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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

•• Otta va 
konferansının 
Neticesi 

n ul lisleri ba av Ayetlere or 
lngiltere ile dominyonları ara

"-"daki iktıaadi münasebatın tan
•ııni için toplanan Ottava konfe
•anıı, bir aylık müzakereden aon· 
ta Dıeaaiıine nihayet verdi. Otta
;;• konferanu toplandığı zaman, 
ı, •rkea tarafından merak ve ala-
a ile aorulan aual ıu idi: 
- Acaba İngiltere ile domin· 

rontan araaında rüçhan eaaama 
lltinat eden gümrük mukavelele
ti İmza edilerek İngiliz impara· 
torluğu harice kartı bir cephe mi 
:~ti.il edecek; yokaa hiç bir iti
.•fa vanlaınıyarak, imparatorlu· 
~Un her cüz'ü diğerine kartı ya-
aııcı bir memleket muameleıi 

>ııi Yapacak? 

Hemen söyleyelim ki Ottava 
~?~feransında vanlan netice ne 

11'1, ne de diğeridir. Ottava'da ev· 
••la İngiltere ile muhtelif domin
)~ıılar saniyen de dominyonlar 
hnibirile ticaret mukaveleleri İm· 
>alaınışlnrdır. imzalanan muka· 
'1elelerin metinleri henüz neıre
dil.,.emiş olmakla beraber, aıağı 
l'ulcan şu ahkamı ihtiva ettikleri 
•nlaşılmaktadır: 
, İngiltere dominyonlara bazı 

·~~ai mahaulat IJakkmda rüçhanlı 
tUnırük tarifesi tatbik etmeği ka· 
hııı ediyor. Onlar da lnııilterenin 
t""mul eıyalannı tercih ediyor
ar, 

ı,· l<anada ile İnııiltere araamda· 
1 mukavelenin akti çok münaka· 

fayı mucip olmuıtur. Bunun da 
&ehebi, Kanada'ıım, bir ziraat 
llıenıleketi olmakla beraber, aa· 
11~1Ünln inkiıafı için de bir takım 
lıırrıaye tedbirleri almıı bulunma· e idi. . Binaenaleyh lnııilterenin 
"'•nada mahsulatı hakkrndaki 
llıüaaadekarlığına kartı Kanada, 
bıı himaye tedbirlerinden kolay
cı. •az geçemezdi. Ancak her iki 
:~rııfı da tatmin edecek bir iti
af zemini bulunmuıtur. 

Bu itilafa göre, lngiltere hi
llıe.ye usulünü kabul ettiği tarih· 
len beri Kanada mahsulatı hak
kında tatbik etmekte olduğu rüç
lıa.rılı tarifeyi tatbik etmekte de
"..., edecektir. 'itilafa vanlama
~"Y~ı, bu rüçhanlı tarifenin müd
l eli 15 tetrini aanide hitam bu-
1tcaktı. Sonra Kanada kereateai 

Ylizde 1 O, kanada buğdayının be-

şlı!'r Quarteri yani216 kilosu da iki 
ilin rüçhana tabi olacak. Bakı

•ırı rüçhan niıbeti beher libre için 
'l Sent yani takriben sekiz kurut 
olarak teabit edilmiıtir. Kanada
~ keıilmit etlerine kontenjanda 
lrıuhim bir hiaae tahai& ediliyor. 
!Caaaplık hayvanlar lngiltere~ 
;ıııal edilirken tabi olduklan bir 
bakım kuyudun kaldınlmaaı ka-

ııl ediliyor. 

k.anada'ya gelince; lngiltere
:e fU müsaadatta bulunuyor: Bir 
t e~a himaye makaadile vazedilen 
fO.rıfe lngiliz eıyaaı hakkmda re· 
ı,!'diliJor. Ancak lngiliz mallan 
~•nadaya büabütün gümrüksüz 
t~~tniyecektir. Tabi olacaklan 
Rıiınriik resmi, her iki memleket
teı..; iatihsal teraiti ve maaarifi 
~•zan itibara alınarak biribirini 
ltııha etmiyecek bir nisbet üzeri· 
j'" leıbit edilecektir. Müzakere· 

1erde buna "rekabeti mümkün kı
de.rı tarife" iami verilmittir. Bun
t e.n maada demir; çelik, çini ve 
ı,•hak ve buna mümasil eıya hak· 
~lrıda ııümrük tarifeleri tenzil 
'"ılecek, İngiliz yün Te pamuk 
~"tıaucab hakkındaki gÜmrük ta
lifeai indirilecek. 

I Müzakeratm en çetin aafha11 
llgilterenin Ruayaya kartı tatbik 
edeceği ticaret siyaseti olmu,tur. 
ı-&fta Kanada olmak üzere bü
llrı dominyonlar lngiltere ile Ruat• araıındaki ticari münaıebatın 

1 ııtedilmesini talep etmitlerdir. 

1
11tilizler ise buna yaklaımamıt
•rdır. Bir aralık konferana bu 

Y.iizden inkıtaa uğramak tehlike
;•rıi geçirdikten sonra nihayet bir 
":':"'ül bulunmuştur. Bulunan for

llıule göre, bir memleketin iıtlh-
j'I şeraiti lngiltere ve dominyon· 
ı"'rı~ı ızrar edecek mahiyette ise, 
~ıııltere bu rekabetin gayrimüsa· 

.. ,, terait altında devamına mani 
0 acaktır. 

Cörülüyor ki Rusya ile tica
•et meaelesi hakkındaki hüküm 
~İiphem bırakılmakla beraber, 
ı."lbikatmda istenildiği sibi hare· 

et edilebilir. Hatta kabul edilen 
tekilin Rusyadan baıka memle-

lclc~tıer hakkmda bile tatbiki müm
Undür. 

Ottava konferansının neticeai 
j'" lngilterenin, ne de dominyon
~ üm>t ve intizar ettikleri ka

dar şümullü olmamakla beraber, 
~e! halde iktıaadi bir imparator
ı,'!ııun kurulmasına doğru atılmıt 
tı" adım telakki edilebilir. Ve 
t •rbi umumiden beri bu İmpara· 
?rluğun uzuvları araundaki ıiya· 

11 bağların tedricen çözülmekte 
j'lduğu nazan itibara alınacak o
lll"aa, Ottava'daki neticenin e
lıe>nın.İyeti kendiliğinden tebarüz 
"der. 

• • • :..,: ~· • 1 • • 

' 'Cellatlarla hiç bir 1 

münasebetim yoktur,, 
Hitler neşrettiği bir beyan_ 

name ile 
başvekili açıkça tahkir etti 
Hükumet ise her hangi bir kıyam 

hareketini kanla boğacaktır 

t 

Hltler'ln nutuk siJylerken 

Bu emirname, meriyet mevkiine 
duhulü aninden itibaren, hukuku ve 
kanunu ihlal eden her fBlııa hakkın
da - katiyyen fırka farkı ııözebnek 
s:zin - tatbik olunacaktır. 

f ~ap ettiği taktirde Almanya hü
kUr....eti, ahkamı kanuniyenin bitara
fane bir aurette tatbikini temin için 
devletin bütün satvetini harekete ge
tirecektir, 

Hükli.met, kendi mukadderatına 
kartı herhangi bir fırkanın itaat&izli
ğe ve iıyana kalkıtmaıına müsama .. 
ha etmiyecektir. 

Ayni zamanda Prusya hükümeti 
de Beuthen mahkemesinin vermit ol 
duğu idam kararları mcıseleainde af 
hakkını iıtirnal icap edip etmediğini 
tetkik ederken katiyyen nufuz ve 
tesir altında kaymıyacalrtır. 

Efkarı umumiye tarafından bir ka 
rarlar hakkında ıerdedllen ıiddetli 
muahazeler, cemaatin menfaati na
mına fevkalade ıiddetll tedbirler it
tihazı mecburiyetinde kalmıt olan 
devlete değil, daha ziyade kanlı kar· 

alınmış bir resmi gağalıldann amillerine tevcih edil- ı 

MUNICH, 24. A. A. - Hitler, Almanya hükümeti, hak eaaaına 

1 

melidir, 

Beuthen'de verilen ölüm kararlarına istinat eden devletler prensiplerini 
ait olan Fon Papen hükUınetine kar tahrifi ve yeni kargatalıldar ihdu 
tı tiddetli hücumları ihtiva eden u· edecek tekilde aiyasi ihtirasları kö
zun bir beyanname nefreylemiıtir. rüldemeğe iatihdaf eden hiçbir lefeb 

Mezkur beyanname, naıyonal aoı büae kartı mü&amahalı davranmıya
yaliatlerin hükUmete kartı almıt ol- caktır. 
duld.., vaziyetin katiyet keabeyle- Avrupa vaziyeti dikkatle 
mit olduğunu bildirmekte ve mah- t ki dl 
kümlarm hayatlarını kurtarmak için a p e yor 
bir mücadelenin bıııladığmı izah ey- LONDRA, 24. A. A. - lngiliz ga 
lemelıtedir. zeteleri, von Papen ile Hitler arasm-
Ba •veki/ de bir beyanname ~ patlak ~e~ ihtilafı dikkatle ta-

., kip ve bu ıhtılafın Almanya ve Av-
neşretti rupa için intaç edeceği akibetlerden 

BERLIN, 24. A. A. - Beuthen uzun uzadıya bahıetmektedir. 
dııvaaı dolayııile Nazi fırkaaı tarafm Ezcumle Dııily Telgraph gazetesi 
dan hükUınet aleyhine tevcih edilen ıunlan yazmaktadır: Vaziyet, pek 
tiddetli hücumlar dolayıaile hükli.- hailevi bir mahiyet almııtır. Çünki 
met dün aktam, atideki tebliği Def· Hitler'in iktidar mevküne gelmeaine 
retmiıtir. Matbuat kanunu mucibin.. mani olan yeg8ne kuvvet, pek gizle 
ce bütün gazeteler, bu tebliği Def· nilmiyen bir askeri diktatörlüktür. 
retmek mecbur!ye~ndedirler. : . Baıka birt~Y değildir. 
Almanyayı cıddı aurette tehlikeye Daily Miror yazıyor: 

maruz bırakınıı olan dahili siyaset Almanyadaki vaziyet, reialerin 
mücadeleleri eınaıında irtikip olu- mebzuliyetinin ve asri demokrasinin 
nan cebir ve tiddet hareketleri dola- vasıf mümeyyizi olan efkardaki ih
yıaile ve hükümetin teklifi üzerine til&fm neticesidir , 
batYekil, aiyaai cürümlere kartı ga- Neva Cbronicle'ye nazaran Nazi-
ye! ıiddetli cezalar tatbik etmek mec 
buriyetinde kalmıı tır. <Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gazi Hz. 
Reislcünıhur Hz. diln 

Millet çiftliğini ziyaret 
ettikten soııra motlJrle 
denizde bir tenezzüh 
yapmışlardır. Gazi Hz. 
saat 20 de Kaplıcaya 
avdet buyurmuşlardır. 

• 
ilk hanım 
Müddei 
Umum imiz 
Dün ilk defa mu

hakemede 
ahzı mevki etti 

ilk hanım müddei 
Meliha H. 

umumi 

lstanbul Adliye.inde dün tari
hi adlimiz içia ta:r-ı kayıt bir hi
dise olmuı ve ilk defa mahkeme 
heyeti meyanında hanmı müddei 
umumi alızı mevki ~"tir. Bu 
hanım müddei umumi matbuat 
tetkik bürosu ıefi Meliha hannn
dır. 

Hukuk üaıılü muhakemelerin
de taahihi&in davalarrnda müddei 
umuminin huzuru meıruttur. 

Dün üçüncü hukuk mahkeme
ıinde ııörülecek taıhihiain davala
rında ilk defa olarak iddia maka 
mını hanım müddei umumi Meli
ha hanım itııal etmittir. 

Rüyet edilen dava aiırcezada muha 
kemeai yapılan Hüanü iaminde bir 
maznuna ait tuhihiain davaıı idi. 
Hüsnünün nüfua kaydı 331 tevel· 
lütlü olduğu halde, doktorlar 23 
yaımda olduğunu söylemiıler A
ğırceza mahkemeıi de bu ıU:.,tle 
muamele yapmıı, fakat temyiz bu 

--=----========-=---~======-===-• I ciheti nakza sebep telakki etmiı-

İstan buldaki polisler =~~:.:.:~~::?~: h==~ 
dan mütaleası aorulmuftur. Meli· 

d W • t• •ı k d W •ıd• ha hanım da davacının yatını fa• 

egış ırı ece egı ır hitl~~~a~e==~~.iate::i~~~inde 

Yapılan tayinler ve tebed .. 
düller sadece 

polis • 1 • 
amır erı arasındadır 

Yeni poliı teıkilatı kanunu tat
bikatı dolayııile poliate bazı te
beddülat yapıldığmı yazmıtbk .• 
Mütemmim olarak aldıiımız ma
lümata ııöre, daha bazı tebeddü
lata intizar edilmektedir. 

Emniyet memurluktan için ya
pılan aon tebeddülat dolayısile 
poliste ve hilhaaaa polia mürette
batı araaında da değişiklikler ya· 
pılacağı, bu cümleden olarak la
tanbul poliainin bazı Villyetler ye 
hatti Ankara, lzmir polialeri ile 
değiftirilecekleri f&Yİ olmuştur. 

Dün bir muharririmiz bunu 
Vilayetten tahkik etmiftir. Bu me· 
selede aalahiyettar makamdan fU 
malümab aldık: 
"-Yapılan tayinler Te tebed· 

düller polla amirleri araaındadır • 
Öyle taYi olduğu ııibi, la~anbul. J!O 
liıinin umumi tekilde dığer Vıla
yetler polisleri ile değiıtirilmeai 
meTZUu bahia değildir. Ancak ta• 
rafeynin talepleri üzerine müna· 
sip ııörülüne her vakit nakil vey.a 
becayİf yapılmaktadır. Batka bır 
teJ yoktur." 

Tekaütlilğünü isteyenler 
Terfian Bilecik Emniyet me· 

murluğuna tayin edilen ikinci ıu
be üçüncü kısım başmemuru Ah
met Beyin ahvali aıhhiyeıinden 
bahisle tekaütlük talep ettiğini 

Vali muavini Ali Rıza B. 

Memnuniyetle haber aldığımı
za göre, Ahmet Beyin bu talebi 

dancmın doğduğuna tehadet e· 
den iki f&lıidin cellıô için ııelecek 
ÇIU'f&lllbaya kalmıttır· 

Pazarlık 
Fiah imiş? 

ihtikara bir de 
kulp buldular 

Psmet Pt. Hz. 
Baıvekil lsmet P,. Hz. dün 

Heybeli adada biraderlerinin köı-

1 Gazetelerin 
Vaziyeti 

"Ne vaktiler çıka
cağı" tabirin

den maksat nedir? 
Sabahları inti,11r eden aktam 

ııazetelerinin beyannameleri ]i .. 
zım gelen merci tarafmdan tetkik 
edilmektedir. Haber aldığımıza 
göre bu tetkikat neticeıi ııazete
ı~,·den birinin beyannamesinde 
yAlruz gÜnlük ııazete, diğerinin de 
günlük akfam ııazetesi diye taa
rih ettiği anlaşılmııtır. 

Bu ıerait altında matbuat ka
nununun 9 uncu maddesindeki G. 
fıkraamın tefsiri mevzuu bahaol
maktadır. Bu fıkrada aynen deni· 
liyor ki: "Ne vakitlerde çıkacağı''. 
Acaba ne vakitlerde çıkacağı ta· 
birinden maksat ııünlük mü, haf· 
talık mı olduğunun taarih edilme
si midir, yoksa günün sabahında 
mı, akıanunda mı çıkacağının bil 
dirilmesi mi demektir. 

Eğer yalnız ne vakitte çıkaca
ğı tabirinden makıat, yevmi mi, 
haftalık mı olduğunun taarih edil 
mesi ise, o halde ııünlük tabiri ka 
fi görülmektedir. Ve bu yolda be 
yanname veren gazete günün her 
hanıri aaatinde çıkabilir. Ancak 
vazİi kanunun maksadı sabah ve
ya akşam çıkacağının tasrihi iae, 
ııünlük çıkacağın• bildinnekle be· 
yanname tamtun olarak verilmi~ ol
maz. 

Ancak bu f"zetelerin beyan· 
namelerini taıhih ederek iatedik
leri saat ~ıkmalanna mini defil
dir. Meıele bir formaliteden lba· 
rettir. Buna hükümetten ziyade 
kari kütlesinin müesair olacağı taı 
dik edilmektedir. 

Kadrolarda 
Tebeddüller 
Ticaret müdürlük

lerinde de 
değişiklikler oldu 

Dün sabah Tak.,,mde bir 
kamyonla tramvay rarpıştı. 
MOnakalAt bir buçuk saat 

Depolar ağı:ı aflıza kiJmlir dolu 

Minareyi çalanların 
kılıfları da hazır! 

Kömürün geçen sene neden 
ucuz olduğunu 

bir çırpıda hallediverdiler 
Ticaret müdürlüğü kok kömü· ı Hiç bir mantık hududu da 

ril fiatlarırun yükselmeai aebep· biline 11ğmayan bu cevap hayr t
le~ini tetkike devam etmektedir. le karıılanmıtbr. 
Mudüriyet dün neşrettiğimiz: veai Ticaret müdürlüiü tetkikatına 
kayı da nazarı dikkate alarak kö devam etmektedir. 
mürcülerden izahat istemiıtir. Kömür iti ile belediye de meş-

Ticaret müdürlüğü bu müraca· gul olmağa batlamıı ve alakadar 
atıı fU tekilde çok garip bir cevap larla temas etmittir. 
almııtır. Belediye iktiaat müdürü bu it 

hakkında diyorki: - " Geçen sene Dolmabahçe gaz 
hanesinin büyük miktarda atoku 
vardı. Bu ıebeple geçen ıene fev
kalade ucuz fiatla aatıı yapıldı. 
Halbuki bu sene böyle bir hal yok 
tur. lıte aaıl bu seneki fiat normal 
fiattır." 

- Tetkikatımız henüz bitme
diği için kati bir kanaate ıahip ola
madık. Kömür fiatlan hava ııazı 
iatihaali ile alakadar olduiundan 
kömürdeki tereffllt!n aebelıi de iyi 
ce tetkik edilmek icap ediyor. 

Vapurcuların faaliyet 
sahaları değişiyor 

lepçilik yapanlar için yardım ia
t~ik. Fakat bunun kabulü, imka
nı mali hiul oluraa mümkün ola
bileceğini anladık. Şimdi, bu hu
ıuai vapurcu1ar, ziyan etmeden ec 
nebi hatlarda çahtmak için tetki
kat yapıyorlar. Bası Tapurculan
mızm, bu huauata Yunan Vapur• 
cularile bir tirket vilcude setir
mekte oldukları hakkında bir ga• 
zetenin verdifi haber de bundan 
ıalat olacakbr. 

Tetkikat ileriledikten ve neti
ce alındıktan aonra böyle bir an
latma imkanı mevcuttur." 

Diier taraftan öirendifimize 
ııöre, Yelkenci zadelerle Sadık 
zadeler tarafından bu tetkikat 
yaptırılmakta .... ban Yunan va• 

"urcularlle de temaalar vuku bul
maktadır. 

fyi bir netice alındılı takdirde, 
Yapurcularımız, Trabzon'dan iti .. 
baren Hamhurııa kadar alacakla. 
n emtiayı Pire'de Yunan vapurla 
nna aktarma edecdJer, ihracat 
tacirlerimizden maktuan alacak· 
lan navlunun bir loammı Pire'den 
ötesi için Yunan T&purculanna 
vereceklerdir. Ayni ıuretle uzak 
ecnebi limanlardan Ynnan vapur
Jannm Tilrkiye içJn alacaktan ha· 
mule:ri de, vaparlarmu• Pt....'den 
aktarma alarak ııetlrecelderdir. 
Yunan vapurcularmm -...ıun tıc
retlnin bir miktan buna mukabil 
vapurculanmıaa alt olacaktır, Bu 
ıuretle, ihracat ..atluaılllll hariç 
piyualarma daha 11C1ma maledile 
bilecefl, çtlnktl İltanbul Umaıun
daki aktarma tlcnıtlne nuara.n 
Pire serbeat lbnanmda bu leretia 
daha çok ucuz oldufa ileri ımll· 
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KEMALİZM NEDİR? 
HARİCİ HABERLER 

Selanik - Ana/ arta - Ankara .• 
Yazan: Edirne meb'u•u lılehmet Şeref 

- Türkün ferdt kudretini ı met edebilecek bir mania taru
cemiyetleştirirken ondaki fıtri maz ve yapmak için yıkar g&
yüksekliği azaltmış ve ferdi çer. 
istidadını yaralamıı olmaya- Yok olan Osmanlı devletin· 
lım.... den onun kurduğu milli Türk 

Derin derin dü§ündüm ve: devletinde bir tek eser bula. 
Hakikaten çok dU,ünülecek mazsınız. 

bir noktadır. Lakin Kemalizm Türk Cümhuriyetini ebedi. 
rejimi bunu da hallediyor: leştiren bizzat kendisidir: 

Ferdi, cemiyetin umum me- Bu sebepledir ki. Yanlış dü-
saisinde iktısadi sahaya doğru tünceli, sakat görüşlü, yarım 
çekerken, devlete ayırdığı payı ve mütereddit imanlı bir züm
ferdin elinden alarak kendine re hi.la bili. inkılabın manası
hasretmiyor. Evveli ferdin ka- nı, eski Osmanlı İmparatorlu
biliyeti kadar olan her şeyi ona ğundaki mC!hur "ıslahat" çı
verıyor. lık gibi anlamak bedbahtlığın-

Sonra: 1,i dört yandan tet- cian kurtulamayorlar. Kema
kik ediyor. Her ferdin kabiliye lizm de devletleşen milli mesa
tine bir had vardır, diyor, o- inin iktısat sahasında mecmu 
nun ferdi kudretinin taalluk heyetidir. Bu devletleştirme de 
ve kifayet edemiyeceği büyük Türk milletine has bir yolda
tesebbüsler ancak o fertlerin d 

• d ır. 
oevletleşen kudretlerine tev i 
olunur. Devletleştirilen tesisler, fer 

Brezilya'da on bin 
kişi harbettiler 

Muharebe 37 saat devam etti 
RIO DE JANEIRO, 24. A. A.- 1 BUENOS-AIRES, 24. A. A. -

10 bin Federal ordu efradı ile kıyam Muhtelif menabiden verilen haberle 
crlardan mürekkep kuvvetli bir müf r egöre Brezilya hüklimet merkezin 
reze arasında vukubulan 37 saatlik de kargaşalıklar olmuttur. 
bir muharebe., bugün ıiddetli bir mu Canha mıntakaıında i.ıilerle müıa
kavemetten sonra a~ilerin Victorino deınelcr vuku bulduğu iş'ar edilmek
Carmillo civarındaki dağla~da inşa tediı-. 

rttikleri müstahkem mevkilerden Ahnan bir telsizde Rioda harp a-
tardeclilmeleriyle neticelenmittfr. leyhinde bir içtima yapıldığı sırada 

Kıyamcılarrn çekilmit oldukları kıtaatın halk Üzerine mitralyözlerle 
Copao Banito civarında da bir harp atet açmasr neticesinde birçok kitile 
olmaıı ihtimali mevcuttur. rin öldüğü ve müteaddit İnsanların 

BUENOS AIRES, 24. A. A. - yaralandığını bildirmektedir_ 
Riodan alınan haberlere göre federal 
kuvvetler Sao-Paulo cephesinde Sau Paulo'da bulunan ktyamcıla
lC.000 kitinin ittirak etmit olduğu rın umumi karargahı , federal kttaa
bir muharebede büyük bir zafer ka- tın hali hazırda büyük bir müsade
zanmıtlardır. Kıyamcıların ağır za. menin vuku bulmakta olduğu Cunha 
yiata uğramış oldukları rivayet edil- mıntakasmda 10 mil ıeri çekilmeğe 
meJrtedir. icbar edildiklerinj haber vermekte-
Diğer taraftan, Brezilya arazisinin diı· · 

muhtelif noktalarında jsyan ve kı- Bahia'dan gelen bir talsiz, kıyam 
yamcılann hareketi ile alikadar oldu eden ve tip fakültesini iıtila eyleyen 
ğu belli değilse de bu hattkete mü- talebenin tenkil edildiklerini bildir-
temayil olduğu zannolunmaktadır. mekteciiı-. Fakat tafsilat noksandır. Bu da iktısadi sahada sabit din kifayetsiz İradesinden ah

olan bir i§tir ... yoksa ferdi bü- narak cemiyetin yüksek irade
tün benliğinden tecrit ederek li meramına verilmiştir ki bun
onu otomat halinde "rabota,, da ferdin faydası daha çoktur. Mağruk Promethe Gorgulof yeniden 

muhakeme 
edilecek mi ? 

gibi sade çalııtumak; mesaisi Ferdin kudretinin kifayet kumandanı 
nin n:ahsulünü çekip almak etmediği işleri, devlete vermek 
istemiyor. Kemalizm rejiminde, Mustafa aleyhinde takibat 

Kemalizm rejimi devletçiliği Kemalin sah çektiği milli tu- CHERBOURG, 24. A. A. - Bab-
bu manada anlayor ve tetkik e- ralı bir fermandır. Zaten bunu riye nazırı , geçen 7 temmuzda ırark 
diyor. millet isteyordu. Milli devleti olan Promethee tabtelbahiri kuman 

danı bahriye kolağası Coııesjel du 
Biz ne Duçenin F açyasının kurandan, inkılabı yapandan, Meınil hakkında takibat icrasını em

kendisine his düsturlarına, ne hür bayrağı hür millete veren- retmitlir. 
Leninin teşkilatlandırmak iste- den eserin ikmalini İstemek ka- Mümaileyhin, istintaka memur bir 
diği Komünist prensiplerine bel dar milletin meşru hakkı var ı zabit tıu-ahndan iıticvabını mütea
bağlı~oruz, . • 1 mıdır? 1 kip divanı harbe tevdii muhtemel-

Bız Mustafa Kemal ınkıla- Bizim fırkamız, devleti ku- dir. 
bına iman etmit insanlarız.. ran fırkadır. Hükiimetçilik yap Bu baptaki muhakeme, eylul orta 

y B k · · fı k d larına doğru rüyet edilecektir. Tah-

PARIS, 24. A. A. - Gorguloff'un 
müdafii Maitre Geraud, müttehimin 
akli vaziyetinde hadis olan vehamet 
esauna müıtenit olarak muhakeme
nin yeniden rüyetini iıtiyen bir talep 
nameyi adliye nazırına tevdi eylem.it 
tir. Bu talep, doktöı· Loge ve Leg
rain taraflarından verilmİf olan mele 
tuplarla teyit edilmit bulunmaktadı.r 
Dosyanın heyeti meanuaıı 30.000 sa 
hifeyi ihtiva etmektedir. 

Merkezi ve Şarki 

Karısı da 
Geçecek 
Fakat kocası buna 
rıza göstermiyor 
LONDRA, 24. A .A. - Mrs. Mol 

liıon Daily Expreıs gazetesinin mu
habirine !arktan garbe doğru olmak 
Üzre Atlas Okyanosunda yalnız ba
tına bir hava seferi yapmağı düşün
düğünü beyan etmiıtir. 

LONDRA, 24. A. A. - Mistres 
Mollisson bu sabah matbuata vaki 
olan beyanatında dokuz ay evvelin
den beri Atlas Okyanoıunu Şarktan 
Garba doğru geçmeği niyet ettiğini 
ve hareket için de ~eçen Temmuz 
ayını teıbit eylediğini fakat izdivacı
nın bütün bu plinlarını değiştirtmit 
bulunduğunu bildirmittir 

LONDRA, 24. A. A. - Tayyare
ci MoUison, Havas ajansı muhabiri
ne. zevcesi Amy Johnson'un önümüz 
deki mayiı ayında Atlas Akyanos'u
nu geçmek tasavvurunu tasvip et
memekte olduğunu söylemi,tir. 

Mümaileyb, " Bu cok tehlikeli bir 
İJ demiıtir.0 Demiştir. 

HARBOURGRADE. ?.4. A. A.
K"5if bir ais ve ,iddetli bir yağmur 
Barre ve Vermont'dan hareket eden 
Atlas Okyanoıu tayyarecilerinden 
Lee ve Bochkon'nun akibetleri hak
kında endişe izharına sebep olmakta 
c!rr. 

N<1rveçli tayyareci Selberır ve refi 
ki Pet~r,en bir telsiz söndererek 
şiddetli bir sisin kendilerini karaya 
inmekten menettiğini ve hava selih 
kesbedinceye kadar uçuşlarına de
vam etmek niyetinde olduklarınr bil 
dirmitlet"dir. 

!Komşu memleketlerde! 

• 
lbni Rifade 
Sağ mı? 

Avrupa konferansı Sağmış ve yeniden ıs 
e üyü reıaın r aai a mayor devletçilik tıarıdır. telbahirin garkından sonra yapılan 

tam manasile Kemalist pren- y a;nız memur yaşatmak, ilk tahkikatta Promethe kumandanı 
siplerini hazmettirmeğe memur k I mn hiçbir hata ve kabahati görülme memur kayırma , ve memur ıı-dur. Biz ne Fafizmin yalnız mişse de Fransız bahriyesi.,_,;, gemi 

nn küçük küçük hasis · ba b" k d d" h keyfiyete kemiyeti yürütmek sı tan ır uman anın ıvanı ar-
menfaatlerini milletin menfaati be tevdi edilmesi usul ve hizam ica-

İsteyen rejimini, ne de Leninin 1 k d sanmak devletçi ik deme e- hından olduğu malümdur. 
sınıflar mtilalini kavrayarak 

ğildir. Bu yok olan tarihe karı
proletarya diktatörlüğünü ku-

şan Osmanlı imparatorluğuna 
ran metodunu takip edeceğiz. Boj'?uldu mu? 

Kemiyeti tam bir inzibat 
altında toplayacağız, keyfiyet
teki kudreti kemiyetteki kuv
vetle müvazeneleıtireceğiz ki, 
işte Kemalist rejim budur. 

Kemalist inkılabında F aıiz
min de, Komünizmin de, Sos
yalizmin de insanlığın yüksek 
meziyetlerini meydana çıkar
mak İsteyen müşterek esaslan 
tamamile mevcuttur. 

Lakin, Kemalizm, Faşizm; 
Komünizm değildir. 

Hayır, o Türk tarihinin mad
di seyrinden hız alarak Türk 
milletinin vicdan ve şuurun
dan sıçrayan Türk Mustafa 
Kemalin nurlu batının tecelli. 
sidir. 

Büyük reis Mustafa Kemal 
bir kudrettir. Öyle İse bu kud. 
reti yarattığı eserin batında gö 
ren Türk milleti o ilham kay
nağından istifade ederek onu 
(rne,rutiyet ve parli.mento) dü 
şüncelerinin fevkinde bihakkin 
iktidar sahibi görmüı ve ona 
iman etmiıtir. 

Kemalizm hareket ve reJı
me İmandan ibarettir. 

Onda geçmiıin hiç bir izini 
bulamazamız. 

O yapacağını iyi çizilmit o
larak tesbit etmedikçe, bütün 
malzemeyi hazırlamadıkça yı
kan bir kuvvet olmamııtır. 

Li.kin, bir kere planını ku
rarak malzemeyi ortaya döktü. 
mü, artık karıısında mukave· 

mahsus bir şeydi. 

Onu her gün biraz daha için
den atıyor. Bunun içindir ki 
inkılabın kadrosunda vazife a
lanlar inkılaba iman etmiş ol
malıdır. Yoksa inkılaba mide 
zaruretile inanmış görünmek 
ne bedbaht bir iştir! 

Milli 

,,.. "' ,,. 

tasarruf 
iktısat 

ve 

FOLKESTON. ?4. A A. - Pas 
de CaJais kanalını geçmek üzre dün 
denize açılmış ve Folkeston'dan 10 
ki-lometre mesafede müşahede edil
miş bulunan Alman yüzgeçi Fiıcber 
tagayyüp etmittir. 

Mümaileyhin neticesi hakkmda en 
dite izhar edilmektedir. 

------
Japonya yeni Mançu 
riyi tasdik edecek 

TOKYO, 24_ A. A. - Resmi m.a-
"Milli mefküre" mizin cüm- hafilin beyanatına göre Yeni Mançu 

h · d · k d ·· ed J ri devletinin Japonya tarafından tas 
unyet evrıne te aa um en d"ki k fi 1· ·· ·· •· d k" E ı·ı · .. . ı ey ye ı onumuz e ı y u nı 

gunlerde tahakkuk edememesı, hayetinde ic;ra edilecek merasimi Ce 
genç nesle verilen idealin ka- net"al Mutonun yeni hükümet mer
rışıklığıdır. kezi Chang Chun 'a yapaağı bir zi

yaret takip eyliyecektir. 
Gençlik, peri!an, biçare ve 

heyecanlarını tevcih ettiği ga
ye müphem ve gayri muayyen 
yürürken nereye gittiği mu· 
ayyen değildi. 

Dini veçdile milli heyecanı 
bir tutan sırri ve tasavvufi bir 
felsefeye doğru sürüklenmek 
isteniyordu. 

Bunda bir esas yoktu. Türk
çülüğe dönüşümüz litin felse
fesinin tesirine tabi olarak i
zah ediliyordu. 

lalim ümmeti, Osmanlı 
devleti, Türk milleti; garp me
deniyeti gibi biribirini hiç tut
mayan, dağınık ve içtimai mef 
küreciliğe bağlanılmak isteni
len telakkiler genç nesilde bek 
!enen feyzi hasıl edemedi. 

( Deııamı ııar ) 

--·---
Ottava'daki murah

haslar döndüler 
LONDRA, 24 .A. A. - içinde Ot 

tavl\'daa avdet etmekte olan lngnliz 
heyeti murahhasası bulunan Emp
reıs of Britain vapuru, cuma günü 
öğleden biraz sonra Soutbampton'a 
vasıl ol•caktır. 

Bir aile hava 
seyahati 

NEVYORK, ?.4. A. A. - Fliying 
Family tayyaresi ile Amerikadan E 
dinbourt' uçacak olan Hutclainson ai 
lesi peder, valde ve iki kızlarından i 
barettir. 

Tayyarede aile e.-kô.ru ile birlikte 
pilot, makinist, telsizci ve fotoğrafa 
olmak iizere cem'an 8 yolcu buluna
cııktrr. 

( 
• l maa,Iara de tetmil edilmiştir; 
lktısadi ve Mali Haf ta bir halde ki eşya fiatlerinin SU• 

kutundan memnun olmayan 
--------------------------' kimse yoktur. Onun içindir ki 
Bazı kimseler bir memleket

te, umumi fiatlerin dütkünlüğü 
nü büyük bir felaket addeder
ler; Krizden kurtulmak için fiat 
!erin behemehal yükselmesi li.
zımgeldiğini iddia ederler. Fiat 
!erin her sahada ayni zamanda 
inmesini biz, felaket değil, ni
met olarak telikki ediyoruz; 
çünkü, bilmünasebe, bu sutun
larda batka bir defa daha söy· 
lediğimiz veçhile tereffüün hu
dudu yoktur zait na mütenahi
ye kadar gider; halbuki suku
tun hududu muayyendir, sıfıra 
müntehi olur ki, ideal bir cemi
yetin gayesi bu olmak lazım ge 
lir. Diyorlar ki, köylü buğdayı
m yan fiate satarsa iştira kabi
liyeti o niıbette azalır. Hayır, 

mübadele vuıtasıdır; o vasıta maddei iptici"aiye ve işçiliği sırf 
ile, fiati ayni surette, yani yüz- yerli, ve yalnız sermayesi ecne
de elli nisbette sukut etmif o-· bi olan bazı hava gazı ıirketle
lan meseli dokuma bezi satın rinin durup dururken kok fiat
alacak oluna, gene ayni miktar !erini yüzde yirmi bC! derece
bez elde etmq olacaktır. De- sind'e tezyit etmeleri halkı bi
mek oluyor ki buğdayın suku- hakkin igsap eder. Bu seneki 
tundan müteessir olmaması i- hayat pahalılığı indeksinin ge
cap eder; yeter ki dijer mallar çen seneden dun olduğu nazan 
da dahi ayni nisbette tenezzül itibare alınacak olursa kömür 
vaki olsun. fiatindeki tezayüdün, geçen se

Memleketimizde, bazı ecne
bi mamulat ve müstahzeratı 
müstesna, umumi bir "deflati
on" hareketi mevcuttur [""].Bu 
deflation, vergi ve sair suretle 
yapılan tenkihatlarla bilumum 

[*] Bir misal: vaktile 150 kuruşa 
zor alınalıilen terliklerin ~ifti halen 

neye nisbetle yüzde otuz beı 
!arkı da geçdiği tezahür eder. 

Bu gibi tirketler, Avrupada 
da olduğu gibi ekseriya müata· 
kil değildirler; aksiyonları, bu 
işte menfaattar olan başka ano
nim ıirketler tarafından satın 
alınarak o it üzerinde kontrol 
tesis edilir. Binaenaleyh her . .. 

BERLIN, 24. - s Eylül tarihin- yan hareke-
de Stresa'da içtimaa davet edilen 
merkezi ve Şarki Avrupanın iktiıa- tine geçecekmiş •• 
eden kalkınması kongeransı Berlin'e 

1 
B d k 

cihan ikti•at konferansının bir ha- Ş~dan yazı _ıyolbr:. Riufarad a.çıtan 
1 - "b· t ı·kk· d"l k e.ı· Enruda ırazete11, ru enın en 

zır '"' '" ı e a ı e ı m• t ır. 1 . . kaf k ·ıd··· h kk d Mezkür J..onferaos Almanyanın kil edılerek ası esı ıgı a ın a 
geçen sene kat'iyetle,halletmek iste- ki ~ab<;rlerin. doğru olm~dığın~, 
d·-· O k lbnı Rifaderun elyevm sag olup Hı-ıı=,ı ve ttava onferansırun neta- . . . .. 

· · "t"b · ı "Ik f ·· h cazda yenı bır ısyan çıkarmak uze-
yıcı ı ' arıy e ı 'a a gecen ruc an ., kt d 
meoele µı~ de meşgul ol~caktır . ro buhındugunu yazma a ır. 

Almanya, bütün büyük devletlerle Bu gazeteye göre Hicazdaki Daba 
aliık•dar diğer devletlerin ittirak ey- mıntakaımın yegane lıikimi olan lb 
liyecekleri Stresa konferansında mev ni Talıika da (bni Rifadeye iltihak 
zuu bahı meselelerin kaffesincie ihti etmi,tir. sa-; sahibi olan iki teknisyen tarafm 
dan temsil edilecektir. 

Avrupa hava turu 
ROMA, 24. A. A. - ltalya hava 

umumu nazın Avrupa hava turu mü 
sabaİ<asına ittirak eden ltalyan tay
yarecilerine hu yarıştan çekilmeleri 
emrini ve!"mİ'ltİr. 

Bu karar, dün hayan talmrunı 
hırpalıyan kazaları müteakip ittihaz 
edilmiştir. 

Hava nazırı inu.atta bir noksan 
mevcut olduğunu. farzedettk tahki
kat yapılmasıru eınretıniıtir. 

Y arıta iıtirak eden ltalyan tayya
re tipleri ahiren ta•nif edilmİl ve 
'Mutat kabiliyet'' tehadetnamesini 
istihsal eylemiş bulunmakta idi. 

Yunanistanda 
Yangınlar 

ATINA, 24. A. A_ - Taııo~ ada
sındaki orman yan~nlan nihayet 
bulmu,, fakat Dedeağaç onnanlann
da ve Eubee linyit madenlerinde ye
ni baıka yangınlar ""4lamıttır. 

Schober'in cenaze 
• • 

merasınu 

VIY ANA, 24. A. A. - Babık bat 
vekil Schober'in cenaze merasimi, 
dün büyük bir tantana ile icra edil
mittir. Kalabalık bir halk kütlesi, 
müteveffaya kartı son hürmet resi
meıini ifa etmek üzere merasime it
tirak etıniı idi. 

Cenazenin önünde bir seyyar po

lis müfrezesi, bir ıüvari lnt'aıı ve çİ 
çf'klerle dolu birçok arabalar gicfi:. 
yordu. Cenazenin arkasında mütevef 
fanın ailesi, reiıicümhur, nazırlar •e 
birçok mebuslar bulunuy«du. C
~e arabası, parlamento sarayı önüne 
celdi ve orada müteaddit nutuklar 
irat edildL Bunu müteakip, tabut 
bir cenaze otomobiline yerleıtiril

mit ve sabık bafvekilin maskatireoi
ne naldedilmiıtir. Cenaze, orada aile 
makberesine defnedilecektir. 

Darülf Ün unlu/arın tetkikatı 
KA YSERI, 24 A.A. - Darülfünun heyeti dün Bünyan ka

zasına gelerek iplik ve elektirik fabrikalarını gezmİfler ve halka 
temas etmitlerdir. Bünyan belediyesi Darülfünunlular ıerefine 
bir kır ziyafeti tertip etmiş ve ziyafette nutuklar teati edilmiıtir. 
Darülfi.ınun heyeti dün gece Sıvasa hareket etmiılerdir. 

iae kömürün fiatini yükselt. 
m~k o anonim şirketlerin men
faati iktizasından olur. Bazen 
0 anonim şirketleri, maliyet fia 
tini yüksek göstermek için doğ 
rudan doğruya kömür madeni 
şirketleri ile fahit fiatle muka
veleye giritirler; halbuki o ma
den ıirketlerinde de alakaları 
vardır. 

Bütün bunların zahire ihracı 
ve halkın hukukunun siyaneti 
zor meselelerdir, fakat hiç bir 
vakit gayri kabil değildir. Yal
nız ıurasında iırar etmek İste
riz ki bu işi komisyonlar temiz. 
leyemez; bunu ancak maliye
den muhasebeden hakkile anla 

' yan tecrübe görmüş eksperler 
halledebtlir. . ,,. . 
Cümhuriyet Merkez 

bankası 

yete nazaran fU değiıiklikleri 
gördük: 

Hissedarlar hesabında yeni
den 2100 lira tahsilat vardır. 
Tedavüldeki evrakı naktiye 
164,995,590 lirada 8000 liralık 
bir tenakus gösteriyor. Bu fark 
gene hükümet tarafından evra
kı naktiye amortismanın& mah 
suben yatırılan paradır. Külçe 
altın miktarı 12,868,252 kilo 
da; 134,686 kilo artmıttır. Pa-
11f lasmında döviz mevduab 
848,420 liralık bir tezayütle 
2,950.558 liraya baliğ olmakta
dır. Buna mukabil aktif te altı
na tahvili kabil olan serbest dö· 
vizler mevcudu 324,091 lira bir 
farkla 161,430 liraya inmiıtir. 

Bili.nçoda başka kayda layik 
bir şey yoktur. .... "' 
Esham ve Tahvilat 

Yunanistanda askeri birlik 
ne şartla f esholunacak? .. 

M. Venizelosun beyanatı 
ATlNA, 24 A.A. - M. Venizelos matbuata beyanatında d 

miştir ki: "Cümhuriyetçi iki lider olan M. Kafandari.s ve M. P 
panastasiu gerek cümhuriyete karşı gerekse M. Çaldarisin ah 
fırkasına karşı olan vazifelerini yapmalıdırlar. Bu iki liderin m 
kur fırka nezdinde manevi bir tazyik icra ederek rejimin tanın 
sını yahut 10 senelik bir mütareke akdini kabul ettirmeleri liz 
dır. Bu iki şıktan her hangi birisi kabul edildiği takdirde ask 
birlik derhal fesolunacaktır. 

Rus mutahassısları 
lzmirde zigafet 

şerefine 
verildi 

İZMİR, 24 (Milliyet) - Rus konsolosu tarafından Türk 
Rus mütehassısları şerefine bugün İzmir Palasta bir ziyafet v 
rilmiıtir. Ziyafette vali Kazım Paşa, fırka reisi Hacim Bey, g 
zeteciler hazır bulunmuşlardır. Sovyet konsolosu sofraya otur 
lurken kısa bir nutuk irat etmiş, Türk - Rus dostluğunun siya 
ve gelişi güzel bir dostluk değil, tarihi bir kar<İeşlik olduğun 
beyan ettikten sonra iki memleket arasında siyasi, içtimai ve h 
sahada İştiraki mesaisinin çolc faydalı olacağını söylemiştir. M 
tehaasıslar yarın tetkikat için Aydın ve Denizli havalisine gid 
ceklerdir. Heyet cuma günü sanayi umum müdürü Şerif Beyin rİ 
yasetindeki diğer Rus mütehassıslarına Buldanda iltihak ed 
cektir. 

inhisar Vekili lzmirde 
IZMIR 24 (Milliyet) - Gümrükler ve inhisarlar velci 

Ali Rana Bey geldi. Vekil Bey vilayet, fırka ve belediyeyi ziya 
ret ettikten sonra vekalete merbut müeasesatı gezmiştir. Yeki 
Bey bana şu beyanatta bulunmuıtur: 

- lnhisarlarda tevhidin daha iyi yapılmasını temin içi 
geldim. Öbür gün memlehayı teftiı edeceğim. Beş gün sonra d 
lstanbula döneceğim. 

Yunan hariciye nazırı Balkan 
ittihadı hakkında ne diyor? 

ATINA, 24. A. A. - Atina Ajansı bildiriyor: 
Yunanistan Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos (Balkan ittihadı ve A~· 

rupa birliği) bathiıru taııyan bir makale nqretmittir. Makalede Balk 
milletlerinin mukareneti fikrinin on sekizinci asrın son senelerinde doğdu· 
ğunu ve ilk defa olarak o tarihlerde Yunan milli şairi Rigıu tarafından 
fikrin ortaya atıldığı beyan edilmektedir. 

M. Mihalakopulos Balkan ittihadının tahakkuk edinceye kadar tesad -
edeceği müıküli.tı saymakta ve bunlaııt' için Je en çetini olarak,hep6İ ziraa 
memleketi olan, Balkan devletlerinin mübadele edebilecekleri mustahsili 
pek mah..lut olmasını zikrebnektedir. 

M. Mihalakopulos, evvela mahalli itiLülar akdinin teminine dair oJ.aıl 

malum planından bahisle Yunanislanın bu politikayi kabul etmi§ ve Tür 
kiye, Romanya y,• Y ugoılavya dt nıu.:.hedeler imzalamıı olduğunu hatırla.· 
tıyor ve şimdi de cenubu ıarkı Avrupasında sulhü idameye yarayacak hef' 
itilifı imzalamağa hazır bulunduğunu ilive ediyor. 

Mütehassıslar tetkikata başladı 
lZMlR, 24 A. A. - Şehrimizde bulunmakta olan Türk ve 

Rus mütehassısları tetkikatlarına bqlamıılar ve bazı fabrikala
rı ve ticaret odasını ziyaret etmİflerdir.Bu akşama kadar tetkikat 
larına devam edecek olan mütehassıalar terefine şehrimiz Ru• 
konsolosu tarafından İzmir Palas'ta bir çay ziyafeti verilecektir· 
Ziyafete vilayet ve belediye erki.nı ile lktısat Vekaletine merbut 
devair müdiranı ve gazeteciler davet edilmişlerdir. 

Mütehassıslar heyeti pamuk ve mensucat mıntakalarınd• 
tetkikatta bulunmak üzere yarın şehrimizden hareket edecekler• 
dir. 

erkanı harbiye reisi 
25 inde geliyor .. 

Amerika 
Eylulün 

ANKARA, 24 A.A. - İstihbaratımıza nazaran Cemahirİ 
Müttehide Erkanı Harbiyei umumiye reisi jeneral Mac Arthur 
25 eylı.ilde Ankarayı ziyaret ecfecektir. Mütarünileyh 26 eyluld• 
Ankaradan müfarakat edecek ve 27 eylülde Reisicümhur Hazret 
!eri tarafından kabul buyurulacaktır. 

Almanyada galeyan artıyor 
BEUTHEN, 24 A.A. - Hitler kıt'atı erkanı harbiye rei•1 

Rochen'in beı idam mahkumu Nazi'yi ziyaretten avdeti müna&e
betile birçok hitlercilerle onlara iltihak eden binlerce nümayi~ 
Adliye dairesi civarında toplanmıtlar ve milli marşlar terennüpt 
etmi,lerdir. 

Polis, acilen takviye kıt'atı gönderilmesini talep etmiftir. 

siz bir hafta geçirdi. Gerci Sa
racoğlu Şükrü B.f.nin Paristen 
ne hareketi ne de buraya muva
seliti aünü, Unifiye fiatlerinde 
değitiklik vuku bulmaması mü
zakeratın inkitaa uğramadığı
na kafi bir sebep addolUJRbilir 
ise de; bu avdet sebebinin iyice 
anluılamamaaı ve diğer taraf
tan gazetelerdeki izahatın müp 
hem görünmesi, piyasada füp
he ve tereddutleri tahrikten ha
li kalmamı,, ve piyasa bu te
reddüdünü evvelki akşam Üni
fiyede 3 kurut kadar bir tenez
zül yapmakla izhar eylemiştir. 
Paris daha ziyade ümitvar ol
duğu tesirini bırakıyor. Evvel
ki gün Ünifiyeye 23,40 frank 
fiat vermit iken dün akşam 24 
tebliğ etti. Bizde cl'ün akıam 
son muamele 50 1/2 üzerine 
vuku buldu. 

Ünifiyenin mütereddit vazi-
etinden Anadolu İmendifer 

mektedir. Bununla beraber ge
ne epeyi muamele yapıldı. Soıı 
tesbit edilen fiatler şunlardır; 

Aksiyon 19. 
Obligasyon 31,80 
Mümessil 32,80 
Haydarpqa 34.50 
istikrazı dahilinin 96 1/2 ve 

İt Bankalarının 9,20 da fiatlerİ 
sabittir. 

Bomonti 22, Tramvay 45, İt· 
tihat Değirmencilik 22.50; 
Şark Değirmencilik 2.55; Reji 
4.25 Rumeli Şimendiferi 3.70; 
Terkoa 31,50; Telefon 15,25 li· 
ra etmektedir. 

Mısır Kredi F onsiyelerindt 
bu hafta gene bir tereffü var· 
dır: 

1886 tertibi 
1903 " 
1911 " 

ediyor. 

154 lir• ,, 
86 
84.50 " 

Altın 920 de geçen haftaki 
fi atini muhafaza etmektedir. -------



·Ecnebi Mekteplerinin Irat Membaları Tespit Edilecek 
Ekonomi 

Bu seneki dünya 
buğday mahsulü 

8eş yüz doksan milyon kental 
olarak tahmin ediliyor 

, lloına Be:rnelmllel ziraat ena
~6nü 1932 zirai vaziyeti hak· 
"'da netrettlti talunin raporları

:• na:ı:aren bu aene cihan buğd· 
d~y ınaluulü 590 milyon kental· 
ır, 

1 .\lmanyada 49, Bulgari.atanda 

2 9, Macariatanda 16, Romanyada 
~ <nilyon kental buğday iatlheali 
hınin ediliyor. 

Oda meclisinde 
dünkfi içtima 

ti licaret oduı mecliai dün bir iç
•·""' YaJ>mıttır. Bu içtimada yeni Za 
I~ boreaaı idare heyeti intihahmm 
.___ '&at Vekaletince taatikine dair 
"'>k.,.e olrunmuı, idare heyetinin ri t::'eti..., Hamdi ye rela nkillfine 
-•....,.t Beylerin lntibabo taıtik edll
""ttir. Zeytin yafuun borsada mua 
~· ,11nne.ın1n nklletçe t-lp • 
~t haldı:nıc1a ı.ı.- oı.unanı1ı 

edllmlıtlr. 

tte mıntakasında 
titln mahaal6 

c..ı.,. ='6ıwta.........., E&.e mm 
...... _ 1932 .-ı tlldhı İatİh•· 
lltı 1311.000 kBo tahmin edllmdda 
dit. C.C... -eki Ege mmtalıuı ti 
liiıı ............ IS milyon kile idi. O. 
ç.., •eneld u.bıulden tlmcllye kadar 
ıo ınllyon kibar kllow eablmrttır· 
C....ye imlan d&1 ktlıur mllyon kilo 
~Qn da huJtinl.-de aatılacafı muhal< 
•.ı.tır 

Ban sergisine gi
decek tii.ccar 

11...ı he:rnelmllel prk eanayi pa
"-Yırma iftirak edecek tüccarları
~ iki gline kadar hazırlıklarım ik
"1'1) ederek haraket edeceklerdir. 

llizzat iıtirak etmek iıtenıiyen 
'-Geaıeıelalmlzin nümune sönder-
~leri IPn kendil.-i buıiln Ofiste 
...,. lçtimaa davet eclllmitlerdlr. 

Pamuk piyasa•ı 
Cihan pamuk plyuaaında müsait 

~ller teairi altında eeaalı ..ı&h ve 
""offij meyli ..-c:uttUT. 

... ~~valaınn fena ıritmeai, böceklerin 

.--..-tı " N..,,,ork boroumda ar
~ faaliyet lıu yl!kıelitte lıqlsca a-
~dir. r .ı 

Milano ve Roma 
borsaları 

ltOMA, 24 A.A. - 111 pnlük 
~İr kapanqtan aonra Roma ve Mi· 
l--., bonalan tekrar ite batlamıt 
1•rdır .. Maamafih hüklimet komi· 

( tı BankHından alman cttveldir ) 

24 Aia•to• 1952 
Akt•m Fiatlan 

~ lıttkrasl•r T •lı't'fllt 
' tı•ın te.111 

ı.,, •. J•lı.11 f,116 
~ - t.1 ........ 10.10 

~•1ıraı. r,10 

~'Jdı .... '·" 11ht t,10 
l ... ..,,. 1,110 . 

1,
.. qı,- -

1,-..... 
ıı.80 

IQ,10 
lııtıı Bcltdlrı 
'lfllreaı 

,Mı ... ıı 11.H 

"' Eıham 
1ı•-.ıı.a t,to Tın .. lt,J/I 
~...... !1,95 
ktıı ,,,. 

Ç1•ınto Ar. 9.40 

'it ~IJrlyt 14,IO 
'tıınıvıy 4S~ 

l'ayoa 4'!'- 21,:rı 

•ut doy- •••• •.. ,. 1, -

~ "·'•ıhırorıı ı o..e ı fut• - 1,40 

"''·•ll H,l/t Tılılea 

Çek fiatlan 
~.rı. 11,81. '"' 
l.oıırı '31,- Tlyuı 
11•r•tt 47.16 Madrtı 
lıııı.. t l,115.- lorUı 
,, ııı..ı l,l!4,83 v .. , ... 
.Ati•a f 46,11 Pt,t• 
('lı.,.rr- t,41,73 Btkr., 
loıyı t6,3S.15 Bılırıt 
1't hıhter•• J, 17, l t Moıtovı 

Nukut (satıı) 
Kuruı 

, ... _ ırı . 

lt t rlla 143, ... 

Olı r ~ · J' 

~~ lret i r 
.(ı f l!e~t ta 11 7, 

\t d .~.ı 19, • 
1 1. h \1Çrt ttf, -

ltJ it,. t 8, -
1 ~ ı ı<>nıı l'.~ .... 
ll hr\"ti) IH, -

1 1 ıı1 , A:, . 
1 ptı.ttı 

1 m.ark 
ı ı oltJ 

1 p••ı• 
it, ley 

"dlıı r 
j {_ Cf110f .. 

ı A ]tı n 
1 Mectdl7t 
ı l ·aıı k ne t 

11,-

ll,93,11 
•.09.11 
l,9e,u 
1,98,tS 
4,11,!S 
1,81 ,10 

11,10,71 
!t,IP.84 
ı•,ır,ıo 

lurUf 
18, l{ı 

17,-
ıo.111 

~-
I!,-
ti,-
ro.-

~.tı 

34,-,,,_,_ 

aeri, her türlü atağı fiat teacilatı
nı meneylemittir. 

Sunlipek 
BRÜKSEL, 24 A.A. - Allka

dar mehafil, Alman ihracatçılan· 
na bir prim bahtetmek suretile 
auni İpek piyaaaunda beynelmilel 
bir kartel ihdaaınm tehlikeye gir
mif olduğu hakkında İfa& edilen 
haberleri reddeylemektedir. 

Bu mehafil, dahili piyaaanm 
vaziyeti hal ve tanzim eylediği 
vakit, beynelmilel bir itilaf me .... 
leainin intaç edilebilecefini zan• 
netmektedir. 

Fransa'da buğday 
bolluğu 

P ARİS, 24 A.A. - Siyaai ve 
lktıaadi ınehafll, butday fiatlan
nm aukutunduı dolayı oldukça 
mtlteheJYiçtir. 

latild&ı.it için lilzumHl olan 
80,000,000 kentale mukabil milU 
latlhsal mlktan 96,000,000 kent&· 
U~ektedir. 

Bır fellket ıibl telakki olunan 
ba mebzuliyet meaeleaini llallede
blleeek çareler aranmaktadır. 

Yugoslavyada af
yon mübayaası 
BELCRAT, 24 A.A. - Tica

ret ve aanayi nazm, hali hazırda 
YugoalayYa'lı müatahaillerin elin· 
de bulunmakta olan afyonun mÜ· 
bayauı meaeleaini tetkik elmittir. 

Mübayaata müteallik kat'i 
pli.n, ııon rekolteler Üzerine yapıl 
mıt olan avanılar heaaba dahil e
dilmek ııuretile vücude ıetirllmit· 
tir. 

Mersin borsasında 
MERSiN, 24 A.A. - Dün Mer

ain Bonaaında bet buçuk kuruıla 
altı kurut 2S aantim araamda dört 
vagon buğday, dört kurut 12 bu
çuk santimden bir, iki buçuk san
timden yirmi ton bakla, iki kurut 
altmıı iki buçuk aantim ve .üç ku
rut yirmi bet santimden dort va
gon kepek ve yedi kurut 37 bu
çuk eantimden üç vagon kumdan 
eatılmııtır. 

Vekillerin 
Seyahatleri 

Gümrük ve inhi
sarlar 

Vekili lzmirde 
,IZMlR, 24. A. A. - Gümrük ve 

inhisarlar Vekili Ali Rana Bey bu 
sabah lzmir vapuru ile şehrimize gel 
mit ve Naim Palu oteline inmiıtir. 

ANKARA, 24. A. A. - Ziraat 
Vekili Muhlis Bey bu oabah Ankara 
Zahire borsa11nı ziyaret ederek Zi
raat Banka11nsn buğday mubayauı 
· şlerinde hazır bulunınuı ve köylüler 
İe temaı etmiştir. Vekil Bey muba
yaa itlerinin sevk ve idaresinden ve 
buğday kanunu tatbika' / un daha 
timdiden iyi neticeler vermeye baş
lamıı olma11ndan memnun kalmıt
lar ve banka memurlarıyle borsa me 
murlarına ıöıterdikleri alakadan do 
layı teıekkür etmiılerdir. 

IZMIR, 24 .A. A . - Hariciye Ve 
kili Te..fik Rüştü Beyaendi refa
katlerinde Vali Kazım Pa.,. ile Cüm 
huriyet Halk Fırka•ı idare heyeti 
Reiai Hacim Bey olduğu halde bu-
gün Aydın treniyle Sekçuk'a gilmİJ 
!erdir. Vekil Beyefendinin Selçuk'~a 
l:ı:mir Meb'usu M~hmut Eaat Beyın 
çiftliğinde ,ereflerine verilrcek öğle 
ziyafetinde bulunarak akf&JD tre
niyle avdet edeceklerdir 

• * • 
IZMIR, 24 (Milliyet) - Hari

ciye vekili Tevfik Rüttü Bey Ku· 
tadasından avdet etti. 

Hariciye Vekili 
geliyor 

Hariciye Vekili Dr. :revfik ~üştü 
Bey bugün Ege vapurıyle. lnnırden 
şehrimize hareket edecektır. 

Vatandaş! 
Bankalarda biriken pa 

rmlar memlekette iş ya 
ratır. Küçük tasarruf hesap
ları bir araya gelince milli ik
tısadiyatımız için büyük bir kre 
ai kaynağı olur. 

\ 

Belediyede 

Kadıköy 
Tramvayı 

Mukavelenin tadili 
icap ediyor 

Üsküdar tramvaylarının Kadı· 
köye kadar temdidi hakkında na• 
fia vekaletinin aorduğu avale be
lediye hiJ& cevap verememittir. 
Belediye reia muavini Hi.mit Bey, 
dün tirketin vaziyeti hakkında 
bize fU İzahatı vermitlir: 

- Üsküdar tramvayları imtiya 
zı belediyenin değil, müatakil bir 
şirkeıtedir. Ancak belediye hiaae
lerin mühim bir kısmına aahiptir. 
Bu noktadan biz tabiidir ki tirke 
tin vaziyeti ile yakından alakadar 
oluruz. Hattın Kadıköyüne temdi 
di için, müddet bitmiı, fakat büt
çe müsait olmadığından intaat ya .. 
pılamamııtır. Şimdi mukavelena
medeki ahkama riayet edilmedi
ğinden, muka velenin bu maddele
rinin tadilini istiyeceğiz. Hattm 
temdidi için verilen mühletin uza
tılmaama çalışacağız. Bu mea~le 
tehir meclisinde ıörüşülecekhr; 
Fakat şunu söyliyeyinı. ki Üakü
dar tramvaylan katiyyen faaliyet 
!erini tatil etmiyecek, ,imdiye ka· 
dar olduiu gibi, ıene muntaza· 
man isliyecektir." 

Kaçak etler 
Toskoparanda ve Unkapanın• 

da yeniden mühim miktarda ka· 
çak et yakalanmıftır. Belediye ka• 
çakçdar hakkında takibat yap· 
maktadır. 

Ekmekçilerin 
iddia•L 

bir 

Ekmekçiler cemiyeti belediyeye 
müracaat ederek bir tikayette bu· 
lunmuıtur. Ekmekçilerin iddiaaı· 
na göre, belediye, ekmekler fena 
çıkıyor, diye fınncılara cesa yaz· 
maktadır. Halbuki bu itte un tüc-
carlan müaebbiptir. Tüccar fırın
lara bozuk ve fena un vermekte 
olduğundan ekmekler de bozuk 
çıkmaktadır. Binaenaleyh ceza· 
mn unculara verilmeıi lizım.dır. 

Belediye ekmekçiler cemiyeti· 
nin bu şikayetini tetkik edecektir. 

Yeni bir hastane 
Aldığunız ma1Umata göre, bazı 

maruf operatör ve doktorlarnnızm 
tetebbüaü ile Şişlide Tokaloğlu so
kağında bir haıtane tesis edilmekte
dir. Ha.tanenin her türlü iıtih2arab 
ikmal edilmekte olup yakında mat 
buat erkanı huzuru ile küşat resmi 
yapılacaktır. 

Sanayicilerin 
müracaatı -
lktiast Vekili ile bugün 

glJrüfecelller 

latanbul aanayi erbabının &eÇ· 

tiği heyet bugün lktısat vekili 
Mustafa Şeref Beyi ziyaret ede· 
rek yeni kontenjan karamameıi 
dol&yııile badia olan vaziyet üze
rine teabit edilen temenniyatı ar· 
zedeceklerdir. 

Erbabı aanayi fabrikalara la
zım olan mevaddı iptidaiyenin 
kontenjan harici. bırakılmasını te
menni edeceklerdir. 

Yeni kararnamenin talimatna· 
mesi henüz tebliğ edilmediğinden, 
icap eden hazırlıklara batlanma
mıştır. Talimatnamenin bogiinler. 
de tebliği beklenmektedir. ihra
catı tesbit komiayonlan da bun
dan sonra teşkil edilecektir. 

Tevfik Salim P,. 
Dr. Tevfik Salim Pf. bugün 

Laheye hareket edecektir. Uhey. 
de toplanacak beynelmilel verem 
kongresine ittirak edecektir. 

Halk evi 
Konferansları 

Poliste 

Eski alış 
Verişten •• 

Bir adam ağır 
surette yaralandı 
Dün Unkapanında ağır bir cerı. 

vak'ası olmut tur . 
Unkapanında Esatla Veli ça

vu~ arasında eaki bir alı9verit yü
zünden derin bir münaferet mey
dana gelmittir. 

Eaatla Veli, bundan birkaç ıün 
evveline kadar biribirlerine dar
gın durınuılardır. Geçende, arala
rına girilmit ve iki muhaıım ıUya 
hanfJDltlar. Fakat, eski huaumet, 
birkaç kadeh rakının verdiği sar· 
botluk yüzünden tekrar parlamıt 
tır. 

Kavga, çarçabuk büyüyerek 
dehsetli bir boğuşma halini almıt 
ve bıçağını çekerek Veli çavuşun 
Üzerine saldıran Esat, onu sol 
memeıi altından ağır surette ya
ralamıttır. Eaat, bu cinayeti, itle
dikten aonra bıçağını fırlatarak 
kaçmak iatemi~ de çok geçme
den yakalanmıttır. 

Veli çavu,un yaraları ağırdır. 

Apartmanda yangın 
Cibanıir cadde.inde Mehmet 

Kimil Beyin mutaeamf olduğu a
partsmanın 3 No. lu daireıinde 
yanıın çıkmıt ve aparbmarun üç 
odaaı, içindeki eıyalarla birlikte 
yanmıttır. Yanım apartsmanın dl· 
ğer dairelerine de airayet etmek 
iıtidadmı gösterditi bir ıırada ye
tiıen itfaiye tarafından aöndürül
müttür· 

Yangın apartmıan rıahlbi Kl
mil Beyin Emirglnda oldutu ve 
dairede kimoe bulunmadıfı bir .,. 
rada zuhur etmiftir. Zabıtaca tah 
kikat yapılmaktadır. 

Bandrol•uz içki 
Nİf&Dt&tında Vali konafı cad· 

deıinde 27 No lu lıakkal Nilıonun 
dükk&ııında bandrolauz yedi ıite 
ıarapla yüz dirhem likör bulun· 
mut ve merkum, hakkında sabıt 
varakaaı tutularak ihtiau nıahke 
mesine aevk edllmlttir. 

Dokuz gram esrar 
Akbıyıkta, Ahırkapı caddeaia

de 20 No. da bakkallık eden Ar
navut Kamilin Üzerinde 9 ıram 
eorar bulunmut ve Kimil yakala
narak hakkında tahkikata batlan 
mıttır. 

Pıçak bilerken 
Unkapanında, Hacı Köçek ca• 

mii aokağında 4 No. dükkanda e
lektrikle bıçak bileyiciliği yapan 
Abdurrahman bileyi t•tlanndan 
birinin ani aurette parçalanma11 
neticeoinde aol bacaiından mec• 
ruh olmuttur. Yaralan ağır olan 
Abdurrahman Cerrahp&f& haata
neaine kaldmlmıttır. 

Ezilenler 
Tarlabatında, Aıopyan apar· 

tımanmda oturan toför Abdulla
hın idare ettiği 132S No. lu oto
mobil Rijeli Hasan oğlu Hüanüye 
çarparak batından yaralamıttır. 
Mecruh haataneye kaldınlmı,, fO 
för yakalanmı•tır. . 

Bir kamyon tram
vaya çarptı 

Dün aabah saat 9,30 da 1ehir da
hilindeki bir kısmı tramvay münaka 
libnı aekteye uğntan bir kamyon -
tramvay müsademesi olmuttur .. 

Sabahleyin 9,30 da tuğla yüklü 
olıu·ak Taksim meydanından ıeçmek 
te olan Tophane ıaraiında 1 ımail 
Ef. isminde birine ait, tofor Hüseyin 
idaresindeki kamyon Sıraoervilerin 

Avusturalyalı 
Bir gazeteci 

Bir eser yazmak üz
re memleketimizde 
tetkikat yapıyor 
Avuıtralyalı filozof ve ga:ı:eteci 

M. Charlea Gagliardi bir kaç ıün
denberi ıelırimizde bulunmaktadır. 
M. Gagliarcli Avrupada bilha11a l
lalya, Türkiye ve Ruıyada bir tet
ki kseyahatine çıknuı ve ltalyaya 
uğradıktan ııonra ıehrimize ıelmit· 
tir. Buradan Ruıyaya gidecektir. M. 
Gagliardi ile Perapalas otelinde bir 
müddet görüttük, bize dedi ki: 

- ltalyanın Muıolini'ıi, Türkiye
nin Mustafa Kemali, Ruıyarun da 
Lenini var ... Her biri memleketlerin
de yeni birer ufuk açan bu şahsiyet 
)erin icraatini yakından ıörüp tet· 
kik etmek iıtedim. Beni hu tetkika
ta sevkeden sebepte ,udur: 

" Avuıturalya bundan bir kaç se
ne evveline kadar mesut bir memle
ketti. Son iki sene zarfında orada 
da gayri memnunlar çogalmağa bat
ladı Bu da hükiımet ve idare ıiateın 
leri~in çürüklüğünü göıtermektedir. 
Bu sebeple ltalya, Türkiye n Ruı
yada kurulmuı olan yeni sistemleri 
tetkik ederek bir eser yazınağa ka
dar verdim. E ..vela ltalyaya uğra
dmı . Oradaki inb"'balarını bende iyi 
bir teoir bırakmadı. Daha cJoiruıu 
ltalyadan memnunen dönmiit deli· 
lim.. ltalyada liret, ıayri tabii bir te 
kilde yülueltilmiı.Bundan ınııkaat ta 
harici borçları kolaylıkla öclemek
mİf ... Halbuki bunun teolrl olarak 
ihracat azalmııtır. 

Türkly8l_e ıtllnce: Bu -1.ı.ette 
bir kaç ıene zarfında yapdaa detf
ılldilder akdlara hayret ....-ecelı de
recededir. Gazl'nln memleketin kur
tancsu olduğunda aaia ıUpbe yok. 
Burada balk ile ıllrtiıtilm, .. aabcs'ya 
toföre, memura, hep ayni ıeylerl acır 
dum.Gad halılonda kime ne -.nuf
eam ...,_ ayni c....ı.ı v•dlltr. Ba 
cevaplan verlrk• herkeoln yüd ıti 
liiyorclu, hunlar bittabi yalan ola
maz ... Burada htıqey güzel, manza
ra güzel, kadınlar ııfizel... Tllrkler
de Avrupanm hiç bir yerinde ıönne 
elifim bir nezaket •eri gördtlm, da· 
ha ileriye ılderek diyecetim ki, 
Türkler, bizim AYVıtralyalılardan 
daha nazik inaanlardır. Billıaua rea· 
mt memurlar, bizden daha naziktir
ler. Temao ettiiim ıümrilk ve pollı 
memurları bende bu İntibaı bıraktı. 

Buradan. bol,...ızml tetkik için 
Rusyaya eidecefiıa. ~ 

Nizameddin AH B. 
Aldıfımız malllmata nanran, af. 

yon iıtlhoal kooperatifinin merlı:esi 
latanlıulda olacaktır . K-atiflıı 
sair yerltrde tubeleri bulunacaktır. 
Afyon iıtlhııal kooperatifi yakında 
faaliyete ıeçeceğinden kadroau ha

zırlanmaktadır . 

M..,nuniyetle haber aldslımıza 
nazaran, afyon iıtiboal k"""!'"'tifi 
umumi lıitlplifine lıtanaul Tıcaret 
ve Zahire bona11 umumi ki.h"bl 
Müderriı Nizameddin Ali B. tayin 
edilmiftir . 

Tütü~ encümeuinde 
Tütün lnhiaan kanununu tadile 

memur encümen, bugün de toplana
rak mesaiaine devam edecektir. En· 
ciimen, timdlye kadar, kanunda me.. 
cut 85 maddeden 30 unun müzake
re.ini ikmal etmittlr. lnhiearlar U• 

mum müdürü Hüınü B. in avdetin. 

de komisyon heyeti umumiyeoi içti
ma& davet ve encümence kararlattı 
nlan eoaılan müzakere edilecektir. 
Heyeti umumiye içtimaında l:ı:mir
den avdetinde Gümrük ve inhisarlar 
Vekili Rana B. in de hazır bulun
ması muhtemeldir. 

köşesini döneceği ıırada, Maçka - Be .................. ·-·--··--

Maarlfft> 

Bol sarfiyabn 
Membaları 

Vekalet ecnebi 
mekteplere bir 
tamim gönderdi 

Bir çok ecnebi ve ekalliyet mek
tepl.-inin fazla earfiyatı maarif ve 
kaleti.nin nazarı dikkatini celbetmit
tir. Bu mekteplerin faaliyetini daha 
ıılo bir tekilde kontrol etınek için 
bu mekteplerin İrat membalarmın ta 
ınıımen teopiti tekerrür etmİftİr. 
Mezkur mekteplere bir tamim ıön
derilerek,irat membalannın vazıh Bir 
tekilde ve muntazam liate halinde 
yazılarak vekalete bildirilmeoi iıten
miıtir. 

Misafir Fransız 
talebesi gitti 

Bir kaç ıünden.beri ıehrimizde lıu 
lunan Fransız kız muallim mektebi 
talebesi dün memleketlerine avdet 
ebniılerdir. 

Kitap sergisi pav
yonları yapılıyor 

HıılkeYinin Darülfünun meydanın 
da 30 afultosta açacafı kitap ıerıri 
ai için lbım gelen pavyonların lnıa
ama dün baflanmıfbr. 

Sınıf geçmemlı 
meccani talebe 

Maarif V ekiletl ecnebi mektep!• 
riae lıir tamim 11Snd•erek meccani 
leyli ve nehari okuyan talelıenin bu 
...,e ıınıflannı geçfp geçmedilderbıl 
aormuftar. Smıf geçmlyen meccanf 
talebe mektepten det.al çıkarılacaJo. 
tır. 

iki vazife alın
mıyacak 

Reımi melrtepl ... de idari vazifeal 
olan muavin ve müdürierin 1 eylill
den itı"baren ecnebi ve ekalliyet mek 
teplerindeki va:dfelerine nihayet ye
rilecektlr. 

Yeni der• senesi 
kadroları 

ANKARA, 24. - Maarif Vel<l\.,. 
ti daireleri yeni d ... a ıeneai için kad
rolarını hazırlB.IQltbr. Yeni kadrola
ra göre yapılecak tah•iller yalanda 
llln edilecektir. Bu sene kadrolarda 
ıaçen oeneye niabetle eeaob tahvil
ler yoktur. Ancak ııhhi ve ellevi ma
zeretlerle idari zaruretlerden dolayı 
bazı muallimlerin yerleri detiftiril
mektedlr. 

Diğer Yilayetlerden lotanbula nak 
ledilen muallimlerin adedi Pe1ı: cmi 
olduğu halde lıtanbuldan diğer vi
layetlere nakledilecek muallimlerin 
adadi nİabeten faaladır. 

Münhal muallimliklere talipl
ttrcihan maarif vekileti namına Av
nıpada tahlilini ikmal etmit olup 
udet eden ıençler tayin olunmak
tadır. 

Darilfünunun ıslahı 
layihası 

ANKARA, 24 - Darülfünun 11-

lalıat Iayihaaı ile profesör Malcbe
nin raporu heyeti vekile &zalarından 
mütetekkil bir encümende tetkik o
lunmaktadır. Uyiha ve merbutu pro 
je tetrinisani hidayetinde Millet 
meclisine tevdi olunacaktır 

Yüzerken 
Boğulanlar 

ADANA, 23. - Burada 11calclar 
devam ediyor. Bu oebeple nehre ıi
renler çofalmıthr 

Bunlardan bir k11mı akıntılı ve 
tehlikeli yerlerde nehre #diklerin
den kazaya uğrıyorlar. Dün bu ıu
retle nehre ıiren iki kadın ve bir 
çocuk boiulmuıtur. 

Samsun-Sıva• hatb 
işletmeğe açılıyor 

ya:ı:ıt seferini yapan 761 No. lu vat- ile Takaim, Harbiye • Maçka. Kur
man Seyfettinin idaresindeki tram- tulu§ ve Şitli arasında münakale 
vay arabasına birdenbire bindinnit- inkıtaa oğrawuıtrr. Kazadan ancak 
tir. SRdme neticeainde haısl olan birbuçuk saat sonra tramvay lrum
saraıntı tramvay arabaaındaki yol- panya11 tarafından celbedilen vinçle 
cııları epeyce heyecana . d~J~nnüı, kamyon kaldırılarak yolu açmak ka 
ve hazı kimseler kendılerıru tram- bil olabilmiıtir. Tam meaai saatinde 
vaydan aşağr abnıflardır. Müsade- vuku bulan kaza dolayisile, birçok 
ıne neticesinde kamyonun arka te- kimseler itlerinin ba4ına yetifeme-

Bu,ün Nurullah Ata Bey tara- kerlelderinden biri kırılmıttır mitlerdir_ Tramvayların itlemeıneal ANKARA, 24. - Samaon • 51,. .. 
fmdan Halkevinde "Yunanca ve yolu bu suretle itııal eden kırık toförlerin pek itine yaramıt, otom?" hattı yakında itletmeye açılacaktD'. 
Li.tince tahsili" hakkında bir mü- kamyon yüzünden tramvay arabala- hiller, durmadan lıtanbul ve Beyog- Nafıa Vekili Hilmi Bey eylul bida
sahebe yapılacaktır. n arka arkaya dizilmif ve Eminönü luna yolcu tqnruılardır. yetinde yeni hatb teftite ıidecektir. 
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Mahkt>aıelerde 

İki katil 
Mahkum ol u 

Fakat ikisinin de 
cezaları 

tenzil edildi 
931 senesinin haziran1nan onbirin. 

ci günü Tarlabafmda kadriyenin ran 
d....., evinde Muıtafa Bey iıminde 
bir bahriye zabitini öldüren Arap 
Muharremle Zekinin muhakemeleri 
dün İntaç edilmittir. 

Arap muh.....-. lS sene ajır hap
ae mahkfun olmut, fakat yaıı dolayı 
ııyla cezaıı 6 ıeneye indirifmiıtir. 

Zeki de cinayetle neticelen"" bu 
kavgaya iıtirak.inden dolayı lS gün 
ağır hapıe mahkum edilmiıtir. 

* Un kapanında Rafit iıminde bir 
phoı öldürmekten ma:ı:nun Sadıkm 
mubakOTnesi dün ağır ceza m.a.hkeım 
•İnde intaç editıni,. Sadık IS ıene 
müddetle ağırhapse mahkUm edil
ıniı, fakat badiııec!e atır tahrik ıö
rüldüğü için ceza11 ycdibuçuk oene
ye indirilmiıtir. 

Vazifeae suiistimal 
davası 

Çatalca kazası tahsildarlarından i
ken vazifelerinde ıui iıtimal ettikle
ri lddiuiyle tahtı muhakemeye alı
nan 6 kitinin muhakemeaine dün a. 
fır ceza mahkemeoinde devam edil. 
mittir. 

Dünkü muhakemede Çatalcadan 
gönderilen defterlerin noksan oldu
ğu anlqılmıt ve isimleri. cinaleri 
teaplt edilen diğer defterltrin da 
mahkemeye gönderilmeoi için mahal 
li mtiddei umumiliğine tezkere ya. 
sdmasma karar verilmit muhakeme 
haşka güne bırakılmıştır. 

Tapu ve 
Kadastro 
Mühendisliği 

Mektep iki seneye 
iblağ edildi 

Kadaatro Mektebinin tahıil 
miiddeti bu Mmeden itı"baren 2 se
nı!ye iblağ edilmiıtir. Mektepte, 
ıimdiye kadar öğleye kadar ted· 
rioat yapılırken bu aeneden itiba· 
ren bütün gün derılere devam e
dilecek, tapu ve kadnatro mesleği· 
nin icap ettiği hukuki ve riyazi 
mal\ımabn kiffesi l'Öıterilecekt 
çıkacak talebenin mealek için aza 
mi mücehhez olmaıı temin oluna• 
aaktır. 

Mektep, bu Mıneye kadar, riya 
•iye ve Hukuk ıubelerine ayni· 
mııtı. Bu aeneden itibaren bu iki 
tube birleıtirilecek ve riyaziye 
deroleri timdiye kadar yalnız ri
yaziye ıubealnde okutulurken bun 
dan oonra bütün talebeye ıöıteri
lecek, ayni avretle hukuk deraleri 
de her iki aınıfta okutulacaktır. 

Bu sene okutulacak deraler 
meyanında baılıca olarak Kanu
nu medeni, Tasarruf kanunlan, 
Hukuk usulü muhakemeleri, icra 
ve lflaa kanunu, Kitabet, tapu si
cilli tatbikatı, cebir. müselleoat, 
topografiya. miras abki.mı ve me· 
eaha usulleridir. 

Mektepten çıkanlıı.r, tercihan 
tapu ve kadaatro münhallerine 
tayin edileceklerdir. 

Mektebe, tapu memurlarile or· 
ta mektep mezunlan veya bu d-:· 
recede tahsil ıördüklerini bilimt~
han iabat edenler alınacak, tedrı
eata, teırinieanide batlanacaktır. 

Geçen aene mektebe _ 1~ den 
fazla talebe devam etınıtlrr. Bu 
eene de kaydü kabul., ya.kında 
batlanacaktır. 

ltalyan seyyahlara 
Tarabyada ziyafet 
Şel:ıriınizde bulunan ltalyan sey

yahlar şerefine dün Tarabyada ltal
yan ıefaretinde bir reımi kabul ya-
pılınıttır. • 

M. Bech Bursada 
Lehistan hariciye müıtef&n M. 

Beclı. dün teeezzüh için Buruya ıılt 
mittir . 

Bükref sefirimiz 
Bükr .. ıefirimiz Hamdullah ~u~ 

hl B. ay oonunda mezunen tehrmu
•e gelecektir. 

Romadaki müzake
rat devam ediyor 
ANKARA, 24. - Romada mu

rahhaılarımızla ltalyan maliyecileri 
ara11nda cereyan eden mali mü:r.ake
ralın yeni esaslar dairesinde devam 
etmekte olduğu söylenmektedir. 
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Türltiy" için Hariç için 
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Gelen eyraJ.: ceıri v.nıı- -
Müddeti seçen nüıhalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gantaniz il&nlann me
s'uliyetini k•bul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y qilköy askeri rasat merkezin 

den verilen habere eöre bucün 
hava açık olacak •·lz.ıı&r limal · 
den esecektir. 24-3-832 tarihinde 
hava tazyiki 761 milimetre,en çok 
harattt 30, en az 18 &antigrat 
kaydedilmittir. 

değer bir meeeledit> ... Bir Rua 
dansözü arslanlarla berabeT 
dansederse, kadın için mi, .,. ... 
lan için mi tehlike daha büyük.
tür ... Ve bu müllhaza ile an· 
lanlann haline acıdım ... Ne ta
lihıiz hayvanlar ... Rahat rahat 
çölde, ormanda, çayırda yerle
ri nereler iae orada dolatıp du
rurken birinin eline dütüp Vi
chy' de hem de (Vilıon) cad
desinde kafese ııirip halka tet
hir edilmek ne elim fey ! .. Maa
haza, ne arslanlar vadır ki; ha
yatta awuttasıl kafestedir .•• Bu 
kafeııler demir deiildirler, de
mirden daha kavidir, kınlmaz •• 
Hayata kadar sürer gider •• 

Zaten kafese girmek için 
anlan olmaya hacet yok .. Dün 
ya timdi biribirini kafese koy
makla me,ııul! Ve lıepimiz •· 
,ağı yukan kafese girmek ve 
kafeııe sokmakla uğratıyoruz. 
Galiba en az acınacak olan ka
festekiler, Vichy'deki arslanlar 
dır. 

• • • 
Bizim otelde bir Faslı var 

demittim ya! Bu zat Faslı de
ğil, Cezayirli imiş, harita üze
rinde beş santim daha beriden .. 

Sivil kostüm giyip durur

ken bir kaç gündür maşlah v; 
külih giymeğe batladı.. Der
ken kartısında gayet güzel bir 

1 • 1 Askerbt bahlsler 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 
.. 10 uncıı gıldllnDmiJ mllnasebetlle -

mit bulunacaktık .. 
d - Hareketi böyle baskın tar 

zında yaptığımız takdirde, ilk a:ü· 
nü dütmarun ancak bu iki fırkası 
ve bir alayı ile muharebe etme· 
miz, muharebenin ikinci günü ise, 
düımanm yedi fırkası ile karşılat 
mamız en galip bir ihtimal olarak 
heıap ve teabit edilmitti.. Hatta, 
"düımanın, Eakiıehir · Afyon de
miryolile Eakitehir cephesinden 
daha birfır1';ayı getirebileceği" de 
heaaba katılmııtı .. Düımanın ge
tirebileceği bu kuvvetlerle yapabi 
leceği m•11nbil hareketler de dü
tünülmüıtü: 

Eğer "düıman bizim (Afyon) 
cenup mın!hakaıından yapacağı· 
mız asıl taanuza, en galip bir ih .. 
timal olarak, Eakitehir - Afyon 
cepheainin herhanci bir yerinden 
farka doğru mukabil taarruza kal 
kıımak suretile cevap vermek İı· 
terae, bizim aııl taarruzumuz kat'i 
neticeye varıncaya kadar, ikinci 
ordumuz, 111 ve VI üncü kolordu 
larile, biribiri ardı arra mevzilerde 
ZaıllllD kazanacak; ve bilhassa ce 
nuptan taarruz eden birinci ordu
muzun aağ cenahını Afyon - Kon
ya demiryolunun ( Akarçay) ın ıi
maline yakın bulunarak temin ede 
cekti ... 

lar ve hazır bulunuyorlardı. 
il kolordu ise, iV kolordu cep

hesinin sağ gerisine varmıf, bulu
nuyordu .. 

V İnci süvari kolordusu! 1 İnci 
kolordumuzun ıol cenahında, 
(Sandıklı) timali garbiıinde, ha· 
zırlanmıt bulunuyordu .. Taarruz-· 
da ıüvari kolordusu, ilk hamlede 
(Akçeıehir) mıntaka11na yetiıe· 
cek ve düımanın İzmirle muYaaa
la11nı keııecek ve düıman ihtiyat
lannın muhtemel hareketini dur
duracaktı. 

• • • 
Biz bu vaziyete geldiğinıjz za

man, dütman ne halde idi: 

Bunu, o zamanki 1 inci Yunan 
kolordu kumandanı ve bili.hara 
baıkumandan vekili olan Ceneral 
(Trikopia) in hatıratından dinleye 
lim: 

''Taarruzun batlamasından 3 -
4 gün evvel (yani 23 Ağustosta) 
l. fırkaya dehalet eden 8 inci 
Türk fırkaaından bir nefer iatic· 
vahı esnasında: 1 ve 4 Üncü Yu
nan fırkalarmın cepheıi kartııın
da (Efe sultan) ve (Çiftkaaaba) 
mıntakasında eskilerden ba,ka 
14, 57 ve 23 üncü Türk fırkaları
nın ve bazı süvari kuvvetlerinin 
toplandıklannı ifade etmiıtir,, ve 
birkaç gün zarfında Türklerin ta· 
arruzu yapmaları derdest bulun
duğunu da itittiğini ilave etmit
tir,, 

j_RA_D_Yı_O __, 
Bugünkü prograın 
ISTANBUL - 18 grarnofo 

19,30 Seniha hanım, 20,30 gramof 
1~ opera, 21 Vildan Niyazi hey, fi 
nye hanım, 22 orkestra. 

BOKREŞ (394,2 m .) - 19, 
gramofon, 20 orkeıtra konseri, 20, 
konferans 20,45 şarkı , 21 .10 konı 
re devam. 

BUDAPEŞTE (550.5 m.) -
konferanı, 21,39 ınacar halk şarkı! 
rı, 21 komedi, oda musikisi, çinge11 
musikisi. 

LONDRA (355,3 m.) - 19,30 
keatra, 21 konser, 23 gramofon, 
23.30 dana orkeıtrıo. 

PARIS (1725 m.) - 20, gramo
fon, 20,45' havadia 21 radyo tiyat 
ıu saadet piyeai, 21,30 havadiı,21, 
tüun, 22,15 havadiı, 22,30 gr 
fon. 

PRAC (488,6 m.) - 19,25 Al 
man radyo nqriyatı, 21 Salzburi 
dan nakil, 23 radyojumal. 

ROMA (441,2 m.) - 21 radyo· 
jurnal ve cramofon, 21,30 kadnt 
şüunu, 21,45 senfonik konser, 22,30 
komedi, 23,10 konıere devam. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19,20 
danı muıikiai, 20,15 muhtelif, 20,JS 
radyo-jurnal, 21 hafif musiki konıe
&eri, 22,50 radyo-jurnal, 23 danı 

musikisi. 

T.ı•••••••••••••I Fransız hanımı peyda oldu .. 
------------.. ı Tahkikat yaptım ... ismini bil

OÜ§man böyle cür' etkir hare
keti gözüne kestiremez de, kuv
vetlerini doğrudan doğruya cenu 
ba ve cenubu garbiye tevcih et
mek iıterae, bu takdire göre de, 
"umumi taarruz esnasında kartt· 
sında mümkün olduğu kadar faz
la dü:man kuvveti" tutmağa çalı
facaktı .. Bunun için ikinci ordu, 
vaktile ileri mevzilere yanaıacak 
ve cenuptaki asıl taarruz batla
madan evvel bilhaıaa dütmanın 
(Afyon) ıimalindeki cenahına 
karıı taarruz faaliyetlerine geçe
cekti.. Mutasavver olan bu terti
batı almak için yapacağımız hare 
kitta, makaadımızı dütmandan 
gizlemek, eaaı tutulmuştu.. An
cak böyle yapılabilirae, taarruz, 
baıkm tarzında yapılabilecek ve 
maddi ve minevi bir üıtünlükle 
meydan muharebesine baılamak 
kabil olacaktı. Bunun için, makaa 
drmızı kendi kıt'alarunızdan da 
gizli tutmak, ve bütün tedbirleri
mizi, .sanki yakında dÜ§manın yap 
ması melhuz olan bir taarruzu ile
ri mevzilerimizde kabul etmek 
makıadile tertibat alıyormuıuz 
kanaatini vermek lizon geldiği 
ehemmiyetle itaret edilmitti .. Ken 
di kıt'alarımıza karşı böyle hare
ket ederken, dü,mana kartı da, 
aanki bir bir dütman taarruzu bek 
liyormuşuz propagandaaınr hızlat 
brmak için tertibat alınmıftı .. " 

Bunun Üzerine, bu sahada muh 
telif gün ve saatlerde daha fazla 
tayyare istikşafatı İcrasına emir 
verdim.,, "Tayyare iatiktafatı ne
ticesinde verilen raporlarda, ora- · 
daki yeni Türk kuvvetlerinin 15 
bin mikdarında tahmin ecijldiği bil 
dirildi.,, uayni zanıanda (Savran) 
tirnalinde Türklerin yol yapmak
ta olduklannı ve cephe kartıaın
da Türk kuvvetleri araıında mu
tattan fazla hareketler görüldü
ğünü ve evvelce topçu olmayan 
yerlere top getirildiği de fırkalar 
dan bildirilmiıtir.,, 

ViYANA (517,2 m.) - 20 kon· 
feranı, havadis, edeltiyat, orkeıtra 
konaeri, 22,40 radyojumal. 23 kon
ser. FELEKTEN 

Seyahat mektupları .. 

Kafeste arslanlar 
Vlchy, 18 a(/uıtotJ 932 

Vichy'nin solı:aklan harbi 
umumi tarihinin iaim fibriati· 
dir ... Bütün mar ... llerin, Kle
manaonun batta topralt bol ol
ıun (Vilsoa) un bile iamine i
zafe edilmiı caddeler vardır, 

Bu sabah (Vilson) cacfd.. 
sinden seçiyordum. Bu cadd&
nin yüzil (Vichy) nin en bü
yük maden suyu pmarlanru ha 
vi bi rbahçeye nazırdrr. Bu bah. 
çenin dört tarafı da üstü örtü
lü bir yol ile çevrilmittir. E
vet bu caddeden geçerken 
(Royal) İımindeki büyük lo
kanta ve kahvenin önünde bir 
kalabalık gördüm .. Franaız ,e
hirlerinde balkın toplanmuı 
için en ufak bir şey kafidir. Ni
tekim ilç gün evvel pencerenin 
önünde çocuğunu havalandı
ran bir habeti kadım seyriçin 
yirmiden fazla adam toplan
mı§tt- Adamların iti bu!. Bu 
sefer de böyle manasız bir teY 
için toplandıklannı zannettim 
ve sebebini anlamak için sokul
dum ... A ! ... Bir kafesin içinde 
üç tane arslan melul meldi ken 
dilerini seyreden halka bakıyor 
lar. Sakin ve mutii .. 

Biriaine sordum: 
- Bunlar ne olacak?.. • 
- Arılanlar mı?. 
- Evet!.. 
- Bir Ruı dansözü var, ka-

fesin içinde arslanların yanın
da dansedecek ! .. 

- Tehlikeli şeydir bilir mı-
•. ? 

sınız .. 
- Evet! .. Bilirim ... Rus ka

dını değil mi? .. 
- Hayır arslanlar .. 
- O kadar değil! .. ve uzak-

laştım .. 
Filvaki bu mesele tetkike 

mediğim bu zat müslümandır. 
Cezayirde (Kait) denilen bir 
memurdur. Üç senedir Vioby'
ye geliyor, arkasından da san
fUl bir F raıwız madamı geli
yor .. Araaıra arasıra bulutu· 
yorlar .. Madam evlidir .. Hatti. 

geçen - kocasile beraber Vi
dıy'ye ııelmiqir. Haftada bir 
ıki defa gelip Cezayirli ile ye
mek yiyor. Geceyi nerede geçi· 
rl.yor tahkik etmedim. Bana 
ne! Cezayirli de memleketinde 
-ti ... Bu sakallı ve esmer arap 
ile o sarıtın ve güzel Fransız 
madamının ve hele onun koca

aırun vaziyeti nedir?. Anlaya
madım ... Yalnız Cezayirli si
vil giydiği zaman ıapka giymi

yor amma yemekte ıarap ıçı
yor ve domuz olduğu zaman ne 
eti olduğunu sormadan yiyor. 

• • • 
Dün üçüncü defa muayene

ye gittiğim doktor bana sor
du: 

- lstanbulda mı oturuyor
sunuz? .• 

- Evet!. 
- Ben her iki senede btr se-

yahat tertip eden bir doktorlar 

cemiyetine mensubum 1 Zanne
derim yakında lstanbula bir se 
yaJtat yapacağız ••. lıtanbul na
sıldır?. 

- Ne gibi, ne noktai nazar
d.n .. 

- Harbi umumiden sonra, 
zenginlik, inkitaf ve hayat iti.
barile değitmit midir?. 

Ne diyebilirdim ... Bir İstan
bullu sıfatile bir Türk sıfatile 
buna ne cevap verebilirdim. 

- Vakıa biraz nüfus eksildi 
amma yine tabiat çok zengin
dir ve ,ehirde çok inıaat yapı
lıyor. Şehir yeniretiyor.. de
dim .. Ve aklıma bilaihtiyar Ye
nibahçede stadyom yaptıracak 
belediyemiz geldi .. 

FELEK 

192! Agustos başında vaziyet 

(Sakarya) meydan muharebe 
ainden 25 Ağuıtoa aktamına ka
dar ordunun ne auretle taaJTUza 
hazırlandıimm hüli.aaaı: 

Sakarya meydan muharebeıin· 
den sonra, Eıkİf<'hir • Afyon hat• 
tının farkına kadar çekilmit ve o 
hatta tutunmut olan düıman or• 
duıunu tutunmut bu hattan aökiip 
abnak ve kat'i netice almak iç.in, 
ordumuzun yeniden hazırlanma· 
aı, ekıiklerini tamamlaması za
ruri idi .. Kıt yaklafıyor, orduyu, 
barmdınnak, bealemek iti güçleti 
yordu.. Bir kere orduyu, cerek 
beılemek ve gerek barındırmak 
noktasından Mersin • Konya • Ak 
tehir · Çay demiryoluna bağlan
mak zarureti vardı •• 

Sonra bu olmaaa bile, hazırlan 
dıktan ıonra dütmana vurulacak, 
en seri ve kat'i neticeli aaıl dar
be ancak cenupta, düımanm en 
hasa&• nokta11nda vurulabilirdi ... 
lıte bu eıaalı iki fayda11ndan ötü
rü, ordumuzun hüyilk k11mı, aiır 
hk merkezi, cenuba kaldınlarak, 
birinci ve ikipci ordular halinde 
yeniden tensik ve tetkil edilmit, 
orduyu taarruza hazırlamak için 
çalıtmağa bllfl&nmqtı .. Bütün kıt, 
ordunun insan, hayvan, silah, cep 
hane, techizat a;ibi nokaanlarmm 
tedarik, ve ikmaline, talimlerine, 
terbiyelerine germi vermekle ceç 
miıti ... 

Nihayet 1922 haziranının orta 
amda, Gazi Batkumandan, lzmit 
aeyahatini veaile ederek Sanköy' • 
de, Erkanı Harbiyei umumiye re
iai, Garp cepheıi kumandanı ve 
Müdafaai Milliye vekili Pataları 
çağırarak, ıörüttük.ten aonra "ar
tık kat'i taarruz hakkındaki ka
rarlarının tatbik zamanı geldifini 
ve taarruz ıçın hazırlıkların ça .. 
buk bitirilmeaini ve bu kararın da 
çok gizli tutulmasını,. her 'üç aala 
hiyetli zata aöylemitlerdi .. "Taar 
ruz planı da, asıl ordu ile diif
man cenup cenahında, mü..m.kün 
olduğu kadar dıı cenahında, (A
karçay · Dumlupınar hizası) mm 
taka11nda, toplayarak bir imha 
meydan muharebesi yapmaktı .. 

Çünkü muvaffakıyet halinde, 
dütmanın büsbütün imhaımı te .. 

min edecek taarruz, ancak ltura .. 
dan yapılacak taarruz olabilirdi .. 

• • • 
Bundan sonra, bu eaaa dahilin· 

de hazırlıklar hızlaıtınlmııtı •. 27-
28 Temmuz 1922 de, Gazi Hazret 
leri Alqehirde Garp cepheıi ka
rargahında, Erkanı harbiyei umu 
miye, ve Garp cephesi kumanda
nı pafalarla bir içtima yaptılar, 
ve vaziyeti tetkik eyledikten aon· 
ra, evvelce verilen taarruz karar 
ve tertibatına göre, 15 Ağuıtosa 
kadar, bütün hazırlıkların bitiril
mit olma11, eıa11nı kararlat-.,· 
lar; 30 Temmuzda dahi taarru
zun bütün teferrüatmı teıbit eyle. 
mitler, ve bu eaaı daireıinde lı
met Pata 6 Aiuıtoa 1922 de, or
dulanna, mahrem olarak, ( taar
ruza hazırbk) emrini venniıler
di. Garp cep1ıeıi, bu emrinde: 
"dütman yeni kuvvetler getirme
den taarruz etmek" istediğini ve 
"Taarruzun hedefi, (Afyon · Ahır 
dafı) ve imtidadında batla yarak, 
(dlitmanm büyük k11mını) mağlU 
ben timale atmak" olduğunu taa
rlh eylemiftl.. 

Taarruz tertibabnın eaaıları 
da ıunlardı: 

a - Taarruz baokın tarzmda 
(Akarçay - Afyon • Konya demir 
yolu) ile (Çekiltepe) ara11ndan 
tevcih edileeekti. 

b - Birinci a;ünü için aaıl he
def, dütınarun o mmtakadakl dör 
düncü ve birinci fırkalarının mev
zilerini zaptetmekti. 

c - Bu aebeple taarruzun ilk 
cünll harekltımızm, eaa11, her iki 
dütman fırkaıına kartı daha bida 
yetten itibaren büyük faikiyetle 
yapılmak, o düıman fırkalarmm 
mevzilerini, niıbeten daha kuvvet 
li tahkim edilmit yerleri cephe
den kavrayarak cenahlarını kuıat 
mak olacaktı .. 

ç - Bunun için de: Her iki 
dütman fırka11na, cepheden teı
bit ederek cenahlarmı kuıatmak 
Üzere birer kolordu, ve bir düı
man alayı ile tutulduğu bilinen 
( Belentepe) ye tam bir fırka tah· 
ıiı edilmiı bulunacaktı. 

Bu ıuretle düımanın iki fırka
" ile bir alayına, ilk andan itiba. 
ren yedi fırkamızla taarruza ıeç-

lıte Temmuz nihayetinde, Ak 
hisarda verilen kararlann tatbikı 
için, Baıkumandanlık ve Garp 
cepheıi karargahlannın, hazırla· 
dıkları tertibatın hüli.1&11 hu idi .. 
Böylece her ıey her ihtimal daha 
bidayette dlitünülmüt, her ihtima 
le kartı ayn ayn tedbir ve çare· 
ler ortaya konmuıtu .. 

••• 
Garp cepheıinin verdiği emir 

mucibince ordular, "taarruza ha
zırlık topla.,ma11,. hareketine 14 
Afuatoıtan ıtibaren batlamıı bu
lunuyorlardı: 

Ak~ehir civarındaki birinci ko 
lordu, Bulvadin civarındaki IVün 
cü kolordu ve Aziziye civanndaki 
il inci kolordu, biribiri ardı 11ra 
(taarruza hazırlık) yerlerine ge
celeri yürüyorlar, a;ündüzleri hiç 
bir fey göstermeden duruyorlar
dı. 

Bu (üç kolordu) ile (ıüvari ko 
lorduau) nun bu ( yan yürüyü
fÜ) Öyle tertip edilmi§ti ki, f&yet 
biz toplanma hareketini bitirme
den, dü,m.an maksadımızı anlar, 
haber alır da, hareketimize mani 
olmak için bize kartı taarruza ge 
çerse, her üç kolordu kolayca ve 
derhal sağa dönüvermekle, hu 
muhtemel düıman taarruzunu ön 
leyebilecek bir vaziyette idi .. 

Bu fartlar altında yürüyen ko
lordular, 23 Ağuıtoa geceıi ıu 
vaziyete gelmiılerdi: (Kroki 2) 

1 ve iV üncü kolordular, ( taar 
ruza hazırlık) mevzilerine celmiı 
ler ve fırkalarını cepheye aokmut 

Milliyet'in Edebi Romanı: 73 katını bana getiriniz tütsüye dırdı. 
koyacağım .. Bir yılan gömleği Anneler Battal Zadenin te
bulduracağım.. Bunun içinde minatından memnun müteıek
kırk gün durmuş biskuvi şe- kir büyük bir itminanla evleri
kerleme gibi şeyleri haberleri ne cıöndüler .. Bu efsun kuluç
olmadan onlara yedir~ksi- kasının civcivleri canlanmak 
nız, için müruru lazım gelen kırk 

aıhbatlerince bir suitesir husu
le gelmesinden korkuyordu. 
Hakikati haber versin mi ver
mesin mi? 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

('•'"" lantaalique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi Hanımefendi - Sonra biri- günü beklediler ... Şeyhin hati
Lirini yılan gibi görecekler öy- fane atıp tutmalarına rağmen 

Ruiha ha- - Bizi çok 
miooeHer bırakıramu efendi 
ha:ııntlıırl •• 

H•nımeEe.ııdi - Sualimi 
muar g6rilnilz bu aoğutma 
ef1UDu çok usun •ilrer mi? 

Şerh - H• ferdin semada 
bir yıldıaı bir ikisi, bir de pe
tinde dol&fan ,eytanı vardır. 
Her Ati, albnda vuku bulduğu 
burcun teeiratma tabidir. Ba
zan çok çetin ahvale tesadüf 
ederiz. S6a bir yabancı değilsi
niz h•_.fendimiz baba dostu 
ıunwı. 8- böyle çoluk çocu
ğa ait gönül davalarını üzeri
me almam. Bunu hatır için ka
bul ediyorum .. 

Hanımefendi - Himmeti
nizin te,ekküründen aciziz. Bi
zi ihya ediyorsunuz .. 

Şeyh - İki genç gönlün 
Eeverandaki ateşlerini söndür
mek te kolay bir it değildir .• 

Külfetli ve masraflı olur.. le mi? sevdalıların gönül yangınları 
Hanımefendi - Tek maksat Şeyh tasdiken başile bera- eksilmeyip artıyordu. 

haaıl olsun ... Bizim külfetten, raber iki elini de sallayarak: Kırk gün vadesi sonuna er
masraftan kaçındığımız yok.. - Evet, evet, yılan gibi bel- di. Oğlanla kıza yılan gömleği 
Ne gibi masraf lô.zımaa çekin- ki daha soğuk daha müıtekreh İçinde kırklanmış şekerlemeler 
meden söyleyiniz. Bize evladı- görecekler ... Kırk akrebi ateş- yedirildi. Kırk akrebin külü el
mızın ıelimet ve saadeti la- te yakıp küllerini muska yapa- biselerine dikildi. Bu palavra
zım... · cağım. Üzerlerine havas düası dan büyülerin tesirleri hiçti 

Şeyh - Kırk yılan efaunu okuduktan aonra size verece- hiç .. Yangın bütün şiddeti le 
yapacağım... Bu liakal kırk ğim. Bunları sevdalıların elbise berdevamdı. 
günde kırk saat, kırk dakika, !erine dikeceksiniz. Sevdazedeler yedikleri ef
kırk saniyede olur... Hanımefendi - Üzerlerine sunlu şeylerin ve çamaşırlarına 

Hanımefendi - Biraz uzun dikilmiş böyle bir şeyin farkına dikilenlerin hiç farkında değil. 
değil mi efendi hazretleri? varmazlar mı? !erdi. Bu iki annenin yaptık-

Şeyh - Burçların havas te- Şeyh - Muskalar hacmen ları marifetlerin üzerine yalnız 
siratını bozamayız.. Beş daki- çok küçüktür.. Elbiselerinin Dilaverin gözleri açık duruyor
kada yumurtadan piliç çıkmaz. şöyle seçilmez birer tarafına du.O, iki kadını, kapandıkları o 

Hanımefendi - Bu kırk gün uyulgayi verirsiniz .... Kırk ha- J daların kapı arkalarından din
zarfında bu iki çocuğu yine bir fiza kırk Leyi! düası okutaca- ledi. Daima peşlerini kolladı .. 
arada bırakalım mı? ğım... Her şeyi hemen yarı yarıya an 

Şeyh - Bırakınız .. Kırk gü Şeyh daha bu kabilden ya- ladı. İki hanımefendinin kur-
nün ne hükmü olur. Size neti- pacağı efsunların nevilerini sa- naz ve doymaz bir şeyhe so
ceye bakınız mutlak ayıraca- yıp dökerek kırk yalan attı ve yulmalarından ziyade iki gence 
ğım .. İç çamaşırlarından birPr iki hanımı o günlük epeyce sız- yapılan soğutma büyülerinden 

Bir müddet bu istifham nok 
tasında tereddüt etti. Bu mü
him sırrı saklamak Dilaverin 
kalbinde büyük bir azaptı. Ni
hayet sölemeye karar verdi. 

Bir gün ikisini de bir köte
ye çekerek: 

- Size mühim bir sır aça
cağım .. Fakat beni ele verme
yeceğinize yemin ediniz. 

Orhan birden şaşalayarak: 
- Mühim sır mı? 
- Evet ••. 
- Bu sır kime taalluk edi-

yor? 
- Valdelerinizle size .. 
Şehamet hemen söze atıldı: 

- Valdelerimize mi? 
- Evet .... 
- Benim annem de mi ışe 

karışyor? ... 
- O da karışıyor ... 
Şehamet düşünerek: 

- Bana çok merak verdiniz. 
Orhan - Keyfiyet neye dair 

onu anlayalım .. 
Dilaver - Sizin izdivacını

za dair .. 
Orhan - Bu izdivacı tacil 

"Afyon Karahiıarındaki caıuı 
larımız vaııtaıile de bu şehir eha
liainden daha ziyade (Kemal) ta· 
rafdan olanlar arasında yakında 
bir taarru~ İcra edileceğine dair 
rivayetler deveran etmekte oldu
ğu öğrenildi." 

"Nihayet 25 Ağustos cünü 4 
üncü Yunan fırkasının, cepheıi 
karııaındaki bazı köylerin Türk
ler tarafından tahliye edildiğini 
haber aldık.,. 

"Bunun Üzerine 7 inci Yunan 
fırkaaının cenupta (Balmahmut)a 
göndermek fikrini derpif etmekle 
beraber ikinci Yunan kolorduaun
dan işbu fırkadan bir alayın ( Bo
yalı) ya hemen gönderilmeıini ta
lep ettim .. Ve ayni zamanda aldı
ğım malôınatı küçük Aıya orduau 
kumandanlığına telgrafla bildir
dim. Ve dütman taarruz ederae, 
kullanılmak Üzere 7 inci fırkanın 
(Balmahmud)a ıevkinl ilave et
tim.,, 

lıte, bizim 14 Ağustosta bat· 
layrak, 23 Aiuatoaa kadar devam 
eden ve tanı 4 kolordumuzun biri 
biri geriıinden yapmakta olduiu 
toplanma hareketi eıınaaında düt
manm alabildiği mahimat ve ted
bir hundan ibaret idi .. 

24 Ağustosta baıkumandan
lık ve Garp cephesi karargahlan 
ile, Aktehirde ( Şuhud) a hareket 
ile o gün orada kaldılar; 25 Ağua 
toıta, (Koca tepe) nin cenubu gar 
biıindeki çadrrlı ordugaha celdi
ler .. Erkanı Harbiyei umumiye re 
isi Fevzi Pata Hazretleri bugün 
tekrar taarruz mıntakasındaki 
tertibatı gözden geçirerek, vn li
zon gelen tadilatı yaptırarak av
det ettiler, ve neticeyi batkuman• 
dana arzeylediler. 

• • • 
25 • 26 Aiuıtoa gecesi, taarru

zun arefe geceai idi; herşey hazır 
lanmı,tı; ertesi günü tanyeri aia
nrken kopacak ilk kıyamet bekle 
niyordu .. 

A. Rıza 

Büyük taaruz hak· 
kında konferans 
Yarın aktamdan itibaren 30 ağu .. 

toa akfllllURa kadar her akf&lll aaal 

sekiz buçuktan büyük taarui haldrd 
da konferanı verilecektir. 

Nikah 
Bilecik valiıi Emin BeyefenıHnin 

kerimeleri, Nimet Hanımefendiyle 

Miidafaai Milliye levazım bqinci fU 
be müdürü binbaşı Halil Turgut 
Beyin nikah ve dilğiinleri çok aami· 
mi bir merasim içinde icra edilmit~ 
tir. Her iki tarafa saadetler dileriz. 

latanbul ~aliye mahkemesi birinci 
hukuk daire.si ticaret kısmı riyasetin 

den: 29-7-932 tarihine müsadif cu· 
ma günü !talyan bandıralı Kont 
V wde vapurunun hilafı nizam ola· 

rak sür'atı seyri neticesinde haaar• 
oğrafyan Kara Oıman Duhaar reisi 
tarafmdan deniz raporunun tanzimi 

talep edilmekle deniz ticareti kanu
nunun 1065 İnci maddesi mucibince 

bu bapta tetkikat icrası 31-8-932 ta 
rihine müaad.if çarşamba günü saat 

16 muayyen olup bu iıle alakadar o 
lanlann lıtanbul asliye mahkemesi 
birinci hukuk dairesinde tarih ve 
yevrnü rnezkUrda bizzat hazır bu .. 

lunmaları veya bir vekili kanuni gön 
dermeleri lüzumu ili.n olunur. 

ZA Y[ - 2031 ıicil numerolu araba 
cılılr ehliyetnamemİ zayi ettim. Ye· 
niaini alacağnndan hükmü yoktur. 

lbrahim 

Yedinci icra memurluğundan: P• 
raya çevrilmeaine karar verilen ma~ 
mul çerçeve mektep ııralan kalaı 

büyük Baıgül balkon kap111 yuı 
makineıi vel&İre ıehri halin 29 cu 
cünü ıaat 12 de Ahır kapıda maran 
goz fabrika11 kapıaı önünde hazır bu 
lunacak memuru tarafından aatılaca· 
ğı ilan olunur. 

mi ediyorlar, tecil mi? yunalım. Çamaşırlarımızı dik· 
Dilaver - Billkia ikisi de katle muayene edelim.. Baka· 

değil bu izdivacı düpedüz me- lım üzerimizde dikili bir şe)' 
netmek iıteyorlar. bulabilecek miyiz? •• 

Şehamet - Ne ruıetle7 •• Dilaver - Haydi .. Ben bura 
Dilver - Şeyh Battala bil- da sizi bekliyorum .. 

yü yaptırtıp ikinizi biribiriniz.. Soyunmak üzere kız evine 
den soğutmak suretile... c{tti .. Orhan odaaına kapandı .• 

Orhan haykırdı: !J8 -
- Vay ... bu iti bize annele-

rimiz mi yapıyorlar? Yılan gömleği 
Dili.V1!1r - Evet... kı k k 
Şehamet - Fakat biz bu r a rep 

büyülerin teeirini kendimizde Çok sürmedi. Orhan da Şe-
hiç duymadık. Şimdi biribiriml hamet te öfkeden köpürmüı bi
zi eskisinden ziyade seviyoruz. rer ,iddetle Diliverin yanına 

Dili.ver - Tesirini timdi döndüler. Ellerinde ye,il beze 
duymadınızsa belki ileride dikilmit yüzer para hacminde-
duyarsınız.. Çünkü efsunlu ki küçücük muskaları göstere-
şekerlemeleri yediniz .• Elbisele rek: 
rinize muskalar dikildi.. - İtte bulduk •• dediler •• 

Orhan - Ne söyleyorsun Orhan elindeki ıeyi evirip 
Dilaver?.. çevirerek: 

Dilaver - Hakikati söyle- -- Bu mini mini efsundan bü 
yorum. Ben büyüye inanmam yük tesir bekleyenlerin akılla· 
!ikin niçin iki büyük ev hanı- nna şaşayım. 
mı Battal zade gibi bir şarlata- Dilaver - Bu küçük 19ye 
na soyulsunlar? Niçin size ne- kim bilir ne kadar büyük ilcret 
den yapıldıkları ve ne suretle verilmi,tir.. Çama,ırlarınn:ID 
efsunlandıkları malum olma- neresıne dikmitler?. 
yan kurabiyeler, ,ekerlemeler 1 
yedirilsin? 

Orhan - Hemen gidip so· 
( Deuanu IHD') 



Dünyada Neler Oluyor? • 
• 
ispanyada idamı istenen asi ceneral hükômeti nasıl 

devirmek istedi ve niçin muvaffak olamadı? 
-~~~~~~~~~~~r~-~~~~~---~~-

AkJınca Madritte Harbiye nezaretini, posta ve telgraf binasını işgal etmek 
ve Seville'de bir alayın 

ıabitlerini kandırmak, cümhuriyet hükumetini devirmefe kafi gelecekti 

Ct!nerdl Sanjurjo tevkif edilirken 

b Ağustosun onuncu günü, 1&· ı di ve Ceneral Sanjurjo'ya hita
lhın saat ikisinde, içinde Ce- ben gayet sert bir tavurla sor

k:ral Sanjurjo ile muavini, er- du: 
lnı harbiye zabitlerinden bir - Ceneral, alınan bu tedbir 

~~t olduğu halde, Madritten ge ler hakkında siz hangi hak ve 

011 bir otomobil Sevile girdi. salihiyetle emir veriyorsunuz? 
toınobil doğrudan doğruya Sanjurjo şu cevabı verdi: 

!~hrin deniz mahallerinden bi- -Şu dakika emir verebilecek 
l'ınde, Marki de Esquival'in hu bir tek adam vardır, o da benim 
~~si ikametgahının kapısı önün Bu salihiyetimle sizi derhal va 
e aurdu. Burada gelenleı·e ha- zifenizi terke davet ediyorum. 
k~r~Ue intizar ediliyordu. Mar Gonzales gene sert cevap ver 
b~nın evinde bulunanlar, otomo di: 
ıl ınotörünün gürültüsünü du - Ben vazifemi terkedemem 

("nca, aşağıya inmitlerdi. An- Halen zabitlerinin burada hazır 
l!ılan Ceneral tahmin edilen bulunduğu ikinci fırkanın ku
~~lte nazaran hayli gecikmiş- mandanıyım. 
ı, Gonzales zabitlere döndü: 

İki saat sonra ortalık ağarı- - Efendiler, dedi, Ceneral 
Yordu. içinde askerler bulunan Sanjurjo'nun sözleri ile hakikat 
roınobiller şehrin içinde do- arasında ne münasebet vardır? 
,•tın.ağa batladilar. Pek itıü- Zabitler Sanjurjo'nun söyle
•lr · C 1 diklerini tekrar edince, Gonza
d gôrünen zabitler, enera - les bu defa Cenerale döndü: 
tııeı:ı aldıkları emirleri gizlice _ O halde Ceneralim emre-
s ldunlarına tebliğ ediyorlardı. l d diniz. Söyleyecek fazla sözüm 
d kt örde doğru bir miralay yoktur. Zabitlerlm bana itaat et 
ko Uzuncu alayın bulunduğu 
,'Şianın kapısına geldi. Nöbet 

Çı ZlL't' • d' uı ıne fU emrı ver ı: 

k -- Şimdi derhal bir bölük as 
. er çıkarınız. Ve Ceneral San
l~tio' nun emrine hazır bulundu 
l'tınuz. 
d Nöbetçi zabiti aldığı emri, 
d~rhaı alay kumandanına bildir 
b~ ~lııy kumandanı da aür'a.tle 
d tun alay zabitanını nezdıne 
k '"et etti. Kendilerile kısaca 

1 
<ıh~ştu. Birkaç dakika sonra i: l'\n bütün askeri kuvvetleri 

b Yı'n hareketine iltihak etmit 
dıı. Unuyorlardı. Evveli icap e
'en bütün tedbirler alındıktan 
rıra, ceneral Sanjurjo, yanın,t. muhtelif zabitler askeri ve 
,~1 ınuhafızlar olduğu halde 

lğa çıktı. 
~ "Darbei 'hükumet" olgun bir 
•le gelmitti. Ahaliye bir be
:ııname netredildi. Ve daha 

S b~Iııo ilk saati erinde bütün 
C e1rılle ıehri "hali iayanda" idi. 

tneral Sanjurjo etrafında bin 
erce İnıan olduğu halde ıehrin 
e
1
rkezindeki büyük caddeleri 

0 &ttı. Söylendiğine ııöre, hal
,:~ hlleti ruhiyesini anlamak 
l 

1~ordu. Ondan ıonra "Capi-
llta General" denilen hrka ka 
rkgihına gitti. Orada ikinci 

ır ku I a mandam Ceneral Gon-
l eı Madritten emir bekliyor
ıı.. Gonzales Ceneral Sanjurjo 
~~ ~eldiğini haber alınca ken 
11111 kabul etmedi. Ceneral de 

''ar etmeyerek Saint - Herme
enild kışlasına gitti. Derhal ku 
llndanları ve zabitanı topladı 

e kendilerine, bütün lapanyol 
~aziıi üzerinde bi r darbei hü
tı.ınet vukua geldiğini, Kortes 
r meclis i ile Madritteki hüku 
etin feahedilmit olduğunu res 
en hild' d. ır ı. 

. Mülakat henüz bitmemitti 
• Cen.eral Gonzales salona gir 

General SanjurJo'nun 
kendi karargahı 

altwler içinde 

miyorlar. 
Bu sahneden hemen sonra 

Ceneral Sanjurjo hükumet ko
nağına ııitti orada vali V alver
do ile kısa bir müzakerede bu
lundu. Evveli vilayetin idaresi 
için uhdesinde bulunan bütün 
aalihiyetlerin kendisine terke
dilmesini istedi. Vali ile Cene
ral arasındaki bu mülakat pek 
tiddetli oldu. Vali, Ceneralin 
ihtarlarını sureti kat'iyede red
dettiğinden, iki bataryanın 
derhal topçu kıtlasından hare
ketle Plaza Nuova'ya yerletme 
si emredildi. Piyade bölükleri
ne de ayni şekilde emir verildi. 
Bir çeyrek sonra topçu ile be
raber piyade kıtaatı da mitral
yözleri ile mevzuu bahis mey
dana yerle,tiler. 

Sabah saat yedi .. Madritteıı 
bütün telgraf ve telefon muha
beratı Sanjurjo'nun kontrolu al 
tından geçiyordu. Çünkü bir 

üzbatının kumandaaınd~ bir ~ 
müfreze Poata ve Telgraf mer " 
kezini itgal etmittl. Hususi mu 
haherat dahi, askert sansöre ti 
bi bulunuyordu. 

Ceneral Sanjurjo hükUmet 
konağından çıktıktan sonra, tek 
rar Capitania General denilen 
fırka karargahına aitti. Bu defa 
Gonsales iarar etmedi ve derhal 
vazifeaini terketti. 

' 

Bütün bu itler olurken şehir 
ahalisi ıolalkları doldurmu,tu. 
Her tarafta iıyarun lehinde ve 
aleyhinde nümayi9ler hazırlanı 
yordu. Sendikaliat ve komünist 
lerden mürekkep bir kafile Her 
cule meydanına toplanmıtlardı. 
Şehrin merkezinıe dofru yürii
meğe hazırlanıyorlardı. Fakat 
sivil muhafız kıtaatı, hiç bir 
mukavemet göstermeyen, nü
mayİfçİleri kolaylıkla dağıttı
lar. Şehrin diğer taraflarında 
tebarüz etmeğe batlayan nüma 
yit dalgalarının da ayni suretle 
önüne geçildi. 

Ceneral Sanjurjo'nun Sevllle'de suikastı tertip 
ettiği Marginln sarayı alevler içinde 

Zaman zaman da Madrittekl 

Divanı harp müddei umu
misinin idamını talep 
ettiği ceneral Sanjurjo 

ve ispanyanın diğer büyük ~e
hiderindeki isyan hareketleri
nin de tamamile muvaffak oldu 
ğu halka ilin ediliyordu. Bir 
çok yerlere asılan telgraflarda 
~adridin Ceneral Goded'in di
ğer büyük şehirlerin de askeri 
hareket rüesasının elinde bulun 
du ğu bildiriyordu. 

Öğle üzeri amele grev ilin 
elti. Bütün fabrika ve atelyeler 
kapandı. Ayni zamanda askeri 
ve sivil muhafızlardan müfreze 
ler a111yişi muhafaza için şehrin 
muhtelif yerlerine taksim edil
diler. Bir çok tevkifat yapıldı. 
Bunların arasında Sanjurjo'nun 
emirlerini kabul etmeyen bele-

Madritte asiler turafından 
postalıanenln işgali za
manında 11aralanan ciim
hurlyet muhataza tıefer
leriiıdeıı biri ııaklediliyor 

diye reisi de vardı. 
Gece yarısına kao'ar vaziyet 

bu şekli muhafaza etti. Fakat 
amele tarafından daha canlı bir 
muhalefet hareketi gözüktüğü 
için, teyakkuz tedbirleri arttı
rılmıştı. Akşama doğru milli 
mesai konfederasyonu tarafın-

dan dağıtılan ki.ğıtlarda, ame
le, askert diktatörlüğe kartı yek 
vücut bir cephe almağa davet 
ediliyMdu. Daha o dakikadan 
sonra, isyan hareketinin gevşe 
eliği hiaai kablelvukuu da hisıl 
olmuttu. Gece yar11ı her tef 
bitmitti. Ceneral Sanjurjo ku
mandan Polanco'yu çağırdı: 

- Hükumet kuvvetleri Se
ville'e yaklaşıyorlar, dedi, der
hal gamijondaki kıtaatı çıka
rınız. icap ederse çarpıtacağız. 
Fakat Polanco bu emri doğru
dan doğruya ve açıktan açığa 
reddetti. Hatta Ceneral Sanjur 
jo'ya Garnizon zabitanıru yan
IIf bir yola sevkettiğinden dola 
yı ıerzerıitte bile bulundu ve de 
di kiı 

- Siz onlara askeri İsyan ha 
reketinin bütün ispanyaya ta
mil olduğunu söylediniz. Hal
buki yalnız Madritte bir hare
ket oldu. Harbiye nezareti ve 
Posta Telgraf dairesi zaptedil
mek istendi ve bu teıebbüs ııü 
lünç bir tarzda suya düttü. 

Bunun üzerine bütün askeri 

Sokail muharebelerinde 
gara/anan bir yaralı 

ııahledifigor 

rüesa Miralay Polanco'nun ka
rarına iltihak ettiler. Sanjurjo 
terkedildiğini görünce; derhal 
fırka merkezini bıraktı, yanın. 
da oğlu; yaveri ve Ceneral Fer
ranz olduğu halde otomobile 
bindi ve kaçtı. 

Sabah saat üçte Seville şim 
di gene cümhuriyet hükumeti
nin elinde bulunuyordu. ihtilal 
tam yirmi dört saat sürmüştü. 

Hainleri 
Kurşuna 
Dizmeli! 

Barselonda çıkan El diluvio 
gazetesi şunları yazıyor: 

"Orospu peıinde kotan, boğa 
yarıılarından zevk aliı.n , papas 
dostu; ihtiyar; ahma.k ve cahil 
bir ceneral, cümhurıyet hükil
metine karşı isyan etmiş. Arka 
sına da kendisi kadar gülünç ve 
budala bir kaç taraftar topla-

mıf. Cümhuriyet idaresinin bu 
neviden hainleri imha etmesi 
vazifesi icabıdır. Hatta bili te
ahhur hainlerin itirafı zünubu
na dahi meydan bırakmadan va 
zifesini yapmalıdır. Bu herifler 
eğer müminse, gözlerini Alla
ha kaldırsınlar, fakat yer yüzün 
de de onların yapamadığı ilahi 
adalet tecelli etsin. Eğer bu 
isyanlara karşı enerji ile, hatta 
tiddetle muamele yapılmazsa, 
iapirto ve kibirle malul olan ne 
ailleri İspanyol milletini yeni
C:len rahatsız edecektir. Cümhu 
riyetin bu adamları memleket
te alıkoymak husur.daki göster 
diği zaafa kralcılar gülüyorlar. 
Açıktan açığa cümhuriyetçileri 
abdallık ve safiyetle itham edi 
yorlar. Hatti tehditlerde bulu
nuyorlar. Bu adamlar, cümhuri 
yet hükumetinin müsamahası 
kartıaıncl'a seslerini o kadar yük 
selttiler ki, bazı zamanlar bol 
keseden hayatımızı bağıtlama
ğa da kalktılar. Evet, cümhuri 
yetin bir çok hataları var. Hat
ta bazıları pek ağırdır. Fakat 
cümhuriyet rejiminin memleke 
te çok faydası dokundu. Şüphe 
yok ki bizim için en cezri ve en 
doğru hükumet ıekli budur. 

Senelerce devam eden bu ka 
dar mücadeleden sonra, hiç kim 
se bir takım ıuursuzlarm topla 
nıp bizi Alfons devrine veya as 
keri bir diktatörlük rejimine 
sevkedebileceğini tahmin etme-
yordu. · 

Cümhuriyet adliye kadrosun 
da cezri bir tasfiye yapmadı. 
Hakikaten candan cümhuriyet
çi askerlerin tekaütlüklerini ka 
bul etti. Halbuki bu adamlar 
kıılalarını terkettikleri zaman, 
yerlerine monartistler geldiler. 
Polis karakollarında da Alfons 
devrinin nan nimetini bir tür
lü unutmayanlar çoktur. Birçok 
yerlerde hükiimet idaresinin ba 
§ında olanlar da gene bunlar
dandır. Cümhuriyetin geçirdiği 
ölüm tehlikesinin, çok itimat
kir zimamdarlarımızı harekete 
sevkedeceğini ümit ederiz. iste 
riz ki hükumet, teıkil edeceği 
divanı harpte, son cinai teteb 
hüsün mea'ullerini bili merha
met tecziye etsin. Sükilnet te
essüs ettikten sonra bütün as
keri ve mülki devairden bir ha 
li.a süpürgesi geçirsin. Cümhu
riyet, tam, sıhhatli ve kavi ol
mak için bünyesinden bu mik
ropları temizlemelidir." 
• 
işçilere 
Beyanname 

Ceneral Sanjurjo Seville'de 
beyannamesini ne,rederken 
"işçi Birliği" de bütün İspanya 
amelesine hitaben şu beyanna
meyi neş retmiıtir: 

"Vatandaşlar, 
"Şuursuz bir İrtica, bir şid

det ve cür'et darbesile, milli 

iradenin hakim kuvvetile tees
ıus etmiş olan cümhuriyet reji
mini yıkmağa kalktı . 

Bugün cümhuriyet bükume 
tine karşı kalkmış olan asiler, 
ispanyanın parasını ve gençliği 
ni Afrika topraklarına gömen 
ayni adamlardır. ispanyaya hi
cap iver diktatörlüğü kabul et 
tirenler gene bun tardır. Devlet 
idaresine izmılılili sokan ve tes 
hil edenler, devletin son paraaı 
nı çalanlar hep bunlardır. Şef
ler 14 nisanda lapanyol milleti 
nin ebediyen kovmak istediği 
Despotizm mümessilleri bunlar 
dır. "Amele birliği", Sosyalist 
f~~kaaı ve ispanyanın diğer bü
tun demokrat unıurlarile hem 
fikir olarak, ne bahasına olursa 
olsun, cümhuriyeti müdafaaya 
hazırdır. Milletin kendisine bah 
~ttiği rejimi müdafaa için hiç 
hır_ fedakarlıktan geri kalmaya 
cagız. Bu günler inkılibımızın 
ikinci safhasını teşkil edecek
tir. Bize şeref verecek, demok
rasi ve hürriyet rejimi olan cüm 
huriyeti kuvvetlendirecektir. 

Yaşasın Cümhuriyet !" 

Haleti 
Ruhiyeleri 

Madrlt'le çıkan El Sof'ıü111 
İsyana iştirak eden Ceneral 

ler ve miralaylar "kahraman
lıkları" ile ne kadar cazip görün 
seler de, kafalarındaki "fikir" 
e normal insanlar gibi değil, de 
li ve budalalar gibi yapıfmışlar 
dır. Bir deli kafasına bir "fikir" 
girdi mi, zanneder ki etrafında 
ki herkes bu fikirdedir. Onun 
için yanı batındakini kendi fik 
rine emaleye lüzum görmez. De 
liler ve budalalar sadece fikirle 
rini söylerler ve etrafındakile
rin bu gayrikabili itiraz fikre 
daha çok evvelden ittirak etmit 
oldukları zehabına düşerler. 

Yukarıda bahsettiğim Cene
ral ve miralaylar da, bir kıtla
nın dört duvarı arasında: "Hay 
di ileri!" dedikleri zaman bü
tün ispanyanın arkalarınd;n ge 
leceklerini zannetmişlerdi. Ta
bii bu tarzda düşünüşün netice 
si ne olabilir? Darbei hükumet 
yapmak isteyenler ihtilalin vak 
tü zamanını hiç hesap etmemit 
ler, memleketin her tarafında 
kendilerine sadık, emin taraftar 
yuvaları kurmamıtlar; bir çok 
mücadele kuvvetlerinin muave
netini temin etmemitler .. 

Darbei hükilmetçiler; mu
vaffak olmak için mücadele et
mek lazım geldiğini hatırlarına 
bile getirmemifler. Zannetmit
ler ki bütün dünya, gizliden giz 
!iye onların hemfikridirler. 
"Darbei hükumet" diye ite bat 
ladıkları zaman, ilk emrin si
hirli bir tesirle bütün milleti a 
yağa kaldıracağını düşünecek 
kada~ kör bir imane sapmıtlar. 
Belki de bunlar çetin bir müca 
dele girişeceklerini deg" il ol-

b. ' mut ır armut ağızlarına düte-
cekmiı gibi, sadece mevkii ikti 
darı düşünüyorlardı. Ve Bütün 
İıpanya da kendilerini alkıtla
yacaktı. 1917 de amele ve cüm 
huriyetçilerden mürekkep bir 
grup küçük bir "isyan" teşeb
büsünde bulundular. Birkaç ay 
evvel vukua gelen askeri kan
tıklıklar bu bir avuç biye vakit 
ve zamanın hülul ettiği zehabı 
nı verdi. Fakat ne vakti, ve ne 
zamanı? Mücadele zamanı mı? 
Hayır! Sadece ellerinin ucuna 
kadar geldiğini zannettikleri 
mevkii iktidarı almak zamanı 1 
Ve bu cümhuriyetçiler ve Soa
yalistler halk kütlesine müraca 
ata lüzum bile görmediler. Ke 
sif bir propaganda ile onları 
keneli davalarına iltihaka davet 

MenıleketlB 

Ağrı 
Şakileri 

• 

106 maznunun mu
hakemesi başladı 
ADANA 23 - Ağrı sakiler! 

nin muhakemesine deva~ edil
mektedir. Bugün 106 mevkuf 
sıra ile kafile halinde mahke
meye getirildi. 

Üç saat devam eden muha
keme esnasında ancak bunların 
hüviyetleri tesbit edilebildi. 
Maznunlar arasında bir takım 
beyler ve beyzadeler de vardı. 

Bunlardan İco ağa ile Y U• 

suf İsmail, Bedri ve Nadir zade 
lbrahim Beyler de vardır. 

Bursa avcılarının 
bayramı 

Buraa. muhabirimiz yazıyorz 
Buraa Halkevi ıpor şubesinin mil 
him bir kıammı tetkil eden avcı .. 
lar, av memnuiyetinin ref'i müna 
&ebetile geçen cuma Bursanın met 
hur mesirelerinden biri. olaa 
Pamuk oğlu söğütlüğilnde büyük 
bir bayram tertip ebniılerdir. Yüa 
lerce avcının ittirak ettiği bay. 
ram çok ne~li olmut ve 0&miml 
bir surette tes'it edilmiıtir. Halke 
vi idare heyeti reisi Dr. Yusuf Is 
zettin, Halk fırkası reiai Hulôsi ve 
Bursa meb'uıu Rüttü Beylerle da 
ha bir çok zevat avcıların davet 
li misafirleri meyanında bulunu
yorlardı. Halkevi Avcılar şubeıi
nin tertip ettiği bu eğlenti İçtimai 
noktai nazardan da çok mühim Ye 
yerinde bir iş oldu. Avcılar tara
fından ihzar edilen öğle yemeği 
de tam bir neşe ve samimiyet için 
de yemnıt ve genç aporculard.an 
Şevket Bey milli bir spor olan ay 
cılık hakkında gÜ:ı:el ve heyecanlı 
bir nutuk söylemiı ve bu nutka 
Halkevi reisi tarafmdan ayni he 
yecan ve samimiletle mukabele • 
dilmiftir .. Haftaya köycüler JU· 
besi de ayni ıekilde bir toplantı 
yapacklardır . 

Harman davası 
yüzünden cinayet 

Merzifondan yazılıyor; Meı 
zifona birkaç saat mesafede bulu 
nan Akpınar namındaki bir köy. 
de, ehemmiyetsiz bir harman du. 
varı meselesinden bir cinay4=,.t iı~ 
lenmit, neticede biri kadın olmak 
üzere bet kiti yaralanmış, bir kiti 
de ölmüttiir. Hiuiiae haber alıma 
ca hidiae mahalline derhal jandar 
malıır yetitmlJ ve cinayeti itle,... 
terirler yakalanmııtır. 

Trabzonda kahve, 
çay, gazoz 

TRABZON, 22 - Belediye, 
kahve ve lokantalardaki fiyat lia 
telerlni tetkik etmiıtir. Neticede 
kahveler iki dereceye aynlmqtır. 
Birinci sınıf kahvelerde çay, kah
ve, ıaı::oz 3 kuruf, ikinci aınıf kah 
velerde 100 para olarak tesbit e
dilmqtir. 

Gelin, kaynana 
Bursa muhabirimiz yazıyor: f!,,.. .. 

velki gün Buraada bir cinayet oldu, 
Bu cinayete sebep gelinle kaynana
nın geçimsizliğidir. Hadise JÖyle ol 
mu§tur: 

Valkiye mahallesinden bir aile İ · 
kamet ediyor. Bu aile anuında Fat. 
ma hanım lıminde yetmitlik ihtiyar 
bir kaynana ile Bedriye hanım ismin 
de bi~ de ırelin hanım vardır. llü 
gün evvel her nedense gelinle kay
nana arasında bir dil kavgasıdır. 
bqla.r. Fakat, çok kuvvetli bir çene 
ye malik olan kayin val;denin hücum 
!arına tahaqımül edemiyecetini an
lıyan celin hHnım İti keatinned
balletmeğe çalışır ve artık tahammill 
edemiyeceflm. Çekil lrarınnclıuı be 
kan bitabile kayin valideeini ıröiıibı 
dea iterek yere dütilrür. Fakat bir 
daha blkmadıfıru &'Örünce telltoı 
düıer. Bir taraftmı ınert.aın4lt ettlll 
--tnı kaymınallftı yerden kaldırma 
ya ufı'qırken difer taraftan ferya.dt 
lıaaar. Meıele mahalleye akııeclince 
ita müddei umumilik vuıyet edw 
Ölümil fÜpbell &'Ören tabibi adli ele 
ceeedin otopaiıi için haatahane,-e 
bldınlmaıma karar verir. Mesel-in 
tahkikatına devam edilmektedir 

etmediler. Muavenetlerind- lep eyliyen müddei umumiyi dinle
müstağni göründüler Zannetti- mittir. 
ter ki bütün millet kendileri gi- Tevkif at 
bi ayni feyİ iatiyor ve bu kadar 
cık zan da ki.fidir. Muvaffak ol 
mak için Madridin dört bet ma 
hallesinde isyan bayrağını kal
dırmak yetitir. 

Muhakeme 
Başladı 

MADRIT, 24 .A. A. - Alt mMı
keme .... sabah ... t 8 de c.......ı 
San Jurijo ile oflunun ve Cens.1 
Garcia Herran ile Miralay Eıtebaa 
lnfante'ın muhakemelerinin icraoına 
batllUru§tır. 

MADRIT, 24. A. A. - lıtlntak 
doıyasının kıraatinden sonra ali mab 
keme ..,ıtitleri ve müt-ldben avukat 
larla Ceneral San Jurjo için ölüm ve 
diğer maznunlar için de milelılıet ha 
pİs cezası karannın verilmesini ta .. 

CORDOUE, 24. A. A. - Vali, 
ahiren kral taraftarlamırn çıkarmq 
oldukları İğtİfllfllt dolayiaile teT!ül 
edilenler meyanında sabık kont de 
la Cortiııarun da bulunmııkta oldu· 
lunu teyit etmittlr. 

!IE.VILLE, 24. A. A. - Zabıta 
makamab aral....,da aalı<k Liberal 
Met.'uı Rodrlguez Labo..t.olla'da ı... 
lunan lılr çok tevk.if/.t icra eylemi• 
tir. 

Muhakemeden 
Evvel 

MADRIT, 24 .A. A. - Dün yııJm, 
cıı bir ırl!neşin n.evcudlyetlne raP,ea 
halk, pek erken bir 188tle !lnille ı.... 
yamcrlannın mabkemelerinia rt,.
edileceti adliye &arayı &nilnde ... 
beldemeğe bqlamqtır. 

Meraldtlardan lıiıyot .. , basfla .,.. 
!erini daha meraklılara NtecaM-
dır. 

' 



Bütün Bursalılar 
Karagözle meşgul! 

Bursa Evkaf mahzenlerindeki 
evrakın tetkiki lazım geliyor. 

Çekirge 11olunda Karagoze t:ıaf e edilen kabir 

BURSA 23 (Milliyet) - Per
de kurup tem'a yakarak cöaterdl
zdlü hayal ile herkeai eğlendiren 
Karqös, timdi de halkı biribiri· 
ne aolmıala batladı. Buraada ki· 
bar Ye eanafua devam ettili her· 
hanci bir kahveye uğrarulaa, Ka
ragöriıı muhayyel veya hakiki 
f&luİyetİ etrafındaki münakatala 
ra muhakkak teaadüf edilmekte
dir. Karacöz meaeleai bugüne ka 
dar büyillı: bir merak ye ali.ka ile 
takip edilen Dünya Kraliçesine ait 
aeyahati bile unutturdu. Milliye
tin bu meaele hakkmda açtığı an
kete verilen cevap) ar ise münaka 
taJİ bir kat daha canlandırdı. Bu 
müaaaebetle mezann yapılmaaı 
timdililı: tehir edilmit. aktör Ha· 
,.,.. Beye de bu yolda ceYap Ye
riJmittir. Maamafih: Meselenin 
teaYİri için aynca Halkrn vaaıta· 
aile latanbul tarihçilerile diier ba 
zı alakadarlara da müracaat edil 
mittir. Burada münakaıaaı ma• 
halle kahvelerine kadar intikal 
eden Karagöze ait bir çok rivayet 
ve hikayeler .ciylenme'ktedir. Ha
ciyvat hakkında da birçok ıeyler 
söyleniyor. Gerçi, Buraada Haciy
vat namına izafeten yapılmıt bazı 
köprü ve köy isimlerine teaadüf • 
diliyoraa da, bunlann Haciyvada 
ait değil, Y etilcamiin iman Ye Bur 
aanın Karamanlılara kartı müda· 
fii olan Hacı lvez Patanın ismine 
hurmeten yapıldıiı al&kadarlarca 
aöylenmektedir.. Meaelenin en 
mühimmi Karagözün Buraalı ol
maırı, yahut bütün hayatının Bur• 
aada geçmİ§ buhınmaamdadır. Ka 
ragözün hakiki hüviyeti etrafında 
ihtilafı mucip olan nokta da bu
dur. Burada Karacöz iaıninde biri 
yaş.amıf mıdır? Yapmamrf iae Çe 
kirgede yatan kimdir? Mademki 
mezar vardır, Karagöz de vardır, 
diyenler oldutu gibi, Karagözün 
muhayyel, mezarının da uydurma 
olduğunda ıarar edenler vardır. 
Burada günün en hararetli müna 
kataaı haline siren bu meselenin 
halli için azami meaai aarfedil
mektedir. Karagöz meaeleai; ayni 
zamanda Buraalılar için çok he
yecanlı bir tetebhüe de veaile ol· 
muttur. Şimdiye kadar bütün ziya 
retçileri birkaç mektep talebesine 
inhiaar eden umumi kütüphanele 
rimizin bir haftadan beri Karagö
zün hüviyetini bulmak arzusunda 
olan bir çok meraklılarla dolu ol
duğu ııörülmektedir .. Dün aabah; 
Buraamızda ilmi ve tarihi tetkik
lerile tanmmıf bir zatla ııörüt

tüın. lmıinin netrini arzu etme· 
yen bu zatla ilk konutmamız, ge
ne sünün meaeleai olan Karacöze 
intikal etti .• Bu zat diyor ki: "Ka 
ragöz hayalidir. Hayali olunca da 
Çekirııedeki me:ııar kendisine ait 
olamaz. Karacöz oyuau dervİ§lik 

Tb111iYE I 

le aoftalığın mücadeleainden bat
ka bir feY değildir. Bizdeki tekke 
1er daima "panteizm" i kabul el· 
mişlerdir. Binaenaleyh iradei cüz' 
İye bahsinde hocalara muanz bir 
vaziyette kalmıt1ardır. Karagöz o 
yunundaki hayaller zahiren muh
telif ethaaın hiribirile olan müka
leme •• vaziyetlerini cöaterirae de 
hakikatte o hayalleri oynatan per 
denin arkaaındaki p.haiyettir. Hat 
ta ben Naoreddin Hocayı bile ha
yali addederim." 

Belediye bqkatibi Rüftü Bey 
de diyor ki: 

"Benim yeslne arzu ve temen 
ni ettifim bir feY varaa o da, müp 
bemiyetini hala muhafaza ebnek 
le olan bu ilmi İ§İn bir an evvel 
halli meaeleaidir. Bu da ae ile 

Çekirge ioıanıının evinde 
mahfuz duran kabir taıı 

mümkün olabilir? Yıllardan beri 
Evkaf mahzenlerinde çürüyen kü 
tüklerin ancak zahire ihraç edil
meaile .... " 

Riittü Beye cöre; Buraa Evkaf 
dairesi mahzenlerinde tam 32 aan 
dık evrak varmıf, bu kütükler çü 
rüıneğe mahkıim bir halde imit
Hatta bir kısmı çürümeie baıla
mıt bile ... itte bu aandıklar deru
nundaki evrak araaında tarihi kıy 
meti muhafaza eden daha bir çok 
evrak varmıf. ı.te bu evrak taanif 
edilecek oluna, Karaııöz ve Ha
ciyvattan batka bizce gayri ma· 
hun daha birçok tarihi tahaiyetle 
rin hakiki hüviyetlerine delalet e· 
decek bir çok -.eaaik meydana çı 
kacalmııı. Dün Çekirceye kadar 
aittim. Karagözün mezarile el· 
yevm Çekirge İmamının evinde 
muhafaza edilen kınk mezar lafı 
nm fotograflanru gönderiyorum. 

Derviı 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
"Cellatlarla 
Münasebetim 
Yok,, 

(Ba~ı J inci sahifede) 
lerle hükumet kuvvetleri arumda 
Yukubulacak her türlü müsademe,ça 
bucak hercümerce inkilip edecek ve 
bundan Avrupa için heaapaız netlcıe 
-.e akibetler haaıl olacaktır. 

Teblilıeye yalnız Hindenbourıı'an 
müdaheleai mani olabilecelııtlr. 

Bitler Avu11turgaga gidecek 
BERLIN, 14. A. A. - Hltler, 17 

ve 18 eylülde Avuaturya Nazileri fır 
kaaınm konııreoine iıtirıık edecektir. 
Viyana hükiimeti kendiıine Avua
turya toprağına ıılnnek mezuniyeti. 
ni vermİftİr. 

Velmar Diyet meclisinde 
ilk kavga 

~iMAR, 24. A. A. - Veimar 
yeni Diyet mecliai, dün toplanmq
br. Mecliı riyuetine Nazilerden bir 
aza intihap edilmiftir. 

Cebe fırtınalı ve gürüİfiilü bir mu 
hit içinde devam etmittir. Reia, Nio 
be, mektep gemiai kurbanlarının ha 
bralarını taziz- birkaç aöz söyledi 
ii zaman komüniatler hariç olmak 
üzere bütün mebuslar ayağa kalkmıt 
lardJJ'. Reis, bunun üzerine komünist 
leri 3 ıün müddetle müzakereye itti 
rakten men'ebnİf, komüniıt aza hiç 
bir nümayiı yapmakaızm içtima aa
lonunu terkeylemiılerdir. 

Yllzbaşı Roehm M. Von 
Papen'ln nezdinde 

BERL/N, 24. A .A. - Batvekil 
M. von Papen, Nazis hücum kıtaa
tının .n.&nı harbiye reiai yüzbqı 
Roehm'i kabul eylemiıtir. 
Yüzbqı, Beuthen husuai mahk ... 

meai tarafından Yerilen ölüm cezala 
nnın n-yici hllkkmda batvekil İ· 
le göriitmüttür. 

Sigıui oaziget ne halde? 
BERLIN, 24. A. A. - Hava• a

janaınm ai1ui muhabirinden: 
Beutben fevlıalade mahkemesi ta

rafından idama mahkfun edilmit o
lan ~Nu:i haklnnclalıi büküm infu 
edilecek mi? itte aenelerdenberi bir 
çok aiyaai cinayetlerin cezaauı lıal
mıt •eya hafif cezalarla kartdanmq 
ohnumdan dolayi evvelki rilnki fİd 
detli hüküm karpaında büyük bir 
heyecan duymuf olan bütün Alman
ya'nın aord11ğu aual budur. 
Şimdi bu buauata bir karar ittiha

zı Almanyanın Prusya komiaeri aı
fatile tıunamile M, von Papen'e ait
tir. Zirıı bu ııibi ahvalde cezanın af 
veya tahlifi hakkı Pruaya hükiıme. 
tinindir. 

• 
Istanbuldaki 
Polisler değiş. 
tlrilecek değil 

Mazlum B. 
(Başı J inci sahifede) 

Üzerine yapılan muayeneai netice 
sinde, ahvali aıhhiyeainin vazife .. 
aine mini olacak kadar mühim ol
madığı anlatılmııtır. Ahmet Bey 
bunun Üzerine talebinden feraaat
le tekaütlük iatidaaını geri almıı· , ... 

ilci sün sonra yeni vazifeaine 
baılamak üzere Bileciğe gidecek· 
tir. 

Terfian Kütahya Emniyet me
murluğuna tayin edilen Fatih ka· 
zaaı merkez memuru Mazlüm B. 
de tekaütlüğünü talep ebnitlir. 

Mazlum Bey 34 aeneden beri 
~bıta hizmetinde çalıımaktadır 
ve eaki BabıUi komiaeri oldula 
zamandan beri bir çok tarihi vak' 
,.Jarda bulunmuı bir meslek me
murudur. 

Mazliim Beyin aıhhab yerinde 
olduğu icin tekaütlük talebinla 
kabul edilmiyeceii tahmin edil
mektedir. 

Polia lkind tube müdür mua• 
vlni Sait Bey üçlincü ıube müdGF 
muavinliline tayin edilmittlr. 

Bur•da 
Kooperatifler 

Buraa muhabirimiz 7azıyorı 
Şehrimizde ziraat kredi koopera• 
tifleri tetkilatına büyült bir hlm· 
metle aarfı meaai edilmektedir. ZI 
raat Banlı:aaı Buraa ıubesince bu 
ııünekadar yalmz me,.kezi kazada 
36 bedi kooperatifi tqkil edil
mit. lı:ai:alarda da bu huıuata fa
aliyete geçİlmİ§tir. Bu teıekküller 
kendi lehlerine büyiik faydalann 
temin edildiğini gören ve anlayan 
her köylü ayni teıkilahn kendi 
köylerine de tepnili arzuaunu cöa 
!eriyorlar. Gemlikte de (Zeytin 
müstahsilleri aatıı kooperatifi) 

Pazarlık 
Fiatı imiş 

(Başı 1 inci sahifede) 

kahve tacirini fahq ve azami fiattm 
yukarı kahve aalltğ_ından dolayı cilm 
huriyet müddei umumilifine vennlı
tir. 

Bu zabn Muhaln Bey dükkam• 
na giderek, çekirdek kahve fiatı• 
ru aonnuttur. Maiaza aabibl fiati 
160 kuruı deyince Muhain Bey 
dükkandan çıkmııtır. 

Biraz sonra memurlar "Ye bir 
ko~iaer zabıt tutmak için celince, 
vazıyeti anlayan dükkan ııahibi: 

-. B .. enlın iatediğim fiat pazar· 
hk fıalt idi, demiştir. Pazarlık e
dip daha aıağı fiat teklif ebeydi 
balı.alım venniyecek miydim? 

İktisat Vekili Bat
vekil ile görüştü 
lkbaat vekili Mustafa Şeref B. 

dün Tokatliyan otelinde bazı ze
vatın ziyaretlerini kabul ebnİftİr. 
Bu meyanda Seyriaefain umum 
müdürü Sadullah ve Liman Şir

keti müdürü Hamdi Beyler vekil 
Beyle uzun müddet görüımüıler
dir. 

Muıtafa Şeref Bey evvelki ak
p.m ııeç vakit Heybeli adaya git
~it ve Baıv!'k!' lamel Pata Hz. ni 
zıya ret etmıttar. 

lımet Pata Hz. Muatafa Şeref. 
Beyle uzun müddet cörüımüıtür. 

Bir kadın muharrir 
geldi 

Bir müddet evvel bir kaç defa 
memlelı:etimiııe celerek Gazi Hz. 
hakkında frana12ça bir ... r yaz
llllf olan muharrir Mm PaYloYa 
d611 Biikreıt- tayyare ile tehri
mi•e cetmı,tir • 

Kızı alamayınca.. 
Kırbfattan yazdıyor: Kazamıza 

merbut Gelembe nahiyeslade kanlı 
bir dnayet obnuıtur. Nahiyenin Ye 
nice mahalleainde oturan Sadullah 
damadı Hüaeyln iaminde biri, gece 
evine ıriderken ayni mahalleden Mol 
la Moataf. ofla Ahmet tarahndan 
kur,unla öldüriilmüıtür. Hüaeyİnin 
evi-elifi kız evvelco Ahmet tarafın 
dan latenilınit, fakat kızın aileai bu 
talebi reddetmittir. O zamandanberi 
kin bailıyan Ahmet bu kanlı clnaye 
ti iılemek cüretinde bulurunuıtur. 

Bqvekil, bu hakkı her türlü aiya
si mülahazaları bertaraf ederek yal
nız hukuki noktai nazan ve mevzuu 
bahis vakıalan beaaba katmak sureti 
le iıtiml etmek tasavvurundadır. 

namile bir kooperatif !etkiline ı.. I•••••••••••••• 
M. von Papen, Pruaya adliye ne

zareti al komisyonunun hazırlıyaca
iı doayayı tetkik edecek ve her mah 
kiım hakkında ayn, ayn karannı ve
recekti~. 

Hiç olmazsa bafllca mücrim olan 
müfrit milliyetperverlerden Laclı
laun'un idamdan kurtulmamaaı muh 
temeldir. Zirıı ıs kitinin mahkiımi
yetinl intaç etmit olan cinaye ... , oka
dar vahşiyane ıerait albnda ve o cı. 
rece alçakçaoına iılenınittir ki hiçbir 
mahkemenin idam karan vermemesi 
ne imkan yok idi. 

Pazartesi günki hüküm, hiç fÜp
beıiz aon derece ağırdır. Fakat 
memlekette müstevli bir tekil almıt 
olan ve aari bir kuvvetle inkişaf et
mekte bulunan tethiş hareketi, ibreti 
müessire tetkil edecek bir misal gÖa 
terilmeaini zaruri kılmaktadır. 

Esaaen hükmün ıiddeti kar111m
da Nazilerde baıd olan aluüll&ınel
lerin tiddeti, Almanyada aiyaai hu 
talığın ne derece derin olduğunu pek 
bariz bir aurette ııöstermittir. 

ıebbüı edilmiıtir. Bu münaaebetle 
ııeçende Gemlik, Orhancazi, Mu
danya, Armutlu ve Tirilya kaza 
Ye nahiyeleri murahbaalanrun İf· 
tirakile Gemlikte bir içtima yapıl 
mı9hr. Bu içtima vali Fatin Bey 
riyaaet etmiıtir. içtimada Buraa 
Ziraat Bankaaı müdürl Hakla 
kaymakam Gani Beyler ta
rafmdan kooperatiflerin halka ve 
memlekete olan faydaaı etrafında 
hara eetli nutuklar irat edilmiı, ba 
dehu müzakerata geçilmittir. Bu 
müzakere oldukça hararetli ol
muı, aon zamanlarda mezkur ka 
z ave nahiyeler halkmm iatihaa
lata mahreç bulamamak yüzün
den epey ııktnh çektiği zikredil
mi~tir. Bu sene bu havalideki zey
tin mahaulü diğer aenelere naza
ran çok fazladır. Bu aene bu ha
valide 30 milyon kilo kaplık zey· 
tin iatihaal edileceği kuvvetle tah 
min edilmektedir. 

Kadın birliğinin 
Yalova seyahab Hitler ,katiDere göndermit oldu

iu teveccühk&rane telgraftan batka 
dün Nazilere ve Alman milletine hi- Türlı: Kadın Birlili 30 Ağuatoo 
taben bir beyanname neırederek ga• 932 Zafer Bayramı ııünü Y alovaya 
yet hakaretamiz tabirlerle Almanya bir aeyahat tertip etmittir. 
hükümetine ve M. von Papen'in tah -···---· ·---._ 
sına meydan okumuttur. ·ı liste ciddi hiçbir t"Y cörü emiyecetf 

Hitler, Beuthen mahlı.emeai kara- ni tahmine miisalt bulunmaktadır." 
nrun, kendisinin M. von Papen'in Bu ihtimal, hali hazırda Almanya 
güya "Milli'' olan cBurjuu hükiı- da parlamento rejiminin nonnal bir 
metine girmekten imtina etmesini aurftte iılemesinin mümkün olma
muhik cöstermekte bulunduğunu be dıiı noktai nazarını ileri ailrmekte 
yar rl:!"!'•ktedir, olan Naayonal Almanlann hoıuna 

HiUer, bilhasaa şöyle diyor: citmemelıte değildir. 
" Alman milletinin tahlisi için mil Nazilerin bu suretle ııemi azıya al 

1i bir mücadeleye ginnit olan cel- malarımn Reichıtag'ın ıür'atle fea. 
)atlar ile hiçbir münaaebetim yok hini intaç etmeai çok muhtemeldir 
tur: • esasen 30 ağuatoata bilhaaaa en lu-

Mümaileyh, timdiki bükiımete demli aza ııfatile komüniat Clarıı 
kartı duracak yalnız Nazi hareketi Zetkin ,meclise riyaset ettiği zaman 1 

mevcut olduğunu, ve Nazilerin mü- mecliste vukua gelmekten hali kal
cadele ve yine mücadele etmeleri la mıyacak olan •kandallar böyle bir 
znn geldiğini ihbar ve ilan etmekte- hareketi muhik gösterecektir. 
dir. Bu fikir, Reichstag için yeniden 

Almanyada Nazi liderinin sözlerin intihabat icraıımn hiçbir ameli neti
deki tiddete uzun müddettenberi a- ce venniyereğ ive yalnız aiyıui ikti
lııılmıt olmakal beraber. bu beyana- faşları arttırmacağı mütaleasında 
tın fevkalade kaba ve dürüttane o- bulunan hükiımet mehafilinde. rağ
lan ifadesi Berlin'de derin bir inti- bet kazanmaktadır. 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoilu, latiklil caddeai Bü-

rük Parmak kapu, Afrika hanı-

ıa bititik Apartnnan No. 21~ 

rel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Ankara'nın . en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecilik 

AnaCartal&r caddcıi 
fc lC"fun: J377 

· Her lisanda gazele 

mcc~ıua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve amatör işleri 

Elem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

DOKTOR 

J" • .t 1 N Ş 0 K R O 
r ..ııili hastalıklar mütehuaısı 

Her ııün öğleden aonra latanbul 
Türbe Babriıli Caddeai No. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
ba huaule getinnittir ve Alman hü- Siysi fırkalar haricinc!e ve parla-
kumeti mehafilinde müfrit milliyet- mento ile t~rik! mes~i .. ederek çal!. Dahiliye haatalıklan 
perverler reisi ile gazetelerini dev- f&C'.ak tam hır nyaıetı cumhur kabi· .. 
let erlünına kart böyle d d e ne•i fikri hayli ~raflar kazanmııtır. mutehaaaıaı 
itidalsizce hücum' etmesine .::üı:de 1 Bu tasavvu~? ~"!ta~kuk ettirme~ için Cumadan maada hergün Öğleden 
edilrTieıi ca;z olup olmadığı auali 1 ·lır.q,nun ... u esasıyı Jndı. olarak tefıır et-1 aonra saat (2,30 dan se; kadar fa .. 
İrat •dilmektedir, m•N~. lhnn ı>elecelıtır. tanbulda Dinnyolunda 118 ruma-

Hitlercilerin ihtiraılarındaki tid
det, herhalde ağustosun 30 unda 
Reichataı İçtima ettiii zaman mec-

ıhayet Nazilerin hareketlerinin I ı h • d · · d dahil" h 
b "dd t · f"l'ki 1 la k ra ı u•usı aıresın e 1 uta-u şı e ve ın ı a on ar mer ez . 
ciler araıtındaki müzakerelere son ve ı hkları ıı.ıuayene ve tedaYı eder. T e.-
öldürü.;i darbevi indirecektir. !efe.o: !.tanbul 22398. 

Açık Arttırma İle Sal\'11an 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muh 
No. No. vir K.Lira men 
169 Mahmudiye Y•ıuk h•n Tabi Dükkan Bili 1.000 ı. 

zemini 
170 " " " " 1.000 ı 

171 " .. .. i '' o 
172 " " " " 1.000 
173 " " .. " 1.000 
174 " " " " 1.000 
175 " .. " " 1.000 
176 " " .. .. 1.000 
177 .. " " .. 

1.000 
178 " " " " 1.000 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvali 18-8-932 tarihi 

den itibaren açık artbrma ve pefin para ile müzayedeye çıkar 
m19tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki e,kile göre hak ı 

hiplerine verilmit olan gayri mübadil bonoları da nakit makam 

da kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 8-9-932 pertembe günü aaat 

da Menin Zir~at Bankası binasında mütetekkil heyet huzurun 

yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin 

hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 
3 - Müzayedeye i9tirak için muhammen kıymetin yüz 

yedi buçuğu niabetinde teminat akçesini müzayede saatinden e 

vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması 

cap eder. 

4 - Sat19 ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziya 

tafsilat almak iatiyenler bankada Yunan emvali servisine müra 

caat edebilirler. (3815) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Evkafı Mülhaka Mütevellile. 

nazarı dikkatine • • 
rının 

Mütevelli marifetile idare edilmekte olan akaratı vakfiy 

den henüz tapuca kayıt ve tescil ile senetleri alınmanııt olanla 

nn, senetsiz tasarrufat hakkındaki bu kerre müddeti temdit edi· 

len muafiyetten bilistifade tapuya raptları muktazi bulunduğun· 
dan Mütevellilerin, bu ıribi akarabn cin. ve miktarile evsafı aai

relerini havf cetvellerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdi & 

derek bu sene zarfında Valı:ıflan namına behemehal tapuya rap

tettirmeleri ve vak: flarma ait icarei vahideli ne kadar emlak var· 

aa aynca bir cetvelini tanzim ile nihayet bir ay zarfında Mülhak 

vakıflar idaresine venneleri lüzumu ehemmiyetle ilin ve teblii 

olunur. ( 4171) 

Kıymeti muhammeneai 
"150" lira 

Etrikapı'da Şithane caddesinde Avcıbey camiinin duvar ve 

minare tqlan bir hafta müddetle ilana konmUftur. İhalesi eylu· 

lün birinci Pertembe günü saat on beıtedir. Taliplerin pey ak· 

çelerile beraber İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Mahlulit Kaleınl 
ne müracaatlan. ( 4349) 

Mülkiye Mektebine 
Alınma şartları 

Mülkiye Mektebi MüdÜrlüiündeıı: 
Mülkiye mektebine girme tartları •tağıda göıterilmittir: 
A -Taliplerin yqı 18 dan küçük ve 25 ten büyük olmamalı 

tam devreli lise mezunu bulunmalı, tahsile mini bir hastalığı bu• 

lunmamab. 

B - Taliplerin hüviyet c:ürdanı, tahsil derecesini gösterir 

9ahadetname veya tasdikname, aıbhat raporu; çiçek atısı ilmü· 

haberi ve altı tane 4,5ıd; büyüklüğünde fotoğrafı bir istidaya ilit 
tirerek Yıldızdaki Mülkiye mektebi müdürlüğüne 119 932 ta· 

rihimlen itibaren cumartesi pazartesi pertembe günleri saat on· 

dan on altıya kadar müracaat eylemeleri lazımdır. 
Müracaatın ve tatrada bulunanlar için filen mektepte bu· 

lunmanın son günü 25/9/932 dir. 

Evrakı müsbitenin aaıllan mektep idaresine verilmek icap e· 

der. 

C - Taliplerin adedi idarece alınacak miktardan fazla olur 

sa aralarında Türkçe, felıd'e; içtimaiyat; riyaziye; tabiiyye; ta· 
rih; coğrafya; liaam ecnebi derslerinden müsabaka imtihanı ya· 

pıhr. ( 4325) 

Nafıa Vekaleti içme suyu 
Komisyonundan: 

Komisyon Ankara'ya yirmi kilometre mesafedeki Elma cia

iında Seki pınarı denilen membadalci kaptaj ameliyesine müteal

lik imalitı pazarlıkla münakasaya vazedilmittir. 
Pazarlık 1/9/932 tarihinde aaat 16 da Ankara'da İçme Suyu 

komisyonu dairei mahsusaamda icra kılınacaktır. 
Pazarlığa dahil olabilmek için talipler bedeli ketfin yüzde7,5 

nisbetinde olan 112.5 liralık teminatla, Ticaret odatı veaikatı ve 

iktidarı fennilerini müt'ir vesaiki ıretirmelidirler. 

Talipler bu husustaki proje ve 9artnamei fennlyi komisyorı-

dan alabilirler. ( 4337) 

Elaziz Vilayetinden: 
Elbiz Vil&yetlnin Bali Bey nahiyeelne tabi Atvan kariye

ainde muhacirin için İnf a olunacak otuz çift ikbaadi hane kapa· 

lı zarf uıulile 16/ 8 932 tarihinden 5/9/932 tarihine kadar müna 

kasaya konulmuıtur. Taliplerin ke,ifname ve tartnameyi almak 

ve teminatlı teklifnamelerini vermek üzere 5 9/932 tarihine mil 
sadif Pazartesi günü saat on üçe kadar Viliyet lakin Müdiriyetl 
ne müracaattan lüzumu ilin olunur (4331) 
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l İş ve İşçi ı ı İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: Milliyet bu sütunda İf ve qı;i 

istiy enlere tavassut etli.yor. it 
ve ifçi iıtiyenler bir mektup .. 
la lf büromu%a müracaat et
melidirler. 

İş arayanlar 
497 - Matmazel Hermine kurtu

lu~ biçki yurdundan M. Papaziyan
dan meznun a yni zamanda diploma
lı İı;teyenler varsa gerek atölyede 
c;alı~ ıerek biçki dersi de verilir. 
Adres: Küçük Parmakkapu Aptul
lah o;okak No. 22. 

Liseler 
Alım Satım 

Komisyonundan: 
26-8-932 tarihinde ihale edil 

ınek üzere kapalı zarf usulile 
ınevkii münakasaya konulan 
mekteplerin Fizik alalına mah 
ıus masa ve dolapların ihale gü 
nü olan 26-8-932 tarihinin cu
ınaya müsadif olduğu anlatıl· 
ınış ve 31.8.932 tarhine miisa.
dif çarıamba günü ihale günü 
olarak tesbit edilmit olmakla 
keJfiret tuhihen ilin olunur. 

' (4355) 

itan 
Osmanlı Bankasmın Galata, Yeni

tami ve Beyoilu devairi, Zaff!I" bay
ramı münasebetile Aiustooun 30 
uncu salı ıünü kapalı bulunacaktır. 

MÜZAYEDE iLE SATIŞ 
Aiustosun 26 ıncı cuma ıü.nii -

hah saat 10 da Beyoğlunda Taksim 
de Sıra Servilf!I" caddesinde Alman 
hastanesi kar!ııında 109 numaralı 
hanede mevcut bilcümle qyalar mü
'-ayede suretile sab!acaktır. Modern 
PDmye usulü mükeromel salon tala
nu, bronz itlemeli diğer bir salon ta
kun ı, yatak oda takımı, salona ait 
"lyalar, biblolar, pzel tablolar, bü
f~, masalar, sandaliyeler, perdeler, 
Çay ve su takımlan, markitri bahü 
(Sahibinin Sesi) gramofon, siıara 
masaları, luabolar, sedefli tabure
ler, heykeller. porbnanto, &al•mand 
ra, emaye soba, çini soba, kanapeler 
ve koltuklar, mutambalar vesair lü
zumlu etyalar. Nefis bir piyano A
nadolu ve Acem halıları ve secca~ 
deleri.. Pey sürenlerden 100 de 25 
letninat alımr . 

lstanbul üçüncü icra memurluğun
dan: Satılmasına karar verilen mü
teattit yatak salon ve yemek odası 
takımları 29-8-932 pazartesi ıüuü 
saat 10-1 1 arasında yeni postane tay 
Yare piyangosu müdüriyeti ittisalın
da 45 nümerolu hanın altı nümero
lu odasında birinci açık artırma su
retile satılacağından talip olanların 
Vaktı muayyende mahallide h~ır bu 
lunmalan ilan olunur. 

l stanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir alacağın temini için,jpotek 
1 olup paraya çevirilmesine tduır-
rur eden ye temamına 2300 iki bin 
İiç yüz lira kıymet takdir edilen Bey 
oglunda Feri.köyünde Ruı sokağın
da atrk 32 cedit 78 No. ile murak
kam ve tevsii intikalı methali mü,
teınil müfrez bir bap hanenin 
28.9.32 tarihine müaadif çaı'!U1lba 
ıı:ünü saat 14 den 16 ya kadar daire 
de birinci açık artırmaaı İcra kılına
caktır. Artırmaya ittiriı.k ebnek iste 
Yeni.,.. mezkur ıayri meukwün kıy-
11\'!lİ muhamminesi olan meblaiı mez 
burun yüzde yedi buçuk nispetinde 
letr,inat akçesi vermeleri lizımdır. 

liaklarr tapu secili ile aabıt olmıyan 
İpotekli alacaklılarla diğer alikadar
lar irtifak hakkı sahiplerini bu hak

Bu sene mektebimizin yalnız dördüncü sınıfına müsabaka 
ile ı2 talebe alınacaktır. Şerait ıudur: 

ı - Orta mekteplerden bu sene İyi ve pek iyi derecede me
zun olmak. 

2 - İstanbul, Bolu ve Kocaeli vilayetleri ahalisinden bu
lunmak. 

3 - Yaşı 17 den küçük ve ı9 dan büyük olmamak. 
4- 3/ 9/ 932 alqamına kadar mektebe bizzat müracaat edip 

namzeet kaydolunmak. ( 4203) 

İnhisarlar Umumi 
Müdürlüğünden: 

Nümunelerine ve şartnamesi ahkamına tevfikan ve takastan 
istisnaen (120,000) kilo beyaz ve mavi Sellüloz ki.ğıdile Kromo 
Erzats kartonunun ve (40,000) varak eflatun kağıdının kapalı 
zarf usulile mübayaası münakasaya konulmuttur. 

Taliplerin nümune ve şartnameyi görmek üzere her gün 
Mübayaa komisyonu kalemine müracaat etmeleri ve teklif ve te
minat mektuplarını havi zarflarını kanunun 1 ı inci maddesi veç
hile ihzar ve nihayet (27-8-932) cumartesi günü saat (16) ya 
kadar makbuz mukabilinde Galatada Mübayaa komisyonuna 
tevdi etmeleri. (3783) 

Ankara ismet Paşa KrL Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

ı - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
ve kabulüne baılanmıtbr. 

2 - llk mektep mezunları birinci sınıfa diğer orta derece
deki mekteplerden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul e
dilirler. 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sı
rasile talebe kabul edilecektir_ 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne müracaat 
edilmesi. (3922) 

Haydarpaıa Emrazı Sariye Hastanesi 
Baıtabipliğinden:I 

Müessesemiz için bir sene zarfında lüzumu olan süt ,artname
si tebdil edilerek tekrar aleni münakasaya konulmuıtur. Talip
ler mezkôr süte ait tartnameyi görmek için her gün hastane ida
re memurluğuna ve münakasaya İflİrak etmek üzere yevmi mü
nakasa olarak tesbit edilen 8 eylul 932 tarihine müsadif salı gü
nü saat ı4 te Galatada Kara Mustafa Pata sokağında İstan
bul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde mütetekkil ihale komis
yonuna gelmeleri ilin olunur. ( 4234) 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanemizin muhtelif fUabatının ihtiyacı olan "ı27" ka
lem alitı cerrahiye 28 temmuz 932 tarihinden 28 Ağustos 932 
pazar gününe kadar bir ay müddetle ve aleni münakasa sure
tile münakasaya konmuıtur. Talip olanlar fartname ve listesini 
görmek için İstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlü
ğüne ve Ankarada heı- IÜJl öğleden evvel idare memurluğuna 
müracaatları ilin olunur. (3672) 

t:mval 
No. 
76 
77 
78 
79 
80 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

(;insi Mevkii Dö. Vergi K Muham

Tarla Alifala 60 .. .. 50 .. ,, 
60 .. ,, 
ııo .. KarsaYrall 250 

men K. 
60 900 
75 850 
95 600 

220 °1925 
500 üç .elıimde bir 625 

selımin msfı 
81 " ,, 263 797 3945 
82 ,, .. ı52 300 2280 
83 " " ı20 300 ısoo 
84 " " 200 ıooo 1500 
96 " Adanalıoğlu 50 00 ıooo 

t _ ı Atusloa 932 pazartesi günü mülkiyetinin turuntu için 
ihalesi takarrür eden yukarda evsafı yazılı gayrimübadil malları
na talip zuhur etmediğinden müzayedenin bir ay daha temdidine 

larını ve bu hususla faiz ve mesarife karar verilmi,tir. 
dair olan iddialannı ilin tarihinden 2 _ 29 Ağustoıı 932 pazartesi günü saat on beşte aleni mü-
itibareu 20 ıün zarfında evraldarile zayede auretile ihalesi yapılacaktır-
birl'kte daireye bildinn~~. ~ 3 _ Ellerinde Haziran ı928 tarihli talimatnamedeki eşkile 
dır. Akai halde tapu secilh ıle sabit .. h-" -L· I · "ılmi• oayn"mübadil bonosu olanlar bo-lnu bedelinin !atma gore ... suııp enne ver ..,. ., , 0 

~=~har. aakaltq !ar M""pat yakki ı nolarmı beddi ihaleye mahsUp ettirebilirler. Şu kadarki yü:ı: lira-
ıınuan anç rr . u er m • ol 

d d - k·· ·· kd t vıye unur vergi ile. belediye rüsumlan ve va- I an un usurat na ı;ıı . es . · . . . . 
luf icariyesi müıteriye aittir. Daha ı 4 - Müzayedeye .,tırak edebılmek ıçın ıhale saatinden ev
lazla malümat almak isteyeul.,.. 32- vel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
ı 021 No. lu dosyasına müracaatla nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 
mezkür dosya meyanmda mevcut ve 5 _ Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteakip J>etİnen ve 
mahalli mezkürun evıaf ve mesaha 
ve sahaıma havi vaziyet ve takdiri 
k•ymet raporule 27-8-932 tarihinden 
İtibaren daire divPnhaneainde asıllı 
bulundurulacak ol!ln ~rtırma tartna
rnesini görüp anlayabilecekleri ilin 
olunur, 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mütehassıs 

(Babıali) Ankara caddesı No.60 

tamamen tesviye olunur. 
6 _ MezkUr emval ile satıt teraitinin teferruatı hakkmda 

daha ziyade ma!Uınat almak istiyenler her gün öğleden soma 
Tarsus Ziraat Bankuı Gayrimübadil itleri memurluğuna müra

caat ederler. (4ı40) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

(463000) kilo istimale gayri salih tütiinlerimizin (2Sl8 / 
ı932) perşembe günü kapalı zarfla icra edileceği evvelce ilin o-

1 

lunan münakasası görülen lüzum üzerine (3.'9, 932) cumartesi 
saat 14 te talik ol 

Kalorifer Tesisatı Münakasası 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Bordurdaki kıtaat hayvanatı ıçın aşağıda yazılı ar

pa ve kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ihale tarih
leri hizalarında gösterilmiştir. Şartnamesi komisyonumuzdadır. 
Taliplerin Bordur satın alma komisyonuna müracaatları. 

Mikdarı 
20028S 

Cinsi 
Kuru ot 

İhalesi 
6 9, 932 

~ "' * 

(657) (40ı9) 
Günü 
Salı 

Saati 
ı3 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı için senelik koyun eti ve sade ya. 

o '. unur. 

lat, Mr. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanları 

Askeri Tıbbiye mektebi tale
belerine ait yataklardan 8000 
kilo kadar tahmin edilen pa
mukların pazarlık suretile hal
laçlattırılacağırdan talip ola
cakların 29-8-932 pazartesi gü
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonuna müracaat etmele-

~i~ li Terakki Lisesi 
Müdürliiğünden : 

1 - l\lczuniyct İmtihanlarm 
eylülün 3 Ünde, $1 R tf ikmal iıc 
tihanlarına eylülün 6 sında ba~ j 

! anacaktır. Alakadar talebeni 
mektebe müracaatle İmtihan gür. 

lerini öğrenmeleri. 

2 - Yeni talebe kaydına baş 
lanıldrğrndan eski talebenin kayıt 
larını bir an evvel tecdit ettiı 
'neleri tavsiye olunur. 

Tedrisata 17 eylul cumartesi 
ba!lanacakhr. 

rSENJORJ~ 

ğı kapah zarfla münakasaya konmuştur. İhale tarih ve saatleri 
ve miktarları aşağıda yazılmıştır. Şartnamelerinin birer sureti 
komisyonumuzda.dır. Taliplerin vaktinde Konya' da beşinci K.O. 

ri lazımdır.,,, (1 ~ • (4282) ı 

Kilo 1 

Avusturya Mektebi 
Galata Çınar S<ıkak No 2, lngiliz 

konsoloshan,.si kBT!ısında 
Tel B. O. 2095. 

Dersler 10 Eylülde 
başlayacaktır. 

alım satım kom.nuna müracaatları. ( 4127) 
Sade 21,700 3-9-932 Cumartesi 15 
Koyun eti 3S,OOO 1-9-932 Perşembe ıs 

"' '[. '[. 

4000 Ayşe kadın fasulyas 
2000 Domates 
3500 Patlıcan 
2000 Bamya 

Kayıt muameli.t1, Cum~ ve Pa· 
zardan maada her gün 8 - 12 
ve 13 - 15 araıaınd~ yapılır. 

Gümüşsuyu ve Haydarpaşa ı vakti muayyeninde komisyonu 
hastaneleri için 7000 kilo ko- muza müracaatları (708) 
yun eti pazarlıkla alınacaktır. (4293) 

2500 Taze kabak ıs 
2000 Dolmalık biber_ . S A T I L I K H A N E 
Merkez kumandanlıg-ına mer F ti.h' "- da a te ~ taıın Kıztaıı c:aa 

ihalesi 2S 8 932 perşembe gü 
nü saat 14,30 dadır. Şartname
sini almak isteyenlerin her gün 
taliplerin vakti muayyeniru:le 
komisyona müracaatları. 

"' ., "' 
Çatalca Mst. Mv. hayvanatı 

için 84,500 kilo kuru ot açık mü 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
3-9-932 cumartesi günü saat 10 
30 dadır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün, münakasa 
ye gireceklerin de vakti muay
ninde komisyorıumuza müraca
atları. (654) (40ı6) 

but müessesat ihtiyacı için yu- desinde 15 numaralı hane satılık-
karda yazılı sebzeler pazarlıkla J tır. Yedi oda, ilci sofa, bir ıa,hk , 
satın alınacaktır. Pazarlığı 25- 1 üç abdesthane, Hamam, Kiler, Kô 
8-932 perşembe günü saat 10 mürlük. aynca Mutbab, meyva a 

(7ı3) (43ıS) 
dan 12 ye kadar Tophanede ğaçlarını havi bahçe, terkos suyu 
Merkez Kumandanlığı satına!- hava gazı, elektrik mevcut ve bü. 

• * ,.. 
Ordu Shh dairesi için alına

cak evrakı matbua ve defatirin 
25-8-932 pertembe günü saat 
ı ı de pazarlığı tekrar edilecek 
tir. Taliplerin ıartname ve nü
munesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko
misyona müracaatları. (693) 
(4209) 

ma komisyonunda icra kılına- ! tün esbabı istirahati ve neza~ti 
caktır. Talipl.•rin muayyen vak kirnileyi haizdir. Mühtacı tamir 
tinde komisyonda hazır bulun- biç bir yeri yoktur. Tramvay mev 
malan. ( 16) ( 4307) kiine bir dakikalik mesafededir 

• • • 
Kolordu ve müessesatı kıta 

atı hayvanatı için 4ı2 ton arpa 
kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur. ihalesi 21-9-932 çar
şamba günü saat 10,30 dadır. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her gün taliplerin vakti muay
yeninde Kolordu satın alma ko 
misyonuna müraacatları. 

Görmek İçin: ittisalindeki bakkal 
Maltepe Piyade Atıf mekte- lsmail Efendiy•, görüımck için 

binin 50 ton ekmeğinin pazarlı Galata'da Voyvoda caddesinde 
ğı neticelendirilemediğinden Nur Hanında 9 numarada Ni'*" 
2S ağustos 932 ,,,., <embe günü Andonyan Efendiye müracaat 
saat ıl de pazarlı~ı İcra edile- i l••liıı••••••••• ... .... 

K. O. kıt' al arı için senelik 
24560 kilo şeker kapalı zarfla 
mıünakaaaya konmuıtur. ihale
si ı3-9-932 salı günü saat ı 1 

PARA cektir. Taliplerin temina~larile '••• 
beraber muayyen saatinde Top 
hanede Merkez K. satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

Bonol.,rı nı:ı1b:ıta ~ a r \ C <levın 

ilm uhaberleri uzerıne her urett< 
muamele ' apJ r. l.la l ıkpaz>r .\lak 
-udiye han :\o ·'·' l'~u rl u Za le 

(18) (4309) 1 (7ı2) (4314) 
* • • 

dedir. Şartnamesini almak iste Polatlıdaki kıtaat hayvanatı 
yenlerin her gün ve münakasa- için dört aylık 220,000 kilo ar 
ya i§tirak edeceklerin de vakti pa kapalı zarfla münakasaya 
muayyeninde komisyonumuza konmll!tur. lhalesiı4-9-932 çar 
müracaatları. (69S) ( 4211) şamba günü saat 16 dadır. Şart 

'i- "" * nameyi görmek İsteyenlerin her 
Haydarpaıa ve Gümüısuyu gün komisyonumuza, taliplerin 

hastahanelerinin senelik ihtiya vakti muayyeninde Polatlıda 
cı olan 840 ton levi maden kö- Topçu Alayı Satınalma komis 
ınürü kapalı zarfla münakasaya yonuna müraacatlan. 
konmuıtur. ihalesi 13-9-932 sa (717) (43Sl) 
lı günü saat ıo,S dadır. Şartna- • • • 
mesini almak isteyenlerin her Birinci fırka ambarındaki 

Kilo 
3528 
5000 
7000 

Kilo 
6472 

15000 
7500 

ı8ooo 
4500 
8000 
5000 
3072 
650 

7600 

. .. . 
As. Tıbbiye Mp .. 
Piyade Atıf Mp. 
Kuleli Usesi 

Eczacı Mp. 
Maltepe La. 
Gülhane Hs. 
İhtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Asker konağı 
Askeri Müze 
Merkez kumandanlığı 
Dikim Evi 

gün ve münakasaya ittirak ede 3500 un çuvalı pazarlıkla satı
ceklerin de vakti muayyeninde lacaktır. ihalesi 14 Eylôl 932 
komisyonumuza müracaatları. çartamba günü saat IS tedir. 

(696) (4212) Şartnamesini almak isteyenle- 75794 
"" "" :ı< rin ber gün, ve pazarlığa İttirak Yukarıdaki mahallere hiza-

Edremitteki kıtaat hayvana edeceklerin de vakti muayye- larındaki mikdarlarda mangal 
tı için kapalı zarfla münakasa- ninde komisyonumuza müraca k 

1 290 000 k"I ku atları. (718) (43S2 ) ömürü iki tartnamede aleni 
ya konu n ' ı 0 ru o- • • • münakasa ıuretile satın alına-ta talip çıkmadığından bir haf 
ta müddetle temdit edilmit yi- Yerli fabrikalar mamulibn- caktır. Münakasası ı3 EylUI 
ne talip çıkmamıttır. Bir ay dan ı5000 metre haki renkte el 932 salı günü saat 14 ten 
müddetle pazarlığa konmuttur. biselik kumq kapalı zarfla mü ı7 ye kadar To!hanede Mer
Pazarlığı 4-9-932 pazar günü nakasaya konmuıtur. İhalesi ı 7 1 kez ~umandanlı.gı satın alma 
saat ıs tedir. Taliplerin Edre- Eyi'! 932 tarihine müsadif cu- komısyonunda ıcra kılınacak
mit aat.n alma komisyonuna mar~esi günü saat ıs te yapıla- tır. 1:a!iplerin _şartnam~İni gör 
müracaatları. (653) (3983) caktır. Taliplerin t•rtname ve mek ıç~ ~omı~~ona muracaat-

• • • .. munesini görmek üzere her farı ve ıttırak ıçın de muayyen 
Manisadaki kıt'alar hayvana ;::.. Ankara Merkez Satınalma vaktinde komisyonda hu:tr bu 

tı için S72,SOO kilo saman ka- komisyonuna müracaatları. lunmaları. (150) (3989) 
palı zarfla münakasaya konmuf (719) (4353) "' "" :ı< 
tur. ihalesi 4-9-932 pazar günü * * • Merkez kumandanlığı mües-
saat ıs tedir. Şartnamesi ko- ı - Edremit garnizonu için sesatı ihtiyacı için yetmiş bin 
misyonumuzdadır. Taliplerin 1.000.000 kilo odun kapalı zarf kilo sade yağının teklif fiyatı 
Manisada alını satım komisyo- usulile münakasaya konulmuş- gali görüldüğünden 28 Ağus
nuna müracaatları. tur. İhalesi ıs Eylul 932 tarihi tos pazar günü saat ı4 te pazar 

(658) (4020) ne müsadif pertembe günü sa- lığı İcra edilecektir. Taliplerin 
"'• • at ıo da yapılacaktır. evsaf ve şeraitini anlamak üze 

Çatalca Mst Mv ihtiyacı o- 2 - Taliplerin tartnameyi re her gün ve muayyen günün-
lan 84 bin kilo fırın odunu pa- görmek ve almak üzere her gün de pazarlığa ittirak ed'eceklerin 
zarlıkla alınacaktır. ihalesi münakasaya ittirak etmek iste teminatlarile birlikte komisyo-
27-8-932 cumartesi günü saat yenlerin de ayni gün ve saatte na müracaatlan. (10) (4281) 
ı4 te yapılacaktır. Şartnamesi- Edremitte Askeri Satın alma "' "' • 
ni almak istiyenlerin her gün komisyonuna müracaatları. Harp Akademisi ihtiyacı i-
ve pazarlığa gireceklerin de (7ı6) (4350) çin ı200 kilo kuru üzüm ı200 _.;._;_ __ .;.._• _______ .;... ________ _.; ___ .;.. kilo sabun iki tartnamede aleni 

Emnıyet sandığı münakasa suretiıe sabn a1m.-

Mu .. du··rıu··gu" ••nden•. caktır. Münakuaları 4 Eylôl 
932 pazar günü saat 14 ten ı7 

r..evser Hanrm ve Mustafa Mümtaz, Arif Ali Beylerin 812 
hesap numaralı borç senedile istikraz eyledikleri meblağ mukabi 
!inde Sandığmıız namına merhun bulunan Kasımpatada Hacıfer 
hat mahallesinde Pirinççi sokağında eski 29, 29 Mü. ve yeni 45; 
47 numaralı ve seksen altı artın arsa üzerinde bir çatı altında ah
şap üçer katta, birinci katlarında zeminleri malta birer tatlık ve 
4S numarada bir hali; üç miifterek kuyu her ikisinde kömürlük 
ve odunliık: ikinci katlarında birer oda; birer ufak sofa, 47 nu
marada bir hali; üst katlarında birer oda, birer ufak sofayı ve on 
iki artın arsa üzerinde iki mutfağı havi iki hanenin tamamı. Va
desi hitamında borcun ödenmemesi huebile müzayedeye çıkarı
larak 600 lira bedel mukabilinde mÜ§teriai Nihat B. namına kat'i 
ihalesi yapılmış İse de mumaileyhanın teferrüğden imtina eyle
mesi üzerine tekrar müzayedeye çıkarılmış ise de hubel icap te
hir edilmit olan müzayedesinin 3 19 932 tarihine müsadif cumar 
tesi günü saat on beı buçukta icrası mukarrer bulunduğundan 

talip olanların mezkur gün ve saatte Sandık İdaresine müracaat 

ye kadar Tophanede Merkez 
kumandanlığı satın alma komia 
yonunda İcra kılınacaktır. Ta
liplerin ıartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
ittirak için de muayyen vaktin
de komisyonda hazır bulunma 
ları. (149) (3988) 

• 
Merkez Kumandanlığı müea 

sesatı ithiyacı için 23000 kilo 
gaz 10 Eylül 932 cumartesi gü 
nü saat 14 buçukta kapalı zarf 
la münakasası yapılacaktır. Ta 
!iplerin şrtnamesini görmek İ
çin her gün ve münakasaya it 
tirak İçin de muayyen saatin
den evvel teklif mektuplarile 
Tophanede Merkez Kumandan 
1 -

M. DER\ I~ Tel. 2.J39~ 

llfhayede ile salat 
Gümüı porsilen ve kristal takım 

lan ve halılar, Ağustosun 26 ıncı 

cuma !!"Ünü sabah saat 10 ela Bey

oğlunda Maçkada Teıvikiye camii 

kartısında Atiye sokaiında 5 numa
ralı köıkte mevcut bikümle nadide 
ve müzeyyen nefis f!fyalar müzaye
de suretile sablacaktrr. Kristal vit
rinli ve 12 adet sandaliyesile 15 par 
çadan mürekkep zarif yemek oda ta
lmnı, ıifonİyerli ve son model 8 par 
çadan ibaret mükemmel yatak oda ta 
knnı. gayet nefis 2 adet bronz ln
giliz karyolaları, masif ceviz •ia
cmdan mamul berjer koltuklarile 
vitrinli Lui XV ve XVI ıekliade 
mükemmel salon takımları, eski İpek 
li Hereke perdeler, Hereke perdele
rile 21 parçadan mürekkep muhte-
4em like aalon takrmı, moket kadif~ 
pf!l"desile hayYot Amerikan usulü 
kanwpe takımı, 2 adet yıldız vazosu, 
Japon, Çin ve ltalyan vazoları, ıı:a · 

yet kıymettar tabak ve kristal ta

kımları kristofl markalı çay ve çata 
bıçak ta1aın1arı, Türk ıümüıü kab

ve ve çay takımları, mineli ve ırü 

mÜf zarflar, JÜmÜJ biblolar, çay m 
aası, markitri ve mozayık taılı ına 

salar, Sinıer dikit malünası İyi bal 
de muıambıalar, yol ve merdiven lla 
!darı elektrik halı süpürgesi mutial , 
talmnlan, vesair lüzumlu f!fyalar. 
KimbaU - Cbicaıı:o markalı kıymet
tar konser piyanosu, Tebriz ve Kay-

..; danab halıları ve seccadeleri, 
mükemmel salon ırramofonu. Büyük 
ve düzelmiı bahçesile kö~k dahi sa
tılacaktır. Pey sürenlerden 100 ,., 
25 teminat alınır. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha. 
nesi Karaköy Böı ekçi fırını •ıt.J. :n 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Şark alt 

Bu bir harika değil midir? 
Bir kaç beyaz tabletçik ve bunların içinde isti· 

nıhat ve uykunun bütün sırrı! 
Kim sinirli, heyecanlı. yorgun ıse bu tabletçik

ler, .. ~ .. Adalin tabletleri sayesinde ertesi sabah in
sanın yataktan keyifli ve nefeli olarak kalkmasını temin 
eden bir istirahata ve uykuya nail olur 

dal in 
ARNAVUTKÖY 

Amerikan Kız Koleji 
19 Eylül pazartesi günü açılıyor 

mllracaatlar Salı ve Cuma günleri öğleden 
evel kabul olunur. 

Yüksek Orman Mektebine 
talebe yazılma ve alınma 

şartlan: 
1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmalan. 
2 - Y atlanmn ı8 den &§ağı ve 25 den yukan olmaması. 
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o derece tahsilde bu

lunduklan Maarif vekaletince tasdikli lise ve muadili tahadetna
meli olmalan. 

4 - bi ahlaklı olduğu ve hiç bir gfuıa cezaya çarpılacak it 
ve hareketlerde bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasın
ca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmalan. 

5- Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa gönne, duyma 
ve söyleme usuvlan tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürü
meğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden doktor 
raporu almalan lizımdu. 

6 - Talipler yukarıda yazılı •esikalan, en son mektep ıa
hadeetnamelerini, hüviyet cüzdaıımı, atı kağıdını İstanbulda 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya m,. 
tirerek mektebe yahut bulunduklan mahallerin orman müdür
lüklerine •e yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nirayet 20 
Eyl(i) 932 tarihinde mektepte bulunmak üzere teslim ederler. 

7 - T allpler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için 
uaulti daireainıde ve nümuneai gibi noterlikten musaddak taahhüt 
senedi vermeleri lhmıdır. 

8 - T qradan gelecek taliplerin yol masrafı mektebe yazı
lıp alındıktan sonra mektepçe verilecektir. Taıradan gelecek ta
lebe yol muraflarma ait veaikalan ve harekeet ettiği mahalden 
Yüknk orman mekeb\ııe girmek üzere harekeet ettiğini beyan 
eJer bir •eeikayı beraberinde getirmelidirler. 

(Mektep leyU ve meccanidir. Tahıil müddeti üç senedir. Or
man miihendisi yetiftirir.) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keıfi 23780 lira ve 68 kuruttan iba
ret Ankara - Çubuk yohmun 2ı - 3ı inci kilometreleri arasında 
tat ihzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında ikmal 
edilmek üzere kapah zarf usulile 4/8/932 tarihinden ı-9-932 ta
rihine kadar 26 ııün müddetle münakasaya konulmu§tur. Müna
kasaya dahil olmak istiyenlerin: 

Bedeli kqfin yüzde yedi buçuğu olan ı 783 lira 50 kuru§u 
Vilayet İdarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut milli esham mukabili Muhuebei Hususiyeden 
alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdu. 

İkinci madde - Münakasa Hrakı keıfiye •e feraiti mahau 
aaaına tevfikan icra edilecektir. 

Üçüncü madde - TalipJer 66ı numaralı münakasa ve iha
le kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapa
lı zarfı 1J9 932 pertembe günü saat ıs e kadar Vilayet Daimi 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakasa ı/9/932 pertembe günü An
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Betinci madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya da
ha ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti 
Nafia Baımühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müra 
caatları ilan olunur. 3954 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Öncü Vakıf Han İstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( 0 • 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye İt Bankaıı tarafından tetkii olunmuştur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurTara kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sjgorta Şirket.dir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçea 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuunda zararları sür"at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikalannın yeni mahsul normal toz tekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz altı lira yetmiş bet kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene aatılmağa batlanmıttır. Taşradım talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
mılın bedelinin yüzde yirmisi siparit vukuunda ve mütebakisi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. 
Müşteri isterse sigorta ettiril!ıı". 

1 1 Istanbul, Bahçekan, 4 üncü Vakıf Han, 4 cll kat, Tel. 24470-79 Telgraf İstanbul Şeker. 

Saraçhanebaşında Münir Paıa konağında 

Nehari - Ana - lık - Orta - Lise - Kız - Erkek Leyli 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekaleti celilesitıin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik ed.lmiş o 3n mektebimizde talebe kayoına 

• 

başlanmıtbr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün saat 1 O dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Kız ve erkek - Leyli ve ebari 

İstiklal Lisesi 
1LK, ORTA VE LlSE KISIMLARINI HA VlDlR. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarf"mba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞl POLİS MERKEZİ ARKASINDA 
•••••••••a Telefon· 22534 

Leyli ve Nehari -C 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi - Arnıvutköy Çifte saraylarda 

Aııa aııııfı • ilk kısım • Orta ve Lise ııı.nıfları 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartea~ Pazartesi ve Çartamba günleri saat 10 dan 

18 e kadsr müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi müdürlüğünden 

İkmal imtihanları aşağıda yazılan günlerde yapılacaktır. Ta 
lebe efendilerin 8,S da mektepte bulunmalan. 

8 Eylul ı932 Tatbikat 
8 Eylul » Mesleki dersler. 

1 O EylOI » Beden terbiyeıi 
12 Eylul » Fiziki ilimler, 
13 Eylul » Edebiyat. 
ıs Eylul » RiyaziyaL 

Galata' da ABDULLAH EFENDi Lokantasından: 
tluncı senelerdenberi muhterem müşterilerimden gördüğüm rağbece binaen 

Bugünden itibaren TENEZZÜHE gidecek balkımıza 
Mahza bir kolaylık olmak emelile, atide ya:ıılı 

Soğuk Yemeklerin Lokantamızda 
Her daim hazır bulundurulacağı arz ve ilin olunur. 

Semiz ıavu k bütün 
piliç 

kuru' 100 ı Zeytinyağlı patlıcan dolması Kr. 18 
•. 50 Tereyağlı nefis blilckler ,, 12 

Gedikpaşada Ja~darma satınalma 
komisyonundan: 

Gedikpaıada Jandanna etya ve levazım ambar binası üzerin 
ne bir kat daha inıasının kapalı zarfla münakasuı 4 EylUI 932 
pazar günü ıaat on bette yapılacaktır. Şeraiti anlamak için her 
gün ve münakaıaya ittirak için meızlrilr günün muayyen ıaatine 
kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaat-

BAKTERiYOLOG 

Dr. 1 H SA N SAM 1 
Bakteriyoloji Uboratunn 

Umum kan tahlilatı. Frengi noktai 
nazarından (Wa11ennan Kahn tea
mülleri) kan küreyvab aayılmuı, ti
fo ve 111tma baıtalıldan teıhiai id
rar, balgam, cara hat, kazurat Ye ıu 
tablilatı. Oltra mikroıkopi buıuıi 
atılar iıtibzan. Kanda üre miktarı
nın tayini ve kanın ıedimantaaion 
sür'ati. Divanyolunda Sultan Mah
mut türbesi No.189, Telefon:20981. 

!!im- HACI FiDAN 

lt''""M. ~'~'j"~""'"j 
Beşlktıt: Müzc1ın Han No. 4 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevli baıtahklar 

tedavihaneai - Be,.oflu Mulen· 
nıj yanmda Zambak aokak No.41 

~YELKENCİ 
VAPURLARI 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vapura 25 Ağuatoa \ 

Perşembe 
süııü •kt•ım Slrkec:ideıs banket
le Zonguldak, ınelıolu, Ayancık, 
Sanuun, Ordu, Gireoon, Traı..o.ı., 
Sürmene Te Rize'ye ıılclecektir. 

Fazla tafıili.t i9a Sirkeci Yel
i kmci banmdaki acentalıima mü

racaat. Telı 21515 

Naim Vapur idaresi 
İzmir ıür'at poıtası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapunı 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nbtımmdan aaat 
tam 18 de hareketle dojra 

lZMlR'e 
ve pazar ııünleri lzmir'den uat 

14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
det ec1.;.. Tafsilat için Galata. 
Gümrük lı:ar1111ncla Site Franaez 
ban No.12 yazıhanesine müracaat. 

uıasası 
Kullanınız• 
Her eczane 
de satılır. 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliy• d•- llıluh•"' 
No. No. vir K. Lira mt'n t 
149 Camiişerif Hükumet C. Dükkan 3 7 1.000 1.75l 
150 )) )) )) 9 11 1.000 1. 7S(J 
1S2 Nusratiye Gazhane civan Depo 11 1 .000 1.4IJO 
1S2 Mük » » Kumluk O 0,000 0,600 
153 \1ahmudiye Y•mk han Tak;i Dii•tıin ztmini O 1.800 t.300 

154 )) )) )) o 1.500 ı.3()( 
155 )) )) )) o 1.000 ı.3()(1 
156 )) )) )) o 0,000 1 ,3o0 

1
157 )) )) )) o 0,000 1,3o0 
158 )) )) )) o 0,000 1 ,3o0 

1 - Yukarıcİa evsafı yazılı Yunan emvalinden 149, 150 sı· 
ra No. emlakin 36 hissede 32 buçuk hissesi ve diğerlerinin taıtl 
hiaseıi 1118 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin pa· 
ra ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnanıe 
deki etki.le göre hak sahiplerine verilmit olan gayri mübadil bo
noları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkür emlakin ihalesi l ı 9 932 perşembe günü saat• 
onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet huzu• 
runda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede m•· 
hallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayed'eye iştirak için muhammen kıymetin yüzde ye· 
di buçuğu nisbetinde teminat akçasını müzayede saatinden evvel 
Banka veznesine, yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması icı
beder. 

4 - Satış ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade tal 
silat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. (3813) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

On bq kalem muhtelif boya ve malzemenin : kapalı zarfla 
münakaaası 3 Eylul 932 Cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya ko· 
nulan boyaların ihalesi yukarıda yazıtı tarihinde icra kılınacağııı· 
dan şartnamesini görmek iıteyenlerin her gün ve vermeğe taliP 
olacakların da münakasa gün ve saatinde Kuımpaşada Deniı 
Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (3912) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keşfi 23362 lira ve 92 kuruıtan iba· 
ret olan Beypazan ·Nallıhan araeındaki ı2 adet menfez ve köp• 
rü inıaatı 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 konulmuıtur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidan fenni ve itibarı malilerİ• 
ni isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya dahil ol· 
mak istiyenlerin: 

A - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuiu olan ı 752 lira 22 kuruıu 
Vilayet İdarei Husuıiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine da• 
ir makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat mek· 
tubunu yahut milli esham mukabili Muhaaebei Hususiyeden alı• 
nacak ilmühaberi ibraz etmeleri lizımdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına •e itibarı malile
rine ait vesika ııöstermeleri icabeder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye •eaikalarını Vilayet Baımil 
hendisliğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine dair 
ya bir ehliyeti fenniye vesikası almalan veyahut ellerindeki ve
aikamn zirine 9erb verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç aırtı tamamen haiz olmıyanlarm münakasaya ittirak• 
)eri taYanı kabul olmıyacaimdan teklif zarfları açılmıyarak keıı 
dilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde • Münakasa evrakı kqfiye ve ıeraiti mahsu• 
suına tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı münakaıa ve ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ibraz edecekleri kapalı 
zarfı 29/8/932 pazartesi günü aaat 16 e kadar Vilayet Daimi Et 
ciiımeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Betinci madde. Münakasa 29/8/932 pazartesi günü Ankara 
Viliyeti Daimt Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde. Evrakı kqfiye •e projeyi görmek veya dah• 
ziyade malOmat almak isti.yenlerin her gün Ankara Vilayeti Na• 
fia Baımühendiıliiine veya Encümeni Daimi kalemine müracaat 
lan ilin olunur. (3843) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
lıtanbul ve Çanakkale Merkezleri için lüzumu olan ( 430) toıı 

yerli maden kömiiril ile itlaffar için (60,000) kilo kükürt kapa· 

b zarf usulile 10 Eyl(ll 932 cumartesi günü ıaat ı4 te Galatad• 

Karamustafa Pata sokağında İıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye Met 

kezinde mütqekkil komisyonda münakaaaıı icra kılınacağındatı 

taliplerin ıartnamelerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sa· 
• 

hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve ls-
tanbulda mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. 

(4ı84) 


