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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
' 

İtalya da 
Ne oluyor? Muğla'da Dehşete 

.L Fa,ist ltalya ile en ileri bir 
"""tluk münasebeti idame edi
Yonıı:. Zaman zaman yapılan 
~ea:virlere rağmen bu münasebet 
Q.kitaf yolLnda her gün yeni me
"'feler alıyor. Akdeniz ve dola· 
~•ile cihan sulhu için Ankara ile 
011ıa.'nın tetriki meaaiıioclen 

roı. .müsbet neticeler çrkacaimı 
'1e1' ıki taraf ta çok iyi anlamıt 
l>ıııunuyor. Bu itibarla ltalya'da 
dilip bit<(n itler, bizi çok yakın· 
arı ali.kadar eder. 

I O i,ler ki, başka memleket· 
. otde daima yanlıf ve mübali.ğa 
j~e karıtık bir surette tefsir edi· 
..,"· ltalya'daki son tebeddüller 

" cümledendir. 
Malumdur ki, Lauaanna kon· 

feransı bittikten ve CeneVTe'de 
1jhdidi teslihat konferanar malilm 
j an tekilde kapandıktan aonra 
J:!ya' da mühim tebeddüller ol• 

1 
· Bu tebeddülat, ,üphe yok ki, 

1~lya'nın dahili ve harici siyase· 
1 noktaİ: nazanndan pek ebem• 

llliyetlidir. Onun içindir ki, bu 
tebeddül; bütün dünya matbua· 
1~da ve hele Franuz ııazetele· 
,.,,,de dikkate şayan tefalrlere 
uvadı. Vaziyetin bu ıılbi tefair· 
lere çok müaait olduğunu da aöy• 
lenıeJiyiz. Çünkü taafiye edilen 
nazırlar, partinin en kıymetli un· 
1u.rlarından ve Muaaolini'nin en 
Yakın dootlanndandır. Buna mu: 
~abil, bu nazırların yerine geçen· k!• Faşizmin ikinci derecede er• 
allmdandırlar. Bir fark ile ki, 

Yenilerin çoğu "ilk fatiıtler., 
dendir. 

Mu(Jla'da alnema binası 

Muğla havalisinde 
şiddetli zelzele oldu 

Dadya'da 33 ev yıkıldı 

ı Rus heyeti 
Geliyor! 

Heyet nerelerde 
tetkikat yapacak? 

Fabrikaların tesisi için 
Na/ la ue iktisat vekiJlet• 
terinin miiştereh mesaisi 

Memleketimizde teaia edilecek 
fabrikaların yerlerini Türk heyeti 
ile birlikte tesbit edecek olan Rua 
mütehas11ıları bugün şehrimize 
muvasalat edecektir. 

Tetkik nerelerde 
yapılacak? 

ANKAllA, 11 - Ruayadan ge
tirilecek makinelerin teaisatı i
çin, tetkikat yapılmaktadır. Sov· 

Bir 
Gazi Hz. 

Reislciimhur Hz. dan 
Kaplıcada dairelerinde 
meşgul olmuşlardır. 

Habernasd 
Çıkarılır? 

lngiliz valiahtının 
geleceğinden 

kimsenin haberi yok 
lki günden beri laııiltere ve• 

liaht: Prince de Galle'in ıelırimi· 
ze ııelerek Reisicumhur liz. ne 
muliıki olacaiına dair bir tayİa 
deveran etmektedir. Bu taYİaya 
göre Prince de Gaile ııelecek ay 
zarfında ıehrimize ııelerek Y alo
va'ya gidecek ve §ehrimizde kala· 
cağı günler zarfında Perapalaı o
telinde misafir edilecektir. Dün 
bu huauota tahkikat icra ettik. ln
giltere aefareti bu huausta kat'i 
ve ıarih maliımala malik deill· 
dir. Bu huauata ma\Uıaatına mü
racaat ettiğimiz sefaret Batlı:ltl
bi M. Nayt bize dedi ld: 

- Sefarette Prince de Galle'ın 
Türkiye'ye gelip ııelıniyeceii bak 
kında hiç bir haber yoktur. Bunun 
la beraber bu haberi tekzip edi
niz de diyemem. Prenı elyevm 
Adriyatik denizinde aeyahat et
mektedir. Korfuya uğnyacağı da 

, Ba,.ı F ranaız gazetelerinin tef· 
•~rine göre ltalya; harici alyase
lınde mailup oldu. Tamirat me· 
j~leıinin tarzı halli, tahdidi te•· 
•hat konferanaının neticesiz me· 

daiai, Fransa i)e lngiltere arasın· 
. a aktedilen emniyet misakının 
•fade ettiği mana; Fafiot İtalya• 
nın harici siy aaette takip ettiği 
~rensiplere taban tabana zıttır. 

Gece yarısına kadar devam eden zel
zele çok şiddetli tahribat yapmııtır 

MUaLA, 11. A .A.- Dün aaat 
9,30 da Dadya kazaaı merkezinde fİ 
maiden ııarbe doğru bir zelzele ol
muı, tiç dört saatlık fasılalarla ııece 
yan11na kadar devam ebnittir. Halk 
heyecana kapılarak evlerini terkle 
kasaba civarındaki çayırlılılara irtica 
etmlt ve ııeceyl orada geçirmiıtir. 

1 
alman haberler cümlesindendir. 

Bilmi ve Mustafa Şeref 1 Prenain lsta~ul'a geleceğine dair 

Beyler --~ 

" ademi muvaffakıyet kal'!rım
da Mussolini ba,ka türlü hareket 
edemezdi. 

Bizim kanaatimize gare son 
hadiseleri bu suretle tefair etmek· 
~': isabet yoktur. Bu ani tebed-
ulü, Muuolini'nin 929 sene.inden 

beri takip ettiği (münavebe ile 
Partinin en mühim unıurlanmn 
ınevkii iktidara getirilmesi) aiya· 
'"linin tatbikine atfetmek daha 
doğru olur. 

Muıaolini'nin karakterini bi
lenler, onun bu hareketini daha 
İyi anlarlar: O, fevkaHi.de anlar
da, beklenmedik hamleler yapar. 

Pm tiddeıli olan ilk zelzele Muğla 
ve civannda hafif ıurette hluedil
mİftİr, Bugiln de iki defa zelzele ol 
muıtur. Yüıı: on ıeliz ev hasara ui
ramıı, 33 ev de oturulamıyacak bir 
J.ale ııelmiştlr. Nufuaca zayiat yolr
tlll'. Zelzele Kizlan, Hizirsah, Kara
klly kllylerinde de tahribat yapmJf· 
tır. 

Viliiyet zelzeleden zarara uirrYan 
lara yardım için derhal faaliyete ııeç 

(Devamı 5 inci çahifede) 

Av O iN 
• 

yet mütehanıalarile iktııat veki· 
leti, nafia vekaleti mühendialeri 
de beraber çalı§acaktır. 

Bu huauıta lktııat vekaleti bir 
rapor hazırlamııtır. Bu rapora gÖ 
re heyete dahil olacak mütehaıısıa 
lar ıunlardır: 

Kimya mühenclialeri, bir maden 
ci veya izabe mühendiai, pamuk 
teknololu ve sanay}i neaciye ve 
makin" mühendisi ~e bir kuvvet 
membalan tetkilu•t mtitehuaıfl, 
bir pamuk miitelıassıu ... Tetkik 
seyahati lstanbul, Ankara, Eıki· 
ıebir, lzmlr, Nazilli, Aydın mmta 
kalarında olacaktır. 

Pamuklarmıızdan birer nümu· 
ne Moakovaya gönderilmlıtlr. Bu 
nümuneler, Sovyet makine li.bura 
tuvarlannda tetkik edilecek, bun 
lara gilre makineler tedarik oluna 
cakbr. Pralnce de Gaile 

I~~ nazırlar tebeddülü; harici pe>o 
•~ikada ademi muvaffakıyetin 
hır neticesi değildir. Ancak kon
feransların malfun neticeleri bu 
~areketi, belki teıri' etmi,tir. 
nlltmamalı ki, harici politikarun 

lnea'ulü, yalnız Mösyö Grandi 
~eğildi. Eier harici politikayı 
idarede hata varaa, bunda Du· 
<renin de ittiraki var, demektir. 
liakikatte Muuolini bu hareke
lile dahili politika noktai naıı:a• 
l'lndan batka bir gaye gözetiyor. 
O, bu yeni hareketile ayni za· 
inanda halka doğru ırittijini de 
IÖatermek iıtemlttir• 

llı:tısat ve nafia vekiıletleri, au 
vesair kuvvet membalan, elektrik olan haber de buadan ııallt ola-
aantrallerinin iıletme mukavelele- bilir." 

Esasen malilm tebeddilller, 
Yalnız nazırlara inhlaar etmİf de
tildir. Nazırlarla beraber on ka· 
dar müstetar da deiittirilmit
tir. 
. Bizce, lıalya'tlaki tebeddülle

r.n "" b iiyük ehemmiyeti Muaao
liııi'" · yeniden dört nezareti 
~!•den Üzerine almaaıdır. Demek 
"' Duçe devlet idareainde kuvvet-
1~.rin temerküzü eaaama yeniden 
l'llcll ediyor. Vaktile aekiz ne:ııare 
ti birden uhtesine almıt olan Mua 
&olini; bu siyaaetten vazgeçm.İft 
Yalnız B"fveki.let ve Dahiliye 
llezaretini üzerine almakla iktifa 
bbni,ti. O tarihten üç sene sonra, 

.Sergide tevzi edilen birincilik hupaları 

Sergide en iyi iki 
pavyon hangisi? 

llgün eaki vazifelerine hariciye 
,.e korporaayon gibi bilhaasa hal· 
Ya'da çok mühim olan iki mühim 
l>ezareti daha ilave etmİf oluyor. 
bu demektir ki, Mueıolini mem
l~ketin üç esas aiyuetinin idare
aıni, dahili siyaıetini, harici ıiya· 
letini, ikbaadi siyasetini yeniden 

!&~::i~::t!n:~~~:·ederken 1t.ı. Dün sergiyi Mısırlılar gezdi 

ri, elektirlk fiatleri, tlmendiferle· 
rin teala edilecek fabrikalara olan 
meaafeleri, hakkında haritalar ve 
raporlar tanzim edeceklerdir. 

Tayyare 
Piyangosu - --

Rüyük ikranıiye 
bugüne kaldı 

13 üneü tertip Tayyare Piyan
gosunun birftKi ketideai dün .....,. 
tat veçhlle Darülfünun konf.....,. 
salonunda batlamlfbr. Dünkü ke
tidede yahu.a 1&000 liralık höyük 
mükafat çdarut. 30000 ve 10000 
liralık büyük mükafatlar buıriine 
kalmıfbr. 

Dün 800 numara ketlde edf1. 
mittir. Buııün sabahleyin de · 700 
numara çekilecektir• Bu keıldenin 
en aommda bv 700 numaradan 
bqka daha 20 numara çekilecek 
ve her numara..t>iner lira ka•a.n.a
caktır. Dün çekilen numaralar 7 
inci aayfamızdadır. 

J'ıı'daki rejimin huauıiyetini unut-Dıa.mak lazımdır: lıalya'da Batve· b h ı• k• • B ıdÜft 
killik; baık• memleketlerde oı- Bu sa a yer ı ma ıne ıle "" ,. 
dllğundan büsbütün ayrı ve yük- 2 nci •ahlfede 
aek oallhiyetlidir. ftalya'da Ba§· •d ı• f•J J k 
.. ekil; diğer nazırlann hakiki ve sergı e SeS ı 1 m 8 ın&CB Almanya ııe /spanya'da 
fili amiridir, mafevkidir, bütün Yerli mallar pazarmın dün en 1 tı. Serııide hemen ı.,.. pavyoııun ter hl tahrlkiJt nereye va-
ınU.aaile Düçeaidir. O, bütün parlak bir .günü ol~.u. ~ir tip tarzm~a ince bir zevkin bakim ol ~es'ul nazırların idare faaliyetle- malı tethİr ed,ebılmek ve goıterebıl; d.u~?A fU~h~ Y?!<· ~c;ak ortaya bi racak? 
tıne nezaret ettikten bafka ica· melı: gibi en ıleri memleketlerde bir nncilik ve ıkincılık gıbı manevi kıy 3 iincD •ahlfede 
hında bilfiil idarelerini de Üzerine ibti. sa• h~İne ııirm. it ollın dek. o. raa- meti.· verilecek mükafatın maddi kıy alır, aralannda çıkan ihtili.flan all d d k d Petrol şlrhetleri iste-
L I yonculuğun, yerlı m ar sergıaın e metin en ço aha fazla bir müıaba 
qa leder. ıı ı k (D s · · dlhlerlni yapıgorla~. naaıl tecelli ettiği dün be i o aca ·. evamı ıncı sahif~e) ., 

ltalya'da bütün nazırlar, ef'al 
Ye icraatından krala ve millete 4 iincti •ahifede 
kartı mea'ul olduktan ııibi Duçe- milis orduau, korporaadr_on milli ı istikamet almaaıru beklemek doğ- Felek 
Ye kartı da ayni derecede mea'ul- mecliai devlet tiıraaı, ıvanı mu• ru olmaz. Bilakia eaki eaaalar Ü· 
dürter. Haıılı F atiat rejiminde haaebat devlet hazinesi, polis ve zerinde daha kat'i ve daha radi- Çanakkale 
Ba,vekllin dig• er nazırlar üzerinde emniyet'; umumiye, Roma ıoaliliği.. kal yürümek ihtimali galiptir. , I 

H tt• b · ı· ·k S ınc •ahı'fede 
fevkalade bir iımiriyeti, otoritesi ilh.. a a u yenı po ılı anın tecelli-"Vardır. Hükiımet reiai Mussoli- Şunu bilhassa kaydebnek li.- !erine pek yakında intizar edebili· Haftanın spor hadiseleri 
11.i'nin kudret ve salahiyeti hak· zrm ki, ltalya'da olup biten i,. riz. Duçenin yeni beyanatında !tında bir fikir almak için bu za· ler, rejimin zaafını değil, kuvve- ve eiı son makalelerinde bu ma· 7 İnci sahifede 

Diğer taraftan premin P
palaa'ta miaafir edlleceji ve otel
de daireler ihzar edilmekte oldu
in haberi de otel sahibi Mi.abalı 
B. tarafından tekzip edllmlttlr. 

Milli müdafaa 
Vekili geldi 

ZeklJI Beg 

Milli mlidafaa vekili Zekll B. 
dün Ankara'dan telırimiı:e ııelmit 
tir. 

M. Bek geldi 
Lehistan hükUıneti hariciye 

nazm mil•t""'1" M. Bek huıriin 
Romanya vapuru ile tehrimiae ııe
lecektir. 

M. Bek Vali muavini ve tqrl
fat müdürii tarafından kal'!ılana
caktır. Meaunen gelmekte olan 
M. Bek burada Lehiatan aefirlnin 
miaafiri olacaktır. 

Türk-Yunan 
Mahkenıesinde 

Umumi Netriyat ve Yazı: Mtıdftrft 
ETEM iZZET 

Zelzele 

Deauollle'de g/Jzeller resmi gertdl 

Dünya güzeli bugün 
Pariste bekleniyor •• 

Hintli zengin Ağahan güzelimi. 
muvaffakıyetine hayran! • 

zın 

Keriman H. yeni yeni haberler veriyor, 
lstanbula ne zaman gelecek? 

PARIS, 11 (Milliyet) - Dün
ya pzeli Kerbnan Halio Hanım· 
la diiar ııüzellik kraliçelerinin bu 
akflllll Dovilden buraya hareket 
edecekleri ıı6yleniyor. Paria, ııü· 
selleri ııayet parlak bir surette 
kabule haurlanmaktad..-. 

Dovil'de şa'ıaalı geceler 
DOVIL, 10 (Hu..,.i) - Dovil, 

bu aene, son on -elik tarihinin 
en parlak, - canlı ırfinlerini yafl• 
yor. 

Dünya :memleketlerinin Pzel
lik elçileri, refakatleriısde M. An
dıre de Fouquierea ve b&§larmda 
dünya ııüzeli olduğu halde hafta 
sonunu geçinnek üsere burada bu 
lunuyorlar. Güzeller, Dovilde ken 
dllarinl hiç le yalnn bulmadılar .• 
Bütün Parla, Normandlya'nm eze• 
il baharm çerçevealni laflYan bu 
aalıillerine giizellerd- daha evvel 
ye!İfmiflerdl. Cumarteai aktamı, 
Ambaaadör ııazinoaanun muhte• 
tem aalonunda güzeller terefine 
verilen amsalaiz gala müsamere
,; hakkında si:ııe biraz tahilit ve
reyim: Bütün gÜZeller, aktam tu 
..-aletlerile baloya gelmi§lerdi. Yir 
mi aekiz millet güzeli, her zaman, 
herkesin ııllrmesi naaip olmayan 
bir dekor içinde halka takdim e
dildiler. 

Bütün gözler, bir bahar gece
ainin yıldızlan gibi Ambaaadör 
gazinosunun içini aydınlatan:ıı bu 
yirmi sekiz millet güzeline dikil-

KerlDUUI Halt. 
e• geni lllr 

mitti. 

Hanımııı 

ntunl 

Erteol alqaıın, 9olel bumda, 
(Devamı s i111el aabila) 

ve müzeler 
açıldı 

Halkevinin sergi 
şubesi de 

Halkevi eergi Ye müze ıubeai 
dün öileden sonra aaat 15 de te
teldriil etmittir. Bu tubeye dahil 
bulunanlar Halkevi reisi Hamit 
Beyin riyasetinde bir içtima ak
tetmİflerdir. Hi.mit B. celaeye a
çaralı: bu tubenin ııayeaini, eaaa 
programını izah etmiıtir. 

Bundan sonra idare heyeti lnti
habma ııeçilmiı ve neticede miise 

ler müdürü Aziz, latanbul meb'. 
uau Salih Cimcoz, mualliın Selim 
Nüzhet, ressam Vecihi, iktıaat ve 
tasarruf cemiyetinden Danıt Bey
ler intihap edilmitlerdir. idare k• 
mitaaı bu-~erde İçtima ederek 
~benin · alıyet programını tes
bıt edecektir. 

30 ~atoata ilk olarak bir Jd. 
'tap aergiaıl açılacaktrr, 

tın doğrudan doğruya emir ve tini gösteriyor. Lausanne'da ve na kolaylıkla seziliyor. 1ayyare piyangosu Dün muhtelit Türk. Yunan 

.. -.ıı·llaJ,..,.ı.i. • .a.IJlı.od.o..bıı.&u-ı:ı....dıın:ımerlJİL.l.!Ce:!!!n!!:e!!vr!e~'~d~e~a~l!!ın~an~~n~e~ti~·c~e~le~r:_ı;d~e~n'..l_ ______ _.,,....-J...._.ı..ı. _ _ _!~ mahkemeainde 13 davaya bakıl-._ _________ ıııl :...uııı~• ve karar için talik ohmm~ Din Hl•a11•I •lfal cemlgeti bir slJnnet dlJtlllnü gaptı 
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Siyasi ve tarihi.tefrika 4 • HAR İci H ERLER 
KEMALiZM N_EDIR? Von Papen kabinesin- Hali harp 

Bitti Yunanistanda vaziy 
çok karışık •• 

Seliınik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'u•u llehmet Şeref 

Mustafa Kemal Beyin, Su. 
riyeden gelitile dönütü aras~n
daki günlerde onun görÜ§Ü, m
kılabın Osmanlı müesıeseıinde 
ki mefhumu anlayııı, ve yapıl
mak istenilen itin sakat yerleri 
ni gösteriti; bütün b~ ı~yasi ~e 
içtimai malzeme elımızdedır. 
Onun askeri cihetini bunlara 
karıttırmak doğru değildir. 

Bu malzemeyi çok dikkatte 
tetkik ediyor, bir taraftan da 
bu inkılapçıları dinliyor ve çok 
kuvvetli bir hadıle anlayor ki 
tarihi mukadderatın ağı içinde 
bocalayan bu eyi vatansever
ler cok mahdut, çok dar gören 
ada~lardır. 

Onlar iıe, hatta Mustafa 
Kemal Beyle kendilerini ölç
meğe bile tenezzül edemeyecek 
kadar aykın bir ite gönül bağ
lamı~ gafillerdi. Onlan, ma
zinin biribirine ulanmış kıyam 
zincirleri bağlayor. O zaman 
Mustafa Kemal Bey vuzuhlu 
bir lisan ile itin hatalı yerlerini 
anlatıyor. 

Artık istenilen işin yarım 
ve tatmin edemeyen avamil ile 
yapıldığını söylüyor.. Sonra: 
Bu iti bataran kuvvetin saray 
duvarlarına çarparak kırılmış 
bin bir askeri ayaklanmanın 
kötü neticesinden kurtulamaya 
cağını pürüzsüz ve açık anlatı
yor. l•te fark buradadır. 

Mustafa Kemal Bey bu in
kılıibı Türk boyasile boyaya
rak heyecanını Türk milli şu
ur ve vicdanından alarak yürüt 
mek lüzumunda musırdır. 

Onlar iıe bu Türk fuur ve 
v· ~danının mefhumunu anla
mak töyle dursun, hatta duy
muyorlardı bile. 

Hars iti! 
Milli harı anlatılmaz, duyu

lur. Ve o duygudur ki her mil
li hareketi yaratır. O zaman 
fedakarlıklar velut, nurlu ve 
sihirli olur. 

Gönülleri tututturan inkıla
bın mefhumu değil duygusu
dur. 

Mustafa Kemal Bey olan ol
duktan sonra orduyu geriye, 
vazifesi batına çekmek lüzu
munu haykırırken onun Türk 
ruhundan gelen dürüst yolu 
gösteren bu samimi sadasından 
berikiler, ıahsi mana anlamak 
bedbahtlığına düttüler. Bu da ' 
Türkün talihsizliğile neticele- ı 
niyor, Türkün halasını, tam 
İstiklalini tam on dört yıl geri
ye atıyor. Likin öyle bir atış ki 
üç yüz yılın (Taş yasdanıp top
rak döıenen) ataların açtığı 
üç kıt'ada bin bir belde yad el
lere geçiyor, Türkün dereler gi 
bi kanı israf ediliyor ve niha
yet Mustafa Kemalin eline par 
ça parça zedelenmiş bir vatan 
parçasile üzerinde can çekişen 
yaralı, meftur, düşkün, küskün 
bir millet geçiyor. işte ondan 
sonra bütün elemlerini taşıdığı 
bu yaralı Türkler arasında o 
neler yapmayor, ne ıstıraplı 
günler yaşayor. 

Mustafa Kemal Bey, hadi
satın yetiştirdiği inkılap çocu
ğudur. Onda bu ruhun tekev
vününü arattırmak İçin yaşadı
ğı muhitlerde çöreklenmit kö-

tülüklerden iğrenen ince ve 
duygulu cihazını anlamak la
.zımdır. 

Onun zeka, his, irade kuv
vetlerini yetittiren, bileyen yi
ne kendisidir. Hocalarının, o
nun hayatında tesiri ne oluna 
olsun ruhi terbiyesini, bizzat 
muhitin tesirinden azade kala
mamıt hadiselerin mantıklarını 
arattıra araştıra kendisi meyda 
oa ııetirmittir. 

Şu halde hocaları fikri ve 
ilmi terbiyesine ne kadar te
sir etmit oldiaeler ruhi terbiye
sini ikmal eden yaşadığı muhi
tin mukayeseli bilgisini bizzat 
nefsine talim etmesinden te
kevvün eylemittir Ondaki gö
rüş kudretini genişleten asla 
bir mektebin dershanelerindeki 
riyazi, tarih, coğrafya, edebiyat 
ve askeri dersleri değildir. 

Onlar asıl amilin arkasında 

ve ikinci planda kalan lazım se 
beplerdir. Asıl müteaddi amil 
ruhunun derinliklerinde kayna
şan büyük benliğidir. 

Kuvvetli hads; kuvvetli 
hars ile tekevvün edebilmiştir. 

Henüz gayrimeı'ur iken mu
hitteki çarpık ve nadürüıt ha
diseler zekasının delici süzge
cinden geçerken onların ne ka
dar müstehase kaidelere daya
tılmak istenildiğini yine gayri 
meş'ur olarak seziyordu. 

Duygusunun inceliği zeka
ımın •eri kavrayıf ve tamik 
kudretine yaver olmağa başla
yınca İradesi tiddetle yükselip 
metinletmeye başladı ve artık 
vatan ve devlet hadiselerinin 
mantıksız hareketleri gözden 
kaçmayordu. l,in içini görüyor 
du. Şimdi meş'ur olmuıtu. 

LC. ·in onun görütü bu sa

kat i,Ieri hep görenlerinki gi
bi değildi. 

(Devamı var) 

Roman yada 
Buhran 

Kabine istifa etti 
BÜKREŞ, 11 A.A. - M. Vai

da, intihabatı İcra etmek üzere 
te,kil edil.mit olan kabinenin isti
fasını bu akf'Ull krala takdim e
decektir. Kral, M. Manfu'yu yeni 
kabineyi teşkil etmeie memur e
decektir. M. Maniu, bu vazifeyi 
kabulden imtina ettiği takdirde 
kral, kabinenin teşkili vazifeaini 
yeniden M. Vaida'ya havale ede
cektir. 

BOKREŞ, 11 A.A. - Kral, ye
ni kabinenin teşkili vazifeaini Pf1. 
Maniu'ya teklif etmi.1tir. M. Ma
niu, itizar etmiş ve l\ıt: Mibalacho' 
ın bu vazife ile memur edilmesini 
teklif etmiştir. Bunun üzerine 
kral, M. Vaida'yı yeni kabineyi 
tetkile memur etmlftir. M. Vaida' 
nm bu ak.-ın bu vazifesini muvaf 
fakiyetle ba~racağı zannolun
maktadır. 

BÜKREŞ, 1 l A.A. -Vaida ka
binesi, istifa etmiştir. M. Maniu' -
nun yeni kabineyi tetkilden imti
na edeceiine dair musirrane bir 
.-yia deveran ebnektedir. 

( Haftalık Siyasi İcmal l ___ _J 

Almanyanın dahili vaziye- 1 tedabiri alıyor, diğer taraftan 
ti karmakarııık bir manzara da yakında açılacak olan 
İrae ediyor. Şarki Pruaya'da 1 Reichstag'ın huzuruna çıkma
Holstein'da ve Almanyarun bir ğa hazırlanıyor. Asayiş tedbir
çck yerlerinde Hitleristler ile leri arasında ıiyasi suikastlar 
komünistler arasında müsade. hakkında ceza kanunu ahkamı
meler oluyor. Hitleriıtler ara- nın ıiddetlendirilmesi de var
smdaki müfrit anasır, İntihaba- dır. Bir çok cürümler hakkın
tın fırkal:ırına mutlak ekseriye- da idam cezası tatbik edilme
li temin etmediğini gorunce ğe karar verilmitşir. Her halde 
capulculuğa batlamıtlardır. hükumetin hatta kabinede ya
F ırkanın zapturaptını kaybetti- pılacak tadilat meselesinden da 
ği anlaşılmaktadır. Her halde ha acil olan vazifesi, asayışın 
Hitleristlerin darbei hükfunetle teminidir. Almanyanın bir çok 
iktidara geçmek istediği anla- yerlerinde ne mal, ne de can 
şılır.ıyor_ Ve esasen fırka erkıinı emin bir halde değildir_ Sağ 
bu çapulculuğa taraftar değil. olsun, sol veya orta olsun, her 
dir. Fakat müfrit anasır üzeri- hükumetin ilk vazifesi bunu te-
ne hakim olamayorlar. min etmektir. 

Hükumet bir taraftan asa- Diğer taraftan intihabat ne-
yi _in muhafazası icin icap eden ticesinde hükümette yaoıl~rak 

de tadilat yapacak lMamafi B0Iivya1ııar 
• • girdikleri yer-

F aka t Hıtlerın mutlak surette lerden çıkmıyorlar • 
intihabatın tehir edilmesi i 

başvekil eti 
istiyeceği şüphesiz görünüyor 

Bitlerin henüz iktidar makamına geçe
ceği zamanın hulul etmediği anlaşılıyor 

BERLIN, 11 A.A. - Dün öğle- ı lan Hitler'i nezdine davet etmesi 
den sonra toplanmış ve gece geç muhtemeldir. 
vakte kadar devam etmiş olan Şimdi müfrit milliyetperverler 
kabine içtimaının hitamında baş- fırkasının çevirmi~ olduğu mahi
veki.let)e sıkı münaaebatta bulu- rane bir manevra dolayısiJe Hit
nan mehafilde deveran eden ha- ler'in başveki.let namzetliğinin 
berler, doğru ise, vaziyette gayet ciddi bir şekil ve mahiyet almıt ol 
mühim bir tebeddül olmuştur. duğu zannedilmektedir. 

Bu haberlere nazaran hali ha- Diğer taraftan milli müdafaa 

V AŞINGTON, 11 A.A. - Bo
livya ile Parage arasında bilfiil 
mevcut otan harp hali, dün fecir 
vakti esas itibarile hitama ermi4-
tir. 

Bolivya'nın isgal etmiş olduğu 
3 Pa.rage iatihk&mını muvakkaten 
itgalde devam ebneıine müsaade 
edileceği zannolunuyor. 

Muvaffak 
Olamadılar 

timalinden bahsedilmekted 
ATINA, 11 (Hususi) - Yıu 

nanistancia siyasi vaziyet çok 
müşkül bir safhaya dahil ol
muştur. Kraliyet taraftarı Çal
daris intihabat münasebetile 
faaliyetini arttırmıştır. Krali
yet taraftarları kazanacak olur 
sa lngilterede bulunan sabık 
kral Y orgiyi davet edecekleri 
söyleniyor. Vaziyet çok ger
gindir. M. Venizelos Ceneral 
Kondilis ile görüşmüştür. Kra-

liyet taraftarlarının faaliy 
rinin önüne geçmek için M. 
nizelosun Ceneral Kondili 
tetriki mesai edeceği ve ic 
da diktatörlük ilin edece 
söyleniyor. M_ Yenizelos in 
batta kaybederse geçen def 
duğu gibi Yunanistanı ter 
meyecektir. intihabatın t 
-edilmesi ihtimalinden de b 
solunmaktadır. Vaziyet çok 
rışıktır. 

zırda arbk bir Hitler kabinesinin mehafi.li, Hitler'in iktidar mcvkiin 
teşkili değil, Yon Papen kabine- de muhalefet aaflarmda olduğun 1 
sind .... tadili.t icrasile bu kabine dan daha az telılikeli olacağını, 
bazı milliyetperver unsurların it- çünkü batvekil sıfatile reisicüm
bali mevzuu bahistir. hur tarafından sevk ve idare edi-

ispanyada kıyam 
sür'atle bastırıldı 
MADRIT, l l A.A. - idare tar 

zına karşı tevcih edilen umumi 
teşebbüs, Madrit'te muvaffaf.ı::iyet 
sizlikle ne~icelenmiştir. Ümit ve 
intizar edildiği veçhile Endülüs 
havalisinde alınan şiddetli tecrit 
tedbirleri, jeneral San-Jurje'nun 
Seville'de yapmak İ•tedigi hüku
n1et darbesini akamete uğratmış
tlr. 

öke civarında kaça 
çılarla müsadem M. von Papen, aiyaai ınüzakera lec.eğini ve jeneral von Schleicber' 

tın idaresi vazifesini muhafaza e- in müdafaa nezaretinde ipka edil
decek ve "Vaziyetin merkez sik- metinin şüpheden azade bulundu-
leti" olarak kalacaktır. ğunlı beyan eylemektedir. 

Bir Hitler kabincai teşekkülü ih istikbalde neler olacağı hakkın 
timalinin ~imdiki kabine tarafın- da kehanete kalkışmamakla bera
dan bertaraf edilmiş ve fakat von her dün tezahüratını göstermİf o
Schleicber'in henüz sarih bir va- lan mukavemet arazının pek ça
ziyet almamıt olduğu beyan edil- buk zail olduğunu tebyin ve en 
mektedir. ciddi siyasi mehafilde Hitler'in 

M. Von Papen, şimdiden siyasi önümüzdeki hafta başvekil olaca
mu~averelerine başlamıştır. Mu- ğı beva.n edilmek derecesinde ile· 
maileyh, dün aktam naayonal-Al- ri gidilmekte bulunduğunu kay-
manlat'ın reiıi M. Hugenberg'i deylemek icap eder. 
kabul eımi,tir. Bugün, merkez 
fırkatl rüesaıını kabul edecektir. 
Hitler, M. von Papen'e ihtimal 
cuma gÜnÜ mülaki olacaktır. Mu
maileyhin maretal Hindenbourg 
tarafından kabul edilmesi de muh 
temeldir. 

Ba,vekil ile temas ve münase
beti bulunan mebafil, vaziyetiıa 
bu tekilde inkifaf edeceii mütale
uındad1r. M. von Papen'in Alman 
kabin.,.ini tadil etmek huAHunda
ki kararını cuma rünü Hitler'e 
bildin!Ceği rivayet edilmektedir. 

BatTek.il, Hitler'e reisicumhu
run kendiaini intihabat netayicini 
gözönünde bulundurmak ve heaa
ba katmakla beraber kabinenin 
"Riyaseticumhur kabinesi" mahi
yetini muhafaza etmeğe memur 
etmit olduğunu aöyliyecektir. M. 
Von Papen, Hitler'den Nazi fırka 
sının nazır namzetlerini göıterme 
ı• .. ~ talep edecektir. 

IJ/üstakhel Hifler /ıabine

.~ine ait tahminler 
BERLIN, 11 A.A. - Dün ak

tamki Alman gazetelerinin müt
tefikan beyan ettikleri veçhile, ye 
ni Alman kabineaini tefkile Hitler 
memur edilecektir. 

Yeni kabinede Nazi'ler başve
kaletten ba1ka dahiliye nazırlığı 
ile münakalat nazırlığını da de. 
ruhte edeceklerdir. Dahiliye neza 
retine M. Gregor Strasaer ve mü
nakalat naurlığına da M. Goch
ring getirilecektir. 

M. von Papen, hariciye nazırlı
ğını deruhte edecek, M. von Neu
rath da Londra sefiri olacaktır. 

JeneraJ von Scbleicher, milli 
müdafaa na R'!tiında kalacaktır. 

Diğer nazırlar, vazifelerinde İp 
ka olunacaktır. 

M. Gregor Strauer, Prusya bat 
vekili intihap edilmek auretile Al
manya ile Pruaya arasında şahai 
bir vahdet vücude getirilecektir. 

Bu kombinezonun VÜ~ude a-eti
riJm~ai hakkında. son kararsızlık
lar pek yakında müzakeratta bu
lunulacaktır. 

Tet/ıiş<:ilerı11 suikastları 

berdeı•am 

Hitler, bu kombinezona ittirak
ten imtiha eylediği takdirde hükü 
met, Naayonal - Almanlarla mer
kez fırkaıı mensuplardan bir par
li.mento kabinesi vücude getir
mek husuaunda uzla,mağa davet 
edecektir. Bu kabinenin riyuetini 
M. von Papen deruhte edecektir. 
Bu ikinci tetebbüıün akamete uğ
rama3r takdirinde kabine, ~imdi
ki şeklile parli.mento huzuruna 
çıkarak aali.hiyeti tamıne İstiye- BERLIN, 11 A.A. - Yeni tecEİ 
cektir. Parlimento, bu sali.hiyeti ye tedbirlerinin ilinı, tethişçilerin 
vermf'kten istinkif eylediği tak· suikast faaliyetini hiçbir suretle 
dirde kabine, 41 Riyaaeti cumhur tenkis etıncmittir. 
kabinesi" olarak iktidar mevkiin· Son 24 saat Larfında, 20 kadar 
de kalacaktır. Bu takdirde başve- ciyanet kaydolmuş olup bunların 
kiıleti P.1. Schl~icher'in deruhte et- bir takımı çok ağırdır. 
meai muhtemeldir. Koening:ıberc:'de aoayalist fır-

Maamafih, Nazilerin a1mı~ ol- kası bin1sında bir bomba patla
dukları vaziyette -:abit1~ad m bu- mı~.t~r. H~men hemen bütün pen
lunmakta oldukları ehemmiyetle ce;eler~n camla.ı·ı kınlmıthr. Müc
ka.ydedilmekt-?dir. Bu vaziy t ~u· rimler, firaı- cL,..cğc muvaffak ol-
dur: muş1ardrr. 

uya hükümetin basına Hitler ı Eı.ına mümasil bir suikast te 
geçecek veyahut tesek!tül edcc•k Dresdecloki bir so•yalist matbaa.
batka herhangi bir hü1 Umetf" kar- 1 aına karıı yapılın.ıftır. Bina tama
.şı amansız bir mücadele yap!la- men yağma edilmi~tir. 
caktır." Goerlitz'de bir kooperatif bina.-

aına hambarafo.r atılmıştır. Ham
Önıimüzdeki hafta bir 1 bourg'ta "Kızıl Cephe" ismindeki 

şey/(•r mi olacak ? . komünist teşkilatının e>ki binaşın-
- ı da yapılan taharriyat neticesinde 

BERLIN, _1 ~ '!'-A. -; M. von Pa birçok vesaik müzadere edilmiş
pen., dun reısıcumhur ı1e uzun u- tir. Bu ves.aik iki sene evvel fes
zadıya görüşm~ ~e . b~ mülikf\t- hedilmiş olan' bu cemiyetin gayri 
tan sonra kabıne bır ıçtıma aktet- kanuni bir şekil altında hali. m~v
mi,tir. cut bulunduğunu ve faaliyetine 

Bu mütavere]erden sonra, ba~- devam Ptmekte olduğunu göster
vekilin yeniden Berlin'e gelmiş o- mektedir . 

tadilat etrafında şimdiye ka
dar bir netice elde edilememiş
tir. Yon Papen, Yon Schlei
cher, Hitler ile görüşmüşler
dir. Hükumetin Hitleristler'e 
kabinede bir kaç nazırlık ver
mer,e hazıı· oldukları öteden be
ri malum bir mesele idi. Hatta 
diğer fırkalar da Hitleristler'in 
artık mes'uliyetten kaçınmala
rına mahal verilmemesini talep 
etmektedirler. Ancak Hitlerist
ler'in Başvekaleti İstedikleri 
anlatılmaktadır. Halbuki buna 
imkan görülmüyor. Çünkü ev
veli i.ntihabatta kabine teşkili
ne kafi bir ekseriyet temin et
miş değillerdir. Saniyen fırka 
mensupları Almanyayı kasıp 
kavururken, hükumeti kendile
rine teslim etmek kimsenin işi
ne elvermez. 

Öyle görünüyor ki, Reichs
tag toplanıncaya kadar Hitler 
le anlasam,.zsa Von Papen ka-

binesinde hiç bir tadilat yap
maksızın meclisin huzuruna çı
kacaktır. Bu, kendisine ademi 
itimat beyan edilmesine mey
dan okumak kabilinden bir ha
reket olacaktır. Ba§vekil fırka 
vaziyetinin meclisi aciz bir ha
le ifrağ ettiğini bildiği için hiç 
korkmadan karşısına çıkabilir. 
Bir defa ademi itimat beyan 
edecek bir ekseriyetin bir ara
ya gelrr.esi mümkün görünmü
yor. Fakat farzımuhal müm
kün olsa dahi hiç bir fırka hü
kumet teşkil edemiyeceğinden 
bu defa ağlebi ihtimal Yon 
Schleicher başvekil olarak ik
tidara geçecek. 

Her halde şu muhakkaktır 
ki junker'ler iktidarı kolay ko
lay ellerinden terkedecek de
ğillerdir. Esasen parlmanter 
idarelere aleyhtar oldukları 
için sırf meclisin veya fırkala
rın itimadı yoktur diye çekilip 

Filhakika, sabahleyin erkenden 
alınan haberlere göre Seville'deki 
muhafız kıt'alar ve San Jurjo'ya 
tabi obn beld" muhafızları hüku
met kıtaatına teılim olmuşlardır. 

Kaçakçılardan biri maktu 
düştü 4 çuval 

siğara kağıdı müsadere edil 
IZMlR, 11. (Milliyet).- Şöke 1 tür.Neticede kaçakçılardan biri 

Taraftarları tarafından yalnız sahilinden dört hayvana yükletükle- f tul düşmÜft cliğer ikisi iki 
batına bırakılan jeneral ile oğlu ri sigara ki.gıdını dahile getİt"· vana biner('k k1'çmışlardır. Kaça 
yüz.batı San-Juı·jo, jeneral Harra.- mek istiyen kaçakçılarla jandarma- lardan ikisi de aağ olarak yakal 
iz ve kaymakam Estevan lnfante, lar arasında müsademe olmuştur. mıttır. iki hayvan ölmiiş dort çu 
biraz. aonra Siville civannda tutul Jandarmaların "dur!"' emrine sigara kağıdı müsadere edilmİf 
muflardır. Binaenaleyh, bu hare- idaat et_ı_neyen ve at~ eden ~51- Jandarm-:Iar firarileri ~iddetle ta 
. ket tam amile bastırılmı~tır. j larla musademe yarım saat surm.,.- etmektedırler. 

Esasen hükfunet, hiçbİt' vakit 

tehlike kaqısında kalmamıştır. u·tı .ktid k. 
Çünkü, hükumet daima müs~Jlah 1 er 1 ar mev 1 
kuvvetlere ve bılhasaa Madnt'te, 
Ba.rcelon'da, Valansiya'da, Bilba- • 

d~dna y:ep~::d.:~~~:~di~~~z~h::i;; ine gelıyor mu? 
le tecelli eden manevi müzaheret 
lere güvenmİf ve iıtinat etmİftİr.. BERLİN, 11 A.A. - Reiaicum- ı lunacakları zannedilmcktedi 

hur Mar.oıal Hindenbourc'un Baş Bununla beraber merkez fırkal 
Diğer taraftan meb'uaan mecli 

si, bütün fırkaların hükUmete kar Vf"kileti M. Hitler'e tevdi edebil- rının hu suretle teşekkül edec 
şı göaterdikleri müzaheret saye- meai için 1\1. Von Papen'in bugÜn bir kabir.e aleyhinde müstenlcü 

İstifa etmesi çok muhtemeldir. ziyette kalmaları muhtemeld 
ainde şimdiye kadar ittihaz edilen BERLIN, 11 A.A. - Merkez Ancak merkez fırkaları bu yol 
tedbirleri tamamile ve İttifakla fırkalarının M. Hitln tarafından vuku bulacak bir tefekküle kar 
tasvip etmiş ve hükümete itimat bir kabine teşkili tecrübe~inde bu- itiınatsızlık gÖaterm~ktedir. 
beyanı hakkındaki takdiri büyük 
bir heyecan ve şenkiçiu<le kabul 
eylemiştir. 

Ba,vekit ve hariciye nazırı, bu 
sabah vaki beyanatında Caraban
chel askeri kumandanlığında bu
lunan jeneral Lonjoria'yı vazifoe
sinden azlettiğini beyan etmittir. 

F aataki lspanyol aokerleri sa
bık kumandanı ve jandarma kuv
vetleri l&hik kumandanı jeneral 
San-Jurjo da azlolunmu4tur .. Jene 
ral Mola, Millan, Astray ve Ca
valcanti ihtiyat sınıfına naklolun
muşlardır. Jeneral Barrerl ve Fir .. 
nandez Perez'in maaıları kesil
mi~tir. 

İhtilal kurbanları 
MADRIT, 1 l A.A. - Son res

mi haberlere nazaran, tüfek ate§İ 
teati edildiği sırada 8 kişinin telef 
olduğu ve 50 ki~inin yaralandığı 
anla~ılmıştır. 

(;az~te/er/11 tatili 
MADRIT, 11 A.A. - Sağ ce

nah katoliklerinin natiri efki.rı o
lan 8 gazete tatil edilmi~tir. 

Patlak vermiş olan ihtilal hare
ketinin birkaç zamandan beri Al
gCsiras'da ihzar edilmiş olduğu 
öğrenilmiştir. 

ilk incir mahsulü 
IZMIR, 11. (Milliyet).- ilk in

cir mahsulü Aydından 23 Ağustosta 
şehrimize gelecektir. 

Akdeniz seyahati başladı 
IZMIR, il. (Milliyet). - Himayei etfalin tertip ettiği Akdenİ7 sey 

batın~ 11'.mirden 40 kişi İttirak etmitlİr. Andros vapuru saat 21 de li 
mızdan hareket etmiştir. 

Dahiliye Vekilinin seyahati 
ZO!'!GULDAK, 11. A. A.- Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey Barlı 

dan har<ketle Safrrnboluya gelmişle.- ve halk tarafından hareretli tezah 
ratla karıılanınt,lardır. VE"kil Bey halk ile samimi temaslar yapmıt 
Satranbolu kasabasmın bağlara naklini tetkik için bir ıehir mütehaa 
jlSI göndereceğini vadetmittir. 

Şük•·Ü Kllya Bey geç vakit Safranboludan hareket ederek gece Zo 
gulda_i.l muvaıtal~.t etmittir. Vekil Bey Bartın ve Çaycuma yerli keten 

lerini çok takdir •bnİ\ ve bizzat satın almıttır. Dahiliye Vekilimiz aeyya 
tine devam etmek üzere bu sabah Ankara vapunı ile lim&nrmadan bar 
etmi, ve ıehrimizde bulunan mebuslar, memurlar, amele ve kalabalık bi 
halk kütlesi tarafından vapura kadar teşyi edilmi,tir. Ankara vapuru il 
şehrimize gelen ubık iktisat Vekili Rahmi Bey de Şükrü Kaya Bey ile bi 
ilkte vapura avdet etmiıtir .. 

ispanyada Jenerallerin tevkifi 
MADRIT, l 1. A. A.- Bugün neşrolunan emirnamelerde fesat har 

ketinJ ittirak etmİf olan jeneraller azledilmİJlerdir. 
MADRIT, l l. A. A.- Meı'uliyetler komisyonu jeneral Berenguer D 

portal ,.e Kordona ile Amiral Agazin'in tevkiflerini emretmişti.r. 

Darülfünun/ular Kütahgada 
KÜTAHYA, 11. A. A.- Darülfünunlulardan mürekkep olan l11at >' 

tetkik heyeti dün gece 22.30 dakikada Kütahyaya vasıl olmuş. vilayet 
belediye, Cümhuriyet Halk Fırkası ve Maarif erkaniyle gençler ta.afında 
karşılanmıttır. Heyet yarın halka konferanslar verKektir. 

gidecekleri beklenemez. Hit. 1 lometre murabbaındaki Chaco 
ler'li veya Hitler'siz olsun, is- arazisinin Bolivya'ya mı, yok
ter başvekalette Yon Papen kal sa Paraguay'a mı ait olduğu me 
sın, ister Yon Schleicher veya selesidir. 

İspanyaya ait olduğu zaman 
!ardan beri bu mesele halledil
memiştir. Bunun nasıl müm
kün olduğunu anlayabilmek i
çin de cenubi Amerikada top· 
rağın büyük bir kıymet ifade 
etmediğini hatırlamak lazım· 
dır. Ancak zaman zaman Bo
livya bunu mesele halinde or
taya atmış ve iki cümhuriyet 
arasında ihtilaf tebarüz etmiş
tir. Dört sene evvel, az kaldı 
Bolivya ile Paraguay harp edi 
yorlardı. Cemiyeti akvam mec· 
!isinin reisi Briand müdahale 
etti ve İt yatıttırıldı. Ancak 
şimdi tekrar alevlenmiştir. V t 
Bolivya askerleri arııziyi itgal 
etmeğe başlamışlar ve hatt& 
bır Paraguay İstihkamını İşgal 
etmişlerdir. 

diğer biri geçsin iktidarı mu- Cenubi Amerikada toprak 
hafaza edeceklerini en yakın o kadar boldur ki, eğer bu arazi 
bir ihtimal olarak kabul etmek Bolivya'ya nehir üzerine bir 
lazımdır. mahreç temin etmit olmasaydı, 

* * * bunu ihtilaf mevzuu yapmıya-
Cenubi Amerikada ufak caktı. Ancak Bolivya 3 milyon 

mikyasta bir muharebe devam nüfuslu bir memleket olduğu 
ediyor. Bolivya ile Paraguay halde denize mahreçten mah
cümhuriyetleri arasında yanm rumdur. Paraguay nehri üze
asırdan beri devam eden hu- rinde Puerto Suarez isminde 
dut ihtilafı, nihayet iki cümhu- küçük bir iskelesi vardır. Fa
riyet arasında muhasamatın kat bu noktada nehir o kadar 
başlamasına sebep oldu. Ancak sığdır ki büyük gemiler seyre
hudut ihtilafı denince, hattın demez. Eğer Chaco arazisini a
bir kaç kilometre şu veya bura- lırsa Paraguay nehrinin derin 
dan geçmesi etrafında bir ihti- sularına ineceğinden istediği 
laf zannedilmesin. Cenubi A- mahreci temin etmi' olacaktır. 
ır.erikadaki hudut ihtilafları Chaco mıntakasının hangi 
ancak 50 bin kilometre arazi. devlete ait olduğu timdiye ka
nin aidiyeti etrafında olabilir. dar malum değildir. Cenubi A
Bu defaki ihtilaf ta 75 bin ki- merikanın bu akaamı tamamen 

Bunun üzerine geçen sene 
çıkan Çin ve Japon ihtilafında 
olduğu gibi muhasematı tevkif 
etmek için bir taraftan Cemiye 



• enzm ve Petrol Şirketleri Her istediklerini Yapıyorlar! 
Ekonomi 
• 
ihracat mallarımızı 
• tanıtmak için .. 

lfarici ticaret mümessillik. 
lerimizde 

llÜmune vitrinleri bulunacak 
lloracat ofui, ihraç mallarımı

.... hariç plyaıalarda daha İyi ve 
nı.....tan tanıtılmaaı için ne gibi 
~~rler alınmaaı lazım ıeldiğini 
~ıt etmiftir. Bu tetbirler meya
l. a A,,....panın münasip yerleri 

-.._lar ve harici ticaret mü
"'-ailllklerimizde birer ihracat 
.. ,.aaı nilmune vitrini teıiıi bulun· 
'-alıtadır. . 

, lfaritteki aerıilere i9tirak e
ıliıaı;ı.ıe beraber Avrupa ithalat· 
~ID ıösü önünde ihracat eıya· 
~zın t"thir edileceii vitrinler bu· 
d' dunaaı. münas.ip görülmekte· .... 
a..!_h~acat ofiai bu vitrinleri hazır
;->&Jı;tadır. ilk Yitrinler Atina ve 
~•ncleriye Tiearet mümeuillikle 
..... izde bulunacaktır. 

&ıısırda bftyük bir 
mftnakaaa 

lıtıaır Harbiye ve Bahriye neza· 
"tlert l 932 ve 33 senelerinde Mı
lıt nıill m6dafaa te9kllltma la
._ olan ı .... aum için bilyGk bir 
lıllinaı.... açmlflardır. 
~- h6k6meti bu bilyülı: müna 
._, Ya Tiirk lllllteahhitlerlııin ve 
'-Orikat6rlerinln de ıirmeıl arzu
"ınu lsbar etmektedir. 

M. Kfthl nihayet 
hareket etti 

ıılJı Aınballj mütehau11ı M. Kühl 
L. •Yet cl6n vapurla Hamburıa 
"Areket etml9tlr. 
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M. Kühl burada kendi uıulile 
ambalaj yaptığı meyve ve aebze· 
)erimizi de beraber ırötürmekte
dir. 

y af üzüm ihracatı 
a'!'tıyor 

tik yaf üzüm ihracatırun Al
man piyaaalarında büyük bir rağ
bete mazhar olmaaı yaş üzüm ih
racatı mütetebbialerini arttırmıf
tır. 

Bir firma Triyeate tarikile Al. 
manyaya yat üzüm aevketmitlir. 

Bretislava panayiri 
Çekoslovakyada Bretiılava 

tehrinde açılacak beynelmilel on 
ikinci panayıra memleketimiz de 
davet edilmi9tir. Panayır 21 Ağuı 
tostan 1 eyh'ile kadar devam ede
cektir. 

Türkiyedeki İngiliz 
ata~sinin raporu 

LONDRA, 11 A.A. - Türkiye
deki Büyük Britanya aefaretinin 
ticaret atafe&İ tarafından verilen 
raı>orda, ezcümle Türk hükfuneti
nın ıttihaz eylemit olduğu tedbır
ler sayesinde aınai aahada ehem· 
miyetli terakkiler tahakkuk etti
rilmiş bulunduğu iararla kaydolun 
maktadır. 

VIMgette 

Maliye 
Müfettişi 

Müfettiş ola ilmek 
şeraiti nelerdir? 
Maliye teftq heyeti nizamna • 

ıaeainin 9 uncu maddeainin 2 inci 
fıkraaı fU tekilde tadil edilmiıtir: 

"Müaabaka ..,raiti Maliye Ve
kilinin kararile tayin edilecek ve 
fakat miiaabakanın açıldıfı sene
nin k&nunuaani iptidasında yaıla
n yirmi aibdan atai• ve otuz~a~ 
yukan olanlar müaabakaya ıştı
rak ettirilmiyeceklerdir." 

Şeker ve çay 
komisyonu 

~-.çay, kahvenin bir elden 
ldaraainılen e•vel ithaline müaaa
de edilen teker, çay ve kahveden 
oiparif edilmit veya ıümrüklere 
ıelmq olanların çıkanlmauna he
yeti vekilece karar verildiğini ev
velce yazmı9tık. . 

Bu huıuataki beyanname ve aı
pariı mukavelelerini tetkik için 
Ticı- ocla11nda bir heyet teşkil 
edilmiştir. Komiıyona Vilayetten 
Ziraat müdürü Tahıin Bey me 
mur edilmittir. 

Hayvan şağlık 
zabitası 

Hayvan Sağlık Zabıta~ı N~z!'m 
namesinin birinci ma.d?eune ıla~~ 
edilen fıkra sureti vılayete teblıg 
edilmiştir. 

"Antalyada Kaa, Muğlada Mı:r 
meria, Balıkesirde Akçay ve ı;:dı~ 
nede Enez ve )p .. la ".'e:"k~~en 
haran ve ham maddelerının ı ra 
cına mahsus kapı ve iskeleler ara 

11na ithal edilmiıtir." 

• İstediklerini / 
Yapıyorlar 

Petrol kumpanyala
nna senede 3 milyon 
fazla para veriyoruz 

Ticaret oclaaı üç aydan beri 
benzin fiatlerinde ihtikar olup ol
madıfını tetkik etmekle meıgul 
olmakta iken, fiatler yüksekliğini 
muhafaza etmekte ve kumpanya
lar bu tereffüden hiç bir fedakar
lık yapmağa yanafmamaktadır
lar. Bu tereffü öyle küçük görüle 
bilecek mahiyette bir şey değildir 
Bu yÜzden halkın cebinden mil . 
yonlar çıkmaktadır. Teıbit edildi
ğine göre, memleketimizde sene
vi aarfedilen benzin ve petrol 50 
milyon kilo raddesindedir. Kum
panyaların son zamanlarda ben
zin ve petrol fiatlerine yapbklan 
;o:am kiloda bet kuruşu bulmut· 
tur. Bu hesaba nazaran aenevi hal 
kın vermeğe mecbur olduğu faz
la para üç milyon liraya yakındır •. 

Petrol kumpanyalarınm arala
rında anlaş,arak her kumpanya i
çin bir aatı9 mıntakası tahdit et
tikleri ve batka bir firmanın pet
rol veya benzin ithal&.tına mini 
olacak tedabir aldıkları da söylen 
mektedir. 

i11hi.~arlarda 

Nasıl tadilat 
Yapıldı? 

Tali komisyon vazi
fesinin mühim 

1 
• • b 0 t 0 d 0 - -- ~•~mını ı ır ı 

Tütün kanununu · yer.iden tadil ve 
tanzim eden komite heyeti umumiye 
si hafta içinde toplanacaktır. Bu i~
le metgul olan tali komisyon vazife 
sinin mühim bir k .. mını ikmal et 
miştir. 

Komisyon bi.lhaı.sa tütünlerimizin 
nefisleş,tirilmeıİni, ihracatını fazlalaş 
tırılmaıı imkftnlannı ve müstahsili 
nazarı dikkate alarak faaliyetine de 
varn etmektedir. 
Şimdiye kadar bazı vilayetler ve 

mıntakalar dahilinde tütün :ıi.raati 
menedilmiş veya tahdide tahi tutul
muıtrr. Komİ•yon gördiitü lüzum 
üzerine ve türk tütününün daha 
fazla mefaaetini temin gayesile yeni 
den lıuı vilayet ve ınıntakalarda tü 
tün ziraatinin men'ini muvafık bul
mu9tur. Komisyon timdiye kadar ye 
ni tütün kanunu liyihasının umumi 
hükümlerini, tütün ziraatinin ne•·e 
!erde yapılıp nerelerde yapılamıyıı
cağına, ziraatin nasıl ve kimler ta
rafından icra edileceğine dair faııl
lan tespit ve müzakerelerini ikmal 
etmittir. 

Başmüdürlükler 

Kadrosu 

Mahkemelerde 

Bakırkoy yolundaki 
cinayet nasıl oldu? 

Hızır hiç bir şeyden haberdar 
olmadığını söylüyor •• 

1 •••••• 1 

Fazlı cinayeti yapmak için 100 lira almıı 
ve maktulü tuzağa mı düıürmüt? 

Hızır isminde birine geç vakit nun Balıkhane oktruva memuru 
Sirkeciden treni kaçırt~rak bera· İbrahim Ef. nin Ağırcezada du
berce karadan BakırköyÜne gittik ruşmaama devam edildi. 
leri bir sırada Ermeni hastanesi İbrahim Ef. oktruva resmi tah
önünde Üzerine hücum ederek ka· silitında kullanılan makbuzlarda 
sığından yaralayan ve bu yara ne- tahrifat yapmak ve yekllnların 
ticeainde ölümüne aebep olan Faz· 1 mikdannı yükaeltmekle maznun
lı ve arkadaşları Mevh'.ıt ve Em· dur. Madafaa şahitlerinin dinlen
rullahın muhakemelerine dün A· meıi için duruıma ba91.a güne 
ğırcezada devam edildi. Maktul kaldı. 
Hızırla Mevl\ıt Hayriye isminde 
bir kızı müştereken seviyorlar. 

Hayriye neticede Mevlude kıs
met oluyor. Hızır buna fena halde 
içerliyor. Aralarında müthif bir 
husumet ha, gösteriyor. Mevlütte, 
bu buıumet daha şedittir. Hızın 
öldürmek iç.in bir fırsat arayor ve 
nihayet Fazlı İıminde birine 100 
lira para vaat ederek Hızırla ah
bap olmaia teıvik ediyor. Mevh'it, 
Hızırla ötedeberide dola9ıyor ve 
nihayet bir akıam ona Sirkecide 
treni kaçırtıyor ve yaya olarak yo
la çıkıyorlar. Y anlannda Emrul
lah iıminde genç bir çocuk da var 
dır. incin top oynadığı bu yoldan 
geçerken maznun vekillerinin id
diasına göre Hızır Emrullaha aa
taşmak istiyor. Bunun üzerine Faz 
h da bıçağını çıkarıp Hızırm ka
sığına sap]ayor. 

Dünkü celaede Mevlut hiç bir 
~eyd<'n haberi olmadığım, söyledi 
Faz:, da Emrullahı kurtarmak i
çin Hızır& bıçak .. pladıtıru itiraf 
etti. Müdafaa vekili ~l:.lıtfaaıını 
yaptıktan ısonra muhakemenin hi
tam bulduğu tebliğ edildi. 18 a
ğustos perşembe günü mahkeme 
karannı verecektir. 

9800 liralık ıhtilas 
9800 lira ihtilaı etmekle maz· 

Spor 

Karara kaldı 
1830 lira parayı zimmetlerine 

gççirmekle maznun Muha»asatı 
zatiye Fatih mutemedi Kemal ve 
memurlardan Vehbi Beylerin mu· 
hakemeaine Ağrrcezada devam e
dildi. Kemal ve Vehbi Beylerin 
ihtilaı ettikleri parayı Adem Sah· 
ri Ef. isminde bir mutemedin bord 
roaunu atırarak İti ör.tbaa etmek 
istedikleri, fakat Maliye müfettit 
}erinin Kemal Beyin evinde yap
tık lan araştırma neticeıinde 15 
kadar mühürle birçok cüzdan ve
aair bazı evrak ele geçirildiii id
diasile mahkemeye ıevkedilmişler 
dir. 

Maznunlar, dünkü celaede ken 
dilerini müdafaaya çalı9tılar. Ba
zı ,ahitler dinlendikten ısonra du
ruşma müdafaa yapılmak İçin 
ba,ka güne bırakıldı. 

Yunus Nadi B. 
dava etti 

Köroğlu ıazeteaiııde çıkan bir 
yazıdan dolayı Cümbu.-iyet ıraze
tesi Batmubarriri Yunuı Nadi B. 
tarafmdan Bürhan Cahil Bey alo'!j' 
hine bir hakaret davaaı açılmıttır. 

Bu Cuma günü deniz sporları 
noktasından çok mühimdir 

Ayasofya 
Mozayıkları 

Cüzzam için 
Tetkikat 

Faaliyete tekrar bat Arjantin'den bir dok 
lanmak üzere eylül- tor geldi, Aksayı 
de nihayet verilecek şarka gidiyor •• 

Ayaaofya mozayıklarıru mey
dana çıkarmakta olan mütehaaııı 
M. Withmoor eyliil bidayetinde 
faaliyetine nihayet vererek mem· 
leketine avdet edecektir. Müte· 
haıııı ... 15 kinunuaanide tekrar ça· 
lıtmaga ba§lıyacaktır. Faaliyeti 
tetkik eden heyet raporunu tan
zim ederek, Maarif vekiletine 
göndermittir. Haber aldığnnıza 
göre, mozayiklann vaziyetinde 
bir tehlike mevcut değildir. 

Leyli 
Mektepler 

Bu sene pansiyon 
halinde 

idare edilecek 
Bu ıeneden itibaren leyli mektep

lerin pansiyon teklinde idaresine 
başlanacaktır. Maarif vek&leti panlİ
yon ücretlerini aaıiri 130 ve azami 
300 lira olarak tespit etmiftir. 55 li
ra maqlı memur çocuklanna yÜzde 
10, kard~ çocuklardan birinciye 
yüzde 15, diğerlerine yüzde 25 ten
zilat yapılacaktır. 

Dünkü sünnet 
düğünü 

Arjantin doktorlarından M. 
Arturo Deıpotin bir kaç ıünden 
beri tehrimizde bulunmaktadır. 
Dr. Deapotin Arjantin hükumeti 
tarafından cüzzam miakinlik il 
!etinin tedavi tarzı ve bu hastalık 
tan tahaffuz çareleri hakkında 
tetkikata memur edilmİJ, bu oe
beple haatalığİn en ziyade münte 
fİr bir halde bulunduğu Uzak 
Şark memleketlerınde bir tetkik 
aeyahatine çıkıntttir. Dr. Deıpotin 
diyor ki: 

- Miskinlik haatalıgı Tiırkiye 
de müntetir bir halde değildir 
Bununla beraber ben bu haıtalık
tan tahaffuz r "releri hakkında 
burada bazı Turk doktorlarile gÖ
rü9mek İllerim. Geçen aaırda mio
kinlik haatalıiı en ziyade Norveo; 
te aalgın bir halde ıdi. Bugun bu 
haatalığa en ziyade Hindistanda. 
Sanduvitch Haviti Japonya Fili 
pin adalarında, Şanghay, Kanton. 
Singapur, Hong-Kong'ta te .. düf 
olunuyor. Hindiatan'da 400 bin 
kadar miskin vardır. lıtanbuldan 
aonra birer birer bu memleketle
re giderek tetkikatta bulunacak 
•e elde ettiğim neticelere dair hü. 
kUmete bir rapor "ereceğim. Ar .. 
jantin hükUmeti bu rapor Üzerine 
bu haıtalığın tedavisi ve tahaffu 
zu hakkında bazı tedbirler ittiha. 
edecektir. 

Bu tetkika.tıma bakarak miı· 
kinliğin Arjantin'de aalgın bir hal 
de t>lduğunu zannetmeyiniz. El
yevm Arjantinde 400 kadar mia
kin vardır. Umumi harbe kadar 

Himayeyi etfal cemiyeti Akaaray bu baatalık bizde malıint bile de
tubeai fakir çocuklar menfaatine ğildi. Harpten aonra muhtelif 
olmak Üzere dün Sarayburnunda memleketlerden gelen miil•~ 

miıkinliğ-İ bize de '!.•'" .kıırf•· 
muazzam bir ıünnet düğünü tertip kiimet bu h•"' , n :>anayı ve 
etm.ittir. Dün 110 çocuk aünnet e- in h .... tıSı pavyonu zerafet ve 
dilmi9tir. Bunlardan 80 çocuk mec- :.,;,ıpıe ve Zınğal pavyonu yenı 
eaneıı yapılmıtlır. tem evlerin tam manaıilc canlan-

..Sünnet düğünü. d~v~tlilere .•f dırılmıı olması ile serginin ılk gü. 
ıuzel aaatler geçırtnuttır. .fit tü nünden beri nazarı dikkati celbct
gençleı m~eli t~ıi_I mekte idi. Jiiri hey ti her parçası 
malya Hilal mı~hf~lı · ( Ostand) a ayrı ayn giizel olan ıergide dekoraı 
rayı ahenk etm"t d ld"f • yon müsabakaaında isabetli bir ka
~bantla d~ '""~1 a gbe lodı unbız rar vcrdiginde heman herk mutle• 
da inceaa,. ~e verı en a a u fkti 
==='·ze bu mektubu Türk jü 

1 

N~i Nuri bey, bundan sonra 

d . d la - . •. b '0ddi • H. : •• , ...... .ı.... fabrikatörlere nt enıa e yapı cacı ıçm u ı aataıık liacu" uç • -· 

a da killriinden balledllmit ola- nllen bir nevi mikrop ıle airayet 
caktır.Orıanizaıy-unu yapan ıa eder. Bu mikropları şimdiye ka· 
zetedea ötrendifimizie -zaran dar üretmek imkinı elde edileme 
müaabakaya ittlrak eden yÜzücll dilinden bir aerum yapmak ka
lwin mecmuu JOO Ü ıeçmlttir. Bu bil olamamı,tır. Bu aebeple tahaf
yeldin )'Üzme tarihinde bir rekor fus için luutalan tecritten batka 
tetldl edebilir. Bakalım ne ola- çare yoktur. 
cak? Miakinliğin tedaviai için haata-

lk B k d d Bundan hatka Türkiye Deniz- lara camorjra yağı tirinıa edil-
Modada yüzme ve ye en, ey oz a a cillk federaıyonunun yelken komi mektedir. Bu Y•i Hindiotandaıye· 

ku-rek müsabakaları yapılacaktır teai tarafından tertip edilen .... tİ§en bu lıimde bir aiaçın _,.,,. 
tahilatmı ıpor aahlfemisde •erdi ımdan lıtihaal edilmektedir. 

Bugiin mevı~İn en mühim ı aimin ilk Yi!~ yan~~r. Bundan iimiıı: büyük yelken Y•ntı yapıla· Arjantin'de miıkinlerin tecridi 
günlerinden biridır. Şimdiye ka· batka 99bnmızaa butiln tanın• caktır. Bu yant memleketimizde için doktorlardan biri Parana 
dar ihmal edilmit olan deniz spor mq yüzücüleri bu yan§& ıiriyor- ilk defa yapılmaoı itibarile çok mi nehrinde bulunan küçük bir ada)'I 
lan buırün hep birden yapılıyor. lar. Bilhaua ıeçen ae.ne. dokuz him ve sayanı dikkattir. hükUmete terketınif, hükiimet te 
Bu; organizaıyon itibarile bir ha rekor kırmıt o!an Salımm bu mü Sonra Beykosda me•almin ilk haıtalann koloni halinde buraya 

Tevhit edilmelıte ol~n tiitiin. müı tA olmakla beraber hareket nok· aabakaya ıirmıı olmau yan9ın da kürek yanılan lıtanbul mmtaka nakli için tedbirler alm19tır. 
kirat ve tuz inhi.arları 1 ıtanbul tasından da oldukça iyidir. Bu ha ırüzel ve daba iddiah obna11n1 11 deniz heyeti tarafından tertip 
Batmüdürlülderi kadroıu yarın teb- gün dört yerde büyük spor hare temin edecektir. Çünkü Salim ile ediJmittir. Bundan batka Velief ... 
liğ edilecektir. lzmir, Ankara, Sam- keti 'o.rdır. diğer yüzücüler ara11nda ıreçen ae dide üçiincü at yanılan yapılacak 
ıun, Edirne inhiaar müdürlükleri de 1 - Modada aaat 9,5 ta batla- neden beri devam eden bir iddia tır. Karilerimize bunların hepai
bu ay nihayetinde tevhit edilmiş o- yan Cümhuriyet refikimiz yüzme vardır. O da Salimin açık denizde nin tafıilatmı yarınki nüıhamızda 
lacaktır. müıı.bakaaıdır. Bu aıüaabaka mev muvaffak olamayacafıdır. Bu ya verecetiz. 
....................................................... ~ .............................................. ~ ....... ~.~· .. ·········~·~·~·~·~·~· .. ·······~·~·~·~·~·~·~· ... ··• 
Aşkı Ef. Kanapesini tamir etti! Resimli hikaye 

Befiktat Halk Fır
kam tenezzühü 
Befiktat Cumhuriyet Halk fır· 

kaaının tertip ettiği deniz tene•· 
zühü dün Kalamtt vapurile yapıl· 
mııtır.Fırka te9kilatına menaup o
lanlarla ailelerinin bulunduğu mü 
tenezzıhini hamil vapur aaat ye. 
dide köprüden hareket etmiştir. 
Bundan sonra vapur Betiktaş, Or
taköy ve Arnavutköye uğradıktan 
aonra Boğazda Altınkuma kadar 
ıritmqtir. Vapur buradan avdetle 
... t 11 de BüyÜkadaya gelmiıtir, 

Avdetle Marmarada bir ceve
lan yapılmıı ve KadıkôyÜne, ayn) 
iakelelere uğranarak avdet edil. 
mittir. 

Bu d~niz cezintiainde vapurda 
bir cazbant ve aaz heyeti bulun
ınuftur. Tenezzüh, çok samimi ve 
ıüzel olmu~tur. 

ti•'- - d" f ·d Am · n-ub·ı· "--rikanın iki büyük dev miyeceğinden konferans şimdi- zari bir konıiıyon halinde top- ımai ıahada fedakirlık yapmak diriyor. Harpten evvel, hepimi imil altında takip ediliyor: 
. ""vam, ığertara tan a e J'U&K' ·ı • den akamete mahküm demek- !anacaklardır. ihzari komiıyon lizımdır. Buna pek yaklatmak zin pek iyi tanıdığı Sırbistan 1 - Dahili. Sırplılar anla. 
~ tetebbüaatta bulunmutlar- leti olan Arjantin! ~edBre2:J~- tir. şu devletler murahhulanndan istemiyorlar. Mali sabada bü- titmit, büyümüt, Yugoslavya mı9lardır ki, Yugoslavyayı yal· 
"U'. Ha"dı"ıatın ııarı"p ı"ıtihza•ı- nm da bu itle a i a ar 

0 
u . 'k b 1 ·ı · · kk · Am 'k 1 l ) k ed 1 --'- • · d h "ta ·· • d · • b 1 "d ~ d Gal"b Amen anın u şart an ı en mı.ire eptır: en a, ngi - tün imperator u tat avü eue ıımın e an uzenn e yerını nız as anna ı are etmelerine .ı_ ı_, lan anlatılmakta ır. ı a en ' 

•q- ai her iki taraf ta ayni gaye b "ki d sürmesine sebep şudur: Ame- tere, Franaa, Almanya, İtalya, cek olan mütterek bir paranm almıtb· Sırplılar kendilerine il- imki.n yoktur. Diğer milletlere 11inuıda çalı•makta ı"ıe de bı" - müesair tazyik te u ı ev- b k f be 1 J B 1 "k N 1 ·ı · ib k --'- 1 k 1 · f h d ..:L .. Jet tarafından yapılacaktır. rika. u on eransı, yne mi- aponya, e çı a, orveç. ç. kabulü fikrinden vazgeçı mıt- t a eueu meme et en, et e e idareye ittirak hakkı veril-
· ... irile rekabet halindedir. C.. .v. .v. .v. Jel borçlar hakkında bütün Av- tima mahallinin Londra ola. tir. İmperatorluk Merkes ban- dilmit arazi telikki ederek mer melidir. 
~Yeti akvam dünyanm nere- rupa devletlerile bir arada mü- cağı galip bir ihtimal olarak kası tesisi fikri de ameli olma- kezden idare etmek iıtemitler- 2- Harici. Fransa Yugo.-
'tııde olursa olıun her ihtilafı Cihan iktısat konferanA sı ~çkin zakereye çekilmesini temin İçin ileri sürülmektedir. dığı anlatıldı. Bilhassa bu para di. Bu siyasetin aksülimeli Sırp lavyayı bu siyaseti takip etmek 
lll hazırlıklar ba•ladı. merı a, k 1 b' tu k t ı·kk" t ... * ... 1 1 · K d ' k d • • y 1 ııa etmeğe kendisini salibiyet • . . uru muş ır za e a ı e - meııe e erı ana a nın ne • ar olmayan milletler arasında mil- ıçın tazyik ediyor. uııoı avya 
~~ addediyor. Diğer taraftan konferansa iştirak etmek ıçın miştir. Halbuki Amerikalılar Ottava imparatorluk konfe. Şimali Amerika ittihadına bağ- li hislerin taşkın bir halde te- ya bu idare tarzmm en uygun ol 
"lllerika da Cemiyeti akvamın gönderilen daveti kabul1 etmiş- borçlar meselesini Avrupalı- ransı müzakeratına devam et- lı bir memleket olduğunu teba- zabür etmesi olchı. Bunun da duğuna Frananılar bir defa 
llııiidahalesini Avrupa devletle- tir. Ancak bu kabulü öy e şart- !arla münferit halde müzakere mekle beraber, henüz hiç bir rüz ettirmesi itibarile dikkate akıülimeli oldu: 

1929 
da Kral kanidirler. Saniyen federal 

ıiııin müdahalesi telikki ede- lara bağlamıştır ki konferan~ın edeceklerini bildirdiler. Bu nok netice elde edilememiştir. Bili- fayandır. Sanki Amerikanın bir Al k bir deYlet teeia edilir. 
~ İti kendisi halletmek isti- mühim bir netice elde etmesıne ta da konferansta yalnız kala- kia müzakereler aradaki ihti. cüz'ü İngiltere ile müzakereye e sandr diktatrölüğünü ilin ae buna Bulgaristanın de 
'or. Filhakika Amerika ile Ce- ihtimal kalmamaktadır. A1mı;- cakları muhakkak olduğuna gö lifı tebarüz ettirmektedir. Ve girişmit gibi görünüyor. etti. Harp tahakkümünü aakerf iltihak etmesi ihtimali vardır. 
llııiyeti akvam arasında bir ih- rika ancak tamirat, .. kbey~; r•: re borçlar meselesinin müzake- konferans devam ettikçe, lngil- lmperatorluk konferansı tazyik ile kurmak iıtedi. 1929 Yugoslavya da Franaarun hi-
tilif tebarüz etmemi•tir. Fakat lel borçlar ve gümrued~al n e erkı resine yaklatmamakta haklı terede müzakerat arifeainde u- müıbet bir neticeye varmasa dan geçen sene eylQhine kadar 1 mayesinde olduğuna göre, F ran 

' 1 1 · " kere ı meme olabilirler. Fakat gümrük tari- yanan parlak ümitler sönmek- da hedıalde inkıta binini ver. memleket askeri bir hükumet sa, himayesini bütün Balkanla-
~e _birtol~uğuk hb~l~be. t~şdriki :.c:.:~: ~:nı;::.::sa ittirak ede- feleri ayrı bir meseledir. Bu tedir. memek için pamuk ipliğine bağ tarafından idare edildi. Geçen ra teşmil etmit olur. 
l aı e mıyere • ın ınn en . ·• d letl d meseleye de temas edilmeyin. Ticari sahada dominyonla- )anacaktır. sene eylulde tazyik bir az ge'l'· Yugoalavyadaki bu yeni si-
""-berdar deg"ilmi~ gibi davran· cektır. Ve dıger ev ker e k f b" · ı· ·ı h ed" ş· d" d · • .-.· t d • d 
lllıal mel b" "b"'. • keme bu •artlan kabul etme mec- ce on eranıtan ır n<!lıce çıka- nn ngı tereye am eşya ve gı- • .v. • f ı. ım 1 e aıya-.ın ama- yaset ogru an doğruya bizi de 

ar an ın ınnı çe - ' ı 1 d B da maddeleri ihracı ıuretile iı- Yu-lavya Batv-'-'lı" Ser- mile tersine çevrileceği ve Yu- ali.kadar ettiğin..ıı._ bunun 
1
·n-ılikl • ı ı kt d buriyetinde ka mış ar ır. ey- maz. ..- et<• -.o 

Beni. an ~şl ı mpa a ır. nelmilel borçlar veya bilhassa Konferansın içtima mahalli tifade etmek istedikleri anlaşı- khiç'in hafta arası beyanatı bu gosla,,,.ada ademi merkeziyet ! kişafını yakından takip etmelı 
o ıvya ı e araguay arasın· · "h" · b" t k 1 Fakat k b"I" d 1 ·ı 1 k t • t" · • b" "d • • •- " edec •· b"I k akl • "f d lid Lı -. ub t h" I" d e. gümrük tarifeleri görüşiılmedık I v.:..e:....t:a:.:r..;.1:.:.ı::;:n~1_;,,te;_s_ı_t _eLLm-eı...-'<ı.....L...:'Y:..o_r.....a...:......:ıt...,;mu.._.._a..:.._ı_•_n_e.....ın..cg;:....1 _-.Lmem...._ _ _ e_e_s_ı.;.y_a_•_e .. ı_n_ı .. n-;.y_eo_ı -'-'.ı..'-a .. re9 __ •_ • _ _ ._. __ •u_s ___ e..;g;..ı_ı_-~·..;ÇO;..._me_r __ ı_v_e_ı.;;.sti=;;;a=e=;:;ir:.:·'----..ı ~ m asama a a evam • . . . 
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\srın ıımdesi "MlLLlYET" tir. 
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suretle kendisinin sizin Yatacb
ğınız alemden hariçte bulundu

! ğunu göstermek ister. B~r uil 
için e!layilik asıldır. Bır şey 

Askeri bahisler 

ÇANAKKALE .. 
burlarımız, takip ederek (Conk )111•••••• BAHÇESİ 
baym) ile (Kocaçimen} ara&ında- Yarın akşam: Meşhur ye şayanı hayret 
ki •ırtları zaptetmişlerdi. Bu es· 1 
nada: ( Conkbaym} ile ( Düzle· 1 

pe) arasındaki garba doğru uza· 
nan çıkıntının şimalindeki dik ' 
yamaçlarından aşağıya doğru a~ 
kın ediyorlardı •u 

.Cüceler Rövü eye ti 
GLAUER ROYAL MlDGET'S(KLE1N aber OHO) t 2 AGUSTOS 19 3 2 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Telgı·af adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

beş kuruş ediyorsa o seve se
ve altı ku~ verir. Eğer siz 
beş kuruşluk şeyi asile altıya 
satmak istemezseniz sizi iyi bir 
satıcı telakki etmez.Çünkü asil, 
halk tabakasından yüksek fiat. 
la alış veriş etmelidir. 

Asil görüşürken pek az ha
reket yapar. Bir şeye çabuk ça 
buk ehemmiyet atfetmez. Bir 

'ı yerde otururken vaziyetini sık 
sık değiştirmez, bir şeyi sıkı 

\ tutmaz .. Hatta hazan zevcesi
ni bile .•. 

Gazi Hz. bir defa da Çanakka. 
lede Türk milletinin 

makus talihini nasıl yendiler? 

Oradaki çiftlik yaylasını elde 
etmek ve elden kaçırmamak için, 
hücum kollarımızla, lngiliz mü
dafiileri arasında aüngü süngüye 
boğuımalar olmuştu. 

Saat 10,SS te Çiftlik yaylası 
da kahraman askerlerimiz tara .. 
fından zaptedilmiş ve bu hücum· 
dan yak;ıfını kurtarabilen lngiliz 
[er de daha geriye çekilmişlerdi. 1 

tesmiye edilen ve 17 cüceden mürekkep olup 1915 senesindenberi bütün 
dünyada n1uvaffakiyetli devirler icra ettikten sonra ~ehrimizde de 

oyunlarına başlayorlar. 

ASRİN EN BÜYÜK HARiKASIDIR. 
RöVü VE EGLENCELER PROGRAMI -

CüCEL~RDEN MÜREKKEP VE İKİ UFAK 
ALETİ MUSİKİYE ÜZERİNDE OYNAYAN 

CAZ ORKESTRA. 
. ABONE üCRETLERl: 

Tiirkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 a,.lığı 4- 8-

6 
" 

7 so 14 -

i2 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti &'eçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler ~n müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların meı'u
liyetini kabul etmes. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "!ilköy aıkeri rasat merlı:e · 

zindeıo veril- malumata göre 
bugün hava kısmen bulutlu ve §İ
mali iıtilnımetlerden rüzgarlı ola· 
rak devam edecektir. 

11-8-932 tarihinde hava tazyiki 

761 milimetre en çok aıcaklık 28 
en ""' aıcaklık 15 santiırrat kayde· 
dilmittir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .• 

Kanaldan 
Sicilya ya •• 

Katanya 5 Ağustos 932 
• 

Bir vapurda seyahat eden
lerin ekserisi -neden bil
mem- kibar görünmek mecbu 
riyetini hissettikleri ıçın va
purlarda hakiki kibara güç te
sadüf edilir. Hele yemeklerde .. 
Papuç kadar ağzına, nohut ka
dar lokma sckaolar, kibarlık 
olsun diye eriği bıçakla kesip 
yiyenler, seyahati ayrı bir ha
yat addettiklerinden kendileri
ni unuturlar ve kendilerini unut 
turduğu için seyahati severler. 

·(: * * 
Bizirr.. • apurun ikinci mev-

-

v 

Anzak 1-<.o 

Arıburrıu 

10 ağustoa 

JfO A e:.u5 tO'i -1915 

~ 
~ 

d 
K .An~fart~ 

-1 l · çe,t.,.. /JtL 
,.,,~. ~ ~· .,..t.fl-· 

B.Anaf&rt~ 

kılibı 1 ıın\>irligv ini yapacağım 

kiinde bir Amerikalı, garip bir ı 
Amerikalı var .. Horoz taklidi 
yapıyor, fena satranç oynuyor, 
her şeye gülüyor ve İngilizce
den başka lisan bilmiyor. İddia 
sına göre Amerikada çalıştığı 
müessese aylığını yüzde altmış 
kestiği için işmdi on beş ay için 
Avrupaya gelmiş, evveli Al
manyaya gidiyor. Orada alman 
cayı öğrenecek, sonra İspanya 
ya geçip İspanyolca öğrenecek 
ondan sonra Avrupada iş bula. 
ca'<. Nasrettin Hocanın köyün 
yoluna karaçalı dikip davarlar 
geçerken takılacak yünlerden 
para kazanmak istemesine ben
zeyen bir fikir ... 

Bu zat dün vapurun vinçle- Kr'Ol<i: 5 . 
rak heyecanını '•' a. dünyaya . . d 1 k · 

· d d 1 k'" M rının yanında o aşır en yem _ 
ur ve vıc anın an a ara .,.. · b b" d . . .. · 10 ağustos Canakkalenin mu-J taburlarını bir abda bu' t :-

mek lüzumunda musırdır. ' t-. oyj,anmış ır t !mırı~ uzeru;~ 0 kadderatım değiıtiren gündür. zında sü·k··· :_;.unu (y~p~-
onl . b T'"rk k u ve pan a onu oya o u. "Ceneral Oglander,, ,ı;.. • .. )ddu bas ınğ, obnunk umb. upı; 

ar ıae u il şuur ve u ı_, . b d . . .. . k" nar a yaptı ı as mm ır ••ı · d efb 1 ·• u emırın uzerıne ~ 

'l'" kail.~u;n dm uı;:un~ dn a- yınca iradt. ·aş boya) levhası a ı: "10 ağuıto• ,dhı «aaat S,45 idi. 
ma t 0

1
Y edı b~r1 •un, atta uy- metinle•meye b gözlüg" ü olma- t ı · T ı . olarak, ufuktan Bu baskında Ceneral Oglan-

muyor ar ı e. ~ . ek -rı:• ?.z .'g';.ıarının coşup geldi- der' in de dediği gibi "lngiliz ıi-
Hars i,i! vatan ve devlet Mı. Boyaya ~1; ~-~,';,üılerdi," yani lngilizler perlerinin muhafızlarından pek 
Milli hars anla,ılmaz duyu- mantıksız haı-eketleri ~. vanp t;:; manasile baskına uğramıı- azı kurtulabilıniıti." "lııırillıı: 

l V d d ki h' 1 k d 1 · · · · ··~ı .,- lardı siperlerinin gerisinde ve vadide ur. e 0 uygu ur er mi _ açmayor u. ,m ıcını 1101 
10 

• 
l ı, Mustafa Kemal Bey (Gazi ihtiyatta bulunan bir lngilio: tabu 
;_,.p•tr!-",'tt~tt~~n~"l'"o.t -;,;:ıİ~ al,!aUl , .... ~ wv.-ap .r:asını harretleri} top,.u hazırlığı yap- ru da baskına uğramıf, efradı çil 

• • 0:rı"Jnqlll>f8J ">il•!.......- •• ı••••• T P"l nq · i uıt•P'>l'KOZ ugu tırmadan düşmanın dikkatini ce\- yavrusu gibi dağılmıftı.,. 
·l" nq!ll! P!q \iZ 11unu"koq U!-13 \"° WlJ"•"l ı!q' ! ..ifn kıçı betmeden, hücuma tahsis ettiği Saat S,SO de hücum eden ta-
! ıpıııı"l"l .ıa\ aı~ı >puı~ll au'i!u~ •'l~"'t u•pung •. ·. na 
-uıı'\ 11"11\"1.-.q u"n\•ıuı uıJ\tvq uap .31 ın'IJ"J!IU u !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!I 

uıw• .. ıı:ı"l aı~:!u:ı ı~a11a.C'!:IU~ ız•q -ııs 'i!'1'-"'' * * Fransız vapurunun feci akıbe- dan daha muntazam ve daha 
-•"1•3 ·np\0 d. "ı.&.a.Cl91{11i !la.&.!-1 J;9.ı"8•J1V . . 
• .ıat•P"PP" l!qnuı · nl{!lll l""I , 4abah hızım saatler tinden sonra bütün kumpanya- hareketlidir. Bunu da Liman 
~:.,q 0'.ı!qpa1 nq uaı~" znJJ..;I\~ ""I 'f<,Icuların saatleri birer sa lar her yolculukta böyle yangın şirketi müdürü Beyin görmesi-

.. "1°f.. ap ısa.ı - · 1 d G b d • · 1 · k ·· led" H b ·•.:! ·.ııq ~~ unllng ·•!P"l'liit gerı a ın ı. ar a ogru gıt- manevrası yapı masını emret. nı ço oz ım. am urga, 
mışuni::'" 'B'll't8ıq 0ıapu0rda ofr tiğimiz için saatimizi ona göre mişler .• Bütün gayretlere rağ- Marsilyaya, Ceneveye, Anver
prens bir de zevcesi var. Mısır- ayar ettik. Demek hayattan rr en ikinci mevkide biribirine se değil evveli Katanyaya ben
lı olduğu söylenen bu zat zev- bir saat çaldık. O halde çok ya- pek yakın oturan iki gencin zemeyi hedef ittihaz etsek daha 
cesile pürüzsüz bir fransızca şamak istiyorsak muttasıl gar- kalplerindeki ateşi söndüreme- iyi olurdu. Bu suretle liman §ir 
görüşmektedir. be doğru gitmeliyiz.. Gitmeli. diklerini meterdotel .iddia edi- ketinde memurlara ucuz kaıar 

Bu münasebetle size (asa- yiz amma gaprte de gidilecek yordu. peyniri ve Ne.tele çukulatası 
let) hakkında bazı şeyler yaz- şey kaldı mı? "" "" "" satmaktan daha ba§ka işler bu-
n:ak isterim: Lehülhamt bizde * * * Cuma sabahı yedide Sicil. lunduğu anlaşılabilirdi .. 
mevcut olmayan asil sınıfın en Akşama doğru etrafımızda yanın sabah güneşine gülümse "" ,. "" 
büyük vasfı mümeyizi aptallık- hiç bir vapur yok iken bizimki yen sahilleri görüldü. 7 buçukta Ya! geçen mektubumda 1111ut 
tır. Y aradılı§ta aptal olmasa bi birden bire ötmeye başladı. Katanya limanına girdik. Şeb- tum. Bizim Hollandalı ile olan 
le asalet icabı aptal görünmeye Anlamak için harekete geçece- rin biraz dış kenarlarındaki macera ciddileşiyor, herif ka
mecburdur. Mesele bir konta, ğimiz sırada garson geldi ve plajlar bana belediyemizin marasını değiştirip benim ka. 
bir markiye elhasıl bir asile en mürettebat arasında yangın ma Fluryada yapacağı plajları ha- maranın yanına nakletmiş. Na. 
basit bir şeyden bahsetseler nevraları yapılacağını söyledi. tırlattı. Ufacık bir şehirdeki bu zarı dikkatimi celbetti ve bu 
-ne bileyim- ekmeğin okka- Düdükler çalındı, çanlar çalın- plajları görmesini belediye he- sabah metrdotele bunun sebe
ıı şu kadar eder deseniz sizi dı. Tayfalar, ellerinde can kur- yeti fenniyeler müdürü için şa- bini ve herifin hüviyetini sor
hayretle dinler ve bütün sözle- taranlarla inip çıktılar .. Biraz yanı temenni buldum. dum. Gülümsedi ve bana bu i'i 
rinizi hayretle dinlemek zaru- sonra herkes yerli yerine git- Limana gelince, bu İsmini akşama anlatacağını söyledi. 
retindedir. Babasından, anasın- ti ve sükun avdet etti. Zanne- çoğumuzun duymadığımız Si- Bakalım akıbeti ne çıkacak? 
dan öyle görmüştür. Çünkü bu derim, Şapdenizinde yanan cilya limanı İstanbul limanın- FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 59 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Münakaıalarının nazikleşen 

en tatlı noktasında annelerinin 
biraz serzenişli ihtarlarile ev
lerine girmek mecburiyetinde 
kaldılar .••. 

Her iki anne de birer küçük 
öfke hafakanı geçirmekte idi
ler.". 

İçeri girer girmez Hanıme
fendi oğluna yüzünü asarak: 

- Orhan dedi .• Komıu kÖ§k 
teki insanların terbiyelerine di
yeceğim yok.. Temiz bir aile 
tikin korkunç bir esrarla örtü
lü bir tarafları var. Görmedin 
mi Rasiha Hanım kızını nasıl 
bir öfke ile aldı, götürdü. Bu 
cin tutmuş kızla birden bire 
böyle teklifsizliğe dökülmesen 
iyi edersin .• 

Geçirdiği tatlı münakaşanın 
belecanile hala yüreği titreyen 
Orhan ne diyeceğini bilmez bir 

lık i inde: 

- Anne o genç ben genç .. 
- Evet .. O genç, sen genç 

iıte asıl tehlike bura da ya .. 
- Öyle melek gibi bir kızda 

ne tehlike tevehhüm ediyorsu· 
nuz anne? 

- Allah Allah.. Bu kadar 
İşittiklerimize ve gördüklerimi 
ze karşı nasıl oluyor da böyle 
nikbinlikten gelebiliyorsun oğ
lum? 
- İşittiklerimizden ve gör

düklerimizden ahlakan bu kr. 
zın bir taksiri bulunduğunu ba
na isbat edebilir misiniz anne? 

- Benim isbatıma hacet 
yok .. Bu hakikati sarra ihbarla
rına en ziyade inandığın ruh
lar söyledi .. 

- Ruhlar Şehamet ahlaksız
. dır demediler ... 

- Ruhlar bu kızın başından 
bir nikah geçmiş olduğunu ve 
bu macerada iki katil cina eti 

bekle
tehdit 

vukua geldiğini haber verdiler. lamıyacağım bir itaati 
Onlardan kendimizi sakınmak meyiniz .. Ben nasihat, 
için ihbarın bu kadarı kafi de. devirlerini geçirdim. 
ğil mi? - Senden İtaat beklemeye-

- Anne ne demek istiyorsu yim. Bir anaya karşı güzel ul-
nuz? Açık söyleyiniz.. 

1 

timatom doğrusu lakin nasıl 
- Ne demek isteyeceğim... oluyor da ruhların ikazlarına 

Talat Bey Abdüllatif Beyle, rağmen bu kız çarçabuk seni 
ben Rasiha Hanımla nasıl res- bana karşı itaatten menedebili. 
miyet dahilinde görüşüyorsak yor? Nasıl bir sihirle ahlakın 
sen de Şehametle yöle konuş- böyle bozuluveriyor? 
malısın .. Bu perili kızla gece Orhan gömleğini yırtar gibi 
mehtaplarda kuytu yerlere çe- açtığı göğsünü annesine göste
kilip te diz dize, nefes nefese rerek: 
dertleşmekten aşıkane fısıldaş- - Anneciğim burada bir vol 
maktan seni menediyorum. An kan yanıyor merhamet ... 
!adın mı?. - Aman yarabbi .. Neler işi-

- Ah anne maalesef... tiyorum? Kadın, kız, sevgi söz-
- Nedir maalesef? !erini benim önümde göbeğine 
- Bu emrinize itaat edemi- kadar kızarmadan ağzına ala-

yeceğim ... Ömrümde ilk defa o- mayan bu edepli, bu utangaç ço 
!arak size karşı isyan ıztıra- cuk şimdi bir tulumhacı gibi 
rında kalıyorum. gönlünün ateşini bağırmaktan 

Hanımefendi birden sinirle- sıkılmayor .... 
nerek: Orhan cevap olarak kesik 

- Of ... İsyan .. Bu vahsi ke- kesik hüngürdüyordu .. 
limeyi bana karşı kutlanm~ktan Birden kalbine kaynanalık 
sıkılmıyor musun? kıskançlığı bastıran anne şöyle 

Orhan hüngürtü ile başını boşandı: 
bir mektep çocuğu gibi iki dir- - Bu kız oğlumu böyle ne 
seğinin arasında duvara vere- çabuk büyüledi? Bu kız perili 
rek: değil.. Perinin kendisi ... Adını .. 

Sol cenahımızda isey taarruz ; 
eden kıt'alarımız, (Şahin sırtı) na İki saatlik yeni ~e fevkalade numerolar. 
kadar ilerlemitlerdi. 

Fakat bu sırada kıt'alarımız 
o kadar ilerlemişlerdi ki, düşman 
donanmaaının ve (Şahin Tepe} de 
ki düıman kıt'alannın şiddetli 
yan ate~ine uğramıı1ar ve fazla 
telefat vermeğe başlamıtlardı. 

Bll n1üstesna programa ili.veten: Meşhur fantezist MONTY
MeşhL•r Brezilyalı GAUCHOS1ar: OS. WALTER & GERS - Günün 
muzafferleri RENEE & RAME ile diğer 5 parlak ve eğlenceli Numero. 

Cuma ve Pazar günleri 17 .30 d::ı matineler. 

Bunun üzerine hem fazla za .. 
yiattan korunmak, hem elde edi- ı 
len galibiyeti korumak, makaadi.. ki, vaziyet tam 48 saat devam 
le (Conkbayırı) eaa• sırt hattı- eden kanlı boğuşmalarla, ve Türk 
nın garp yamacında yerleımişler lerin lehine dönmüş ve "Türkün 

Yeni 11eşriyat 

makô.s talii" bir .kere daha ora-
di.. . "d" 

Bu suretle, Gazi Hazretleri, da yenilmış 1 1• 

Üç çiçek, bir böce 
lskender Fahreddin Beyin yeni i 

ki eseri neıredilmiştir. Bunlarda 
birisi "Üç çiçek bir böcek'' ismind 
ki romandır. Almancadan tercüm 
edi]miştir. Aile romanıdrr. Mevzu 
evlat sevgisi ile aşkın tabliline v 
ikisinden birisinin galibiyetini tea 

Henüz adetçe İngilizlerden daha kaymakam rütpesinde ( A· 
nafartalar) mıntakasında, (Arı az olan kahraman askerlerimiz, 
burnu) ve (Conkbayırı) saha- bütün boğaza hakim noktalara 
aında, yani Çanakkale harbinin kat'i şurette yerleşmiş bulunuyor· 
tam mihrak noktasındaki guru.. lardı .. 
pun kumandasını, bu seferin en "Bir daha lngilizler, bu hi
buhranlı geçen bir anında der'uh kim yerleri elde etmek için Türk
te ebnit ve tam 48 .saat zarfında )ere taarruz edememişlerdi.,, 
(yani 9 ve 10 ağuatos günlerin- "Bu suretle Gazi Hazretleri 
de), hem (Anafartalar) dan düş daha 9 ve 10 ağustosta Çanakka
manm yapmak istediği büyük ku.. le muharebelerinin mukadderatı .. 
ıatma hareketini tardetmiş, hem nı tayin etmiş bulunuyorlardı.,, 

pitc tahsis edilmiştir. 

de ( Conkbayırı) odan, dü§ma· Filhakika bundan •onra vazi
nın yapmak istediği büyiik yar- yet daima lehimize devam etmiş 
ma te§ebbüaünü, bozmuf, ve düf'" ve neticede düfman birçok tered 
manın ele geçirdiği en mühim dütlerden sonra, Çanakkaleyi bo 
kilit noktası olan (Conkbayın) §altmağa mecbur olmuştu ... 
nı istirdat etmek suretile, Cene• Artık tahakkuk etmittir ki, 

ikinci kitap ta kaptan Scott'un s 
güzeşti ki cenup hutpunun ketfidi 
İ•kendeı· Fahreddin Bey her iki ter 
cümesinde de muvaffak olmuştur 
Tefeyyüz kütüphanesi tarafında 
neşreolunan bu eserleri 
deriz. 

ÇANAK KALE 
ral (Hamilton) un hakikaten ma· Çanakkale zaferini dört tarihe Şehitlerini ziyaı et 
hiraııe bir surette tertip ettiği medyunuz, 18 mart, 25 nisan, 15 Ey L Ü L 
pllnı alt üst eylemitti.. 9 ağustos, ve 10 ağustos .. 

Bu muharebelerde: 6 - 10 a- Bunlardan son üç günün en ı GÜJ~CfIMA l, vapuır"le 
ğustoa günleri , yani yalnız 4 gün büy~k kahramanı da, o tek adam; J r.--•••••••••••ıii! 
lük muharebede, Anburnu mm- Gazı.. . . .. .. .. . 
takasında l~ç-ilizler>.in zayi~tı Mustafa Kemal hazretlerını~ ~ lstanbu~ ~orduncu ıcıa memurlu-
tam. 12,000; hızım zayıatımız ıse daha f~!k,. : ..ı.,.~ .. ~,.l~nr vf" ~=-. ..aodar\; ıamanu ... ,J.-.....itO' ~ı.ct H.iy .. 

reımi tarihçemize g;.: ... , ~d.ttııstı-l makam rutpesı~de ıke.ı;ı, Çan~kka met takdir edilen Kadıköyünde Ha-
ta 6.9'.lO '-""" bayın) nda le mubarebelerınde gostermış ol-
<>.r..,, .Anbuİnunda 2000 olmak duğu gayet yiiksek hizmetleri sanpaıa mahallesinde Kurbağlı dere 

uzere 18,130 kiti idi.. hakkile tarif ve takdir etmek, de üçüncü •okakh eski 9 mükeırcr 
Bu netice hakkında Cene- hakikatte mümkün değildir. yeni 23 No. lu kayden 131 zira 6 

ral Oglander diyor: Ceneral Oglander'in dediği gi- parmak m'ktarlı halen bir bap ha e 
bi: "Daha frrka kumandanı iken "9 atuotoıtaki çifte muvaffa

kryetaizlik - yani lngill:ılerin 
hem (Arıburnun) da hem (Ana
fartalar) da uğradıkları muvaf
fakryetlizlikler - Çanakkale har 
bl bat kumandanı "Ceneral Ha
mllton) un ağuatos taarruzu için 
hazırladığı planın iflla ettiğine 
şimdiden bir allmet idi." 

"lngilislerin iki ııibı istirahat 
ederek Türklere vakit kazandır
mıf ohnalarma rağmen Türk or
dusunun vaziyeti 9 ağustos fecir 
vaktine kadar tehlikeli idi.,, 

"Çanakkale boğazının dar yer 
lerinin müdafaası için hayati e .. 
hemmiyeti haiz olan Sarıbayır 
(yani Koca çimen - Conk bayı
n) sırtları İngilizler tarafından 
zaptedilmek tehlikesine uğramıt 
bulunuyorlardı .. ., 

" (Sartbayır) sırtmın ıimalin· 
deki (Anafartalar) açıi!;ı 9 uncu 
ln&'İliZ kolorduıunun iki fırkası
na kartı pek zayıf ( 1,500 kitilik 
3 taburluk) bir Tiirk kuvveti ta
rafından müdafaa ediliyordu. 
Halbuki buradan (Sarıbayır) aırt 
ları kııfatılabilirdi .. ., 

Anafartalar mm takasında: 
" (Teketepe) sırtı da, ehemmi
yeti' olduğu halde, burada müda
faa tertibatı yoktu.,, 

lıte ( Cenera 1 Og lander) in 
"Türk ordusunun vaziyeti 9 ağua 
tos fecir vaktine kadar tehlikeli 
idi.,. diye işaret ettiği dakika, 
evvelce de iıaret ettiğimiz veçhi .. 
le, 19 uncu fırka kumandanı kay
makam Mu&tafa Kemal Beyin 
(Gazi hazretlerinin) , gurup ku
mandanlığına tayin edildiği vazi
feye başladığı dakikadır. 

Ve o dakikadan itibarendir 

harikuli.de dehaaı ve vaziyeti ça- nin nısıf hissesi ar:ık arttn·roaya vaz 
buk kavrayıfı, ve yaptığı azim- edilmiş olup 21-8-0 32 tari "ı1de şart 
kir hareketlerle yalnız büyiik 
bir muharebenin mukadderatını, 
mecrasını değiıtirmekle kalma
ınıı; bütün bir harbin akibetini 

namesi divanhaneye tcıl:k dil •rı.!l< 
12-9-932 tarihine müsadif i,Jazartesi 
günü saat 14 den 17 ye kadar Islan 

ve batta bir imparatorluğun ta- bul dördüncü icra dairesinde açık 
ilini değiıtirecek derecede derin 
tesirler yapmıf, engfn neticeler 
vermişti.,, 

Biz buna şunu 1111.ve ederek 
sözü bitireceğiz: : 

"Çanakkale., bath batına bir 
tarihtir. O, yalnız Tllrk tarihi
nin değil, dllnya tarihinin gidi. 
tini deififtiren bir tarihtir ... 

Bugün dıllnyanm manl!!araıını 

art!:ırma ile satılacaktır. Arttırma İ

k .cidir. Birinci arttırmasında 450 

liraya talip çıkmış olup bu kere e• 
çok arttıranın üstünde b1rakdaca~c 

tır. Arttrrmaya iştirak için yüzde 

yedi teminat alınır. Müterakim ver~ 
gller ile belediye resimleri vakıf İca· 
resi mü,teriye aittir. icra ve iflas 

de§iımiı görilyorsak, bunu tev- kanununun 119 uncu maddesine tev 
llt eden cihan harbinin mihverini, flkan hakları tapo sicillerile sabit ol 
düg" ümünü "Çanakkale,, teşkil e-

mıyan ipotekli alacaklılar ile diğer der ... 
Dünya tarihinde geçmit her aliikadaranın irtifak hakkı sahipleri

büyiik hadisede, en mühim rolü nin bu haklarını ve hususla faiz ve 
oynadığr, tarihin son tetkiklerile mesarife dair olan iddialarını ilan ta 
ayan beyan olmu§ olan Türk mil rihinden itibaren 20 gün içinde ev
leti, yine dünyanın en büyük ve .k .. b" 1 ·1 b"ld" 1 · ı· · h. d" 1 · d b" · • b ra ı muı ıte erı e ı ırme erı azım eftnz a ıae erın en ırını ve af.. . . . • 
lıcasını tetkil etmit olan dünya dır. Ak&ı halde hakları tapo sıcıUen-
barbinde dahi gene dünya ıümul j ıe sabit olmıyan satış bedelinin pay. 
rolünü oynamı,tır · laşmaıından hariç kalırlar. Alikada!' 

Türkün buradaki rolü İse !arı itbu maddei kanuniye ahkiimı-
"Çanakkale" de baılamış, ( Dum- n .. f"k" h k t t' ı · 
1 ) d b 1 tı na gore tevı ı are e emeen ve 
upmar a aıarı mı§ r.. . 

Çünkü Türk tarihinin bu dev- daha fazla malumat al"?ak ısteye~I~ 
rinde, Türk milleti, Türk deha" rin 931-405 dosya No. sıle memurıye 
aını, kafa tasında, Türk azmini tirhize müracaatları i18.n olunur. 
tunç göğsünde teksif etmiş olan, 
Türk sevk ve idaresini, tam bir 
aalahiyetle temsil eden "Büvük Dr. TAŞÇlYAN 
Gazi,, yi engin kudret ve kabili- Zührevi ve bevli hastalıklar teda-
Y"tlerin kaynağı olan aaiJ h.l'tğrın 
dan cıkarmı, bulunuyordu. 

. A. R. 

vibaneai. Eminönü, Köpriibaıı Re .. 
ıadiye caddesi, Hüseyin efendi haa.. 

lıydı. Bastığı toprağı ateşe, zel lenilen böyle bir musibet kartı -Yavrum öfke ile biraz sert 
zeleye veriyor .. AHahım ıeytan ımda ne ıstırap saatleri geçire- söyledim fakat darılma .. Görü
ş.errinden sen bizi koru.. Batı· ceğini bir kere düşün.. yorum ki gülden naziksin .. liri 
mıza neler gelecek acaba? Or- -Anne kendisine malik deği sözle sararıp soluveriyorsun., 
han Şehametin uğruna aklını !im.... Ne yapalım ki sen ruhunu hale. 
kaçırdın .. Belki yarın hayatını - Kendine malik değilsin.. ka nezretmiş bakirlerden birı-
da feda edeceksin., Cinlerin zaptındasın. Yüreğin- sin •• Kimse ile gönül alıp ver-
~ Hayır demiyorum anne... den volkanlar fışkırıyor .• Fakat meye mezun değilsin.. Zira 

iktiza ederse... Orhan seni bu cehennem aleti hem kendinin hem de sevdiği-
- Sus bu ine kadar gül ile içide yalnız bırakmayacağım... nin felaketine sebep olursun. 

dokunmaya kıyamadığım ağzı- Okızın aşkından, habis ruhların - Anne bana anlatmak için 
na şimdi tokalı yersin... tasallutundan kurtaracağım. nafile yorulma. 

Orhan şöyle inledi: _ 31 _ - Yavrucuğum .. Feliketze-
- Anneciğim döv ... öldür... T hl"k (" k desin •• Gençsin .. Bazan kendi 

Fakat Şehametle aramıza gir. e 1 e 1 muata a kendini unutuyorsun.. Böyle 
me .. Sonu pek fena olur.. Ana oğul arasındaki bu şaşırdığın anlarda aklını başına 

Birden bire parlayan bu ate- hengame böyle devam ederken toplamaya uğraşmak analığın 
şin karşısında zavallı anne ne öbür tarafta da küçük bir kı- bana emrettiği bir vazifedir. 
yapacağını şaşırdı. Son perde- yamet kopuyordu. Rasiha Ha- - Kendimi kaybedip te ne 
ye çıkan öfkesinin sesile: mm kabahat işlemiş bir mek- yapıyorum anneciğim? 

- O kızla bana yer verme- ı tep çocuğu gibi kızını önüne - Bu Velittin Paşa ailesi 
diğin aranızda cinler, periler düşürerek eve soktu. Odasına şimdiye kadar tanıştığımız in
var .. Ruhların kehanetleri işte 

1 

kadar çıkardı. Ana kız ikisi de 
1 
sanların içinde ahlakan en yük-

ayni aynine geldi çıktı. Uzakta helecan içinde idiler. · sek tabakadandır .. 
işlenen bir cinayetin felaketi · Anne bir yaylım öfke saça- - Ben bu sözlerin aksini id-
ailemizden bir genç erkeğin ba 1 rak söylendi. Fakat kızının git- dia etmiyorum ki.:. 
şına patlayacağını haber ver- tikçe artan solgunluğundan şef- - Evet fakat bız her hoş· 
mişlerdi. F eli.ket İfte o kız. kati galeyana geldi. Yarım bar landığımız aile ile dost 
Genç erkek te sensin. Neticesi dak suyun içine bir az çiçek su- oluvermeye mezun kimselerden 
müthiş bir belaya doğru ko- yu akıtarak onun ağzına dök- değiliz. Bunlar ile de hemence
şar adımla atılıyorsun.. Ruhu- tü .. Artanını da kendisi icti. cik bu kadar sıkı fıkı içli dışlı 
nun bütün ihtimamile seni bu Sonra zavallının yüzünü öpe.ok olmamalıydık. 
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anşları 
Bııgun Moda'da denizcilik 
"••yonu yelken komitesi ta
llıdan tertip edilen ilk yelken 
d 1 yapılacaktır. Memleketi-
• bu ıpora ait tahai cayrette• 
~iç bir teY yaprlamamııtı. 
il federaayonumıu bu ihti-
• Yakından ali.kadar ola
bn İtten tam manaıile anla
•• Avrupada pek büyük töh
?lalıibi bulunan Doktor De

. ıırırut Beyi bu itla baıma 
!~it ve kendisine tam bir 
t et .,,.rmiftlr. Doktor De-
~ikat- tam bir vukufla 

• 
1~n ilk yanıının teklini, 

ve tanını teıbit ettikten 
k 1 'l, hugiin bu tetebbüıü fili-
1 i ~aına koyuyor. Müaabaka 

L_ Yelken cirecek ve bunlar 
an ""teaori üzerinde küçük ve : t:_ olmak üzere teabit edile-

u 8ııedan aonra aynlmıt olan 
ve ~teforilerde iftirak eden yel •- b 9)'ftelmilel nlsamata uy-

~ . lr teldlde aynlacak ve 8 ıru 
e<' İl•erinde yanıa çıkacaklar
·r. Milaabalta aahaaı büyük 11-

- lr İçin tll:rledir: 
r. lıloc1a, Kalam•f, F < nerbah-

~ t,,.,;:lıada.. Suad iye, Fener
~ ie, KalaDUf Modadır. Küçük 
fle.r için F enerbahçe, Kınalı 

l blbeaafed çok uzun olduğu i
u yolun yanıına bir ıaman
konacak ve müaabıklar bu 

~~dırayı iıkelelerine alarak 
l)''tıye eeçeceklerdir. 
ltİİ9üklerin aahası ıudur: 

11.toda, Kalamıf, F enerbahçe, 
I ndıra, Suadiye, F enerbahçe, 
~. Moda. Bu müaabaka 

1 
leketimizde ilk yelkerı yarı
dufu için çok cazip olacağı 
in edilmektedir. Bu yarıf 

b~hnak dolayıaile, ıitndi tecrü-
1 ır ınahiyettedir. 2 eylulde ya
n'talr olan müsabaka ıehrimi
• ~tı iyi yelkenlerini ihtiva ede•t.,., 
llöyle efuıel bir işe önayak 
nlat:ı t brik eder ve kendile
~ ınuvaffakı;retler temenni e
"I~. 

llnadan - Akdenize 
t .o\nıaturya Un:ron Yat kulübü 

1 
larından ve Alman Hanseatik 

kencili mektebi mezunların-
ıniirekkep yirmi bet kitilik 

1Porcu kafileıi bir kaç gün 
C.l Viyana'dan Tuna tarikile 
""Unize eelmifti. Makaadı aeya
":. harbi umumiden sonra açık 
·ıı.2lerden mahrum edilen Avua 
::• genç yelken spon:ulannın 
1 ~rkur,, kotraıile lıtanbuldan 

1
1h •Yarak Venedik'te bitecek 

't' aftalık bir açık deniz seya-
, l Yapmak imki.nıru vermek 
1, 

l(afile burada Turing Club 
~ llııııa Denizcilik F ederaayonu 
•ıııe komiteıi reiıi Ekrem Rüt

~bB_.,y ile vaktile Unyon Yat ku
._ llnün meclis idareai azaaın .. 

11 bulunmu~ olan Denizcilik Fe
~l'e.ıyonumuzun yelkencilik ko .. 
ıteai reiıi Doktor Demir Turgut 
~ler tarafından istikbal olun

.~, ve şehrimizde kaldıkları üç 
lııı Zarfında spon:ulara latan
tı~'un şayanı tema§a bir çok yer .. 
•• d .. , . . gez ın mııtır. 

~ liareket edecekleri eün Avu•
fit-t-ya. tnaslahatgüzan, Macar ge .. 

0
; Ve bazı miıafirlerile birlikte 

•lı:•alarile Heybeliadaya eide
t! deniz liaemizi ziyaret etmiş .. 
~: Ve mektepte &'Ördükleri mÜ• 
ı~"'lfleliyet ve hüınü kabülden 
~İt ltıdade mütehauia olmutlar
&tl • .:8u ziyaretten sonra kotra 
~1Ylikada önünde de bir müddet 
lııin""' ve burada misafirlerle ••k lflandarlar yolculara veda ede 
l._ı- karaya ç.ıkmıtlar ve sporcu
•t,,, IJtu dağı ve Bursayı ziyaret 
"'!c e_lc Üz'!'re Mudanya'ya müte-

t.ahen yelken açmıtlardır. 
ı.,. ~Udanya'dan aonra yelkenci
>\. Ete adalarını, Yunanistan, 
tj~avutlulı, ve Dalmaçya aahille
~i~ ziyaret edecekler ve Vene
-.~ te bu güzel ceveli.na nihayet 

'•ceklerdir. 

~i 811 pelı sevimli ve eürbüz de
~~ ıporcularına seli.metler ve 
~>ait rüzgarlar dileriz. 

de, Sporcular kafile.sinin reisi ve
~" ederken resmi ve geyri rea
>ı 1 

lfleha filimiz tarafından hakla
~ ~a. gösterilmiş olan aıarı mu
~\ bet ve mihmannuvaziden mü-
1\ı ~ıaia olarak minnettarlıkları
•ld ifade için aöz bulamamakta 
l\i l.1iunu, ~ehrimizin güzellikleri 
ı;,.~ kendilerinde unutulmaz te-
1ı,,ler bıraktığını ve hele lıtan
~·· l.1!nu2un deniz sporları için 
tı llnyanm en müsait aaha$ı olduğu 
\~ hayretlerle eördüklerini ve bıı 
•, •ı.tıta Avrupa'da seve seve 
tı kanat ile propaganda yapma
ı~azife addettiklerini ve ıeh
fiJ,, :ı:e tekrar ve daha büyük ka
ı4 lerle gelmek arzusunda bu
~ llduklarını arkadaşları namına 
~~~an ve teyit etmişlerdir ki, 
ııb_ k . " d Qll """41 no taı nazarımıza gore e 
r dcevelanın ehemmiyeti de bıı· 

~dır. 

p 
Davis kupasının çok 
enteresan bir tarafı 

Fransızlar 24 Singlin 17 sini ve 
6duble'ın 3 tanesini kazandılar 

Turnuı•anın en mul'lıffak oııurıcusp Buratro 
. çonra ( ,çağdaki /Joratro 'dur) 

maçtan 

Daviı kupası maçı geçen haf- ı ve 3 - 2 yine P, lip çıkarak biri 
ta içinde oynandı ve FransızJar biri ardına 6 defa olarak: Davia 
6 ıncı defa olarak kupayı nıuha- k!'paıını kl\zanmış oldular. Şim
faza ettiler. Bu büyük muvaffa- dı; Fransız takım•nın oyuncula
kıyet Avrupa matbuatında sütun rı: 
aütun yer iıgal etti ve maçlann - Ki, Boratro Brugnon Coc
bütün tafsilatı en hurda teferrü- j het, ve Lacostc'd~n ibarettir_ 
atı~ ~adar ~vı:ııpa. matbuo.t~ bu seneler ;;:arfında kaç oyun yap 
karılerıne venldı Bız d<! bu sahı tıklarım ve hangilerini kazandık
femizde atağı yukarı maçlar hak l ıannı hangilerini kaybettiklerini 
~ında. bir fikir verebildik kanaa- ı yazacağız. Evvela Cochd'den baı 
tındeyız. laya1ım: 

Bugün, bu maçlaı·ın en entere~ r 1927 Tilden .. Cochet 6-4, 2-6, 
aan tarafını da okuyucularımıza 6-2, 8-6 
veriyoruz. Şöyle ki: 1927 senesin 1927 Cochet - Yohenston 6-4' 
den bu seneye kadar oynanan 4-6, 6--2, 6-4 
Davis kupa11 maçlarında, singl 1928 Cochet-Tilden 
ve dabıllerin kimler tarafından 6-3 

9-7, 8-6, 

ve ne skorla kazanıldığını yaza- 1928 (Cochet-Boratro) (Til-
cağız. den - Hun ter) 6-4, 6-8, 7 .5, 4-6, 

Fransızlar bu maçlarda oyna.. 6-2 . 
24 · ld 17 sini ve 6 dabl- 1929 Cochet-Tılden 

nan sıng en l 63 
den 3 taneaini kazanmışlardır. • 

6-3, 6-1, 

b b"yük muvaffakiyeti 1929 Cochet-Lott 6-1, 3-6, 6-0, 
Fransa; u u 6 3 
4 vatanda•ına medyundur. Bun- · . 
lar da şunlardır: Brugnon, Borat- 1929 (Van Ryn - Allıson) (Coc-
ro Cochet ve I..acoste. het - Boratro) 6-1, 8-6, 6-4 

' 1930 Cochet-Lott 6-4, 6-2, 6-2 
1927 seneainde Filadelfiyada 1930 Cochet-Tilden 4-6 6-3 

Amerika ile Fransa finali için 6 .. J 7 ... 5 ' , 
karıılatmışlar ve 3 galibiyete kar l930 (Cochet - Brugnon) (Van 
şı 2 mağlübiyetle Daviı kupasm• Ryn - Allisou) 6.3 7 5 1-6 6-2 
Fran11zlar kazanmışlardır. Galibi 1931 Cochet-A~ıtın' 3-S 11-9 
yetler Singldendir. 6-2 6-4 ' ' 

1928 senesinde yine A~eri~~ 1'931 Cochet-Perry 6-4, 1-6, 9-7, 
ile Franaa bu turnuvanın fınalını 6-J. 
Pariste oynamışlar, ve Fransızlar 
4 galibiyet kazanmışlar ve bir de 
fa da mağlup olmuşlardır. 

Galibiyetler 3 singl ve bir dahi-

dir. 

l 929 Pariste bu iki devl".'t~n 
oyunculan yine ayni kupa ıçın 
çarpışmışlar ve Fransızlar 3 - 2 
galip gelmitlerdir. Bu muvaffa
kıyetlerine singl de ol?'uştur. 

1930 aenesinde Parıate oyna
nan Davis kupasını yine. Fra~aız
lar kazanmışlar ve rakıplerı b1:'
lunan Amerikayı 3 ıiı;ıgl v~ ~ır 
dahi kazanmak suretıle maglup 
etmişlerdir. 

1931 seneıinde Franıa finale 
kalan lngiltere ile ~y.nam•f. v~ 

h larını 3 e kartı ıkı galıbı-
asmı · 1 d' B yetle mağlüp etmı? er1dır. d' u ga-

libiyetler de yine sıng en ır. 

1932 de Fransızlar tekrar 
Amerikalılar ile karşılaşmıılar 

1931 (Cochet - Brugnon) (Hug 
heı Kingılay) 6-1, 5-7, 6-3, 8-6 

1932 Cochet-Alliıon 5-7, 7-5, 
6-2 

l 932 Vineı-Cochet 4-6, 0-6, 7-5, 
8-6, 6-2. 

1932 (Van Ryn - Alliıon) (Coc 
het - Brugnon) 6 3, 11-13, 7 -5, 
4-6, 6-4. 

Neticede Cochet 10 ainel ga
libiyete mukabil 2 defa mağlup 
olmut ve 3 dübl galibiyete muka
bil 2 defa yenilmi,tir. 

Boratro 
1927 (Tilden - Hunter) (Brug

non - Boratro) 3-6, 6-3, 4-6, 6-0. 
1928 (Boratro - Cochet) (Til

den - Hun ter) 6-4, 6-8, 7-5, 4-6, 
6-2. 

1929 Boratro - Lott 
6-4, 7-5. 

6-1, 3-6, 

1929 Tilden - Boratro 4-6, 6-1, 

Yüzme 
Müsabakası 

Cümhuriyet refikimiz buaiin 
Moda'dan Kalaınıı'a ve Kalamıı
tan Moda'ya olmak üzere bir 
Y.Üzme müsabakas1 tertip etmit
tır. 

. Bu mevsimde hiç bir yüzme 
müaabakası yapılmadıtr için bu 
hareket yerinde atıllllJf bir adım
dır. Yarıtın mesafesi her aene 
yapılan deniz yarıılarmdan kısa 
olmakla beraber, yine ihtiyaca 
kafidir. 

Müsabakaya şehrimiz spor-
cularının hemen hemen ekserisi 
ittirak etmektedirler. Bilha .. a iç-
lerinde geçen •ene dokuz tane 1 
Türkiye rekoru kırmağa muvaf
fak olan Salimin bulunması bu 
yantm zevkini fazlala,tırmakta
dır. 

Salim bu aene yine eski rakip· 
leri ile çarpıttığı gibi yeni rakip 
ler ile de çarpıfacaktır. Bundan 
dolayıdır ki, yanş daha çok aii
zel olacağı tahmin edilebilir. 

Seyrisefain 
Yedikule 

Bueün Y edikule aahaaında olduk 
qa entereaan maçlar vardır. Çoktan 
beri ıahada göremediğimiz Seyri Se 
fain talmnile y-i t"teldı:ül eden 
Y edlkule spor kulübünün birinci ve 
ikinci takrmlan birer maç yapacak
lardır. 

Buodan sonra Şark Şimendifer
le.· kulübü tekaütleri' ile Y edikule 

ıpor kulübü teknütleri aıasında bır 
maç yapdacaktır. 1 

Her halde hu ıonuncu maç ta 
çok enteresan olacaktır 

Dünya güzeli bugün paris'te Şergide en iyi 
bekleniyor iki pavyon 

(Başı 1 inci sahifede) 1 batlark~n perde yavaş yavaı a- (Başı 1 inci sahifede) 
bir akıam evvelki müsamereyi eöl 1 çıldı. Alkış sağnağı bitince bizi k~ k~~m~ş~u. Onun için sergidt> 
gede bırakan tertibat alıruruıtı. halka takdim ettiler. dunku gunun ba;ka bir hususiyet 
Güzeller, burada pijamalarile pi& Sır.t Yugoalavya Misine ve ba- vardı. 
jı dolduran güzide kalabalığın a- na gelince alkıtlar, tufan halini Dekorasyon birinci ve ikincisini 
rasma karı~ıtlar~ı. . al~ı .. Ben, lu~ızı t_u;raletimi giy- tayin eden jürinin raporu sa.at 18.S 

Nazarı dıkkatı ... celbeden b~r mııtım. ~omıte reısı M. Marke da okunacağı için binlerce merakl. 
~Y. v.arsa.'. o d~ bu &'~zel~e~den hıç hal_kı ae!,a.mla~ıktan sonra "Mis bu saatten çok evvel sergi bahçe ı
bı~ı~n g~z~llık ~elımeaının -~~.. Unıvere dedı ve durdu. Hepimiz ni doldurmağa baılamıştı. Herke~ 
~· ıfadeıını nefaınde cemett~_iı ıd he.~ec;a.n _fırtınasına tutulmu,tuk. sergi radyosunun i13.n edeceği iıim. 
~ıaı"!<la bu!unmam~aı, ve ıruzel- Muthıt bır çarpıntı ... Nihayet M. l leri beklemekte idi. Bu meyanda bir 
lıklerıne ragmen mutevazıane do Marke, tekrar harekete geldi: çok fabrikatörler bahi"le t t 
!aşmaları idi. O.nlar! bel~i .ki aade . - Mi• Türki ... Miı Onivere de- mutlardı. Saat 18 de f::b~kat:r'i! 
ce ırklıann~.'' ıu.zellı~!e~ın.~ temaıl dı.... . . 1 :>eı·gı kon1iserlik dair ı · nde toplan.. 
etmeklc muftehır corunuyorlar- T~rı! edılemeyecek kadar kuv- dılar. 
dı. vetlı bır alkıt tufanı içinde aevgi- S · k · · N . · N • be ·-. ,. ·· ı d" ~ · r 1 t'kl" 1 ergı omıserı "\znu ı urı y JU M. de Fouquıeres ın soy e ıgı ı s ı a mar.şım12 çaltnmağa 

gibi yalnız maddi değil, burada batladı. Sanki memleketin koku- ı 
manevi 'güzelliği de bulmak ka- sunu duyuyordum. Hepiniz, bü
bildi. Batlanndaki taç, hiç birinin tün sevdiklerim gözümün önüne 
ailevi faziletleri Üzerinde bir ağır geldiniz. Ah anneciğim bilhassa 
lık teıkil ehniyordu. Eğer yalnız sen ... 
bir kaçından bahsetmek İcap eder Herkes, beni tebrik için sahne-
se dimya güzeli bir ıeyhüliıli.m ve k09uyordu. 
hafideıi, Yugoslav güzeli bir Or- M. Marke Belçikanın verdi
todokı papaıının kızı olduğunu ii pırlanta bi.r iğneyi göaüme tak 
söyleyebiliriz. tı. Tekrar teşekkür ettim. Gene 

Denilebilir ki, eüzelleri alkışla alkıt, alkıt··· 
mak için halk biribirini eziyordu. Sonra herkes sustu. Belçika 
Hatta deniz bile kendilerini gör- Miıi yanıma doğru geldi. Elinde 
mek için sanki onlara doğru uzan bir altın kupa vardı. Spa fehri na 
mıştı. mına beni tebrik ettikten sonra 

Güzeller, mütenekkiren banyo kupayı verdi, elimi sıkb ve ÖpÜf· 
etmek suretile denizin bu nazikiı- tük. l 
ne ziyaretini iade etmit oldular. Diğer mislerle de öpüştükten i',..r_..~ 

Bu deniz banyoaunun sadeliği, sonra onlar sahneyi terkettiler. 
güzellere 0 kadar yaraşmıttı ki Yalnız ben kaldım. Konuşurl<en 
halk, bir müddet suda da onları tekrar filmlerimizi aldılar. iki iiç 
gözlerile takip etti. Halk diyip aaat tiyatroda kaldıkta• sonra o
geçmemeli. içlerinde bütün dün- tele döndüm. 
yanın tanıdığı yüksek şöhretli Otele döndüğümüz zaman, al· 
kimseler de var: Komple Veıton' kıt, kıyamet kopuyordu. Müşkü
u ile tenis şampiyonu Borotra, !atla otele girebildik. 
spor kıyafetile mefhur Ağahan, - - "Mis Ünivere'i İsteriz. Balko 
banyo elbisesile, maruf ressam na çık.sın •. diye bağırıııyorlardı. 
Van Don .. en, tenis kıyafetile Mau M. Marke, beni elimden tutarak 
rice Rost";.nd ve daha boyle bir balkona çıkardı: 
çok kimıeler, güzelleri yakından - Y aıa Mis Türki •. Y aıa Mia 
görmek için ne yapcaklarmı pşır Onivere 5esleri etrafımı çınlattı. 
mı,lardı. Balkona ıevgili bayrağımızı asmıf 

6-4, 7-5. 1 Geçen ıene Fransı~ eüıeli inti- !ardı. Garip bir teessGrle adeta 
1929 (Van Ryn - Allison) (Bo- hap edilen Jeanne Julia Oovil'de gözlerim Yatardı. 

ratro - Cocbet) 6-1, 8-6, 6-4 cınsi Fransız eazibeıinin en aalıihi Ah bir lstanbula dönaek .. 

Bı. n l · i ka:u111an vitrin 
rinin rapc unu ihtiva eden zarfı ka. 
ıadan çıkardı. Zarf açıldı. Nazmi 
Nuri bey radyo ahizesi önünde ra
poru okumağa başladı. Niha:ret öii
renildi. Sergi birincisi Sanayi ve 
Maadin Bankası devlet fabnke.ları 
nın pavyonu, ikincisi Zm.ğal kereste 
fabrikalan ve İn aat tirketi pavyonu 
idi. 

Herkea bu kararı takdirle karşı
lam ta idi. Hakikaten Sanayi ve 
maadin bankası pavyonu zerafet ve 
eyı tezyiple ve Zınğal pavyonu yeni 
sistem evlcnn tam manasilc canlan .. 
dırılmıt ohnası ile serginin ilk gü
nünden beri nazarı dikkati celb t 
mekte idi. Jüri heyeti her parçası 
ayrı ayn güzel olan sergide dekora& 
yon müsabakasında isabetli bir ka
rar verdiğinde heman herle mütte
fikti. 

1930 Tilden - Boratro 2-6, 7-5, yettar mümeaaili ııfotile bütün gü Sonra belediye reiıi eeldi ve be 
6-4, 7-5. zellere rehberlik ediyordu. Bu ae ni aktam yemeğine davet etti. Ak 

1930 Boratro - Lott 5-7, 6-3, vimlı ve takrak Fransız güzeli, tam yemeğini belediy reiıile bera 
2 r, 6-2, S 6 mahcuı> ve 't'Ütevazi görünen gÜ· her yedik aonra tekrar ba,ka bir 

1931 Perry - Boratro 4-6, 10·8, zell.erı ı:ıce nüktel;ri ve tatlı bela- ı tiyatroye gittik. Gene o bitmez tli 
6-0, 4-6, 6 4. gatıle adeta teshır etmekte oldu kenmez alkışlar başladı. 

1931 Austin • Boratro 7-5, 1 ğu gö~ülüyor. .. . . • . 
1 

Sabah aaat sekizde (Ostand)a 
6-3, 3-6, 7-5. Oovil'de aon gunlerın hır hadı 

1932 Boratro - Vines 6-4, 6-2, ıesı de Soleil'in yanı başmda bir 
3-6, 6-4 "Buhran Ban" nm açılmıt olmaaı 

1932 Boratro - lliann 1-6, 3-6, I dır. Bu resmi kütal, harpten evvPI 
6-4, 6-2 7-5. ki kolay eğlentilerin tatlı günlerı 

Neticede Boratro dört tane ni hatırlatan manidar bir reımi 
singl kazanmış ve dort tane kay küşattı. Dovil, önümüzdeki hafta 
betmittir. DabldP- bir defa kazan için işidilmemiş eğlenceler hazır· 
mış iki defa yenilmiştir. lamklıı menuldilr. 

Laco.~le Dovil ~elediy.eıi v~ . g.8zin_?la-
rı şehre zıyaretçı celbı ıçın guzel 

6-3, le~in ş~refine yeniden birkaç mü 1927 Lacoste - Jonhston 
6-2, 6-2. 

1927 Lacoıtıo - Tilden 9-7, 
6-3. 

samere tertip etmiştir. 
8-6, En kibar plaj mahallerinden 

1928 Tilden - Lacoıte 1-6, 
6-4, 2-6. 

l 928 Lacoate - Henneuey 
6-1, 7-5, 6-3. 

biri olan Baul şehri belediyeıi de 
6-4, güzelimizi davet etmektedir. Di

nard'dan da davet vaki olmuştur. 
15 Ağ'uıtoı Vichy'nin bayram 

günü olduğundan güzelimi~in o 
tarihte Vichy'de bulunması tıddet 
le arzu edilmektedir. Keriman 
Halis Hanımın bu davetlere ica· 
bet edip etmey .. ceği henüz malum 

4-6, 

Neticede I..acoste 3 ıingl ka-
zanm.ı§ ve bir tane kaybetm.iı-
tir. 

Brugno11 
1927 (Tilden - Hunter) (Brug

non - Boratro) 3-6, 6-3, 6-3, 4-6, 
6-0. 

1930 (Brugnon - Cochet) (Van 
Ryn - Alliıon) 6-3, 7-5, 1-6, 6-2. 

1931 (Bruenon - Cochet) (Hug 
hes - Kingsley) 6-1, 5-7, 6-3, 8-6. 

1932 (Van Ryn - Alliaon, ( Brug 
non - Cochet) 6-3, 11-3, 7-5 4-6 
64. , ' 

Neticede iki dübl kazanmıt 
ve iki tane kaybetmittir. 

Davis kupasını11 lıasılıta 

Bu sene oynanan Davis kupası 
finali üç günde 1,970, 000 frank 
hasılat yapmııtır. Bu yekün ee
çen seneki yekündan aşağı yuka
rı 118,000 frank fazladır. 

Tahmin edildiğine göre, Da. 
vis kupası maçları batka yerde 
oynanmazsa. daha fazla hasılat 
yapmanın imkanı yoktur. Çiinkü 
Roland - Carroa atadı bu kadar 
halkın oturmasına müsait değil
dir. 

Finalın son günü olan pazar 
eünü bu ıtadın kapısından tak
riben 2,000 kiti geri dönmek mec 
buriyetinde kalmıştır. 

değildir. 

Ece bir pre11si11 izdivaç 
teklifini kabul etmedi 
OOVIL, 11 (Milliyet) - El

yevm Avrupada hükümran olan 
bir hanedana menıup bir Prens, 
Keriman Halis Hanımın desti İz· 
divacını talep etmiıti. 

Keriman Halis Hanım, bu tek· 
lifi reddetıniş •e verdiği cevapta: 
"Ben ancak kendi ırkdaılanm
dan İ.ir erkekle evlenmeği dütü-

" d . t" nüyorum. emıf ır. 

Keriman H. nasıl kraliçe 
olduğunu a11latıyor 

Dünya kı·aiiçesi Keriman Ha
nun annesine gönc'erdiği mektup 
ların biı·inde müsabakanın nasıl 
yapıldığını anlatırken ezcümle di 
yor k;: 

- lıte nihayet heyecanla bek
lediğir-iz müaabllk" günü geldi. 
Tuvaletimiz t~mam olmu§tu. Ga
zinoya gittik. Bizi hakem heyeti
nin huzuruna çıkarddar. Muaye .. 
ne batladı, Beşer beter bir daha 
hakeaı karsısına çıktık. Bu esna 
da muhtelif resimler de alınıyor
du. Ak~at ı terefimize balo veril· 
di. Baloda şehrin bütün kib .. r a
ileleri ·e dünyanın her tarafından 
aelmiş meraklı!ar hazır bulunu· 
yordu. GüzelleT, aıra ile gelirken 
alkıılar bulad" Sıra Mis Yugos
Javyaya gelince bir alkış tufanı 
koptu. Ben alt<ıtlanmazsaın diye 
korkuyordum. M.is Türk de!'lir den 
mez, öyle bir alkış ba,ladı ki, aa
lc.n adeta aarsılıyordu. 

Balodan sonra otellerimize dön 
di. k. Ertesi akşam yani, pazar gü 
nli bizi tiyatroya götürdüler. Bu
rada hakemin karan tebliğ edile 
cekti. Herkesin gözleri biribirinin 
~ ü:..-ünde dolafıyordu, fakat bu ba 
lr:ış1ur kıakançlık eseri değil, ıami 
mi. idi. Sahne, müsabakaya İşti
ral eden milletlerin bayraklarile 
şl ~enmİ$tİ. Bizim için konulan 
aandalyelere sıra ile oturduk. He
yecan ve korku tekrar bat1amıf· 
tı. Maamafih gördüğüm alkışlar 

r ve takdiı ler bir dereceye kadar 

hareket ettik. Ostanda geldi!timiz 

gece şerefimize verilen baloda bu 

lunduk. Size bu mektubu Türk jü Nazmi Nuri bey, bundan sonra 
riai Mümtaz Beyin odasında yazı sergiye iıtirak eden fabrikatörlere 
yorum. Anne görme, ne kadar ae. hitaben ~u nutku eöyledi: 
vimli. ne tirin ve kıymettar bir re- ı ., Muht rem efendiler, 
fikaıı Vd r Burada onunla öyle / " Dördüncü yerli mallar sergisi. 
İyi arkadat olduk ki. Çok samimi nin dekorasyon birincisi Yerli mal
bir Hanımefendi.. Sana gıyaben lar pa&llrını., ve iklnci.ıi Zinfal tirke
seliml ... rı var. Galiba, yirmi gün tine Sanayi Birlitinin h diyclerini 
kadar burada kalacağız.'' vermek saadeti, dört senelk müıkül 

Mektubun bundan sonraıı se· meaaimin mükafatı olarak bana tev-
li.mlardan ibarettir. di edildi. Bunları takdim ederken 

1 • •• •• kıymettar dekoraayonunuzla ıergi-
: mizin gÜ7.elleşmesinde mühim 8.mil 

Muğla'da 
Zelzele 

l olduğunuzu kaydetmek isterim. 
Efkiırı umumlyenin pek haklı olarak 

' takdir ve tebrik ettiği dördüncü yerli 
mallar sergisi sizin ve muhterem ar 
kada,larınızm mütterelı gayretile vu 

(Başı 1 inci sahifede) cude gelmiş çok kuvvetli bir eser· 

ınitti.r ' dir · Yülııek ve kadirşinas halkımızın 

Dalıiliye ııekl/inin felqrafı yerli mallarına göaterdiği alakadan 
ANKARA. 11. A.A.- Sey~atta cesaret alarak _gelecek ı~rgileri~in 

bulunan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya daha .parl~~ ~ı~ ".'evcudıyet halınde 
Bey zelzele haberini ahr almaz Bar· arze~~ılece-gını umıt etmekte asla te-
tı d M •1 il" t' b' I af reddut etmem. n an ug a v aye ıne ır te gr . . . • 
çekerek feli.ketzedelere teesl\Ür ve Tebrı~ v~ m,~saınızde muvaffakı4 

· ı · · b'ld' ·ı · · ·ı- yetler dılerım. tazıyet erının ı ırı mesını ve vı a~ S . d.. ak k d 19 .. lOO 
yetçe kendilerine yardım için der- , . ergı un ,a~a a ar. ~- . 
h 1 · d t db' ı · ı kışi tarafından zıyaret edılmı~tır. a ıcap e en e ır erın a ımnasıru .. . · 'lıi . d 
b'ld' · 1· Bugun sergının ı ncı cuma11 ır. Bu 

ı ımuş ır. b 1 bu .. . . k k 1 ba 

1 
se ep e gun serııının ço a a ~ 

Hilaliahmerln yardımları lık olacağı şimdiden anlaşılmakta-

AN~RA! 11. A;A.- f:iilaliah- 1 dırDün aktam ı•rgiyi Mısırden Jeb
mer cemıyetı umumı merkezı Dadya imize gelen mısır baro heyeti ziya. 
felaketzedeleri ~~n ilk ve acil bir ;et etmiştir. lıkenderiye ve Kahire
yardım ~ı~. uzer~ se~en ç_~ırın , nin en mümtaz avukatlarından mü~ 
Muğla vılayetine gonderilmesını Eı 1 relılıep olan heyet azaaı yerli mallaı 
kiJe~i~ Hili.liahmer merkezine tebliğ ıersıiıini büyük bir takdiri~ kar4ıla
etn~ışbr. A • mışlardır. Sergi komiserliği tarafın-
Er~~rum seylapze.d~lerı.ne d~ yar- dan ıergide heyet azası şerefine 25 

d•m ıçın Erzunım vılayetıne bır tel- ki Tk b' k i af t' ·ı · 
~f çekerek yardnna muhtaç. olan-

1
. şıNı 1~ Na ş~mbe zty afe 1 dverıT~''ı." •A ·• . ır. azmı urı y ar ın an ur 

ların mıktarını ıormu,tur. lerin Mııırldara karşı kardeılik his ... 
Kiiylerde terinden bahiı çok eüzel bir nutuk i 

ANKARA, 11. _ Muğlada tid- rat edilmiş ve Mısı~lı ~eret ·~.isi ta
detli bir zelzele olmuıtur. Hareketi rafından ~dwap ~er~m~4tır. Dun

1 
ak

arzın en fazla tesirini Muğlanın Va- ta,j,/ı~r:ı.,' ~ ;um ":'Jet gen.j. er 
diye köyü duymuttur. Bu köydeki "?I • ı ~ Gr ınl an "Ov 1 a le'!''.' ı ~e-
192 evden 87 si kimilen yıkılmııtır. J rı ~ıştır. enç .~. a avere. ısmı_n· 
Bu evlerin bir çoğu eayri kabili iı- dekı komedi muzıkah tem11l etmı4-
lıiın bir bale gelmitlir. lnıanca za- ler ve çok muvaffak olmuşlardır. Bu 
yiat yolıtlD'. Hliteketi arz mahallıf.e eün. se.r!'İ~e ıeıli ~.ilim alınacaktır. 
çadırlar gllnderilmiıtir. Seılı filımı operator Rağıp Bey ken 

Bundan başka köylülere yardım i- di yaptığı yerli ıesli makina ile ala-
çin tedbir alınmıttır. caktır. Filim sabah saat 10 da alına

caktır. 

8 Metreden 
Aşağı! 

Unkapanı 
Köprüsü 

Unkapanı koprÜıü çok bozuk 
~ir amele ağır olduğundan araba. .ve. k.8"'yonla

• rın o; •cmeıl menedıllllJfti. Fakat 
surette yaralandı 1 bu ı · tle vesaiti nakliye Galata 

l<öprw.unde teklıüf ettiğinden 
Dün aabah Kumkapıda Erme- ısef ,j itki.t etınektedir. 

ni kilisesinin kurıunfarıru tamir et on ve arabalardan bir kıı-
mekte olan 26 yaı1arında Artin n gene Unkapanı köprÜaÜD.• 

Davis kupası duble maç/aruıdan bir enstantan6 j bana ceae.ret veı·iyordu. 
Belçika milli mıırıı çalınmağa 

birden müvazeneıini kaybederek dt..'."1 geçmesini temin iç.in bu köp. 
8 metre irtifadan atağı dütmÜf- rün:.iıı muvakkatan tamiri karar
tür. Artin haatahaneve kaldml- lattırılmııtır. Tamir •Ür'atle ikmal 
DU!tır. edilecektir. 



Yeni Romanya 
Kabinesi 

BOKREŞ, 11 A.A. - Romanya 
kabineai tu •uretle te4ekkül et
mittir: 

Batvekil ve Hariciye Nazırı M. 
Vaida, Maliye nazırı M. Minerea
ko, Adliye nazın M. Papoviçi, Da
hiliye Nazırı M. Mihalake, Sanayi 
ve ticaret nazın M. Ma1rdearu. Zi 
raat Nazırı M. Eitzeıco, Meaai 
Nazm M. loanitzaesco, Münaka· 
lat Ye nafia Nazırı M. Tirto, Ma
arif Nazın M. Guoti, Ordu Nazm 
Jeneral S.naonoviçi. 

Yeni lı::abine oaat 14 le yemin 
etmı.tir. Eıki kabinedeki müate
tarlar ipb olumnu,lardır. M. Ha
lipa Ye M. Haboıano da kabineye 
m-ur edilmitlerdir. 

Brezilya 
İhtilali 

LONDRA, 11 A.A. - Timea 
1 ıazeteainin Buenoa Aire•'den ia
tihbarınn ııöre, bütün cephede fe· 
deral kıtaabn kartıaında mükem· 
mel aurette tecbiz edilmif 60,000 
Sao-Paul'lı mevki almıtbr. Ancak 
bu 60,000 kiti diğer Brezilya eya
letlerinin ıarih surette vaziyetle· 
rini tayin etmelerine intizaren te
dafüi vaziyetlerini muhafaza et
mektedirler. Bunlar, bilhaua 
Santa-Catherina eyaletinin kendi 
davalanna sahabet edeceğini ümit 
etmektedirler. 

Batvekil, bugün meb'usan mec
liıinin aktedeceği celaenin bidaye 
tinde vakayi hakkında izahat Ye
recektir. 

Nafia nazırı M. Prieto, ıimdiye 
kadar rnektum kalmaıına lüzum 
görülmüt olan tedbirlerin netredi
leceğini beyan etmittir. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

V ekiletçe ketifnamesinin tadil edilmesinden dolayı ihalesin 
den aarfı nazarla münakasaaı tehir edilen Geyve köprüsünün ta
mirab muaddel 8359 lira 35 kuruşluk keşifnamesi ve şartnamesi 
mucibince Ağustosun 31 inci çarşamba günü saat on beşte ihale 
edilmek üzenı kapalı zarfla yeniden münakasaya konmuştur. Ta 
lip olanların mezkür tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak
kat teminat mektubu veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
münakasa kanunundaki tarifat veçhile Kocaeli Vilayeti daimi 
encümenine vermeleri ve tartnamesini görmek isteyenlerin en
cümen kalemine müracaatları. n (4009) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Seyyit Melıınet ve Seyyit Tahir Efendilerin 22-3-928 tarihli 
ve 778 hesap numaralı borç aenedile istikraz eyledikleri 925 lira 
meblii mukabilinde Sandığımız namına merhun buhmanTavtan 
tatmda K&tipainan mahallwindeDaltabançetmesi sokağında esk.i 
2 Mü. ve yeai 2 No. lı 112 artın araa üzerinde bir buçuk katı 
kirırir diğeri ah9ap olmak üzere iki buçuk katta beş oda, bir sofa, 
bir mutfıık, bir çini tatlık, iki methal, bir kömürlük ve seksen se
kiz artm bahçeyi havi bir ban-in tamamı vadesi hitamında bor
cun ödenmediğinden dolayı satılığa çıkarılarak 350 lira bedel 
mukabilinde mütterisi üzerinde olup 3-9-932 tarihine müsadif 
cumartesi günü 16,30 da müzayede bedeli haddi liyıkında görül 
düğü takdirde kat'I ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğun
ılıuı talip olanların mezkur gün ve saatte Sandık idaresine müra
caat eylemeleri lüzumu ilin olunur. 

Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartları 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
ve kabulüne baflanlllJftır. 

2 - tik mektep mezunlan birinci sınıfa , diğer orta derece
deki ınekteplerdm ıelecekler ait oldukları sınıflara kabul edilir
ler. 

3 - Bu seae yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sı
rasile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için mektep müdürlüğüne müracaat 
edilmesi. (3922) 

Gedikpap'da Jandarma satınalma 
Komisyonundan: 

Jandarma matbaasına lüzumu olan mevcut nümunesi cins ve 
eb'adında 750:800 kilo hedef kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin 14 Ağustos 932 pazar günü saat on beşten on altıya 
kadar komisyonumuza müracaatları. ( 4011) 

• 
Tuz İnhisarı lstanbul 

Başmüdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlasındaki motorlarda kullanılmak üzere üç yüz 

metre kayış mevcut nümunesi dairesinde İzmir teslimi pazarlık 
la alınacaktır. Talip olanlar şehri halin on betinci pazartesi gü 
nü saat on bete kadar İstanbul inhisarlar Başmüdiriyetine mü
racaat eylemeleri. ( 4050) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 25000 çift yerli yün çorap kapalı zarf 
la alınacaktır. Taliplerin ıartname ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya ittirak için de 28 Ağustos 932 pazar gü-
11ü saat on bette teminat ve teklifnamelerile beraber komiıyona 
müracaatları. (3872) 

lstanbul Gümrükler Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Yeni Sayyat mutu ile Tünhisar ve Mekik motörlerinin 
makine ve aksam tamiri fenni k119ifnamesine göre pazarlığa ko
nulmuttur. 

2 - Yevmi ihale 14 Ağustos pazar günü saat 14 te icra edi
leceğinden isteklilerin yüzde 7,5 temioetlarile hazır bulunma. 
ları. (3924) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

90000 ton kömürün Havzai Fehmiyeden Haydarpaşa, Mu
danya, Derince, Mersin ve Samsun limanlarına nakli münakasası 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları İşletme Umum 
Müdürlüiü binaaında yapılacaktır. 

Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara Umum Müdürlük 
veznelerinde beter liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılı
dır. (4034) 

İdaremiz için pazarlıkla aatın alınacak olan 28 kalem Dina
mo kömürü, Galvenize çelik kablolar, kur un su borusu, Yuvar
lak cıvata demiri, Bakır kaynak pastası; Eğe; Silindirli beyaz 
mukuvva, Şim.sir ve saire gibi muhtelif cins malzemenin pazarlı
ğı 15.8.32 tarihine müsadif pazartesi günü icra kılınacağından ta 
)iplerin yevmi mezkiirda saat 9 dan 1 l e kadar mağazada is batı 
vücut ederek tahriren fiyat vermeleri bu baptaki malzemenin 
müfredat listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getirilme 
si icap eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber 
getirilmesi, nümunesiz vaki tekliflerin kabul edilmeyeceği ilan 
olunur. ( 4033) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yerli mamulatı on üç bin iki yüz elli adet tımar fırçasının ka
palı zarf n.ünakasa11 1 Eyliil 932 perşembe günü saat on beşte 

yapılacaktır. T..,liplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile 
mezkiir günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müraca-
atları. (3871) 

• • 
Barut inhisar idaresinden: 

, 

Barut ve mevaddı infilakiye fişek ve av mühimmatı ve av 
saçması, ve el'abbı nariye bayileri yedlerindeki beiyye ruhsatna· 
mel eri tecdit edilecektir. 

İstanbul Vilayeti hududu dahilinde bulunan bilcümle bayi
lerin eski tezkerelerini, adreslerine gönderilmiş taahhütnameleri 
ve ikişer fotograflarile beraber tarihi ilandan itibaren bir ay zar 
fında idaremıze muracaatları lüzumu ve bu müddet zarfında mu
racaat etmiyenlerin yedinde bulunan eski tezkerelerin hükmü kal 
mıyacağı cihetile bayilik hakkını zayi edecekleri ve yedlerinde 
bulunan emtiayı inhisariye ticaretinden menedilip haklarında bi
li ruhsat mevaddı inhisariye satanlar gibi muamele ifa olunacağı 
ilan olunur. (3953) 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
66 dağ livasının Ezine ve Bayramiçteki kıtaatının ihtiyacı 

olan aşağıda yazılı muhtelif erzak hizalannda gösterilen tarihler 
de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini almak üzere 
her gün münakaaaya ittirak edeceklerin de vaktinde muvakkat 
teminatlari!e Ezine livası alım satım komisyonuna müracaatları. 

(614) (3711) 

Ezine Bayramiç İhale tarihi 
Bulgur 40,000 15,000 Kapalı zarf 22 8 932 Pazartesi 
Pirinç 22,000 8,000 » )) 22 8 932 )) 

Sade yağı 12,000 4,000 )) )) 24 18 932Çartamba 
Un 340,000 110,000 » » 24/ 8 932 )) 

Sığır eti 152,000 » )) 25;8ı932Perıembe 
Odun 950,000 300,000 )) )) 23/ 8/ 932 Salı 
Arpa 130,000 520,000 )) )) 25 8. 932Pertembe 
Kuru ot 80,000 4-00,000 )) )) 23 8/ 932 Salı 
Nohut 20,000 5,000 Al•ni münak.a; •24 8ı 932çarıamba 
Kuru fasulya 30,000 10,000 » » 2418 1932 » 
Börülce 12,000 3,000 )) )) 2418/ 932 )) 

Sabun 5,000 1,700 » » 24 8 1932 )) 

Saman 70,000 365,000 » )) 2418 1932 )) 

• • • 
Konyadaki kıtaat ihtiyacı için senelik un, koyun eti, sade 

yağı kapalı zarfla münakasaya konınuıtur. İhale tarih ve saat· 
leri ve mikdarları atağıda yazılmıştır. Şartnamelerin bir sureti 
komisyonumuzdadrr. Taliplerin vaktinde Konyada b09inci K. O. 
satın alma komisyonuna müracaatları. (661) (4023} 

Cinsi Mikdarı ihale tarihi Günü Saati 
Un 680,000 31 / 8/ 932 Çartamba 15 
Sade yağı 21,700 3; 9 '932 Cumartesi 15 
Koyun eti 35,000 1 9 932 Pe..,embe ıs 

• • ~ 

İzmirdeld kıtaat ihtiyacı için afağıda yazılı iki kalem erzak 
kapalı zarfla münakasaya konmuıtur. ihale tarihleri hizalarında 
gösterilmittir. Taliplerin lzmitte 23. Fırka sabn alma komisyo-
nuna müracaatları. (660) (4022) 
Cinsi Mikdarı ihale tarihi Günü Saati 

Makarna 2370 kilo 27/8/ 932 Cumartesi 10. 
Patates 54402 kilo 28/8/932 Pazar 14. 

• • • 
Bordurdaki kıtaat hayvanatı için ataittda yazılı ar

pa ve kuru ot kapalı zarfla münaka.-ya konmuttur. ihale tarih
leri hizalarında gösterilmittir. Şartnamesi komiıyooumuzdadır. 
Taliplerin Bordur satın ahna komisyonuna müracaatları. 

Mikdarı 
353029 

(657) (4019) 
Günü Saati 

Pazartesi 15 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1200285 

Cinı1 
'.Arpa . 

Kuru ot 

lhalwi 
8 / 9/932 
6/ 9/932 Salı 13 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi 

Y eşilköy Şevketiye 

» 

» 
» 

" » 

» 
)) 

)) 

» 

" 
)) 

» 

)) 

» 

» 

» 
» 

• 
Köyiçi 

» 
Şevketiye ,. 

,. 
• 

" • 
• 
» 

• 
Köyiçi 

Şevketi ye 

Sokağı No. 
Arslan 6 

Lira Ku. Cinsi 
168 00 HanelO 9 932 

10, 9 933 
» 8 480 00 )) » 
» 12 14 600 00 )) » 
» 10 480 00 » " 

Dibek 7 60 00 Ahır » 
» 9 3600 » » 

İstasyon 3 180 00 Gazino » 
» 

Hatboyu 
Bulvar 

Üçüncü 
)) 

Kalaycı 
Güvercin 
lstasyoo 

» 
» 

Çekmece 
Köy civarı 

3 ı 96 00 Dükkan » 
6 9000" » 
19 600 00 M aabahçe loşı,. 

6 36 00 Ahşap hane» 
18 120 00 )) » 
49 36 00 Kaı" diıUln » 
13 72 00 Ahşap hane» 
68 188 300 00 » » 
90 92 300 00 » » 
108-110 180 00 » » 
2 3000 » " 
O l 08 00 4 kıta' tarla 8-

istasyon 1 
12-32ili8-12-33 

240 OOGazinol0..9-932 
ili 10-9-33 

Y eşilköyde kain numara ve evsafı sairesi yukanda yazılı 

emlik ve arazi hizalarında gösterilen müddetlerle icara verilece
ğinden talip olanların ihale günü olan 1 Ağustos 932 tarihine mü 
sadif perşembe günü saat on üçte pey akçelerile fazla izahat al
mak isteyenlerin de hergün Bakırköy malmüdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. ( 4026) 

• • 
Catalca Mst Mv hayvanatı ı den pazarlılı 22-8-932 pazarle 

için 84 500 kilo kuru ot açık mü si günü saat 14 te tekrar edil• 
nakasa'ya konmuttur. İhalesi cektir, Çuvalları ıörmek ist&-
3-9-932 cumartesi günü saat yenlerin fırka ambarına ve pa-
10,30 dadır. Şartnamesini al- zarlıia ittirak edeceklerin de 
mak isteyenlerin her gün, mü· vakti muayyeninde komisyonu 
nakasaya gireceklerin de vakti muza müracaatları 
muayyeninde komisyonumuza ( 655) ( 4017) 
müracaatları. (654) (4016) • • 11' 

"' "' "' Kolordu ve birinci fırka kıta 
Kolordu ve birinci fırka kıta atının yat sebze ihtiyacı olan 

atının ihtiyacı olan 13544 kilo 13544 patlıcan, 13544 bamya, 
Ay§ekadın faaulyası pazarlıkla 8825 domates pazarlıkla müııa 
alınacaktır. İhalesi 13-8.932 cu kasaya konmutıur. İhalesi 13-
martesi günü saat 15 te komia- 8-932 cumartesi günü saat 18, 
yonda yapılacakbr. Şartnameyi 30 da komisyonda yapılacaktır. 
almak isteyenlerin her gün ta- Şartnameyi almak İsteyenlerin 
!iplerin vakti muayyeninde ko- her ııUn puarhia ittirak ede. 
misyona mliracaatlan. ceklerin vakti muayyeninde ko 

(662) (4024} misyona müracaatları. 
* * a (663) ( 4025) 

K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala- • * * 
n ile Çataloo. Mst Mv İçin 679 Çatalca mat Mv kıt'alan hay 
ton kok kömürü kapalı zarfla vanatı ihtiyacı için 60 bin kilo 
münakasaya konmuştur. İhale- , saman aleni münakasaya kon
si 5-9-932 pazartesi günü saat muttur. İhalesi 29 18 932 pa-
11 de yapılacaktır. Şartnamesi zartesi günü saat 14 de yapıla
ni almak isteyenlerin her gün caktır. Şartnamesini almak iste 
ve münakasaya İştirak edecek- yenlerin her gün ve münakasa
lerin de vakti muayyeninde ko ya ittirak edeceklerin de vakti 
misyonumuza müracaatları. muayyeninde komisyonumuza 

(659) (4021) müracaatları. (644) (3910) 
• • • 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: Manisadaki kıta'lar hayvana . "' ,,. 
İstanbul ve Üsküdar cihetle

ri kıt'at vemüessesatmın bakır 
kapları ayrı ayrı tartnamelerle 
aleni münakasa ile kalaylattın
lacaktır. İhalesi 20-8-932 cu
martesi günü saat 14,30 da ya
pılacaktır_ Şartnamesini almak 
isteyenin her gün münakasaya 
iştirik edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (613) (3710) 

30 lkincı Teşrin 330 tarihli kanun hukümlerine ıore tescil edilmiş olan ' ' tı için 572,500 kilo saman kapa 
ecnebi tirkellerinden (SOÇIETA ANONIMA AERO ESPRESSO iTA- 1ı zarfla münakasaya konmut· 
LIANA) şirketi bu kere müracaatla şirket •ermaye•İnin tamamı tediye tur. ihalesi 4-9-932 pazar günü 
edilmiş beş mılyon lirete tenzil edildiğini bildirmiş ve lazıınııelen vesikayi saat 15 tedir. Şartnamesi ko
vermiştir. Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık goriilmut olmakla iliın olu- misyonumuzdadır. Taliplerin 
nur 

Hililiahmer haata bakıcı Hemtireler mektebi 
Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlayan 
mektebimize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki bu 
çuk senedir. 

Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iskaı. ve iaşesi, giymeleri Hililiahmer cemiyeti 

tarafından temin edilir ve aynca kifi mikdar harçlık verilir. 
Kabul tartları: 
1- Türkiye Cümhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yatından &fağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. • 
4- Sıhhati iyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır) 

Manisada alını satım komisyo
nuna müracaatları. 

(658) (4020) 
* • • 

Üsküdar cihetindeki kıt'alar 
ve müesseselerin bir aylık kara 
nakliyatı pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 14 Ağustos 932 pazar 
günü saat 10,30 da icra edile
cektir. Taliplerin §artnamesini 
almak üzere her gün ve pazar
lığa i§tİrak edeceklerin de vak
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (656) (4018) 

.. * * 
t Fırka ambarındaki 3500 

un çuvalıtl1l verilen fiyat komis 
yonca muvafık görülmediğin-

"' "' "' 
K. O. ve birinci fırka kıt'a· 

larile müeuesatı için 16100 ki 
lo zeytin tanesi aleni münaka
sa ile alınacaktır. İhalesi 20-8-
932 cumartesi günü saat 14 te 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak isteyenlerin her gün ve pa 
zarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. (612) 

(3675) 5 - tık tahsili ikmal edenler İmtihanla, orta tahsili ikmal 
edenler İmtihansız kabul edilir. 

6 - Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 
terkedenler ve şahadetname aldıktan sonra beş senelik mecburi 
hizmet ifa etmeyenler tahsil masrafını ödeyeceklerine dair noter 
den musaddak bir taahhütname vereceklerdir. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 

1 - 18 No. lı motörün güverte tamiri k~ifnamesine göre 7 - Mecburi hizmet esnasında evlenemezler. 

1 ve 3 numaralı T ahliaiye roket tabancalarile former, sehpa 
ve saire gibi teferrüatının İmali kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İdarede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiye 
dahilinde İmali me§rut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisiyenin 
1 eyliil 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 le ihalesi ic
ra kılınacağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu bapta
ki fenni şartnamelerle resimleri görmek üzere Tahlisiye Umum 
Müdürlüğüne müracaatları. (4014) 

pazarlığa konulmuştur. Bu şartları haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, atı ve mek 
2 - t 7 Ağustos Çar,amba günü ihalesi icra edileceğinden tep ,ahadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnü bal ilmühaberini 

1steklilerin yüzde 7.5 teminatlarile saat 14 te Ba,müdiriyette ha- ı beraberine alarak 15 eyliile kadar Aksarayda Haseki caddesinde 
aır buluP.maları (3982) mektebimize müracaatları. 

Davet 
Halkevi Temsil Şube~inden! 
Ders almak icin evvelce rnu 

yet olan talebelerin pazl\rte~ı 
aaat 17 de Cülhane bah~esi m 
linde, Alay Kö,kündeki müdür• 
müracaatları. 

Z AY 1 
Yakacık - Kartal yolunda 

çantamı zayi ettim. 1 çindeki 
bulana ait olmak üzre askerlik 
kası ile sair evrllkın ataiıdaki • 
ıe ıönderllmeai veya l"etirilmetı 
ca olunur. 

GalalAda Voyvoda cadde•ind< 
hisarlar Umum müdürlüğünde 
hendiı Naim Cemil. 

lHTIRA 1LAN 
~ Tütünleri nemlendiren 

hakkında istihsal olunan 8 T 
1930 tarih 971 numaralı ihtira 
tı bu defa mevkii fiile konmak 
re abere devrUferağ veya icar 
ceğinden talip olanların Gal 
Çinili Rıhtım Hanında Robert f 
riye müracaatları ilin olunur 

Darülaceze 
Müdürlüğündeıı 

Darülacezeyi ziyaret etmit 
lan Mısırlı güzide bir heyet 
nibinden müesseseye iki yüz 
mi lira teberrü edilmiştir. D• 
liceze namına kendilerine al 
totekküratımı muhterem gas 
tenizle arzeylerim. 

Çatalca icra manurluğun 
Türkiye Sanayi ve Maadin B 
na bot-çlu l:zzettinli Alim zade lı 
0.- efendi vereaelerinden iıbu 
lacafın tah•ili zmımında mahcuı 
furuhtuna karar verilen Çatalca 
lzzettln kariyeainde mevcut tar 
rından Deve dullu, Bu7alık, Hup 
lab, Cenuben Abdullah !Arlan 
mahdut 72 donüm tarla ve çatal 
la mevldinde Hüseyin, Buzalık, Olı 
lalı Yulu Cenuben tarik ve ti 
tarladle mahdut 49 dönüm ve kt 

11r tarla mevkiinde Lütfü, Çatal 
yulu, Buzalı, cenuben Hüıamel 

tarlaıile mahdut 61 dönüm ve Pın' 
dere mevkiinde ıark, garp, ! 

cenup bizalık.la mahdut 4, 2 dönüıf 
ve poryaz dere mevkünde •ark,g~ 
timali Salih Bin Abdullah t;mald 
cayır ve Pınar mahdut iki döniiın •1 

ğan tarla mevkiinde ıarlu ıinıJ 
poryaz dere çayın ıarben Habibe ~ 
Omer ile mahdut 3,2 dönüm tar~ 
ve aufan tarla mevkiinde ı•rkı ı,~· 
zalık ııarbi Recep, Mehmet ve Po<' 
yaz dere cenuben buzalık ile m•~ 
dut iki virköl bir tarla ve ~rpal .. 
mevkiinde tarkan buzalık garben dl 
re §İmalen dett sahibi senet cen~· 
ben Cübbe kıymez ve bütün güllii~ 
Abdullah ile Mahdut 2, 2, dönüd 
tarla ve Kara pınar mevkünde ıi"" 
li Zeluiya, Bizalık Abdülaziz, M• 
nftv aHıan tarlalarile mahdut 45 ~ 
nüm tarla ve arpalık mevkiinde Ş•' 
kan Buzalık Dere, Halil, AbdulaıİI 
V< Abdurrahman tarlaları ileMahdul 
2.2 dönüm tarla, ayni mevkide '6'' 
knn bizalık garben dere 4imalen it• 
ci Arif, Haci Om.,,. efendi ile M•h· 
dut 2,2 dönüm tarlı.lar ile Çatalca• 
da sağ tarafı yul bayram arkası yul 
cephesi Mustafa ile Mahdut 1,2 M• 
nüm arıa ve kary.-: derununda ıı~ 

i• suğak ıulu elyevm Alim Zadclel' 
arkası, Çerkez Ahmet verezezi, cer· 
hesi yiıl ile mahdut 3 evlek arsa il• 
aak taıafi Celalettin sulu Zihni ,.r 
ka11 ve cephesi yiıl ile mahdut 2 o•• 
lek arza ve karye derununde 24()(1 
zirah arza üzerinde halen mevcut l,ic 

odalı üzeri kiremitli, bir hela, arl.• 
ve ön tarafları balkunlu ahş•p köt~ 
ittizalinde Üzeri Avrupa çİngoıilc 

Örtülü ve taı divarlı ve yarısına kal 
şılıklı sekiz közden ibaret ve ayal<· 
lara müztenit ahtap anbar ve yanJI 

keza ayni çatı altında samanlık il• 
etrafı laf divar Üzeri çingo kaplı 
karşılıklı durt kapıyı hni büyük 58 

manlık ile ittioalinde üzeri zaz ve el 
rafı cit yazlık davar ağılı otuz ırü" 
müddetle ihaleyi evveliyeıi bil icr• 
1500 bin betyüz lirada talibi uhde
ıinde olup bedeli mukarreri yüzd• 
ı.e. :zamla ve tarihi ilandan itibaren 
15 ııün müddetle ihaleyi katiye mü• 
zayedeaine vazedilmiıtir. Müşterilel' 
den kıymeti muhammenenin yü,de 
onu niıpetinde pey akçesi ahnacak
tır, mütarakim vergi vRkd icare•I 
mü,ıeriye aittir. ihaleyi kayiye 29-
8-932 pazartesi ıaat 13.S den 18 ,.. 
kadar Çatalca İcra dairesinde icra • 
dileceğinden taliplerin 29-8-932 pa• 
urteai saat 16 ya kadar bizzat veyıı 
bil vekile müracaat eylemeleri ,., 
fazla malumat almak İsteyenleri• 
31-282 dosya numaraıile müracoat· 
ll'rı ilin olunur. 



keşidede kazanan numaralar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

• • 
Listemizdeki ikramiyeler Beyazıtta Yeni ikbal ve Fatihte itimadı milli gişelerinden tediye edilecektir. 

No. 

83 
104 
154 
210 
284 
379 
393 
412 
507 
642 
681 
769 
787 
824 
825 
948 
995 

1005 

Lira 

50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

J60 

No. 

3053 
54 
89 

205 
278 
296 
332 
344 
403 
553 
637 
644 
659 
788 
803 
961 

Lin. 1 

30 
30 
50 

No. 

7109 
191 
323 
348 
410 
41.1 
449 
524 
748 
761 
778 
959 

Lira No. Lira No. 

50 685 30 747 

Lira No. 

50 485 

Lira 1 

30 
50 
30 
50 
50 
30 
30 
30 

No. 

166 
235 
275 
276 
309 
332 
538 
547 
651 
717 
727 
792 
821 
835 
953 
961 

LirR. No. 

50 402 

Lira No. 

<W 440 

Lira No. Lira No. 

30 716 30 419 

Lira No. Lira No. 

30 198 150 674 

Lira No. 

50 624 

Lira 

5Q 

30 
30 
30 
50 
30 
:ıo 

30 
30 
50 
30 30 

30 

1000 
30 

8025 

150 737 
50 814 
30 879 
30 888 
30 947 
30 11101 
30 974 
;o 152 
\O 181 
1 230 

3ll 24 o 
50 310 
30 442 
30 546 
30 579 

30 752 
30 923 
30 924 
50 950 
30 974 
30 14031 
30 110 
30 149 
30 223 

1500 246 
:>O 297 

150 322 
30 333 
50 364 
:ıo 416 

50 506 
30 511 
50 S56 
50 613 
30 746 
30 801 
50 850 
30 943 
30 968 
3() 17178 

150 293 
30 328 
30 337 
30 512 
30 659 

30 
50 
30 
30 

150tl 
50 
50 
30 

1500 464 
30 598 

1500 644 
50 684 

150 741 
30 900 
50 924 

30 . 953 
150 . 985 

50 24129 
33 233 
50 2<13 
30 297 
30 300 
30 41& 

50 495 
50 517 
30 546 

150 553 
30 583 
30 700 
50 716 
50 802 
:ıo 875 

1000 922 
150 943 
50 991 
30 28062 
30 47 
50 121 

50 725 
30 803 
.;o 877 
50 962 
50 987 
50 31020 
30 108 
50 114 
50 96 
30 117 
50 238 
50 247 
30 367 
30 492 

50 439 
30 503 
30 563 
30 639 
50 641 
50 35011 
30 26 
30 133 
31) 178 
30 284 
30 312 
JU 330 
50 466 
30 790 
3:J 795 

50 199 
30 243 
30 265 
30 444 
30 453 
30 978 

150 501 
50 551 
30 552 
30 644 
50 672 
30 686 
30 691 
30 724 
511 726 

30 717 
50 732 
30 814 
30 898 
30 950 
30 954 
30 43040 
30 80 

1000 89 
50 108 
30 105 
50 178 
30 261 
50 272 
Jt) 385 

50 644 
30 675 
50 669 
30 826 
50 868 
30 980 
30 47054 
30 123 
30 129 
30 301 
50 307 
50 434 
30 463 
30 660 
30 870 

1000 
3il 
3fl 
30 
;;o 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
5(J 

3C. 
30 
30 
so 
30 

4186 
255 
260 
319 
413 
472 
483 
521 
705 
734 
753 
772 
931 
936 

5014 

1000 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

32 
198 
241 
302 
428 
549 
577 

614 
620 
846 
849 
854 

30 584 30 521 30 750 50 21037 50 440 30 143 
50 522 
30 563 :;o 991 

50 36031 
30 892 50 400 150 877 

150 
JO 
30 
30 
50 
30 

3) 672 30 556 30 844 

30 957 
30 138 30 465 30 151 150 629 30 894 50 445 30 914 30 

16 
65 
51 

150 30 689 3Q 600 30 146 150 597 1so 152 30 752 50 295 30 896 50 480 30 966 30 
so 
30 

1500 
50 
50 
50 
30 
3(i 

30 
50 
30 
30 

30 720 30 621 30 968 30 161 30 825 50 255 30 804 30 300 1500 947 30 513 30 48025 • 
30 734 30 637 so 18096 

30 104 
30 lll 

50 206 50 969 150 306 30 821 30 689 150 40171 30 542 50 339 

154 
155 
184 
201 
218 
253 
374 
463 
470 
620 
698 
815 
853 
920 
995 

30 745 'lO 645 30 229 :ıo 25011 30 317 30 844 30 979 50 250 30 569 30 346 150 
150 

;o 
3() 

30 
30 
30 
50 
50 
50 

30 763 30 692 30 295 30 
30 

121 
233 
249 
297 
575 
Süz 

150 392 30 32013 5Q 996 
Sil 37016 

30 346 30 628 50 415 
50 773 50 73 o 30 158 50 326 30 426 30 40 50 393 30 685 150 422 

30 342 30 739 30 374 1500 332 :ıo 

150 

30 436 30 110 w 40 30 396 30 781 50 429 

9041 30 924 30 848 30 410 30 529 150 626 30 131 •.q 58 50 483 30 888 30 434 

75 
286 
319 
366 
444 
455 
481 
537 
644 
655 

683 
750 
752 
762 
778 
855 
884 
968 
998 

30 12045 
301 136 
50 1 257 

30 851 50 453 50 715 ·o 1 
l~O 

5U 
30 
3ı:l 

30 
30 
30 

50 719 15000 140 30 86 30 645 30 930 30 492 
30 872 50 501 150 735 30 932 150 234 30 139 30 667 30 968 30 606 
30 15150 
30 152 
30 281 

30 718 50 840 657 
721 
877 
927 
984 
999 

30 981 
150 29027 

150 301 30 166 30 670 30 992 30 637 

"° 511 

50 258 311 725 30 890 ·50 308 30 180 30 9GO 3il 44050 30 700 

30 373 30 761 30 970 50 63 30 401 50 210 50 963 30 51 30 725 

223 
286 
509 

558 
573 
701 
729 
884 
892 
903 
974 

50 
30 
50 
50 
50 
30 
50 

30 544 50 357 50 783 30 22052 30 82 30 516 :ıo 211 30 ı· 41048 30 86 30 786 150 
~~o 

30 
50 
30 
30 
3•) 

3il 
50 
30 
<iO 
30 
3() 

50 
30 
5'l 
30 
30 
30 
;;o 
30 
30 
50 

50 590 
150 592 

30 411 
50 451 

501 796 
30 866 

301 59 
30 67 

30 116 
:ııı 341 

30 531 
150 
30 1 

676 
50 223 
30 662 

30 233 30 120 
50 279 30 179 

30 829 

150 ! 872 
30 1 927 

150 49001 

30 
5000 

50 
50 
30 
50 
30 
50 
30 10115 
50 160 

30 281 
30 332 
5ll 57& 

50 651 30 482 

30 653 30 531 
30 726 30 561 

30 803 30 633 

30 886 30 741 

30 942 30 864 
30 952 'jQ 868 

30 13018 30 470 
50 19 
30 43 

30 ı 16007 
30 28 

30 207 30 66 
30 213 50 104 
50 422 1500 134 

50 426 50 202 

30 477 30 259 

30 494 30 273 

150 904 
30 959 
30 979 
:!O 19116 
30 • 125 

50 201 
30 278 
30 353 

30 470 
30 510 
30 594 
50 597 
50 707 

2500 756 

50 768 
50 774 

30 
00 

:ıo 1 
30 

1000 1 
5{) 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

138 
295 
341 
408 
412 
416 
470 
513 
622 
650 
681 
731 

852 
897 
934 
953 

30 26004 
!50 
50 
30 
3ll 
:.ıo 

50 
30 
30 
so 
30 

El 
30: 

46 
194 
270 

282 
389 
460 
717 
745 
809 
835 
859 
904 
905 
9'\S 

j() .!7041 

150 400 
30 428 
30 598 
30 646 
30 701 
30 780 

150 801 
ıso 804 
30 ; 875 
50 901 
30 30207 

732 
50 847 

150 875 
3() 954 
30 33098 
50 264 
50 319 
30 345 
30 373 
30 423 
30 473 
30 604 
50 715 
30 737 
30 819 

30 864 

30 765 
50 934 

150 38027 
30 99 
50 238 
30 382 
30 632 
30 668 
30 777 
50 821 
30 823 
30 825 
50 870 

30 897 
30 39001 
30 21 

30 280 
30 311 
30 408 
50 579 
30 762 
30 787 
30 812 
30 930 
30 951 
30 42092 

150 114 
30 163 

150 224 

30 322 
30 333 
30 429 

30 243 
50 383 
30 411 
30 454 

30 1 48 
50 65 

30 617 30 196 
30 841 30 229 
30 45008 30 278 
30 48 30 294 

150 122 30 375 
IO 274 30 427 
30 480 30 500 
30 555 150 616 

150 637 30 677 

30 857 50 693 
50 924 50 695 
50 46025 50 759 

2007· 
104 
112 
267 
381 
407 
433 
461 
494 
518 
595 
663 
666 
721 
860 
868 
885 
999 

30 
30 
30 
30 
30 
so 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
50 
:ıo 

6140 
151 
172 
218 
241 
427 
498 

528 
571 
621 
756 
822 

1000 626 30 550 
30 648 30 607 
Jlj 650 50 667 

30 273 
30 389 

1000 411 

50 860 
30 20071 

96 
124 

50 23016 

50 1 220 
30 238 

ıso 11 
30 244 
30 286 

30 
30 
50 
50 
50 
50 

El 

247 
~77 

290 
307 
366 
376 
385 
567 
681 

50 881 
30 966 
30 34269 
30 346 

50 29 
50 97 
30 176 

50 448 30 54 30 934 
30 480 30 88 30 939 
30 527 30 437 30 945 

150 675 30 719 1000 42% 30 339 30 344 50 196 30 599 50 444 30 992 

4 ila 11 Eylül 932 de devam edecek 

V YANA BEYNELMİLEL 
SERGİSİNi 

Ziyaret ediniz. Avrupanrn en mühim mübayaa merkezidir. Z8 Ağu& 
tosc'an 9 Eyliıle kadar azimet ve 5 ili. 16 Eylül avdet biletleri ücura- 1 

t nda tenzilQt. Tafsili.t için Avusturya sefaret.hanesine müracaat. Dihu· 
liye kartları ve tenzilidı bilet almalı: için umumi mümeuilleri bulunan 
Galatasaray'ınJa NATTA seyahat acentalığma müracaat. Telefoıı: 

deyoğlu ~914. 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanlnd umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar hapis

hanesi için muktazi odun ile kömür münakasaya vazedilmitşir. 
Şartnameler hergün Adliye levazımında görüleblir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin teminatı muvakkateleı·ile birlikt~ ı Eyi~! 932 

1 

Perıembe günü saat 15 te Defterdar1ıkta müteşekkıl komısyona 
tnüracaatları ilin olunur. (3941) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 21 No.lı motörün teknesinde yapılacak tamirat keşif-
nameıine .göre pazarlığa konulmutşur. . . 

2- lhaleai; 20 Ağustos cumartesi günü saat ı4 te ıcra edı
leceğinden iateklilerin yevmü mezkıirda yüzde 7,5 teminatlarile 

Başmüdiriyette hazır bulunmaları. (3986) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - e Açıkdeniz motörü için nümunesine göre (bezi idare-

den Yerilmek şartile) tente yaptırılacaktır· . 
2 -Yevmi ihale, ıs Ağustoa Pazartesi günü saat ı4 te ıcra 

edileceğinden isteklilerin yüzde 7 ,S teminatlarile Bapnüdiriyet 
binasında hazır bulunmaları. (3974) 

~rem as veya haşerat '.t:-.ıcası,._ı: 

vukua gelen 

SiRA YET 
hadisesi iıale edilebilir. 'L \'SOf ... 
mikropları ıfoa eder \e >irayetin 
önünü alır. Kuv\"etli te:;lri ve 1\U

tedil fiatile blıtun dtinyıcla meşhur 
olan bu müstahzar, kokulan ihale 
eden müessir hir ınuzad1 taaffün 
dür. Onu, döşcıneleri v~ çamışır 

lırı ~·ıkamak i~·in muntaıaman 

Lullanınız. 

.. l~!!l.~ 
Hamburg'ta SCHUELKE & 
MAYR A. G. ta 

rafındoa imal edil 
miştir. Lrmuml acen 
talar: lsıanbulda :', 
Jacoel mahtumluı. 

Adı cins taklitlerın 
den sakınınız. !\larb \ c a aıtH!lİ 

farikaınızı hamil olmıyan ınlistah 

zuları rcddetmelidır. 

İstanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: Bir alacaktan dolayi mahcuz o

lup açık arttırma suretile paraya 
çevrilmesi mukarrer olan ev qyası 

18-8-932 tarihine müsadif per!"Dlbe 
günü saat 10 dan 11 re kadar Bey
oğlunda Mqrutiyet caddesinde 175 

No. lu apartonanın 4 üncü dairesin 
de satılacağından talip olanların mez 
kUr gün ve saatte mahallinde hazır 
bulunacak memuruna ıriüracaatlan i 
lin olunur. 

l stanbu 1 ikinci icra dairesinden : 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve para-

-----------------------::-----1 ya çevrilmesi mukarrer olan muhte-
Konya Nafıa Başmühendisliğinden: lif cu.. ve ceaametıe maiaza caıne-

ı.a ... , tezgih, dolap, masa, gardi-
(1254S) on iki bin beş yüz kırk beş lira bedeli kc:ıifli Konya- rop, vitrin, jardinyer, avize, etajer, 

Meram yolunun mebde kısmında (1680) metre tulü de şosa ta- camlı bölme aksamı ve saire 17-8, 

miratı esasiyesi kapalı zarf usulile münakasaya kor .ılınuştur. 932 tarihine mü&adif. ~BrJambe 
ihalesi 28-8-932 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte günü saat 12 ve 13 de Beyoğlunda 

d 1. J 1 661 istiklal cadde.inde 218 No. lu yerli 
Vı'la"yet daimi encümeninde yapılacağın an ta ıp o an arın mallar pazan fevkindeki dairede sa-
No. b kanun ve Nafia işleri münakasa ~eraiti umumiyesi ahkamı- tılacağuıdan talip olanların yevmi 
na göre hazırlayacakları kapalı zarfı ihale zamanına kadar vili- mezkıirde 932-1223 No. lu dosyayı 
Jet encümenine tevdii ve tafsilat alm;ık isteyenlerin Nafia Baş· himilen mahallinde hazır bulwıacak 

On Beşinci Hudut Tabur 
Kumandanlığından: . 

On 1>e9ioci Hudut taburu efrat ye hayvanatının 932 idaresi \ 
için ataiıda mikdar ve müfredatı yazdı erzakı mütenevvia 2ı 
atu•tos 932 tarihine ınüaadif puar cünü mevkii münakasaya 
vazedilm~tit-. Taliplerin bu baptaki ,eni ti anlamak üzere tabu
ra mür-.c:aatları ilin olunur. (3663) 

.. 
istiklal Lisesi 

İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HAVİDİR. 
Bütün sınıfları mevcuttur. 

KAYIT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi , Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLlS MERKEZi ARKASINDA 
Cinai Kilo Münakasa sureti 

Münakasai aleniy' 
!••••••••••• Telefon: 22534 _________ .. 

Odun 300.000 
Ot 40.000 ,. " Saman 30.000 

" " Gaz 2.500 " .. 
Tm S.000 .. " Sığır eti 2S.OOO Kapalı zarf 

İıt. Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
(20000 kilo ekmek, ı5,000 saman, 6.400 arpa, 2.000 yulaf 

2.000 kepek, 4.200 mısır, 6.400 kuru ot, 2.500 buğday) İstan
bul Ziraat mektebi ihtiyacı için muktazi bulunan yukarda mik· 
darları yazılı 8 kalem ekmek ve yem kapalı zarf usulile 24 a
ğustos 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat on bette iha
lesi icra kılmmak üzere münakasaya konulacağından taliplerin 
şeraiti görmek için her gün ve iştirak için de o/o 7,5 teminat pa 
rasile birlikte yevmi mezkurda İstanbul Maarif müdüriyeti bi
nasında kiin liseler muhasebeciliği nezdinde mütetekkil latan.
bul ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaatları ve 
teklif zarflarının mezkur saate kadar tevdii. (3670) 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

İstanbul Ziraat mektebine merbut üzüm bağlarının aenei 
haliye mabsulitı 17 Ağustos 932 tarihine müaadif çarıamba gü
nü saat ıs te ihale edilmek üzere mevkii müzayedeye vazedilmit 
olmakla taliplerin şartnameyi görmek için latanbul Maarif Mü
diriyti binasında Liseler Mubaıebeciliğine ve pey sürmek için 
de vaktinde mezkı1r dairede kiin Ziraat Mektebi mübayaat ko
misyonuna müracaatları. (3636) 

istanbul Sıhhi Müesseseler M11bayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

1932 mali senesi için srhhi müesaeselent lüzumu olan iliçlar 
olbaptaki prtnamesi veçhile ve 30 Ağustos 932 Salı ıiinü saat 
14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakuaya k-ul
muttur. Bu baptaki fartname ve li.teleri görmek ve fazla izahat 
almak isteyenlerin mezkur komiıy- müracaatları ilin ohmur. 

... ...... (3184) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde · Bedeli keşfi 23362 lira ve 92 kuruştan iba
ret olan Beypazarı. Nallıhan arasmdaki 12 adet menfez ve köp 
rü intaatı ihale tarihinden itiabren 130 gün zarfında ikmal edil
mek üzere kapalı zarf usulile 1 8 932 tarihinden 29.8.932 tari
hine kadar 29 gün müddetle münakasaya konulmuttur. 

İkinci madde . Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı malileri
ni isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol
mak iatiyenlerin: 

A . Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan 17S2 lira 22 kurusu 
Vilayet ldarei Huausiyeai hesabına bankaya tevdi ettiklerine d~
ir makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat mek. 
tubunu yahut milli esham mu!<abili Muhasebei Hutusiyeden alı. 
nacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B · Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı malile
rine ait vesika göstermeleri icabeder. 

C • Y etlerindeki ehliyeti fenniye veaikalarını Vilayet Bqmü 
hendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair 
ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları veyahut ellerindeki ve. 
aikanın zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç atrtı tamamen haiz olmıyanların münakuaya iftirak. 
leri §ayanı kabul olmıyacağından teklif zarfları açdmıyarak ken 
dilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde • Münakasa evrakı ketfiye ve teraiti mahsu
saama tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde • Talipler 66ı numaralı münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ibraz edecekleri kapalı 
zarfı 29/ 8/932 pazartesi günü saat 16 e kadar Vilayet Daimi En 
cüıme:ni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Betinci madde • Münakasa 29/8/932 pazartesi günü Ankara 
Vilayeti Daimi Encümeninde yapilacaktır. 

Altmc.ı madde. Evrakı keşfiye ve projeyi görmek veya daha 
ziyade malümat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Na. 
fia Batmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müracaat 
lan ilin olunur. (3843) 
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BU GECE VARiSi 
DÜŞMAN iNi 

ÖLDÜRÜNÜZI 

Tahta kuruları kanımızı içerler Gündüzün 
piı kertlklenle saklı kalan bu haşarat gece
leyin ae11lzce çıkarak uykunuzu bozmığa ve 
kanınızı lçmeğe gelirler. Çok defalar gündü
zün ıizlendiklerl kirli mahallerden hutalık 
tohumları lafırlar. Kendinizi bu kan emen 
ıaurdar haf&rltlan koruyunuz 1 

Sinek , sivrisinek ve bilcümle haşaratı 
sür'atle we kıt'I ıurette öldürmek için en 
eıaiı vasıta, bütün dUıyaca tanınmış olan 
FUT'tlr. San Nnk we siyah çizgili teneke 
Unriıııleki uker resmine dikkat ediniz. 

.. yet mOhOrtO teneke Ozerlnde bu reslr. 

m-cut ••OH•• aldıQınız mal FLiT deQlldlr. 

u.-t Dip-.: J. BERT ve ŞÜREKASI İstanbul- Galata Voyvoda han 

MEHMET KAZIM-. 
KOLONYASINDA % 20 TENZlLA T 

Muht..._ mlifterilerimin müe11eseme kartı gösterdiği teveccüh ve 

allU,.a bir -lralMlei ıiikran ol-1< Üzre toptan ve perakende satıtlat
da Jtııdot yirmi tenzili! yapılmııtır. Yerli Mallar Sergisindeki pavyon ve 
ÇemberHta,taki 11 numaralı maiazanıızı teırifiniz beyan olunur. 

KAPPS 
Aln-.an kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtildal cadde

ıi 390, lıveç sefareti karımnda. 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti hu~ 
dut ve aahiller ınhhat umum 

müdürlüğünden: 
Tephir alit ve vaaıtalan tamir ve iıletmesi için dört kalem 

mal&em-in 4 Aiuatoa 932 tarihinde yapılan münakasasında v~ 
ril- fiat ııali ııörülclüğünden 15 Ağust0& 932 pazartesi günü sa
at 15 te Galatada İstanbul Limanı aahil sıhhiye merkezinde mü
nakaıHı tekrar yapılmak fuıere bir hafta müddetle tehir edimit 
tir. Taliplerin ıartnamelerini ııörmek üzere Ankara'da Hudut ve 
Sahiller ııhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve lıtan 
bul'da mednir merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(3916) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
Unmmf Müdllrlöte ve Bat Md. lüklerimize her gün, iıtida 

ile '""'a muhterem seYatm tavsiyelerile birçok müracaatlar vuku 
lı.ılınakta ve manuriyet talep olunmaktadır. 

ldanınin memur ve müstahdem kadrolan tamamen doludur. 
Hiç bir mmtakada memur ve mÜltahdeme ihtiyaç yoktur. 

Evvelce münıcaat etmit ve müaabaka imtihanlarında ~uvaf
faldyet göetererelı i.imleri namzet liıteıine yazılmıt olanlar ki. 
mhı tanif edilmedikçe hariçten veya diğer dairelerden naklen 
-ur alınamıyacakbr. Beyhude yere müracaat edilmemesi ilin 
olmıur. (3951) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet vekaletinden: 
Ankara Nümwıe haıtaneainde yeni yapılan büyük pavyonun 

timal cebheai bodrum katında yaptırılacak toprak hafriyatı ve 
betonarme dö,emelerle çamatırhanesine ilave olunacak kısmın 
intaatı 5 ağustos tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
:ııarf uıulile münakanya vazolunmuttur. Bedeli ketfi 11,889 li
radan ibarettir. Ağustosun yirmi hqinci pertembe günü saat on 
bette ihalesi mukarrerdir. Fazla malfunat almak isteyenlerin her 
gün saat on hqte Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti İnfaat 
mürakiplijtine müracaat etmeleri ve münakasaya ittirak edecek. 
!erin de alelusul tanzim edecekleri teklifnamelerini yevm ve aa
ati mezkUre kadar Vekalet kalemi mahauı Müdürlüğüne tevdi ey 
lemeleri ilin olunur. (3903) 

İstanbul Mıntaka San' at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabulüne ba9lanmııtır. Müddet 14 ağustoıı 
932 pazar günü aaat 17 de bitecektir. 

1 - Leyli meccanilik için İıtanbul Vilayeti nüfuıunda kayıt 
h olmak. 

2 - ilk mektep mezunu bulunmak ve 15 yatından yukan 
bulunmamak. 

3 - Mektepte talim edilen mesleklerde çalııabilecek aıhhat 
ve bünyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olacak. 

4 - tik mektepte okunan derslerden yapılacak müsabaka İm 
tibanında mektebe alır.11cak talebe adedi arasına girebilmektir. 

Fazla tafsilat için mektep idaresine müracaat edilmesi. 

Vakıf Paralar 
Müdürlüğünden 

BESLER 
Çikolata ve Bisküvi fabrika11 Yerli Mallar Sergiıine 
iıtirak etmiştir. lstihsalihmızıo en ııon ve mlikemmel 
nümunelerini burada göreceksiniz. Sergi münasebetile 
toptan fiahna perakende s&bflar yapılmaktadır. BESLER 

Ecnebi memleketle 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta ~oınıner~iJ~ Kat'i karar ilanı 
pavyonunda bir dakika tevekkuf ediniz. 1TALYANA 

llO 20866 

53 20705 

150 20710 

263 20787 

84 20881 

74 21179 

189 21243 

105 21376 

132 21499 

147 21556 

154 21590 

220 22104 

108 22132 

126 22660 

Merhunatıo ııemti meıhuru 
ile Cin• ve Müttemilab 

-· 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baı Tabipliğinden: 

Sennayeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Tra'vellerı (Seyyahin çekleri 

Mahmutpa9acla Mahmutpa9ayıveli mahallesinde 
Çiftesaraylar cadde.inde cedit 12, 14 No. lı 18 zi
ri murabbamda arsa üzerine mebni iki bap dük
kanın tamamı. Kıymeti muhammeneai (710) lira
dir. (36) Emine Raziye ve F•tma Ümrnüasüade 

Müewesemize alınacak karyola, tezlong ve emsali 27 kalem 1 

mal:ııane ile dolap, masa, sandalya gibi 25 kalem ahfap malzeme 1 

ve 2580 kilo Adana dat pamuğu 1000 metre amerikan aleni mü

nakasa He alınacaktır. İhale 24 Ağustos saat ikide Galatada Ka

ra Mustafa Paıa sokağında Liman Sahil Sıhhiye merkezinde ya- 1 

pılacaktır. Şartname ve tafıilit için mezkUr Merkez Levazım ' 
memurluğuna müracaat edilmesi. (3737) 1 

satar 

Liret, frank, f nıiliz lirası 
dolan frank olarak satılan loa 
ler sayesinde nereye sitıenia: 
ranızı kemali emniyetle tafll' 

her zaman isterseniz düny 
her tarafmda, ıehirde, oteli 
vapurlarda trenlerde bu ç 
en küçük tediyat için nakit 
kamında kolaylıkla iıtimal 
bilirsiniz. Travellers çekleri 
kilô ıahibinden batka kim 
kullanamayacağı bir tekilde 1 
tip ve ihtaa edilmiştir. 

Hanımlar. 

Akaarayda Muratpata civarında Kazansadi ma
hallesinde Yekta efendi sokağında cedit tt ve. 
10-1 No. lı bir satıhta üç oda iki mutfak iki halayı 
muhtevi ve 2800 zira arsanın 120 ziri mahallinde 
mebni (1204) lira kıymeti muhammeneli kirgir 
baraka ve bostanın 10 hisse itibarile altı hissesi. 
(133) Ömer Nazım B. 
Beyoğlunda Feri köyünde Rum kilisesi arka cad
desinde atik ve cedit 102 No. lı ve 300 ziri arsa 
üzerine k&rgir olarak mebni fevkinde iki oda bir 
hali bir sofa ve bir samanlığı muhtevi (1500) lira 
kıymeti muhammeneli bir bap ahırın zemin ve eb
niyesinin nısıf hissesi. (252) Esbak fetva emini E· 

sat Ef. zevcesi müteveffat Şerife Ayte Sıdıka H. 
vereaeai 

Üsküdarda Selimiali efendi mahallesinde çıkmaz 
terlikçi Feyzullah ağa ve T opaneli oğlu sokağında 
cedit 10, 10, 47, 53 No. lı üç aatıhta iki sofa bir 
tatlık bir mutfak ve iki halayı muhtevi ve 6000 zi
ri arsanın 150 ziri mahallinde mebni (2250) lira 
kıymeti muhammeneli bir bap hane ile iki kıt'a ar
sanın tamamı. (126) Hüseyin Fehmi B. veresesi 

ve Mehmet Cemil Bey 
Beyazıtta Eminbey mahallesinde yolgeçen hanı 
derununda cedit 12 - 2 No. lı 30 ziri arsa üzerine 
mebni (300) lira kıymeti muhammeneli maa oda 
mağazanın tamamı (159) Hacı Ahmet Ef. 

Kartal kazasında Kasaba kariyeainde Harman 
mevkiinde 849 - 55 No. lı zemin katında iki oda 
bir avlu bir mutfak bir hali birinci katta üç oda 
bir samanlık odası iki heli bir sofa, ikinci katta: 
Bir oda bir aandık odası ve haliyi muhtevi 550 zi
ri arsanın 210 zira mahallinde mebni (635) lira 
kıymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı 
(418) Hacı Ahmet Ef. ibrahim Bey. 

Üsküdarda Mecidiye mahallesinde Faik B. Meci
diye sokağında cedit 36 No. h ve bodrum katında: 
Odunluk, kömürlük, zemin katında: Methal, üç o
da, mutfak; hela, gusülhane birinci katında; Dört 
oda, bir sandık odası, bir heli; bir sofa ve tavan 
arasında vasi bir salayı muhtevi ve iki dönüm ar
sanın 175 ziri mahallinde mebni (860) lira kıyme 
ti muhammeneli alt katı kirgir, üst katı ahtap köt 
kün tamamı.(83) İhsan ve Şaziment H. )arla 

Hüseyin Hüınü Ef. 
Eyüpte Cezrikaaımpalfll mahallesinde Çömlekçiler 
caddesinde cedit 55 No. lı 170 ziri ananın 164 zi
ra mahallinde mebni 863 lira kıymeti muhamm~ 
neli k&rgir ahırm tamamı. (122) Mehmet Ef. 

Boyacıköyünde mektep sokağmda cedit 48 ve 
48-1 No. lı iki bap hanenin tamamı mezkiir emlak
ten 84 No. 1ı hane kirgir olup iki katta dört oda, 
bir mutfak, iki heli bir sofayı ve 84-1 No.lı ah9ap 
hane zemin katında biri küçük, diğeri büyük iki 
oda bir helayı muhtevi ve her iki hane 310 ziri ar
sanın 147 zira mahallinde mebni ve 590 lira lay
meti muhammenelidirler. (147) Emin Ef. ve 

Fatma H. 

Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde Abdullah 
ağa sokağında cedit 101 ve 101 - 1 No.lı zemin 
katında bir oda bir ahır bir heli üzeri birinci katın 
da büyük bir kahvehaneyi muhtevi ve 260 ziri ar
sanı~ ziri mahallinde mebni (1312) lira kıyme
ti muhammeneli kirgir hanenin tamamı. (311#) 

Müteveffa kahveci lamail ağa vere~esi 
Galatada Bereketzade mahallesinde zürefa ıoka. 

ğmda cedit 39 No. lı ve 28 ziri arsa üzerine mebni 
(1540) lira kıymeti muhammeoeli fevkinde iki o
da ve bir helayı muhtevi bir bap kirgir mağaza
nın tamamı.(277) Kaymakam Salihattin B. ve 

Melahat H. 

Boğaziçinde Yeni köyde Güzelcealibey mahallesin
de arabacı sokağında cedit 6-8 No.lı zemin katın. 
da: dört oda iki heli ikinci katında: dört oda bir 
sofa bir heli bir guıülhane ve dahili elektirik ter
tibatını havi ve 213 ziri arıanm 200 ziri mahallin 
de mebni (2206) lira kıymeti muhammeneli ahtap 
hanenin nısıf hiaa•i. (256) Rifat Bey zevcesi 

Zeynep Zeyneti Hanım 

Bolaziçinde Patabahçede Çubuklu caddesinde y~ 
ni No. 23, 2S zemin katında birer methal, birer 
oda, birer mutfak, birer hali. Birinci katında iki-
9er oda, birer kileri muhtevi ve 173 zira arsanın 93 
zira mahallinde mebni (824) lira laymeti muham. 
meneli iki bap kagir hanenin tamamı. (368) 
Fatma Hanım. 
Üsküdarda Bulgurlu mahallesinde Avı?ıroğlu so-

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti hu
dut ve sahiller aıhhat umum 

müdürlüğünden 
Umum Müdürlük binasile merkez hıfzıssıhha binası kalori- 1 

ferlerinde kullanılmak üzere kapalı zarfla 165 ton kok kömürü a· 
lınacaktır. Taliplerin şartnamesini almak üzere her gün Ankara

da Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüne ve Galata- l tıi!iitİİ!l!lliJlıiıfl~rıı!:Jl:aiiid!b!ıfıllıı!lll 
da Kara Mustafapaıa caddesinde lstanhul Limanı sahili sıhhiye 
merkezi levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ve ihale gü
nü olan 28 ağuıtoı 932 Pazar günü aaat on bette Umum Müdür 
lük manaf komisyonuna gelmeleri ilin olunur. (3877) 

525 22761 

21 22439 

105 22578 

kağında cedit 6, 6 numaralı zemin katında: Met· 
hal, iki oda, taşlık, mutfak; hali; ahın, birinci kat 
ta: Dört oda; sofa, haliyi muhtevi ve 3200 zira 
ananın 215 zira mahallinde mebni bin yüz ıekıen 
lira laymeti muhammeneli ahşap hanenin tamamı. 
(566) Ulviye H. 
Kaaımpatada Nalıncıhaaan mahallesinin Kulaksız 
caddesinde cedit 51, 53 No. h bodrumunda methal, 
oda, mutfak, halayı, zemin katında methal iki oda, 
sandık odası, kiler; hali; mutfağı; birinci katında 
üç oda sandık odası hali mutfağı çatı katında ba
sık odayı muhtevi ve 542 zira arsanın 140 zira ma
hallinde mebni iki bin altı yüz kırk iki lira kıymeti 
mubammeneli kirgir hanenin tamamı. (532) 
Hüıey:.ı Ef. 
Boğaziçinde Tarabyada Ayakiryaki ayazma soka
ğında mükerrer 98.} numaralı ve (290) lira kıy-
meti muhammeneli yedi dönüm 400 zira mikdarın 
da müfrez bir kıt'a harap bağın tamamı. (431) 
Doktor Resmi Tahsin Bey. 
Üıküdarda Solaksinan mahallesinde Tophaneliof 
lu sokağında cedit 9 No. zemin katında methal top 
rak avlu, mutfak, hali; oda; kömürlük; birinci 
katta dört oda; aofa, hali; kilerı ikinci katında üç 
oda; aofa hali; kileri muhtevi ve 700 zira ananın 
150 zira mahaJlinde mebni 1000 lira kıymeti ınu
hammeneli ahıap hanenin tamamı. (605) Tahıin 
Bey vereı•i. 

231 22588 Hasköyde Keçecipiri mahalle.inde Çöplük toka. 
tında cedit 12, 14, 12, 14 numaralı zemin katların 
da birer methal bi~r tatlık iki9er mutfak ikiter 
hali; dörder oda, birinci katlarında dörder oda, iki 
ter mutfak, ikiter haliyi muhteri ve 1491 ııira arsa 
nm 310 zira mahallinde mebni 2400 lira kıymeti 

muhammeneli iki ahatp hanenin tamamı. (509) 
Yakup Ata. 

318 22686 Eyüpte Cesıt Kaıımpalfll mahalleaincle Akarçq
me ve Çömlekçiler ıokaiında 9, 9 numaralı üzerin 
de hamur J!Uiunı. mahalli ile bunun üzerinde iki 1 

oda eofa un clepoıu ve 700 zira ananm 140 zira 
mahallinde mebni 5200 lira laymeti muhammeneli 
maaaraa karııir fırmm tamamı. (519) Ahmet Ma
cit Bey. 

Limanımıza muucr..saliıh b4 
nen: 

ABAZIA vapuru 14 ağuıtof 
zar (İtalya ve Yunaniıtan) dan. 

BULGARIA vapuru 14 ağut 
pazar (Batum ve Anadolu) claJI. 

Limanımızdan hareket edecelı 
vapurlar 

ABBAZIA vapuru 14 ağuıtoı 
:ıoır (Bur gaz , V ama, Köetence, 
lina, Kalaı ve fbraile) ye. 
GAŞT AYN vapuru 16 ağuetOI 

zartesi ( Selanik, V olos, Pire, Pa 
Brendizi, Ankona, Venedik, Triet 
Fiume ve Trieate) ye. 

BULGARIA vapuru 15 aJuı 
pazarteai (Pire, Kandia, Napoll,r.1 
ailya ve Cenova) ya. , 

Şimali, Cenubi v:ı merkezi 
merilr.a ile Avuıturalya, yeni ı 
land ve Akaayı fark için do•• 
bilet verir. "iT ALIA" vapur 
panyaamm lüka vapurlarile nıii1 
tehit eerviı. 

Her nevi tafsilat için Galata 
Merkez Rıhtım Han (Lloyd T · 
tino) aer acente.ine Tel. 8. 71 
Ye 4878 veya Galata..-aymda 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 24 

ROMANYA HOKOMETI IDAll 
BAHRiYESi 

Limanmnzdan hareket edecek 
vapurlar: 

DAÇY A 'llpun& 13 quetot '' 
ımrteai aaat 10 da cloğnı (Pinı B• 
rut, Hayfa n lıkenderlye) ye 
ket eclecektir. 

Fazla tahillt Galata merkez ,.it" 
tım Hanında kain umumi acentelii' 
ne müracaat, Telefon Beyoğlu 481 

SEYRISEF AIN 

Kırtasiye 
Evaafı ıartnameııinde y•· 

nh muhteliflllcinı kırtasiye 
va matbaa hurufab ve aa· 
ire aleni mllnakaaa De 
sabn ahnacakbr. Şartna· 
me•İ komisyonda glSrlllebi· 
lir. ihale 18/8/932 aaat 16. 
Teminat 0o 10. 

idarece afağıda ismi ya· 
zth malzeme münakasa ile 
sabo alınacaktır. 

Teminat yüzde 10 dur. 
ihale 15/8/932 saat 16. 

1000 tane Kıl tomar fırçası 

400 22176 Betikta9ta Köyiçi mahallesinde Yıldız caddesinde 
cedit 30 No. lu bodrum katında tatlık, mutfak, oda 
hali, odunluk; kömürlük; zemin ve birinci katla. 
rmda üçer oda, birer ıofa, birer haliyi ve elektrik 
tesisatını muhtevi 419 zira ananın 190 zira mahal 
!inde mebni ( 4638) lira kıymeti muhammeneli 
ah9ap hanenin 969 hisse itibaile 868 hiııeıi. (619) 
Tevfik Bey ve Rukiye ve Nazmiye Hanımlar. 

120 223&7 KHımpaıada Büyükpiyalepa§a mahallesinde Man 1000 " Boya 
dıra ıokağında cedit 30 No. lu bodrum katında üç 300 " Boğaz 

n 

oda, mutfak, hali zemin katında methal dört oda, 1 500 " Borda 
1000 " Faraı haliyi muhtevi 330 zira arsanın 90 zira maballin-

" .. 
500 ,. Mafl"apa de mebni (1032) lira kıymeti muhammeneli ahıap 

hane. (631). Filip Noli Efendi vere.eai Me 20000 " Çalı süpllrgui 
500 n Çavalye Manyo ve Mele. Aleksandra ve Y orııi Efendi. 
500 ,. Teneke lamba 

Yukanda ikraz numaralarile cinı ve mevkii ve sair evsafı maa makine 
yazılı gayrimenkul emval; İcra lalınan ıon müzayedeleri netice- ' 300 ,, Ya!l lambası 

ıinde hizalarında sösterile ltedellerle mütterinleri üzeride takar- 1ı-----------
rilr etmit iıe de mezkiir bedeller haddi liyıkında görülmediğin- Üsküdar lıtanbul altıncı icra ,rıt' 
elen tekrar ilin edilmelerine karar verilmit ve 27 Ağustoı 932 murluğundan: Bir deynin tenıİ~i 
tarihine mtiıadif Cumarteai ııünü saat on dörtten itibaren müza. 'ı zannında mabçuz ve paraya çevrıl 
yedeye batlanarak takarrür edecek bedelleri haddi liyıkında ııö- meaine karar verilen oda takn-nı ~~· 
nilörH aaat on hqte kat'l ihalelerinin icraaı mukarrer bulunmuı 1 fe oandalya maıa ve ..Ur ev etl •• 

oldu~d.a talip olanlarm mezkar ııünde saat 15 e kadar yüz- 17-8-932 tarihine müsadif çaJ1~1"' 
de on niıbetinde pey akçelerile bizzat veya taıdikli vekaletname ba günü saat 12 de Kadıköy Ra•iı1 
ile Babç•apıda 4 üncü Vakıf hanın 2 inci katında 17 ve 20 No. I Paıa mahallesi Nizamiye ıokağ1"d 
da Vakıf Paralar Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve evvelce ta- 12 No. lu Hane önünde açık ar f 

)ip olup ta kat'I ihale -~amanında ha~r ~ulunmayanlard~ı: son, ma •uretile satılacağı ilan olun~ 
talipten maadaaının muzayededen çekilmit sayılacakları ılan o- sı 
lunur. MiLLİYET MATBA.4 


