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NUSHASI S KURUŞTUR 

•• •• uru yor B zı 1 an ehir • 
rı e om 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

aar hl ı! 

Durmak töyle dunun, buh· 
yürüyor. Yani it sahaaı 
lıyor, istihsal müt'iresi dü-

l'or, itıizlik artıyor. 

Hitler Prusya'nın 
idaresini 

eline almak isteyor 

1 Tasarruf 
Yapılıyor 

1 Aile 
Mahremiyeti 
Hulyası! 

!Keriman hanımın kra
liçeliği mürettep mi idi Ne olacak? 

Bu suale, nazari iktİılatta 
re kazanmıt ilimler mubi 

11""-.ı olduğu kadu, •tbild ik 
tta filen eserler meydana 
· it müteşebbisler ilemin-

dabi ıadra tifa Yerecek 
llp gelmemektedir. 

Gelmemektedir, çünkü bir 
buhranın ne oldujtu henüz 

' akla anlatılmamııtır. Buh 
, o kadar mütenevvi surette 

ediliyor ki, bu tenıevW 
kaybolmamak kabil ele

·,. Buhran, kredi sıkıntı
' altın nedretidir, i.tiblik 

lığıdır gibi tek amillere irca 
etile aarib ve vazıh lsah te

"lerinden itibaren; buhran, 
İivazenenin bozulmaaıdır gibi 

&millere irca suretile müp-
izah şcHllerine kadar her 

_ vardır. Bu gen it izah tenev 
·· içinde ittifak olabilir mi? 

Beklenen cevabm almama
• bir de gösteril- tedbir

.. tenevvüünden ileri aeliyor 
illıakika herke., her bükU

veya her devlet buhram i-
ma aöre buhrana tedbir 

" teriyor. Böylece buhran 
ındaki kargaıalık büsbü
artıyor. Fakat hükUmetler 

dilerine göre tedbirler alır-
~ıa, bu tedbirlerin cihan ıah

inde biribirini ifna etmele-
ti tabiidir. Bugünkü hal ele 
'-'namile böyledir. 

Taze bir misal olarak ln
Jllll~enin ıu günlerde Otta
"-' da bir (imparatorluk iktiıa 

lronaresi) aktettiığini zik
ınek kabildir. lnailiz hükU
. , buhranı bertaraf etmek 

İçin cihan tesanüdünün kabil 
otın.adığını anlamıt ve hiç ol
llıazaa İngiliz imparatorluğu 
İçinde olsun buhranı kaldır
llııık ve boğmak çarelerini arat 
lırınajta baılamıttır. Yani ln
liliz hükumeti, kendi batının 
~İne kendisi bakmağa ka
'lr vermittir demektir. 

Eğer dünya, buhranın ma
hiyeti hakkında ittifak edeme2' 
11t ve her memleket anladıp 
•e bildijti gibi buhranı berta
'lf etmek sevdaaına dütene 
lı.ahran zail olur mu? Yoksa 
lı.ahran ancak elbirliğile mi 
Yenilecektir? 

ikinci istikamete doğru, 
'an zamanda, bazı hareketler 
•örülmektedir. Bu hareketle
tiıı batında , Lausanne'da 9 
teınmuzda imzalanan beynel
tıı-ilel borçlar itilafnamesindeki 
leklif nazan dikkati celbedi
l'or. Bet kısımdan ibaret o
lan bu itilifnamenin ilk dört 
lcıanıı münhasıran borç itlerine 
tahsis edilmiş olduğu halde be 
tinci kısım, •buhranı izaleye 
llıatuf bir beynelmilel kongre
lıin akdine tahıiı edilmit bulu
lıuyor. 

ltilifnamenin bu kısma ait 
llıetninde esbabı mucibe olarak 
~buhranın sebebini bertaraf et
llıek ve uzamamaaını temin ey
lemek için alınması iktiza eden 
llıaliye ve iktisat tedbirlerinin 
•ranıp bulunması» zikredilmek 
ledir. Son alman malumata 
aöre beynelmilel kongrenin 
Ottawa kongresinden aonra 
F•at her halde yalwı bir ta
lihte aktedileceği anlatılmak
tadır. 

Bizden, buhranın ittifakla 
lıabul edilebiJir ,amil bir izihı
lbn ve en müessir ilicınm ne 
olduğunun nihayet meydana 
çdcmaaı için temenni •..• 

Müclenis 

Siyasi tahrik, suikastlar 

Alman şehirlerinde bombalar 
patlıyor, 21 ev hasara uğradı 
BERLIN 7 A. 

A.-Dün Kiel 
de büyük 1 ma 
fazanın metba 

!inde bir bom· 
ba patlamı9tır. 
Geceleyin met 
hali kapamak
ta olan demir 
parmaklık par 
çalandıiı ııibi 
büyük vitrinin 
camlan da par 
çalannHttır. in 
fllilı, o kadar 
pddetli olmut
tur ki civarda 
ki evlerin pen
cereleri de ha
rap olmUftur. 
Şüpbeaiz yahu 
di düfmanlan 
tarafmdan irtikap edilmiı olan bu ı çıkanlmamıştır •. E"."el~ gece Al-
auikaatin failleri henüz meydana (Dt!Vamı 2 ıncı sahıfede) 

Kahve, çay, şeker 
ithali için 

Vekalete sorulacak! 
Bu maddeler üzerindeki mua. 
melit bir elden idare edilecek 

işin idaresi için icap eden tedbir alınıyor 

İktısat veklta 
Mustafa Şeref Beg 

lktısat vekaleti teker, kahve 
ve çay ithal eden ve bu madde
lerin toptan ticaretini yapan ta
cirlerin badema ecnebi memle
ketlere sipariıte bulunmadan 

evvel kendi m-faatlerini si.ya
net için evvelemircle lktıaat v&
kaletine müracaat etmeleri li
zım geldiğini Ticaret Odaama 
bildirmit tir. 

Halihazırda gümrüklenme
ğe amade külliyetli miktarda 
şeker, kahve ve çay oolunmak
tadır. Bu maddeler kararname 
mucibince ithal edilecek ve 
memleketin bu meddelere olan 
ihtiyacı epey bir zaman için kar 
tılanmıt bulunacaktır. 

Hükumet 2051 numaralı ka
rarla çay, teker ve kahve ithali 
itlerini bir elden idare edecek
tir. Bunun için timdiden tetbir 
alınmaktadır. Memlekete ihti
yaçtan fazla verilen bu madde
ler serbestçe ithal olunurken bü 
kumet bu maddelerin bir elden 
idaresi için hazırlanmaktadır. 
Bu itibarla tacirlerin zarara gir 
memeleri için mutayakkız ol
malan lazım gelmektedir. T' c- :ı 
ret odası Vekaletin tebliğini 
derhal tacirlere tamim etmittir. 
Bir çok tacirler odaya müraca
atla fazla izahat istemektedir
ler. 

DIJn ırhriml:ıe gelen ve mo:ıelerl gezen Fransız 
se1111ahlarından bir .,rup otomobilde 

Mübadele komisyo
nunda maaşlardan 

rüzde yirmi tenzilAt 
Muhtelit Mübadele Komiı1onu 

h.,eti umumi1eei, taaanuf ınalua
dile bütün memurin ve müıtabde
min IDIUl§lannda yüzde 20 nisbetin
de tenzilat icraıma karar vermiı
tir. 

Bu kararın tatbikine batlanmıf, 
komiıyon memurları afuıtoa maat· 
larmı yüzde 20 ekıik olarak ahmş
larchr. 

Komisyonda, c"" '\er muraflardan 
da mümkün olan t~1UTUfatın icraaı 
tekerrür etmi9tir. 

Dahiliye 
Vekili 

Şükrü.: Kaya Bey 
Zonguldağa gidiyor 

Bir m " .Jdetten beri tehrimiz 
da bulunan ~·-
biliye _Vekili 
Şükrü Kaya B. 
bugün Zongul
dak'a gidecek
tir. Şükrü Ka
ya Beyin Zon
guldak'ta bir 
kaç gün kala
rak m•hallf tet 
kikatta bulun. 
maaı muhte
meldir. 

Muallimleri 
Tasfiye 

60 muallim tasfiye
ye tabi tutuluyor 

latanbul Maarif miidürlüjü vi
IA7et ilk mektep hocalan kadro
aunu teabit etm.iıt;r. Kadro birkaç 

istanbul maarif mildüro 
Haydar Beg 

güne kadar tasdik edilmek li&enı 
vekilete gönderilecektir. Bu ııene 
lıtanbul ilk mektep kadrolanndıi: 
epeyce mühim te~dü_lat vardır. 
Mellf"İ ve yatlan muaaıt olmayan 
60 ilk mektep hocası taafiyeye ta
bi tutulnnqtur. Bunlann içinde te 
kaiitliiklerini clolduranl- tekaüt 
olacaklardır. Bu 60 ~uallimin ye
rine genç bocalar tay~ edilmitler 
dir. Bundan batka ftıbır dahilinde 
ki Tatlı bocalar ela köylenı ırön
derileceklerdir. latanbul ilk mek 
tepler muallim kadrolan tamami
le genç ve faal uzuvlardan mürek 
kep olacaktır. 

Selanik 
Ana/arta 
Ankara 

Mehmet Şeref 
Beyin eseri 

Kemalizm nedir? 

8-u izah Ye tahlil 
eclea eserin yarından 
itibaren tefrikasına 

bıı.t~ıyoruz .. 

Muhlis Sabahattin 
Bey kendisine at

fedilen beyanatı 
tavzih ediyor 

Dünya kraliçeliğine intihap e
dilen Keriman Halia Hanımın e
vine perşeuıbe günü bir muharri· 
rimll gitmİf ve Keriman Hanımın 
baba "nnesi Suada Hanımla ııö
riişmüt ve cuma günkü nüahamı:&· 
da bu mülikat intiıar etmiıti. Dün 
kü nüıbamızda da babııettiğimiz 
ııibi "Keriman Haliı Hanımın kra 
liçe intihap edilmeıile neticelenen 
müsabakayı idare eden refikimiz" 
her aedenııe aaabile9erek bu mü
lakahn "aile mahremiyetine teca
viiz" olduğunu iddia etmitti. Bun 
dan başka bu refikimiz, Keriman 
Haliı Hanımın amc:aaı beıtekir 
Muhlis Sabahattin Beye atfen n"f 
rettiği aözler meyanmda da: "Bi
zim tarafnnızdan ne bir gazeteci 
kabul edilmit, ne de böyle bir söz 
söylenmi9tir. Aile mahremiyetine 
tecavüz eden bu haberin taıniine 
çok müteeaairiz'' cümlelerini ilive 
eımitti. Dün aabab matbaamızin 
tahrir odaaı telefonu çaldı ve fU 
muhavere cereyan etti: · 

- Orası ,.Milliyet'• mi? 
- Evet efendim. 
- Ben Mubliı Sabahattin, Ke-

riman Halisin amcauyım. 
- Buyurunuz! 
- Cümhuriyette, bana atfen 

bazı beyanat çıkmıttı, 
- Gördük efendim, 

-"Oradaki ifadelerim, biraz a-
sabi göaterilmittir, gerçi telefon 
ettiğim zaman, müteeaairdim; fa .. 
kat o ifade ve beyanıınızlL 
muhterem gazeteniz kat'iyyen 
kııadedilmit değildir. Keriman Ha 
liıin büyük valdeıile olan mülika 
b okuduk, bir teY göremedik. Mü
lakat vakidir, ııörütülmüttür. ve 
nezihanedir. Ancak bası gazete
ler büyük harflerle (Keriman H • 
"-evlenmek İ•tiyor) ıribi bat
bklar koymutlar, bundan ailece 
müt-uir olduk. Yoksa, bilhaaaa 
ben, tahııen Milliyetin bürmetkln 
yun, bir ıui tefehhüm biaıl olmuf 
JH tavzihe lüzum görürüm.,, 

Şabaen tanıdığımız Mublia Sa
bahaddin Beyle aramızda seçen 
bu telefon mubaveresini, bir ha
kikatin tecelliıine yardımı itibari
le aynen, yazdık. 

Hüseyin Ragıp Bey 
Moıkova ıeliri Hüseyin Raııp 

Beyin yann aut 10 da Loit Triyeı 
tino kumpanyaamm bir vapurile (J.. 

desa'dan şehrimize eelıneai beklen
mektedir. Ayni vapurla Ruı müte
lıııu11 heyetinin de muvaaalatı muh
temeldir. 

Yusuf Kemal Bey 
Adliye vekili Yuauf Kemal B., 

dün adliyeye ııelerek bir müddet 
tetkikatla meuul olmuttur. 

ltalyan filosu tensik 
ediliyor 

ROMA, 7 (A.A.) - Amiral 
lık mahafilinden alınan bazı ha 
berlere nazaran İtalyan filosu, 
bu ayın 25 inden itibaren tama 
men yeni esaslara ııöre tensik 
edilecektir. Yalmz - aari ve en 
sür'atli cüz'ü tamlar faaliyet 
halinde bulundurulacakbr. 

ÇANAKKALE 
9 ve 10 ağuıtoı Çanakkalede 

Türk milletinin makfiı talibi
nin bir defa daha Gazi Mustafa 

1 
Kemalin dehasile kınldığı ve 

ı yenildiği günlerdir. Şimdi bu 
büyük zaferin 17 inci yıl döoü-

1 

mündeyiz. Bu münasebetle ııa
zetemizin Askeri muharriri 

1 

Harp Akademisi tarihi harp 
muallimi Alt Rıza Bey 4 ma-
kale bazırlamıttır, 7, 8, 9, 10 

1 ağuıtoı 1915 harekatını ve va
ziyetlerini izah ve tahlil eden 
bu makaleleri biribir~nin takir 

1 ben netredeceğiz. 
l Mukaddeme mahiyetinde o
: lan ilk makale buaün ikinci i aahifemizdedir. 

Dk hava değişti, bazı Fransız 
gazeteleri 

garezkir neşriyat yapıyorlar 

fiuya intihap neticesi tespit edilmeden 
Bükreı gazett:leri Türk 

güzelinin kıraliçeliğini ilan etmiıler! 

PARIS. 7 (Milliyet) - Dün1a 
ırüzellik kraliçeıi Keriman Halia 
Hannnm buraya muvaaalabna in
tizar edilmektedir. Dün7a siizeli
nin ftınıfine Pariıin yükııek aalon
lannda birkaç müaamenı verilme 
ai muhtemeldir. Pazuteai akşamı, 
Operada bir temail .,.erilecek ve 
temailde bütün ırünller, buluna
cakbr. Parla kibar ınahafiline 
menaup zevatın dün1a ııüzeline 
b&zı aürprizler hazırladıktan ri
va7et edilmektedir. Bu aürprizler 
araamda güzelimizin, 44Kot Da
zor" da bir hafta devam edecek 
eğlenceli bir ııeyabate iştirak et
mesi kendisinden rica edilecektir. 

Niçin susuyorlar? 
PARIS, 4 (Milliyet) - Dünya 

güzellik kraliçeai intihabına kar
tı Franaada söıterilen alika eaki 
hararetini kaybebni9tir. Franaız 
@azetelerinin dünya sözellik kra-

liçeaine aütunlarmda tabaia ettik
leri yer, iki üç aatm seçmemekte· 
dir. 1 Aiuat ... tan 4 Afuatoea ka
dar, Pariate çıkan blltiin sazete
leri alclırdon. Hepaini ayn ayn tet 
kik ettim. Bunlarda süzelimize a
it tafailit aramanın tamamen bey 
bude olduğuna kanaat setirdim .• 
Bazı ırazeteler, batta müaabaka
dan babia bile etmeie lüzum sör 
memiflerdir. Diler lnamılan da 
aadece Spa' da, bir ıriizellik müaa 
bakaaı tertip edildiğini ve Keri
man Halia Hanımm dün7a ıriizel· 
liğine intihap edildilini haber ver 
mekle iktifa ettiler. öteden beri 
güzellik müaabakalarlle fazla 
meuul olur gibi görünen lntran
ıigent ve Matin ırazetelerl, öteki
lerinden biraz daha fazla tafal
lit veriyorlar. Fakat banlann da 
yazdıktan azami 15 - 20 aabn 11"9 
miyor. Tuhaf değil mi? Belçika 

(Devamı 4 anca abifede) 

. 
. Bu resiınclelcl deais ell•nc•l•ıiııi 81nrıl« ilk •tqt. 1-abul pllf
Jarıııdaıı mubttılil intibelar t•sbit ettlimls unııına düptrler. Halbuld 
bu pllj .ıln.bra plljttlır tt artık .ılnlcaralılar içiıı deniz ve su hasreti 
yoktur. AııJıara'dald l:a mOh11a yeıılllli ve delifiklili İsalı edH mu-

ı..birimiaiıı ....,.... J Wıcii :ıebi/emisdeflir. 



Askeri bahisler 

ÇANAKKALE .• 
Gazi Hz. bir defa da Canakka.. 

lede Türk milletinin 
makôs talihini nasıl yendiler? 

( 

1 
~ozcıı 

~ 
Çanakkale: 6-7 ağustos 1915 vaziyeti 

1 ı zurdu, çunkü bu tahtelbahirler, 
. .. • (Bol ayır) da yapılacak ihraç ha-

Geçenlerde, fngıltere hukume reketlcrinin mevcut tehlikelerine 
ti tarafmdan Reiaicümbur Gazi bİ< tehlike daha katıyordu .• 
Hazretl~~ine ltı;diye edile? . "S:a- f!te bu aebeplerden dolayı (Bo 
nakkale ye daır harp tarihı kıta· la yır) ihraç tasavvuru reddedil
bı Türk efkarı umwniyeainde de- di .. " 
ri~ bir al~ka uyan~ırd_ı.. Yal~~z "2 _ Ana<'olu sahiline ihraç: 
T~ efk~ umumıres~de deg~l, Bidayette cazip göründü.. Fakat 
~u.nya efkarı umum':!e•ı?d': de ın ye.pılacak böyle bir hareketin 25 
ıkaslar yapt!•· Hatta çırkm ~,._ nisanda tecrübe edilen ihraç ha
kançhklar bıle uyandırdı.. Kita- reketlerine benzemeyerek çok b!l· 
bın m?ellifi, bilhaua 25 nisan halıy" mal ola...ağı anlafıldı: Ça-
1915 ihracında, ve ondan sonra nakkale kaaaba.ı üzerine ciddi 
19,15 ":ğuıtoaun~ 9 -re 10 ~~u bir ilerleme hareketi yapıldığı tak 
funlerı~de, .. <;iazı Haz~tleı:ınm dirde, ordunun sağ yanı açık kala 
>ynadı~ı muhun roller uze~.de cak idi. Bu açık yanı da temin et 
ehemmıyetle tevakkuf ebnııtır.. mek l&zmıdı. Binaenaleyh burada 
Bundan istifade ederek ve 25 ni- da 6 fırkaya ihtiyaç vardı .. " 
san harekatını fİmdilik bafka za- "3 - (K.ilitülbahir) e cenup
mana bırakarak bu günlerin tam tan yetipnek için yeni bir teteb-
17 inci yılını bitirip 18 inci yılma biia yapılması fıkkma gelince: 
baıtığı bu dönüm cünlerinde yal- ( Alçıtepe) oin hem timalinde, 
nı7 9 ve 10 ağustostaki Çanakka- hem de cenubunda Türklerin te
le harekatı Üzerinde (Milliyet) siı etmekte olduklan yeni ıiper 
karilerini grzdirmek İstiyoruz: hatlarından dolayı (K.ilitülbahir) 

Gerek 19 şubattan 18 mart ak yaylasma cenuptan ulatmak için 
f&ID!na kadr devam eden donan- yapdack hareketin ağır ve çetin 
ma ıle boğazı zorlayıp geçmek ve pahalı olacağı diifünülmüıtü." 
tetebbüaü, ve gerek bu mümkün "4 - (Anbumu) ndan büyük 
o1may1nca donanma ile elbirliti taarruz taaavvunı: 
yaprak Gelibolu yarun adasına 
kara orduau çıkarmak, ve bu or
du ile Çanakkale miiatahkem mev 
kiioi dü,ürüp donanmayı boğaz
lardan geçirmek planı auya dÜf
tükten sonra ( Ceneral Oğlander) 
İn de dediği gibi, harekatın bun
dan sonraaı için üç yol diifünül
miiftü: 

1 - Çanakkale teşebbüaünden 
vazgeçmek. 

2 - Yeni kuvvetler getirerek 
tazelemek. 

3 - Mevcut kuvvetlerin botluk 
larını tamamlamak ve bu kuvvete 
taze bir fırka kabnak. 

Bu kuvvetlerle Türklerin mu
kavemetini ağır fakat devamlı ıu 
rette aıkı;tırıp yıpratmak0 

Uzun müzakere ve muhabere
lerden sonra ikinci ıeklin tatbikı
na karar verilebilmişti.. Bunun 
için de Ceneral (Hamilton) un ku 
mandaamda yeniden fU kuvvetler 
gönderilmiıti: Temmuzda: 13 Ün 
cü fırka, 9 uncu lngiliz kolordusu. 
(1 O ve 11 inci fırkalar) ve ağu,._ 
toı bidayetinde de 53 ve 54 Üncü 
frrkalar gelmit, bu suretle Hamil
ton'un emrind., 157.000 kiti top
lanmıftı ... 

Hamilton'un taarruz pli.nı: 

Yeni kuvvetler gelince, ne yapı 
lacağına dair vaziyet münakap. 
edildi. 4 türlü plan tetkik edildi: 

1 - Enoa veya (Bolayır) m 
ıimalinde karaya bir ihraç yapd
m.aıı. 

2 - Anadolu aahilirtde bir ih
raç. 

3 - Kilitülbahire cenuptan 
yetişmek için yeni bir gayret J•
pılmftsı. 

4 - Çanakk~le boğazının dar 
yerlerine hakim ve Kilitülbahrin 
ıimalindeki Türk muvaaale hatla 
rını keamek maksadile (Anzak) 
tan büyÜk bir taarruz" 

••• 
" 1 - (Bolayır) a ihraç ulcer

lik noktasından, bir salıilden di
ğer sahile kad .. r fngilizl•rin t...ıa 
füi bir meni tutması içi" bile 3 
fırka "skc..., ihtiyaç Yardı. Çünkü 
bu da~ yne verlettin1ec:ek fngi
liz ku,·vctlerinin hem fimalden, 
hem de cenuptan taarruza ui{raya 
cakları muhakkaktı .. 

Esaaen (Bol ayır) daki hatla
nn kesilmesi için uzun müddet aü 
recek, muhasara fıareketlerine ih 
tiyaç vaı·dı. 

Bun·1an batlı.a, Alman tahtelba 
hirleriniıı Ç1'm·kkale aularmda 
cörünmüş olması da diğer _bir mah 

Anzak kolorduau kumandanı 
Ceneral (Birdvood) un daha 30 
mayısta bqkumandan (Hamil
ton) a verdiği projede: Mevcut 
kuvvetlerine 4 li•a ili.ve edilirae 
Çanak.kalenin dar yerlerine ni.zır 
ve hakim bir mevzi elde edebil
mesi ve sonra bu hattan yapılacak 
kuvvetli bir hamle ile Ceneral 
Birdvood'un elindeki kuvvet ile 
Gelibolu yarım adasını işgal ede
rek, Türklerin cenuptaki muvaaa 
le hatlarını kesmeai ihtimali kuv
vetli olduğunu bildirmişti. Zaten 
Anzaktan taarru7. edilmeıi tasav .. 
vuru çoktan beri Ceneral Hamil• 
ton'un kafasında yer tutmuftu. Bu 
aebeplerden dolayı Ceneral Ha
milton bu proj~yi tatbika karar 
vermişti~" 

Yani Hamilton asıl kuYVetle A
rıburnu mevziini sol cenahından 
ku~tarak (Çonk bayın) ..e (Ko
ca Çinıentepe) yi zaptetmek için 
kararını vermiıti. Bu hareketi ört 
melı:, belli ebnemek için (Seddül
bahir) ıruntakasında, ( Saroa) da 
ve (Kayatepe) civannda aldatıı 
hareketleri yapılacaktı. 

Anzak kolordusunun aol cena· 
hı takviye edilerek (Sovla) lima
nının 4 km. kadar cenubuna uzatı 
lacak. 

9 uncu lngiliz kolorduıu, (Sov
la) ya çıkacak. 

Bu 65,000 kişilik crup, bizim ti 
mal grupumuzun aağ cenahmı ku
falacak ve Marmara kıyıaındaki 
(Akbat) a yürüyecekti. 

Bizim tarafa celince: 
29 ve 30 haziranda cenup cru

punda en eaaslı ve aon lngiliz ve 
Fransız taarruzlarını letkil eden 
teşebbiialer de Türkün yenilmez 
azmi, önünde kırıldıktan sonra nia 
bi 'bir aükiin hasıl olmıııtu. 

Bu niıbi aükiin devresinde dilt 
manın yeni bir letebbüs daha ha
zırlamakta olduğu biaaolunmağa 
batl&ml§b.. Temmuz nihayetine 
doğru (Llmni) adaamda 50,000 
kİfilik yeni kuvvetin toplandığı 
haber alınınıttı. Asıl meaele "düı 
man tetebbüaünün nerden vene su 
retle olabileceiini keatirmekte i-
d ... ı. 

Betinci ordu kumandanı Li
man Paşa, diişm.anın bu yeni te
ıebbüaünü en ziyade bir fırsattan, 
ve ikinci derecede (Anadolu) ta
rafından bekliyordu. 19 uncu fır
ka kumandanı kaymakam Muıta· 
fa Kemal Bey (Gazi Hazretleri) 
İae bu meaelede, düımanın yeni 
letebbüıünün (hakikatte olduğu 

HARİCİ HABERLER 
Hindistan'da 
Neler oluyor? 

İsveç'te kabine 1 Amerika ve 
Buhranı Fransa 

Gandhi ile müzake
rat inkitaa uğradı 

LONDRA, 7 A.A. - Abaer 
Ter, Yeni Delhy'den istihbar e
diyor: İnııiltere'nin cemaatlar 
~le.i hakkında ittihaz et
mit olduğu karar, alakadarlar 
tarafmdan lnııili.z tekliflerinin 
kabulü ihtimallerini günden gü 
ne daha ziyade zaiflatmaktadrr. 
Vaziyet, bilhassa Pençap hükU 
meti memurlarını endişeye dü
türmelctedir. 

B, stırılmadıkları takdirde 
Bombay ve Kitmir hailelerinin 
tekerrürü demek olacak olan 
cemaatler iğtitaşlarınm önüne 
geçilmek makaadile Lahore'da 
asker ve poliı kuvvetleri bulun 
durulmaktadır. 

Her sınıfa mensup rüesa, 
müslümanlarla Sikh'ler arasın
da bir itilaf vücude getirmek İ
çin uğraşmaktadırlar. Fakat bu 
teşebbüslerin muvaffakiyete ile 
tiranı ihtimali pek zaiftir. 

Bu hafta tethit hareketleri 
iki misli olmuştur. Zazıta kuv
vetlerine karsı tecavüzde bulu
nan mütaas11.pların adedi pek 
çoktur. 

Müzakereler netice ı•ermedi 

BOMBAY, 7 A.A. - Lon
dra bükUmetinin Gandbi ile 
yapmakta olduğu müzakereler, 
ıilahaız itaatsizlik mücadelesi
ne nihayet verilmesi meselesi 
ile fevkalade ahval emimamele
rinin geri alınması meselesinde 
birisinin diğerine takdimi mev 
zuu bahsolduğu ıu sırada, bir 
çıkmaza girmittir. 

Londra hükUmetl, Gandbl, 
bir hükGmet muhtariyeti teklif 
etmektedir, bu muhtariyet eya 
letlere verilecek hükumet mub 
tariyetleri ile müterafik olacak 
br. Ayni zamanda istikbalde i
dari tecrübelerinin kafi olmadı
ğı tahakkuk etmiı olan eyalet
leri idare için me.'ul hükUmete 
bir kanunu esasi bahıetmek hu 
suıu da vadolunmaktadır. 

Gandhi, bunlan kabul etmek 
le beraber, eyaletlere ait muh
tariyetin Londra hükiimetlnin 
her türlü kontrölünden azade 
olmasını ıtemektedir. 

Müzakerat, inkitaa uğramıt· 

Baıvekil Kreuger
den 50 bin dolarlık 

bir çek almıı .. 
STOKHOLM, 7 A.A.- Bil! 

vekil M. Ekmen, istifa etmiş
tir. Maliye nazırı M. Hamrin, 
başvekile halef olacak ve fakat 
Maliye nazırlığını muhafaza e
decektir. 

Baıvekilin siyasi olmıyan bir 
takım esbaptan dolayı istifa et 
miş olduğu zannedilmektedir. 

Beşyüz dolarlık çek 

STOKHOLM, 7 A.A.- Kre 

uger işlerini tasfiyeye memur 

edilmiş olan idare adamları, bir 

tebliğ neşretmişlerdir. Mumai

leyhim, bu tebliğlerinde bu se

nenin kanunu•~ni veya şubat 

ayında Nevyork'ta Kreuger'i 

görmüş olan bir şahım mumai 

leyh tarafından 50,000 dolarlık 
bir çek tanzimine ve bu çekin 

natık olduğu meblağın 13 Şu
batta tahsil edilmiş olduğunu 

görmüşlerdir. Fakat bu zevat, 

beraberlerinde hükumet erka

nından birisi bulunduğu halde 

M. Ekman'ı ziyaret ettikleri 
zaman M. Ekman, bu parayı al 

mış olduğunu inkar etciği gibi 

bir çek üzerinde isminin yazıl
mış olduğu iddiasını da kabul 

etmemiştir. 

Ertesi giinil batvekil, parayı 

almıt ve fakat Kreuger' e bu 
bapta bi.rteJ söylemiyeceğini 
Tadetmiı olduğu cihetle inkar 
etmit bulunduğunu hikaye et. 
mittir. 

·······---··- ·····-·-·--
br. 

Rakip cemaatlar 

BOMBAY, 7 A.A. - Med
jab müslümanlan, Sikh'lerin 
kendilerine kar•• ilin etmi.§ ol
duklan "d'ahili harp" i kabul et 
mişlerdir. 

Rakip cemaatler, siyasi mak 
sallarla halk kütlelerinin dini 
taaauplarını istismar etmekte 
ve dini husu.ata tahsis edilmi§ 
olan binalarda nümayitler ter
tip eylemektedirler. 

gibi) Anafartalar mıntakaamda ' elveriıli olanlarını aezmiı, müda
vi.ki olabileceğini, bu suretle ti- faa etmİf olduğunu, artık o za
mal grupumuzu safa çevirmek, manki haaımlarnnız bile tasdik, 
ve en kısa yoldan yanmadanm teyit ve itiraf ebnektedir. Bu va
en dar yerini geçerek en çabuk ziyet kart11mda, ortada bir fa· 
bir aurette (Maydoı)a veya (Ak- kirt vardı amma, o her halde kay 
bat)a varmak suretile boğaz mü- makam Muatafa Kemal değildi .. 
dafaaaını dü,ürmek isteyebilecek Türk ordusunun Alman mütehaa
lerini, en galip bir ihtimal olarak sıslardan teknik sahada istifade 
keatirmitlerdi .. Fakat (O) nun bu etmediğini iddia edecek kadar, 
doğru görü,ünü her nedenıe ordu hodbin deii_Ii_z .. Onu c~ntilmence 
kumandanı takdir ve kabul ebne her zaman ıtıraf ederız. Fakat 
mitti.. Hi.di&eler, vak'alar, dır ki herhangi bir vaziyeti k~vrayq, o· 
Gazi Hazretlerinin düşüncelerini na kartı alı~acak tedbı~Jer ara~ 
teyit etmitti.. amda en docru•unu en zıyade tat 

bikı kabil olanmı bulut itibarile 
Türk ordusu menauplan, Alman * •• 

Burada bir noktaya 
mek istiyoruz: 

İfa.ret et. ordusu menıup]anndan hiç bir za 

1922 seneainde Almanyada net 
redilen büyük harp eaerinde Cene 
ral Liman fon Sanders'in yaveri 
binbaıı Brige, bu kitabın Türkiye 
ye ait kısmında: 

"Hayati bir zaruret bugiln Tür
kiyeyi harp halinde bulunmaya 
mecbur ktlmıflır. Çünkü Türkler 
kendilerine yÜkletilmek iıtenen 
ağır aulh şartlanru kendileri için 
bir ölüm olduğunu gÖrmÜflerdir. 

Bütün millet, vatanm hayat ve 
terefini korumak için Muatafa Ke 
mal Hazretlerinin arkaamdadır .. 

lnaanlann atiyi görmeleri ka
bil değilse de bu hareketin mu
vaffakıyetle neticeleneceğine hük 
molunabilir." 

Dedikten aonra ili.ve ediyor: 
"Mustafa Kemal Ha~retleri, 

bir asker aıfatile ( Mütir Liman 
Fon Sandera) in bir 9akirdidir!." 
diyor .. 

Binbatı Brige, yaverlik ettiği 
Mütir Liman Fon Sanderı Pata
yı, iatediii kadar büyütebilir, hat 
ta kendiainin dediği gibi, "kudret 
Ji ve büyÜk kumandan° vaafma 
da li.yik görebilirler. Fakat hiç 
bir zaman Mustafa Kemal Haz
retleri, aıker ııfatile onun aıla ve 
kat'iyyen şakirdi olamaz .. Bilakis, 
yukarıda işaret ettiğimiz gibi, 
Gazi daha 19 uncu fırka kuman
danı iken, Ceneral Oğlander'in de 
dediği gibi gerek 25 nisan 1915 
te~ ve gerek müttefiklerin ağus· 
tos taarruzundan evvelki devirler
de, umumi vaziyeti, o zaman tam 
14 fırkaya birden kumanda eden, 
Mütir Liman Patadan, çok iyi ve 
çok evvel kavramıf, ve dütmanın 
muhtemel hareketlerinden bizim 
için en tehlikeli, dütman icin en 

man geri kalmamıttır. Belki üa
tünlüğünü ishal etıniştir. Onlar da 
centilmence bunu itiraf etmeli İ· 
diler .. Bilhaaaa Gazi Muatafa Ke
mal için, askeri malUmat ve kud· 
retçe aala ortadan yukarı çıka
mayan Liman Fon Sandera'in f•· 
kridi demek, tera cöriişün, tera 
aöyleyişin ta kendiaidir .. 

Bizimle müttefik olarak omuz 
omuza harbet.nllt olan bir adamın 
bu ters görüşüne, en gÜzel ceva
bı, kendiai ile kartı kartıya aylar 
ca döküştüğümüz düıman orduıu 
nun kumanda makamatmın kana 
atini teabit eden lngiliz harp tari
hinde Ceneral Oğlander, vennek 
tedir. 

Ceneral Oğlander, 19 uncu fır
ka kumandanı kaymakam Musta
fa Kemal (Gazi Hazretleri) ıçın 
bakınız ne diyor: 

"Bir fırka kumandanının tek 
ba,ına muhtelif üç yerde 25 ni
san, 7 ağustos ve 9 ağustosta yap 
tığı ayrı ayrı hareketlerle, mu
kadderatı değiştirecek bu kadar 
büyük zafer temin eylediği tarih
te pek enderdir.'' 

" Daha fırka kumandanı iken 
harikulade dehaaı ve vaziyeti ça
buk kavrayarak yaptığı azimkar 
lıareketleri ile yalnız büyük bir 
muharebenin mecrasını değiıtir .. 
mekle kalmamrf, bilakia belki bıi 
tün bir harbin akıbetini ve hatta 
bir imperatorluğun mukadderatı
n? değiştirecek surette derin tesir 
ler yapmıştır. Onun için, Muıtafa 
Kemal Hazretlerinin dehaaı, Ça· 
nekkale muharebeainde gayet mü 
hinı bir &mil olmuttur!' Bilmem 
Binbatı Brige buna ne der? 

(Yarın 7 Aiuato• hareluih) 
Ali RIZA 

El ile tutulacak bir 
istifade göstermeli 

LONDRA, 7 A. A. - Daily 
T elegrapb gazetesinin Paris 
muhabiri yazıyor: Amerikalı
lar, Fransa'nm Amerika'ya kar 
tı on ziyade mazharı , müsaade 
millet esasına müstenit asgari 
bir tarife kabul etmeğe ikna e
dilebileceği fikrinde bulunmak
tadırlar. 

Amerika, mukabilinde el ile 
tutulac;;.k derecede müsbet bir 
istifade göstermeksizin bir ta -
kım şeyler istemekte olduğunu, 
çünkü kendi tarife.inden tenzi
lat icrası teklifinde bulunmadğı 
nı kabul ve teslim etmektedir. 
Maamafih Fransanın ihtiyar e
deceği fedakarlıklara mukabil 
harp borçlarına müteallik bir 
takım tavizatı kabul etmesi 
muhtemeldir. 

PARtS, 7 A.A. - Amerika 
sefiri, dün hariciye nezaretine 
bir nota tevdi etmiştir. Bu nota 
da Fransa ile yeni bir ticaret 
muahedenamesi aktedilmesi 
hakkındaki Amerikan metale
batı izah ve tasrih edilmekte
dir. 

Bitler neler • 
istiyor? 

(Bıqı J inci sahifede) 
manyanın muhtelif mahallerinde 
diğer bir çok suikast daha yapıl
mııtır. Offenbach yakininde ki.in 
Mülheim'de amele mahallesinde 
konulmut olan bir bomba, olduk
ça mühim haıarata sebebiyet ver 
mi,tir. Bruns'\vick'de de, 21 ev az 
çok hasara uğramış ve 300 kadar 
cam kınlmıttır. Schwerdn'de çı
kan Das Freie Wort ismindeki sos 
yaliat gazetesi binasına kartı ya· 
pılan yeni bir '-llİkast neticesinde 
mezkU.r binanın camlan kırılmı§· 
tır. 

Hitleri11 istedikleri 
BERLIN, 7 (A.A.) - Pazarte

ıi günü aabahından beri Hitler ile 
Jeneral Von Schleicher arasında 
mutavassıtlar vaaıtasile vuku hu· 
lan temaslardan sonra cuma ll'Ü· 
nü doğrudan doğruya müki.leme· 
ler başlamış ve bu mükalemelere 
cumartesi gününe kadar devam e· 
dilmi!tir. 

Kara ev 
Bu müzakereler, esrar ile mu· 

hattır. Meaela cuma akıamı, müf 
rit milliyetperverler reiıi berabe· 
rinde hücum kıtaatı kumandanı 
yüzbatı Roehn bulunduğu halde 
aaat 19,15 te trenle Münihten ge· 
lerek aiyaai müşaviri M. Goeh
ring'in ikametgi.hına indiği za· 
man "Kara Ev" Hitler'in o daki
kada Bavyera alplerinde bulun
makta olduğunu resmi aurette bil 
diriyordu. Nazi fırkasının aıgari 
metalibatının neden ibaret oldu
ğu şimdiden malümdur. Hitler, 
muavinlerinin tazyikr altında ve 
Yon Schleicherle akdetmiş olde
ğu meşhur miaaka rağmen Alman 
Y<" ha.,vekilliğini, dahiliye, meaai, 
iktısat naz.ırlıklarını ve bunlardan 
başka Prusya'nın emri idaresini e
line almağı istemektedir. Hitler, 
bu metalibatınm is'af edilmeyece· 
ğini bilmektedir. Zira, Nazilere 
tealim edilmit olan böyle bir hü
kümet, merkez fırkaıının parla· 
mento ekseriyetinin tetekkülü i
çin zaruri olan mÜ&amalıasından 
müstefit olamayacaktır. Fakat bu 
metalibat bir k,.re dermeyan edil
dikten ve red ile karşılandıktan 
sonra daha ciddi müki.lemeJere 
giriş,ılecektir. 

Tahminler 
Diğer taraftan M. Von Papen 

emri iharadeğin başveki.leti mu
hafza edeuklir. Nihayet M. Brü
ning'in tekrar Hariciye nazırlığı· 
nı deruhte cd~ceğine dair olan !•· 
via da devam e:tmektedir. Fakat 
~abık batvekilin bu nezareti ka
bul edeceği muhakak değildir .. E
ıı.asen bütün bunlar, siyasi mahafi 
Ln derpiş etm~kte olduklar. kom 
binezonlardan baıka bir şey dto
ğildir ve birluç gün daha seçme 
den kat'i birteY ~öy? .. nilmesine im 
kan olmadığı fÜphesizdir. 

Hitler başvekil o/11ıalı 

BERLIN, 7 (A.A.) - Ajana 
Havaı'ın muhabiri bildiriyor: M. 
Von Papen, avdet eder etmez, ıe· 
rek Almanyada ve cerek Pruıya
da hükumet meselesi hakkındaki 
müzakereler, resmi bir mahiyet 
iktisap edecektir. Reiılerir · ;.. mÜ· 
lakatları etrafındaki esrarı sakla 
mak arzusunda bulunan ve fakat 
Hitlerin Berlinde bulunmakta ol
duğunu teslim etmek mecburiye
tinde kalan Naziler, mumaileyh
hin payitahta iatirahat ebnek için 
gelmit olduğunu beyan etmekte
dirler. Hakikat h .. lde Hitler, Von 
Schleicber'e fırkaaında hüküm 
sürmekte olan ruhi hilet hakkın
da mahlmat vermi4tir. Şimdi hiç ... 

ita/ya tarafından Türkiye 
verilecek kredinin şartlar 
ROMA, 7 A .. A - İsmet Paşa Hazretleriyle Tevfik 

Beyin Roma seyyahatle esnasında İtalya tarafından Tür 
verilmesi kararlattınlan kredinin şeraitini tanzim için Tür 
tal yan mükalematı yakında başliyacaktır. 

Yunan güzellik kıra/içesi ha 
kalacak söz söylememiş 

ATlNA, 7 A.A. - Atina Ajansı bildiriyor: 
Yunan güzellik kraliçesi Elefteron Vima gazetesine g" 

diği bir mektupta Türk güzellik kraliçesinin dünya güzeli· 
bı dolaysile hatır kıracak hiç bir söz söylemediğini bildi 
ve kendisine atfolunan beyanatı kat'i olarak tekzip etmekte 

Romanya' da şiddetli fırtınalı 
BÜKREŞ, 7 A.A. - Dün zuhur eden tiddetli bir fırt 

rad mıntakasmın 5 nahiyesinde tahribat yapmıştır. Bir kili 
damı tamamile uçmuştur. Biçok evler, fıtınanın tesirile yıkı 
tır. Telefat miktarı henüz malum değildir. Maddi hasar mü 
dir. 

Almanyanın Lehistana ceva 
BERLlN, 7 A.A. - Almanya hükUmeti, Berlin'deki 

elçisine Vartovada'ki Alman maalahatgiizanrun sebebiyet 
miş olduğu hadise hakkında Lehi11tan tarahndan tevdi ed" 
olan protesto notasının cevabını tevdi etmiıtir. 

Almanya'nın evvelce hariciye nezareti tarafından şifah 
fade edilmiş olan noktai nazarda israr etmekte olduğu ıö 
mektedir. 

Bu noktainazar, şudur: Von Rintelen, hukukudüvel a 
na muvafık bir surette hareket etmiştir. 

M. Mussolini bahri 
GAET A, 7 A.A. - M. Mussolini habri manevralan taki 

mek için "Aurora" yatı ile hareket etmittir. 

Almanga silahlanıyor mu? 
RIGA, 7 A.A. - 3 ağustos tarihli Gazette de Lening 

Almar:ya'nın kuvveti hakkında bir makale neşrederek Alma 
nın gizli surette silahlanmakta olduğunu iEıa etmiıtir. 

Riga'da intişar etmekte olan Adnia Senodnia gazetesi, b 
Sovyetler tarafından şimdiye kadar askeri müttefiki added 
Almanya'ya karşı takip edilmekte olan siyasette bir tahavvül 
sul bulmut olduğuna ve Lehistan lehinde bir tebeddül vuku 
alamet telakki eylemektedir. 

Ankara ve Eskişehire dolu düş 
Yeşil köy askeri rasat merkezinden aldığımız malOmata 

dün Ankara ve Eskişehir havaliaine kuvvetli dolu dütmüt 
İzmit ve havalisine de sürekli yağmurlar dütmüttUr. 

Ayvansaray'da bir 
apartıman yandı! 

Bugünlerde şehrimizde ap 
man yangınları çoğaldı 

Dün gene bir apartunandan - .----·~~~--~------! 
yangın çıkmıf ve dört katlı bir a- 1 
partıman ki.milen, yanındaki di
ğer apartımanın da iki kab yan
m19tır. Son günlerde latanbulda 
aık sık apartnnan yangmlarr çık· 
maktadır. Yapılan tahkikatla bun 
ların ekaerİ&inin sigortalı olduğu 
anla~ılmaktadır. Zabıta bu husus 
ta ayrıca tahkikatı tamik etme;;e 
lüzum görmektedir. Dün yanan a· 
partıman Balatta Karabat mahal 
leıi.nde 51 ve 53 numaralı aparlı· 
manlardır. Bu apartımanlar biti· 
şik bulunmaktadır. Sahibi Moiz 
Ovalcim iaınindc biridir. Ve apar· 
tımanlar 160 bin liraya sigortalı .. 
dır. Dün oabah ıaat yedi suların
da 51 numaralı apartunanın ikin 
ci katında oturan Yaaef Baroh 
mutfakta kahve pişirirken yere a
teş sıçrayor. Baroh Ef. alet sıçra
dığının farkına varmıyor. Tesa· 
düf yerde bulunan bir manikür 
fırçaıı sıçrayan ateşle yanmağa 
baılıyor. Yerde bulunan daha ba
zı ateş alabilecek şeyler de alev 
alınca Baroh Ef. birden korkuyor 
ve kaçıyor. Bu s.,-ada atef epeyce 
geni~leyor. Şaıkınlıktan herke• 
ne yapacağrnı fatırırken atef apar 
tımanın ikinci kabnı k&milen sar .. 
mış bulunuyor. Sonra üçüncü, son 
ra dördüncü ve tabii olarak ta bi. 

kimse müfrit milliyetperverler 
fırkası rüessasınrn Hitler'in Al· 
manya batvekili olmaaı lazım gel 
diği fikrinde bulunduklarından 
9Üphe ebnemektedir. Bu iddianm 
Alman hükUınet mahafilinde kat
İyyen müsait bir akiı buaule getir
miyeceii, ve milli müdafa nazm· 
nın -'iman hükU:metinin emri ida 
resini Hitler'e tevdi etmiyen bü
yük bir bata olacağı fikrinde bu
lunduğunu zannediyoruz. Dahili4 

ye nazırı Von Gayl, Hitler'in nam 
zetliğine kat'i surette muanzdır. 
Sol cenah matbuatı, Hitlercilerin 
müdahalelerinden sonra hükUıne
tin aiyaıi tethiş hareketlerine kar 
fi ıiddetle hareket ebnek husuaun 
da göatennekte olduğu tereddüt 
ve betaatten ıikayet ebnek huau
sunda yalnız değildir. Huııenberc 
trüıtüne dahil mili Almanların 

Ayl'a11saray'da yanan 
apartınıan 

rinci kat kimilen yanıyor. At 
dördüncü kattan bititik apa 
na geçiyor ve o apartımarun d 
dördüncü ve üçüncü katını ıar 
yor. Bir apartıman kim.ilen .,.e d' 
feri yarı olarak yandıktan ııonr 
yangm söndürülebilmiftir. Zabıt 
tahkikatına devam etmektedi 
Yangında nüfusça zayiat yoktur. 

mürevvici efkirı olan gazetele 
Almanya hüklimetinin ataletin 
tiddetle protesto ebnektedir. 
kal Anzeiger cazetesi, Pruıya h 
klimetine karıı yapılan darbei h 
kümeli muhakak cöatennektedir. 

Polislerin nümayişleri 

Milli Almanyanın müdafaası 
İçin müfrit milliyetperverlerin po 
!islerin mü,terek bir aephe vücuda 
l'etirmit olmalannı tebcil ebnir 
tir. Müteakıben üniformalı poli• 
zabitleri, Berlindeki müfrit milli
yetperverler ıubelerioin reisi o· 
lan kont de Helldorfun önünde 
bir geçit reami yapmıflardır. Bii
tün bu nümaylfler, zabıtayı aiya· 
ai tesirlerden asade bulundurmalı 
lazım olduğuna dair Almanya bil 
kômeti tarafından Yaki olan be
yanat ile taban tabana :nttır 



Darülfünun Talebe e oca arı na a .. 
--~konomi 

Vllllgette Maarifte Beledi gede Mahkemelerde 

"' Ziraat 
ugday satın alınması· Odaları Darülfünun heyeti 

Anadoluya gidiyo~ 

Deniz 
Hamamları 

Hakaret 
Var mı? 

Ve nakliyatı başlıyor Umum odalara ıamil 
bir talimat

name yapılacaktır ı • 
Yasa fiatı Ziraat bankasının 

lstanbul Ziraat Odası idare 
heyeti içtimalarına devam et. 
mektedir. 

verdiği fiattan yüksek 
~o.at Baııkaaının köylüden 

Y•a etmekte olduğu buğday 
~ bir kıamırun bugünlerde 

. ize ııeleceği ümit edilmek
ır. Buğday fiyatları bankanın 
.. ği fiyattan yükaek bulundu 
~Ilı bankanın mübayaat itinde 
. rece muveffakıyet elde ede-
4. l>ıalUın değildir. Dün tehrimi 

lladoludan 24 vaııon, liman
. . 6099 vagon buğday ııel· 
tir, Buğday dün boroada yedi 

otuz para azami fiyat bul
lı: t".r: ihracat ofiai Taziyetin ne 
•~ı .•tibarile dünya buğday va
~ı ehemmiyetle takip etınek 
ır. Ofiae aon ııelen malUınata 
""1n buğday idhal eden mem 

•rin 1932 aeneainde ihtiyaç 

1
.2o milyon tondur. Elyevm şi

.. 1 Anıerikada on milyon ton 
fd.,y atoku vardır. Normal ae

peyce zamandan b_eri tutı~nm~t. ola." Bu içtimalarda Ziraat Odala 
Bulgar kömürlerınden cını ıtıbarı· ' ·1 b' ı· t "h 

Bo .. yle oldug· u halde rına_ şamı ır ta ıma name ı -le yüksektir. 
Bulgaristan muhtelif se~p~erden zarıle meş_gul ~lunmaktadır. 
dolayı piyasamıza ucuz komur se•'· Bu, tanzım edılmekte olan ta
ketmekte ve bir nevi damping yapa limatname ikmal edildikten 
rak Türk kömürlerini müşkül vazi- sonra Ziraat Vekaletine gönde 
yete düşürmektedir. ·ı k k' 1 t t ' d 

Binlerce Türk kömür müstahsili rı ece v_e ve a e I ensıp e er~1e ni ve kömür tacirini bu m?tkül v~i bü.tün Zı~aat Oda arına teşmı 
yetten kurtarmak için harıçten ko· edı\ecektır. 
mür ithali menedilmelidir.,, 

Petrol, benzin fiatı 
Ticaret odası petrol ve benzin 

fiatları hakkında yeniden tetkikata 
başlamı~tır. Oda bu defa ~?zin 
ve petrol fiatlarının memleketımızd~ 
azami kaç kuruş olması li.zıın geldı 
ğini tetkik etmektedir. 

Haşarat enstitüleri 
Ziraat Vekaleti haşerat enati 

tüleri için Almanya' dan celbet 
tiği iki mütehassıs Ankara' dan 
,ehrimize gelmi,tir. 

Bunlar meır. leketin diğer ha 
valisine de giderek tetkikatta 
bulunacaktır. 

Talebe ve müderrisler bu 
akşam hareket edecekler 

Darülfünun ve yük•ek mektep· j Belkiı Hanımlar. 
ler talebesinden 25 kitilik bir kafile ı M-f tt• 1 k • 
bu akşam Anadoluya tetkik seyaha U e iŞ er ongresı 
tine çıkacaklardır. lıtanbul ilk tedrisat maarif mÜ· 

Hamam ve plaj sa
hipleri zararda mı? 

Fahreddin B. hak
kında 

karar verilecek 
Gebze hukuk hi.kimi Nail S... 

ye hakarette bulunmak ve vazife 
&İnde i.hmal ve terahi göatenr ek~ 
le maznun Gebze aıliye mahkeme 
si zabıt bafkatibi Fahreddin Be
yin dü.n ağır cezada muhakemeü. 
yapıldı. Müddeiumumi, hakareti 
oabit bir hareket ııönnedi. Ancak 
ihmal ve terahi nokta&ından ceza 
landırılmasını iıtedi. Suçlu Fah
reddin Bey kendisini müdafaa et
ti. Karar verilmek üzere muhake 
me batka gÜne bırakıldı. 

Kafilede her fakülteden ve yük- fettitleri kongresi ağustosun 18 İn· 
ıek mektepten talebe bulunmakta- de toplanacaktır. Kongre bir hafta 
dır. Talebeye bet te müderris refa- devam edecektir. Görüıülecek meae 
kat etmektedir. Bunların içinde da- leler meyanında mekteplerin bir se 
rülfünun emin vekili Fen Fakültesi nelik faaliyeti, ııelecek &eneler için 
reisi müderris Mustafa Hakkı Bey tedbirler, ilk mekteplerde ııüzel el 
de vardır. Seyahate Bandırmadan yazı11 tedrisi, kütüphaneler, talebe 
başlanacak ve Balrkeıir, Kütahya, kooperatifleri ve himaye heyetleri 
Eskişehir, Ankara, Sivas, Irmak ve faaliyeti vardır. • 
Çankmya gidilecektir. Avdet ayni Her müfettiı kendi mıntaka11na 
gÜzergi.h üzerinden olacaktır. Da· ait birer rapor hazırlamıttır. Kon

Bu sene plajlar ve deniz ha-1 
mamları umumi buhran dolayıai
le pek fazla mutazarrır olmuılar 
dır. cuma ve pazar günleri müsteana 
olmak üzere sair günler pli.jlara 
çok az kimse gitmektedir. Pli.j sa 
hiplerinin iddiasına nazaran cu
ma günleri dahi geçen &enenin 
müıteriıinin yarısını bulamamak .. 
tadırlar. Pli.j aahipleri bunun se
bebini umumi buhran qlarak söa
termekle beraber veoaiti nakliye 
ücretlerinin çok yüksek olmaarrun 
tesiri olduğunu iddia etmektedir
ler. Bu ııibi yerleri işletenler bele
diyeye müracaat ederen veaaiti 
nakliyenin ucuzlatdmaaı iç.in bele 
diyenin ta"f'aaautunu iıtemitlerdir. 
Belediye bu iti tetkik ettireceğini 
bildirmittir. 

Kaçakçılar mahkum 
oldular 

rülfünunlular yalnız merkez şehir- grede raporlar üzerinde münakata Ayaspa1ıa mezarlığı 
lerde kalmıyacaklar, kasaba ve köy- yürütülecektir. Y 

leri de dolaşarak halkla temas ede- • • • k 1 h kkı d 
ceklerdir. Seyahatin pek müfit neti- Talebemız ıştıra Ayaıpata meaar ığı • n a 

Mülkiye milfetti,Ieri tahkikatı ik-
celeı· vereceği tahmin edilmektedir. d • mal edil.mit ve hazırlanan fezleke 
Seyahat müddetince ug-ranılan yer- e emıyor vekalete ııönderilmi§tir . 

Esrar kaçakçılığı yaptıklan 
aabit olan Ohanis oğlu Haçik ve 
Artavir efendiler, Ağır cezada 
muhakemeleri neticesinde cürüm
leri sabit görülerek birer sene iki
fer ay ağır hapse mahküm olmut 
tardır. 

~tdc ithalatçı memleketlerin Ticaret muahedesi 
.tday ihtiyacatının yarısını te.. ( "fi A k 
~•den Kanadada bu sene ınah Türkiye _ Fenlandiya t.ica~et cra Ve ı as anunu 

lerde icap ettikçe halkla her türHI Beynel-nilel 14 üneü talebe kon- V hb 
!"ese~eıer ııörüşütec~, ken~iıer!n.e ıı_reai ~u. ay nihayetinde Riııa §Ch- Belediye aleyhinde- e f Ef. beraet etti 
ınkılap ve demokrası prensıplen ı- nnde ıçtima edecektir, Konııreye 
zah edilecektir. Seyahat yirmi rün Milli Türk Talebe Birllfl de davet ki dava 9-8-931 tarihinde, limanımıza 

f•tladır. Bu vaziyete göre bu muahedesi mevkii mer'İyete gtrm••-
• müataluil memleketlerin va- · t..: tır. 
" Pek te parlak olmayacak-

• .,,..· ·,_4.vrupaya ııelince: Yalnız Le- Hususi müsaade 
· nda ınahaul iyidir. Ruayada 9 
Yorı ton fazla bnfday istibaali lazım 

'-1 lıınin ediliyor ki bu fazla mlk 
'• bu fiyatlarında eaaa bir rol 
~•ııabilir. 

~ 'ltkatle takip etti-
1ı iinılz vaziyetler 

Çekoılovakya hilkUmeti hazi
b •Yrnın ticarf müvazeneaine a

"'1 illtenini neıretmiıtir. Bu rak· 
İt lara ıı6re •aziyet pek vahim
•· \" alnız bu ayda Çekoalovak· 
~ııı ınllvazene açıiı 39 milyon· 

:· lialbuki ııeçen aene de ayni 
•rı nıüvazeneai 80 milyon lehte 
~annuıb. 1932 seneai ilk altı a· 
da umumi ticarette görülen 
~ ... nlık 4.S milyardır. Bu vazİ· 

•tırı ihracat ticaretimizi alaka
:~ eden cepheıini Ofio ehemmi. 
,: e takip etmektedir. Difer ta· 

tan Amerikanın harici tlcareti 
lıaadi ibuhrandan pek fazla mü 
••İr olmuştur. 1932 ıenesi ilk al 

a.yr zarfındaki umumi ticarette 
~en aeneye nazaran yüzde 67 
•~ezzül kaydedilmiıtir. Amerika, 
'tLıca mütterilerimizden biri ol
! İtibarile bu memlekette hu

.. e gelen vaziyeti Ofis günü gÜ
~tıe takip etmektedir. 

Pttısır mübayaası 
Üsküp konsoloılufundan Ofi

iı~~len bir raporda Arnavutluk 

1 Utnetinin Yugoslavyadan mı
' lttiibayaaı icin 200.000 altın fı 
~llklık bir kredi temin ettiği bil
ir'! 1 lt\ektedir. • 
tömür ithalinin 
ınen'i isteniyor 

Ticaret odasına gelen maliima
ta nazaran, Avuıhırya hükU.meti 
yumurta, faıulye ve ya, m~yva ıtha· 
lini hususi müsaadeye tabı tutmuş 4 

tur. 

Fındıklar toplanıyor 
TRABZON, - Birkaç gün son

ra fındıkların toplanmasına batla
nacakhr. Büyük bahçe sabiplet'i, 
fındık toplamak için amele tedadk 
etmektedirler. 

Bu sene bahçe sahipleri. amele 
yevmiyeleri hakkında umumi bir fi · 
at tayin etınişlerdir. 

Fındık tacirlerine gelince, bun
lar mahsulün iyi ve çok olmasından 
memnundurlar. 

Anadoluya 
balık 

taze 

Türkiyede balıkçılığın ~e . balık 
sanayiinin geniş mikyasta ınkıf-8.f. e· 
debileceği anlaşılmışlıı·. K~radenız
de Holiında usulü açık denız balık
çılığı yapılacaktır. 

Yapılan hesaplara göre, asri ha· 
lıkçılıktan alınacak neticeler çok fay 
dalı olacaktrr. Her sene komşu mem 
Ieketlere fula miktarda ihracat 
yapdacağı gibi, Anadolunun mubtl! 
lif mıntakalarına da taze deniz balı
ğı sevketmek imkiı.nları araıtırıla· 
caktır. 

Barsak ihracah 
lıtanbul Kasaplar Cemiyeti 

barsak işini bizzat idare etmiye baş 
l:ı:ın.;r, Kandıra Karamun el, Geb lamıttır. Şimdi.ye kadar bağırse:lc-

• Ve T k k.! ·· · · ı · namına Iar Feldman Şırketı tarafından ış
li"-ret rdaa lya omfurdcu erıh "' k" 1 lenınekte Amerika, ve Hamburga 
1. o an tara m an u um~ - .' d. B" haft d 
"' tniilı" b. 'd b 1 ı ihraç edılmektey ı. ır a an 
~ı. ım ır temennı e u unu - . b ki asaplar Cemiyeti ta 
•ıtur T . d . bert ana ar . 

.. ,..: enıennı şu ur. d · ) ekte ve harıce sev-
, uıic kömürleri ecnebi kömür- rafın an 1

• ~nm 
~1tıden ve bilhassa piyasamızda e- kedilmektedır. 

eyecanlı bir deniz 
seyahatı 

~ IYıuhtelit Mübadele Komisyonu 
b~uıni katibi M. Görter, yelkenli 
t~ "'ndalla Oedeağaç'tan şehrimize 
'ot~eye muvaffak olmu,tur. Kuv
bll 1 bir aport.nen olan M. Görter, 
ı_ •eyahatinde refakatine yalnız bir 
t/fa almı,, Çanakkale' den geçtik · 

• r, ~ •onra buraya kadar şiddetli bir 
;; 1rıaya tutulmu9tur. M. Görter._ 
ı, •ııl.,ttığına göre, ıiddetli dalgalar 
ı.-ı~k çetin bir mücadeleye mecbur 
)eı(''• sandala dalııalar girmi! ve 
t en harap olmuştur. Denizle bu 
~kle,me iki gün ve iki gece ıür
"' t, nihayet sular sakinleımİ§ ve 
t ltdal salimen Y eşilköy'ü tutmuş
~r. 

Fransız seyyahlar 
~ Dürıkü Konvanıiyonelle tehrimi
l• 30 Fransız seyyahı ııelmiş ve 
t' 

0 ndra oteline inmitlerdir. Arala. 
,'~da kadınlar da bulunan Fransız 
ı '>'Yahları, 2 gün burada kalacak
~dır. Dün sehrin şayanı temqa 
'ferlerini gez.;,i~lerdir. 

-~-

Amerikalı aileler 
,. Dün Paris'ten birkaç Amerikalı 
~le gelmiştir. Bunlar, Amerikanın 
h t?xıur sınıfından olup aralarında 
ara loplaym·ak seyahate çıkmışlar 

~~ ~vvel3. Fran!a'ya, oradan da :reh 
1ftıize gelmişJerdiı·. 

Senenin di8'eı- mevsimlerini ta
'!'•rufla ve para biriktirmekle ııe
t • ik ırlcr 

Hanımlarımızın 

Polisliği •• 
Kadınların merkez memuru ve 

baş memur olabilecekleri ha~~
daki kanunun bir eylulden ıtıba: 
ren tatbikata batlana~ağı ~aberı 
kadınlar arasında derın alaka U• 

yandırmaktadır. ~e~kez memur
luğuna talip olan ıkı hanımdan 
başka daha bir çok genç hanımlar 

.. t etmek irin hazırlan-muracaa T • d 
maktadırlar. Polis meılekı ka .kn· 
larımız tarafından hiç te tehldı. e· 
li ve sevimsiz görünmemekt~. ~~·· 
Kadınlar birliği azaaından gorut: 

t ..• .. .. b"r hl\nım bu hususta dı ugumuz ı 

yor ki: 
_ Polis itleri içinde hatti. öyle 

vazifeler vardır ki bunlar dofrıı: 
dan doğruya kadın•. ali.kadar edı 

Ve bu vazifeler• kadınlar yap 
yor. Anı "ka 
malıdır. Bazı Avnıpa, ~ erı 
memleketlerinde kadın polııler ~n 

.. h- işleri deruhte etmektedır· 
mi u T~ k kadınhiı her itte oldu-
er. ur k d" · " ·ı.· b meılekte de en ıame 

gU IJI 1 U • b" 
d vazifeyi bihakkın yapa ı· 

mev u . . t tmek il 
lir. Türk kadınına ıtıma e 
zımdır. 

Her sahada erke~l~rle ayni 
haklara sahip olmak ı~ın çalıta." 
Kadınlar birliği bu yenı adımı lııht 
tabi sevinçle kar§ılar. Yüksek ta 
silini yapmıt müne~v~.r .. v~ ~e~ç 
hanımlarımızdan buyuk umıduruz 
vardır. Yalnı7. merkez memurlu
~u değil, polis memurluğu da ya· 
oabil~cek hanımlarımız vardır. 
Türk kadını hayata atıldıktan aon 
ra eski harem yaJAY?I•~.• tamami-

Yeni icra ve iflas kanunu 
dün Vilayete tebliğ edilmiştir. 

1912 gayrimübadil 
Rumlar 

1912 senesinde nevvel latan· 
bula gelen gayri mübadil Rum 
\ara ait mübadele komis. 
yonundan defterdarlığa devro
lan emlak, defterdarlıktan da 
Ziraat Bankasına devredilmek
tedir. 

Yerli mallar 
Sergisi 

- ... 
Ziyaretçiler 115 bin 

500 Ü buldu 
Dördüncü yeı·li mallar sere•~•· 

nin dün çok kalabRI k günlerinden 
biri idi. Dün pazar olmasından do · 
layı sergiyi ziyaret edenlerin yekıi~ 
nu çok fazla olmuştur. Bir çok mü 
esaeıat memurini gurup halinde 
sergiyi gezmişlerdir. 

Dördüncü yerli mallar sergiıini 
dün ak1ama kadar ziyaret edenlerin 
yekunu 115,500 zü bulmuttur. Bu
günkü rakama nazaran dördüncü 
yerli mallar sergisini ziyaret edenle 
rin yeklı.nu geçen seneki sergilerin 
hepsinden fazla olacaktır. 

Sergi, bilhassa dün. aaat albdan 
itibaren fazla büyük bır tehacüme 
uğramıştır. Sergiyi tamamen geze
bilmek için bir çok kimseler müt
külilta tesadüf etmişlerdir. Bu •e
beple serginin kapanmaşr da gecik 
miştir. 

devam edecektir, edilmittir. Fakat bu konııreye birli ııelen bir vapurda Miton oğlu Ya. 
Seyahate çıkacak talebe dün öğ- ğimiz mali esbaptan dolayı lttlnık Dünkü Son Poıta ııazetesi Pe- aef iaminde bir yolcunun pasaport 

1 d .. T -'· T d • ecektir _ı B--L 1 b rç dolayı auz olarak tehre çıkma&ına mü.sa .. e en sonra saat uçte Milli Üra a e enuy . . nye ..,...aaına o an o • ade etmekl,, maznun polia memu 
lebe Birliği binasında bir içtima ya- Beynelmilel talebe konfedenııı- ıile hi.miller tarafından belediye V h • 
par ak seyahat programı ve saire yonunun . netretmekte old?iu a;a'na aleyhine ( 900) bin liralık yeni d e ~ı Efendinin dün ağır ceza 
hakkında görüpnütlerdir, mede Türk Talebe Blrllfı faaliyeti yeni bir dava ikame edildiiini ya Ma mu akemesi hitam buldu ve 

.. . • Ve tal .L. hayatı h·l.l--da makat- y " hk"k t üddeiumuminin mütaleaoı alın. 
eve OllllUll ~ zıyordu. aptıgnnız ta ı a a na d ld 

• Talebe bugun saat dörtte birlik Ier ne•red"ılec·ı·tır" . Bır" lı'k bu yazı· d k ı. dia makamı, Vehbi Efendi. , """ zaran böyle yeni bir ava yo tur. 
lıınaıında toplanarak aon hazırlıkla- lan bazırlamıı ve ııöndenni,tlr. Bu dava eski olup uzun zamandan nin cürmünü aabit ııönnedifi için 1 
rmı yapacaklardır. Gidecek mllder- beri devam etmektedir. Ve bu da- beraetini istedi. Mahkeme de bu, 
riıler Mustafa Hakkı Beyden bafka Kıbrıstan gelen •anın müdafaaaı da muhtelit mütaleaya ittirak ederek Vehbi 
Hasan Reşat, Hamdi Suat, ve Mıız. talebe Türk • Fran&ız mahkemesinde bu Efendinin beraetine karar verdi. 
har Beylerdir. Talebenin isimleri de 
tunlardır: Kıbr11 Türklerinden 8 talebe 

Necmi, Matlup, Bahaettin, Sua- memleketimizde yükıek tahıillerini 
vi, Oıman, Feruzan, Fethi Sezai, yapmak iizere şehrimize gelmişler
Süleyman, Hamdi, Ali Salahaddin, dir. Bu talebe dariilf6nuna girecek 
Emin. Mustafa, Arif, l~mail, Orhan, ler ve tahsillerini ikmal ettikten ıon 
Salihaddin, Abidin, Şefik Beyler ve ra Kıbrıaa (İtmiyerek Türkiyede yer 
Perihan Kamile, Halide, Nezahat, leteceklerdir. 

Ankara mektupları 

Ankara'da Plaj 
Karadeniz havuzunda 2000 den 

fazla kadın erkek yüzüyor! 

ay sonunda yapılacktır. 

Ekmek fiatı 
Belediye bu haftaki ekmek nar 

hi beoaplannı dün akşam yapm14 
tır. Narh bu akıam tesbit edile
cektir. Fiyatlann yirmi para dilte 
ceği tahmin edilmektedir. 

Yeni bir usul 
bulunacak 

Darülacezede bir çok memur 
ve müfettitin işten el çektirilmeel 

lnhlsarlarda 

Tütün 
Kanunu 

1 Yeni projenin ha
zırlanmasına 

devam ediliyor 
ile neticıeleoen verai yoJauzlutu Tütün inhiıarı kanununu tadi. 
meselesinden sonra belediye ei- len yeni bir layiha projeıi ihzan 
lence yerlerindeki blediye hiueai İçin teıekkül eden komisyon . dün 
nin yeni bir formül ile cibayetini öğleden sonra 1 nhiıarlar idaresi sa· 
dütünmektedir. Daimi. encümen lonunda, lnhiıarlar umum müdür 
bu huıueta bazı tetkikata giritmi4 muavini Mitat Beyin riyaıetinde 
tir. Bir zamanlar mevzuu babso- ikinci defa olarak heyeti umumiye 
lan maktu reaim usulü de yeniden halinde toplanmıştır 

ANKARA, 6 ağustos 1932: Bu- , vuzun seyirci ve yüzücüleri iki bini görüşülmefe başlanmıttır. , İçtimada, komisyona ıeçifmit <>-
gün Ankara ile çiftlik arasında i~- bulmu,tu . i lan tali encümenin 1imdiye kadar 
leyen trenler ve otobuslet', yüzlerce Kadınlar arasında bilhassa ekıe- Alman çeşmesine SU 

1 

teıbit ettiği maddeler görüşülmüş, 
k. d · bunlardan bir kısmı aynen ve bir ıtiyi plıija taşı ı. riyeti Ankarada ecnebı müteha11ıa 

b k ve memurların aileleri teşkil ediyor. Sultanahmet parkı içinde Al- , kısmı tadilen kabul edilmiıtir. 
Ga•i çiftliğinin en üyü ağaçla- man çe•mesi denmekle maruf bü- Tali encümen , bugün toplanA· 

ma sahaaının sulanması için geçen tardı. Kendi memleketlerinde de ek • ı k h . . ed"I k 
· seriya yazı nehirlerde yüzme ha . yük çetme senelerden beri kuru ra eyetı umumıyeye a rz ı me 

sene bir havuzun ıntasına ba1lan· bı"r haldedı'r ve suyu akmamakta- üzere mütebaki maddelerin teıbitine 
B h K rade · ki' vuzlarında geçirmeğe alıtan bu in .. 

mt§tı. u avuz a nız te m- dır. Belediye bu tarihı' ve gu··zel devam edecektir. 
d 1 tı Ç.ftlik idares· R · · a.anlar için havuz bulunmaz bir ni .. 

e yapı mış · 1 1
• eıaı çe•meye su verme"e karar vermit Şimdiye kadar, kanunun ziraate 

cümhur Hazretlerinin hususi müsa- met olmuştu. _... • k tir. Bunun İçin çe,;.menin bazı ak· müteallik kıaımlannın miıza eresı 
adelerini alarak bu havuzdan yüz- · k 1 d ·· al ' · · Denız enar arın a yuzmeye ı· samı &u yolları tamir edilecektir.. bitirilmit gibıdır. 
me için de Ankara halkının iıtifa- şan birçok gençler, sudan çıkmak Çe•meye krrkçeıme suyundan ve- Yeni layiha projesinde, hem 
desinin teminini düşündü, azak denı ı d E ki h · ' h d istemiyor ar ı. n mera ııı enUz rilmeıi düşünülmektedir. zürraın, hem tüccarın ve em e 
z.i kısmına iki kademeli bir iskara hiç deniz görmemiş ve denize gir- . hükümetin mcnafiini telifen eaaslar 
yaptı. Birinci kademe 60 santinı memiş olan orta Anadolu evlatları- 1 fnkılap kütüphanesi konulmakta, memleket tütüncülüğiı-

Sergi bahçesinden dün gece derindir burası çocukların yüzmeiİ run acemilere mahıuı kısımda müte nün keyfiyetinin yÜkseltilmesi ve 
balk vakit gece yarısına geldiği hal ne ma1ı:uıtur, yanındaki iskanı 1,40 reddi! mütereddit suya girip çıkma- ı inkılap kıitüphaneai için tahsia bu mahsulün harice satış kabiliyeti
de çıkmak istememiılerdir. Sergiye derinliğindedir. Burası yüzme bil- lan idi. Kimisi otomobil l&atiğin. edilen Beyazıt medreaeıinin sağ nin tezyidi gayeleri istihdaf olun• 
iştirak eden erbabı sanayi arasında miyenlere mahsustur ve ortadaki a- den bir yüzme mantarı uydurmuş., kısmındaki on oda ile mütalea maktadır. 
ba,hca bir merak vardır. ıd Karadeniz kısmı 2,20 metre de- onunla havuzun dttin kısmında ıalonu yapılacak olan kıaımlar ta 

rinlig" indedir. Bilenle.- de burada · · d B' d. . t · d •t · t' Od 1 En çok ziyaret edilen paviyon yüzmek ıçın ugrqıyor u. ır ıge mamen amır e ı mış tr. . a arın 
hangisi?. . yüzüyor. rinin henüz tam cesareti yok. Ucu önlerine ~eniş bir ca.meki.n yapıl· 

Erbabı sanayi bunu ög"renebil- d . · R nya B ı · sahildeki arkadatlarından birisinin dığı için medreae kütüphaneye Kara eruzın oma , u garıs-
mek ve bu meraklarını tatmin ede· tan ve Türkiye !'ahilleri a.eyircilere elinde olan ipi sım sıkı tutmu,, O• çok elverişlı bir hale gİrmİftİr. Be 
bilmek için sık, sık diğer paviyonls ve Rusya kıımı da yüzeceklere talı- nunla dolatmak cesaretini göıteriyor tediye medı·t.senin sol tarafındaki 
n ziyaret etmektedirler. Maaınafih, sis edilmi•ti. Ve Rusya sahillerine du. on odanın da bu hale konulma11-

çok rag·L-t go'·re I' " "k kı··· d · · • na karar vermi•tir. Odalara henüz en uıe n pavyon e an yirmi santim y_u ıe. ıgın e ınce 1 Havuzun nöbetçiıi bir denızcı, " 
··gre· nı·ı--ı'•tı·r h ı k L.Lı· dolapları konmamı•hr. Bunlar da 0 ....... ~ •• " • kum ta•ınarak pli.J a ıne onmu~- kayığın yanında ''imdat,, için DeK ı- -ı-

,. IA ·ı yapıldıktan &onra kütüphane der-
Bir kısım pavyonlar müsabaka tu. yordu ... Fotoğraf çıkarmak P la- hal açıla~a •• :ır. 

tertip ederek müsab;\kaya ittirak Her iki kısımda ııölgelik temsi- nn ha.flıca modası .. Kodak, körüklü, 
edenlere yerli mallarında ııüzel he- yelet' yapılmış ve henüz büyiımemiş iyi kötü eline bir fotoğraf makine· 
diyeler vereceklerdir. olan akasyaların altına da kanapeler si geçiren yüzenlerin, dinlenenleı-in 
Kadıköy Hiliıliahmer cemı'yetı' etrafında.,., Bizim fotoğrafçımız Ce konmu§tU. lar '-· 

sergi komiseri Nazmi Nuri Beye mal -de en entereıan meyzu ı ~· 

d k 1 k Açıldığı ııün öğl~en ':':'el b. İr "tmamak 1·çı· n havuzun etrafında müracaat e ere ge ece hafta ye- k ek k ~ 
ki f · iki guruptan baş a yuzm •çın un dö'rt do-nu-yor, Cemal ile beraber pe tim çocu arı men aatine yaptıraca. k Ankar b 

· · ki ıe gelmemiıti. Her es; a un tın" de yuz·· terce meraklı kendi resim ğı müsamere IÇln çocu arı sevin- . ., 1 tanb 1 1&·1 
d . 1 · · dan müstağni mı. • u P 1 a- Ierını· · ç·ı·--tmak için onun ~inden direcek he ıye er ıstemıı Nazmi · ·h t el k ...., r~ 

B . bb'. 'I b tına hiç benzer mı. nı aye IJ ece aynlmıyorlardı. 
Nuri eyın teşe usı e u hayırlı ler mahduttur, derken... · · 
ctmiyete yardım için toplanan bedi Saat yediye kadar pli.jda bir ıı~n 
Yeler Hilaliahmer Cemiyetinin ümi- Ög"leden sonra plaja bir akındır ıı-b·. N-'..ı' eg·tenceli ve çok hım 
dinden fazla olmuftur. ba,ladı. Her tren ııeldikçe büyük ..;tıi... ~ri;. yüzme haTUzlan ya-

Her sene Sanayi Birliği sergi za bir yol kolu çiftliğin gölııell yolla- pdacaiı müaait giinlwe kadar, ·e 
manında muhtelif hayır çemİyetleri rından havuzun kenarına kadar uza racleniz.,, Ankaranın en mübrem 
ne uami yardnnlarda bulunmakta- myordu. _ ihtiyacını kartılamı' oluyor. 

Ruhsatiyeleri alınan 
otobüsler 

Bir çok otobüsler belediyeye 
müracaat ederek me.-aim dolayııi 
le aeyrüaefer mıntaldarını deiit· 
tirmek iatemitlerdir. Fakat beledi 
ye kendilerine böyle bir müaaade 
nin verilemeyeceğini bildirmittir. 
Buna rağmen bazı otobüsler müsa 
ade almadan batka hatlarda itle
mefe baılaırutlardır. Mevcut ta
limata riayet etmediklerinden do 
layı bu otobüslerin ruhaatiyeleri a 
lınmrştır. dır. Nihayet ıaat on bete doiru ha- • • .......... ... ............ ' ....... •'O:•• ........ ' ............................... , ............................................................................. _ ... , .... ~ .............................................................................. . 

Aşkı Ef. sar dalga kutusu açıyor! Resimli hiklye 

f"" 
~ , 

~)· 

.~·· ····~.1~} ···,:;:ı ,/ .-....... -, / 
1 ·, ~ -· ... . ..: 

.... -·' 

Ne fabrikaları 
Açılacak? 

• 

Yeni fabrikalar için 
hazırlıklar görülü yor 

ANKARA, - lktısat v~i
leti yeni yapılacak fabrika ar 
hakkında bazı esaslar tesbit et 
miştir. Bu esaslara göre Ko :l
ya, Kayseri, Eskişehir, mınta
kalarında iki mensucat fabrika

sı inşa edilecektir. 

Sarayköy, Burdur, Mal&tya, 
Kastan:onuda da yerli sanayıı 
ıalaha hadim santral fabrikala
rı tesis edilecektir. 

latanbulda bir tülbent fabri 
kası yapılacaktır. Sovyet sana
yi mütehassıslarının tetkikatın • 
dan sonra bu fabrikaların nere. 
lerde acılacağı daha ziyade ka
tiyet p;yda edecektir. 

Hükumet ,eker ve kendir fab 
rikaları açmak üzere iki miıte
hauıs daha celbedecektir. 

Bari sergisi 
Bari sergİ&İnde memleketimiz 

ici.n Ücret.iz olarak bir paviyoa 
tahaia edilmi,tir. Bu paviyonda 
Türkiye için turizm propaganda
•• yapılabilecektir. T urinıı klüp b11 
paviyonda tethir edilmek üz.,,.. 
büyük kıt'ada fotoııraf ve afi,Ieri 
Ofia -rine .erecektir. 



31illiyct 
Asrın umdesl "MiLLiYET" tir 

8AGUSTOS 1932 
idarehane: Aııkara caddeli, 

100 No. 

Telgraf adresi: l at. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Mudürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için H~iç içın 

L. K. L • .K. 
3 aylıir 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 .. 14 - 28-

Gel.., evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku 
ruttur. Gazete n matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz İliınlarm mea'u
liyetini kabul etma-. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy rasat merkezind n 

aldığımız ma1ümata ı.a.7..aran, b 
ıı;ün hava bulutlu eçecek rÜ• 
gar timalden ctecektir 

7-8 932 tarlhllıde hava 
ki 760 milimetre hararet 
25 aıgari 15 aantigratt r. 

f OLİ PİYAT 1 
4xl00 Bayrak Ya

nıında 
yeni rekor: 40 6-1 O 

4 X 400 de de dünya rehoru 
kırıldı: !l. 11 8110 

LOS • ANGELES, 6 (A.A.) -
Dec.ıthlon. 400 metre: 

Tiıdall, 49 saniye. 
(Yüksel. atlama) • Charleı (A· 

merika) • 1,85 metre. 
Decathlon'da bet muhtelif mıiıa 

belı.adan aonra Charlea. 4266.20 pu
van; Diama, 4181; Jarvinen, 4168, 
76; Sievert, 4158,21; Bauıch, 4029, 
M; Eberle, 3904,049 

110 metre manialL Birinci seri 
1 ind, Wenger, 16 4-10 saniye; 
2 inci, Tiadall (lrlanda) 15 5 • 10 
-.niye; 3 üncü, Hart (Cenubi Afri
ka) 16 6 - 10 saniye. 

llO metre manialı. ikinci ıerı 

Pentathlon 
1 lnci, Cbarles (Amerika) , 16 ııani
ye 2-10; 2 inci, Diıma ( Litvanya) 
16 4-10 aaruye. 

110 metre manialı. eçme müsa
hakel•rıncla Alman Wenger, bu me
aafeyi 111 4-10 ıaniyecle katetmiı
tir. 

Diık a~: 1 inci, Bauach (Ame 
rika) , diaki 45.58 metreye atmıı
ID'. 

Smk atlama müsabakasında Diı
ma yaralanmıı ve bir ıedye ile saha 
haricine çıkarılma ma mecburiyet 
baaıl olmuştur. 

LOS • ANGELES. G (A.A.) -
Dimaa'nın yaraaı p k o kadar vahim 
olmayan bir ezikten ibaret olduğun 
dan Decatblon'un müsabalı:alanna 
qtirake devam etmektedir 

LOS - ANGELES. 6 (A.A.) -
Peııtathlon - Croaa • Country: 

1 inci, l.egard ( lngiltere) , 15 
dakika 2,2 10 saniye;; 2 İnci, Mac 
Dougall (lngiltere) 15 dakika, 42 
-.niye; 3 üncü, Duranton (Fransa) 
16 dakika. 3,2 10 saniye. 

Pentathlon'un 5 musnbakaıına. 
qtirak etmiı olan atleti re ait mü 
temmim ta!nİl: 

6 ıncs Remer 47 puan kaybetmit
tir. 7 inci Mierıch 48 puan kaybet 
mittir 8 İnci Simonetti 53 puan 
kaybetmııtir 9 uncu Pagnini 56 

1 -n kayltetmİtlir. 
I .. Pentathlon mii1ahakuının. en 

sozde oyuncularından evvel Pa<>ni, 
1 84 1-2 puan kaybed«ek 15 inci ol

muftur 
Atletlerin tasnifi: 
1 inci, Oxenıtierna (laveç) , 5 

müsabakada kaybetmit olduğu pu· 
an1ar, 4, 14, 2, 5 ve 7 yani cem'an 
32 puandır. 

2 inci, Lindman, kaybetmiı oldu 
ğu puanlar, 1 2 2, 19. 9 ve 4 yani 
cem'an 35 1-2 dir. 

3 ünciı, Mayo, kaybetmit oldu
ğu puanlar: 15, 1, 9, 1 ve 13 yani 
cem an 39 dur. 

5 İnci, Pen<r, kaybetmiı olduğu 
puanlar: 12. 10, 4, 13 ve 8 yani ce
man 47 dir. 

6 ına, Miersch, kaybetmiı oldu
ğu puanlar: 10 10, 5, 17 ve 8 yani 
cem'an 50 puandır. 

1 inci Oxenıticrna (lav ç) 32 
puan ka betmi~tir. '2 inci Lindman 
(lsveç) 35 puan kaybetmi tir. 3 Ün 
cü Mayo (Amerika) 38 puan kay
betmi.tir 4 üncü Thofelt (lıveç) 
39 pı:an kaybetmiıtir 

Asri Pentathlon (En mükem
mel atleti tayin için yapılan 5 müı:ı 
baka) , lıveç'li O ienıtiema tnr.ı· 
fmdan kazarulınıştır. lıveç, bunun· 
la 3 üncü defa olanık aıri Olimpi
yat Pentnthlon'unu kazanmrt olu· 
yor. 

Serbest yüzme 
(Erkekler) 

LOS - ANGELES. G (A.A.) -
Serbest yüzme, 100 metre, (Birin
ci ıeri) : 

1 inci, Kalili (Amerika), 59 6-10 
aaniy"; 2 inci Barruıy 60 4-10 aani 
ye. 

100 metre. ilk 4 gelen finale kal 
mı,lardır. (Birinci seri) : 

Miyozaki (J ponya) , Thomp
son (Amerika) , Kalili (Amcnka). 

M:iyozaki'nin umanı 58 saniye. 
Olimpiyat rekoru. 

(ikinci aeri) . Tasnif: 
Ka~·aishi (Japonya) , Schwartz 

(Amerika) , Kanahaıhi (Japonya), 
Spcnce (Kanada) , KaVl'İıhi'nin ~a 
manı: 59 ıaniye. 

(ikinci aeri): 
1 inci, Spencc (Amerika) 69 3-10 

saniye; 2 inci SchwRrtz; 3 üncü 
Pawaisbi. 

(Üçüncü aeri) : 
1 inci, Takahaıhi, 59 5 JO san:

ye; 2 İnci, Thompson; 3 Üncü, Roc 
ca. 

( Dordi..ıncü seri : 
1 inci, Miyazaki (Japonya) 58 

7-10 saniye; 2 inci, Szekely; 3 Ün· 
cü, Ali. Amerikalı Ryan, finale kal 
mağa muvaffak ol ıtlır 

Keriman Hanımın kraliçeliği 
mürettep mi idi? 

(Başı 1 inci sahifodo) 1 dınlığının son tekamül merhale· 
gazetelerinde de, güzellik müıa- !erinden bahsedecekler. Cemileka 
bakaaına kartı alakasızlık vardı. rane neıriyattan vazgeçtik. Hiç 
Brükaelin başlıca gazetelerinden olmazsa aleyhimizde yazılar yaz· 
olan Le Soir ve lndependance mak için bunu bir fırıat telakki 
Belge'de müsabakaya dair yazı· edenler meydana çıkmasaydı. Bu 
lanlar, alh yedi satırı geçmiyordu. meyanda edebi Candide mecmua· 
Le Soir'de Keriman Halis Hanı· 11, bu müsabakayı diline dolaya
m!n mini mi~i bir reunini neıret· rak, güzelimizin dünya ıüzelliği. 
mıt ve resmın altına kıaaca "Spa ne intihabı herkeai hayrette brrak 
tehrinde yapılan İntihapta dünya bğını bunun evvelden kararlat· 
güz .. lliğine seçilen Türk güzeli mış oİduğunu yazmaktadır. Candi 
~~riman ~~li.s Hanı~" sö.ıleri!'! de,in iddiasına göre, daha Spa ,eh 
ılave etmıştır. Belçıkada dahılı rinde müsabakanın neticeai ilan e 
bir ~aJ.:ım ".ak' lar var. ~alk, ııü· dilmezden evvel, Brükaelde çıkan 
zellık ı~l~rıl~ me!gul ~egıl. Gaze. alqam gazeteleri, Türk güzelinin 
lel~r, bırıncı aahıfelerı~~e men1le dün}'& güzeli intihap ed!ldiğini 
ketı daha .. yakından . a.akad!'r. e· yazmışlar. Keriman Halis Hanım, 
den ha!atı meseleıle~ın _ tefrıhıne franıızca bilmediği için, önüne 
hasr. dıy?~lar ... A_.ynı !"'~talertlan, mikrofon getirildiği zaman evveli. 
~;lçık ıçıı_ı ol.dug':' .g~bı, Fransa hiç bir l"Y söyleyememiş, nihayet 
ıçın d varıl gorebılırız. Almanya ı·· k b. k k ı· ·ı t kk'. 
d d 

.. . ur çc ır aç e ıme ı e eıe ur 
a cereyan e n hadıaat, Fran· · C d.d h f • 1 

ı d "I d.. .. J' • d. etmıı. an ı e mu a azakar o a· 
ırz ~r:.'ı egı tt unya guzedını,_ 1 bu? rak tanınmq bir gazetedir. Türk· 
f.ayıG 1 e l~~u ~~~ftkurj .e1nı 1e ı; lüğe temas eden yazılarda bu ga· 

l
!r. uzet 

1
1 

• mudıa a ka arı e :agıl zetenin bitaraf kalmasına imkin 
ız .gfl.Ze e erı e pe az meıgu • 1 · 

olmu•tur Haıı· b' ki b yoktur. Belçıkada çıkan ntrancı· , • a, ır ço an, u - d K · H ı· 
müa bakay h b 1 'b" gent gazetesı e, erıman a ıs 

ı a er R mamıt gı •· H · f. k ld • ı · dir Ne ı'nt'h b ld 1 d anımın mua ır a ıgı ole ın • ı a ın yapı ı 5m an f d Ch b , .1 .. .. .. 
bahis var, ne de Türk gÜzclinin emme e am re ı ı e gorutmu~ 
birinciliği kazandı ından... Femmk ., dled Ch mbrhe khkerhkalde .il'~ 

D rin b' ··k•t B'"t'' h'f raz ar o Ui(l mu a a ve aşı-
ır su u .•• u un aa ı e k• 1 b' .1 d .1 d . k' 

ler iktnadi buhran, İfaizlik, tahdi.. Ar 0 D ır 1 a. e 1 eı emış 1 : 

di leılihat, lngili7 imp ratorlu·u j - Tü k güzeli, bir tek k lime 
konfcranılarına ait haberlerle do fran ızca bilmiyor. Beni hiç ça• 
lu ... Bu alakasızlık beni bir Türk •ırmndı. p,.k sakin bir kızdı Yal 
aıfatile m6teeısir etti. Buradaki nız f zla aİgar içiyordu. Halının 
vatandaşlarım dn ayni tee sür i- üstünde bir çok aöndürülmüt ciga 
çind dir. istiyorduk ve umuyor- ralar buldum. Türk kadınları, ya· 
duk ki gazeteler, Keriman Haliı taklannda bil~ cigara içiyorlar." 
Hanımın büyük kıt'ada reaimlerİ· Hiç bir kıymeti olmay n, bu ga 
ni koyarak, hayatı hakkında uzun razkirane aöı:ler, cevap venneğe 
uzadıva malüm t verecekler ve değmez şeylerdir. 
tabii bu veıile ile de Türkiye ka-

U•O••••••••-•••UeHa•o•··-·•••••••••••••••••••• .. 

finale kalnııılardrr. 
Gene (Birinci ıeri) : 

"Candide,, in 
makalesi 

1 İnci, Dennis (Avusturalya) 3 Haftalık "Candide" mecmuaaı, 
dakika, 8 2·10 saniye, (Olimpiyat Spaya, huıuıi bir muharrir gôn-
rekoru) ; 2 inci, Hoffmann. l dermiıti: Herhalde müsabakayı 

Y t 1 ve İntihap neticeıini bitaraf bir 
a yarışı l gözle görmediği anlatılan bu mu· 

( Monofi1) ) harrir gerek Keriman Hanım, ge-
rek tekli intihap hakkında pek 8'& 

LOS · ANGELES. G (A.A.) - razkiır ve tarafkir yazılar yaz· 
Yat müıabakalan (Monotip ımıfı) maktadır. Bu yazıların hiç bir kıy 

1 İnci, Haaı (Felemenk), 2, 2,16, meli olmamakla beraber karlleri-
2 inci Behr (Almanya) 2. 3,5; 3 ün mizi mahza haberdar elmit olmak 
cü, Lyo:ı (Amerika) 2, G,23. için iktibaı ediyoruz. Muharrir 

Deniz pek ıakin idi. Hiç bir ta- yazıaına f(;yle baılıyor: 
raftan rüzgit.r esmiyordu. "Britanya otelinin ilk katında, 

Di er iıtirak edenler y&nfı ıu ikinci Giyyomun hal'ini imzalamı-
auretle bilirmiılerdir: ya mecbur olduğu ıalon vardır .• 

Ridl (Avuıturyn) 2 8,30; Alman imperatoru, ba,ı önünde 

mez, ayaja kal .... ııb. 
"Tuhaf ter .. Garip ltir ı..adüf 

eseri orh .. tra derhal, aanki hazır 
mıt gibi, Türk milli m&'fllU çalma 
ya baıladı. Mart baılar baılamaz 
halk bir hafif tereddüt geçirdi, fa 
kat derhal hiıaedilmiJti ki, bu, Ga 
zi Muıtafa Kemal Cümhuriyetinin 
milli mar,ıdır, ve herkeı ayağa 
kalktı. Sonra, bu havadial, yepye 
ni bir havadis diye Brükıele gÖ· 
türmiye döndüğüm vakit akıam 
gazetelerinin, timdiye kadar emsa 
line teıadüf edilmeyecek bir meı 
leki kablelvuku hiıle, kazanan 
kraliçenin ismini ve rearnini. inti~ 
habın neticeıinln bizlere Spada 
bildirildiğinden daha evvel ilan et 
mi, olduklarını öğrendim!' 

"Bütün -.lon ayağa kalkmıı, 
Miı Türkiyeyi alkıılıyordu. Fotoğ
raflann güzelliği hakkında pek 
yanlıt ve ekıik bir fikir verdikleri 
dünya güzeli hakikaten bot bir 
kızdı. Turuncu bir ipekli gİyİnmİf 
olan Miı Türkiye tatlı bir letafet 
ve zerafetle etrafı selamlıyordu. 
ince ve ahenktar olan vücudü ha 
kikaten mükemmel ve tam olaa ıre 
rek. M. Marke, gelip sol göğsüne 
yÜz bin frank kıymetinde pırlan
ta bir plak taktı. Spa şehri namı· 
na bir vazo hediye edildi." 

Muharrir makalesine devam e
diyor: 

"Genç kızın burnuna bir mikro 
fon dayadılar ve cBir şey söyleyi
niz~ dediler. Dünya ,uzeli meyus 
bir hareket yaptı. Birisi "Telefon 
da olduğu gibi bir feY söyleyiniz." 
dedi. Fakat bu Türk kızı yalnız 
türkçe konu uyordu. Bir zemze
me halinde birteyler söyledi. Şüp 
heoiz bu herkes için güzel •Özler· 
di. Hakem heyeti sıcaktan müte· 
madiyen terleyip duruyordu. Ken 
dileri, dünya kraliçeıi kadar mem 
nundular. Bunda anlatılmayacak 
bir fey yoktu. Zira, Türkiye, iyi 
bir intihap doğruıu. Gelecek sene 
için güzel bir seyahat var demek 
tir, orada, öbür aene tatilini geçir 
meyi temin için, Japon güzelini 
intihaba çalışacak. Siyasi miqkü· 
lalın tamamen bertaraf edilmiı 
olduirunu da saymıyoruz. Hakem 
heyeti (-.bık bir diitman) devle
tin mümeııilini seçerek, bu sün 
için büyiik bir ehemmiyeti 
haiz olan milletleri yatııtır· 
ma prenııpıne hizmet etmit 
oluyordu. Vakıa Alman ır{izelini 
aeçmediler ama, herhalde kim ne 
derse d ıin, henüz pek huıuıt ha 
tıralar bulunan bir memlekette, 
bu biraz fazla olurdu." 

''Candide" muharriri yazı mı 
ıöyle bitiriyor: 

Rnıtey, 2, 9,7. olarak bu ıalonu geçmiı, ve ken• 
Felemenk 21 puanla batta gel- disini Hollanda'daki menfaaına 

LOS - ANGELES, G (A.A.) - ı n:ıektedir; 2 İnci, _J8 er puıınla Ame götürecek olan otomobile binmiı· 
Yü>me (Kadınlara mahaus) 100 nka ve lngllteredır. ! ti. Bugün aynı ote in aalonunda, 

Serbest yüzme 
(Kadınlar) 

cSandalyeler, koltuklar atlıya
rak dünya güzelinin yanına gitti
ğim zaman yanmd"• elinde kal m 
ve kağıt bir gazeteci duruyor ve 
ona ıu ıuali aoruyordu: 

metre ıerbest yuzm • 4 100 B k ! gene bir Alnıan sesi yükseliyor, 
3 yüzgeç, demi finale kalmıılar- X ayra Bu bir kadın ıeaidir, ve bu ıeıln 

- Matmazel "autiyen • gorj" 
kullanır mıaınız 7 

dır. Bunlar da Ladde (Felemenk) Yar J 1 olması, tık aeyyahlann nazarlan· 
Godard. (Fransa) ve Daviea (lnıil LOS _ ANGELES nı Üzerine çelimiye matuftur. Mis 

Doğruıu ben, henüz bu gazete 
ci kadar hulU. ve cür'ete aahip de 
ğilim, hemencecik ıavuıtum." tere) dır • G (A.A.) - Almanya, saltanatını bütün dün. 

(ikinci ıeri) • Taırıif: Ba~~ Y~~rıı, 4 j100 (Birinci seri): yaya teşmil edecek olan, n ken-
---~--·-- --· -

Veremle mücadele 
t inci Cooper (lngilt re) 1 ela 1 utea ıp tur ara 3 takım kalmıt diıinc bunun layık olduğundan 

kika, 9 .:.niye (Dünya re...;..,.) ; tır, .bunlaı: da Almanya, J ponya v hiç ıüphe etmediii dünya kraliçe 
2 inci Merim (Amerika) ·, 3 üncü l~g4ıı1ıerz.edlOır. Al.mand takakımı, m. eaaf.... liği Ün\'anma taliptir. "Geçen ln-

l t Verem Cemiyetinin Erenkö· Bult (Avusturalya) ; Y! . • •anıye e • nu' ve 1• tihaplarda olduğu gibi. bu aene 
(ikinci seri) : kıncı .ta!<'mı 1 metre 80 santimetre ırüzell r mayo ile sahneye çıkan). yünde mutavas11t halk için aç-
Cooper (lngiltere) birinci gel- geçm1 ııtır: . madı. "Maline" kardinalı, bu ha- tığı kırk yataklık sanatoryo• 

mittir. ( kıncı serı) reketi tasvip etmeyeceğini znn· mun bütün yatakları dolmut· 
(Üçüncü aeri) . Tasnif: Amerika. ltalya, Canada. Amerl- nen bildirmiş oldutu için, ıüzeller tur. Cemiyet bu ıene içinde aa-
1 inci, Madiıon (Amerika) , ı da kah koıucular, 400 metre meaafeyi suare tuvaleti ile ort ya çılunı,lar ri ve fenni bir verem dispanseri 

kika 8 9-0 saniye (Yeni dünya re· 40 6-10 saniyede katederek yeni bi• dı. O ak.tam, bütün güz ileri gör. 
koru) ; 2 inci, Marke (Cenubi Af- dünya rekoru teais etmişlerdir. Dör dük. Herkeı Miı Yugo.Javya ile daha açacaktır. 
rika) ; 3 üncü, Anderaen (Dani· düncü ve sonuncu Amerikan atleti, Mis Almanyanm kazanacaiını Cemiyet reisi Ali Pa9a bir 
marka) . ltalyan koıucusunun 22 metre 70 zannediyordu. Türkiye güzellik muharririmize ,unları söyemiş· 

aantim<tre önünden gelmekte idi. kraliçeıi, §Öyle bir geçmit, kimae- tir: 200 m. kurbağala
ma ( Kadınlar) 

LOS ANGELES, 6 (A.A.) -
Yüzme (Kadınlara mahıus) 200 
metre kurbalama. 

(Birinci seri) . Taonif: 
Dennis (Avusluralya) ; Hoff· 

mantı (Amerika) ; Prior (Canada). 
ikinci ıeri. Y acobıen ( Danimar

ka) 3 dakika, 12 7-10 saniye; 2 İn· 
ci, Govednik (Amerika) ; 3 üncu 
Wol tenholme (lna:iltere) • 

Oçüncü acri. M chata (Japon 
ya) 3 dakika, 10 7-10 saniye; 2 ind, 
Caldw 1 (Amerika) • Her ik.iai de 

4x400 Bayrak 
Yarışı 

LOS • ANGELES, 6 (A.A.) 
Bayrak yarııı, 4x400 metre. (Birin 
ci seri) : 

1 inci, Amerikan takımı; 2 inci, 
1 tal yan takımı; 3 Üncü, Alman takı 
mı. 

Am rikan takımının zamanı: 3 
dakika, 11 8-10 saniye. (Dünya re
koru) . Bu taknn, 82 melre 30 aan. 

~~ nazan dikkatini celbetmemiş _ Halkın Verem Cemiyeti-

tı. Muharri ertesi günkü intihabı . ne karşı alakaaı gün geçtikçe 
.c;yle anlatı~or: i artmaktadır. Halkımız sıhhati

İ "Hakem he eti dünya güzeli o 1 ne daha fazla itina etmiye bat· 
!arak Türkiye kr8liçesini ilan e· lamıştır.-
d.~r e!mez. büyük bir heyecan ve "Rakı suiistimal sefahat 
ıurprız oldu. Vakıa bu heyt"can .. . . ~ • 1 

• ' 

aade seyirciler içindi. Öteki kraJi. luks ıptılası terkedıldıkçe ve. 
çeler erlerinden kıpırdamadılar rem tehlikesi de o nispette aza
bile Bir~ok kimııeln ayılıp bayıl- lacaktır. Zayıf olal'lar bol bol 
m 1 r olacağını tahmin ediyord tereyağı zeytinyağı şeker ye. 
Fakat bu ;, i in oraya davet edil l'd' 1' B 1 ' ld • k 

timctre ileride idi. 
Her 3 takım da finale 

tır. 

· ._ ı·b· h r heyet' "b me ı ır er. un ar yapı ıgı ta 
mış oıan ıa ı ıa me ıne ı . . . . • 

kalmıı- tiyaç hiıaıl olmadı. Türk'ye ırüzel. dırde veremın teaırlerı azalmı9 
lik kraliçesi ismi söylrnir •Öylen· olur." 

Ege seyahatı 
lzmir Himayeietf•linin tertip ~t~ 

mit olduğu lzmir - Pire - Ati· 
na - Selanik seyahati çarıamba gü 
nü öğleden r•nra yapılacaktır. Ya· 
pur yolculan Galata nhtımmdan ala 
caktır. 

Seyahate ı,;,. çok zevat iştirak et 
mekteclirler . Seyahat bir hafta ıü
recek, bu suretle hem güzel ve fay. 
dalı bir ıeyahat imkanı temin edil· 
mİf, hem de eğlenilınit olacaktır. 
Seyahate vaki olan rağbet dikkate 
alınarak müracaat müddeti yann öğ 
leye kadar temdit edilrnittir. ----
Figüran aranıyor 
"BİR MİLLET UY ANI. 

YOR" filminde figüranlık et· 
mek isteyen güçlü, kuvvetli ve 

irtihal 
Y enİfehir etrafından mer 

Ali efendinin k rimesi ve Yeni 
1i mef'hum Net'et Beyin zevcesi 
le sabık konsolosu Hasan Ke 
tin, Hariciye Vekaleti siyasi mii 
!erinden Rauf Hayr~ Sabık H 
burg ba~konsolosu Fahrettin Ha 
Beylerin ve hemşireleri Hayriye 
nrmın te)'2e1f"rİ Fatma hanlnl u 
müddetten beri dev:ım eden has 
ğı n ticeıinde vefat etmiftir. 
nazeıi bugün ôğledcn evvel Ka 
yünde Cevizliktc hasırcıbaşı o 
iında 48 numaralı haneden kald 
!arak Karaca Ahmetteki metf 
ebediainc tevdi edilec ktir. 
kederdideıine b<-yanı taziyet 
ri:ı. 

boylu gençlerin Çartamba gü- ı-----------1111'1 
nü saat llde Nitanta,ında Va. 
li konağı caddesinde (İpek 1 
Film) Studyoıuna müracaat

İst. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilanları ları. 

Askeri tebliğat 

Beyoğlu askerlik ıubeıindc yerli 
ve yabancı 324 (Dahil) doğumlu
lara kadar ve hu doğumlularla mua 
meleye tabi askeri tam ehliy !nameli 
liıc v muadili yüksek ve ali mek. 
tepler mezunlarının eylül 932 bida· 
yetinde aevk edileceklerine nazaran 
hemen şubemize kayıtlannm teabiti 
için müracaatları Jluumu ilin olu. 
nur. 

• • • Üıküdar ıuLeainden: 
328 doğumlular ve bu doğumlu

larla muamele görenlerin son yok
lama ve muayeneleri bitmek üzere
dir. Şimdiye kadar müracaat etıni
yenlerin bu hafta zarfında müracaat 
etmeleri, gelıniyenler hakkında mad 
dei kanuniyenin tatbik edileceği i
lin olunur. 

"' ,,, ,,, 
1 - Beyoğlu emvalinden halen 

maat almakta olan malül mütekait
lerle keza halen maaı almakta olan 
fehit yetimlerile on ıenelik ın....
lannı alarak alakaları keıilmit olan 
malüllerle ıehit yetimlerinden ıube 
ye müracaatla 932 senesine alt Til 
tün ikramiyesine kaydedilemeyip 
tütün ilaamiyeai alamayaıılarm ilin 
tarihinden bir haftaya kadar derhal 
ıubeye mürecaatlan elzemdir. 

2 - Müracaat etmiyenlerin bil. 
ahara vukubulacak müracaatlan na-
28.rı itibare alınamıyacağı ilan olu· 
nur. 

Kilo 
1200 
2500 
1200 
1200 

Kuru üzült' 
Şeker 
Gaz yağı 
Sabun 

Harp akademisi ihtiyacı içiıl 
yukarıda yazılı erzaklar dörl 
9artnamede pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. Pazarlığı 9.8-932 s• 
lı günü saat 14 ten l 7 ye kad•r 
Tophanede Merkez Kumandaıı 
lığı satın alma komisyonund• 
icra kılmacaktır. T alipleriıı 
9artnamelerini görmek için ko
misyona müracaatları ve İftira~ 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları 

(135) (3816) 

* * * Merkez kumandanlığın• 
merbut milesseat ihtiyacı içiıı 
75794 kilo ve 15528 kilo m...,. 
gal kömürü iki fartnamede pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa• 
zarlı~ı 9-8-932 sah günü saat 
14 ten 17 ye kadar Tophaned• 
Merkez Kumandanlığı satınal• 
ma komisyonunda icra kılma• 
caktır. Taliplerin 9artnameleri· 
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve i,tirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda hı 
ııır bulunmaları. (136) (3817) 

İstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabulüne batlanmıtlır. Müddet 14 ağuatot 
932 pazar günü saat 17 de bitecektir. 

1 - Leyli meccanilik için İatanbul Vilayeti nüfusunda kayıt 
lı olmak. 

2 - İlk mektep mezunu bulunmak ve 15 yaımdan yukar. 
bulunmamak. 

3 - Mektepte talim edilen mealeklerde çalı9abilecek sıhhat 

ve bünyede olduğu mektep doktorunun raporile sabit olacak. 

4 - tık mektepte okunan derslerden yapılacak müsabaka im 

tihanında mektebe alınacak talebe adedi araaına girebilmektir. 

Fazla tafsilat için mektep idaresine müracaat edilmesi. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet vekaletinden: 
Ankara Nümune hastaneainde yeni yapılan büyük pavyonun 

timal cebheai bodrum katında yaptırılacak toprak hafriyatı ve 

betonarme döşemelerle çama9ırhanesine ilave olunacak kısmın 

intaatı 5 ağustos tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 

zarf usulile münakasaya vazolunmuıtur. Bedeli keşfi 11,889 li

radan ibarettir. Aguıtosun yirmi beşinci perşembe gumi saat on 

beşte ·halesi mukarrerdir. Fazla malumat almak isteyenlerin her 

gün aaat on beşte Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti inşaat 

mürakipliğine müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak edece • 

lerin de aleli'ıaul tanzim edecekleri teklifnamelerini yevm ve a· 
ati mezki'ıre kadar Vekalet kalemi mahsus Müdürlüğüne tevdi ey 

lemeleri ilan olunur. (3903) 

Milliyet'in E ehi Roman : 56 na nazardan seni kurtarmak 1 - Alınız .. 
için biz de mi Münireyi sevmiş 1 Orhan - Nerede buldun? 

Ağlatsın... 1 Turban - Kadın bu büyü 
Çıldırtsın.. ı muskasını kime yazdırttı aca. 

iadei ziyaret ettiği vakit kızı. 
nı beraber getirmemişti.Orhan 
la Turhan perilere kar.,mış bu 
dünya güzelini görmek mera· 
kile üzülüyorlardı. Talat Bey 
de kadınlar arasındaki adete U· 

yarak Apdüllatif Beye ilk ziya 
reti yaptı. İki kardeş fırsattan 
istifade ile bu misaferette da· 

•• 
Olüler ya ıyorlar mı? 

: F elaefi fanttutİque roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
Münire hizmetten fırsat bul 1 etmesine aebep olabilir •• 

duğu anlarda ağaçlar arasında Orhan - Öyle ya ... Bu kirli 
hep vefasız sevgilisini özetle. hizmetçiye tenezzül eden genç. 
yor, ona kah istirhamkar puse- lerde terbiye bahusus bedii 
ler gönderiyor, kah hiddetle zevk aranabilir mi? 
aıkılmış yumruklarını sallayor- Turhan - Bu köşkün genç-
du. !eri tarafından öbür köıldin 

Kadmın böyle hazan etraf- hizmetçisine ilanı aşkedilmi9 .. 
tan görülmek pervasızlığına Bu şümul üçümüz için de varit· 
kadar varan taşkınlıklanna şa- tir. Bu kirli sevda hepimize bu
lıit olan Orhanla Turhan ondan laşmış oluyor ••• 
soruyorlardı: Dilaver - Çok eğoistsiniz 

- Dilaver bu ne? yahu •• Ben bu kadma bakika. 
- Rezalet... ten gönül verip te aşkımı yan-
- Hakikaten... madım. Ağzından bir kaç söz 
Sonra iki kardeı Dili.verın almak için bulantıyla kanşıkbir 

kızararak verdiği bu cevaba gü arsızlık yaptım. Belayı başıma 
lüyorlardı. Çocuk bu gülmele- satın aldım •• Simdi üç kafanın 
re hiddetlenerek çatık. surat aklını birleştirerek pürüzü ayık 
ve kısık eesle: , lamaya bir çare aramak lizım 

- Gülmeyiniz diyordu. Gül. gelirken beni balçığa İtip ken
meyiniz ••• Terbiyesiz hizmetçi. dinizi temize çıkarmaya uğra. 
llİlı bu yılııkanlığı Abdüllatif şıyorsunuz .. 

görü meliyiz?... Dilaver - Ben boynumdan 

1 
Dıli.ver - Halli icap eden fırlatıp atmıştım.. Annemin 

bu mesel değil ••• Bu kadını böyle fey)ere hürmeti büyük
. bahçeden bahçeye bana sarkın. ' tür. Buldugu yerdm kaldınp 
tılıktan menetmek için ne Y"P 1 dolaba saklamış .• 
malıyız? Dütünülecek ıey iıte j Ne yapacaksın? Cin, şeytan 
budur... 9errinden emin olmak için boy. 

Orhan - Tehdit... nuna mı asacaksın? 
Dilaver - Nasıl? Orhan - Hayır .. açıp içine 
Orhan - Baabaya.. bakacağım •• Ne var? 
Dilaver - Onun gönderdi- Dilaver - Bu tenekeciğin 

ği tatlı puselere karşı ben bu- içine deve, fil sığmaz ya .• El. 
radan sopa mı sallamalıyım? bette münasebetsiz bir şeyler 

Turhan - Kadının cür'etini vardır. 
kesecek bir korkutma usulü bul Ufak bir tornavidanın ucile 
da ne sallarsan salla... lehimi kaldırarak müselles te-

Orhan birden bire: nekeyi açarlar .. İçinden bir çok 
- Dilaver... katlara bükülmüş yazılı bir ka-
- Efendim.. ğıt çıkar.. Mihri Süleyman& 
- Haniya senin boynunda I benzer alelacayip şekiller, k\ı.. 

nazeninin elile aaılınış bir tene- hi mi? Mıhi mi bir takım harf. 
ke muska vardı .. Ne yaptın O• ler, rakamlar .. Bu büyücıi işa
nu?. retleri arasında yalnız bir şekil 

- Bırakınız Allahı aeverae- dikkatlerini çeker: Bir yürek 
niz •• Attım bir tarafa... resmi üzerine bir hançer aap-

- Haydi •• bul getir.. lanmış .• Yürekte Dilaver, han-
- Ne yapacaksın? çerde Münire yazılı .. Ve sonra 
- Görürsün.. fU ibare: 
Dili.ver i 

Y alvart&ın. ba? 
"Amin .. imin Erhamerrahi.

1 
Dili.ver - Bu civarda taru-

min. Bu duanın öbur tarafında dığım bir püfçü, bir büyücü 
yedi meş'ale araaına alınmış bir var ... 
insan şekli ve şu yazılar: Bu Orhan - Kim? 
resim meş'alelerin alevlerinde Dilaver - Baba dostunuz 
nasıl kavruluyorsa Dilaver de Şeyh Battal zade Apdüaaeli.m .. 
Münireye öyle yansın, yansın, Turhan - Zanneder misin? 
yansın, yanım, yansın .... Yüz Dilaver - Kuvvetle.. yılarının peşine takıldılar. Ha-
defa yanaın bin defa yansın, Orhan - Bu muskayı kaça ne sahibi komtularına pek u-
yansın, yansın... Ezanlar oku- yazm19tır? cak bir kabul yüzü gösterdi. 
nurken, ölüler gömülürken, ge. Dilaver - Yedi sekiz lira· Kansile kızı da takdim etti. 
beler doğururken, haatalar can dan atalı değil.. Şehametin mağrur, solgun, 
verirken.. Mağrıp yıldızının Turhan - Belki ziyade.. mahzun, eararlı güzelliği kartı 
kuyruğundan saçılan tteşler Di Dilaver - Kadın benim at· aında beylerin gözleri kamat-
laverin gönlüne kor döksün .• " kıma hizmetçilik aylığının bir tı. Hakikaten kızın halinde in-

Ve daha bundan öteye saç- ikisini feda etti desenize.. aanlıktan ziyade perilik vasfına 
manın envaı... Turhan - Muska tesir göa k b. . . dd' 

İki kardeş katıla katıla gÜ· ter~diği için kadın belki sen- ya ışır ır s_evım, gayrım~ . 1· 
!erlerken Dili.ver lahavle ile den ziyade elinden çıkan para- yete kaçar hır aeyyalet hır ın-
boyun kırarak: lara yanar... 1 celik var. Yüzüne in'itaf eden 

- Vay imansız karı be .. Be- Dilaver - Beylerim Ş«ka her gözlere tatlı bir cazibe nuru aa 
ni Salamandıra aobasma çevir- taraf sevilmeden sevmek bir ız çıyor, korku ile karışık bir ta· 
di. tırap, sevmeden aevilmek te bir zim hisai veriyor. Tebcil ve pe-

Orhan - Bu ruhlardan, pe- felaket... resti,e tayan bu güzelliğe iki 

.. • 

rilerden koruma muskaaı değil. -29- kardeş büyülenmekten çekinir 

adeta muhabbet büyüsü.. Ruh sorulan esrarı bir yürek çarpıntısile devamlı 
Dilaver - Fakat tesiri ters 



[ 3 üncü kolordu ilanları 1 
Manisa' daki kıt' at için aşağıda miktarı ve ihale, suret ihaleai 

tarih ve saatleri yazılı odun münakasaya konmuıtur. Şartnamesi 
korniayonumuzdadır. Taliplerin 16 ıncı fırka aatınalma komisyo 
111rna müracaatları. (642) (3908) 

Miktar Tarihi ihaleai Günü Saati 
484,990 619 932 Salı 15,30 da kapalı zarf 
•o• ., '' '' '' ~,990 ,, 

837,120 5 9 932 Pazartesi " " " 
309,307 6 19 93l Sah 15,30 da aleni münakasa 

-------
Ankara Numune Hastane.si 

Baş Tabipliğinden: 
Hastahanenin 932 mali senesi ihtiyacı olan 231 kalem iliç 

ve tıbbi malzeme ve liburatuvar ecza ve malzemesi 19 Temmuz 

932 tarihinden 8 Ağustos 932 pazartesi gününe kadar yirmi gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile; 12 kalem Röntgen malzemesi de 

ayni tarihlerde ve aleni surette münakasaya konulmuıtur. Talip 

olaolarm yevmü medc:ürda saat birde yüzde yedi buçuk teminat· 

larile birlikte hastahanede mütetekkil komisyona müracaatları 'ı 
~ • • 1 d ve şeraitini öğrenmek ve istesini görmek için de İstanbul' a ı 

3. K. O. ve 1. F. kıtaatı ihti- Samsunda bulunan kıt'atm 
Yacı için 54656 kilo kuru ıoğan l ıhtiyacı için (90,000) . kilo sı- Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada bet" gün 
•leni münakasa ile alınacaktır. ğır eti kapalı zarf usulıl_e.alına- öğleden evvel idare memurluğuna müracaat edilmesi ilin olu- i 
lbaı 'si 1518 932 pazartesi gü- caktır. 25-7-932 den ıtıbaren_. (3526) 1 

nur. 
1 

n(i saat 11 de icra edilecektir. yirmi yedi gün müddetle ve mu !--------------------------
Şartnamesini almak iıteyenle- nakasaya konmuştur. 20-8-932 
rin heı;gün komisyounmuza mü cumartesi saat 15 te ihalesi ya- Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti hu-
••caatları, ve münakasasına it- pılacaktır.Teminatı ~uva_kkate dut ve sahiller sıhhat umum 
!ırak edeceklerin muvakkat te- si 1350 liradır. Talıplerm şe-
ıtıinatları ile birlikte vaktinde raiti görmek ve anlamak üzere müdürlüğünden: 
koınisyonda bulunmaları. her gün komisyonumuza müra T h' 1. 1 · · 1 · k 1 (

592
) (

3550 
caatları. (622) 13733) ep ıra at ve vasıta arı tamır ve ış etmeıı için dört a em 

* • • 
K. O. Ye birinci fırka kıt'a-

• ,. • malzemenin 4 Ağustos 932 tarihinde yapılan münakasasında ve-
K. O. ya merbut kıt'aların 

1 
rilen fiat gali görüldügünden 15 Ağustos 932 pazartesi günü sa

ihtiyacı olan 400 bin kilo un ka at 15 te Galatada İstanbul Limanı sahil sıhhiye merkezinde mü
palı zarfla münakasaya kon- nakasası tekrar yapılmak üzere bir hafta müddetle tehir edimiş 
muştur: l~a~~si 20-8-932 et ' tir. Taliplerin şartnamelerini görmek iızere Ankara' da Hudut ve 
martesı gunu saat 11 de yapı a S h"ll hh ·· d .. ı· - ·· · h · · · ı· 

k Ş . . l k . a ı er sı at umum mu ur ugu aynıyat mu asıplıgme ve stan 
ca tır. artnamesını a ma s- , 

Emrazı Sariyeye Karııı 
En Mükemmel Çarei 

Tahaffuz 
Muzadı taaffün "L YSOL,, 
mi:atahzarının istimali ile 
temin edilir. Her ev için 
!-ir lizımei gayrımüfarıkhr. 

"LY!!!: 
Hamburı(t ı ~CHUELKE L 

MA YR A. G. tarafından 
imal edilmiştir. 
L"muıııt acentafar;: 
Jacoel mahdumlın. 

Adi cins taklitlerinden 
sakınınız: Altmcti fa 

rikamııı hamil olma 11=:::;=t 
' an mUcahıarlın red 

Naim Vapur ldareıi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p be 
hafta erşem 

günleri Galata rıhbmından saat 
tam 18 de hareketle doğru 

KADER 
Saadetin Müteradifidir 

Tayyare Piyangoau biletlerini 

Kader Gişelerinden 
alan binlerce kiti taliin cilvesine mazhar olarak 

Zengin ve mesut olmuşlardır 
Siz de onlar gibi yapınız. 11 Ağustos keşıdesi için 

biletinizi KADER Gişelerinden 

tedarikte 
lıt1nbul, Emlnonu. \alide han 

l'ar~ıak lapıı 

iatical 
o 4-5 -

ediniz. 
1-tıklll 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cinsi Mevkii 
No. 

1

. 145 Tarla Kara çerçili 
148 Dükkan arsası istasyon C. 

ı 149 Harap değir- Zorbazhark 
men. 

Dö Vergi K. 

40 
00 
00 

00 
00 
00 

Tamamı 
Tamamı 
3 4 hissesi 

Muham 
menK. 

200 
200 

3750 

1•nın 640bin kilo hamam odunu 
·\•palı zarfla münakasaya kon
ınıı,tur. ihalesi 15 8 932 pa
tartesi günü saat 11,30 da ko
fllisyonumuzda yapılacaktır . 
Sartnamesini almak üzere het" 
&ün münakasaya iştirak ede
ceklerin de teminat ve teklifna 
flleler\le vakti muayyeode ko
l'lıİsyonumuza müracaatları 

teyenlerin her gün ve münaka- bul da mezkur merkez evazım memurluğuna muracaatları. 
saya iştirak edeceklerin de vat. (3916) 

tZMlR'e 
ve pazar günleri 1 zmir' den saat 191 Tarla Kayadibi kariyeai 60 80 Tamamı 600 

ti muayyeninde teminat ve tek · -------------------------- 14 1 2 da hareketle lstanbul'a av 192 
det eder. 193 

" " » 20 20 Nısıf hissesi 100 

(595) (3588) 

lif mektuplarile komisyonumu 
za müracaatları. (594) (3589) 

.. . . 
.,. .,. .,. Muğla' daki kıtaat için sene-

Çatalca mst Mv kıt'aları hay lik 209, 808 kilo arpa kapalı 

Yarış ve Islah Encümeninden: 
12-8-932 cuma giınü ikinci yerli ve arap handikabına gire

cek hayvanlardan Hakan 61, Mes'ut !->8, Tayyar 56, Alderviş 56, 
Rüzgar 53; K. Ceylan 51, Kamer 50; Saba 47, Geyik 45 kilo ve 
keza ordimcü lngılız handikabına gireceklerden Frig 58, Piper 
58, Ja!l Habler 57 5, Strombolia 53,5; Levent 45 kilo tatıyacak 
!ardır. (3907) 

Tafıilat için Galata, Gümrük 194 
ka,..mndR Site Fransez Han No. 195 

12 yazıhanesine müracaat. 196 

::::.T~e:I~. B:-~o~.~1:04:L.:::::ı 197 198 
• t:YRISF · AIN 199 

Merkez acenta: Galata K!Spr!l 
Jilft B. Z36Z . Şuh< A. Sirkco' 
\'I!lliilrdarzade han Z. 3740. 

» » » 44 IS Tamamı 264 
» » • 80 120 Nısıf hissesi 200 
» » • 60 80 Tamamı 360 
» » • 100 90 Tamamı 600 
• " • 100 140 Tamamı 600 
» » 11 20 20 Tamamı 160 
» ıı » 40 30 Nısıf hissesi 160 

~anatı ihtiyacı için 60 bin kilo zarfla münakasaya konmuştur· 
&aınan aleni münakasaya kon- ihalesi 20 8 932 cumartesi gü 
~tuştur. İhalesi 29/8 932 pa- nü saat 15 tedir. Şartnamesi 
lartesi günü saat 14 de yapıla- . bir sureti komisyonumuzdadır. 
caktır, Şartnamesini almak iste Taliplerin Muğla'da dağ alayı 
Yenlerin her gün ve münakasa satın alma komisyonuna müra 
Ya iştirak edeceklerin de vakti 'caatları. (636) (3829) istanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaa 
lllııayyeninde komisyonumuza • • 

İZMİR - PİRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

1 -- Yukarıda evsafı yazılı gayri mübadil malları 21 Tem
muz 932 perşembe tarihinden itibaren yirmi gun muddetle ve 
aleni muzayede suretile satılıga çıkarılmıştır. 10 Agustos 932 
Çarşamba günü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden ev
vel müzayedeıine iştirak olunacak emvalin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçası venlecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale gunü ve ihaleyi müteakıp peşinen 
! ve tamamen tesviye olunur. 

trıüracaatları. (644) (3910) · Muğla'daki kıtaat için sene- Komisyonu Riyasetinden: 
• .,. .,. lik 317,586 kilo ekmek kapalı 1932 mali senesi için sıhhi müesseselere lüzumu olan ilaçlar 

( IZMlR ) 9 Ağustos s.ılı 
11 de. 

Manisadaki kıt'atm senelik zarfla münakasaya konmuştur. ' olbapıaki şartnamesi veçhile ve 30 Ağustos 932 Salı giınü saat 
i t yacı olan (70800) kilo kuru . İhalesi 20 8 932 cumartesi gü 
f~sulya kapalı zarfla alınacak- nü saat l5 tedir, Şartnamenin 14 le kapalı zarf usulile ihale edilmek uzere münakasaya konul-

TRABZON POST ASI 
(ANKARA) 10 Agustos 
çarşamba 18 de. gidişde 
Zonguldağ'a da uğrayacaktn 

lır. ihalesi 27-8-932 cuma~- bir sureti komisyonumuzdadır. muştur. Bu baptaki şartname ve listeleri görmek ve fazla izahat 
lesi saat 15 teilir. Taliplerin Taliplerin Muğla'da dağ alayı almak isteyenlerin mezkur komisyona müracaatları ilan olunur. 
Şartnameyi görmek için komis satın alma komisyonuna müra- (3884) 
Yonumuza teklif ye teminat caatlan. (637) (3830) 
ınektuplan ile Manisa 16 Fır- * * * 
ka Satınahna Kom. na vakti Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
ı:ıuayyeninde müracaatları. hastanelerinin bir senelik ko-
( 621) (3732) yun eti M.M. Vekaletince son 

• • • verilen fiatlar pahalı görüldü-
Diyarıbekirdeki kıtaat hayva ğünden tekrar pazarlığa kon

natı İçin senelik 400,000 kilo mustur. ihalesi 1018 932 çar
kuru ot kapalı zarfla münakasa ıa~ba günü saat 16 da yapıla 
Ya konmuıtur. İhalesi 27-8-932 caktır. Şartnamesini almak isti 
cumartesi günü aaat 10 dadır. yenlerin her gün pazarlığına it 
Taliplerin D~anbekirdeki 7. tirak edeceklerin de vakti muay 
K. O. Satmalma Kom. na mü- yeninde komisyonumuza müra-
r1eaatları. (624) (3759) caatları. (643) (3909) 

Pazarlıkla kiraya verilecek dükkanı 
Topçu 88§1 Elhaç Ali Ağa Mütevelli Kaymakamlığından: 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde lıtiklil caddesinde 426 - 2 

No. lı ııramofoncu dükkanı: 
Balida yazılı emllk 20 temmuz 932 tarihinden itibaren bir ay 

ınüddetle ye pazarlık suretile müzayedeye vazedilmittir. Talip 
olanlar 22 Ağuatos 932 pazarteıi günü aaat 14 e kadar lıtanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve mezkür gün 
Ye saatte de Encümeni idareye müracaatları. (3778) 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlik devir Muhammen 
N No. kıymeti Lira kıymet 

o. 450 
113 Mahmudiye Kışla caddesi dükki.n 17 2.000 2. 
1I4 " " " " 19 2.000 2.450 
115 " " " 21 2.000 2.450 
116 " " " 23 00 2.800 
118 ,, ,, .. ,, 25 o ı.sso 

119 " " " " Ti o 1.400 
120 " " " .. 29 o t.400 
120 Mükerrer " " " Arsa O O 1.750 
121 " " " Dükkan 31 O 1.400 
122 " " " " 32 2.000 2.450 

1 - Yukarda evsafı yazdı Yunan emvalinden: 113 ili 116 ıı
ra numaralı mülklerin tamamı ve 118 ili 121 11ra numaralı mülk 
lerin nısıf hiaseıi ve 122 ııra numaralı mülkün tamamı bir Ağus
tos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve 11etin para ile müza
yedeye çıkarımııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile 
göre hak sahiplerine verilmif olan gayrimübadil bonoları da na

kit makamında kabul olunur. 
2 - MezkW- emlakin ihaleai yirmi iki Ağuıtoı 932 pazartesi 

günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil he
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerill muayyen vakitte müzaye 
de mahallinde hasır buhmarak heyete müracaat etmeleri lazım
dır. 

3 - Müzayedeye ittirak için mutıum-D kıymetin yüzde ye. 
di buçuğu niıbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ~el 
benka veznesine yatınhp teminat makbuzu almmıt olma11 ıca-
becler. 

Deniz Satınalma 
Komisyonundan: 

1000 çift atetci kundurası: Açık münaka1a11 31 Ağustos 932 
Çartamba günü saat l 1 de 

10000 metre Amerikan bezi: Açık münaka1a11 31 Ağustos' 
932 Çarıamba günü saat 14 de. 

10000 Adet ateşçi peçetesi: Açık münaka1a11 31 Ağuatoı 

932 Çartamba günü ıaat 15 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yakanda yazdı malzem-in 

hizalannda gösterilen tarihlerde münakasaıı icra kılınacağından 
tart.namelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların da münahasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım Satınalma Konıis 
yonuna müracaatları. (3901) \ 

IZMİR • MERSİN POST ASI 
( ANAF ARTA) 10 Ağuato.; 
çarşamba 10 da Galata nh

bmından kalkarlar. 

Aktarmacılık 
Samsun iıkelesinin tahmil 

ve tahliye müteabbitl>ği ma
y11 933 gayesine kadar ka
palı zarf uaulile münakasa
ya konulmufbır. Teminat 
maktuan üç yüz liradır. Şart-

amesi mübayaa komisyo
nunda veya mahalli acenteli
ğinde göriilebilir. ihale 11/ 
8/932 ıaat ona kadardır. 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

İdarece aıağıda isimleri 
yazılı malzeme kapalı zarf u. 
sulile münakasaya konulmuı 
tur.Şartnameler mübayaa ko 
miısyonunda görülebilir. Uau 
lılne tevfikan yazılmıt teklif. 
nameler bir zarf içine konu
larak teminatlar da diğer bir 
zarf içine koyarak kapatılıp 
mühürlendikten sonra ihale 

Emval No. Cinsi Mevkii Dönüm Ev Vergi Muham- günü olan 1118 ·932 saat 12 

1 
2 
3 
4 
8 

34 
35 
37 
57 

58 
60 
61 
6S 

kıymet men kıy. ye kadar Levazım Mübayaa 
3333 1800 ve münakasa komisyonuna 
2166 1500 tevdi etmeleri lazımdır. 
H66 2000 15000 kilo Üıtübü 
2500 1500 3000 " Pamuk ipl~i 
1500 1100 5000 " Ağrıboz nefti 

00 1000 5000 " Ali üstübeç 
00 2000 5000 " İngiliz beziri 
00 2700 6000 " Kaynamıt bezir 

00 1 3 ve 2550 1000 " Vet"nik(muhtelif) 
mütebaki sü- 20000 " Karpit 

lüsanuun 2000 " Külçe kalay 
9 116 sı 5000 Mt. Bez hortum 

" Kanber büyüğü 110 180 1650 500 " Lastik hortum 
" Dadalı kariyesi 2 2.50 20 t•••••••••••• 

Hane Cami Nur m. 00 
" " 00 
" .. 00 

" " 00 
" " 00 

Arsa Yeni Omerli 2 
" " 4 

Bağ Küçük minare 33 2 
Tarla Halit ağa 241 

,, " ,, 15 1 15 75 lıtanbul Sekizinci crumdan: 
" " " 175 175 1750 lıtanbul Y aihane sokaimda 4 

1 - 25 temmuz 932 Pazartesi günü saat on bette mülkiyeti- numaralı hanede ve Tokat Viliyeti 
iktisat müdürliiiü hayvan haıtala

nin ihalesi tekarrür eden evsafı yukarıda yazılı gayri mübadil rı mücadele komiıyonunda müteb-
mallarma talip zuhur etmediğinden müzayedenin on bet gün da- it Rifat Beye; 
ha temdidine karar verilmittir. Şefik Beye olan 105 lira borc:u-

2 - 10 Ağustos 932 Çarıamba günü saat on beşte aleni mü- nuzdan dolayı haldmuzda yapılan 
zayede suretile ihalesi yapılacaktır. i""'. takiba~ ve araıtırmah lnetiolma·cesin-

de ikametıahınızm meç u 11 

3 - Ellerinde Haziran 1928 tarihli talimatnamedeki etkile 1 ve adresinizin bulunamamaaı hasebi 
göre hak sahiplerine Vet'İlmi9 olan gayri mübadil bonosu olanlar le ödeme emri teblii edilmemiı ve 
bonolarını bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadarki yüz bir ay müddetle ilinen tebliıat ifa. 
liradan dun küsurat nakten tesviye olunur. ıına karar verilmqtir. lıbu ilin ta-

rihinden itibaren bir ay zarfında ve 
4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden ev. borç hakkında blr itirazınız mncut 

vel müzayedesine olunacak emvalin muhammen kıymetinin yüz lıe lıtanbul Sekizinci icra daireei
de yedi buçuğu niabetinde teminat akçası verilecektir. nin 32 - 51 nuu.ralı dosyas"'" 

S - Bedeli ihale günü ve ihaleyi müteakip petinen ve tama müracaat ederek itirazları bildiıil-
meo tıs Yiye olunur. meii ve aksi takdirde borcıa lııııhul 

6 - Mezk\lr emval ile satıt ıeraitinin teferruatı hakkında etım. adclolunarak hakkınızda lerai 
· e eni her ün · - ed muamele devam edeceii ö.ı- -" 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahk mına 
göre eshabına verilen gayrimübadil bonosu olanlar bonolarını 
bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yuz liradan dun 
küsurat nakden tesviye olunur. 

5 - Mezkur emval ile satış şeraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden sonra 
Tarsus Ziraat Bankası Gayrimübadil i§leri memurluğuna müra
caat ederler. (3288) 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Bir sene zarfında Derince limanına a-elecek malsemenin tah
mil ve tahliyesinin kapalı zarfla münakasası Ankarada idare mer 
kezinde 20 Ağustos 932 cumartesi günü saat 15 yapdacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beter liraya sa 
tılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3678) 

395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydı ile ınünakaauı 
19 Eyiül 1932 pazartesi günü saat 15 te idare binumda yapıla
caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaıa veznelerinde beter lira 
ya satılan tartnıunelerde yazılıdır. (3853) 

On Beşinci Hudut Tabur 
Kumandanlığından: 

On be,inci Hudut taburu efrat ve hayvanatmın 932 idaresi 
için aşağıda mikdar ve müfredatı yazılı erzakı mütenevvia 21 
ağustos 932 tarihine müsadif pazar günü mevkii münakasaya 
vazedilmi!tir. Taliplerin bu baptaki ıeraiti anlamak üzere tabu
ra müracaatları ilin olunur. (3663) 

Cinsi Kilo 
Odun 300.000 
Ot 40.000 
Saman 30.000 
Gaz 2.500 
Tua 5.000 
Sığır eti 25.000 

Münakasa sureti 
Münakasai aleniye 

" 
" ,, 

" 
" Kapalı zarf 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Haıtanemızin muhtelif tuabatmm ihtiyacı olan "12T' ka
lem alitı cerrahiye 28 temmuz 932 tarihinden 28 Ağustos 932 
pazar gününe kadar bir ay müddetle ve aleni münakasa ıure
tile münekaıaya koomuttur. Talip olanlar tartname ve listesini 
görmek için lıtuıbulda Sıhhat ve İçtimai Muayenet müdürlü
ğüne ve Ankarada her gün öğleden evvel idare memıvluğuna 
müracaatlan ilin olunur. (3672) 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekAleti hu
dut ve sahiller •ıhhat umum 

müdürlüğünden 
Umum Müdürlük binuile merkez bıfzıaaıhha binası kalori

f.erlerinde kullanılmak üzere kapah zarfla 165 ton kok kömürü a
lınacaktır. Taliplerin ıartnameıini almak üzere her gün Ankara. 
da Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüne ve Galata. 
da Kara Muıtafapata caddesinde İıtanbul Limanı sahili sıhhiye 
merkezi levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ve i.hale gü-



)pekiş gömlek ve kra
vat Dairesi açıldı 

ısmarlama gömleklrr: <M0~~':; :!w~)it 
A. Suufı B. Sınıfı 

16 14 
Hradan itibaren 

Pijamalar 28 liradan itibaren 

IPEıtlş'ln B. B. markalı kravatları 
80 kuruştan 700 kunıea kadar 

Cilt Letafeti GÜZELLIGIN Esasıdır 
Ylll P.t Ye terin tahribabndan korumak için 

Beflr Kemal Letafet Suyunu Kullamn'!Z 
Oepoa: Sirkecide BEŞiR KEMAL ve llAHMUT CEVAT 
ecnneaidir. 

Maliye müfettiş muavinliği 
imtihanı 

Maliye ftlkllett Teftit He:retindenı 
10 Eylfıl 932 tarihinde icra edilecek MaliyeMüfeUİf muavin 

Hli imtilımma ıirmek iıteyenlerin, Memurin kanununun dör
düncü maddesinde aayılan enafı haiz olduktan maada kinunusa 
Dİ 932 iptidaıında 26 dan aıaiı ve 30 dan yukarı yafta bu
lunmamalan ve bir mektebi aliden mezun olmalan 9arttır. lmti- , 
bana talip olanlar 15Aiustos932 tarihine kadar AnkaradaMaliye 
Vekaleti T eftit Heyetı reisliğine iıtida ile müracaat edecekler
dir. lıtidaya fU vesikaların raptı lizundır: 

1 - Nüfus tezkeresi ve ikametıih adresi, 2 - Kendi el 
yaularile tercümeihal büliauı Ye evvelce baıka memuriyetlerde 
buluamuılaraa müddet ve aureti hizmetlerine dair resmi vesika, 
3 - Aıkerliklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair as
kerlik ıubelerinden verilmit bir veııika, 4 - Mektep ıahadetna
meai veya mezuniyeti mutazammın tasdikname (bütün bu evra
kın, Noterlikten muaaddak suretleri verilebilir.) 5 - Hatalığı 

bulunmadığına ve yolculuk zahmetlerine mütehammil olduğuna 
dair hükı'.imet tababetinden verilmiı rapor. 

Vekaletçe imtihana kabulü tensip edilen talipler tahriri ve 
şifahi iki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankara 
da ve latanbulda ve bunda muvaffak olanların tifahi imtihanı 
da Ankarada yapılacaktır. İmtihanlar İstanbul ve Ankarada 
Maliye T eftit heyeti dairelerinde icra olunacaktır. 

İmtihan programı: 
1 - Maliye: A) Bütçe (ihzari, taatiki, tatbiki ve kontrolü) 

Mubuebei umumiye kanunu ahkamı, B) 'vergı nazarıyeleri, 

tarh aiatemleri, verginin iniki.aı, Seduler vergiler, veraset vergi
ıi, muamelat ve istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük ve 
lnbiaarlar. Vasıtalı, vaaıtaaız vergilerimizin nevileri, tarh ve 
tahsil usulleri, Alman; lngiliz; İtalyan ve Fransız vergi usulleri 
hakkında mücmel maliimat. C) Maliyemizin Muhasebe ve Vari
dat teşkilatı. D) İstikraz nazariyesi tahvil, Amortisman, Türki
ye düyunu umumiyesi. 2 - lktıaat: (İatihaal, Tedavül, inkisam 
ve iatihli.k bahisleri) 3 - Mali ve ticari hesap: Faizi basit faizi 
mürekkep, iıkonto, faizli hesabı cariler. 4 - Hendese: Satıh ve 
hacim meaahalan. 5 - Ticaret uaulü defterisi: (Esaslı ve pratik 
malumat) 6 - Hukuku idare, Ceza muhakemeleri usulü kanunu 
nun tahkikat uıullerine müteallik bükümleri, memurin mubake
matı kanunu, kanunu medeni, borçlar kanunu, ticaret kanunları 
(ahkimı eaaıiye) 7-Türkiyenin tabii, iktıaadi coğrafya&ı ve ma 
li tarihi hakkında malumat. 8 - Fran11zca: (imli ve tercüme) 

Bu imtihanda muvaffak olanlar üç sene nihayetinde ehliyet 
imtihanı ıeçirerek, Maliye Müfettitliğine tayin olunurlar. 

Müfettit mua'Yinliği imtihanına iki defa girip le kazımamamıt 
o'ınlar, üç~ imlilıaııı. iftiralı: ed-ler (3671) 

Görülmemiş 
Parlak Bir Muvaffakıyet! 

Beyoğlunda BAKER - HA YDEN mağazalarının 

Mevsim sonu eşyayı mütebakiye ve fırsatları 
Kemafissabık bütün İstanbul halkını müstefit etmektedir. 

Siz de bu müateına ve hakiki fırsatlann ıon günlerinden iııtifadeye koıunUL 

Yeni te•İ• eylediğimiz mefruıat dairemizi ziyaret edinis. 
Sizi alakadar edecektir. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncii Vakıf Han lıtanbul 

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

Tiirkiye lı Bankan tarafından teıkll olunmuıtur. İdare mecllai ve 
müdürler heyeti ve memurları ki.milen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Si2orta Şirketidir. Tfirkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalannm hepıi Tiirktiir. Tiirkiyenin en mühim müeııeıelerinln ve 

bankalarının aigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi feraitle yapar. Hasar vukuunda zararlan aftr'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

an.O'""' 
llCZA•ELERl>ll 

SArlLIR 

..-.Ut Sa)t• 
..... Eao. 
tatınlail• 
etiketleri 

labrikaa• .,. ... ........... EMO"S 
FRUIT SALT 

.Sicalılarda. damar agrisJıı. 
claD, balanbclaıı, yarim 'bq 
agri.siııdan ft suihazimdea 
m6teYellit rahatsi.zliklardan 
masllll kalmak isterseııi.z ı 
tatli möleyyiıı. tabii tusu 
m6shil olan §dtersiz IWıo'• 
" Fnıit Salt .. gazözld ~üs
tahzarindaıl sabah ve aqam 
bir ı:.rdak sa denuıunda 
bir talıve lıafiıi mikdarinda 
alınız. 1 

Leyli ve Nehari ...._ 

kız F eyziati Lisesi 
(Amavutköy) 

Ana 111nıfı • ilk kısım - Orta ve Llae ıınıfları 
1 ağuıtoıtan it haren kayıt muauıeleaine 

h• ılanmııtır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarşamba gftnleri saat 

lR .. kadn müracaat kabul e ilir. 
Telefon: Bebek 210 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Sıra 

No. 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. vir K. lira men K. 

Mahmudiye Zafer C. si Dükkan 31 .800 .600 
Camiişeri Yoğurt pazarı » 9 2.000 1.400 

)) )) )) )) 8 2.000 .950 
)) » )} )} 7 2.000 .950 
)} ll » )} 6 2.000 .950 
)} )} » » 5 2.000 1.050 
)) )) » ll 4 2.000 1.050 
)) » )} )} 3 2.000 .850 
» )) )} » 2 2.000 1.050 
» Camii Atik » ti.z7 2.000 2.450 

1 - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bir lii .. ea} yirmi 
beş Temmuz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve pqin para 
ile müzayedeye çıl:arılmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamede
ki eıkale göre hak sahiplerine verilmiş olan gayrimübadil bono
ları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi on beş Ağustos 932 pazartesi 
günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında mütqekkil he
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza
yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la
zımdır. 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niıbetinde teminat akçesi müzayede saatinden ev
vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu almmıt olması 
ica2 eder. 

4 - Satıt ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha zİoyade 
tafıilit almak iateyenler Bankada Yunan emvali aerviıine müra-

1 

Peruki.r Cemiyetinin 
tenezzllh ve milkifatlı 
Hn'at m6111bakalan 

19 Ağustos 932 cuma günü 
>aat 2 de köprüden hareket ede· 
cek h ususl vapurla Suadlye pl~j 

ve gazinosuna gidilerek icra edi· 
Jccek senelik tcnezzühte mükA· 
fatlı san'ıt 111üsabakalarile kır ba· 
losu tertip edilmiştin. ltbu müsa· 
bakalara iştirak edecek meslek
d: ,ıarın 15 ağustos ak~ ı mına ka · 
d :ır ccmiytı merkezine müracaat 

.. __ lan ilin olunur. --• 

Beyoğlu Dörclincii Sulh Hukuk 
Mahkenıca.inden: Terekesine maJı. 

k-e vaz'iyet olumıı miimeffa 
Emine Kimile hanımın mutaaarnf 
bulunduğu 1 - Beyotlunda Feruz 
aia -ı.aileoiııde Taktaki aokajında 
(11) No. lı hane mçdı artt..._ aan 
tile 111 ......... 932 pazarteai .... 
111 ta maya ._.aeceı.tir. 

Talip olaalarm m hftr p. n 

IMlte Beyoflu Dördüıaeü Saib Hu
laıık mahkemeainde U- bulunmala 
l'I ltbumu il&ıa olunu. 

lataabod Dördiindl ı ........... 
Juiwıclan: Ta1JWDma (111,3llO) (.1-

ı li loet bin lif yila elli) lira kıymet 
1 takdir edilea Beyoflu'ada Hüaeyin 
ağa mahellealnde kayden Caddeike
lıir balen lıtiklii.I caddeainde eaki 

(181 - 181 • 181) müka-rer yeai 
( 179 - 179 /1 - 179 /2) nwrıualarla 
murakkam albnda iki dtikkim .,. ar 

kaımda balen ııazino olarak iıtimal 
edilen bahçesi olan kayden hane 
halen kirııir bir bap çartmıamn 

tamamı açık •tbrmaya vazedilmi§ 
olup (10/Ağııotoı/932) tarihinde 
§artnameıi Divanhaneye talik edile
rek (10/Eylul/ 932) ıarihine müaa

dif cumartesi ııünü aaat (14 ten) 
(17 ye) kadar lıtanbul Dördüncü 
icra Daireainde aatılacakbr. Artbr
maya ittirak için (% 7) teminat 
alınır. Müterakim verııil ... ile Bele
diye reaimleri, V akJf icaresi, miifte 
riye aittir. icra n iflU kanununun 
(119 cu) maddesine tevfikan balda
n tapu ıicillerile aabit olmayan ipo

tekli alacaklılar ile dil• alikada
ramn ve irtifak balda •hiplerinin 
bu haldamu ve huıuaile faiz ye ma

aarife dair olan ldclialarmı ilin ta
rihinden itiberen yirmi sün içinde ev 
ra1o müabitelerile bildirmeleri limm 
dır. Akıi halde haklan tapu aicille

rile sabit olmayanlar •hı bedelinin 
paylqma11ndan hariç kalırlar. Ala
kadarlann iıba n.ddei kanuniye 
ahlı:imma ııöre tevfiki hareket etme 
!eri n daha fazla malUınat .ı-k 
iıtiyealerin 932 - 272 cloıya -
raaile Memuriyetimivı müracaatlan 

ilin olunur. 

Dr. T A Ş Ç l Y A N 
Ziihrni H ..... li hHtehklar tecle

vihanesi. Eminöni, Köprii""'ı Re. 

,GOVELERİ ÖLDÜRÜNÜZ 
vo ... a gOmleQlnlae varıncaya 

kadar bOtOn e•vanıaı yerler 

~ırtız n papıılcu olaa bu lıqarat lıllllıı lllıi
"'9rlntzi yer n ılelik ılt11k edw. llUnleriıı 
her sene emıplara lru ettlklerl .,., 
'll)ilreıılarca liraya baliğ olur. Buaua için 
!\edarlkll davranarak el,lıiHlerlnizi n bllııe
ltice kesenizi bunlardan kerııJUnuz. 

~ 
lw~ °" .. 

Sinek , siwrilinelı ve bilallıııle ....,_tı 

lllr'a!le ve kat'ı ııntte Oldllrıııek içiıı • 
llmiıı wuıta , butUn dünyaoa tanı••ıt elaa 
(FLIT'tir. Sarı renk ve si,.ıı•vızglU ı.ekt 
illqrlııdeki ul!er rnnıine dikbt edlıılz. 

fu.~ 
... -·· .-·"'---;-;::J,;/ 

••vet mQhürlü teneke ·Oaerlnde bu .,..,,:. 

nıevcut deOll•e aldıOınıa mal PuT d ... ldlr. 

Umumi Deposu: J. BERT ft ŞOREKASI hıaııtıııı • a.ı.ta V.,•oda hu 

Sıhhat ve içtimai mua_ 
venet vekaletinden: 

1 - Ankara Nümune baataneainde yeni yapılan büyük pa 
yonlHl 1 - Kalorifer ve tecdidi bava ve yüktek tazyıklı buh"' 
2 - Alçak tevettürlü elektrik (telefon ainyal, elektrik aaatl 
-afe termometrosu) 3-Yükaek tevettürlü elektrik (tenvi 
ve kuvvei mubarrike) 4 - Su, ıaz ve bulatık aularile kanal' 
yon 5 - Muhtelif asansörler. 6 - Su depolan ve su tufiyes 
mabaua permotit 7 - Yemek, çay Ye aüt mutfaklan 8 - Çaoal' 
ıırbane 9 - Dezenfekaiyoa iatuyonu tesiaatı, 10 - Tebrit 
kineleri tmiaatı 11 - LiburatuYar sabit tmiaatı 25 Temmuz 93' 
tarihinden itibaren üç ay müddetle Ye kapalı zarf uaulile ve ta~ 
aa tibi olmak üzere münakaaaya konulmuıtur. 

2 - Talipler balida muharrer tmiaatm her banai bir mad
cleei Yeya bir kaçı veya heyeti umumiyesi hakkında teklifatta bır 
lunabilirler. Sıhhat Ye İçtimai Maa•-et V ekileti mezkı'.ir tesİ' 
satı ayn ayn veya kıaan kıamı ye yahut heyeti umumiy<-aİDİ bit' 
clea bir müteahhide ihale etmekte aerbeattir. 

3 - Talipler deruhte etmek istedikleri tmiaat ceaametindl 
tmiaat yapmıf olcluklarmı ve tayam m-muniyet bir aurette nır 
ticıelendirdiderini teaiaat aahiplerindaa almmıt muaaddak veer 
ilde iabat edeceklerdir. 

4 - Talipler d.uhte edeceld-i teaiaat için talep edeceklr 
ri bedel mikdannda devletçe muteber bankalarda bir krediye ma• 
tik olduklanna dair banka ,.hadetııamesi ibraz edeceklerdir. 

5 - Teklif aarflan tetrinievvelin yirmi üçüncü pazar ıünll 
aaat on bette Sıhhat ve İçtimai Mua·nnet V ekileti makammd• 
taliplerden mevcut olanlar hazır olduiu halde kütat olunacaktır• 
Y evm ve aaati mesldirdan sonra 'Y1lku bulacak teklifler kabul r 
dilmeyecektir. 

8 - V ekilet bir hafta :ııarfnıda teklifnameleri tetkik eder• 
teklifi muvahk ve haddi llyıkmda sördüiü talibe ihale etmek v• 
böyle bir teklife deatreı olunamadığı aurette ikinci bir münaka• 

aa açmak hakkını haizdir. 

7 - Salifüzzikir teaiıatın her birine mahsus plan, ketif v• 
tartnameleri zirde muharrer bedel mukabilinde Vekalet huıuıl 
kalem müdürlüğünden tedarik olunabileceği ilin olunur. 

Lira 
100 Kalorifer, tecdidi bava ve yüksek tazyıklı buhar tesiaatL 
25 Alçak tevettürlii elektrik. 
75 Yükaek tevettiirlü elektrik. 

100 Su, ıaz, bulatık aularile kanaliaaıyon. 
25 Muhtelif aaanaörler. 
25 Su depoları ve pennotit. 
25 Yemek, çay, aüt mntfaklan. 
25 Çamatırbane. 

25 Dezenfekaiyon. 
25 T ebrit makineleri. 
25 Lilıuratuvarlar sabit teaiaatı (eczane dahil)., 
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1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Şilenin Avcu koru vakıf ormanları dabiliııde darlık ci~an~ 

da dere kenarlarında vakfa ait timıirlikten (60) kantar tımııt 
aiacı müzayedeye konulmuıtur. 

17 Aiuıtoı 932 tarihinde ibalei kat'iyeai icra lulınacağu~ 
dan taliİılerin yevmi mezkiirda le\anbul E•kaf Müdiriyetincle 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (3598) 


