zıh bir hümayun üzerinde uçmıyacaklardır. akıben mevzuu bahis Balkan dev· 
lisanla yazılmıştı. "Mehmet hamisin Biz de her halde Sofyadaki n1emurla Jetlerinin de Bulıariatan olduğu ve 
Fransa ile ayn bir sulh aktetmtk Is r:mızı bir kurl) e nsıtasile haberdar ibtirul kayıt olarak Bulpriıtana 
tedlfinı -.e Franmz amlrRllne Çanatk- 1 •--•-

..._ edecells. Zatı şahanenin haklı li'birar temM .-tul1111-.ülen .. llekt•~ 
kale bombard:manının kat'! bir .... uta Jannı m6syit Delkac;•ye bildirsin! da Moloı • Cafar..daris i tilafı ol· 
rtke mUzakeratına başlanması için e-ı ı 

J,aJa ağa da tarzrnı deği~tird . duğu anlaııldı. 
mir ''erilmesini mösyö Delkasr den ri Sükun bulmuştu bizi hakikaten mü • Bu münaıebet1e bu meselenin ca ediyordu.,, Vesikanın çift zarf içi 

hlm bir teşkilatın başıncia zannettiği tamirat itile hiç bir alakası olma· 
ne konması \'e iç zarfın J'ransanın için phsen de emniyet peyda etmit- dıiı ve binaenaleyh komitenin bu 
Sof ya elçisi möıyö Bob:ı n üst zar· ti. Bu müthiş kuşlar hiçhir nkit o • i,le uğraımuına mahal bulunma· 
fın Sofyadaki bank otoman dırtkl6 • nun da sakin olduğa saray üıerJnde dığını söyledi. M. Hymana, beya· 
rüne yazılması kararla:1tr. Hnlgar o- uçmıyacaktr ! natta bulunarak, eau meselelere 
lan banka kuriyesi barıkanı-;J resmi 27 kanunusaniye doğru payitaht taallOk eden bütün bu ihtir6lzl ka .. 
valizini götürecekti ,.e rliier ıcündeaik h k d · d · 

al ının halin e b1r tebe dül görül · yıllardan her birisinin o içtimada muhaberat arasrnda icersj mÖS/Ö Bop be 
a ait olan 7.aTf da bulunacnktı. Mek- dü. Artık iM ~izli lllÜfll\·ere1er ne . müzakere edilmiyeceğini, bunların 

yannameler kalmamıftı. Halkta mU • müıtakbel komitenin vazife ve fa· 
tup Sofyadaki Fransız l'l~i'fğl tara · hlm bir sükut mil.;ahede edillyordu. aliyetleri içine ıirdijini söyledi. 
fmdan şifreye çevrilerek ht-mcn Fran Artrk ittihat ve te1"akkiy~ im""' f~ M. Teniı, komite reiıi ta)in olun• 
sa hariciye nezaretine gönderilecek • yan mevzuu bahis deii1dl. Acab:ı ne du. Komite Tetrini evvelde topla· 
tf. olmu9tq? .. Enver dönmii~tii. nacaktır. 

Rehine edllınek l•tenllen 
banka MDdUrlerl 

Bu program aldıfımrz fnkalide 
ihtiyat tedbirleri sayesinde hatasız 
tatbik edildi. Jön TUrkJ~r :ı 1~) hinde
deiittbilirdi. Prens Ziyaeddin Tali • 
tm Osmanlı bankaaınıa iki müdürünü 
rehine qlarak ah koymak ve on Jarı 
Avrupaya ;öndermemek istediğini bi 
ldirdi. Hemen Bulgaristana geçmele
ri İcap ediyordu. lki müdiir azimet i• 
çin ısrar edecekler ve liiıumu halin -
de Amerika sefaretine müracaat ede 
rek onun tavassutu iJe Dedenğaca ha 
reket eden ilk trene a:Jry:ıcaklardı. 
ÇUnkti suay TalAtın her iklııfnl An -
karaya nefyetmiye karar verdiğini öğ 
renmlşti. Verilen haber c;nk kıymetli 
idi. Çünkü Talit onlan t-vklfe tcşeb 
büs etti. Fakat bu iki ut prens Saba
hattin efendinin hlma)·esi sayesinde 
Tiirkiyeyi terkedehildiler. 

Mö.syö Ster kendindl'ıı sonra endi 
şelf zamanlar geçirdik: 

Bir ha,·a filosu Çanakkale dalım 
lstihkamlanna bombalar atınca vazi
yetimiz fenalaştı. 

Çellk ku,ıar 

letanbulda olan vaziyeti haber a • M. Mouchanoff, tamirat meae· 
hnca olanca süratile avdet etmi!ftl. lesinden ıonra, Yunan • Bulrar 
Her ne kadar mafhlp olmu~ ordusu ihtilifına temaı ederek şöyle de· 
bozulmuşsa da lstanbuld:ı gözükmesi di: 
bütün muhalif hareketleri durdur • _ Her feYİ açık ıiiylemeti ıe.-
muıtu. verim. Onun için itiraf etmeliyim 

İri kediyi görünce fareler nnaıl de ki, evveli çok nilcbindim. 8 Tem .. 
ilklere ılnerlene, Türk siyasi muarız muzda M. Michalacopoulot ile ilk 
lan da birer köşeye büılilmijştU. temasta bulundum. Yunan harici· 

Alman taraftarı g~uç Türkler bir ye nasın ile eneli iki memleketin 
defa daha memleketi ellerine almıı menfaatlarını telif edecek bir yol-
bulunuyorJardı. da kot111ak kararile nnixalıereye 
TUrklr•'den lbllr•'r• tebtllll &atladık. Hatta M. Michalocopou-

hav• ••r•h•ll 1 ·ı be b l ak · Artrk bir müddet lalayı gUrmekten °• 1 e ra er an qm içın Nİ .. 
kurtulaeaktık. Fakat mektubun gön lam bir esaı buldujumuzu bile 
derilmesi hakkındaki •n küçük ifpat ~annediyorduk. Bu esas, Bulgar 
bizi mah,·edebilirdi. Kalp hastalıima tamirat borçlan aerek ilra ve ı•· 
uiradıfım:zı söyliyerek iki ay ltalya rek ten~il, he:hangi bir tadile uğ
da tebdilihava için müsaade istedik. radıiı takdirde, bu tamiratın yür 
Maliye nazın Cavft beyin ~hs1 dos- de 75 ini alan Yunanistanın kay
tu olan ayandan Zare Dilber •fendi- bedeceii miktarın kıı~en diier 
nin deliletile ınatlup vizeyi Talattan müttefikleri tarafından kabul e· 
koparabildlk. dilmesi iÇin her iki memleketin 

12 mart 191:; te Pariste bulunuyor mli9tereken hareket etmesi mahi
yetinde idi. Bu ıuretle Moloı • Ca-duk. d 

ettiiim zaman havamn 
olduğı·nu gördüm. rdichal 
los, Politiıin huzurile ~ı.ı..1 
rın Moloı • Caf andarİI itiaaa ..... _ 
mirat meselesinden aıli •.A 
yacaklarıru söyledi. Bu ı~ 
ban tabana zıt iki söz orta1• 
MUzakeratın hüliıaaı tudur: 

Yunanlılar Mo1os • Caf 
itilafı mucibince huıust 
borçlu olduklan paralan 
hükumetinin Yunaniatana 
galip devletlere olan tamira&,_ 
larile ivaz etmek istiyorlar: 
lep karııaında müzakereoiJll 
maza airmit olduiunu IÖf 
hacet yoktur. Bizim noktai 
rımız, tamirat meıeleaillİD 
Caf andarİI itilifile hiç bir 
olmadığı merkezindedir. 

Bu itilafı iıtiyorlaraa aY'fl'!. 
rüıebileceiimizi ve hüanü 
müzakere edince iki saat sat 
halledeceiimizi tayledim. Ş 
iki taraf kartı karf ıya Dl 
halledemeyince mukadder 
vaziyet ortaya çıkmıı bul 

ikinci bir müessesenin ar• 
rip hlkem olması ve ihtilih 
letmeıi icap ediyor, demektir• 
sene bekledik, bir müddet 
bekliyebiliıU. 

M. Muchanof, müteakıbell 
riıte M. Herriot ile yapblı t 
lan anlatb: 

M. Herriot'nun Bulıariı~ 
lerine ve alelilmum Sarkf .A 
meselelerine aamiml bir allka 
terec:ejini vadetti. Kendiıini 
yaya davet ettij1ni ve F 
batvekilipio de ıelmeli v•d 
nl' lllve etti. 

Bulgar batveklli bu una'lı. 
bahirler arasında hazır 1'u 
muhabirimizi ıhtererelc ., __ r _ _ 

lu ajauı milnıeuilinin lnlnut. 
lunmasından biliatiafde .... 
aöyliyeyim ki, M. Herriot ile 
ettiğim zaman onun tahuncla 
büyük hir Türk doıtluiu &ul 
Fransız bat•ekili bana TllırP..I 
den cidden derin takdir ve 
habbetlerle bahtetti, O kadat 
Türkiye ile bu ıulhpe"er, f ' 
li milletle niçin ve naaıl obla1lt~ 
h..-betmitiz? Bir türlü ba ...... 
almıyor," dedi. .c'. 

Ben de fikirlerine lttirak ~ .1 
ve cevaben " Biz de Frantdl"j 
niçin harbettiiimim bir tUrll " 
yamıyorua,, dedim. • .J 

Bulsar b~:-;li aaü~I 
Bulıariatanın ten •"'~MI 
harpten sonraki borçlan baP" 
da yaptıiı temulan anlattı:~ 

- Dayinlerin eTYell ltlll ~ 
davrandıklarını, falrat Balpt ~ 
rabhaalannın ıararlan neti~ 
cemiyeti Abam mali lıoml ""1 
tavıiyeleri dahilinde harekte~ 
verdiklerini ill•• etti. MU ~ 
hitamında C.ml1eti Akvanı, i..ti 
sele ile y~niden mqpl ola~ 

Bulıar hatvekili, ~ 
hitanunda ecnehl muhabi~ 
ellerini ayrı ayn ııkarken Al"t_ 
lu ajanaı muhabirine bil~ 
tif atta hulund.ı.alctan sonra .,.-..J 
bir tavırla funlan taylemek ,,
kelini aösterdi: • ~ 

Korkumuz haksız değildi. Prensin 
lalası geldi. Artık tatlı hürmetkAr la 
la değlJdi. Bir zencide görtileblJecek 
şiddetle kalın daclllkları ttlriyettk fal 
ta~" gibi aözJerini döndürrrek §fiyle 
bir selim \'erdi: 

- Hayrola JaJa ağa! 
- Çok fena haberlu. Zırhhlann 

bombardımanını kestirdlniı:. Fakat !i 
zin Fransızlar onların yerine "çelik 
iri ku~lar" gönderdiler onlar saraya 
kadar da ıelıbilirler. Bq hareketler 

Mösyö Jorj Leyge sarkın siyasi ve fan ariı itilafı da ayni zamanda 
askeri vaziyetini izah ettik. Bulgarla tamirat meaeleıinden tamamen a· 
rı her ne paha.sına olursa olıııun celbe yınlmıı oluyordu. M. Micbeloco· 
derek Türkiyeyi majlUp etıniye kat'i pouloa, bir itilaf için tamamen 
lüzum olduğu hakkında nazarı dikka- müsait ve meseleyi behem(:hal 
ti celbettik. Mösyö Leyg sözlerlmfzi halle karar vennit görünüyordu. 
tasvip ederek mösyiJ Uelkase ne mU- ilk mülakattan çok iyi intibalarla 
Jlkatınuzı temin etti. ayrıldım. O kadar aamitni bir ha· 

Delkase ne dldl ? va içinde ayrıldım ki, aktam üze· 
Hariciye nazın mösyö Delkase bi· ri bir k.; ıiin içinde bir neticeye 

ze dedi ki: varacağımızı açıkç:ı aöyl~mekte 
- Ah! Şu sultanın mektubu mu? tereddüt etmedim. 

- Türkiye, artık C.-miptl .~ 
vama rirdi. Türkiyenin bu a 
yalnız Türkiyenin pek ....-JJ 
doıtu olan Bulıariıtan ıarJ~ 
deiil, bütün dünya laraf111d~J 
raretli bir tezahürde buluma...,.. 
na veaile tetkil etti. ~ 

Türkiyeain bu hararetli ..,JI 
liyık oldutunu &ilhaaaa ~,t 
mek iıterim. Ve eaaaen, llJ~ ~ 
mak için aulh yolunda ~ 'jJ 
vet aarfeden en büyük lıD1~°2~~ 
biri olduiuna da tüphe 
Onun bu iltihakı, bizim ıibi ~.; 
iıtiyenlere ve aullı için ~_,,.. 
daha ziyade ümit ve kuvw

Efendi bana bakınn Türklerle uıla • Fakat erteıi ıabah, M. Venize· 
pmay:z .. Onlar hilekArhk ediyorlar. loı lıviçreden geçti. Michaloco· 
Bana bakımı! Asıl it bundadır! pouloa ile M. Muııolini kftndiıitıe 

- ,aarutanu uzatarak salladı. 
miıtir. 
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Sihirli Rakkas! 
Yapılan te~rübeler hemen hepsi 

müsbet neticeler veriyor 

Manisa'daki ahm salam komisyonu aıağıda miktar ve ihale 
tarihleri ve mevkii yazılı senelik kuru ot kapalı zarfla münaka· 
sedadır. Şartnamenin bir sureti komisyondadır. Taliplerin vakti 
muayyeninde Manisa'da alım satım komisyonuna müracaatları. 

-2-

Sureti ihale 
Kapalı zarf 

Aleni mfinakasa 

Aleni münakaaa 

Saat 
15.30 

15,30 

15,30 

ihale tarihi 
15·8·932 
pazartesi 
17·8-932 
çarşamba 

16·8·932 
aah 

(585) (3544) 
Mevkii miktar 

Manisa 192188 

Uşak 114975 

Kasaba 82J32 

,,,M:;ıen i8mindc bir 1''rans1zın basiti cevfi sadrın bir mıntıkasında dev
h~t 

1
etle hauvanlamı t'Ücudundaki ran hareketi rakıs hareketine in· 

6ıuı a ıkl~rı ke !etmek usuFlnü buldu kılap ediyordu. Şu halde .sol ci
b u ve •n&anlara tatbikı kabil olan ğerde sakatlık var demektı. fakat 
:J.ı ":ı:' hakkınd? yazıl atı. fayanı dik acaba bu hastalık ve~em ~i? .~ok-
'//az makalcnın ilk kısmını dün tor rakkası tutan elıne hır tuöer· • 

11 ~ mıştık. ikinci ve son kısmını bu külin tüpü alarak hasta mıntıkaya yerli fabrikalar mamulAtından 
• 

un Veriyoruz. tuttu. Top hemen dönmeğe ba,Ia· (283000) metre astarlık bez ka-
l> ,~akkası kimler kullanabilir? dı. ineğin verem baaHini hnmil palı zarfla milnakasaya konmuı· 
l Oıq~r Marten herkesin bunu kul olduğu hemen anla§ılmıştı. 
nantıleceği kanaatindedir. Yal • inek ve sU.tUUzerlnde tecrDbe tur. ihalesi 3-Ağustus-932 tarihi· 
ı:~ dah süjeler .. daha. fazla bazı • Doktor bu kadarla kalmadı. ne müsadif Çarşamba günll s at 

~ a az .~uteessı~ olur. . Hayvanı tüberkülin müvaceheıin· 15 de yapılacaktır. Taliplerin 
rn f e tecrube sayesınde teşhıse de tamamen muayene etti. Her ta· şartname Te nümuoesini görmek 
lır~vD fak oh~naca~ı muhakkak • rafta vücut sağlamdı. Y almz me- O zere her gün Ankara Merkez 

"JJ oktor dıyor kı: me hizasında dört nahiye hasta Sa. Al. Ko. na muracaatları. Ve 
taf ence bu usul hemen lıerkes ftl - gözüküyordu. Memeleri birer bi- münakasaya iştirak edeceklerin 
h ınd<Dı tatbik olunabilir. Eğl!r bu rer sağdırdı. Sonra batka başka 
11uU:U3!, ~lr .is~idat. olsa11dı tetcbbüatı· kaplara konmu§ olan sütler üzeri- o gUn ve saatinden evvel teklif 
Cc/' rıctiocsını neşırden bir faudn elde ne parmak uzatarak rakkasla mu· ve teminat mektuplarının makbuz 

tlmezdi.,, ayene etti. mukabilinde mezkür komisyon 
.._ Rakkann istimaline kartı iti • Netice fu oldu: inek veremdi. riyasetine tevdi eylemeleri. 
l' ı edenler otosüjeayon, usul~üz Sol ciğeri maluldü. Memesi mer.. (531) (3233) 
ile ~ul mü§ahede gibi noİ<sanları suf kesmiıti. Sütü mikroplu idi. • • • 
İte~ ı~r~yorlar. Tecrübe e~t.~in Gıda ile zehlrfitnme Manisadaki kıt'at için senelik 
r' a esının rakkasın hareketı uze D k (29645) kılo gaz • kapalı zarfla 
tnde büyük tesir göıl:erebileceği 0 tor Marten bh- çif çi tara· 
~~hakkaktır. Bu hal ilk tecrübe fmdan çağırıldı. Aclam inf'ğinde münakasaya konmu tur. ihalesi 
~~ıni yapanlarda bariz surette bir gayri tabiilik görmüttü. Dok· 31-7-932 Paz~r günü saat 15,30 

eOrülür. Doktor bir defa teşhis tor vücudu muayene edeı·ken top dadtr. Şartnameyi görmek iıte
lr 0~d?ktan sonra. _rakkasın hare - dönüyordu. Yalnız bağır~ak, söz yenJerio komisyonumuza, talip~ 
etınuı bu te hı ı doğru çıkaı- • kapakları ve memeler hizasında lerin Maniaada F. 16 Sa. Al. Ko. 

llıd at.ını ister. Fakat zamanla ira· rakıediyordu. Doktor bunun gida 534 3236) 
en · d k ile zehirlenme olduğuna kanaat na müracaatlar,. ( ) ( 
~ın tesırin en urtulmak müm getirdi. Şimdi zehirliyen mad<leyi • • • 
1· h~ür. Seri uıulle hareket etme bulmak icap ediyordu. Kı~ mevsi• Yerli fabrikalar mamulatından 
tı,l ı~bir nokayı ihmal etmemeli, . "d· H h"b" k (137000) metre '-ılıflık bez ka· 
1~ a, etmemelidir. Rakkasın hare mı ı ı. ayvanın sa J 1 az uru K 

~etlerinin muayene edilen nahiye otu olduğundan bunu arpa eama· palı zarfla münakasaya konmuş· 
deki vaziyeti gösterdiğine kanaat nma karı§tırarak verdiğini ve en tur. ihalesi 8 Ağustos 932 tari· 
Retirmek ıarttır. çok arpa samanı ile kıyılmış pan· hine müsadıf Pazartesi günü sa· 
t Radyosedizi usulile, doktor A· car verdiğini ıöyledi. Doktor at 15 te yapılacaktır. Taliplerin 

., oe} Mart ·· ı t ··b Marten bu gıdalardan birer parça 
b el n yuzk efrfcc P.cru e yap .. alarak tecrübe etti. Kuru ot ve ar· şartname ve nümunesini görmek 

ış, un arın a esi Paris tıp fa :u teai riyasetindeki bir jüri heye pa samanı teair göstermedi. Fakat üzere her gün Ankara Merkez 
' ... tarafından kontrol edilmittir. pancarla yaptığı tecrübede top Sa. Al. Ko. na muracaatJarı ve 

.ı tecrübelerden bir kaçını §Ura. dönmeğe haıladı. Hayvana pancar münakasaya iştirak edeceklerin 
n1 verilmemesini tembih etli. Bir '- a atacağız. de o gün ve saatinden evvel 

kaç gün sonra hayvan iyileşti. 
En calibi dikkat tecrUbelir teklif Ye teminat mektuplarının 

Bea1rsak kurtlars k K ECNEBi MEV AT - Birkaç makbuz mukabilinde mex ur o. 
rthıden beri haıta hir inek yemek Doktoru sıhhati YP.rinde iken Rs. tevdi eylemeleri. (532) (3L34) 
l'eıniyordu ve sütü kesilmitti. Dok birdenbire ıancılaı·a tutulan bir • • • 
to ... r M--en hayvanı zahmetle aya diti beygir için çağırdılaı·. Bir saat 1 l d 

tuL Y uli fabrika ar mamu ahn an 
g~ kaldırdı. Hayvan Ayakta depre ıonra hastanın bulunduğu yere va· 
nıy b 1 k . ran doktor, hayvanı ölü buldu. 60,000 metre boz renkte elbise· 
ı.. or, e enuii kanburlaııyor. B •.. 1 d k h tik kumaş kapalı zarfla münaka· 
l\.endisi meyus görünüyor ve her u anı o üm o toru ayrete dü-
~~fes ahtta inliyordu. Doktor rak JÜrdü. Hayvanın derununda ecne- saya konmuştur. ihalesi 31 ·tem· 
"'-lı ıol eli ile tutarak ıağ elini bi bir ciıim olması imkinmı dü· muz· 932 taribiae müsadif cunıu· 
knten gibi u:ıatıyor ve hayvanın tündü. Rakkas ve demir parça.sile lesi günü saat 13 te yapılacaktır. 
•rnını, kalçalarını muayene edi- ıa.,eyi muayene etti. Mide hizasın- Taliplerin şartname ve nünıunesini 

l'or. Her tarafta top deveran ha· da d~irle mütee~ıir ol:ın el ka· görmek üzere hergün Ankaı ada 
tek · dar hır yer ke9fettı. K .. etı yapıyor. Yalnız kalçanın F th" . . b Merkez Sa. Al. o.na muracaatları 
ç~kurunda §lipheli bir mrntaka e ~ meyıtte ınce ağtrıağın ve münakasaya iştirak edecek· 
&Oriilüyordu. Hayvanın öte tara • methahnde toplanmıı bir çok östr 
fr d .. f ı · b ı d !erin de o gün ve saatten ene! n a. da ayni f Üpheli mıntaka sur e en u un u. 
"ardı. Doktor Marten fazla ye • DoktorMarten'lnmehvlytttkArhGı teklif ve teminat mcktuplarımn 
'-'ekten kalın baraaftm tıkandıimı Doktorun böyle yüzlerco tecril· ma"buı mukabilinde mezkQr Jrn
~l.nnetti. Bir müıhil, maıaj ve ya be yapbiını söylemiıtik. Keşefet· misyona tevdi eylemeleri. (528) 
J(ıla.r tavsiye etti. Ertesi gı.inü tek tiği uıul ilim harici ve eırarengiz (3230 
tar ınuayene ettiği zaman hayva- mahiyette olmakla beraber taba- • • * 
2lın halinde hiçbir değişiklik gör- bette kullanılacak kadar kıymet· Eursadaki kıt'at için bir sene· 
llıedi. Rakkas mide çukuruna tu· lidir. Doktor diyor ki: )ik odun ve ot •yn ayrı tıırtna-
l~lunca ayni hali gösterdi. O va- "Bazı mütalıedelerimin hariku- melerle kapalı zarfla ve Bandırtt doktor cevfi ıadrı muayeneye lıide olduğunu kabule mecburum. madaki kıt'at otu dahi milzayedei 

rar verdi. Sol tarafta kalbin kar Belki beni hayale kapılmrt acleae- aleniye ile münakasaya konmuş· 
t•ıında rakku devri bırakarak ceklerdir. Meıletkdaılarımm keı· tur. Odunların ihalesi l3 8-932 
~llkaetmeain mi? Doktor bir. ecne· fi~i .hü.snü niyetle tecrübe etme-
Qf ınaddenin oraya yerletmtf ol· lerını rıc:a ederim. Eğer tecrübe- Cumartasi saat 14 de otların 
ttı~ıını hesaphyarak elinde bir de- ler ya~ıldıtımı gösterirse iddiam• 14·8·932 Pazart,ai saat 14 dedir. 
~ır parçuı ile rakkası aldı. O va• dan rucua hazınm.,, Şartname:er komisyonumuzdadır. 
~~ fÜp~eli mmtıka ~artısında top Yeni bir teşhis usulU Taliplerin Bursa l 1. F. Satmal· 
la nmege ba~~adı. Boylece bu nok· Doktor Martenin mahviyetkar· ma Kom. na muracaatları. (559) 
) da madeni bir ecnebi unsur bu· hAma rağmen ıuraıı ınuhakkak- (3381) 
t:nd~ğ~n_u iıaret ediyo.r~u. D~~tor tı! ki r~kkası harikulade bir tef· • • • 
dihınınını hayvan sahı.bın~ .~oyle· hıs aletıdir. Onun ıayesi:ıde has- Yerli fabrikalar mamu'atandao 
ttı~~ ~a hayvan~ ertesı günu kes• talığın •~yri ve devanın ·~s;,. dere- (30,000) kilo çoraphk yün ipliği 

e arar verdı. cesi takıp olunabilir. Gene rak· kapalı zarfla mUnakasaya kon· 
t k~apılan fethi meyitte d~ktor, kaıla bir hastalığın t~mamen veya muştur. fbalesi 16·8 ·932 tarihine 
d~" aaın raksının en kuvvetlı ol• niıbf surette tedavi edildiği keıif müsadif sah günü saat 15 te 
h1~i~nmıntıkayı /la~et be~ti. Bura.~a ve tahmin olunabilir. yapılacnktır Taliplerin şartnıme 
tleıin· Ylltmuı ol ugu kırldço!ap ı~- Şimdiye kadar yapılan tet:rübe· ve nümunesini görmek üzere her 
wıld .1n ete ıap anıp a ıgı go· ler hayvanlara ve bahuauı beyair- A l '- 1 
• 'l U cıo gün n uıra meru:ez satın a ma 

. lerle c~ üzlere inhisar ctmjştir. 
Verem tecrllbest lns nda elde edilebilecek netice- komiıyonuıı~ "e IDÜnakasaya iş· 

" Verem ıüpheli bir inek vardı. ler m.cşküktur. Maamaiih insnn ii• tirok edeceklerin o gün ve saa· 
~tot}ctor Marten rakkasla muayene zerinde yapılacak tecrübelerin de tinden evvel teklıf ve temioat 

ı }i ğ f d k müspet netice vermesine intiıa. r mektuplarının makbuz mukabi· 
L" ·d·· nyvamn aa lara m a ra • 1 d k•'I. k · t" 
~, on·· b' l d ... edı"lı'yor. ıo e mez ur omısyon rıyase ı· ta, . uyor ır maraz o ma ıgını 

terlyordu. Halbuki sol tarafta S O N ne tevdi eyJemeleri. (561) (3383) .. 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(325,000) metre çamaşırlık bez 
kapalı zarfta münakasaya kon
muştur. ihalesi 23 - 8 - 932 tari
hine mUsadif Sah günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin şart
name ve nümunesini görmek 
üzere her gün Ankara merkez 
satın alma kom. na muracaatları 
ve mllnakasaya iştir&k edecek· 
lerin o K"Ün ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezkür 
Kam. riyasetine tevdi eyleme
leri. (590) (3549) 

• • • 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(28000) edct yün battaniye ka
palı zarfla münakasaya konmuş• 
tur ihalesi 21 - Ağustoı • 932 
tarihine müaadif Pazar gunu 
saat 15 te yapı lcaktır. Taliplerin 
şnrtoame ve nOmunesini görmek 
üzere her ıün Ankara ~1erkez 
Sa. Af. Kom. na muracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin o gün Ye ıoatinden evvel 
teklif ve teminat melıtuplamHn 
makbt z mukabilinde mezkür 
kom. Rs. ne tevdi eylemeleri. 

(589) (3548) 
• • • 

Yerli fabrikalar mamulatından 
(S,000) adet yOn battaniye ka
kalı ı.arfJa mllnakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 18 Ağus. 932 tarihi· 
ne mfisadif perşemb günü .saat 
15 te yapılilcraktır. Taliplerin şart· 
noaıe ve nümuoPJcri görmek 
üzere her gün Ankara sn.Al 
Kom.na müracaatları ve m··na .. 
kasaya iştirak edeceklerin o gün 
ve saatından evvel teklif ve te· 
minat mektuplarının makbuz 
mu\cabilinde Ankara merkez sa· 
tın alma kom.Rs.ne tevdi eyle· 
meleri. (586) (3545) 

Yerli fabrikalar mamulitından 
(135,0JO) metre astarlık bez ka
palı zarfla münakasaya konmuş· 
tur. ihalesi 27 · 8 • 932 taribiae 
müaadif Cumartesi günü saat 
15 te yapılacaktır. Taliplerin 
tartoame ve nDmuncsini görınelc 
üzere her gün Ankara Merkez 
Sa. AL Kum. na muracoatları 

ve münaka11ya itlirik edecekle
rin o gün ve saatınden evvel 
teklif ve teminat muktuplarınm 

makbuz mukabılinde mezknr 
kom. Rı. ne teYdi eylemeleri. 

(588 (3547) . "' . 
Yerli fabrikalar mamulatından 

(3 75,000) metre çamaşırlık bez 
kapalı zartla münakasaya kon· 
muştur. Iha la si 25 8· 932 tarihi
ne milsadıf perıembe günü saat 
JS te yapılacaktır. Taliplerin 
şartname ve nü mu ıes ini görmek 
üzere her gün Anl<ara merkez 
SA. AL. KO 'v1. na müracaatları 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin o glin ve saatinden evvel 
teklif ve teminat mektuplarının 
makbuz mukabilinde mezl< Cır 
KOM. Rı. tevdi eylemeleri. 

(587) (3546) 
••• 

Yerli fabrikalar wamulitın· 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Bakırköy Barut fabrikaları 

arazisinde geçen sene biçtirilmiş 
(35567) kilo hayvanatı bekariye 
için elverişli kuru ot müzayede 
ile toptan veya kısım kısım sa• 
tılacağmdan otları görmek için 
barut fobrikasma ve (27) lira· 
dan ibaret muvakkat teminat 
Beyoğlu mal sandığına teslim o· 
lundul-.tan ıonra müzayedeye iş• 
tirak etmek üzere ] 5 Ağustoı 
932 pazartesi günl\ saat 14 te 
Tophanede Askeri fabrik:?lar yol• 
lamasında müteşekkil komis ona 
müracaat eylemeleri. (3290) 

• * • 
Muesscsemiz inş<ıatta ve be

ton işlerinde kullanılacak 13 
16, 21, 24, 26 mm. kutrunda yu 
varlnk demir çubuk imaline ve 
sipariş knbuline başlamıştır. 
Fiatlar piyasaya nazaran mutedil 
ve ucuzdur. Siparış vermek ve 
izahat almak arzu edenlerin As· 
keri fabrikalar umum müdürlil· 
ğüne tahriren veya bizzat mü• 
racaatları. (3487) 

• * • 1 
Askeri Sanayi Mektebi birin· 

ci sınıfına talebe kayıt ve kabul 
edilecektir. Müracaat ve kayıt 
müddeti 1·15 Ağustos 932 dir. 
Talipler matbu kayıt Ye k bul 
şeraitini Anl<arada Aıkeri Fab .. 
rikalar Umum müdürlüğüne ve 
lstanbulda Askeri Sana} İ Mek· 
tehi Müdürlüğüne bizzat vey 
tahriren müracaatla alabilirler. 

(3372) -
Temmuz 1914 
Dünyanın en m:ıruf ınü,·crrihi 

Emil Lüd\'ığin şab eseridir • 
Tarih, politika, diplomasi ile 

meşgul olan hiç bir kimse bu
nu defaot ile okumaktan müs
tağni değiJdir. 

Tercüme· Haydar Rıfat Beyindir. 
r 50 kuruş fiatla her kitapçıda 

bulunur 

Sinir yorgunluğu 
Helkevinde, konferanslar de• 

vem ediyor 
Her perşembe saat altıda Istanbat 

Halkc\•lndc mutah:ıssıslar tardından hallı:a 
konferanslar \'erilnıektc olduğu malum· 
dur. Uu konfcr~nslar umumiyetle balkı 
nla adar eden en mühim mevzulara. dair
dir. Bu haftaki konferansın mevzuu, sinir 
yorgunluğudur. Doktor Fahretdn Kerim 
Uey tnrafından verilecektir. Ba derece 
rhemmlyetli bir konferansı öyle sc!Ahi
yctli b?r hatipten dinlcmelr fmat1nı kim
acnin kaçırmak istcmlycccğinl zanncdi- ' 
yoruz. Konferans tam saat altıda başlar. 
fonunda sual sorulabilir. 

Grek ve Romen 
MitoJojisi 

Yazan NUshet Haşim Slnsnonıu 
Yunıınlılnnn \'e Romnlıların Mitleri 

hnkkında 1\11111 kütüpbıneınlzin biricik 
cscrid1r Murlf Vekaletinin takdir ettiği 
bu eserin rhemmlycti Tanrı Ye Yıırıtann 
adlarının \'unnnca ,.c Latince asıllan ile 
kullnnılm ış olması ve gayet tatlı bir hi· 
k,Are. lsi.ılli ile yazılmıı bulunmasıdır. 
l\las ı klerı okumnk için tam bir anahtar 
\:ızifeai gören bu kitabın flıo yliz ku· 
ru~tur Vllı\yetlcrdcn edinmek istiyenlc~ 
ı~nk:ırn'da Anadolu Maarif, l!tınbul'd~ 
l\ıınant kitapınclcrinc müracaat •tın r. 
dırlcr c ı 

dan (342000) mdre k b çamaşırlı 
ez kapalı zarfla münakasaya 

konmuştur. ihalesi 6 • Aö-n t 
9"'2 "h' .,. .. s os
~ tarJ ıne müsadif Cu t • .. .. mar caı 

gun.u sa.at on beşte yapılacaktır. 
Tahpierm şartname ve .. . . numune· 
sını g8rmek lizere h - A 
kara Merkez Sa Aclr gKun n· 

· · o. na 
murac:aatları ve ü k 
iştirak edecek) rin d~ ona _:ısaya 

. guo Ye 
saatınden evvel tckJif t . 

t k ve emı· 
kabTmde tuplnrının ınalrbuz mu

a . ı ın e mezkur komisyon ı • ._. 
setme tevdi eylemeleri. (530 

(3232) 
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Muhterem ve kadirıınas 
b,:~·· 'TitZIO Harblye'd_e BELVU Bahçesinde 

ıcrayı san'at 
etme'<•,. nb., 

""tıııııun.-, 
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( Ankara ) 27 Temmuz Çar
ıamba 18 de Galata r1hh
mıodan. 

lzmlr • Mersin postası I 

VE. 

grupuna göstermiş olduğu mü· 

tezayit rağbet ve teveccühten 

cesaret alan müessesemiz yeni 

bir fedal<arlıkla kıymetli beste-

kar ve muganni 

şamba 10 da idare rıhtımından § 27 Temmuz Çarsamba ~ününden itibaren işbu grupa iltihakını temine muvaffak o•muşfur. Bu 
(Konya) 27 Temmuz Çar· 1 % Deniz k'"' ::..Y "V-' Xanım Kem<An" ~adi Bey 

kalkarlar. (3518) :fıijııııııııı111111ııııııııııııı11111ııııııııııı1111111ıııııııııııı1111ıuııııııııııı1ı~ mutiki zevkini tatmin edeceğinden emin olmakla iftıhar eder. 

Hafız Sadeıtın Beyin 
suretle erbabı zevkin hakiki 
,1ıfl(llllllll1111ı1111ıııı111111111111ıııııııııı1111111111ııııııı111ııııııııı 

..ıııııı,.-----• 4 Ağustos Perşembe akıamı ------., .... 
932 Türkiye 

SES KIRALIÇESI 
intihabı 

Kadıköyüode MISIRL OGLU bahçesinde 

Yün ve Pamuk ipliği ve Akmişe ve saire ima ine mahsus 
Tilrk Anonim şirketinden: 

Atideki hususaıı müıakere etmek üzre şirketimiz hissedarlar umumt heveti 
1932 senesi Ağustosunun ı ı nci Pl·rşenbe #(ünü saat JO da şir:- etin merl\ezi 
idaresi olan lstanbulda Yenipo tane arkasında lstanbul hanınd:ıki dalrei mahsusa 
da l l nci defa olarak sureti fevka!Adede içtimaa davet olunur. 

Müzakere Ruznamesi 
ı - Hissedarlar umumi heyetinin 28 Eylül ı 93 t tarihindeki fevkal~de 

fçtlmaında şirket sermayesinin tezyidine dair ittihaz olunan karar hakkmda ikusat 
Yektleti celilesinin tebliğatına ittilA kesbi, 

2 - Şirket dahili nizamnamesinin sermayeye mutaallik altıncı maddesinin 
atideki fekilde tadil ve tashihi 

.. Şirketin sermayesi 2793(0 Türk lirasınd:ın ibaret olup beheri 30 Türk 
lirası 70 kuruş itibarile 9 I 00 hisscve münkasemdir. lleyeti umumi yenin 
işbu ıermıyeyi tezyid etmeye selAhiyyeti olacağı gibi şirket sermayesini 
tecavüz etmemek üzre lkusat vekAletinin tahtı teftişinde olarak tahvilAt 
dahi ihr ac edebilecek ve işbu tahvi!At şirketin emval ve enılAkile temin 
ıdilerek birinci derecede bir ipoteki haiz bı..lunacaktır . ., 

3 - Hissedarlar umum[ heyetinin 28 EylOI 1931 tarihindeki tevkalAde 
Jçtımaında. şirket scrmıyesinin tezyidine duir ittihnz olunan karann l usat vcUleti 
celilcsinin tebliğan dairesinde tadiliyle yeniden ihraç eıiilecek 3000 adet hisse 
senedinden beherinin kıymetinin 3(i Türk lirası 70 kuruş olarak tayini 

Işbu umumf heyet içtimaında csaleten veya \"eHleten hazır bulunmak iste 
yen hissedarlann hımil oldukları hisse senetlerini içtima gününe takaddüm eden 
10 gün zarfında merkezi idaremize ve yahut lstanbuldaki bankalardan her hangi 
birine tevdi etmeleri mecburidir. (34241 

[ ıstanbul Belediyesi ilanları -------; 
200000 kilo benzin alınacaktır. 

iki yiiz bin kilo benzin kapalı ı.arfla münakasaya konulmuştur. 
Talip olanlar şartname almak üzere her gün levazım müdürlüğO
mUracaat etmeli ve münakasaya girmek için de ihale günO olan 
1·8-932 pazartesi günü de 4050 liralık teminat makbuz veya mek
tubu ile teklif mektuplarını saat on beşe kadar Daimi encllme
ne vermelidirler. (3275) 

Karagümrükte Mesih paşa medresesi kiraya verilmek üzere 
bu kerre temdiden müzayedeye konulmuştur. Talip olanlar mü· 
zayedeye girmek için 16,5 liralık teminat makbuz veya mektubu 
ile 1-8·932 Pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi Encümene 
muracaat etmelidirler. (3559) -----

Fatih Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Topkapıda Takyeci 
mahallesinde 2 numaralı arakiyeci lbrahim çavuş mektebi enkazı 
satthk olduğundan taliplerin 16-8 932 Pazartesi günü saat 14 de 
daire Eücilmenine lüzumu muracaatları. (3558 

DAVETLER 

pıınmııımıı ., 3 Q N O 4 rımR11nıııııuırl 
1 Bilcümle bonolarla mazbata V!!Sika 

larla ve senedat üzerine her surene 
muamele yapar Balıkpazar, t\.laksudi 
ye han No. 35 Ugurlu zade l\1 Oer-
ıımmııımommınnnmvis Tel. 2339<ıımııuıııınmııınııımı~ 

Beyoğlu'nda 

LiON 
Mağazaları 

MEVSiM SONU 
SATIŞI 

O/o 10 
O/o 20 
O/o 30 

Kasımpaşa ıubesiodeo almak
ta olduğum mauıma ait 19601 
numaralı cüzdammı zayi ettim. 
Yenisini çıkaracağımdan evvelki
nin hükmli olmadığını illn ede
rim. · 

Kasımpaşa Küçük Piyale Türbe 
yokuşunda Behiye 

• Tatbik mübrllmll zayi et· 
tim, yenisini hikkettirmİf oldu
ğumdan eskisinin hlikmü kalma· 
dığı ilin olunur. 

Mütekait muallim: E. Tevfik 
• Çarıamba gftnft Sultanab

metten eve giderken nasılsa ke
semi zayi ettim. içindeki Saime 
mOhrllnü insaniyet namına atide· e•hkeme ve ıcr• ... "'·"I 

Kadıköy icra dairnsinden: Askeri mUtekeltler cemiyeti ki adrese bırakmasıoı rica ede-
kongresi rim. Bir borcun alınması için mahcuz bu· 

lunın koyu kestane renginde bir rees 
ineğin sarılması ı. ararla~tmldığından tel· 
!Aliye ve ihale pul resimleri müşterisine 

ait olmak üzere 7·8 32 tarihine tesadüf 
eden pazar günü saat 9 dan 12 ye ka· 
dar Üsküdar hap·anpaz:ın mahallinde 
ha.zır. bplunacak olın memura müracaat 
]arı ilAn olunur. 13423) 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğondan: 

Bir borçtan dolayı mıhcuz ve sarıl· 

ması mukarre~ bir adet büfe 2 8·932 
tarihine müsadif salı günü saat l 6 t 9 da 
Beyoğlu Yeni çarşı Çukur Cuma caddesi 
23 nu lu hane önünde açık arttırma ~u· 

retile s:ıtılacağından talip olanlann yev· 
mü mezkOrda mah:ıllinde hazır buluna· 
cak memuruna müracaatları ilan olunur. 

Umum mütekaidini askeriye Ayasoflada Adliye ittisalinde Kaba· 
cemiyeti riyasetinden : sakal caddesinde bir numaralı 

hanede Saime 
Cemiyetimizin senelik kongresi S 8 932 ----------·----ı 

cuma günü saat on üçte umumi merke· y A il ı T 
zimizde toplanacaktır. a , 

Adres: lstanbul Ankara caddesı 
Mukayyet ve aidatı şehriyelerini ver· Vakıt yurdu. 

me~te bulunan azanın mez Or gün ve Telefon: Yazı işleri 2.4379 ve 
saatte hazır bulunmalan rica olunur. 2.3872 ipare 2.4370. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahilt Hastahklar MUtehassısı 

Cumadan maada her gün öğleden 
sonra saat (2.30 dan 5 e kadar lstan
bulda Divanyolunda 118 numaralı hu 
susi kabinesinde dahili hastalıkları 
muayene ,.e tedavi eder. Telefon: Js. 
tanbul. (2.22.398). 

Posta kutusu : 46. 
Telgraf: lstanbul Val<ıL 

Abone ••rt•ar1: 
ı .i h l~ Aylık 

Dahilde 150 400 750 1400 l\uruş 
l lariçıe P.00 l 4:i0 2700 

l IAn ••rtlar1mız: 
l{csml Hususı 

Satın l O Kş I 2,50 l\ş. 
Santim• 20 r 25 

KUçUk llln !•rtl•nmız ! 

istanbul liman şirketinden-. 
ı :.. . 4 I · 10 IJefah 
30 50 o5 75 100 l\uruş 
A - Ahonelerimızin her üç aylı· 

lığı içın bir defa mcccanendir 
B - 4 satın geçen i14nl:ırın tazlıı 
saun için 5 kuruş zammolunur 

Ka!orifcr için (200) ton ) erli kok kömürı.ine ıhriyaç vardır Talip olanlar 
şeraiti anlamak iiı:rc Galata'da \'agkapanı'nda Vesait ve hareket şubesi mil· 
dlriyetine müracaat eylemeleri illn olunur. 

Umumi l\1tidürlük •••• 

VAKiT MATBAASI 
Sahibi: Mehmet Asım. Umumi 
Neşriyat müdürü: Fikret Adil 

SICAKLAR BASTI 
Her ev kadını 

Bu müstahzar, 

Hambur~'ta 

bir "L Y S OL,, şişes' ni tedarik etmelidir: 

halilarm ko .ularmı iza!e ve banyo leğenlerioı 
ve döşemeleri dezenfekte eder. 

~·' MAROUE OEPOStE 
S C H U E L K E & AY R A. G. 

tarafından imal o1unmuşl ur. 
Umumi ııcentalan: lst:ınbu l'da $. J:ıcoel mahdumları 

Aşağı cins taklitlerinden sakınmalı ve unvanı 
ticarimizle alAmeti farikamızı hamil olmıyan 

mümasil müstahzarları reddetmelidir. 

t liraya yüzü ile kuştüyü yastık 
lstanbulda Çııkmakçılaı Sıındıl)acı arda KUŞTüYU FAERIKASINO~ 

kuştüyünün kilosu 100 kuruş yüzü ile yorgan 12. şilte 10 liradır Kuştüyü"' 
mabsu s ı. umaşlar bulunur. Toptan sauşa tenzilılt \·ardır. 

Tel 23027 ı'\nkarad:ı saıış mağazası: SALT FRANKO 

Devlet Demlryolları ilanları J 
600 ton ~o~< kömürü kapah zarfla münakasaya konulmuştur• 
Münakasa 7·8· 32 tarihinde Ankarada Umum müdürlük bina' 

aında yapılacaktır. 

ful• W'\'~mM,., AP~r• ve fiaydarpaıada idare veznelerinde 
5 er liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (335~) 

Deniz Levazım Satınalma Ko, 
misyonundan: 
10000 kilo sade yağı: Kapalı zarfla ihalesi 2 Ağustos 932 Sala 

giinü snat 10 da. 

20 ton Mazot : Açık münakasa ile 2 Ağustos 932 sab 
günii saat 14 te. 

20 ton makine yağı: Açık münakasa ile ihalesi 2 Ağustos 932 
salı günü saat 1 S te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
malzemenin hizalarındaki tarihlerde münakasa~arı icra kkılıoaca"' 
ğından şartnamelerini görmek için her gün ve vermeğe talip 
olacakların lstanbul defterdarhğı veznesine muvakkat teminatla
rını yatırarak alacakları makbuz ilmübaberile birlikte münakaıı 
gfin ve saatinde Kasımpaşada deniz levazım satıoalma komisyo
nuna müracaatları. (3222) 

inhisarlar Umumi Müdürlüğün den: 
Nümunesine tevfikan ve kapalı zarfla (20250) metre yerli 

Amerikan bez' sabo alınacaktır. Talip olanlarm nümune ve şer•"' 
iti görmek fizare her gün ve münakasaya iştirak için de % 7,S 
teminatlarını hamilen (4·8-932) perşembe günü saat (14) te Ga"' 
latada Mubayaa komisyonuna mllracaatları. (3220) ......,,; 

Pazarlık suretile Kırım da
nası mubayaası : 

Pendik Serom Darülistihzarı için pazarlık sı.ıretile 27 Tertı" 
muz 932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 14 te 15 baf 
Kırım danası mubavaa edileceğinden vermeğe talip olanlarıo 
yevmi ve saati mezkiirde Fıodıkli'da Güzel San'atlar Akademi"' 
sinde Yüksek Mektepler Muhasebeciliğinde müteşekkil Mubayaat 
Komisyonuna muracaat eylemeleri. (354 l) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip başlıyor 

linci keşide: 11 Ağustos 1932dedir 

Büyüt i~rnnı :ye ll,~~~ liru~ır 
Biletlerinizi ıimdiden tedatik ediniz ---· 


