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On sene 
Evvel bugün! 

1 .26 Ağustos taarruzunun Türk 
'•ıhindeki ehemmiyetini kim bil
~·•? Bu h:ıreketle varlığını kur
~•an Türk milletine yeni bir del'' açılıyor, yepyeni bir tarih bat 
1l'or! 

Sakaryadan sonra batlıyan ta
C...,.~ hazırlıkları artık bitmitti. 
h azj Baıkumandan, artık kat'i 
il arek""'e geçmeğe karar vermiıti. 
~ 11 kararı vermek, o kadar kolay 
r• basit olmadı. Muzafferiyet ih
"~llıaline, hükUmet erkinıru, mane 
~ 1 !aluiyetinde memleketin icrai 
,,.• te~rii bütün kuvvetlerini gören 
\> eclıai, filen vazife ba~ında olan 

1 .. e olınıyan askerleri inandırmak 
:ıırndı. Büyük Gazinin, bu ikna 
,,.• .. telkin mücadelesinde çektiği 
· Uıkülatı, o müşkülleri yenmek 
~çı takip t>ttiği hattı hareketi çok 
•ltından gördüm. 

d Büyük taarruza takaddüm e
• en on günlük aevkulceyi§ hazırlı 
~· ç~k mühim idi. Büyük Erkanı 
~ •rbıyemizin plinı, her noktai na 
it ardan çok mükemmeldi. En mü-
•ıtunel planların tehlikeli ve za
~f tarafları daha çok olur. Bütün 

&baret, •evkulceyİf hazırlıkları 
Ilı d"" k "d' On Ufmana göaterm.eme te ı ı. 

Un içindir ki, bu hazırlıklar ge 
1,. 'eri yapılıyordu. Düımanın hiç 
~r şey •ezmesine meydan veril-

1Yordu. 

a ... kumandan, her ak-. dütmıuı 
~•Phelerinin gerisinde ketif yapan 
"'YYarelerimizin raporunu ehem
~iıretle bekler, raporu okuma-
•n bir kelime ile : 

,_ - Düımanda hassasiyet var 
... ı ? 

Diye sorarlardı. 

~· iyi hatırlıyorum: Ağustosun 
1 'l'ıni dördüncü günü idi, kartı 
da.~afta hiç bir haHaaİyet olma
d ~~ını, taarruz hazırlıklarının 
.. ~flllan tarafından aezilmediğini 
0&reııdiği gün Gazi: 

-Ali Sami Beyin bir tablosundan -

Bundan on sene evvel, Koca- içinde kendini toplamağa çaht-
tepenin ardından doğan güneı, mıt, fakat biaman savletin önün-
ovalarda, vadilerde, sırtlarda, de- de çözülmeğe, gerilmeğıe ve da-
relerde cehennemi bir kıyametin ğılmağa baılamııtı. Bu ilk gÜ· 
kopmUf olduğunu gördü. Türk nün muvaffakıyeti, dÜ§manla da 
orduıu daha ortalık ağarma- ha büyük temaalan bertaraf et-
dan, müstevli dütmanı "Ana vata- memakle beraber, o gÜnÜn bü-
nın harimi iametinde boğmağa,, tün ümit edilen neticelerini ta-
kalkmıtb. Güneş bu mah,eri man hakkuk ettirmiıti. 
zaranm önünde Türk ordusuna Artık 26 ağustosu takip eden 
ve milletine açılan yeni bir yolu diğer gÜnlerin biribirlerini naad 
aydmlatıyordu. velyettiklerini biliyoruz. Onun 

Bütün hedefleri yer yer muay içindir ki, 26 ağustos Türk tari-
yen hamleler içinde bu ilk sav- hinde, erittiğimiz bugünlerin baş 
let, tarihe bir daha yazmak na· langıç noktaaı sayılabilir. 
sip olmayacak §ehamet lavhala- Büyük taarruza girdiğimiz hu-
rından biri idi. gündür ki, Türk milleti aüngiiııü 

Anavatarun dört senedir düş- ile istikbalinin karanlık yollarını 
man çizmesi altında çektiği ız- yırttı, açtı ve gideceği yolu isabet 
tırap son günlerine gelmitti. le tayin ettiği için §&ftrınadan 

Dii§manın aylarca , senelerce tereddüt etmeden evveli. ilk hede-
uğratarak, didinerek, bütün mal fini buldu ve düımaru denize dök 
zeme ve techizatını yığarak, dün- tü. 

yanın parasını •arfederek, her -- Bu biiyilk taarru-
lıı - Artık mesele kalmadı, düı- türlü mebzul vasıtalara müraca- Kumandanlar hareh/Jtı 
L •n ordusunu mahvetmek bir atla vücude getirdiği ve gayri z11n 26 ağustosta geçlrdi-
""-ç gün meselesidir, demitti. kabili zapt telakki edilen istih- takip ederken ğl safahatı, askeri muhar 
l' Yine çok i_ri hatır~orum:. kamlarınm önündeki tel örgüle- , 1 ririmizin 4 üncü sahtfe-
lı aarruzdan iki gun evveldı: Gazı rini Mehmetçik daha ilk günde Neye uğradığını taııran düt-

0.§kumandan, harita üzerinde parçalamıf, geçmişti. man, bu ani darbenin sersemliği deki yazısından okuyunuz. 
~al"ruz hareketinin istikamet- • • ' ' • • • '..., • • • • • • • • • • ,....,., • , , o • , , , , , , , ....... , , , , , , , , • , , , , , , , , ' , ' • • ' ' • • 11 • 11 • • • • • • , , , , , 

d•rini, taarruzdan sonra Türk or· B k • • k 1 Tu••rk dı•ıı• 
ı:•unun her gün varacağı nok- aş a hır urtu uş ~llrı, düşman ordusunun ric'at • 
1ı ret.etlerini, büyük meydan mu- Kongresı 
) arebesinin vuku bulacağı saha.. h 1 • • •• •• 
ı' etrafındakilere göstermiı ve am esının gunu 
t~"truzun on beşinci günü lzmire ee 
ıreceğimizi söylemişti. 

___ .. ___ _ 
Yakında İstanbul

da top
lanması kararlaştı 

1\' Onun bu hesap ve tahminleri· 

1
1 lllübalağalı bulanlar pek çok

ı:· Halbuki hadiselerin cereya· 
• ~na hak verdinnit, hayal ve 
lı •lıını telakki olunan şeyleri ci
lı 'rıın gözleri önüne canlı bir 
f ~ı. İkat olarak kaymağa muvaf
•,. olınuttu. 

t l'ürk ordusu lzmire girdik
,.en l<.>nra yerli ve yabancı bazı 
b.,,,...ler; 26 ağustoa taarruzunun 
~ llııılupıruıır zaferinin bir tesadüf 

1 • §ana >?seri olduğunu ııöyliyen
~t olmuftu. Bunu fena niyetle 

:Yliyenlere bir diyeceğimiz ol
lı •:ı:. Fakat samimi olarak bu 
>i •naatte bulunanların bilınedikle
I hakikat; Türk askerinin bu 
t"•truzdaki fedakarlıklannm de
eceaini bilmemeleridir. 

,.. ~phenin bir kıaını üzerinde 
0:ı:ünıle gördüm: Taarruz mu-
!lffakıyetle bittiği zaman, bir 

. •rade bölüğünün mevcudu on 
~ı kitiye inmi§, diferleri kahra
) an zabitlerile beraber tehit ve-
il lllecruh olınuılardı. 

le ~~ ağuıtoa hareketi; bize aa-
•rı ıılerde olduğu gibi bütün 

~enıleket itlerinde bilgi, azim, 
lı~.d~kirhk, program Ye plan ve 
.utün bunlara hakim aılu bir di-

Lı.Plin ile elde edilemiyecek hiç 
t ır tetebbüa olamıyacağmı ha
drlabnahdır. Ayni tefler, bugün 'ra batımızda bulunuyorlar. 
lıa rlı: milletini aıkerl ve ıiyaai aa
b larda zaferden zafere götüren 
ll lli tahıiyetler, bugün baıka 
~halarda da ayni muvaffakiyet
..,.e niçin ıötüremeain? 

Siirt Melluıa 
MAHMUT 

İş Bankası bugün kurulmuştu 

Bankanın umum milllilrll 
Celil Beg 

mesai odasında 
Bugün lı Bankası sekizinci 

yatım bitiriyor ve 9 uncu yatma 
basıyor. Bankanın, büyük taar· 
ruzun yıl dönümünde açılma11 
bir tesadüf eseri değildir. On se
ne evvel 26 ağustos Türk mille· 
tinin kurtulut hamlesinin batla
dığı gÜndü. Sekiz sene evvel it 
Bankası açıldığı tarih te b.aı~a 
türlü bir kurtuluşun hamleaı gu· 
nüdür. Ve bu da bir kurtulut 
hamleıi olduğu içindir ki Gazi
nin İ§aretile banka o tarihte te .. 
aia edilmittir • 

Milletlerin tarihinde on sene 
çok kısa bir zamandır. Banka
ların tarihinde de sekiz sene kı
sadır. Fakat it Bankaaı, bu kısa 
müddet zarfında yanın asırlık 

Bankanın idare meclisi 
reisi Siirt meb'usu Mahmut 

B. mesai odasında 

Haber aldığımıza göre, Türk 
dili cemiyeti Yalova'da çahımak
tadır. Gazi Hazretleri cemiyetin 
meaaiaile yakından ali.kadar ol
maktadırlar • 

Yakmda ltıtanbul'da bir Türlı: 
Dili kongreıinin toplanmasına 
karar verilmittir. Kongreye liaıuı 
meseleleri ile ittigal eden zevat 
ile muharrirlerden bafka bir 
çok Türk dili hocaları davet edi
leceklerdir . 

Türk tarihi kongreaiııden miia
bet neticeler ahnmıtb. Binaen. 
aleyh Türk Dili konırreainden de 
ayni müabet neticelerin alınacağı 
muhakkak telakki edilmektedir. 

H••••--•••••••··-···-···-·-···--···-.. 
mit olmak kadar da idarede dü-

bankaların mazhar olamadığı rüatliiğün muvaffakıyet amili ol-
bir itimada mazhar olmuıtur. duğunu kabul etmek lazımdır. 
Sekiz sene zarfında memleke- Bunun içindir ki bu milli ban. 
tin elli kadar merkezinde şube- kanın dokuzuncu yılım idrak 
ler açını§ ve lakenderiye gibi bir ettiği bu günde yüksek idareai
ticaret merkezinde de ıube te- ni elinde bulunduranlar ile bütün 
aia etmittir. mensuplarına bir ıükran borcu 

Bu muvaffakıyetin sırrını arar- eda etmek ve kendilerine gele
ken, it Bankasının, on sene ev- cek senelerde de muvaffakıyet 
vel kazandığımız zaferin temin temenni ebnek bir vazifedir. 
ettiği müstakil milli hayatın bir Bankanın latanbul ıubeıi tara. 
ihtiyacım tatmin ettiğini hatır• fından dün akşam memurları te
lamahyız. Ancak eğer bankanın refine Taksim bahçeıinde bir zi-
batında bulunanlar, idarelerin- ·1m· ti z· f 
d d .. ·· 1... .. • • l'k d . yafet verı ıt r. ıya et çok 

e uruat ugu tıtiz ı erecesme · ,. l tu y k 
vardınnamı~ olsalai:dı muvaffakı- samml!I. 0 mU!t r. e.me. ten son 
yet bu kadar büyük olmazdı. ı ra numaralar seyredılmış ve on
Binaenaleyh bir boşluğu doldur- ! dan IODra da geç vakite kadar 
mak ve bir ihtiyacı tatmin et• eğlenilmittir. 

Kok kömürlerinde 
Bu seneki kadar te
reffu görülmemiıtir. 

Ticaret müdürlüğü ve Ti~ O
dası kok kömürü fiatlerindeki yük
selmenin sebeplerini tetkike devam 
etmektedir. 

Ticaret müdürlüğü bu seneki fiat 
!erin yükseli§ derecesini anlayabil
mek için geçen senenin fiatlerini tes 
pitle metgul olmaktadır. Tetkikabn 
süratle ikmaline çalııılmektadır. 

Y apdan tetkikata göre, ıon ıen&
ler zarfında kok kömürü fiatlerinde 
bu seneki kadar tereffu olmamıfhr. 
Halbuki kömürcüler bunun aksini 
iddia ederek, bu seneki fiatleri ga
yet normal bulmaktadırlar. 

• 
Bir lngiliz 
Filosu geliyor 
Filo buradan Ka
radenize çıkacak 
lngilterenin Akdeniz filosuna men 

aup Çuraçoa, Colomho, Cerea, ve 
Curlev kruvazörlerile Rover tahtel
bahiri 16 eylUlde Malta'dan limammı 
za gelecektir. lngiliz gemileri lima
nımızda bir aün kaldıktan sonra 
Bulgaristan ve Romanyaya gidecek
lerdir. 

Hamiller le 
Uzlaşma 

-------
Derpiş edilen iki 

ıekilden 
hangisi daha iyi? 
Paris'te Osmanlı borçlan hakkın

da ıimdiye kadar cereyan eden mü
zakeratta iki sureti hal mevzuu 
bahıolduğunu yazmıştık. Saraçoğlu 
Şükrü B. in vaki olan beyanatına 
nazaran, hükUınet bir kaç sene için 
tediyatın tecili talebinde İsrar etmek 
tedir. Bu nokta gayet mühimdir, 
çünkü tediyabn tehiri himilleri öt&
denberi endiıeye dütilrmektedir. 
Hamiller tediyat tatil edilği takdir
de eehamın yeniden tene-zzüle ut
riyacağından endiıe etmektedirler. 

Saraçoğlu Şükrü B. Osmanlı borç 
lan için, sabit bir takolt veya tedrl. 
cen miktarı artan taksit tediyeıinl 
teklif etmittir. 

Birinci ıekilde, itili.fın aklini mü
(Devamı 6 ·ıncı sahifede) 

İsmet Pı. Hz. 
lamel Pş. Hz. dün Heybeliada 

da biraderlerinin kötklerinde iıti· 
rahat etmiılerdir. 

uAkşam"ın 
Hafifliği 

Aktam çıkacaklarına dair be
yanname verdikleri halde aabah
lan çıkan Alqam ve Son Poata 
gezeteleri hakkında vilayetin tah 
kikat yapmakta oldufunu yaz
mıı ve bir kaç gün bu tahkika
tın safhalanru takip etmiftik. Dün 
çıkan Akıam gazeıeai, bunu sa
bah gazetelerinin Aktam aaze
teai hakkında bir auiniyetine ham
lederek Aktamı kııkandıklannı 
yazıyor. Sonra da ciddi bir aa
zeteye hiç te yakıtmayan temed
dühlerde bulunacak kadar hafif
lik gösteriyor. Bu ııözlere karp 
ıeyhin kerameti kendinden men
kul demekten batka ne ııöylene
bilir? 

Aktam aazetelerinin intiıar 
saatleri meaeleıine aelince; Ak
ı ama haber verelim .ld bu bahla 
tahkikata mevzu tetkil ettikçe 
her havadia gibi karilerimize bu
nu da bildirmekte devam edece
ğiz. Ve Ak§BJDID bali.pervazane 
yazılan bizi karilerimize kal'!ı der 
uhte ettiğimiz vazifeyi yapmak
tan menedemez. 

Ayıp, vaki olan bir ff>Yİ yaz
mak deiil, bunu Akf8IDID yapb
ğı gibi karilerden ketmetmek
tir. 

Ef-dı1er neredeyia? .• 

Sefir cenaplarının 
Vaıington'a davet 
edilmesine ehemmi 
yet atfedilmektedir 

Amerika Erkanı Harbiyei U
mumiye reisi Ceneral Mac Ar
thur'un aelecek ay Türkiye'ye 
geleceği yazılmıfb. Ceneral, Va 
ıinıton'daki aefaretimiz ile temas 
ettiğini ve latanbula 25 eylül 
pazar günii öğleden sonra saat 
üçte geleceğini Amerika aefaret
haneeine çektiği bir telgrafta bil 
dirmİ§tir. Ceneralin Türki>"''de 
ikameti üç aün olacaktır. Bu 
müddet zarfında Ankara'yi ziya· 
ret ettikten ve Reiıicümhur Haz
retleri tarafından kabul edildik
ten aonra 28 eylUI çarşamba gÜ· 
nü aaat dokuzda memleketimiz
den hareket edecektir . 

Amerika Erkanı Harhiyei U
mumiye reisinin bu . ziyaretine 
siyasi bir ehemmiyet atfedilmemek
tedir. Cenera), yaz tatil1erini 
muhtelif Avrupa memleketlerini 
ziyaret etmekle geçirmektedir. 

Geçen yaz da Yugoalavya'yı 
ziyaret etmişti. Amerika ile Tür
kiye araaındaltl münaaebat. aa· 
mimi olduğundan Ceneral Mac 
Arthur'un samimi bir kabul göre
ceğine şüphe yoktur. 

Diğer taraftan haber aldığı
mıza göre, ıehrimizde 'bulunan 
Amerika sefiri Mr. Sherrill, der
hal Vaıington'a hareket etmek 
Üzere emir almıtbr. Sefir cenap 
lan önümüzdeki çarıamba günü 
ıehrimi:ı:den hareket edecek ve 
teırini aanide avdet edecektir. 

(Devamı 6 rncı sahifMe) 

Eyli1lde şehrimi:ıe gele
cek olan Amerika erklinı 

JtarfJige reisi ceneral 
Mac Arthur 

12 Bulgar komünisti 
yakayı ele verdi 

Bunlar lstanbula komünist 
propagandası 

yapmak üzre gelmişlerdi 
Polia birinci tube müdürlüğü la

tanbula komünistlik pn>paganclası 
yapmak üzere gelınit ecnebi bir ko
münist tebekeaini meydana çıkar
mıt ve tebeke efradını "8ınilen ya
kalamı9tır. 

Yakalanan komünistler 12 kitidir 
ve hepsi Bulgardır. 

P oliı birinci ıubeıi bunları hisset 
tirmeden takip ve teraoaıit etmit, 
tam propaganda faaliyetine geçecek
leri zaman y•k•lamııbr. 

Bu komünistlerin isimleri §Unlar-
dır: 

Eatoyan Barof, llya Hriıtof, istop 
ça Görgiye{, Delo Petkof, Sabike 
Komçef, Mihal Hriatof, llya llyel, 
Milo lıtavri, lvan lıtorançef, Kolo 
lstorançef, Dinıitri Mihal, Nuvak 
Milof Kançef. 

12 kişiden mürekkep olan bu ko
münist ıebekesi cürümlerini itiraf 
etmitlerdir. 

Bir1ııci ıübe bunları dün aktam 
adliyeye tevdi etmiştir. 

Yüzme birinciliklerin· 
de kim kazanacak? 

Bugün Lido'da Türkiye 
yüzme birinci. 

liği müsabakalan yapılıyor 
Günün en mühim apor hare

ketleri iki tanedir. Biri Büyük
dere •eki l.idoda yapdecak olan 

Türkiye yüzme birinc.iliii dip 
ri de Veli ef. deki At Yan,l.n

(Devuu 6 IDCI sa/Jill!M) 
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E __ iZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

Dini vecde verilen ehemmi- ı rihimizde de tamamen mün
yet dünyevi vazifeleri gölgeli- celicıir. 
yordu. Ye çünkü geçmiş nesille Hakikaten Türk tarihi tet
rin hiç durmadan yatadıkları kik olunursa bütün itila ve in
o vecdi babadan evlada nakle- hitat eıbabımn bir iktısat me
den "menkul ve kavli" nascı- selesinden batka bir 'ey alma
lık bir "mugayyebet" e eri- dığı anlatılır. 

HARİCİ HABERLER 
Asi ceneral 
Asılacak 

İspanyol asileri 
nasıl 

muhakeme edildi? 
MADRIT, 24 .A. A. - İspanyol 

cümburiyetinin ilk büyük davasının 
rüyetine dün ali divanın altıncı mah 
kemeıi huzurunda başlanmıştır. 

Hükômet mehafiline 
göre Reichstag 

feshedilecek mi ? .. 
Beş idam kararı münasebetile 
her yerde nümayişler oluyor 

"'<!"·_ - ""'-"• " . 

Hariciye vekili bugün Eg 
vapuru ile geliyor 

IZMIR, 25. (Milliyet) - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü B. bugü 
v•puru ile lstanbula hareket etti. Vekil B. Vali P148. fırka ve Be 
reisleri şehrimizde bulunan meb'uslar tarafından teşyi edilmiştir~ 

Vekil lzmirden ayrılırken fU beyanatta bulunmuştur: 

- lzmirde geçen istim.hat müddetinden çok memnunum. Dostlar 
hevdiklerim arasında geçen günlerin kıymetli hatıralarile daima zevk 
cağım. 

şemiyordu. Türkiye cümhuri- Tarihimizi dolduran bunca 
yetini kuran büyük varlık mut- muvaffakıyetler, zaferler ve 
laka teşkilatlandırmak istedi- yahut mağlubiyetler, izmihlal 
ği memleketin kuvvetlerini tet ve felaketler, bunların kaffesi 
kik ederken hepıinden önce, vukua geldikleri devirlerdeki 
Türk istiklalini düşündü. ahvali lktısadiyemizle münase-

Genç nesle verdiği veçheyi, bettar ve alakadardır. Yeni 
gösterdiği istikameti, takip e- Türkiyemizi layık olduğu mer
deceği yolu anlatıyordu. Derin tebeye isal edebilmek için be
den derine Türk tarihini tetkik hemehal iktısadiyatımıza bi
etti. rinci derecde ehemmiyet ver-

Jeneral San Jurjo ile jeneral Gar
cia de la Herren, miralay Emilio Es 
teban Enfantes ve jeneralin oğlu 
yüzbatı San Jurjo, Seville kıyanu 
hakkında cevao vermek üzere mah
keıne buzurun-a çıkmış bulunuyor
lardı. Bu davaya sabırsızlıkla 
intizar ediliyordu. 

BERLIN, 25. A. A. - Hükumet hapishanede bulunan beş idam mah
mehafilinde, yeni umumi intihabat klımu Naziyi ziyaret ederek hükU.me 
icrası faideli telakki edilmiyor. Par- tc cezalarının tahfifi hususunu kabul 
l~~ntonun .. muvakk.· .. hir müddet i ettirmek için Fırkanın biç bir ıeyi 
çın ıtlere mudahele ettirilmemesi fik diriğ etmiyeceğine dair kendilerine 
ri o d,.rece terakki etmektedir ki 1 temjnat verecektir. 

Dahiliye vekili Samsun' da 
SAMSUN, 25. A. A. - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey binlerce 

kın tezahuratı arasında iskelemize çıkmışlardır. Vekil Bey halk arasın 

rüyerek belediyeye gitmişlerdir. Şereflerine belediye tarafından bir 
ziyafeti verilecektir. Şükrü Kaya By saat 16 buçukta vapura avdet 
cektir. 

Dünyanm en çalıtkan renç- mek mecburiyetindeyiz. 
peri olan Türk, ti eski tarihler- Çünkü: Zamanımız tamami 
de tarancı (çiftçi) olduğu ka- le iktısat devresinden başka 
cıar da (nrıf) tüccar idi. Bu- bir şey değildir.] 

Salı sabahındanberi birçok lspan· 
yol vatandaşları adliye sarayının .ka
pısı önünde içeri girmek için ııra 
beklemekte idi. Dün daha ıeher vak 
tında. zabıta kuvvetleri, halkı İnti .. 
zam dahilinde tutmak icin fevka
lade tedabir ittihaz etmiş b-;.lunuyor
du. 

I?e~.~rasi prensiplerine olan sedaka M. Roehmu'u seJimlamak için Ad 
tınJ .ı:upheyc lT'?hal bırakmıyan . liye dairesi civarına üniformalı bir 
Fra.,kfuryer Zcitunır. Bu sabahki çok Hitlerciler toplanmışlar, mar,lar 
nüshasında Almanya gibi içinden çı terennüm etmi.ıler ve tehdit avazları 
kılmaz siyasi bir vaziyette bulunan çıkarmışlardır. 
bir hükümetin herhanııi bir şekil ve Polis sükiinu muhafaza hususunda 
usu olarsa o4un yeni iatihaı..t müşkülata uendıimclan takviye kı
yaptıınna-k n Üyllli fRblar by- taatı takp .tmipir. 

lzmir'de inhisar/arın tevhi 

gün en sabit bir hakikattir ki Büyük reisin anlattığı ( ik
kadim milletlerin ticar~ ve tıaadi mefkure) dir. Bu da ta
sanayide büyük mürtit ve mü- rihi mefkôrecilikten doğar .. 
rebbisi Türk milleti olmuttur. Büyük şef, bu sebepledir ki, 

İşte bu ırki fazilet ve me- Türk tarihini tetkik ederken, 
ziyetin, bu iktı.adi iıtidat ve hep mahalli iktısadın dar ve kı
kabiliyetin fuılalanma11nın ıe sa dairesine mahsur kalan 
bebini arattıran çıkmamıt- hareketleri, umumileştirerek, 
tır. milli iktısada geniş bir faaliyet 

Son l'Ünlerin fikir cereyan- sahası veriyor. Büyük reis, iç
larımır.da çqit çeıit sebeplere timai mefkôreciliğin, muhay
iatinat ettirilen bu esaıın hiç yel ve sırri "maşeri vicdan" te
hiri varit değildi. Yabancı kül- lakkisini de tashih ve ıslah ede 
tür, milli heyecanı boğan yap- rek; tarihi mefkUrecilikte bunu 
macık vecd Türkü tevakkufa düzeltiyor. 
uğratmrtlır. Esiri tüccar, (ta- Asırlar asırlar bu diyarı her 
rancı) Türk taktik ve teknik türlü iktısadi hareketlercıen 
sahibi iken adım adım gerile- mahrum bırakan sebebi tam 
meğe batlamıttır. Sebep? Ma- boynundan yakalayor ve daha 
lum. sonra: İttihat ve Terakkicile-

Görünmeyen kudretten bek- rin, garbe dönüşteki sarıklı 
!emek ve her feyin kendi siy fraklı üçüzlü mefkurelerinin 
ve filinin gayri bir kuvvetten de iflas etmiş bir hayal olduğu 
doğacağına inanmak milli he- nu gösteriyor ve hakiki türk
yecan ve İltidadımıza bir kara çülüğü anlatırken tarihi mef
perde çekmitti. Yakın maziye kurenin iktısada dayandığını 
kadar vaki millet nazariyesile, yalnız bu ve yalnız iktısadi mef 
berbat bir bataklıkta kalmıştık. kurenin bugünkü Türk nesline 
Biraz silkindiğimiz zaman ise "mefkôre"olabileceğini çok kuv 
bize !itin kültüründen azma iç- vetle ve kendi büyük şahsiyeti
timai mefkurecilik verilmif .. Ü- ne has bir vuzuh ile anlatıyor-

! lar: çüz Ü bir mefkôre ortaya atıl-
mıştı. bunun adına "Türkçü· f Bir heyeti içtimaiyenin mut 
lük" demi,lerdi .. Halbuki türk- laka maşeri bir fikri vardır. E
çülük bu !atin telakkisinden ğer bu her zaman ifade ve iz-
d • B' k h har edilmiycrsa onun ademi o;;mamıştı.. ın ere ayır •.. 
Türkçülük bizim vicdanlarımı- mevcuaiyetine hüküm olunma
za ancak kendi tarihimizden malıdır. O filiyatta mevcut-
in'iki.s etmi,ti. tur.] 

Ve nihayet şahlanan asıl 
Tiırk mefkuresi hakiki türkçülü 
ğü ancak Kemalizm rejiminde 
buluyor. 

işte Kemalizm, tamamile 
mahalli iktısadı kaldırarak mil
li iktısada bağlanıyor ve di
yor ki tarihi mefkôrecilik an
cak iktısadi mefkUreciliktir. 

O zaman büyük reis, birden 
kıyam ediyor ve genç nesle 
Türk vatanını kurtaracak olan 
milli mefkureyi, fU kudretli be
yanile anlatıyor: 

[Tarih, milletlerin itila ve 
inhitatları esbabını ararken bir 
çok siyasi, askeri, içtimai se
bepler bulmakta Ye saymakta
dır. Şüphe yok; bütün bu sebep 
ler, hadisatı içtimaiyede miies
sirdirler. Fakat bir milletin doğ 
ı-udan doğruya hayatile, itila
sile, inhitatile alakadar ve mü
nasebettar olan milletin iktiaa
diyatıdır. Tarihin ve tecrübe
nin tesbit ettiği bu hakikat, 
milli hayatımızda ve milli ta-

Gazi M. Kemal 

"Maşeri fikir" i yukarıda 
naklettiğim "iktısat mefkiire
si'" olmak üzere izah buyuru
yorlar. İşte, tarihimizde bizi 
hep geri hareketlere atan bu 
"ır.a,eri fikir" in anlaşılamama 
ııdır. l!, kuvvetli hadisle onu 
sezmekte idi. "Maşeri fikir" 
Türk milletincıe hiç sönmeden 
yürümüştür. 

İakitleri, Sumerleri, Hün1 

leri tetkik ederken bu "maşeri 
fikir" in neler yarattığını görü 
yoruz ve o kudretten medeni
yet ve terbiye nuru alan ba,ka 
milletlerdeki "maşeri fikir" i 
meydana getiren de yine Türk
lerdir. 

"Mete" nin hayatını tetkik 
ederken bu "maseri fikir" in 
ne canlı misalini İrörüyoruz. 

Daha sonra: Vecdi ve deru
ni hayatın değişmesi bu "ma
şeri fikir" i yalnu: Türk mille
tinin durgun hayatmda gayri 
müteacidi tekilde görüyoruz. 

( Devamı var ) 

Saat 6,30 da iki emniyet müfetti
ti tt ·Uiye saraYına gizli bir kapıdan 
İt edilen maznunları almak üzere 
askeri hapishaneye gitmişlerdir. Saat 
8 de adliye sarayının kapıları halka 
açılmı,tı. Mahkeme salonunun met
halini Madrit harosunun. cübbelerini 
gİyttıİf avukatları işaa.J edjyordu. 

Saaı 8,25 de mahkeme heyeti, yer
lerini iı:ral etmiılerdir. Heyet, reis 
M. F emandez Gomez ile 6 aza 2 kil 
tip ve bat müddei umumi M. Marti
nez Aragon'dan ter•kküp eylemekte 
idi. 

Saat 8,30 da muhakemeye başlan
mıttır. Mahkeme salonunda açık 
pençerelerden giren havanın bile ta
dil edemediği tiddetli bir hararet 
vardı. 

Zabit katibi istintak dosyasını oku 
mağa batladı. Dosyanın kiraati bir 
saatten fazla ~ürdü. 

Bu vesika, iptida muhakeme tar
zının mera"im ve usulden iri buluna 
cağmı bildirmekte ve lüzum hissedil 
diği takdirde davanın miıtat mera .. 
sim ve a~kile teb'an tekrar edilebi
leceğini zik'"eylemekte idi. 

Şahitlerin iıtimaından sonra cüm
huriyet müddei umumisi ayağa kalk
tı. Jeneral San Jurjo, çehresinin bü
tün hatları çekilnüş sapsan bir hal
de dinliyordu. Diğer maznunlar, li
kay:t ve adeta mütecaviz bir tavrr 
almışlardı. 

1'ı1üddei umumi evveli orduyu 
methüsena eylemiş ve müteakiben 
San Jurjonun bilekiırlığıru tahtiye et 
mİştir. Mümaileyh, bir müsademe ol 
madığını kaydetmekle beraber, mü
sellah bir kıyam olduğunu söylemiı 
ve San Jurjo icin ölüm cezasını, di .. 
ğeı· maznunlar hakkında da müeb
bet hapis kararı verilmesini İstemiş
tii· 

San Jurjo'nun avukatı, jeneralin 
kan dökülmesini men'icin mümkün 
olan berşeyi yaptığını teyit eylemi,. 
tir. Mümaileyh. jeneral tarafından 
yapılan hizmetlerin be.aba katılma
sını ve kendisinin muayyen bir müd 
detle hapis cezasına mahkum edilme 
sini talep etmiştir. 
Diğer maznunlann avukatlarının 

müdafaalannı serdetmesini mütea
kip müddei Umumi, usul ve merasi
me tabi olınıyan ıekli muhakemenin 
kendisinin avukatların beyanatına 
cevap vermesine müsait olmadığını 
söyl~tir. 

Jeneral San Jurjo, ili.ve edecek 
bir,eyİ olmadığını ifade eylemi,tir. 
Diğer maznunlar, jeneralin yanın

da ahzi mevki etmenin kendileri i
çin büyük bir ,eref teşkil etmekte 
olduğunu beyan elmİJlerdir . 

Celseye saat 14 te nihayet veril
ıni1tir. Maznunlar ve mahkeme heye 
ti. davanın etkil ve merasimi müta 
deye tahi bulunmaması basabile ka
rann trfbimind""n ~·.,rvPI biribirile~ 
rinden aynlamıyacaklarından hep 
birlikte yemeğ_e çıkmışlardU'. 

San Jurjo idama 
mahkum edildi 

MADRIT, ?.5. A. A. - Yüksek 
mahkem altıncı dairesinin kararı: 

Ceneral San Jurjo idama, Ceneral 
de ı~ Herran müebbet kal'a bend]j. 
fe Miralay EstPlan 1 nfanto on ikj se 

( )

1 !erinden sonra Hitleristlerin 

Haftalık Siyasi İcmal hükiimete müzaheret hatta mü-
samaha etmeleri varit değil-
dir. Diğer taraftan Hitleristler

y eni intihap edilen Reichs- mıştır. Beuthen'de bu fevkala- den kat'ı ümit eden hükômetin 
tag mecliai ağustosun 30 uncu de mahkemelerden biri beş Hit merkez ve Sosyalistlerle anlaş
güniı toplanacak, Meclisin top lerist hakkında idam hükmü ması de mümkün görülmüyor. 
!anmasına dört gün kaldığı vermittir. Bunun üzerine bü- Çünkü hükı'.imet bir defa bu 
halde her gün dahili vaziyet tün Hitlerist teşkilatı ayaklan- zümrelere istinat eden Brüning 
vuzuhtan uzaklaşmakta ve da- mıştır. Hitler netrettiği bir be- hükiimetini iskat ederek ikti
ha ziyade karışmaktadır. Hit- yannamede hükUmet erkanı- dara geçmit bulunuyor . Sonra 
ler ile Başvekil Von Papenin a- nın cellat olduklarmı ve onlar- iktidara gf'Çer geçmez Prusya
' ası her zamankinden ziyade la hiç bir münasebata giritmi- daki Sosyalist hükiimet hak
açılmışbr. Esasen iki politika- yeceğini ilan etmittir. Diğer kında takip ettiği siyaset do
cı arasındaki münasebet, ge- taraftan Yon Papen de bir be- layısile bu zümrelerin husume
çen hafta Hindenburg ile Hit- yanname neşrederek kanunun tini kazanmışbr. Sosyalist frr
ler arasındaki tarihi mülakat- ahkamı tatbik edileceğini bil- kanın "Baronlar hükiimeti,, na 
tan sonra inkitaa uğramış bu- dirmittir. Ancak hükiimet ile mını verdiği Yon Papen hüku
lunuyordu. Fakat hafta arası Hitleristlerin arası artık kat'i metile beraber yürümesi bu fır
bir hadi•e daha oldu: Hükiime- surette açılmıt telakki edilebi- ka için haddi zatında bir zaaf 
tin asayişi muhafaza maksadi- lir. teşkil eder. 
le bir takım tiddetli tedbirler 1 30 ağustosta Reichstag'ın Geriye Komünistler kalıyor 
aldı~ı malumd:ır. Bir çok si· J hükumet için en gayri müsait ki, bunlar bükômeti devirmek
yasi cürümler hakkında idam ' şerait altında açılacağı anlaşı- le kalmak istemiyorlar Alman
cezaları da verilmek üzere hu- lıyor. Hindenburg mülakatı ve yada içtimai ve iktisadi rejimi 
susi mahkemeler ihdas edil- Beuthen mahkemesinin hüküm alt üst etmek istiycrlar, 30 a-

gusi meşıı:-al olmaluum LöW• t NÜUlayifler dni11D ediyor. 
ve idare et-'cterı ~ bir çbr 
yolu uı. , ' i-~ ..,. ıeslia ey. Niiaıagifler 
lem•ketclir. 

Mıakior ~ ... ........ ,..ı.a 
,öyle ilatirazi lıör llılıyit oeo ., ' '-te 
ve ınilli hir teıw lWa • -ı - a· · 
vorı Papen - YOll Sel' • M k \ • 
sinjn yaptığı cilııl ..ı... ..P ..-r
vecci.b .ı..- tAeiil f.ı..t ~ 
milletiıoia -ı.a..lif •ın1 .,. -.W
batıaı b ı.t ' kiı1 temsil e-ey,ı'-
icap ...ı.-- "-ktıoılir. 

/Jıtalılaimlara le ,,,., 
BEUTHEN. 25.. A.. A. - Hôdor 

Kıtaatı Eriıiııor ~ Raiıol 
Rodım'un 1-n .,.&.. 
m~i:ntizar E ,, '~U .. 

Graff Ze 
eyca.u-ti 

FRIEDRICH.SHAff.N. .zs ..A A 
Grafi :zepa;. . ...,.. ...... 2!I 

Ağuo - CenMi ~ ..... Wj L 

tına e:kacaktır Mezkür balon bun
dan başka Cenubi Amerikaya. 12 
Eylül, 26 Eylül ve 10 Teşrinievvel
de olmak Üzre üç seyahat daha yapa 
caktır. 

Bir hırsız kumpan
yası yakalandı 

ADANA, 25. A. A.- Polisimiz 
muhtelif tarihlerde ve müteaddit ev
lerden 43 parça e,ya çalan iki kadın 
iki erk•kten mürekkep hırsız tebeke 
sini yakalamıştır . 

Bir Leh madeninde 
kanlı bir arbede 
KA TTOVI TZ, (Lehistan Silezya 

sında), ıs .A. A. - Tüfeklerle mü
sellah poliı kuvvetleri Bittkov ma
den sahasında kendi hesaplarına ça
lıtınakta olan iısizleri buradan çıkar 
mak isterken, itsizler kazmalar ve 
baltalarla mükavemet ebnitlerse de 
netice<le çekilmeğe mecbur kalmq
lardrr. Birçok işsizler ölmüt ve yara 
lanmıttır 

-··-·-···----··--··--
ne bir gün kal'a bendliğe mabküm 
edilmiş Yüzbaşı San Jurjo beraat et 
miştir . 

Sa11 Jurjo'nun oğlunun 
nişanlısı 

MADRIT, 25 .A. A. - Gazeteler 
dünkü muhakemede hazır bulunan 
Yüzbatı San Jurjonun nitanJ111 Co
neption Camino'nun, Yüzbaıı mu
hakemeye girer ııinnet bayılmış ol
duğunu yaxmaktadırlar. Miimailey
banm dıf8rı çrkanlmasma mecburi
yet basıl olmuıtur. Muhakeme celse 
si tatil edildiği zaman Yüz başının 
nıtanlı•ı ile ~örÜfmesine müsaade e,.. 
dilmiştir. Mümaileyha, nıtıuılm nef
ye mahkum olduğu takdirde dahi 
onunla evlenmek ve beraberce men 
faye ııitmek tasav"11rundadır, 

BEltUN. 25 .A. A.. - .__ ..._ 
-- _,, i taal 1 -.aile.. 
..._.__ lSai ' n ~ 

-riıı-• ~ etıuelde ... lıııo - • • ..... 10 - hj 1 2 plılıe-
ye .,... h ... _ 

Brezilyada 
Boğuşma 

Asilerle muharebe 
devam ediyor 

RIO DE JANEIRO, 25. A. A.
Neşredilen resmi bir tebliğ, Federal 
kıtaatın timal cepbeıi mıntakalarıru 
bombardıman etmekte olduklarını 
ve Bury'den cenuba tevcih edilecek 
hareki.tın hazırlanmakta bulunduğu
nu bildirmektedir. 
Kıyamların vuku bulduğu Ria 

Grande de Su! havalisinde yeniden 
9 tabur teıkil ve ihdas edilmi,tir. 

Sao Vicente, Sao Pedro ve Sao 
Luis eyaletleri Rosario'nun İstifaıı
nı talepetmiılerdir. 

Sao Paulo kıyamcılar büklımeti
nin bir tebliği Cunha' da yeni bir 
müsademe vuku bulduğunu ve bu ıı 
rada federal krtaatın tardedildikleri 
ni zikreylemektedir. 

RI ODE JANEIRO, 25. A.A.
F ederal krtaatın Sao Paulo kıyam
cılarına kar,ı açmıt olduğu harp 36 
saatlık ıjddetli ve bunrizane bir 
mücadeleden aonra dün sabah niha
yet bulmuştur. 

Victorino -Camillo dağına yakm 
mevzillerinden püıkürtü!en ve mün 
bezim edilen ..ıayam erbabı dahili 
mmtakaya ç•kilmektedir. 

6.000 kiıiden mürekkep diğer bir 
federal kuvvet tarafından t•krar bir 
harp açılmas ımuhtemel değildir. 

Yeni bir hava 
Seyahati 

NEVYORK, ~5. A. A. - Tayya
reci Lee ve Becbken bue-ün Osloya 
müteveccihen havalanmıtlardır. 

Uçan aile 
SAINT.JEAN, 25 .A. A.- Hut

chlnsont ailesile kızlarını merhale, 
merhale Amerikadan Avrupaya nal< 
!edecek olan "Uçan Aile" tayyaresi 
dün Saint Laurant körfezinde Anti
coıti adasına vasıl olmuıtur. 

ğustos içtimaını karı,tıracak aylık pazarlrktan sonra lngil
diğer bir amil de bu içtimaa tere ile Dominyonlan arasında 
en yaşlı aza sıfatile Klara Zet- rüçhan esasına istinat eden 
kin namında bir kadının riya- bir takım mukaveleler imzalan
set etmesidir. Bir Komünistin mıştır. Yalnız siyasi münase
riyasetinde ve rejime düşman batın gergin olması dolayıaile 
89 komünistin, cı'evlete düıman İrlanda ile lngiltere anlaşama-
229 Hitleristin ve hükiimete mışlardır. İrlanda ile İngitere 
düşman 133 Sosyalistin iştira- arasında bir itilaf, krala yemin 
kile toplanacak bu 30 ağustos ve Jrlanda'nın lngiltere'ye borç 
Reichstag içtimaı Almanya' - lu olduğu arazi taksitleri mese
nın siyasi tarihinde ehemmiyet- lesinin halline bağlıdır. 
li bir hadise olacaktır. Bir ay devam eden pazarlı-

Bu şerait altında reisicüm- ğın neticesi, konferansın arife
hurun salahiyetlerine istinat sinde bazılarının tahmin etti
ederek hükUmetin Reichstag'ı ği gibi, İngiliz imparatorluğun 
tekrar dağıtması en yakın bir dan tek bir devlet vücude gel
ihtimal olarak ileri sürülebilir. miş değildir. Bilakis İngiliz 

" " "' İmparatorluğunun diğer cihan 
Ottava'da içtima eden İn- d~vletlerine karşı bir cephe bir

giliz imparatorluk konferansı liği teşkil etmelerinin ne dere
bir aylık müzakereden sonra ce mü,kül olduğu tebarüz et
mesaisini bitirdi. Konferans İn- miştir. Diğer taraftan bazıları
giltere ile Dominyonları ara- nın tahmin ettiği gibi, hiç bir 
sındaki iktıaadi münasebatın netice el •le edilememiş te de
tanzimi için tophınmıştı. Bir 1 ğildir. :S.;er İ>u ikinci tahmin 

İZMIR, 25. (Milliyet). - Vekil Ali Rana B. in riyasetinde teş 

eden komisyon inhisarlann tevhidi işlerile meşgul olmağa ba,lamı~tır. 

Odemiş'te sigortalı büyük b 
tütün deposu yandı 

IZMIR, 25. (Milliyet). - Odemişte lsmail B. in 40 bin liraya ıigo 
lıiiy;;ı. liitiN ._. yandı. Tahkikat yapılıyor. 

Başvekalet müsteşarı geligo 
ANURA, 25. (Milliyet) - Baıvekilet müstep.rı Kemal B. mezu 

let L 1 ._...,, etmİ!tir, 

Buğday komisyonu toplandı 
ANKARA, 25. (Milliyet).- Ziraat Vekili Muhlis B İn riyasetinde 

11.i..,. ...._.._ tqeldı:ül etmiştir. Komisyon azası ıu zevattan m -......... 
......,... VeAıiletiaclooo huebat umumi müdürü Faik. iktisat veki 

tİıMiat tİcattt aııiqam Ş<!tık, Nafia vekaletinden şimendifer mektebi 
tliirii Etref, Zi.- ....... , 'Melen buğday seksiyon 'efi Talat, Zimt ban 
$tndan Ankara merkez müdürü Veli Beyler. 

İlk i~tima yapılmı,tır. ikinci içtima eylul iptidasında olacaktır. 

Arşidük Charles mahpus 
BARCELONE, 25. A. A. - Romanya prenslerinden lleana'nın Kai 

biraderi Habisburglardan arşidük Charles tevkif ve hapsedilmiıtir. Bi 
miş olduğu otomobildeki Bürbon arması halkın protestolarını davet 
miştir. 

Bir hava filomuz 
Ada nada 

ADANA, 24 .A. A. - Dört tay
yareden mürekkep bir filomuz saat 
11 de Diyarıbekirden ııeldi ve bura
ya indi. Filo yarın sabah Eskiıehire 
hareket edecektir. 

Adana'da zafer 
bayramı 

ADANA, 25. A. A.. - Zafer bay
ramı için hurada lıazırhklarda bulu
nulmaktadır. Merasim mahallinde 
tribünler taklar yapılmaktadır. 

Mucize kabilinden 
kurtuldular 

NEVYORK, 25. A. A. - Norveç
li tayyareciler dün denize düttükle
ri sırada bir mucize olarak ölümden 
kurtulmuşlardır 

Tayyueciltt, ıiddetli bir yağmur
dan kurtulmak için 5000 kadem ir
tifaa yükseldikleri zaman mütlıit bir 
kar fırtınası ile kal'fılaımıtlar ve tay 
yarenin motörü müılôli.t ıöstermeğe 
batladıktan sonra bat af&İı düıerek 
Harbourıırace' dan 60 mil mesafede 
Placentia Bay'ın sularına ııömülmüt 
tür. 

Balıkçılar tayyarecileri kurtannı§· 
tardır. 

tahakkuk etseydi, İngiliz impa
ratorluğu büsbütün dağılmıt 
olacaktı. 

lngiltere'nin takip ettiği si
yaset, kendi mallarının Domin
yonlarda mümkün mertebe re
vac•nı temin etmekle beraber, 
diğer devletlerle ticari münaae
batını tanzim hususunda da 
ellerini bağlamamak. Ve Sov
yet Rusya ile ticaret mesele
sinde bile İngiltere Dominyon
ların istedikleri kadar ileri git
memittir. 

Dominyonlara gelince; bun
ların da takip ettikleri siyaset 
kendi mallarının f ngilterede re
vacını temin etmekle beraber, 
yeni inkişaf eden sanayilerini 
korumak. 

Varılan netice bir takım 
mukaveleler ile tesbit edilmiş
tir ki, henüz bunların metinle
rini görmemekle beraber, hü
kümleri hakkında oldukça sa
rih malumat elde edebildik. 

1 Yavuz 
Trabzonda 
Binlerce halk sa bil 

boyuna döküldü 
TRABZON, 24. A. A.. - Ya..u' 

ve dört ııemiden mütetekkiJ filonıııl 
saat 17 de limanuruza relmit~" 
Filo kumandanı Valiyi ziyaret etnııl 
ve Vali Bey de iadei ziyaret eylr 
mittir. Filonun muvaaaletinde bin· 
!erce halk bütün aahil boyu ve I~ 
imtidadmca filoyu seyretmek i9n 111 
rİkmİf bulunuyordu. Mühim bir hallı 
kütlesi de -ör ve kayıklarla filo1" 
ziyaret etmqlerdir. 

Kazım P,. Hz. 
Bandırmada 

BALIKESIR, 24 .A. A. - Büyul< 
Millet Meclisi Reisi Kizım Pa.
Hazretleri burün Bandırmaya har•· 
ket ettiler. lstuyonda Vilayet v• 
Kolordu erki.nile Fırka, Beledi,-.. 
Cemiyetler ve kalabalık halk tara· 
fından hararetU bir surette tqyi o· 
lundular. Reis Pa•a Hazretleri Cu· 
ma gününe kadar . Bandırmada kal· 
dıktan sonra lıtanbula avdet buycı· 
racaklardır. 

30 Ağustos Zafer ve Tayyare Laf 
ramında Balıkesir ve Balya tayya,.... 
lerinin isim konma merasimi yapıla· 
caktır. Bayram içfo hazırlıklara de 
vam olunmaktadır. 

Hüliaası Judur ki, lngiltere'nin 
mamul eşyası Dominyonlara, 
bu memleketlerdeki sanayi ile 
rekabeti mümkün kılacak bir 
formül dahilinde girecektir. 
Ne gümrük kapıları bu sanayii 
büsbütün silip süpürecek ka· 
dar açılıyor, ne de lngiliz reka· 
belinden korkmayacak derece
de kapanıyor. istihsal masra· 
fını nazarı itibare alarak reka
bet imkanı veriyor. lngiltere
nin demir ve mensucatma da 
rüçhan veriliyor. İngiltere de 
buna mukabil rİzaat mahsuli· 
tı hakkında Dominyonlara mü· 
saadatta bulunuyor. 

lng;ltere ile Dominyonları 
arasındaki ticaret mukavelele
rinin şümulünü ne izam etme
li, ne de bunların ehemmiyeti
ni küçültmeli. Netice şu nok· 
tadan ehemmiyetli değildir ki, 
İngiltere ve Dominyonları ar
tık her devleta kapalı bir piya· 
sa halini alır.amıştır. Şu nok 
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ihracatı Tespit Edecek Komisyonlar Edildi .• 
Ekonomi ,._ ____ _ 
hracat komisyonları 

teşkil edildi 
lstanbulda ihracahn ehem_ 

miyetinden dolayı 
iki komisyon bulunacak 

Yoıı; kontenjan .1oararnameoi ımı- , ıniıerl Akif Bey Vali namma Bayr 1 Eylwclen itibaren lıtan- tar müdürü ve Odadan ilô aza bu-
4. <nılr, Traı.z-, Gireswı, Ordlı lunacaktır. 
halılda ihnıcab t ... plt koınlıı- Diğer taraftan İhracat Oflıi ra-

t \1 letlr:il edilecektir. Di1n llrti- portörlerinden Halil İbrahim Bey 
olı&ıetinclen bu komloyonların Giresun, Oflı l'llpOrtörlerinden Avni 

BORSA 

( 11 llanltumdan almaıı cetvelclir ) 
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~ ınüh~di; ki, İngil;ere ile 
''eti olan memleketler, Do
Joıılarda çıkan bazı mahsu
. e rekabet edemiyec:ek bir 

l•Yete dütmütlerdir. Ve bun 
rk ..\rjantin, Holanda, Dani

a ve hatti Skandinavya e
ınutazarnr olacaklardır. 

rar &örecek devletlerden bi
de Amerikadır. Çünkü Anıe
a ile Kanada arasında en 

ticaret münasebatı vardı. 

F •kat mukavelenin yazıhtı· 
bakılırsa, Rusya en ziyade 
ta:ı:arrır olacak bir devlet 
uğuna 9üphe etmemek la

d.ır. Kanada ile İngiltere 
llndaki mukaveleye göre, 

llıemlekette istihsal devlet 
llfından yapılırsa, ferdi te-

İis usulünü tatbik eden 
leketlerin bu memleket 

rekabeti mümkün olamıya
ından gayri meıru rekabete 

Bey lzmir, Şirketler komi-terin
den Taholn Nahit Bey Ordu ihraca
b tespit komlıyonlannda lktuat v&
lılleti namına bulunmafa memur • 
clllmltlerdlr. 

1 Eylülden itiı.ar- m-1el<et m.ı. 
ıulitmclan llıriim, inclr, fmdı1!. yün, 
halı, tiftik, zeytin yalı, gül yağı n 
kasaplık hayvan ihraç edecekler bu 
komlıyonlara müracaatla maim, mlk 
tan, cinıi ve vuıflarile beraber ih
nıç iskeleılnl aerek türk paruı ve 
gerek sevlı:edileeefi .-nleketin clö
vizlle kıymetini iki nüıhalı beyanna 
me ile bildirecektir. Komllyonlar me 
seleyi tetkik ve aldıtı beyannamele
rin bir nüıhasmı lastik ederek taci
re verecektir. 

Afyon ihracatımız 
Ticaret boraaaı 1931 senesi yıllı

tmda ihraç maddelerimizden afyon 
haldmıda loyınetli bir tetkik yapiruf 
tır •. 

Borsanm bu husustaki tetkiki fU 
ııuretle hüliaa edilebillr: 

" 1931 seneoi birinci ayının afyon 
vasati fiati 1954,60 kuruş ve oonun
cu ayının afyon vasati fiatı da 790 
kuruştur. Birinci fiat 100 olarak ka
bul edildiği takdirde sonuncu fiatm 
yüzde 49 olduğu görülür. 930 a ait 
ayni fiatlar arasındaki yüzde 58 nis 
beti nazan itibara alınırsa 1931 de 
fiatlann zahiri tenezzüllerine rağ
men, sukutun şiddetini kaybetmeğe 
başlamış olduğu anlaşılır 

Gümrük istatistikleri tetkik edildi 
ği takdirde, mevcut şayıalara nıg
men afyon ihracatının mıktar itibari 
le tezayÜt ettiği görülür. 1930 lhra
cab (272) ton olduğu halde 931 de 
memleketimizden (350) ton afyon 
ihraç edilmiıtir. 

Yukancla teabit edilmiş olan vaıi
yetin izahı için 930 ve 931 rekolte
lerine bakmak kafidir Avrupa piya
aalanna afyon an eden Türkiye ve 
Yugoılnya 930 da mecmuen (830) 
ton afyon istihsal ettikleri halde 
931 de mecmuen ancak (490) ton 
afyon iatihaal edebilm41erdir. 1 ki 
memleketin bu ....,eki rekolte yeku
nu 930 rekolte yekünundan yÜzde 
41 .. e normal bir sene olan 928 re
kolteainden ise yüzde 7 niabetinde 
nokı.andır." 

Afyoncular ne 
isteyorlar? 

lmıirden gelen ve lıtanbuldan in 
tihup edilen afyoncular heyeti teşeb 
büslerinc devam etmektedirler. 

Heyet lktiaal Vekili Muatafa Şe
ref Beye de müracaatta bulunmut
tur. Afyoncular inhisar teeHÜı edin 
ceye kadar afyon piyasasının geniı
lemesi ·için ya Ziraat bankasının ya
rım milyon lira kıymetinde afyon 
mübayaa etmesi veya kredi açılma
aını istemektedirler. 

lsveç koronu 
loveç kronu Türk boraaaında k~ 

le değildir. Bu sebeple ıiimriik ida 
resi laveç kronu fiatini piyasadan 
tahkik ederek kıymet taktir ebnek
tedir. • 

Ticaret odaıı muamelitın ıelime
ti için 1 aveç kronunun da borsaya 

n~m ile Kapitalizm bir defa 
daha k81lı karııya geliyor de
mektir. Bakalım bu oldukça 
mühim olan hüküm nasıl tat
bik edilecek. 

••• 
Hindistana verilecek olan 

idare Jeklinin tesbitinde bir 

adını daha atıldı: Hindista'nm 
eyalet meclislerinde muhtelif 

milletlerin temsil niabeti lngi
liz hükumeti tarafından tayin 
edildi. Gerçi eyalet meclisleri, 
letkili tasavvur edilen Federal 
meclis değildir. Fakat bu mec-
lis tetekkül ettiği zaman da 
nisbet atağı yukan ayni ola-
caktır. 

İngilizlerin yaptıkları bir 
el çabukluğu ile Hindistan'da
ki kahir Mecusi ekseriyeti a
kalliyete tahavvül etmiş olu
yor. Çünkü bütün meclislerin 
1513 miktarına baliğ olan aza-

Emlak 
Müzayedeleri 1 

•• • Dun Istanbulda bir Maarlftt! 

İlk mektep 
Muallimleri 

Gazi'nin 
Memleketinde 

Bir çok yerlerde 
hemen 

durmuş gibidir. 

çok kazalar oldu 
Lalelide bir kamyon çocuğu 

Mm Pavlova'nın kita 
Tayinleri yapıldı ve hı bir çok lisanlara 

ıehir mekteple- tercüme ediliyor •. 
Gayri mübadiller cemiyeti ida 

re heyeti, ekseriyet olmadığından 
dün toplanamamııtır. 

Cemiyetin Ankarada bulunan 
heyetinden de iki haftadır biç bir 
haber alınamamqtır. 

Diğer taraftan, aon 15 gün zar 
fmda latanbul mıntaka11 da dahil 
olduğu hslde, hemen bütün mın
takala.rda emlak müzayedeleri 
durınU§, yalnız Samsun ve Me 
de bir kaç parça dükkan müz 
deye çıkarılmııtır. Bu yüzden :..~ 
nolar 26 liraya kadar diiJmüştür. 
İstanbul mıntakaaında 20-30 par
ça daha emlak müzayedeye çrka
nlaa, bonoların 60 liraya yüksele 
ceği ümit edilmektedir .. Cemiyet, 
müzayedeler devam edilmesi için 
yeniden tetebbüaatta bulunmuı
tur. 

Cemiyetin son zamanlarda met 
ful olduğu bir it te 63 No.lı Zon
aoldaktaki ocak itidir. Maliye Ve 
ldeti bu ocafm nıafının gayri mü 
badillere alt bulunduğunu kabul 
etmlı ve keyfiyeti cemiyete de bil 
dirmittir. Ocafm diğer nısfı it 
Bankaama alt bulunmaktadır. Ce 
miyet, ocaltm gayri mübadillere 
alt olan nısfmm müzayedeye çıka 
nlma11 lçln t"l"bbüste bulunmuf
tur. 

Cemlget azası 800 il buldu 
Gayri mllbadiller cemiyeti aza 

aı 600 ü bulmuıtur. Fakat azadan 
hemen hiç biri aidab ,ehriyesini 
verememektedir. Bu vaziyet kartı 
smda cemiyet, daimi masraflarını 
Maliye Vekaletine bildirerek her 
ay müterakim İcar bedellerinden 
ihtiyat olan parayı almaktan bat
ka çare aörememektedir. 

Cemiyet idare heyeti, Maliye 
Vekili bey lıtanbula geliroe kendi 
aini toplu olarak ziyarete •e aay 
rimübadillerin dilekleri etrafmda 
temenniyatta bulururuya karar •er 
mittir . 

kabulüne çalııı4rlctadl1'. 

Bu seneki tütün 
mahsulümüz 

lhracat ofisi bu seneki hakiki tü
tün rekoltemizi ve tütünlerimizin 
mıntakalara röre cinı ve kaliteleri
ni tespitle ınqgul olmaktadır. 

ezmemek 
fena halde kapaklandı • • 

ıçm 

r 

Yukarda Sırmakeı lJniindekl kaza, aşağıda kapakla 
nan kamyonet, madalyonda yaralanan çocuk 

Dün tehrimizde dikkate fBJ&n 
müteaddit otomobil ka:ııılan olmuı-
tur. r 

Bilhuu hunlardan Llllelido 'Vukua 
gelen vak'a çok gariptir. Diia öjl&
den oonra aaat dörde çeyrek kala Za 
rokosta rakısını tevzi eden ve 'oför 
Niko efendinin idaresinde bulunan 

lince: Niko kamyonet devrilince, •o
för yerinde kalmıt ve gariptir ki, ;.ı_ 
mndan hafifçe yaralanmakla kurtul
muıtur. Kamyonetteki Takı ,i,eleri 
de kırılmııtır. 

Üç kadın yaralandı 

rine yerleıtirildiler 
Bu ıene latanbul Maarif müduri

yeti ':"'ı;i~e veri}en 135 ilk mektep 
mualliıninın tayinleri yapdmiftır. Ba 
muallimler tehir dahilinde muhtelif 
mektt;plere yerlt!ftirilmiılerdir. 135 
muallimden 29 u bu •ene mezunlar 
dandır. Yeni tayinlerden baıka bazı 
nakil 't'e becayitler de yapılmışbr. 
lıtanbul ilk mektepler muallim kad
roları bir haftaya kadar kati teklini 
alacaktır. Maarif Müdürü Haydar 
B. bir haftaya kadar Ankaraya gide 
cek ve lstanbul kadroıunu götürecek 
tir. Haydar B. Maarif Vekiletile ha 
zı i~ler hakkında da temas edecek
tir. 

Mezhebi değiştirilen 
kız meselesi 

Evvelki günkü bir Aktam gazeteai 
K.aterina iıminde bir rum kızının 
Galatadaki bir fran11z mektebinde 
sörler tarafmdan kandınlarak Bur
p.zdaki manastıra götürüldüğünü 
yazıyordu. Maarif müdüriyeti bu hu 
austaki tahkikatını ikmal etmiş ve 
bu ~ hakikat olmadığı neti
cesine varmııtır. 

Muallim mektepleri
ne meccani talebe 

Yüksek muallim mektebine bu •&
ne 25 leyli ve meccani talebe alına
caktır. Muaabaka imtihanı eylw ı... 
tında yapılacaktır. 

İlk muallim 
mektepleri 

Maarif vekaleti ilk muallim mek
teplerini mmtakalara ayrrmıftır.Her 
vili.yet talebesi ancak kendi mıııtaka 
aındaki muallim mektelaine gidebile
cektir. Bütün vilayetler 8 erkek ve 
7 kız muallim mektebi araomda tak 
•İm edilmittir. Bu aene ana ve köy 
muallim mekteplerine talebe alınmı
yacaktır. 

Müfettişler 
Kongresinde 

latanbul ilk tedrioat müfettiılerl 
kongresi devam ebnektedir. Dün de 
ilk mekteplerde tatbik edilen test u 
sulü yoldamalan üzerinde müzak .... 
reler cereyan et:mİftİr. 

9174 numaralı kamyonet Beyazıtten Şoför lamailin idaresindeki 1353 
Aksaraya doğru iniyordu. Malum- numaralı otomobil, Horhor caddesin
dur lö, bu cadde çok meyillidir. den geçmekte iken, beraberce ilerle

Ofis, bunun için muhtelif mıntaka Kamyonet, Harikzedegin aparb- mekte olan Seniha, Kadriye .. e Zeh- Beyll%1da çıkryordu . 
!ardan malumat istemittir. manlannı ve Laleli camÜni geçmiı, ra H. !ara çarparak üçünü de yara- Bu esnada 33 numaralı Y edikule 

Aksaraya doğru iniyordu. h1unvayı da Beyazıtlan iniyordu. Dün gelen bugdaylar Bu eınada, af'litya doğru, cadde- lunııtı. Zehra H. yaraoı tehlikeli ol- Sırmeke, hanı önünde otomobiller 
nin aolundan biJ' hanım, elinden tut- duğu cihetle, berayı tedavi Haseki Öyele bir şekilde karıılaımıtlardır 
tuğu bir küçük çocukla caddenin sa hastanesine kaldırılnuıtn. Şoför ya- ki, bundan aynı zamanda tramvay Dün ıehrimize Anacf.oludan 51 va 

gon buğday ve bir vagon un gelmiş 
tir. 

Dün borsada buğday azami 7,5 
kuruştan muamele gönnüştür. 

Paris borsası 

ğına ıeçmek iıtemi,tir. Bir kazaya kalanmıştır. da müteessir olmuı ve her üçiide bir 
doğru gidildiğini gören JO{ör Niko y } k arada aıkı§ıp kalmıılardsr. Şoförler 
fren yapmış iae de, arabayı durdur- ara anan ÇOCU I kaçmıttır. Yol uzun müddet kapalı 
mak kabil olmadığını görünce, sağ- Be•"'-•••ta da 1902 numaralı oto- , kalmıtbr. 
daki yangm yerine sapmak için ma- , ... _, 
nevra yapmıştır. ınobil Erişe ismindeki bir çocuğa çar Maslak 

Filvaki araba sağa aapmıtbr. Fa- parak yaralamıştrı. 
PARIS, 25. A. A. - Dün açılış, kat bu aroa tümsekli olduğunda, re- T } t } }} 

bidayette sağlam olmuıtur. Birçok aimde görüldüğü gibi, kamyonet OS aş ı ar, yo arı 

yolunda 
otobüs kazası 

esham üzerinde yapılan muamele tahlanarak arkası üstü devrilmiştir. kapadılar Dün sabah saat altıda Maotak yo-
artmrştl1'. Fransız rantlanna rağbet Ancak gene kazanın önüne geçile- !unda bir otobüale bir motoaiklet çar 
vardır. Kapanıı, oldukça yüksek fi. memiştir. Kamyonetin sadem ·ı. Dün aksam üzeri 1770 numaralı pıtmıştrr. Müsademe neticesinde o-
yatlarla olmu!tur. çocuk batından ağırca yaralanınıı. otomobil Beyazittan Akaaraya ve tobüsteki yolculardan dört kiti yara-
Gümüı para sağlamdır. hastaneye kaldırılmııtır. Şoföre ge- 2493 numaralı otomobil Aksaraydan ı lanmışbr 

........................................................................ ~~ .............................................................. . 
Aşkı Ej. gürültüyü sevmegor.. Resimli hikaye 

- . --. 

baliğ olmaktadır. lngilizler 
bu neticeyi, Hintliler araaında
ki dini ihtilaflardan ve ıınıf 
farklarından istifade ederek 
elde etmitlerdir. Hintliler· ile 
Müslümanlar araamdaki ihti
laf malıimdur. İngiltere bun
dan istifade ederek Müslüman
lua 489 aza vermiş ve Müslü
manla Mecusi arasında itilaf 
imkanlarını aelbetmiştir. Son
ra Hintliler arasındaki sınıf 
farklarından da istifade ede
rek aşağı tabakalara nüfusla

rile mütenasip olmayan temsil 
hakları vermiştir. lngiltere'nin 
bütün siyaseti bu din mensup
larını ve sınıfları biribirine dü

şürmekten ibarettir. Hindiı
tan'aa lmperyalizmin eski si

yasetini tatbik ediyor: Tefrika
ya dü~ür ve hükümran ol... 

:(. . ~ 

,...,.. 
protokolu denilen 300 milyon 
Şilinlik istikraz mukavelesini 
tasdik etti .• Şimdi iktidarda bu
lunan Dolfuss hükümetinin 
meclisteki ekseriyeti esasen 
tek bir rey olduğundan Lau
sanne protokoluna rey veren
ler hükıimet taraftarlarından 
ibaret demektir. 

Avusturya bu mukavele ile 
1942 senesine k\lı.dar ellerini 
bağlamaktadır. 1922 senesin
de imzalanan Cenevre protoko
lu, Avusturya'yı iktısadi istik
lalile telif kabul etmeyen mü

nasebata giritmekten menet
miştı. Geçen senenin martında 
Avusturya Almanya ile bir 
gümrük ittihadı yapmağa te
t"bbü& edince, Cenevre proto

kolunun buna mani teşkil etti
ği Fransa tarafından ileri sü
rüldü ve Lahey mahkemesi de 
bu noktai nazarı tasdik etti .. 

re protokolu gibi müphem de
ğildir. Doğrudan doğruya bu 
nevi itilafları menediyor ki asıl 
hedef tabii Almanya'dır. Bina
enaleyh Avusturya sekiz mil
y«ın İngiliz lirası mukabilinde 
kendisini ıatmıt oluyor. lıtik
raz ş•rtı yalnız buna münhasır 
da değildir. Avusturya bütçe
sini tevzin etmeği ve maliye.. 
sini ecnebilerin mürakabeli al
tına koymağı da kabul edi-
yor. 

Avusturya iatikrazmın bu 
ağır siyasi ve mali tartları kar
şısında istiklallerine kıymet 
veren milletlerin korkudan tit
remeleri lazımdır. Allah her 
milleti bu akıbete dütmekten 
korusun!.. 

.r 9 I 

hararetli olur. Bu defaki hara
retini tetdit eden bir imil de 
rejim meı el~inin mevzuu ba
his olmasıdır. Ger9i cümhuri
yetçiter aon Y-n mecliıincle 
kahir eberiyette idiler. Cüm
buriyet taraftan fırkalar ela 
ekseriyeti t~kil ediyorlar. F~ 
kat Venizelos'un Liberal fırka
ıına kartı muhaliflerin bir c:ep
ce birliği tetkil ettikleri görü
lüyor ki, muhalefette meaell 
Papa Anastasiyua'un .ol cenah 
cümhuriyetçileri ile Çaldariı'in 
kral taraftarları birletmelrtedir 
ler. 

V enizelos cümhuriyet fır-
kalarının kral taraftarlarile 
birl~melerinde rejim için teh
like görüyor. Diğer taraftan 

• • • muhalifler rejim meeel~inin 
Yunanistanda meclis dağı- mevzuu bahsolmadığmı iddia 

tıldı ve intihabat tarihi 25 ey- ediyorlar. Venizelos rejimi ko
lıil olmak üzere tesbit edildi. rumak için bir takım askeri 
Yunanistan' da intihabat mü- 1 tedabir almı•tır. Muhalifler 

Fransız muharrirlerinden ve 
"Ga2i•nin Memleketinde" İsmin
de mühim bir eser yazmıt olan 
Mm Pavlova iki günden beri teh
rimizde bulunma.ktadır. Mm Pav· 
lova Pariste -:ıkan ve Radical ao• 
cia liıte fırkasının natiri efkirı o 
lan "L'aire Nouvelle" a:azetea 
namına Romanya ahvalini tetkik 
İçin Bükreşe gibnit ve oradnn lıı
tanbula gelmiştir. Şehrimizden 
Yalova'ya gidecek orada bir giin 
kaldıktan sonra Pazartesi günü 
tayyare ile Paria'e avdet edecek~ 
tir. 

Mm Paıılova bize diyor ki 

.. -. B~kre!e k~dar gelmiıken 
Turkıye dekı eskı dostlarmıı ziya
ret etm.ek arzu.una mukaveınet 
edemedim. Yalova'ya ıidip Gazi Ha. 
ile aöriifmek isterim. Türkiye'ye 
kargı büyijk bir muhabbetim ol
duğunu soylemeğe lüzum gömıi
yorum. Bundan evvel "Au Payı 
du Gazi - Gazi'nin emleketın
de" iaimli yazdıgım eaerin allJMlD.. 
ca, romence, çince ve iapanyolca' .. 
ya tercüme edildiğini 'e timdi de 
japonca'ya tercüme edilmek ü
zere olduğunu haber aldım.. Bu 
da Gazi'ye ve Türkiyt;'ye karşı. 
bu memleketlerde bır sempati 
mevcut olduğunu gÖ&teriyor ••. 

Mm Pa•lova bundan sonra Ro
manya'daki tetkika!tndan bahae
derek dedi ki: 

"- Romanya•da elyevm aola 
doğru büyük bir temayül vardır. 
.iktidar mevkimde bulunan Vayda 
:V oyvod kabinesi demokrat bir i
dare tesisi ile metııul oluyor. Bil
haoaa şu noktaya nazarı dikkati
nizi celbederim: Romanya'da Tür 
iriye ile anlatmak arzuıu günden 
pne kuvvet buluyor, hatta Tür
kiye ile bir ademi tecavüz. miıaki 
akti tiddetle arzu ediliyor. Bu au
retle Romanya ile Ruıya'run an .. 
1&1maaı kabil olacağı kanaati var .. 
dır . 

Romanya'daki tetkikatımı Pa
ria'te Batvekil M. Herriot'un na
tiri efk&ri olan "L'aire Nouvelle" 
ııazeteainde nqrettikten oonra 
"Au Paya du maiı dore" iaminde 
bir kitap halinde cemedeceğim. 

Size Franaa'ya ait mühim bir 
uoktadan bahsedeyim: 

Franıızlann mühim bir kıamı 
buırün Amerika'da yapılacak rei
aicumhur İntihabmın neticeaini 
aabırarzhkla beklemektedirler. 
Franaada efk&ri umumiye demok 
rat partisi tarafından Riyaseti
cumhura namzet gösterilen f.1. 
Roavelt'in kazanmasını iatifcirf • 
Bunun sebebi de şudur: demolu .. ı 
partiıi borçların ha.zfına tnraftal
dır. Amerika alacaklarından fera 
gat ettiği takdirde Fraruıa dır ıı
mirat borçlannılan feraaat eti 
cektir. Bu takdirde Fransa'nın ha• 
rici aiyasetinde büyük bir tebav
vül olacağı gibi, bu hal Almanya
nm vaziyetinde büyük bir de "itık 
lifi mucip olacaktır." 

Mm Pulcwa l&nunucvvelde 
tekrar ~hrimize gelerek bbiı.aç 
konferam verecektir ve buradan 
Ankara'ya gidecektir. ------
Tevfik Salim Pş. gitti 

Dr. Tevfik Salim Pş. Laheyde 
toplanan beynelmilel verem kongre
sine iıtirak ebnek üzere dün ~k m 
ıehrimizden hara ket etmi~ tir 

Vatandaş! 
Tasarruf etmek demek, pa

rayı evde saklamak demek de
ğildir. 

T aaarruf etmek demek, ban
kada bir tuarruf he.ahı olmak 
ve parayı itletmek demektir. 

;;om 

karıttırmıt olmakla itham 
ediyorlar. Venizelos cümbu
riyetçilerderı, Çaldariı üzerine 
tazyik ic:ra ederek rejimi değif
tirmeğe arzusu olmadığının 
ilin edilmesini ve yahut ken
disini on senelik bir mütareke 
aktetmeğe imale etmelerini la· 
lep etmektedir. Bu talebi kabul 
edilip te Çaldaril rejim mese
lesini mevzuu babaetmiyecek 
olursa, kendisi de askerlerin 
yarclımmı davet etmiyecektir. 

Hüliaa intihabat günü yak
laştıkça, mücadelenin harareti 
de artmaktadır. Neticede Ve
nizeloa'un ekseriyet kazanaca
ğı tahmin ediliyor. Bu ekseri
yet timdi dağılan meclisteki 
kadar büyük olmasa dahi Ve
nizelos'un iktidarda kalmasını 
temin edecek miktarda olacağı 
zannedilmektedir. 
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Gelen evrak ıeri verilmez -
Müddeti sev- nüıhalar 10 ku
ruttur. Gutıte ve matbaaya ait 
itler için mGcllriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ilinların me
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "fİlköy ukeri raoat merlıtffin

den •eril• nmahimata nazaran bu 
gün bave bulutlu ceçecek rüqi.r 
poyrudan eoecektir. 

Dlin tazyiki nesimi 762, en faz

la sıcaklık 31, - as aıc:aldık 17 
derece idi. 

ru da işte budur. Düşündükçe 
arabam olmadığına memnun o
luyorum. 

• • • 
Dün aktam Vichy' de 4 rün 

kalacak olduğunu ilan eden 
(Amar) sirkine gittim .. Hani 
geçen sene lstanbula gelmit 
Ye Taksim meydanında çadır 
kurmuştu .. Galiba geçen sene 
idi pek hatırımd'a değil ... 

Vakıa bu sirki lstanbulda 
da görmütlüm amma, hem sı
caktan kurtulmak hem de ara
da bir fark olup olmadığını 
anlamak için gittim ... 
Nunı.raları gördükçe derha

tır ettim. Hemen hemen ayni 
§eyler ... Belki bir iki canbaz 
veya maskara değitmiı ... Bir 
fey nazarı dikkatimi celbet
ti. Sirkin tepesine sıra ile bay
raklar dizilmiş... En batta bi
zim bayrak duruyor ... ikinci 
nazan dikkatimi celbeden ıey 
de sirkin Ankaraya da gitmit 
olduğu hakkındaki reklam ol
du.. Benim hatırımda kaldığı
na göre lstanbuldan kallcrp Sof 
ya'ya gittiler... Ankara'ya uğ
ramacl'dar biliyorum ... Ne ise 
orası laznn değil.. Dinleyin alt 
tarafını. Birinci parti bitti. 
Perde arası oldu. Dıta-rı çık-

ı tım. Hayvanların bulunduğu 
yere gittim. Bir fransız, ahır
daki mandaları gösterip Sudan 
lı seyise soruyordu: 

FELEKTEN - Manda ... 

Seya hat mektupları .• 1 

- Nedir bu hayvan? .. 

Haydi memleketlerinde man 
da yok diyelim .. Olamaz ya! 

'-- - --- - - -·--- ---' Ne ise, lakin insan resminden 
39 derecef de mi anlamaz ... İnanınız dün

yanın en medeni adamları ol
duğunu iddia eden bu adamlar 
içinde mandayı bilmeyecek ka
dar cahilleri vardır .. 

Vichg, 19 a(Juıtoı 932 

Allah bütün memleketleri 
saklasın! Dün burada derecei 
hararet gölgede 39 u buldu. 
39 derecei hararet ne demek 
olduğunu grip geçirenlere so
rabilirsiniz ... lstanbulda gölge
de bu kadar sıcak olmaz ... Ga
zetelerin verdiği havadise ba
kılırsa bütün garbi Avnıpada 
bir sıcak dalgası vamııt. ln
giltere, Fransa, ispanya; Bel
çika kısmen sıcaktan müteessir 
miş. Merkezi Avrupada ber 
mutat .. Vichy'nin bu kadar 11-

rak oluşunun sebebi, mübarek 
ıehrin etrafı tepelerle muhat. 
Kasaba çanak gibi çukur bir 
yerde. Öyle olmasa bu kadar 
su nasıl çıkar! .• 

Sıcaktan halk o kadar buna 
lıyor ki, Gece sabaha kadar 
sokaklarda geziyorlar ... Sıcak 
i§i gücü olmayan bizim gibi 
muayyen saatlerde su için di
şarı çıkmak zaruretinde bulun
mayanlar için o kadar müessir 
olmayabilir .. 

Odanın pancorlarını 
oturursunuz .. Lakin su 

kapar 
içmek 

için masaj için muayyen za
ır.an gelince dıtarı çıkmak ll
zım gelince iş değişir .. 

işte o zaman 11cağın bütün 
tadını tadarsınız ... 

Gazetelerden birinde oku
dum: Peıtede sıcaktan yırmı 
kişi aklını kaybetmiş.. Aldır
madını ... Benim için kaybedi
lecek çok bir 'ey yoktur .. 

15 ağustos tatilini geçir-
mek için bu sene Vichy'ye o ka 
dar çok akın o im ut ki; geçen 
gece tam 1000 kiti otellerde 
yer bulamıyarak arabalarında 
gecelemeye mecbur olmuılar. 
Otomobili olmanın bir mahzu-

Perde arası bitip içeri girin
ce yerimi aradım... Yerler nu
maralı değil amma, başkasının 
yerini itgal etmemek için bir 
itaret koym11ıtum. Gittim otur 
clum. Arkamdan iri iri bir ses .. 

- Göremezsin.. Hiç bir şey 
göremezsin!.. 

Döndüm baktım ufak tefek, 
alkolik suratlı altmışlık bir he
rif, ellilik bir kadınla görüşü
yor amma bana da gözlerini 
döndüre döndüre bakıyor. An
lamadım önce... O devam et
ti: 

- (Kadına hitaben) gel ö
ne geçelim! Sen nasıl görürsün 
bu efendi önünde iken ... 

iti çaktım. Madamın onu
ne oturmuşum. Lakin orası be
nim yerim. Bu bir. ikincisi yer 
ler numaralı değil .. O da iki .. 
Daha sonra sirk, anfiteatr tek
linde yapılmı§ ki kimse kimse
ye mani olmasın. Bu da üç ..• 
Dayanamadım cevap verdim. 

- Mösyö, buralı benim ye
rım .. 

- Şüphesiz, şüphesiz, lakin 
tam madamın önüne oturdu-
nuz .. 

- Yerler numaralı değil.. 
Madam oradan beri tarafa geç 

• 1 
sın ... 

- Evet, haklısınız, lakin 
tam madamın önüne oturdu-
nuz .. 

- Efendi, buralı bir anfite
atrdır. Kimse kimseye mani ol
maz. 

- iyi amma dikkat etme
diniz mi, madamın boyu kısa
dır .. 

- Öyle İse önümüz boş, 

Milliyet'in Edebi Romanı : 7 4 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Feı..ft lantaatiqu• roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Orhan - Don bel kemeri

nin iki katı anana gayet u.
talıkla bellisizce uyulgalamıt
laru. 

Şehamet çama91nn nevını 
tasrih etmekaizin: 

- Benimkini de bir kırma 
katmeri arasına aıkıttırmıılar. 

Dilaver Orhanm elinden al
dığı yetil muskayı muayene e
derek: 

- Biliyor musunuz bunun 
icinde ne var? 

. Orhan - Efetüha mefetü
ha yazılı küçük bir kağıt ola
cak.. 

Dili ver - Hayır hiç bileme
din .. Bunun içinde kırk akrebin 
külü var .• 

Şehamet elindekini hemen 
yere fırlatarak: 

- Ne söyleyorsun Dilaver 
Bey? Vücud ümde kırk akrep 

ibi bir ü rpet ri d u -

-~aı---~ 

dum ... Bize böyle birer büyü 
dikmeye sevgili annelerimizin 
tefekatleri nasıl müsaade etti?. 

Dilaver - Ounlar bunu si
ze selametiniz, saadetiniz na
mına yapıyorlar .. Çünkü iıı:di
vacınızın met'umiyeti hakkın
da ortada kuvvetli bir itikat 
var .. Hakikatin bu ciheti bize 
karanlık Şehamet Hanım ıize 
ayan ..• 

Şehamet mahzun bir jestle 
boynunu eğerek: 

- Sırası gelince ben her şe
yi Orhana anlatacağım... Onu 
gafilane kendi teametimin ka
ranlığına sürüklemek istemem. 
O benimle her felakete hatta 
ölmeye razı .. 

Dilaver--0 sizinle ölmeye ra 
zı görünebilir .. Fakat onun bu 
rızasını suiiatimalden sakın
mak size düter ... 

ebamet - Bu ikim izin a -

T CUMA 2\i AGUSTOS 1932 

1 • 1 Askeri bahisler 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 

güye boğuıuyorlardı; çok sürme
den, askerlerimiz oradaki düş
man siperlerini zaptetmi,, ve kur 
tulabilen düıman askerleri de 
kaçmağa baılamıt bulunuyorlar• 
dı .. 

Baıkumandanın bu manzara 
karııaında memnuniyeti, heybetli 
simasında okunuyordu.. Biran i
çin: "Haydi bakalım Hacı an:•; ti!,, 
demitti .. Bunun mana11 elbet çok 
ıi.imullü idi, onu tefaire kalkıt· 
mak cür'etkarlık olur. 

- 10 uncu gıldlJnilmil münasebetlle -

1<~'-t 
s y ç \...,..,,__ ••• 
- - - - • 16 f: 

lI ___ .........,....__~ 

b - Tam saat 9 du, bu ıefer
de, 23 Üncü fırkamızın yılmaz pi
yadeleri (Belentepe) deki düı
mana hücum etmi,ler, orasını da 
zaptetmitlerdi .. 

Bu haberin ardı aıra, 14 üncü 
fırkanın da (Kılıç aslan) mevzi
ini zapteıtiği haberi gelmiıti .. 

c - Derken sağda iV inci 
kolordunun 5 inci fırkaaının da 
diifmanın (Küçük Kalecik sivri
ai) mevzilerini zaptettiği öğrenil .. 
di .. 

Biribiri ardı 11ra dökülen düt
man siperlerinin, ve oraya taar
ruz eden kahramanlarımızın bu 
yüksek ve derin manalı manzara
sı karşısında, milli aevinci tunç 
göfr·i°•nde duyan o büyük adam, 

26 Ağostos oazigetl yan l duran aeryaver Salih Be· 
ye: ih ne oluyor orada!,, diye 

Sakarya me1dan muharebesin 
den itibaren büyük aferin ilk bat 
lanğıcı olan bu güne kadar geçen 
tam bir sene içinde, Türk mücahit 
terinin a-erek dahili, ve gerek hari 
ci siyaset ve aıkerlik sahalannda 
ne havoala almaz güçlüklerle çar 
pıfa çarpıf&t ne akıl almaz zor
luklara göğüs gere gere, milleti, 
ve orduyu bu zafere hazırlamıt, 
olduklarını, bundan evvelki üç 
yazımızla, kıaa.ca anlatmağa ça
lıttık. 

Bundan sonra da, o ağır ve çe 
tin tartlar altında hazırladıkları 
milli orduyu, bugünden itibaren 
umumi taarnıza geçirerek, büyük 
zafere nuıl ula,tırdıklarını, an
latmağa ~alıtacağız .. .. .. .. 

§ 25/26 ağuıto• ıeceıi umu
m; vaziyet f(>yle idi: Dü4manm en 

----·-···-·-·····-····-·········-······ 
oraya geçiniz.. , 

- Teşekkür ederim ... Fran 
aız nezaketi bu l<ac.la.- ol\.,. 

Kadın da h..u-ıl harıl herifi 1 
teskine çalışıyordu.. Anlaşılan ı 
herif beni fransız zannetti .. 
Ben de aldırmadım ... Bir Fran
sız diğer bir Fransıza çıkışı
yor .. Bana ne ... dedim. .. Ve bi
raz sonra işi azıtmamak ıçın 
- çünkü her:f muttasıl söyle
niyordu - yerimi değiştirdim. 
Ertesi günü, yani bugün sabah 
leyin Vichy'nin en kalabalık 
caddesinden geçerken şu vak'a 
ya §ahit oldum .. 

Bir kadın bir erkekten kur
tulmak istiyor, herif le önüne 
geçip bırakmıyor. Amma ta
yanı hayret bir sırnaşıklıkla 
Kadın bağırıyor: 

- Bırak beni yahu! Yolu
ma gideyim ... 

Hayır berikinin aldırdığı 
yok... Tutuyor, yolunu kesi
yor falan filan .. Lakin ikisi de 
mendebur şeyler ha! .. Etrafta 
da ben de dahil olduğum hal
de yüzlerce kişi toplanmış ba
kıyorlar .. Birisi çıkıp ta: 

- Bıraksana şu kadını be 
adam! demiyor. O sırada d'iin 
akşamki sirkte bana, kadınla
ra karşı hürmet dolayısile F ran 
sız nezaketinden bahseden he
rif ~klıma geldi. inadıma mü
dahale etmedim.. Bereket bir 
polis geldi de kadını yılışık he
rifin elinden kurtardı ... 

Vichy'ye benden sonra bir 
haylı maruf adam geldi... Mı
sır Başvekili de bu meyanda. 
Hep ayni sudan ıçıyoruz .. 

FELEK 

rasında halledilecek bir mese
ledi r .. 

Orhan Şehametin attığı ye
şil muskacığı yerden alarak 
sözü değiştirmek için: 

- Bunun içinde kırk akre
bin külü var diyorsun.. Bu 
mikdarda muzır haşaratın külü 
bu küçücük kaba sığar mı? 

Dilaver - Merak etmeyi
niz. Bu mevsimde kırk akrep 
bulması kolay Öeğildir. Muska 
larııı içinde sadece mangal 
külünden batka bir şey olmasa 
gerek. 

Şehamet - Bu iş için herif 
akrep kültürü yapıyorsa? 

Dilaver - Ne münasebet .. 
Battal zade akrep külünün ma
nevi tesirce yani gönülleri ya
kıp soğutmakta odun külünden 
hic; bir farkı olmayacağını biz
den iyi bilir. Bunlar hep para 
sızdırmak için uydurulmut si
hirbaz martavalları.. Kırk ak
rep deyince insanın zehirlenmit 
gibi içi gıcıklanıyor.. Manen 
tesiri hiç fakat lafzan ürküntü
sü büyük .. 

Orhan - Biz üç dört günde 
bir çamatır değiştiririz. Bunla
rı kirli çamaşırlardan söküp le 
temizlerine m i d ikiyorlar? 

hasaaa, en can alacak yerinde, 
(Afyon cenubu - Dumlupınar) 
cenubu hizasında, düımanın iki 
fırkaaına kartı, tam 12 Türk fır
kaaı toplanmıt ve taarruza hazır 
bir vaziyet almış, (Afyon) ıar· 
kından, Eskişehir ıarluna kadar 
olan cephedeki, (ihtiyatlarile be
raber) 8 düıman fırkasına kartı 
da, cem'an S fırkamız, düımana 
taarruz ederek kaqıamdaki düt
manı cephesine bağlamak, ve 
mümkün olduğu kadar çok kuvve 
ti Üzerlerine çekmek, bu su.ret
le aaıl taarruzu yapan birinci or
dunun hareketini kolaylaıtır
mak üzere, hazır olmut bulunu
yordu .. 

* * * 
Artık (Sevkulceyi~ baskını) ta 

mamlanmış, (Tabiye baıkını) 
batlamak üzere idi .. 

Tan yeri de ağarmak üzere 
idi .. Tam bu ande, ordusunu tam 
bir sene bin bir zorlukları yene 
yene, binlerce güçlükleri fevkal
be"'r hamlelerle göğüaleye gö
güsleye hazırlamıı, tamamlamıt 
olan Türk Batkumandanı, esati
ri bir kartal gibi, muharebeyi 
sevk ve idare edeceği (Kocatepe) 
ye kondular .. 

Oradan, tam iıtiklilini iste
yen, ebediyyen yaşamak isteyen 
Türk mılletinin son sözünü, bü
tün bir düıman alemine bir kere 
daha haykırdılar .. Türk ordula
rı ileri! .. Emrini verdiler .. 

O andan itibaren ta (Yalova) 
kıyısından (Büyük Menderes) bo 
yuna kadar bütün cephede bir
den bire kıyamet koptu .. 

Türk ordusunun umumi ve 
kat'i taarnızu batlamıştı .• 

* • • 
- Daha geceden düşmanın 

tahkim ettiği mevzilerı en iyi ha
rap edecek surette yerleştirilmit 
olan topçularımız, yarım ıaat i
çinde aletlerini düzgünlemiş, (Ka 
lecik sivriai) , (Erikmen tepe) 
ıi gibi düşmanın en kuvvetli ha
zırladığı mevzilere kümelemit ve 
toplamış bulunuyordu .. 

Topçularımız., ateşlerini öyle 
tam ve mükemmel idare ediyor
lardı ki, Batkumandan Gazi Haz 
retleri, bu mükemmeliyeti, "bü
tün dünya topçuları için misal 
olacak mahiyettedir.,, diye tarif 
buyurmuılardı .. 

- Piyadelerimiz., ilk bombardı 
man baııladığı andan itibaren, da 
ha geceden gidip saklandıkları 
taarnıza hazırlık mevzilerinden, 
yani puıularından, yay gibi fırlı
yarak düımana saldırmış bulu
nuyorlardı .. 

Tam oaat 6 idi .. Dürbünler el
de, harekatı gözlüyorduk: (1. Kol 
ordunun: a) 15 inci fırka11 (Ta
naotepe) deki düşman tel örgü
lerinin önüne varmıtlar, tel ör
güsünü kesmek lüzum.unu duy
madan, üstünden aıarak dü,man 
siperlerine girmişler, ıüngü sün-

muharebe meydanını göstermek 
suretile li.tife etti .. 

Salih Bey: "Ne olacak pafam 
muharebe oluyor!,, dedi .. "Ya! 
Ben baıka bir şey oluyor sanıyo
rum.,, diye latifeli, fakat çok de
rin manalı cevapta bulufı.mu.lar
dı. 

Başkumandan, çok memnun 
idi. 

Düfmarun bu saydığımız mev
zileri en kuvvetli tahkim edilmiş 
mevzilerdi... Bunlar, dii§man mev 
zilerinin yegine kilit ve temel 
noktaları idi. 

Bu mevziler, o kadar kuvvet .. 
li tahkim edilmit bulunuyorlardı 
ki, vakti.le o mevzileri teftit et
mit olan lngiliz Erkanı Harbiye 
heyetinin verdiği bir raporda: 

"Türkler burasını altı hafta
da dütürürler ise altı günde dü
türdüklerini iddia edebilirler,, 
hükmü verilmişti .. 

itte bu kadar kuvvetli olan 
o mevzileri, kahraman askerleri
miz, altı haftada deiil, altı cün
de de değil, altı saatte düşürmüş 
ve zaptetmif .• Ve dütmanın cenup 
cephesi, en kuvvetli yerinden ya. 
rılmış bulunuyordu. Yalnız (Af· 
yon) cenubundaki düşman mev· 
zii ile, sol cenahta 57 inci fırka
nın taarruz hedefi olan (Çekil te
pe), ve 6 ıncı fırkanın hedefi o
lan (Toklu sivrisi) henüz muka
vemet edebiliyorlardı .. 

51 inci fırkanın, (Çekil tepe) 
yi garptan kuşatmağa memur et 
tiği alay, uzakça istikametten ku
ıatmağa memur edilmiı olduğu 
için, vaktile ku,atma teıirini ya· 
pamamıf, fırkanın taarruzu cep
he taarruzuna münhasır kalmış, 
ve düşman mevzii de çok kuvvet
li tahkim edilmit bulunduğu için, 
bugün (Çekil tepe) zaptedileme
mit idi .. 

(Cephe taarruzu) ile (Kuşat
ma) maneımuının (birlikte) ve 
(ayni zamanda) tesir yapamadı
ğı yerlerde, bu gibi gecikmeler 
daima vaki olur ve hatta t <. rruz 
muvaffakıyetsizliğe uğarayabi
lir.. 

Süvari Kolordumuza gelin-
ce : 

Asıl taarruz gurupumuzun 
aol cenahında, dü§manın arkala
rına dütmek vazifesini almıf olan 
bu kolordu, dü,manın hiç umma
dığı (Ahır dağ) ın (Çekil tepe) 
ile (Toklu aivriıi) araaındaki bir 
cediğinden geçerek, (Süphan O• 

vası) na ginni,, (Sinan paşa -
Kırka) hattına garptan taarruza 
batlamı,, bir kısım düşman kuv
vetini Üstüne çekmit ve fİmalde 
(Küçük köy) civannda demir yo j 
lunu ve telgraf hattını keamit, 
bu auretle daha garptan dütma- · 
nın farka kuvvet getinnesine ma
ni olmuştu .. 

- Denizli mıntakasındaki, ü
çüncü süvari fırkası, (Çal) civa
rında (Menderes) i geçmit, düt-

Dilaver - Zannetmem .. Kı- olunuz. Bu da laftan ibaret bir 
kırdıyası herif hep kırk adedi desisedir. Yılan gömleği içind'e 
üzerine efsunlayor .. Bu muska- saklanmış ,ekerlemeyi yiyen 
!ardan da kırk tane hazırlamıf nıçın sevgilisinden soğusun? 
olmalı .. O halde her muskacığa Herif şekerlemeleri dolabında 
bir akre;> külü dü§Üyor demek- kırk gün bayatlattıktan son
tir ... Lakin asıl mesele bu de- ra geri gönderdi. Bundan da 
ğildir ... hiç şüpheniz olmasın... Kırk 

Orhan - Hangisidir? hafiza okutturulan kırk leyi! 
Dilaver - Muskaları çama düasına gelince bu da ötekiler 

§ırlarımzdan söküp çıkardınız gibi para tuzağıdır .. Çünkü bu 
amma mide tarikile kanınıza ka zamanda hıfzı sağlam kırk ba
rışan şeyleri vücudünüzden na- fız bulması kırk kovukta yılan 
sıl defedeceksiniz?. J aramaktan daha az muvaffa-

Orhan tiksintili bir yüz bu- kıyetli bir iştir. 
ruşukluğile: Orhan - Hep bunları nasıl 

- Müthiş şeyler mi? tahkik edebildin? lngilizlerin 
- Evet.... Entellijans servisine mi kaydo-
- Çabuk söyle şimdi övü- lundun? 

rürüm. Dilaver - Hanımefendi an-
- Ovürseniz ovurmeseniz nemden hiç sır saklamaz .. An

de o korkunç, iğrenç şeyleri yut nem de benden ... Lakin zaval
tunuz gitti.. lı safdil anneciğim size hiç bir 

- Bildirmeden bizlere neler şey sezdirmemekliğim için bu 
yedirdiler söyle.. esrarın her kelimesini ağzım-

- Kırk gün yılan gömleği dan on yemin alarak tevdi etti. 
içinde durmuş şekerlemeler.. Orhan - Yemin nakzmdan 

Şehamet tutulduğu bulantı- nasıl çckinmiyorsun? Bu ye
yı yatıştırmak için elini midesi minlerin vebalile çarpılmaktan 
ne bastırarak: korkmuyor musun? 

- Annelerimiz bize bu dere 1 DilavE r - Çarpılmaya ge-
ceye kadar kıydılar mı? lir.ce öyle kolay kolay çarpıl-

Dilaver - Fakat m üs te rih 1 mar.ı Y-'·· Bazı yeminin nakzı 

manı bu taraftan aıkıştırmağa baş 
lamı,tı .. 

* * * 
Eskiıehlr - Afyon araS1ndaki 

cepheden taarruza memur olan 
ikinci orduya gelince: 

A - 111. inci Kolordu 1. ve 41 
İnci fırkaları ile, Eskitehir mın
takaaındaki ili. İnci diifman kol
orduauna taarruz ederek, 3. 10 
ve 15 inci fırkalarını orada bağ
lamıılardı .. 

61 İnci lırkamız da, fecirle 
beraber, düımanın S inci fırkası
nın aol cenabına taarruz ebnİf. 

(Kaza uçuran) tepesindeki 
mevzilerini •Üngü hücum.ile kah
ramanca zaptetmitlerdi ... Bu saye 
de dütmanın S inci fırkaıını yeri 
ne çakıruıb; ve düımanı mukabil 
taarruz için 13 üncü fırkasından 
kuvvet getirm.eğe mecbur etmif, 
idi .. Gerçi bu tepeyi dütman mu
kabil taarruzla almıt amma, er
te•İ gün tekrar 61 inci frrkamız 
zaptetmqti. 

V /. inci Kol 16 ve 1 7 inci fır
kalarile (Afyon) un şimali ,ar· 
kındaki dÜflllan ileri mevzilerine 
taamız ederek düımanı geriye at 
mııtı .. Bu suretle o da bu mınta
kadaki düşmanı oraya bağlamıt-
tı .. 

Düfmana gelince: (Trikopis) 
in hatıratına nazaran:) 

Dütman, daha 25 ağustoa cü
nü, öğleden sonra, {Döker) ci
vanndaki 7 inci fırkaaının bir ala 
yını (Boy ah) ya Afyon garbına 
cetirmiıti .. Ve bütün 7 inci fırka
sının mütebaki kuvvetinin de 26 
ağuatos sabahı (Bal Mahmut) 
a hareketini emretmİ§ ve bu fırka 
saat 7,45 te hareket etmit ve saat 
17 de (Bal Mahmut) a varmış
tı. 

Bu fırka, birinci fırkanın emri 
ne verilmif, birinci fırka da, bu 
fırkayi çok saraılmıt olan kendi 
cephesinin muhtelif yerlerine da 
ğıtmıttı ! .. 

Saat 18 de, 9 uncu Yunan fır· 
kaaından Afyona hareket eden 
bir alayın bir taburu (Afyon) a 
gelmi§ti .. 13 üncü fırkadan da bir 
alay kuvvet 5 inci Yunan fırkası 
nı takviye etmiıti.. Bu ıuretle 
il inci Yunan Kolordusunun ya
nında l 1-2 fırkadan daha az 
bir kuvvet kalmıttı .. Ve Yunan 
ordusunun ihtiyatı bu suretle par 
çalanmıftı.. Ve Yunan sevk ve i
daresi çok yanılmıştı. 

• • • 
Bugün, ahnan netice bizim 

için çok büyük idi.. Düımanın 
lzmirle irtibatı, gerisi keıilmit
ti. Cephesinin en güvendiği, en 
kuvvetli mevzileri dütmüş idi .. Bu 
düıen mevziler, düşmanın en 
hassas yeri, hayat damarı ve bel 
kemifi idi .. 

Türk ordu6U, kat'i zafer yolu
nu açmı4tı •. 

Bugün batan günef, son ıtık
ları ile, sanki Türk alemine yan 
nın müjdesini Kocatepe'deki 
Türk Batkumandanının iki cözle 
rine fısıldayor gibi idi .. 

Kocatepe'de, muharebenin ile 
rilemesini takip ve idare eden 
Ba,kumandan, aıra•ı gelince, icap 
ettikçe, emirler vererek akıama 
kadar muharebeyi idare buyur
muı, ve aktam olunca, Fevzi Pa 
ta ve maiyetlerile beraber, yarın 
yapılacak itleri, alınacak tedbir 
leri emir etmek Üzere çadırlı or 
dugahlarına döıunüşler ve erteıi 
günü için, düımarun mütemadi
yen imhaaını istihdaf eden yeni 
emir ve talimatlarını vermiıler
di .. 

A. Rı:ı;a 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL vapurile 

ZA YI - 964 ıic:il numerolu arabacı 
ehliyetnamem.İ zayi ettim. Y eniıini 
alacağımdan hükmü yoktur. Arabacı 
Nazmi. 

onun gizlenmek hükmüne ria
yetten evladır. Bu çok nazik 
işte annelerinizin gafletinden, 
Battal zadenin cür' etinden 
korktum. Herif bugün size kırk 
akrebin külünü, muska yapar. 
Yarın yılan derisinde kırklan
mış şekerleme yediriyorum der. 
Daha sonra öyle fena bir halt 
eder ki maddi mazarratından si 
zi kurtarmak güç olur. Şimdi 
ben size hiç bir şey söyleme
miş olayım ... Siz de anneleri
nize hiç bir şey hissettirmeyi
niz. Bu katakullinin başka tür
lü bir çaresine bakalım .. 

Orhan - Nasıl? 
Dilaver - Bu muskaları 

çamaşırlarınızın neresinden 
söktünüzse tekrar oraya diki-
nız ... 

Şehamet- Kırk akrep aklı
mıza geldikçe gece döşekleri
mizde rahat uyuyamayız .. 

Dilaver - Kırk akrebin laf 
tan ibaret olduğunu söyledim 
ya .. Sözüme inanmayıp ta me
rak ediyorsanız bu şeyi! bez
leri sökelim. içindeki külü dö
kelim. Yerine başka kül, top
rak öyle bir şey koyalım .. An
neleriniz size yine şekerleme 
ikram ederlerse bana getiriniz. 

Yeni neşriyat 

Alişar hafriyat 
sahasında 

Tarih kongresinı müteakip N 
rif Vekili ile birlikte Aliııar hafri 
yerini ziyaret ederek tetkikatta 
lunan Ömer Kemal bey, hafriyat 
temleri, hafriyat yerinin tayini 
bu hususta gözetilen eaaılar, dev 
!erin tayini, Alitar böyükünün 
hi ehemmiyeti, Hititler hakkında 
son malıimat babiılerini ihtiva ed 
kıymetli bir eaer neıretmiştir. 

"Aliıar hafriyat sahaıında,, un 
nım taşıyan bu resimli kitabı m 
limlerimize, münevverlerimize tav 
ye ederiz. 

Bel soğukluğu 
J stanbul Guraba hastanesi ürol 

ji ıeririyatı tefi Dr. Ali E,ref 
"Erkekte Belıoukluğu ve ihtilatları 
hakkında bir kitap neşretti. Dr. 
Etref B. bu kitabında haatalıiın t 
hiı v~ tedavisi usullerini herkesi 
anlıyabileceii bir lisanla izah el 
mektedir. Zengin, fakir, tehirli, ko 
lü her sınıf ve her tabaka a..a 
nüfuz eden bu hastalığın ilk günle
rinde tedaviıi gayet basit ve kola1 
olduğu kadar her pratisiyenin de ya• 

pabileceği bir ıeydir. Bu noktada• 
Dr. Ali Eşref B. İn kitabı haota i~ 
olduğu kadar, her pratiaiyenin de kİİ 
tüpbanesinde bulunması li.zım bİ 
eserdir. 

j RADYO 
Bugünkü program 
ISTANBUL 18 cramofoıı. 

19,30 saz (Vedia Rıza hanım ve 
Cennet hanım.) 20,30 cramofoolt 
opera, 21 saz (inci hanım ve Belki• 
hanım), 22 tango orkestrası . 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19,40 
cramofon, 20 viyolensel, 20,30 kon· 
ferans, 20,45 piyano, 21,15 keman 

BUDAPEŞTE (550.5 m.) - 19,JO 
konferanı, 20 cazbant, 21 konfenuıf· 
21, 15 opera ,arkı ve havaları, 22,30 
keman, 23, 15 radyo jurnal. 

LONDRA, (3558.8 m.) - 19,30 
orğ, 20 konser, 21,15 musikili korn• 
di, 22,30 orkestra, 23,20 dana orke<I 
raaı. 

PARIS, (1725 m.) - 20 gramo
fon, 20.45 havadis , 21 rady konıerİ. 
21,30 havadiı, 21 ,40 tüun. 

PRAC (488,6 m.) - 19.30 alm:ın 
radyo neşriyatı , 20 kitara ve ır.ando 
lin konseri, 20,40 tıbbi müıaha~ 
20,55 Brünn' den nakil, 22 konserı 
23 radyo jurnal, 23,20 gramofon, 

ROMA (441,2 m.) - 20,15 grıı· 
mofon, 21,05 zirai müsahabe, 21 45 
muhtelif musiki konseri, 22,30 kome 
di, 23,55 radyo jurnal ve dans mLI• 
sikiıi. 

VARŞOVA (14ll m.) - 19 ko• 
ferans. 19,20 dans musikisi. 20,ıS 
muhtelif, 20,35 radyo jurnal, 21 seıt 
fonik konıer, 22 muıiki tüunu, 22,15 
konsere devam, 22,50 radyo jurnal , 
23 dans muaikisi. 

ViYANA (517.2 m.) - 20.30 
radyo jurnal, 20,40 çingene orkestr• 
11, 21,10 şarkı, 21,35 gramofon!• 
konser, 23 radyo jurnal, 23,15 dan• 
musikisi. 

Büyük taarruz hak~ 
kında konferans 
Bu aktamdan itibaren 3 aiu•· 

tos akşamına kadar her aktam saat 
sekiz buçukta büyük tarruz hakkın· 
da konferans verilecektir. 

ilan 
Osmanlı Bankasının Galata. Yeni· 

cami ve Beyoğlu devairi, Zafer Bat 
ramı münaıebetile Ağustoıun 30 un 
cu salı ıünü kapalı bulunacaktır. 

Cemalime aşık hiç hoşlanmadı 
ğım bir mahbubem var.. Ona 
yedireyim de benden yılan gör· 
müş gibi soğusun ... 

Orhan bu sözdeki 
Münireye aidiyetini 
güldü. Fakat Şehamet 
sezmedi. 

Dilaver devam etti: 

kastı~ 
anladı 
bir şe) 

- Şimdi işin üfürük tarafı 
kalıyor Ben Battal oğlunun ne· 
fesinden hiç korkmam.. Kırk 
hafız toplasın kırk bin elleyil 
düası okusun ... 

Muskaların Yetil bezden kap 
!arını söktüler. içlerinden kağı
da sarılı birer tutamcık kül 
çıktı. Mangal külü, ocak külü 
işte öyle alelade kül... Bu külle
ri kokladılar. Ezdiler. Suya ka 
rı§tırdılar. Ateşte yaktılar. Hat 
ta Dilaver dilinin ucile biraz 
tattı bile .. Basbayağı kül vesse· 
lam. 

- Korkmayınız: dedi. Bu
nun içinde ne yılan var ne ak· 
rep .. 

Muskaları tekrar kapayıp ç• 
maşırlarının ayni yerine dikti· 
ler .. 

Dilaver elini oğuşturarak: 

( Devamı <>ar J 



Los Angeles Olimpiyatından sonra •• 
Dünya atletizm alemi, bilhassa 

fevkaladelik 
sür'at koşularında bir 

36 aeneden beri devam ede· 
relen olimpi7atlaruı dokuzuncu· 
•u bu sene Amerikada Loo Anıe
les şehrinde yapıldı. 

Uzak, yakın bütün dünya •por 
ttlerkezleri bu on bf!.4 cün zar· 
fında Los Angeleo'ten ıelecek o
lan her hangi bir havadiai :su içer 
tibi okuyorlar ve kendi miimesail· 
•~rinin muvaffakıyetini dileyorlar 
dı, 

Biz de bu •Ütunlarımızda ka· 
ıilerimize aşağı yukan ajanıtan 
•ldığmıız telgraflardan malümat 
Vheriyordu k . Şimdi bu olimpi7atlar 
akkında mufanal malUnıat edi

ıtehildiğ imiz için olimpiyacL-n umu 
lt\ı bir görüşünü yapabiliriz. Bu 
&eneki olimpiyat bütün Avrupa 
ltlatbuatınm ve spor idarecileri .. 
nin de söylediği gibi harikulade 
lıkterle oldu idi. 

Filvaki müsabakalardan ev• 
\'el bazı mühim rekorlar elde e· 
di l eceği :ôyleniyor idiae de hiç 
kimse bu kadar mühim olabilece 
i ':ıi tahmin değ il aklından bile 
lleçirmeyordu. 

Nitek im, bazı Avrupa apor 
ınünekk itleri bu olimpiyadm A
ın , oika ib i uzak bi rmemlekette 
~1 "»:ısından dolayı büyük bir at• 
f '!t !.t ısmı~:n i ~tirak edemiyeceii· 
"'• bunl e.n dolayı da Olimpiyat 
h ,k:netı qÜcudiycaini kaybedece• 
i i.ı i ile:-i :>Ürmü~lcrdi. 
. işin birinci tıkkı böyle idi. O· 

l ıınpiyadm Amcrikada olması do
lay;sile, :ıncak 2 Sdevlet i§tirak e 
~~'>ilmiş ti. Filhakika geçen •ene• 
e rde y~pı1tın olimpiyatlara naza 

ran bu d evlet adedi noks:ındır. 
Ancak; meaelenin ikinci ııklu 

ol.uı "Olimpiyadın hikme ti vücu· 
diyeaıni kaybetmeie" gelince, bu 
rada Avrupanın ekseri münekkit 
le;i bu i~te yanılmıt olduklannı, 
~lımp iyat bitik ten ve rekorlar alt 
Uat olduktan aonra anladılar. 

1932 Loo Anıelo olimpiyatları 
lıiıtıin dünyada bomba gibi patla.
Yan ve bütün aporcuları hayret
ler içınde bırakan rekorlar do
iurmuıtur. 

Yalnız § ıraaını da unutmam.ak 
IAznndır ki doğan bu rekorlar 
hep ıür' t ve yan aür' at Üzerin· 
dedır. nd müaabalı:alarında 
Pek y ıir §eyler olmadı. Olim 
Piya ,,, yapılan iotatiıtiklore 
lore Jınlar da dahil olmalı: Ü· 
zercı J tane düny arekoru kınl
lllııtır. Bundan batka da 7 tan• 
d
8

e olimpiyat rekoru yapılmıttır. 
unlar ıc-odecek olunalı: 30 

lllii .. bakada 20 tane rekor kınl· 
nulı ttrr ki, buna karikuladeden 
"tka blr ıey diyemeyia. 
. Bundan •onra olimpiyatlar ha 

kıkaten hikmeti vücudiyelerini 
kaybedecekler kanaatindeyiz. 
Çünkü; bu müoebakalarda en 
fazla merak uyandıran ve takip 
edilen müaabakalar 100, 200, 400 
800, 4 ><. 100, 110 mania, 4X400 
dür. Halbuki, bu rekorlar o ka
dar inmittir ki, onları daha fazla 
tenzil etmate inaan kudreti mü
•ait değildir. Binaenaleyh faraza 
olinıpiyatlardan bu müaabakaları 
kaldıracak olunalı: ıeriye muka
vemet kOfUlan ve uzun kC>Jular 
~alır. Mukavemet kotularına go
lınce; 1000 metre ile 2000 met
re araaında olan bütün müaaba
kalanrun dünya f&Qlplyonu Fran 
OJz Ladumeıue idi. Son mü .. ba
k .. tarda gördüiümüze nazaran 
hu atletin Franoa atletizm fede
ra.ıyonu tarafından profeıyonel
lik ile ittiham edilerek boykot 
cezaaına maruz kaldıktan. aonra 
dünya hakikaten bir muka·o<emet
yi etmit oldu. Çünkü Ladumgue' 
ın kottuğunu ko§An biç bir atlet 
olmadığı oon Lo. Anıelea olimpi
radmda rekorunun kırılmaaile an 
·llfılmıt oldu. Binaenaleyh, muka 
Vem.etleri ailecek oluraak 1ıeriye 
bq. feY kalmaz ve olimpiyatlar da 
hikmeti vücudiyelerini kaybeder
ler. 

Eğer bu müsabakalara Ladu· 
lllegue ittirak etoe7di hiç ıüpbe 
e.tıneyiz iri dün7a bu atletin oaye 
•ınde a•ıari iki, çok ıüzel rekor 
daha kazanacaktı. 
. Netice olarak ıunu oö1leyebi

liriz ki dünya atletleri eter bu 
hızla gidecek oluroa iki ollmpi7at 
sonra tahminimize ııazaran mo
törleri ve makineleri arkalannda 
lıırakacaklanlrr. Danu bizim laa· 
turuı.:a •.• 

Olimpiyat rekor-
lannın Hateal 

AH~IUm 
100 m.tıy: 
~· Yolan (Amen'lca) 10 

a110 (O.R.) 

ıotl 11Wtre: 
!:ddie Tolan (Amerika) 21 

•ı .. ....... , 
WWif.qa Carr (Amerika) 46 

IS.O metre: 
Luil'i Becalli (ltal7an) 

2 / 1 0(0.R.) 
5000 metre: 

3,51, 1 

Lauri Lehtinen (Fin!) 14, 30 
(0.R.) 

10.000 metre: 
Januo Kuoocinald (Poloa7alr) 

30.ll 4/ 10 (0.R.) 
110 metre manialr: 
George Salinı (Amerika) 14, 

8/10. 
400 metre manialı: 
Dün7a rekortmeni frlandalc 

Ti.dal! 51 8 / 10. 
Maratonı 
Zabella (Arjantinli) 25.Sl,35. 

4 X IOO Bayrale: 
Amerika (Kie.el, Toppino, 

l>yer, Wlkoff) 40 (D.R.) 
4 X 400 Bayralı: 
Amerika (Suqua, Ablowitch. 

Boernen, Carr) 3 8 1/10 (D.R.) 
Yürüyiif: (50 Km.) 
T. W. Green (lnılll•) 4 ı. 50 8 
Giille atma: 

Leo Sexton (Amerika) 18 m. 
005 (0.R.) 

DUlıatma: 
Jobno Anderooa (Amerika) 

49 m. 48 (O.R.) 
Cirit atmaı 
Mitta Jarvinen (Finl) 72 m. 

71 (D. R.) 
Çeleiç atnuı: 
Pete O. Callaıb- (İrlanda) 

53 m. 92. 
Y iikaele atlama: 
Mac Naughton (Canada) 2 m. 

009. 
Uzun atlama: 
Edouard Gardon (Amerika ) 

7 m. 638. 
Üç adem atlama: 
Chukei Nambu (Japon) 15 ın. 

72 (D. R.) 
Sirikla irtila ati. 

William Miller (Amerika) 4 m. 
31 (O. R.) 

Decatlon: 
J. Ba useh ( Amerika) 8.462,23 

puvan. ( D. R.) 
Pentatlon ( aari) 
Axenturna (laveç) 32 puvaa. 

Kadın atletizmi 
100 metre: 
Melle Stella Waloh (Pol) 11 

9 / 10 (D. R. ) 
80 metre maniali: 

Melle Didrikoon (Amerika) 11 
7/10 (D. R.) 

4 100 bayrale: 
Amerika 47 •· (D.R.) 
Diak atma: 
Melle Coppeland (Amerika) 

40 m. 587 (D.R.) 
Cirit atma: 
Miaa Eirikoon (Amerika) 43 m. 

Ti (D.R.) 
irtifa atlama: 
Miu Sehaeley (Amerika) l m. 

88. (D. R.) 
Skif{ 

Pearee (Avustralya) 
Cilt acul!: 
iki kürek lngiltere tliraeka~: 

(İngiltere) 
Oxford'dan H. Edward• ve Cli-

Ye. 
iki kürele diraelcli: 
Amerika. 
Dört kiirek dirselea~: 
fngiltere 

Dört kürek dirseleli: 
.Almanya 
Sekiz leürelc diraekli: 
Amerika. 

Fl6re ( talum halinde) 
Fransa. 

Flöre (tek l 

arzediyor •• 
Marji (ltal7an) 9 ıalibiyet 
Kilif taltcm lıalintle) 
Franaa 
Kiliç (tele) 
Cornaııia (ltalya) 9 ıalibiyet 

3 mailubiyet. 
Jlınnaıttk 

Bar paralel: 
Gugbelmetti (İtalyan) 58 pu-....... 

Halka: 
Pell (Macar) ,,. Lertora ( ltal· 

7an) 56. 7 JMIVBD 

Şer1al tlar- ı 
Cuglielmettl (ltal7an) 113 pu· 

YA.ft. 

Hindiotan - Ameri ... (24 • 1) 

<Jllref 
Ser bat 

Haroe ııiklet: Pearee (Amerika) 
Ttiy tildet: Piblajamaki (FinL) 
Hafif •iklet: Charl• Pacome 
(Franaa) 
Yan orta oildetı Van Bebler (A
merika) 
Orta •iklet: Joba- (laveç) 
Yari afır oiklet: Mehrinıer (Ame 
rlka) 
Airr aiklet: Richtoff (ineç) 

<Jreko Romen 
Horo• •ikletı ._deli (Alman..) 
TüJ •ikletl Gaql (ltal7aa) 

Hafif siklet: Malmberg ( laveç) 
Yan orta siklet: Johanaaon (la
veç) 
Orta aiklet: Kakkinen (Finla.) 
Y ~rı a~ır oiklet: Svenoon ( loveç) 
Agır sıklet: Weotregnen ( laveç) 

Yüzme 
100 m. urbcat. 

Miyazaki (Japon) 58 •· 2 / 10 
400 m. serbeat: 
Grabbe (ınerika) 4 48 •· 4 / 10 
I 500 m. aerbeat: 
Kitamara (Japon) 19 12 •· 

210 (P.L) • 
.., mabw: T- H01Dpoon (lnıiltere) Olinıptgatlarda kılıç müsabakasının firıallnda 

4/.10 -
100 m. nrt üatü: 
Ki7okawa (Japon) t 8 a. 6 / 10 

200 m. lturbala,....: 
Tauruta (Japon) 2 45 o. 4 / 10. 

300 m. (4 X 200 bayrale 
Japonya 8 58 ı. 4 / 10. 
Yiilı .. leten atlama: 
Smitb (Amerika) 

Kadın gllzmesı 
100 metre aerbeat: 

Helen Madioon (Amerika) l 
••• 8/10 

400 metre ••rbcat: 
Helen Madiaon ( AmerikG) 5 ti. 

18 .. 8/10 
100 metre acrt iirtii: 
Eleneor Holm (Amerika) 1 d. 

19 •. 4/10 
200 nNtre kurbalara · 
Demiıf (Avuoturya) 3 d. 8 o. 

3/10 
400 metre (4 X IOO) bayrclıı 
Amerika 4 d. 38 ., 
Yalı .. leten atla,....1 
Paynton (Amerika) 

Siklet kaldırma 
TIJy aiklet: 
Ro}'lllond Suvicny (Franaa) 

287,llOO 
Halil ııilılet: 
Rene D'""rger (Fraaoa) 325 
Orta ııilılet: 

lunayr (Almanya) 345. 
Yarı ağır siklet: 
Loua Hootin (Fransa) 365 
Aiır •İklet 
G. Skobla ( Çekoalovak) 380 

Yackting 
Monotaype: Llerun (Franaa) 

Stara: Gray (Amerika) . 

• / 

Dünganın en zor sporu şuphesiz: Yelkenciliktiı 

Spor ile yakından ali.kadar 
olanlar bilirler ki, sporların bir 
kısmı çok zor ve bir k11mı da 
onlara nazaran daha kolaydır. 

Sporun kolayı nasıl olur di
ye bir sual tevcih edilirse ce
vap olarak denebilir ki: 

"Spor biç tüphe yok ki ener 
ji sarfedilerek yapılır. Ancak 
bir kısım spor ,ubeleri vardır 
ki ötekilerine nazaran daha e
nerjiktir. Mesela: Güret en 
fazla enerji sarfettiren bir fU
bedir • Ona mukabil mesela 
voleybol o kadar fazla enerji 
iste'11ez. 

Bundan başka bir de tama
m ile k afa ile ve ilim ile yapı-
lan sporlar va rdır.Onlara da mi 
sal olmak üzere b irçok spor fU
belerini gösterebiliriz. Ancak 
en fazla kafa ve ilim İsteyen 
spor biniciliktir. 

Bunu demekle diğer ıpo· 
run kafa ve ilim is temedik
lerini söylemek istediğimiz, an 
l?.Şılmasın, Ötekiler de buna 
ruihtaçtır. Ancak yelken sporu 
hepsinden fazla malumat işi
dir. 

Yelkenci; berveçhipeşin, ha 
vadan, akıntıdan, rüzgarlar
dan; onların İstikametlerinden, 
esiş tarzlarından, velhasıl her 
şeyden anlaması lazımdır. İyi l""'"--
bir yelkenci hiç !iiphe yok ki 
çok iyi bir sporcu ve çok kafalı ~~~~ 
bir adamdır. 

Maatteessüf bizim memleke 
timizin dört bir tarafı su ile ----'"'-""'---':....:_" ----"-"' __ ..,.. 

çevrilmi, olduğu halde yelken 
sporu fevkalade ihmal edilmit 
bir vaziyette idi . 

Şimdi şimdi biraz canlanı
yor. Resmimiz bu sporun ne 

• 

kadar zevkli ve zevk iıi olduğu 
nu göstermesi itibarile çok iyi
dir. Bizim kanaatimize göre 
sporcularımız bu spora heves 
etmelidirler. 

ikinci yelken yarış 
yapılıyor 

ISTANBUL, 24 .A. A. - Türki
ye denizcilik F ederaıyonu yelken ko 
mlteoi reiılitinden: 

1.- ikinci yelken y&nfı 2 Eylü.I 
1932 cuma ııünü Y etilldSyde Japıla
caktır. Yanı hattı programda göate
rilmittlr 
• 2.- Bmnd ıtard saat t- 14,30 
dadLr. 

3.- Kayt olunan her kotra,. 1.ı 
kene raptedilmek Üare bl- numara 
verilecektir. Bu numanlıın yerq gil 
nü nihayet saat 14 e kadar tertip 
heyeti gemisinde almamq olan kot· 
ralar yarışa ciremiyeceklerdlr. 

4.- Kotralar S ırruba a:rnlmııtır 
ve hendikap ile hareket edecek!.,.._ 
dir . 

5.- Her dümenciye ( 7alnız ama 
törler) saat 14 te kadar numaralar 
verilirken kendi kotralarmm Stard 
dakikası tahriri olarak bildirilecek
tir. 

6.- Tertip heyeti gemisinden göı 
terilen rakkamlar tam dakikalan 1-
rae edecektir. Her dümend7e tahriri 
olatak bildirilen dakikanın hululün
de kotrası ketiyen hareket etmeli. 
dir. 

7.- Fener, Kalamıt. ve Modada 
demirli bulunan tekneleri yedefe al. 
mak Üzre Seyri Sefain tarafından 
lütfen gönderilen romorkör 2 l!:ylill 
sabahı Fenerden saat 3,30 da v• 
Modadan saat 9 da hareket edecek 
tir Her tekne kuYVetll bir yedek 
lô.tı bulundurmalıdır. - Y antlar 
oonra tekneler ayni suretle Fen« 
koyuna getirilecektir. 

8 - Bmnd yanf& lıtlnılı: 
mit olan tekne oahiplmi iftink var« 
katarını en aon 1 EylOI 1931 P91411f 
be gününe kadar yelken komlıa.-. 
reisi Dr. Demir Turgut ee,ln (Vll 
la . Jakoel - Moda) adreolne a6nd• 
rilmiş olmalıdır lttirak varakal.., 
ve program. 1 O kurut nwlralılllıu! 
Karaköyde Seyri Sefain .-ıtalıiooi 
dan alınacııktır. 



Petrol 
Şirketleri 

Evrak ihtikar ko
misyonuna geldi 
Stanclard Oil, Aıiatic Peholeum 
toil Roamen, Sokoai Vacom 
ürk Petrol Lbnited Petrol 
o benzin ıirketleriy)e Abdullalı Dil 
•eıranl imninde bir kabncinia lhti
ilr yaptıkları an!atddıimı ve bun
ınn ticant müdürlüıtii tanfmdan 
ruddei umumiylife ,,eriJdifini yu
uştık. Dün bu nrak müddeiumu
ıİyliğe ıelmİf ve Tiliyetteld lhtildır 
omiıyonuna gönderilmittir. 
lhtlkir komiıyonu pazarteol günli 

aektupçu o....., beyin riyasetinde 
>plaııacak ve tahkikata bqlıyacak
r. 

Pollıte 

Fabrikada hırsız 
Topkııw'o s.fw. loootanıncla lımd 

lakla B. yiıt ıarM fabrikam cl.
urindeld ........... e.ı... iki meçbnl 
ınn sh'mit. bekçiler tarafından a
lın .ıllb iDe'inıe lıınulardan biri 
&ÇlDlf, diferi tutulma!hır. 

Tatulan Nuri firari arkad&fll 
a lıl._ lsmiııdedir. 

Yangın 
~ alatada Kllnlrçil• caddeoinda 

l namanlı Oh....- efencliye alt 
am ve ayna iıaalfıtbaaesİın ikinci 
.atında yanmakta olan pz ocaimın 
avılcımile boyııJ.nn taıu..,..ojle r
rın çıkmqtır. Bir az ......., an.. I• 
e11ü etmit, _.ıı._ lıaplama11na 
la sirayet etml! ... oı.a- ef. ile ... 
raclap Anm tarııllanndu> .O..dürill 
nUıtür. Bu eenada hw Ddıi de el 
,., ayaldarmdan yanmqlardır. 

Dükkln 30000 lhaya iigortalıchr. 
rahkikaı yap.-ı.tadır. 

Yanan fundalık 
Yalmak m ...... d H fa-d·'' •,... 

&an ymısın ııöndUrülınAtttr. Y anp
oın ne .,.-le, ~ talıldlı edil
mek! ..... 

~ıcaktan mı bukadar 
lllnirleniyorlar? 

TQ11h de AINlullab ve ~mı blm 
l...inde .. kişi 1ıa ... ,. etml!lerdlr. 
Kavpya Feyzullah ela 1-qnuf, A
sımla bir olup Abdatlalu f~ halda 
dövmlitlwdir. F.,-zullab bınmı ye
nemenıit bir c*alrle Abdullalun baı
ıma .,,.......a. tehll! .. ,U aurette yani. 
mı4br. 
AbdaDalı baat.aneye kaldmlnut. 

cliğ ... lerl yaka!ammtlarcbr. 
* Fenerde K09" lıımbacle bir ço. 

cukla Anm lamiade biri kaTp et
mişler, Aruı blddet!nl yenemiyerek 
çoculta fetıa halde cl39clükten sonnı 
bafmdan ela yaralamqtır. 

Çocuk hutaneye kaldırdmat, A· 
ram yakallUlllllfbr. 

Bir herofn kaçakçısı 
yakalandı 

Zabtta oabıbh bir h....ın bçak~ 
ıım dlnnll methal halinde yakala. 
mıştır. 

Ahmet bmlnde olan bu adam ban 
dan bir mtlddet evvel hınızl.ıktan 
mahkGm olmDf .,... ıren• bu eilrlim
de ndolayi 10 ay mDddetl~ -niyeti 
uınumiye nazaretl altına almmasma 
karar verllıniıti. 

Ahmet evvelki glin Oıküdarde 
Biılb4U clerei civvmdan seçerken 
k"l"lıclan bir kaç pollı görmii.ş ve 
kaçmaya "'41amıt..tır. 

Almr ıll• bu teldJde kaç111 polisi 
'büJbütün şüpbdsdiruı4 ve kendisi 
yakaı.-ıı... 

Uzeri -.nca koynundan 34 pa
ket eraİlı ~tır. Eroinler munta
zam paketler Jıaliacle sarılmıştır. Ah-
11>edin bunları ötedeberide satmakta 
oldağu anlqdmııtır. Eroinlerin nere 
den alındılı ve nerelwe satılmakta 
oldufu ehwrniıede tahkik ediliyor. 

Abmedin daha ı..ı.a arkadatlan 
ila oldafa anlqdmaktacbr. 

1talyan seyyahlar 
gittiler 

SteDa d'ltalla Yapoorİle telıri
mize plmİf olaa ftalyaa aeyyah
lar Adalar, T11rabya ve Çamlica· 
da bir ••inti yapmqlardır. 

st.a. d' ltaJia .... para diiD 
Botaıdgl.de bir ....,.ella yaptılrtaa 
sonra Ccırfu .. Racloe'e laareluıt 
f!lınİftİr. 

Sanayi ofisi ve 
kredi bankası 

Sanayi Offuıi ve Kredi Banka. 
11 te~iai hakkındaki kanun layiha 
aı 15 aiustoslall itibaren meriyeta 
girmi,tir. Sanayi ve Maaclin Ban· 
kaaı, K.anwıa cöre k•·nn••ra ayrı
lacaktır. Yeni iki te§ekkül erk&m 
n>n tayini, lktnat Vekili Maıtafa 
Şeref B. İn A.,.,,.pa'dan avdetine 
t hir edilmi tir. 

Tr kyada tevhit 
muamelab 

1932 

Mahkemelerde 

Balıkpazarının eski 
püsküllü belası 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar i-~---Uiy .. -~~-aütu..;:.~:ç.;:;...ificı ..... e i 

Yüzme 
Birincilikleri 

( B•ıı J inci sahifede) 

dır. 

Haydo hapisaneden çıkar çık. 
maz gene haraç almağa kalktı 

Türkiye yüzme birinciliğine iz 
mir lıtanbul, Bandırma, Koca 
eli mıntakalan iştirak edecektir 

İzmirli yüzücüler üç gün ev
tqebbüsatta bulamcağmı bildirince vel şehrimize gelerek Lidoda 
Zeyto: antrenömanlarına ba,lamışlar 

Tehdit ve ı.lıYif ,...ı..,.ı. Balık -
zan unahnı haraca bağlryan ve ni
hayet eanafın .-zbata ile milddei
umumiylije mlineaatı üzerine teT
kif Hlilip mahk-e verilen, muha 
keme neticesinde 6 ay hapse mah
k6m olan Kürt Haydo ikmali mab
kiımiyet etmit ve bir kaç sün evvel 
tahliye edilmittl 

Diln Eminönü poliı merkezi Kürt 
Haydoyu yeniden tevkif etmittir. 

Haydo tevkif.....!en çıkar çıkmaz 
dofruca Baldı: pasarına ıitmit ve: 

- lıte ben ıene ıeldim, diye telı 
rer esnafa asılmıya n haraç iıtemi
ye haılamııtır. 
Eınaf i ırfuderde bu piisküJlü be 

li.yı baştan sa....ı. iıtemiıler i-. 
de Haycloaun izac:atı devanı edince, 
müıtereı.. polise münıcut etmeğe 
karar vermİflerclir. Müıterelren va
ku balan bu tqebbüı -icesincle 
Kiirt Haydayu Eminönü merkezi 
tekrar tevkife medxır kal1112fbr. 

Bu t.,,,ıQE ı.tcli-ine mllteel.lik 
bir fasılda adliye lıoridcrlanncla .,.. 
reyan etmittir: 
Eınaf Haydoya poliıe derdeat et

tirdikten sonn, aralarında ı.Ir mu
hata yaparak Zeyto isminde bir a
damla müddeiumumiyliğe gönder
mitlerdir. Zeyto Adliye koridorla
rmda dolqırken Haydonan kanıma 
rast selmİ!, ne aradıfmı oormuı. o 
da ı.ocumm ıer'-t bmılWmau için 

Sarayköy' de 
Açılacak olan 
Fabrika 

- Onu aalv-1er, bak eınaf : ve buraya oldukça alışmışlar
heniınle onun aleyhinde yeni bir dir. 
mazbata daha gönderdi. !imdi müd- 1 Bugünkü müsabakal~r 11 
dei umumiye vereceğim, demiı, fa- k · ·· · d l k •-t d ha - ı · · b.ti. d H ategorı uzerın en yapı aca -
... a cum eıım ı rme en ay- ş· d" k d b"" 1 d .. t 
donun karuı Zeyto'nım elindeki lir. ım ıye a ar oy e or 
ınazbetayı kapmıı ve ıüratle kaçmıı mıntakanın i,tirak ettiği ve bey 
tır. nelmilel kavaicie istinat eden 

Düyunu umumiye
den aıırılan paralar 

l>üynnu ummaİyede paralarm teb 
dili eenumd• ,...,ı1an ......, ıni iati
-1 tahldkatma alt evrak dün An,. 
kara miidclei _..milifinden td>ri
miz müddei umumİylifine göndcril
...;.tir. 

Müddei wnımıiylik evrakı tetkik 
etmektedir. 

Bet seneden 
iki ayal 

Kendisine heufİ ıatdadıimdan 
muiber olarak Kırklarelili Neriınan 
isminde bir kadmı yaraı-ktan bet _,.e mabkıim Maıtafa oilu Ihsan 
ağırceza mahkemesinde nakzan ya
pılan muhakemesi neticeainde iki a
ya ınabktim olmuftar. Ihsan 14 ay
danberi mevkuf oldufundan dün 
derhal tabliye edilmİflİr. 

Fabrikatörler 
Yalova'da 

bir birincilik yapılmamıştır. 
Bundan dolayı bu müşabaka 

lar çok mühimdir. Yarışların 
şeklini ve hangi kategorilere 
hangi mmtakalardan kimle
rin i,tirak edeceğini yazacağiz. 
100 metre serbest yüzme müşa 
bakasına: İzmirden Alp Bey lı 
tanbuldan Vangel Bey, Bandır
madan Şakir Bey, Kocaeli'den 
Ihsan Bey girecektir. 

100 metre sırt üstü müsaba
kasına fzmirden Vasif Bey, İı· 
tanbulda Garip Bey, Bandırma 
dan Mustafa Bey, Kocaelid'en 
A. Haydar Bey iştirak edecek -
)erdir. 

100 m. kurbağlama müsaba
kasına: lzmirden Alp Bey, ls
tanbuldan Hiraç Bey, Bandır
madan Şamil Bey Koca eliden 
Sıtkı Bey girecektir. 

200 metre serbest yüzme mü 
aabakasına: lzmirden Rasim B. 
1staubuldan Vangel Bey, Ban
dırmadan Mehmet Bey, Kocae
liden Yuıuf Bey iştirak edecek 
tir. 

400 metre ıerbest yüzme 
fktisat vekili ile müsabakaıma: lzmirden Alp 

b - - - -1 k Bey, lıtanbuldan Salim Bey, 
Mütehassıslar bu ugun goruıu ece Bandırmadan irfan Bey; Koca-

lıtanbul fabrikatörlerinin İn· l"d Ah B · ekt. 
havaıl•nın• pamuk 1 e ı en met ey gırec ır. 

tihap ettifi heyet dün ktııat v• 800 metre serbest yüzme mü 
• • kili Muatafo Şeref Beyi ziyaretle 

vaziyetini yeni kararname hakkında temen- aabakasma: 

t tk•k d• 1 nilerini söyleyeceklerdi. Mustafa hmfrden Rasim Bey, Ban-
e 1 e ıyor ar Şeref Bey evvelki akf&ID Yalova- dırmadan Hasan Bey, İstanbul 
lzmirden yazılıyor: - Ev- ya ıittiğinden heyet vekil Beyi dan Salinı B JK.ocaeliden Yusuf 

velki alqam Ege mıntakaıında bulamamı,tır .. Heyet Yalovaya Bey cirece:ktir. 

kik d bul k siderek temennilerde bulunacak- d k 
sanayi tet . aıbn a unma tır. Heyetle lstanbul meb'wıu Va· Bun an s~a 4XSO hayra 
üzere şehrimize gelen Sovyet 11f Bey de Yalovaya gidecektir. yarııı yapılacaktır. Bu yarııın 
Ye Türk mütehauıaları dün ha- Favoriıi zannımıza nazaran ı-
zı resmi ziyaretlerden ıonra Ti- tanbul mıntakasını temsil eden 
caret odasına gitmi9ler, Ege- Madrid konferansı- Galatasaray bayrak ekibidir. 
nin pamuk mmtakalan, pamuk na gide Yalnız öteki mıntakaları gör 
seriyat miktan ve kalitaları ve meden kat'i bir teY ıöylemek 
sair iktısadi vaziyetler haklan- cek murahhaslar doğru olamez. 
da izahat almıılardır. Mütehaı· Posta, telgraf ve telefon nmnm 80X4 bayrak yarı,ma: 
ııslar Borsadan pamuk nümu- müdürü Fahri Beyle, işletme müdil- lzmirden; Alp Bey, Rasim 
neleri de ahnıtlardır. rü lhıan Cemal ve telsiz rniilıendisl Bey, Vasıf Bey ve Yusuf Bey-

Öyleden sonra heyet, Halka Mazhar Beyler öç Eylülde Madritt• ler i•tirak edeceklerdir. latan-
i toplanacak olan poıla ittihadı konf&- 7 O 

punardaki pamuklu mensucat ranamda bulanmak üzere haraket buldan: Suat B. Şeref B., lek 
fabrikasını gezmi' ve tetkikat- etmişlerdir. Bey, Mehti B. 
ta bulunmuıtur. Bandırmadan; Şakir B., Mus 

Bugün fark sanayi ve şayak Ad b tafa Bey, Şamil Bey; Mehmet 
fabrikaları gezilecektir. ana orsası Bey gireceklerdir. Kocaeliden 

Ak9ama heyet ıerefme s~ ADANA, 24. A. A. - Bugün Bor Ihsan Bey, Ali Haydar Bey, 
viyet konıolaahaııesi tarafın- sada iane pamuğunun okkası 46, ar Sıtkl Bey; Yusuf Bey girPcek. 
dan İzmir Palasta bir ziyafet pamn iki kurut 75 ten, yulaf iki 69 )erdir. 
verilecektir. dan, fasulya üç 90 dan, 1ı:u, yemi 1800 metre ıerbest yüzme 

d h k iki 92 dea, satılmıftır. Pamuk fiyab 1 d 
Heyet, yarın Ay ına are et bir gun evvelkine nazaran fazladır. müsabakasına: zmir en Ra-

edecektir. Fiyatların günden güne artacağı kuv sim Bey, lstanbuldan Salim B., 
Aydın - Nazilli pamuk mın- vetle üınit edilmektedir. Bunun için Bandırmadan Hayri B.; Koca- ' 

takası ehemmiyetle tetkik edi- fazla alıcı karf101nda •atıcılar malla- eliden lhaan B. gireceklerdir. 
lecek ve bu havalide bir gün ka rmı ellerinden Çlkannamaya çalıp. Bundan ıonra Türk bayrak 
lmdıktan sonra ertesi günü Bul yor. Çiftçi vaziyetten memnundur. yarıtı diye bir bayrak yarqı, 
dana gidecekler ve burada Cu- gösterit atlamalar ve gösteriı 
ma ıünü bulunacak olan sanayi dan gelen mümasillerine benze ıu topu yapdacaktır. 
umum müdürü Şerif Beyin ri- mediği cihetle pek tabii fiat re- At } 
Yasetindeki digv er Rus mütehaa- yant arı kabetinden mütee11ir olmakta 
ııalar heyeti ile birlqecekler- idi. Hem bu rekabet cihetini Yaz yar19larınm bqinci haf-
dir. tası bugün Veli efendi çaytrJD. 

hem de tezgah ıahiplerinin 
Şerif Beyin riyasetindeki be- da yapılacaktır. Yan,Iarm 

d E ki • ..ı.. 1m· · menfaatlerini düşünmek gaye- 1 yet ün ı ,._...ıre ge ıtlır. gördüğü ragbet ve a ikadan do 
H E ki eh. d ılın ailedir ki merkezi vaziyette ~ eyet a f ır e aç aıı layı Jatanbul Vilayeti yedinci 
ku et'- btemel olan f b · lan Saraykö·yun·· de 1 aantral) ı" •~ vv 1e mu a n- ' ~ hafta yarı•mı yapmağa karar 
kanın kömür ihtiyacımn temini n:i albnda bir fabrika kurula- " 
noktasını tetkik için bugün Kü cakbr. vermi9tir. Binaenaleyh 9 eylul-

tahyaya oel·--1- ve buradan da B f b k · ı· . l"k b de de Vilayetin tertip ettiği • .,...,,,. u a ri a, ıp ı ği ıp ı fa ri 
ama oiinü (Buldan) da bulun program dahilinde ayrıca bir 

•- kalarmc:lan alacak, boyasını yap 
mak üzere hareket edecektir. yanı yapılacaktır. Bugünkü ya 

tıklan ve çözgüıünü hazırladık 
Görünüşe D&Zaraıı, Saray rı,lar çok heyecanlı ve zevkli o.. 

k .. d b. 1 fabr"k tan sonra dokumacılara dagv ıta oy e ır santra ı a11 açı- lacaktır. Ayni zauıanda olduk-
• lct B f brik _L _ caktır. Dokumacılar alacalan 
acı "· u a anın cuem- ça bir kalabalık toplanacağını 

miyeti memleket için olduğu kendi tezgahlarında dokuduk-
kadar dokumacılığı meslek ~ tan sonra fabrikaya iade edecek zannediyoruz. Y arıtlarda kaza. 
din.mit binlerce küçük aan'at- ler,alacalar fabrikada ıslah ame nacaklara dair görebildiklerimi 
kirlu için de büyüktiiT. liyeaine tabi tutulacaklar, ütü- zi kaydediyoruz. Birinci lngilis 

Sarayköy, Denizli, Buldan lenip kolalanacaklar ve top ha- satıt yanfınm favorisi Jan 
ve Kadıköy havaliıine niabeten line getirilerek piyasaya an:edi Habler Start alırsa kazanmak 
merkezi bir vaziyettedir. Bur.. leceklerdir. Bu ıuretle meyda- ihtimali çoktur. 
larda ise miktan dön beş bine na gelen alacalar Avrupadaki İkinci kotuda: 800 liradan 
yakla,an el desgablarmda köy- mümaailleri derec:eainde olaca- fazla kazanamayan yedi tane 

Hamiller le 
Uzlaşma 

(Başr 1 inci sahifede) 
tealcip tediyata boşlanacak Ye ikinci 
tekilde de taluitler seneden seneye 
artınlarak tam takıit tediyesine ve
racaktır. 

Türkiyenin ikinci ıureli halli ihti
yar etmesinde menfaati vardır. Tür
kiye, aynı zamanda alacaklarından 
bir kısmını tefrike muvafakat etti
ğinden dolayi hiimillere bazı mena
fı teminine amadedir. Bu ikinci tek
le söre senelik taksitler ancak yedin 
ci ••neden itibaren tam olarak tedi
ye edilecrktir. Birinci senede taksi
tin ru:ıft ödenecek, ve 1939 ve 1930 
senelerinde derpiı edilen miktara 
baliğ olmak için beş senede yüzde 
20 nisbetindc artırılacaktrr. 

Dahiliye vekilinin 
Seyahati 

ORDU, 24. A. A. - Teltit seya
hatından avdet etmekte olan Dahi
liye Vekilimiz bugün Karadeniz va
puru ile lim nnnıza geldiler. Vaktin 
müsaadeıizliğinden ıehrimize çıkma 
dılar .Bine yakın halk ve teıekkülla 
re mensup gençler ile köylü mümea~ 
sillcri Vekil Beyi çok parlak tezabü
nıtla vapurda karşılamıılar. Ve bu
ketler takdim etmi,lerdir . Muhtar
lar tarafından verilen ve ımsır baf&k 
lariyle süslenmi! olan buketten mü
teha .. is olan Vekil Bey köylüleri
mizle uzun müddet hasbuhalde bu
lundular. Vekil Beyi hamil vapur 
bir müddet tevekkuftan aonra Sam
sun'• b~reket etti. 

Halk evinin 
Mecmuası 

Halkevinin ilim ve san'at mecmna 
sı 1 te,rinievvelden itibaren İn!İfMll 
batlıyacaktır. Bu huıusfa hazırlık
lara devam edilmektedir . 

Türk - Yunan mah
kemesinde 

Dün muhtelit Türk-Yunan mah
kemesinde 23 davanın mürafaa11 ya
pılmlfbr. Son bir ay içinde mÜ1'11-
faası yapılan davalann adedi 62 clir. 
Bunlardan 5 i talik edilmiı, 5 i ,.,. 
lahiyet harici görülmüı, 52 tanesi 
reddedilmiıtir. Reddedilen davalar
da hükümetimizdea istenen tazmi
nat miktarı bir milyon liradır. 

Son Ankara itilafnameıi mucibin
ce Türk ve Yunan ajanlannm iptal 
ettikleri davaların dosyaları 2800 Ü 
bulmuştur. iptal edilecek daha bir 
çok doıya vardır. Megarovos ismin
de bir kadın bülı:Umeti.nıiz aleyıu
yeni bir dava açnuıtır. Bu kadm Ge 
liboladaki çiftlikleri için 47880 altın 
lira istemektedir. 

Bundan baıka yeni 3 davaya daha 
başlanınıftır. 

Reglatör için müh
let bitiyor 

Otobüslerin ıür'atini tahdit için 
l<onacak reı~tör aleti tatbiki hak
kında verilen mühlet bu ay sonunda 
bitmektedir. Mühlet bir daha tem
dit edilrniyecektir. 
Şimdiye kadar belediyeye verilen 

regl8.tör numunesi 3 Ü bu]muştur. --·---
Nurullah Ata 8. in 

konferansı 
Muallim ve muha.,.ir Nurullah A· 

ta B. dün Halkevinde Latince ve Yu 
nanca tedriaah mevzuunda mün.Jra
§&lr bir konferans vermiıtir. 

Varidat müdürü 
Ankara'dan döndft 
Belediye bütçesi hakkında velıl

lete izahat vermek üzere Ankaraya 
giden varidat müdDrü Nail B. avdet 
etıniıtir. Bütçe heyeti ırekileee -
dik edibniı ve Reiıicümhur Hz. nin 
tasviplerine lktinn etıniıtir. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıklan 

mütehaııııı 
Cumadan maada herpn öfledem 

sonra saat (2,30 dan 5e; kadar la
tanbulda Divonyolunda 118 ruma
ralı buıaıi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve teda.,; eder. Te
lefon: lıtanbul 22398. 

Tayyar ile Devrittir. 

Amerika sefiri 
Mr. Sherrill 
V aşington'a 
Çağırıldı 

(Baıı 1 inci sahifede) 
Amerika sefiri Aaıerilı:a harieİ· 
ye nezareti]e temaa etmek ve sİ· 
yaıi vaziyet hakkında malü
mat vermek Üzere Amerikaya de 
vet edilmiıtir . 

S..fir cenapları daha yakın
larda memleketimize geldiğine 
aöre. ansızın Vatington'a çağ
nlmasma ehemmiyet verilmekte
dir. 

Mr. Sherrill, momleketimiz
de bulunduğu kısa müddet zar· 
fında kendiaini çok sevdirmif. 
tir . 

leneral Romanyaya da 
gidecek 

BÜKREŞ, 25 (A.A.) - Ame
rikan orduau Erkam Harbiye re
isi Douglar Mac Arthur, Roman
ya'da bir tetkik seyahati icra e
decektir. Mumailyeh hilhaua 
Dinyesterde Sovyet hndudunu d 
yare! edecektir. 

Amerika •efiri bahriye 
müzesinde 

iatiyenlere tavCJ#Ut ediyor. 
ve ifçi i.&tiyenler bir meklu 
la lı büromuza müracaat e 
mf!lid iri er. 

iş arayanlar 
497 - Matmazel Hennine kurt 

luı biçki yurdundan M. Papazy 
dan mezun ayni zamanda diploma 
lı isteyenler varsa gerek atöly 
çalıtır a:erek bicki derıi de ve · · 
adres: Küçük Parmak kapu Aptul 
!ah ıokak No 22. _ _. __ _ 
ZA YI - Malülgaziler cemiyetinde 
ve tramvay şirketinden aldığım veı 
kıllan kaybettim. Yenisi çık cağın 
dan hükmü yoktur. Topçu yü 
ba~ılığmdan malülen mütekait Z 
keriya . 

e 

Geyve icra 
Memurluğundan: 

Cemal efendi ve Sıdıka ban 

mın alacaklanndan dolayı ma 

cuz (2352)kilo mauıul denk h 

linde tütün 8 19; 932 tarih per

,embe günü saat 10-12 arasın 

da Geyve İcra daireainde peşin 
para ve pazarlık suretile satıla

caktır. Taliplerin yevmi muay• 
yen ve saatte 932 974 dosya 
numarasına müracaatları ilan 
olunur. ( 4365) 

Amerika sefiri ve refikası Mm. 
Sberrill evvelki giin bahriye mü
zesini ziyaret etmiılerdir. Mr .. ve 
Mm. Sherrill eski padiıablara ait 
kayıklann mahfuz bulunduğu 
kayıkhaneyi gezmiıler ve Zafer !--------------! 
torp!to muhrifi önünden geçOI'" lıtanbul birinci iflas memurluğun 
ken mürettebat larafmdan oel&m- dan: Müfliı Galatada topçularda 
lanmıılardır. S..fir bilhassa Sul-
tan Mebmedi Rabi zamaııma ait 130 No. da kunduracı lsmail Hakkı 
san'atkirane bir surette iılenmİf efendinin tetkikatı bitmiı ve ura del 
tarihi kadirga ile pek ziyade all- teri tanzim krlınmııtır. Dairede ala
kadar olmutlardır. Bu kadirsa 
1630 aenesinde inşa edİlmİf!İr. cakldarın ıörmeleri için hazır bulun 
Ve 148 kürekçi tarafından çekil- durulmuıtur. Alacaklılann ikinci 
mektedir . 

toplanması 15-9-932 perff!mbe günü 
Mr. "" Mm. Sherrill, eski Bala 

riye nezareti salonunda bir müd saat 14 le yapılacağından mükayyet 
det istirahat etmif ve müze mü- alacaldılann yevmi mezkürde hazır 
düril Çezmi Beye teşekkür ede- bulunmaları ilin olunur. 
rek aynlmıthr. 

Dünyada neler oluyor 

Garip bir 
An koğanı 

WAELFRATH, 25. A. A. - Rea 
Havaliıi vilayetlerinden birinde U..... 
met etmekte olan 84 yllflannda bir 
kadın lkametır&hmm yatak odallD!!I 

altından uzun :ııamandanberl bh ..._ 
kun vızıltılar iti~ idi . 

Son ırünlerde bu TI11dtdar dyact.. 
!eşliği ıırade yatak odasmm dllt
tahtalan açılmıı ve takriben 40 bin 
annın yatak odasının altından 1El9-
mek ıuretiyle evin bir tarafmdan dl 
fer tarafına kadar kendilerine bir 
yol yaptıkları ve burada tahminen 
60 libre balı ihtive eden bir buçuk 
metre boyunda bir kofan imal ettik 
leri ıörülmüıtür. Ayrılar buradan çı 
kartlıruf ve kendilerine hllfka lılr 

koğan tedarik edilerek oraya yerı.., 
tirilml,lerdir. 

Prens de Bourbon'un 
katili 

Jsticvap edildi 
PARIS, 25. A .A. - Müıtantik, 

Prenı de Bourbon'un katilini caısua
luk meselesi hakkında isticvap ebnlt 
tir. 

lıticvabın neticesi hakkında b6-
yük bir ketumiyet muhafaza edllmelı 
tedir. 

Zabrtai adliye, ecne'bi zabitlerinin 
.,.., bilbusa İtalyan zabitaımm Ed
ıar de Bourbonun hüviyeti hakkı. 
daki malllmatını teyit etmektedir. 

Bn adem haddı zatında Carlo Lo
rloli isminde blriıi olup 1866 Tqrl
nisanisinde Arco (Trentin) de dot
muttur. V•lideei Joıepbine Paırani 
olup udivacınclan evvel A vuıturya 
Cenerallarmdan Albert de Bourbon' 
an metresi olmaıtur. 

Maktul Thereae ManırlaPlli Re 
evlenmit ondan bir oflu olmaı Te 
sonra z.,..cesinl lmakarak La cerae 
ve ıobra 1892 tarihinde Lo..ıbli na
- altında Fransaya gitmiştir. Ora
da demir yollan nizamatma mugayir 
hareketinden dolayi mahkUm olmut
lur. 1916 ıeneainde Atinaya sltmlş 
orada dolandmcılılıla mehkilm ol
muş IOftra Soutlanıpton'a ve oradan 
Amen'kaya ıitınlı ve .,...da Edgard 
de Bourbon lomlle Amerikan tabiy ... 
tini almqtır. 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

"Tüfek kundak tertibatına ve me 
k•nizma•ına ait ialihat'• hakkında.iri 
icat için sinai müdiriyeti amumiye
ainden iatihıal edilıniı olan 29 ağuı 
too 1928 tarih ve 25077 numaralı ih 
tira beratı hakkındaki hukuk bu ker 
re hafkaama ferağ ve yahut icara 
Terileceği.nden mezkür ihtirayı satın 
elmalı: ve yahut iıticar etmek arzu
ıunda bulunan zevatın latanbul Bah 
çekapııla T q hanında 43-48 numa
ra1-da klin vekili latok efendiye 
müracaat eylemeleri ilan olunur. 

lıtanbal dördüncü icra memurlu
ltandan: Tamamına 5000 lira kıymet 
taktir edilen Penclikte Bağdat cad· 
deainde eeki 4.5 ve 511, yeni 36 ve 
balen 66 numaralar ile mürakkam 
ve kayd.., ıırf mülk mukaddema ar 
sa balen bir bap fmnın lamanu ile, 

ıene ta-mma 5270 lira kıymet tak 
tir edilen ıene ayni mahalde eıki 
.,.. yeni 4225.49/51 Ye halen 103 nu 

maralar ile mürakkam ve kayden 
bir bap hanenin mülk ebnİyeıi ile 
zemini ve halen bahçeyi haTİ bir 
bap hanenin tamamı olan iı'bu iki 
gayri menkülün tamamları ayrı ayn 
ıartnameleri ile açık artırmaya vaze
dilmiı olup 11 Eylül 1932 tarihinde 
!artn&meleri divan haneye talik O: 
dilerek 1 Teıriııi evvel 1932 tarihine 
müsadif cumarteai ıünü saat 14 teo 
17 ye kadar lıtanbul Dördüncü icra 
dairesinde açık arttırma ile aatılaca~ 
tır. Artırmala,ra iıtirak için yüzde 
yedi teminat almır, müterakim verıi 
!er ile belediye resimleri, vakıf, .,.__ 
releri müıterilere aittir. icra n if

w kanununun 114 uncu maddesine 
tevfikan haklan Tapu ıicillerile sa
bit olmryan ipotekli alacaklılar ile 
diğer alikadaranm ve irtifak hakla 
sah.iplerinin, bu haklarını ve huıuıiy 
le faiz ve masarife dair olan idcliala
nm il&n tarihinden itibaren 20 ııüıı 
içinde evrlk müıpeteleri ile bildirme 
leri liznndır Alui halde haldan Ta.
pu aicilleri ile aalıit olmıyanlar H· 

tıı bedelinin pay laımuından hanı 
kalırlar. Aliikadarların it bu maddııi 
kanuniye ahımını- gön tevfiki ı
reket etmeleri ve daha fazla maliı
ma.t almak isteyenlerin 932430 doı 
ya numaraıı ile memuriyetimize mü 
racaatları ilan olunur. 

Dünyanın en büyük .---------• 
lüler alaca dokurlar. Şimdiye ğı için fiat ve nefaset rekabetiıt yerli ve arap tayı koşacaktır. D 0 k t 0 r 
kadar köy dokuma tezgablarm den müteessir olmıyacaklardır. Şimdiye kadar oöıterdiği kuv -

Dördüncü yarıt lnciliz yan
tıdır. Bu koşu da handik&plı o
lup en büyük sikleti Pierre ta-

zahire vinci 
.ı. .ı__ el alacal • V b• • BERLIN, 25. A. A. - Rusya fab R ki H kkı 91maktadır. ua meyu...a g en arın ıp e innetice gaye Avrupa reka vete nazaran Bozkurt ile Ogm: rikalan saatte 175 ton kaldıran bir USÇU U 8 
ilkleri tüccarlar tarafından t&o betine kartı oi;nd\m gun·· e ezı"l- b1°rı.birlen·ıe epey çarpı...,cakJar il-· · k ı hl · · · imali" • "lonal • •- y- ~ıncı OfU uniforma i za- za re vınçırun ru 1 etmı'- B ·ı 1 ·klil dd · B" 

Tütün, MiUkirat, Tuz lnhiaar min edilmekte ve tezgah -- Lıp-· mekte olan dokumacılan bu"·ıbil d·ır ve neli· .. ~ bu ı·kı· tayı uz·· erm· • 1 d" B d b. d.. k eyog u, ıtı ca eaı u ·d el • • T .__ Ç ı_ı__ ll&Jl ....., b"t h al • . 1. er ır. u ran ıman •r unya re o-
1 ar enn:n raaya ve ana ..... - !erine dokuma u··cretı" Yerilm-'- tu··n mahvolm-ı~-- ı-~--mak d kal kt ı ana uıa ıuı ve ç ı mama ı, ru teu·s etmektedir. yük Parmak kapu, Afrika ham· 
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Leyli ve Nehari; Avusturya ' Evkaf müdiriyeti ilanları 1 Ankara Ticaret odası 
SİCİLLİ TİCARET 

BÜROSUNDAN: 

Açık münakasaya konup 20 Ağustos 932 tarihinde ihalesi 
icra kılınacağı ilan edilen dördüncü vakıf han kalöriferi kazanı 
ve Radyatör musluklarının teccıidi ameliyatına talip zuhur etme

[ diğinden 3 EylUI 932 cumartesi günü pazarlıkla ihale edilmek 
Cuma ve pa7.ard•• maada her 

1 

üzere .. tekrar mün.akasaya.konm.uştur. Taliplen.·n. şartnameyi gör· gün talebe ka) dını başlanacaktır. 

SENJORJ 
Orta kız mektebi 
Galata, <:ınar Sokak :\o l O 

Sicilli ticaretin 269 numarasında müseccel bulunan Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin esas mukavele
namesinin 13, 20, 23, 26; 32; 44 ve 72 numaralı maddelerinin ta

ıo Eriuldc ders bı~lmı'. 1, mek uzere her giın heyetı fennıyeye ve yevmı ıhale olan cumar-

lıı••••••••••••lıil' i lesi günü saat on beşte idare encümenine müracaatları ilan olu-

dil edildiği ve muaddel şeklin sicilli ticaretçe 16-8-932 tarihinde -~ ·--.., 
tescil edilip mezkur muaddel mevadın berveçhizir neşredildiği i-~~ 

lan olunur. /'Wotl.i.l,h'mJ 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası nizamnamei esasisinda . _ 

· · d'I" 1 H · V k'l · 13201 l 20 Lıınarumıza muvasalatı beklenen: ıcra edılen ta ı at o up eyetı e ı enın numara ı ve _ 
· · · . MERANO vapuru 28 agustos pa-

temmuz 1932 tarihli kararnamesıle tasdike ıktıran ve 2165 numa 1 (!tal y . ta ) d 
. . ... . . . . zar ya ve unarus n an. 

ı-alı ve 3 Ağustos 1932 tarıhlı Resmı Gazetede ıntışar etmıştır. CELIO vapuru 28 ağustos pazar 

- 13 üncü maddenin son fıkrası şu suretle tadil edilmiştir:"Se- (Rusya, Rumanya ve Bulgaristan) 
ııedat iskontosuna veya senedat mukabili kredi ve avanslara tah- dan. 
~isen Bankanın yapacağı emisyon Banka sermayesinin yüzde yet Limanımızdan hareket edecek 

'kd vapurlar: misinin tahsilinden sonra yapılabilecek ve bu emisyon mı arı 
• MERANO vapuru 28 ağustos pa-

n izamnamenin 43 üncü maddesi mucibince tetekkül edecek bir 
komisyon tarafından tesbit edilecektir." 

- 20 inci madde şu suretle tadil edilmiştir: "Bir hisse senedi 
bedelinin yüzde yetmiti tahsil edilmedikçe ferağ olunamaz. Bede 
linin yüzde yetmişi ödenmiş olan hisse senedinin ferağı senedi 
devredenle alanın bu işe mahsus olarak tanzim edecekleri be
yannameler üzerine Banka İdare Meclisince karar ittihaz edilme 
sine ve hissedaran defterine kayıt ve tescil olunmasına mütevak
kıftır. Bu suretle hissedaran defterine kayıt v tescil edilmiyen fe
r ağlar muteber değildir.'' 

- 23 üncü maddenin üçüncü cümlesi töyle tadil edilmittir: 
"Banka İdare Mecliıi lüzum gördüğü takdirde hükıimetin muva
fakatile bu maddeleri ikiter misline iblağ ve üçüncü taksitin te
diyesini lüzum gördüğü kadar tecil edebilir." 

- 26 ıocı maddeye tU fıkra live edilmittir: "HükUmetin ta
lebi ve Meclisi İdare kararile itbu A serisi hiıse senedatı serma 
yenin o/o 25 tine kadar iblağ edilebilir. Munzam hisseler bedeli
nin altın olarak tesviyesi mecburi olmadığı gibi bu hisselerin yüz 

lük kupür olması da tart değildir." 

- 32 inci maddeye Ç 1 kaydile şu fıkra ilave edilmiştir: 
"Banka Borsada mukayyet Devlet tahvilatını veya Devlet kefa
let ve teahhüdünü haiz olup re'sülmal ile faizinin altın esasile tes 
bit edilmit bir para ile tediyesi meşrut tahvilatı veya tediye edil
miş sermayesi akalli beş milyon Türk lirası olan Türk ~ankala
rının tahvili.tını alıp satmak hakkım haizdir. Ancak bu ııe Mer
kez Bankasının tesviye edilmiş sermayesile ihtiyat akçesi mecmu 
unun yüzde ellisinden fazlası tahsis edilemez. Ayni zamanda a
lım muamelesinin icrası için Meclisi ldare azasından asgari be
şinin ittifakı şarttır." 

- 32 inci maddenin D fıkrasına zirdeki hükümler ilave edil

miştir: "Vadesi dokuz ayı tecavüz etmiyen zirai senetler de tica
ri senetler hükmünde iskontoya kabul edilebilir. Şu kadar ki bun 
ların miktan tediye edilmiş sermayenin yüzde on beşine muadil 
meblağla ticari iskonto cüzdanmın yüzde on beşi yekununu teca 
Yüz edemez. Bundan batka hitamı vadesine azami üç ay kalmış 
olan ve bir banka tarafından ibraz edilen üç imzayı muhtevi Ha
zine bonoları da ticari senedat hükmünde iskontoya kabul edilir. 
Ar.cak bu nevi senedatın yekıinu Merkez Bankasının tediye edil
miş sermayesinin yüzde kırkına muadil miktarı tecavüz edemez. 
Şu kadar ki Meclisi idare bu miktarı ve vadeyi azami iki misline 
iblağ edebilir. Bu nevi Hazine bonolarının iskonto nisbeti Maliye 
Vekaletile Banka Meclisi idaresi arasında takarrür ettirilir." 

- 32 inci maddeye H işaretile şu fıkra ilave olunmuıtur: 
''Banka Hazinenin hitamı vadesine azami üç ay kalmış bonoları
nı resen iskonto edebilmek salahiyetini haizdir. Şu kadar ki bu 
İse Bankanm tesviye edilmiş ser\mayesinin yüzde kırkından faz
l~sı tahsis edilemez. Bu suretle iskonto edilecek olan Hazine bo
nolarına tatbik edilecek faiz nisbeti Banka Meclisi idaresince ay-

• 1 " rıca tayın o un ur. 
_ 32 inci maddeye K işaretile !U fıkra ili.ve edilmiştir: "Yu 

kardaki fıkralarda zikredilen kuyut ve şurut mahfuz kalmak şar
tile Banka iskonto etmek salahiyetine malik olduğu Hazine bono 
larile ticari ve zirai senetler üzerine avans ve kredi vermek hak-

zar (Bur.gaz, Varna, Köstence, Su
lina, Kalas ve lbraile) ye. 

ABAZZIA vapuru 29 ağustos pa-
z.artesi (Sel3.nik, Volos, Pire, Patras, 
Brendizi, Ankona, Venedik, Tries

te, Fiume ve Trieste) ye . 
CELIO vapuru 29 ağustos pazaı·

tesi (Pire, Katanya, Napoli, Marsil

ya ve Cenova) ya. 
Şimali, Cenubi ve merkezi Ameri

ka ile A vusturalya, yeni Zeyland ve 
Aksayı ıark için doğru bilet verir. 
"ITALIA'' vapur kumpanyasının 

lükı vapurlarile müttehit servis. 
Her nevi tafsilat ıçın "Galatada 

Merkez Rıhtım Han (Lloyd Tries-
tino) ser acentesine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galatasarayındaki yazdıa 
ne. Telefon Beyoğlu : 2490. 

Kırklareli Asliye H. mahkemesin
den :Kırklarelinin Karacaibrabim ma 
hallesinden Etem oğlu Ali Efendi 
kızı Ayşe Hanımın kocası lstanbul
da berberi.,., cemiyetinde kayıtlı Oı
man Efendi oğlu Nihat Efendinin 
evine avdetinin ihtarı talebine da
ir ikame eylediği davanın İcra kılı

nan muhakemesinde kanunumedeni-
nin 132 inci maddesine tevfikan mu 
maileyh Nihat Efendinin hükmün 
tebliği tarihinden itibaren bir ay 
zarfında evine avdet eyleınesinin 

ihtarına 9-8-1931 tarih ve 247-244 
nıımarasile karar verilmiıı ve tebliği 
talep edilen ilam; Nihat Efendinin 
ikametgihının meçhul kalması yü
zünden bila tebliğ iade kılusmlf ve 
müddeiye de ilanen tebliğini ta· 
lep eylemiş olmakla keyfiyettin 
Kırldarelinde müntqir Y eıilyurt, ve 
İstanbulda müntqir Milliyet gazete. 
sile il&nına karar verilmiş olmakla 
il.imın bir sureti mahkeme divanha-
neıine talik kılınmıı ve gazetelerle 
de ilin edihniş olduğundan tebliğ ta 
rihinden itibaren kanuni müddeti i
çimle müracaat etmesi ve akıi tak
dirde hükmün iktisabı kat'iyyet et
mit nazarile bakılacağı il.an olunur. 

lstanbul ikinci icra memurluğun. 

dan: Mukaddema Beyoğlunda Tak
simde istiklal caddesinde 51, 53 nu 
marada yeni kasap ticarethanesinde 
iken halen ikametkahi meçhul bulu 
nan Perlepeli Abdurrahman Mefa
hir beye. S. S. C. 1. Ticareti hariciye 
mümesıilliğine izafeten ve vekaleten 
avukat lsak Sages efendinin müek
kili emrine imza eylediğiniz beheri 
( 1000) dolarlık 30-5-929 ve J..6..929 

kına da sahiptir." vadeli cem'an (2000) 'k'b· • ı 
ed'\ . _ "B k ı ı ın oo ar-

- 44 üncü maddeye zirdeki fıkra ilave 1 mıştır: an a ' lık iki kıt'a senet mucibince ve meb 
döviz tevdiatı kabulüne ve karşılıklı karşılıksız avans almağa me- lağı mezburun Türk parasile tutarı 
:zundur. Bu kabil muameleler için icabında vereceği faizler mik- olan (4250) dörtbin ikiyüzelli lira
dan baladaki tahdide tabi değildir.'' nın yüzde 5 faiz ve protesto ve ma· 

sarifi icra.iye ve ücreti vekalet ile 

nur. ( 4360) 

Cilt Letafeti GÜZELLİGIN Esasıdır 
Yüzii günet ve terin tahribatından korumak için 

Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT CEVAT 
ecza nesidir. 

lstanbul: Selçuk Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt kabul muamelesi: 1 Eylulden 15 eylule kadardır: 
Cumartesi - Pazartesi - Perşembe günleri saat ondan on al-

tıya kadaı· muracaat kabul edilir. 
2 -İkmal imtihanlaı aşağıda yazılan günlerde yapılacaktır: 
Talebe hanımların saat sekiz buçukta mektepte bulunmaları. 
10 Eylul. 1932 Riyaziye - Tarih - coğrafya - Vatani malu-

mat - Resim ve mesleki resim. 
12 Eylul 1932 Türkçe - hıfzıssıhha - Çocuk bakımı ve ev. 

İdaresi. 

14/ Eylul/ 1932 Beyaz ve renkli işleme - Çamaşır - Moda • 
Elbise. 

15/ Eylul, 1932 Fransızca - Hayvanat - Nebatat - Hikmet • 
Kimya - Arziyat. 

Yüksek Baytar Mektebi 
Kabul Şeraiti 

1 - Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Yalnız lise mezunları kabul olunurlar. 
3 - Talipler aşağıda yazılı vesaiki İstidalarına raptederek 

lstanbul'da bulunanlar Selimiyede Yıüksek Baytar mektebi rek
törlüğüne, taşrauakileı· mahalli Baytar müdürlüklerine müracaat 
etmelidir !er. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu natık hüvi
yet cüzdanı, 

B) Mütehassısları tam hastane heyetinden istihsal edilmi! 
nümunesine muvafık ve musaddak resimli bir kıt'a raporu (bura 
por hastane baştabiplerinin resmi mührile memhur ve mazruf o
larak tabipler tarafından diğer evrakile birlikte gönderilecektir) 

bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbekir nümune has
taneleri; İstanbul Çocuk hastanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana 
ve Samsun memleket ha.slanelerinden ibar111ttir.Buıılardıı. muaye
ne olunmak için bu haıtaııelerı., mensup oldukları Vekaletlerin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürliiklerıne t .. Iipler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

C) Lise şehadetnamesi 
D) Ahval ve ahlakı şahsiyesi mazbut olduğuna dair polisten 

musaddak hüsnühal varakası 
E) Terki tahsil ettiği, veya mektepten ihraç ed'ildiği, veya

hut mektebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mah
susası mucibince hükıimetin göstereceği mahallerde muayyen 
müddet hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükıimetçe yapılan ma 
sarifi maa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında nümu
neıi veçhile Noterden musaddak kefaletname senedi. 

F) - Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul şeraitini haiz olanlardan taşradan talip olanların 

yol masrafı hükumet tarafından tesviye olunacaktu. (Bunun i
çin taliplerin yaptıkları masrafı gösterir evrakı müsbiteyi ibraz 
etmeleri laznı:dır.) 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. 

DAKTiLO ARANIYOR 
Avukat yazılıanelerinde çalışmış 

tecrübeli bir daktiloya ihtiyacun 
vardır. Talip olanların 4 üncü Vakıf 
Hanında 4 üneü katta 13 No. ya mü 
racaat etmeleri. 

lstanbul asliye mabkemesi birinci 
hukuk dairesi ticaret kısmından: Su 
varisi bulunduğum Kemal vapuru
nun hamulesini Kuru çqme ittisalin 
deki kömür deposu iskelesine Boşal 
lcıı.cağı esnada bir ecnebi vapurunun 
hilafınizam sfü·atle seyrinden dola
yi hasıl olan dalgalardan Adalet va
purunun üzerine düşmüı ve bu yüz. 

den vukubulan lıaııara binaen Ke-
mal vapuru süvarisi tarafından tan-
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1 lst. Mr. l(umanda ·~ a ına. n1.1 k 11'. l 

Ampul 
adet 
800 Muhtelif Wat Kuleli mektebi 
350 " " Baytar " · 

Yukarda miktarları yazılı elektrik ampulleri ayrı ayrı olm 
üzere pazarlıkla satın almacaktır. Pazarlıkları 28 8 932 paz 
günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evs 
ve şeraitini anlamak için her gün ve muayyen saatinde de ten 
natlarile birlikte Merkez K. satm alma komisyonuna müraca; 
ları. (29) (4383) .... ,.. 

Merkez kumandanlığı mües- zarlığmdan sarfı nazar edildi 
sesab ihtiyacı için yetmiş bin ilan olunur. (24) (435 
kilo sade yağının teklif fiyatı "' * • 
gali görüldüğünden 28 Ağus- Süvari Binicilik mektebi eı 
tos pazar günü saat 14 te pazar ' rindeki Küçük Zabit mekt, 
lığı icra edilecektir. Taliplerin talebesinin ikamet ettiği Şi 
evsaf ve şeraitini anlamak üze karakolundaki elektrik tesisı 
re her gün ve muayyen günün- nın tamiratı 28 8 932 pazar 
de pazarlığa iştirak edeceklerin ı nü saat 1 O dan l 2 ye kaııar p 
teminatlarile birlikte komisyo- zarlık suretile muamelesi ya 
na müracaatları. (10) (4281) ı lacağmdan talip olacakların e 

'f 'f "' saf ve şeraitini anlamak üze 
Kavun Karbuz Taze üzüm her gün ve muayyen gününe 

adet adet kilo de Tophane Merkez Kuma 
750 750 500 danlığı satın alma komisyon 
Harp Akademisi efradı ihti- na müracaatları. (26) (438 

yacı için pazarlık suretile yu- "' "' "" 
karda yazılı mevat 27 Ağust05 Hava Makinist mektebi iç 
932 cumartesi günü saat 10 . 360 çeki odun pazarlıkla sat 
dan on ikiye kadar satın alına- alınacaktır. Pazarlığı 31 Ağu 
caktır. Taliplerin Merkez ku- tos 932 çarşamba günü saat · 
mand'anlığı sahn alma komi•- dan 12 ye kadar Tophaned 
yonuna müracaatları. Merkez Kumandanlığı satın a 

(25) (4380) ma komisyonunda icra kılını 
"' "' "' cakbr. Taliplerin şartnamesi 

Merkez Kumandanlığına görmek için komisyona mür 
merbut müessesat ihtiyacı için caatları ve iştirak için de mm 
28 8 932 pazar günü pazarlığı yen vaktinde komisyonda ha 
yapılacak 500 ton arpanın pa- zır bulunmaları. (30) 4384) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Halil İrfan Beyin 3320 hesap numaralı borç senedile istikra 
eylediği mebaliğ mukabilinde Sandığımız namına merhun Süleı 
maniyede Süleymaniye mahallesinde Kemeraltı caddesinde es! 

36 ve yeni 32, 34 numaralı otuz artın arsa üzerinde ve üstünd 
ah,ap bir oda ve çıkmayı havi tonoz bir dükkanın tamamı vade
sinde borcun ödenmemesi hasebile satılığa çıkarılarak icra kılı 
nan ale!Ji müzayede neticesinde 168 lira bedel ile müşterisi üze 
rinde t.tkarrür etmiş ve mezkur bedel haddilayıkında görülmed 
ğindeo tekrar müzayedeye çıkanlmıı ise de hasbelicap tehir ed• 
len müzayedesinin 3 9 932 tarihine müsadif cumartesi günü sa 
at oo ~ buçukta İcrası mukarrer bulunduğundan talip olanları 
mezkıir gün ve saatte Sandık idaresine müracaat eylemeleri li 
zumu ilan olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar 

Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarmdı 
54,600 üçüncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 120 
M3 Blokun kapalı zarfla münaka.sası 10 Eylul 1932 cumartes 
günü saat 15 te Ankara' da İdare Merkezinde yapılacktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşadakiİdare veznelerinde behe 
ri beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (4215) 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 88 kalem Olçm• 
aleti, demir, pirinç kaynak teli, Tampon grasör garnitürü; sa 
bun; ainger maden cilası, elektrik malzemesi, sicimler, mühür v 

damgalar, çekiç, kazma; kürek ve tırpan saplan; fırça ve süpür 
ge; kalın ve İnce Amerikan bezleri, patiska; çadır; hortum; der 
ve kösele; kömür küfesi; baskül; kese kağıdı, ve Mudanya'd 
teslim şartile 2000 adet tuğla ve saire gibi muhtelifülcins mal 
zemenin pazarlığı 29-8-932 tarihine müsadif pazarte5İ günü ma· 
ğazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 
11 e kadar mağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeler 
bu baptaki malzemenin müfredat liatesi mağaza dahilinde asıl
mış olup nümu.oe getirilmesi icap eden malzeme için pazarlık gü
nü nümune getirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceğı 
ilan olunur. (4386) 

- 72 inci madenin son üç cümlesi cu ~ekilde tadil edilmiştir: • li 
3' '3' ma an ve po · çe ve emre muharrer 

"Mürakebe komisyonu azalarının müddeti iki senedir. Her sene senet yohıyle tahsili hakkında daire 
nısfı tebdil olunur. Yeniden intihap edilemezler. llk mürakiple- mİ.ze vaki müracaat ve talebi üzerine 
rin biri B ve C diğeri D ıınıh hissedarları tarafından intihap edi- olbapta tanzim ve berayi tebliğ ta
lenlerden olmak üzere ikisi kur'a ile 1933 adi heyeti ıımumiyesin- rafınıza ıı:önderilen ödeme emri ika
de tebdil ve yelerine yenileri intihap olunur. Diğer ikisi de 1934 metki.hi hazırınızın meçhuliyeti iti-

İstanbul sekizinci icra memurlu
ğundan: Bir bon;tan dolayi mahcuz 
cakmakh Arnavut Tüfeği ve kalkan 
;alıir olunan baslık ıı:öıı-üslük ve kol
luk zırh takmılan Ç&rfı İçinde Zin
cirli handa 5 numaı·ah dükkanda bi
ri.,ci açık arttırma ile 31-8-932 ta
rihinde saat 11 den 12 ye kadar sa
tılacağmdan talip olanların mahallin 
de memurine müı·caatları ilin olu

nur. 

~:Pe~;;~!ı~::~o~~~ :~:~:,!Hayriye lisesi müdürlüğünden 
nun 1063 uncu maddesı mucıbmce M · t ·kmal imtihanlarına 1 Eylül Pertembe günü bat•· 

barile tebliğ kılınamıyarak, tebliga-
adi heyeti umumiye içtimaına kadar hizmette devam ederler. tı mukteziyenin bir ay hakkı itiraz 

( 4358) tayini ıuretile ilanen icrası takarrür 
etmi;ı olmakla tarihi ilandan itibaren 

TİCARET lŞLERl UMUM MODORLOCONDEN: 
Esas mukavelırnameai mahalli kanunlarına göre tanzim eclilerek uıulen 

lescik kılman ve 30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun hükümlerin göre tesci
li İstenen Amerika tabiiyetli (Vakum Oil Kompani, lnk.- Vacuum Oil 
Company, ine.) tirketinin vekilete verilen evrakı tetkik edilerek muvafık 
görülmü,tür. Bu evrak arasındaki umumi vekaletnameye cöre tirket na
mına yapacağı işlerden doğacak davalarda bütün mahkemelerde dava 
eden, edilen ve üçüncü şahıs arfatlarile hazır bulunınağa aelahiyetlar olarak 
tayi.n olunan umumi vekil Jamea Pride Anderson Efendidir. Keyfiyet mez 

kUr kanunun yedinci maddesine tevfikan ilin olunur· 

Van Posta ve Telgraf başmüdiriyctinden 
Haftada karşılıklı iki seferli yazın otomobil kışın hayvan ve 

bir seferin mecmu sıkleti yazın bin beş yüz kışın bin iki yüz kilo 
ve altı yüz seksen lira bedeli sabıklı Bitlis D. bekir arası postası 
bin iki yüz elli lira beııelle pey altındadır. Bedel haddi li.yik gö
rülürse 31-8-932 carsamba günü ihale edilecek fazla tafsilat isti-

\ 
• 1 ··d;:: .. ~•- .. +ı~-- {.ıl.~Q\ ven eı·· ı · 

muayyen olan müddeti mezkiire zar 

fmda İcranın durması hakkında şifa 
hi veya tahriri olarak bir itirazi ka 
nuni aerd ve dermeyan ey!emediği
niz taktirde muamelatı müteakibei 
icraiyenin gıyabınızda infazına te

vessül kılınacağı malU.munuz bulun 
mak ve olbaptaki ödeme emrinin teb 
!iği makamına kaim olmalı; üzre key 
fiyet ili.nen tebliğ olunur. 

Devredilecek ihtira berab 
«Tüfek nişangahlarına ait tadilat 

ve islahat'' hakkındaki ihtira için 29 
Ağuato• 1928 tarih ve vilayet ev
rak kaleminin 25079 numarası ile 
mukayyet ihtira berat müracaatı ü
zerindeki hukuk bu kerre satılacağı 
ve yahut ahere icara verileceğinden 
talip olanların İstanbul Bahçekapıda 
Taş hanında 43-48 numarada kain 
vekili lstok efendiye müracaat eyle .. . •-... -

b L. tki'·- . ezunıye ı 
u u.pta te ... t ıcrası 31-8-932 • -· d I"'- d t ) be · kt t b l !anacağından mezlcıir gun e a 111<a ar a e nın me ep e u un-

ilan 

tarihine müsadif ÇUf811'1ba ıünü 

saat (15) e muayyen olup bu qle a
lakadar olanlara,: lstanbul Asliye 
mahkemesi birincf Hukuk dairesinde 
taTİh ve yevmü mezkürda bizzat ha 
xır bulunmalara veya bir vekili ka .. 
nuni .?Öndermeleri lüzumu ilin olu .. lstanbulda Bahçe kapuda 27 n11 

maralı mağaza üstündeki Dairede 
nur. 

kumaı ticaretile metgul Bradfort Ya 
ni Andonyadis ve şürekası şirketi-
nin lstanbul icra itiraz tnerc:üoden l•tanbul İC'ra riyasetinden: lstan-
Konkordato akdi için istihsal eyledi bulda Çiçek pazarında Fındıklıyan 
ği mühlet üzerine konkordato müza hanı albnda bir No. lı mağza.da Kit 
keerıi için tayin edilen 27 ağustoı cılık ticaretile mü,teğil Mehmet Keh 
932 tarihine müaadif cumarteoi gii- nemui efendinin konkordato Webile 
nü bazı he5abat ve muamelatın tet- vuku bulan müracaatı Üzerine icra 
kiki için konkurdato müzakeresine kılınan tetkikat neticesinde konkor

imki.n hisd olamayacağından İ§bu dato talebinin nazarı itibare alınma
müzakere için bu kere tayin edilen s1na ve icra ve ifli.ı kanununun 278 
S eylül 932 taribine müsadif pazar- ve 279 uncu maddeleri mucibince 
teıi günü saat ondörtte mukayyet a- borçluya iki ay mühlet verilmesine 
lacaklıların Galatada Karaköy pa- ı ve lıtanbulda birinci Vakıf hanında 
lasta 3 üncü katta 1 numaradaki Avukat Fahri beyin komiser tayini
yazıhanemizde toplanmaları ve borç ne ve i~bu mühletin ilaniJe beraber 
lularmda hzızır bulunmaları ilan o· icra ve ifli.s daireleri ve Tapu ıicil 
lunur. f mem!lrlukla.ı. ına bildirilmeaine karar 

V ı .,_ı . ..ı. kom.İc.PM-İ· - u--·:•-. ~ -1A.-·-- :t!;_ • 

malan. 

Polis Müdiriyetinden: 
Muhtelif nevide 8036 adet defterin tab ve teclidiyesi alenen 

münakasaya çıkarılmtŞtır. Taliplerin şeraiti öğrenmek ve nümu 
neleri görmek üzere idare komisyonu kalemine ve münakasaya 
iştirak için de yevmi ihale olan 14/9, 932 tarihine müsadif çar
şamba günü saat IS te Vilayet defterdarlık dairesinue müteşek
kil mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4368) 

Edirne Vilayeti 
Encümeni Daimisinden: 

Edirne mmtaka san'at mektebine muktazi tezgah, mengene 
ve saire gibi malzeme münakasaya çıkarılmıştır. 11 9 932 Pa
zar günü ihalesi yaprlacaktır. Talipl~rin şartnameyi ve malr.eme 
listesini görmek üzere Ankara ve lstanbul'da san'at mektebi 
müdürlüklerine, Edirne'de de Daimi Encümene müracaatları ve 
ır.ünakasaya iştirak etmek üzeı·e de 176 liralık teminatı muvak
kate mektubile ihale günü saat 15 te Edirne Vilayeti Daimi En-. . . .~ı~ .. I----.~ 
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Galata' da ABDULLAH EFENDİ Lokantasından: 
liunca senelerden beri muhterem mi.ışt<rilerimden gördüğüm rağbete binaen 

Bugünden itibaren TENEZZÜHE gidecek halkımıza 
Mahııa bir kolaylık olmak emelile, atide yuılı 

Soğuk Yemeklerin Lokantamızda 
Her dai~ huır bulundurulacağı arıı: ve ilin olunur. 

Semiz ıavnlt bUtUn 
pUJç 

kuruş l 00 ı Zeytin yağlı patlıcan dolması Kr. 18 
• .'iO Tereyağlı nefü börekler ., 12 

4 ili il E1lül 932 de devam edecek 

ViYANA BEYNELMİLEL 
SERGİSİNİ 

Ziyaret ediniz. AYnlpanın en mühim mübayaa merkezidir. 28 Aiu•· 
toecan 9 Eylble ı.acı... azimet ve S ili 16 Eylül avdet biletleri ücura
tıncla tenzilat. Talailit için Avusturya sefarethanesine müracaat. Dühu
liye kartlan ve tenzilitL bilet almalı için umumi mümeaailleri bulunan 
Galatuaray'mda NATTA seyahat acentalığma müracaat. Telefon: 
Beyoğlu 4914. 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahallesi 

'f eıilköy Şevketiye 
Sokağı No. 
Arslan 6 

Lira Ku. Cinsi 
168 00 HanelO 9/ 932 

10 9, 933 
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Köyiçl 

• 
Şevketi ye 

• ,. 

ll 

• 
• 
• 
• 
lt 

lt 

)) 

Köyiçi 

Şevketiye 

• 8 48000 • )) 

" 12/ 14 600 00 ,. )) 

• 10 480 00 • )) 
Dibek 7 60 00 Ahır » 

ll 9 3600 » » 
İstasyon 3 180 00 Gazino » 

• 
Hatb.,.u 

Bulvar 
Üçüncü 

lt 

Kalaycı 
Güvercin 
İstasyon 

• 
)) 

Çekmece 
Köy civan 

3! 1 96 00 Dükkan » 
6 9000)) )) 
19 600 00 M ubabç• .l:oşi:,. 

6 36 00 Ahtap hane» 
18 120 00 » » 
49 36 00 Kagir dü.Ui n ,. 

13 72 00 Ahtap hane» 
68, 88 300 00 )) )) 
90; 92 300 00 » » 
108-110 180 00 )) lt 

2 3000 » » 
O 108 00 4 krta' tarla 8-

istasyon 1 
12-32ila8-12-33 

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

Y etilköyde ki.in numara ve evsafı aairesi yukanda yazılı 
emllk ve arazi hizalannda gö.terilen müddetlerle icara verilece
ğinden talip olanların ihale ıünü olan 3 EylUl 932 tarihine müsa
dif cumartesi günü saat 13 te pey akçelerile fazla izahat al
mak isteyenlerin de hergün Balarköy malmüdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. (4026) 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

Ka:rıt Te kabul eski talebeden İatanbulda bulunan leyli mec.
canflerin 27 Aiuatos 1932 cumartesi gününden ve tatradaki mec.
canilerle umum leyb ve nehari talebenin 1 Eylul pertembe ıünün 
den itibaren kayıtlannın tecdidine batlanacak ve bu muamele 
S EylOl pazarteei ıfuıüne kadar devam edecektir. Tecdidi kayıt 
ancak ücretin verilmeeile kabil olabilecek; muayyen müddetin 
hitamından sonra kayıtlarını tecdit ettirmeyen talebenin yerine 
talebe almacak ve yerleri kapanacakbr. Yeni talebe namzet kayıt 
muameleaine S EylUl 1932 pazartesi günü nihayet verilecf'k; bu 
tarihten sonra yeni talebenin duhul imtibanlarile kat'i kabulle
rine müteallik muamele yapılacaktır. 

Bu •ene nehari alınmayacakbr. 
İmtihanlar umum •wıf ikmal ve mazeret imtihanlarile Ey

lul mezuniyet imtihanları eylUlün beşinci pazartesi gününden 
on yedinci cumartesi ıününe kadar devam edecektir. 

İmtihanlarla alakası olmayan talebenin tedrisata batlanıaz
dan evvel mektepte ibate ve iatelerine imkan yoktur. 

Ücretler ilk kısım talebeaı için 27S, orta, liıe ve ihzari ve ti
careet launı talebeai için 300 liradır. 

T akaitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kaydı 
müteakıp, ikinci birinci kanun, üçüncü mart ba§ındad'ır. 

İkinci ve üçüncü taksitler azami 10 gün imhal edilebilir. Bu 
müddet zarfında taksitini veremeyecek talebenin mektebe ne
hari olarak dahi devamına kanunen imkan yoktur. 

Kaydını ilk taksitte leyli olarak yapbrmıt olan talebenin. 
ikinci veya üçüncü taksitler zamanlarında her ne sebeple olursa 
olıun kaydı nehariye tahvil edilemez· 

Birkaç kardet leyli ücretli olarak devam edecek olur ve kar- 1 

dq olduklanm bulunduklan mahal mecliıi idarelerinden muaad
dak karde, mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreti tam, 
ikincinin ücreti yüzde onbet, üçüııcünün ücreti yüzde yirmi ten
.ı:ilata tabidir. 

1452 numaralı kanunun yedinci ve daha atağı derecelerine 
ttkabül eden mikdarlardan maat alan devlet memurlannın çocuk 
la.rı pederlerinin bu vaziyetlerini remı.i bir vesika ile tevsik ede
cek olurlarsa ücretlerinden 1üzde 10 tenzilat yapılacaktır. Bu ve
ailı..amn her taksitte tecd~di 9artbr. ( 4249) 

,ıstanbril Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Ambalijlık 3000 metre yerli bezi (Memhur nümıınesi
ne ıöre) açık kırdırmaya konulmuıtur. 

2 - Kırdırma ıartlan kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 
Gümrükleri Muhafaza Batmüdürlüğünden alınacakbr. 

Kalorifer Tesisatı Münakasası :: 

• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Alpullu Şeker F•brikalnıaıa yeni mahıul normal toz ,ekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 

(36.75) otuz alb lira yetmiı bq kuruşt~r. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene ıatılmağa baılaamıştır. Taıradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi ıiparit vukuunda ve mütebakisi hamule senedi mukabi· 
!inde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. 
Milıteri İllerse sigorta ettirilir. 
lstanbul, Bahçekapı, 4üncll Vakıf H-ın, 4 cü kat, Tel. 24470-79 Telgraf İstanbul Şeker. 

Cinsi 
Ekmek 
Sabun 
Soğan 

Z. Tanesi 
Z. Yağı 
Arpa 
Saman 
G. Yağı 
Mercimek ' 
Bulgur 
S. eti 
K. eti 
Fasuly• 
Kömür 
Odun 
Nohut 
Patates 
Pirinç 
Pekmez 
Un 
S. Yağı 
Şeker 

K. üzüm 

3 üncü kolordu ilanları 

Kilo 
150000 

5000 
17000 

1000 
1200 

60000 
60000 
12800 
13000 
71000 
99000 

1200 
21000 
14000 

700000 
19000 
8000 

15000 
11000 
15000 
9500 
2000 

11000 

Tarihi 
27-8-932 

., 

.. .. .. 
28-8-932 

,, 
.. 
., 

29-8-932 
.. 
,, 
.. 

6-9-932 

.. .. .. .. 
31-8-932 

.. .. .. 

İhale günleri 
Cumartesi 

.. 
,, .. .. 

Pazar 
., 
.. .. 

Pazartesi 
., 
.. 

' .. 
Çarşamba 

., 

.. 
,, 

.. .. .. 
,, u 

12 
10 

9 
11 
10 
12 
10 
11 
9 
9 

10 
11 
12 

9 
10 
11 
11 
12 
9 

10 
11 
12 

Yukarda cins miktan ve tarih saatleri gösterilen günlerde yir. 
mi üç kalem erzak münakasaya konulmu§tur. Talip olanlar şart. 
name ve ıeraiti hususiye ve evaafi anlamak üzere Kilis a1keri sa
tın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. (641) (3882) 

• .y. .y. 

İzmirdeki kıtaat ihtiyacı için atağıda yazılı iki kalem erzak 
kapalı zarfla münaka1aya konmuştur. İhale tarihleri hizalarında 
gösterilmittir. Taliplerin İzmitte 23. Fırka ıatın alma komisyo-
nuna müracaatlan. (660) (4022) 
Cinai Mikdan lhale tarihi Günü Saati 

Makama 23,270 kilo 27 /8/ 932 Cumartesi 10. 
Patates 54402 kilo 28/8/932 Pazar 14. .... 

Denizli'deki kıtaat ihtiyacı için qağıda isimleri yazılı •-elik 
altı kalem erzak hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. Taliplerin Denizlide satın alma komis-
yonuna müracaatlan. (6S2) (4054) 
Erzakm cinai Kilo Ta. Gün Saat 
Kuru ot 380887 29/ 8/ 932 Pazartesi 8 
Arpa 627871 " " 10 
Saman 709240 " " 11 
Un 391S90 27 / 8/932 Çar,aınba 8 
Sade yağı 9095 " " 10 
Sığır eti 93336 28/ 8 1932 Cumartesi 8 ... 

Manisada dört mahalledeki 
kıt'alar için alınacak sığır eti 
mikd'ar ve ihale günleri aşağı· 
ya yazılmıttır, Kapalı zarfla 
münakasaya konulduğundan ta 
!iplerin 16 ıncı fırka alım satım 
komisyonuna müracaatlan. 

* 
nakasaya konmuştur. İhalesi 
S/ 9/ 932 pazart>.;:İ günü eaat 
15 tedir. Şartnamesi komisyon 
dadır. Taliplerin Antalya alım 
satım komisyonuna müracaat-
ları. (679) (4121) 

Sığır eti 83343 kilo 
"' "' 'f. 

.. ................ , 
Ecnebi memleketlere 

giden tüccar ve 
seyyahlara 

Banta ~oınıner~iJale 
lTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçeıi: 

580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) 
satar 

Liret, frank, 1 ngıliz lirası veya 
!olan frank olarak satılan bu çek 
'er ıayeıinde nereye gitseniz pa
. anızı kemali emniyetle taıır ve 
ıer zaman İıterseniz dünyanın 

er taı-afrncla, !•birde, otellerde, 
•apurlarda trenlerde hu çekleri 
•n küçük tediyat için nakit ma · 
kamında kolaylıkla istimal ede

ilirainiz. Travellera çekleri ha
i<iki sahibinden bafka kimsenin 
kullanamayacağı bir tekilde ter
tip ve ihlas edilmiıtir. 

iseler 
Alım Satım 

Komisyonundan: 
26-8-932 tarihinde ihale edil 

mek üzere kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulan 
mekteplerin Fizik alatına mah 
sus masa ve dolapların ihale gü 
nü olan 26-8-932 tarihinin cu
maya müsadif olduğu anlaşıl. 
mıt ve 31.8.932 tarhine miisa
dif çarıamba günü ihale günü 
olarak tesbit edilmit olmakla 
keyfiyet ta1hihen ilin olunur. 

(4355) 

Edirne Kız Muallim 
Mektebi Müdürlü

ğünden: 

ı ız v.. r.rkek 

Ameli Hayat 
T• t L• • İstanbul, 
ıcare ısesı Te1~:~~10f~630 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekfiletinin tasdikına iktiran ederek 

2 devreli TiCARET LiSESi olmuştur. 
Orta kı·s a ilk mektep L' k Orta mektef 

mın mezunları ıse ısmına mezunları 
KABUL EDİLİR. 

Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
Memleketin iktisadi ve ticari aahaamda en muvaffak unsurlan ye

tiıtinnekte devam etmek için lban ve meılek derslerine son derece 
kıymet vermiıtir. Mektebin yeni derecesine göre mezunları a1i ticaret 
tahsiline devam edebilirler. Kayıt muameleıine 1 Eylulde ba,Ianacakhr. 
Kayıt günlerı: Cumartesi,pazarteai ve perşembe saat 10 dan 16 ya kadar 

rTs tKikiiJ- LeyLi;r~Sİ 
iLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HAVİDİR 

Bütün ımıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumarte•i, Pazartesi, Çarf8mha günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZi ARKASINDA 
··---------Telefon 22534 

Kandilli Kız Lisesi 
Müdürlüğünden : 

Ağuıtoıun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çarşamba g iinleri 
leyli ücretli talebe aydına batlanaeakbr. 1 Eylul tarihlnden itibaren de 
cumartesi, pazartesi, çartamba günleri nehari, ücretli leyli kayıt mua· 
melesi yapılacakta-. Ücret şeraiti senede 225 liradır. Oç taksitte alınır. 
Bilfiil memur olup haremin 7 inci derecesinden itibaren ıqağr maaı 

alanlann evlatlan için '7c 10 tenzilat yapılır. Yeni talebe kayıt muamele
si için hüviyet cüzdanı f.!1 , sıhhat raporu mektep şahadetname veya 
tasdiknameai, 6 adet fotoğral lazımdır. Fazla talsilat .için yukarda göı
terilen günlerde mektep idaresine miiracaat edilmesi. Eylul birden iti
baren aynı günlerde asli talebenin kayıtlan tecdit edilecek müracaat el· 
miyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. Eyliiliin 3 üncü cumar· 
teai gününden itibaren mezuniyet ve diğer ıınınarm ikmal im· 
tihanlarına başlanacaktır. Alakadarların mektebe müracaatlan. 

Yüksek Ziraat Mektebi kayıt 
ve kabul şeraiti 

Ankara Yüksek Ziraat mektebine 1933 ıenei tedrisiyeai ıçırı 

sitajyer talebe alınecakbr. Kayıt ve kabul edilecek efendilerin 
1 - Lise mezunu olmaları 
2 - V ek.aletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene sitaj görme 

leri lazımdır. Sitajyerlere aitaj müddetince 50 elli lira ücretle aY 
rıca harcirah tahaiaatı verilecektir. 

A - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmaları (Hüviyet cüı 
danı) 

B - 1 7 den atağı yaıta olmamaları 
C - Ziraat mektebinin icap ettirdiii kabiliyeti bedeniyeye 

malik ile! ve emrazdan salim olmalan (Doktor raporu ile) 
Ç- Sitaj .cya ıahsil devreıinin ortasında me,ru mazeretsiz 

aitaj veya mektebi terkedenlerin hükumet tBfafmdan kendilerine 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musaddalc 
kefalet vermeleri (nıektepçe verilecek nümuneye tevfikan) 

Mahalle ihtiyar heyeti ve poliı merkezinin hüsnühal mazba· 
tası bu teraitte dahil olmak isteyen efendilerin eylül 1932 gaye· 
sine kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne mü· 
racaat etmeleri ilin olunur, (4113 

uİLERİn İlk Mektep Kitapları -----
Memleketimizde ilmin aon telekkilerine göre yazılmışlardır. 

Ciltli, ciltsiz alfabeler, ilk okumak yazmak, bütün sınıflara kıraat kitap
ları, mükemmel gramerler, (Celal Nuri Beyin eıerleri, Rauf Ahmet 
Beyin kıraatleri). Vatandatlık unvanlı yurt bilgileri yepyeni tarzda ve 
fevkaladedir. Bütün (ILERl.1 kitaphaneai kitapları Avrupa ve Ameri
ka eserleri ayarındadır. Toptan için müracaat mahalli: Galata'da Mcr· 
tebani sokağı Kefeli Hüriyet Hanı. Perakende: Beyoğlu'nda Tünel başı 
408 numerolu Serbiadia kütüphanesi. Ankara eaddeıi irfan kütüphanesi, 

Cağaloğlu yokuşu Kainat Kütüphanesi. (640) (3847) 
Kilosu İhale günü 
84960 3/ 91932 Cumartesi 

K.O. kıt'alan hayvanatı için 
28 bin kilo ıaman alınacaktır. 
İhalesi 27-8-932 cumartesi gü. 
nü saat IS te yapılacaktır. Şart 
namesini almak istiyenlerin her 
güıı ve pazarlığa iştirak edecek 
!erin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatlan. 

Mektebimiııin Mayıs 1933 
pyesine kadar ihtiyacı olan 
cin11 ve mikdarları aşağıda ya
zılı (24) kalem erzak ve saire 
ile ( 4) kalem tethir ve tenvir 
levazımı 25 Ağustos 1932 tari
hinden itibaren 20 gün müddet 
le münakasaya konulmuıtur. 
Taliplerin şeraiti anlamak üze
re her g.ün mektep idaresine ve 
münakasaya İftİrak için de 14 
Eylul 1932 çarşamba günü aa
at IS te teminat makbuz veya 
mektuplarile hükiimette müte- \ 
ıekkil komisyona müracaatlan I 
ilan olunur. 

Cinsi Azami Aagari l İlll ............................................ .-

58060 4, 9/ 932 Pazar 
58060 S/ 9/ 932 Pazartesi 
29350 6/9/ 932 Salı .. "' .. 

Antalyadaki kıtaat için aşa· 
ğıda cins TII mikdarı yazılı bir 
kalem erzak kapalı zarfla mü (71S) ( 4317) 

' 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
İzmir emrazı iatilaiye hastahanesi için bir senelik 146 kalem 

eczayı tıbbiye ile 28 kalem laboratuvar malzemesi ayn ayn alent 
münakasa auretile mübayaa edilecektir. Münakasa 12 Eylill 932 
pazartesi ıünü saat 14 te Galata Karaınustafapafa aokağmd'a 
İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda 
icra edileceğinden taliplerin ıartname ve liatelerini &örmek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüiü Ayni
yat muhasipliğine ve latanbulda mezkilr merkez levazım memur 
luiuna müracaatlan. (4272) 

Kilo Kilo 
Sadeyağ 3500 3000 
Pirinç 1500 1000 
Zeytinyağı 1500 1000 
Kuru faıulya 500 400 
Şeker 3000 2500 
Zeytin tanesi 500 400 
Un 1500 1000 
Mercimek 500 300 
Tuz 1000 800 1 
Peynir 1000 800 
Kaşar peyniri 500 300 
Soğan 1500 1200 1 

Nohut 500 300 ı 
Domates ezmesi 300 200 ; 
Çay 50 40 
tkmek 30000 20000 
Koyun eti 6000 4000 
Sığır eti 3000 2000 
Yoğurt 4000 2000 
Süt 3000 1500 
Kırmızı biber 10 5 
Kara biber 10 S 
incir 1000 500 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BOJ~k ikraıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

KAPPS Alm1111 kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz aatar, Beyoflu, lstiklil eadde
a 390, laveç sefareti mıısmcla. 

3 - Kırdırma mezkur Başmüdiriyette kurulacak alım ıa-
tım komisyonu tarafından yapılacakbr. ı--------------------------

F eyziati Liseleri müdürlüğünden: 
Uaüm 600 300 
Sabun 800 800 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan ] 

Kiralık Konforlu Apartman 
4 - Kırdırma 619/ 932 tarihine raalayan salı günü saat 14 

tedir. 
S - H~r istekli, biçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 59 lira 

24 kurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza Batmü_ıliriJr_."-1. memhur nümune-
')'İ istekliler görebilirler, (4163) 

.,.,. . --
~ - -

llk kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanla

nna Eylulün birinden ve amıf ikmal yoklamalarına EylUlün o

nuncu ıününden itibaren batlanıu:aktır, 

Programlar hakkında mallimat almak üzre alakadarların 

mektebe müracaatları. 

Gaz 300 250 
Soda 1500 1000 
Çivit SOOOı>a.ht 4000 

-

Dr. T A Ş Ç 1 Y A N 
Zührevi Ta bnli baatalıklar teda

vihanesi. Eminönü, Köprübatı Re .. 
adive eaddeai, Hüseyin efendi han. 

Nitantaıında Harbiye caddesinde US - 117 No. Selçuk a· 
partmıanmın 2 No. dairesi bir sene müddetle bilmüzayede kira• 
lanacaktır. İhale 29-8-932 pazartesi günü saat on altıda yapıl!'' 
caktır. Müzayedeye ittirak için 30 lira pey akçesi lazımdır. Talip 
)erin tubemize müracaatlan. ( 4263) 

MİLLİYET MATBAASI 


