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NUSHASI S KURUŞTUR 
Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürii 

ETEM lZZET 

taaıh~an • d k. Gazi heykelinin açılma merasiıııine 
ınesın e ı kadın erkek 

etti ebeddüller bütün lzmir halkı 
1!-IYan kabineainde ansızın 

iştirak 
N ırıı tebeddüli.t oldu: Harici
~ Grandi, Maliye NazD"ı 

..-c••..:.· ni, Adliye Naurı Rocco, ı 
. Nazın Guiliano ve korpo-
Yonlar Nazın Battai kabine

' çekildiler ve bu bq nezare

s et P a n s ··re li v i ı rla a an k u 
~n ehemmiyetlisi olan ikisini, 

111 Hariciye ve korporaıiyonlar 
:ı•~tlerini bizzat Muısolini 
ildi uhtesine aldı. Diğer üç ne
~tten Maliye Nezaretine Guido 
"!• Adliye Nezaretine Roma 

di lem k üzere Gazi meydanına toplanan halk 50 bini mütecavizd· 
. ' .. . .· . . .. . ~· . ""' .,,. 

""1fünunu emini Prof. de 
•nciaco, Maarif Nezaretine de 

o Darülfünunu emini Prof. 
•ole tayin edildiler. 
~! nazınn iktidardan çekil
le \'Ukubulan bu tebeddül, 

9 -&inde Muuolini ub-1n
.bulunan dokuz nezaretten ye
. i terkederek İtalyan kabine

Gazi heykeli on binlerce halkın 
tezahürat ve alkışlarile açıldı 

ismet Paşa,· Büyük Reısin hususiyetlerini anlattı 
'--"l"'lıı.' bYe,ani battan tanziın .ettiti z~· 
,... • beri en ehemnuyetlı bır 
~ diaedir. 

.. l' eheddül yalnız nezaretlere 
llıllıaaır deiildir. Baıveki.1-;t 
lillriciye müsteıarlan da değı
or. Ve Hariciye müstef&rlığına 

''Milli davayı kazanmak için Gazinin yenmeğe 
mecbur olduğu 

llıİ'llin yerine Suviç geliyor. Bu 
ı..-.,tin katibi umumiliğine de 

zorluklan düşünmek insanın gözünü kararhr" 
a ~~ara sefiri Baron Aloisi tayin 

Jor. Hariciyeye müstakil bir 
~ır tayin edilmeyip te bu ne
~et Musaolini tarafından idare 
•leceğine nazaran, bu vaziyet .. 

b ~erek müaletarlık ve gerek ka-
1 -umilik hususi bir ehemmi

ihru etmektedir. Bu ıerait 
lıııcıa Mussolini'yi beynelmilel 
""!eranslarda Su' · ç'in temsil et-

' ~i.zım geliyor. Baron Aloiai' 

1 t•lince· memleketimizde sefir 
1&) • 
llnduğu zaman zarfında ltal-

h ~:Jı büyük muvaffakıyetle tem
.. •den ve Türkiyede herkesin 
"....,etini kazanan bir sefirin 

'i 'b""zdan ayrılması, kendi he
u lllııza bir zıyadır. Anc11k daha 

. ~ ehemmiyetli olmayan bir itin 

IZMIR, 27. (Milliyet}. - Gazi 
Heyekelinin açılma merasimi on 
binlerce hakın itlirakile aon derece 
parlak ve heyecanlı olmuıtur. M• 
raaime ak§8m aaat albda b&flaıunq 
ye alb kırk bette heykel çoıkun ve 
ıürekli alkıtlar ara11nda açılmıftD'. 

Saat dörtten itibaren halk pMa· 
port önünde Gazi meydanını doldur 
muıtu. Bütün lzmir halla Büyük 
kurtancanın hinç hatlarını görmek, 
lzmirin fÜkramm ifa etmek için ora 

1 da,heykel kar111mda toplanmrıtı.. 
Denilebilir ki 1 zmirde bu derece ke
sif bir kalabalıfın böyle topl811111Jf 
olma11 nadir görülmüttür. 

Heykelin etrafında .• 
Heykelin etrafında asker, bahriye, 

jandarma, poliı zabıtai belediye müf 
rezelerile, aıkeri bando mevki alD"ut 
b Halk meydanın muhtelif yerleti
ne konan hoparlörler etrafında dal

il '411ıa çağmlmış bulunduğunu ve 
af ~1Y.an Hariciyesinin umurun~ 

trde büyük F atisi ıefinin aag 
0 

'ti ••zifeaini göreceğini düıün-
3 İr~ bizim için bir teselli vesilesi- Heykelin eteğinde gazeteciler ma,. 

j 
Acaba bu tebeddülabn tümul aalarda yerleşmişlerdi. Davetliler 

galanıyordu. 

•ehemmiyeti nedir? Bunu anla- heykelle halk kitleleri arasında bi
•b·ı rikiyordu. Buradaki vekiller, mebuı
irı·' lllek için büyük Fqist mecli- lar, Pa,aiar, rüesai mülkiye ve aı

'"L 1!1 nisan ayı zarfında ltalyanın keriye adliye, erkanı konıoloolar, 
nır••ıci siyaoeti hakkındaki kara- mektq,Ier, fırka teıelr.küllori, civar 

,., 
1 hatırlamak !azamdır: Büyük vili.yetlerden, kazalardan~ gel~o b!'" 

fq flclia, bu siyaoetin ana hatlarını yetler cemiyetler mumeasıllen, 
l :Yolda çizmit bulunuyordu: muaıfu..ıer mali ve iktiaadi mua1eaat 

1 - Tamirat ve beynelmilel müdür ve mümea1illeri bu meyanda 
"~ann üzerinden bir sünger idi. 
• ek. ismet Paşa geliyor 

, fl>ıı~ - Cemiyeti ak•am miaalu- akika el 
'"'"' Çerçevesi dahilinde muahede- Saat albdan bir iki d evv 

r; tadil etmek. ltmet p 1, yanında Hariciye Vekili 

İJld 3 - Gümrük manialarmı kal
tıınak. 

~ 4 - Balkan ve Tuna memle-
1~ •tieriııe yardım temin etmek. 

F' atiıt mecliai, ayni zamand;R 
~. a.ık birbiri arkalı gelen ve biç 

1 • tl' Qeticeye müncer olmayan ber-
111 •l11ıiJel konferanslardan bir fay-

7) • çıkmadığını, bilakis devletler 
t••aıtıdaki ihtilaftan ~a~~ ziıı:a
lı • tebarüz ettirmelen dıbanle 
~nlarm zararlı olduğunu bildir-
1fti. 

.. İtalyan Hariciye Nezareti o 
• den beri bu gayelerin tabak· 
• ~~ ettirilmesine çahpnış ise de 

tir '4bet bir netice elde edememiş-
11 İ. l.auaanne konferansı lıalyan 
a tai nazarına hiç le uygun ol· 

lan bir tekilde bitmittir. Bir 1 
~ • taınirat borcu ilga edilme

a• 'tlir. Sonra ltalyanm bir taraf-
t lıı ~llgİ)tereye, diğer taraftan da A
~kaya olan borçlan üzerinden 

• eı . ... çekilememiıtir. Tahdidi 
rı ~-1~hat konferansında da lıalya 
) "'1t kalmııtır. 

d,Jta!yan hariciyesi yalnız he
bo.._ e"!ne varamamakta kalma
d""" !'iç beklenilmedik bir gÜn
L~ bır lngiliz - Fransız itilafile 
;;:ııı.,mı,tır. Halbuki ltalya ba
ti~! •iyasetinin hedef ittihaz et
tif' bu gayelere varmak için ln
t terenin teşriki meaaiaine istinat 
l'bııekte idi . lngilterenin ansızın 

e ~•naa ile anlatJD&sı, ltalyayı Av· 
ltı l>•da yalnız bir halde bırak

r lıı 'ılır-. Bu yalnızlıktan ayrılabil
tı; İçin aon dakikaya kadar 

J t !Yadan gizli tutulan lnıiliz -
ltı••naız itilafına iltihak etmeğe 
ı;ı"•bur kalmıtlır ki, bu hareke-

• , 1" de Amerikaya kal'fı vaziyet 
~'' bulunduğundan lngiltere
ti . aonra istinatgi.hlarmm diğe-

1.111 de aarsmıf bulunuyor demek· 
ır, 

ismet Paşayı iradı nutuk 
ederken gösteren bir 

resim .. 
ve Hacım Muhittin Beyler. olduğu 
halde heykele müteveccih yolda 

•• run·· dü her taraftan yiikselen alkıt 
go f ğraf 
ıealeri arasında ıınema ve oto . 
objektifleri Baıvekilin . üzea:ine di
kileli, lımet Pf. heykelın bar ~
f da duran Kumandan Pqalan u= 
ınerayı· askeriyeyi selimladı, Yalı 

m kili," H · B p Hariciye Ve acam • 
v:'Velôllerle beraber mevki alda.. 

Tayyareler 
Meraainı eana11nda tayyareler 
btelif gruplar halinde uçtu!~, 

;:ii:.,ıandılar. Müteakiben. b!l~ı-
reisi Gazi Hz. ne lzmirhlenn 

Y'; tlenn' i ifade eden uzun nut-
mınne k b 
kunu okudu. lanıet Pfo nm ÇO .,. 

anh nutku sık aık YAfB• varol, 
~= yap. nıdaları ile kesildi. 

Nutuklardan sonra 
lanıet Pt• nutuktan sonra uzun 

.. idi alluılar araaında hey
reı -:::desinden indi ve tekrar ~·
karalı: heykelin aanlı bulundugu 

Re11ml kOşadı ismet Ptj. H:>. tarafından 
Gazi heykeli •. 

gapılan 

Başvekilin sürekli alkışlarla 
karşılanan heyecanlı nutku 

IZMIR, 27.- lımet Pqa Hz. atideki nutkunu irat ederelıı heykelin 
kütadını icra etmiştir. 

Aziz vatandaılar; 
Bat döndürücü fubnalara tutulduğu bir zamanda millete yol göate

ren büyiik evladının hatırasını gelecek nesillere nakletmek için top
lanmıı bulunuyoruz. Kar,muzdaki aziz timıal Büyük Milli Rehberin 
!ınrikuli.de benliğini gözlerimiz önünde canlandınrken onun İnsani ve 
milli rolünün canlı ve derin manasını da ifade etmiş olacaktD'. Gazinin 
yüksek benliği üzerinde bir hüliaa yapmak pek güçtür. Herhalde mu
vaffakiyeti fÜpheli bir iddiadır. Ben burada ancak bir iki buıuıiyetini 

söylemeğe çalııacağım. 

<Devamr 6 rncr sahif"'1e) 

Belediye Dil'i alacak 
ve mesire yapacak! 

Dil'in hazineye ait olduğu 
tahakkuk etti. 

Yapılacak başka şey yok •• 

FrugiHan 
Geliyor 

Cümhuriyet bayra
mında An

karada bulunacak 
ANKARA, 27 - Hariciye ve

kili Tevfik Riittü Bey, lran hari
ciye nazın Fnıgi 
Han ile aaray na
zın Temur tat 
Hanı cumhuriyet 
baynunında bu
lunmak bere 
Ankaraya davet 
etmiıtir. 

Her iki davet
linin Tahran' dan 
birlikte aynlma
lan imkanı olma
dığı cihetle Frufi 
Hanm bu davete 
memnuniyetle ica.. ı•rugi Han 
bet edeceği cevabı ftrilmittir. 

Frugi Han hazretleri 29 tefrİ• 
nievvelde Ankarada bulunacak
tır. 

Kazım 
Paşa ----
Vekaletin daveti 

" . 
uzerıne 

Ankaraya döndü 
lZMIR, 27 (Milliyet) - Jan

darma Umum kumandanı Kazma 
P..,.. Dahiliye vekiletinin YUku 

bulan daveti llserine bugiin Anka 
raya dönmiittür. 

Hüseyin Ragıp B. 
Moskova büyük elçimiz Hü

ıeyİn Ragıp Bey Litvanya orta 
elçiliğini de tedvire memur e
dilmiştir. -------
Şükrü B. tedaviye 

gidiyor 
ANKARA, 27 {Milliyet) -

Ziraat Bankaıı umumi müdürii 
Şükrü Bey tedavi için Avrupa
ya gitmektedir. 

MOSKOVA 
ROMA 

Falih Rıfkı Beyin bu iıim
deki kitabı iki güne kadar 
çıkıyor. Bu eserde muharrir 
Bol9evizm, Fatizm ve Ke
malizmi kartılatbnnakta, 

Bolşevizm ve F a9izmin 
son iki senelik aafhalarmı 
anlatmaktadır. 

Bundan b&.4ka Boltevizm 
tefi ile arkadaılarmm Fa
tizm 9efi ile arkadaılarmın 
pOl'treleri, demokrasi ve libe
ralizm hakkında aon müca
deleler eserin alikaamı art
tmnaktadır. : lı., itte ltalyan kabinesindeki le

'" d.~iiller, bu harici vaziyetin 
ııı·'~li.ınelleri neliceıi vukua gel
~ 'tlır. Şimdiye kadar baıvekalet 
ı, e I dahiliye nezaretini uhtesinde 
ıı:: Unduran Musaolini bunlara 
tt.· 1"İciye nezaretini ve faşist reji
~ '"de çok ehemmiyetli olan 
..., 
0ı-porasiyon1ar nezaretini de ili

lie ~lınekle ltalyanın dahili ve ha-

(Devamı 6 ıncı sahifede) .... - Büyükadadaki Dil meaireai 
ni Emlak ve Eytam Bankası 
satılığa çıkarmııtır. Bunu ha
ber alan belediye derhal faaliye 
te geçmiş ve Dilin kime ait ol
duğunu tahkik etmiştir. Ada
nın yeni kadastrosu yapılırken 
Dilin milli hazine namına tapu 
su çıkarıldığı tesbit edilmittir. 
Bu vaziyette Dil hazinenin ol-

pamamaktadır. Ancak baruı 
umuma mahıuı bir mıeaire ma- 19!J2 11eneslnln en o-

i ~ı~' aiyaactini doğrudan doiruya 
· ı· '?e almış bulunuyor. Bu, Muaso

•t>ıı,nin usullerine tamamile uy• - . . 

------,·--
devlet adamı olduğu mal~. 0 !
duiuna göre, ltalyanmllh":rıcı il· 

aaetinde de tefin usu erıne ~·~v· 
~un bir tebeddül beklenebıhr. 
Beynelmilel parlamentolar kon
feranımdaki hadise ~zerlı:'e Iıal
yanm teıkilattan ç~kılmel•I'. ~e hl u 
yeni hassasiyetin ~ır tece ısı o a .. 
rak kabul edilebihr. 

beledi e bir e a-

halli olduğu için belediye tarar kunmağa değer kitabı, 
fmdan parası verilerek ıatm a· en açık f lkir miJnaka-
lınmaaı takarrür etmiıtir. Sa- şası, nıiJstesna bir usltıp 
tın alınma karan tehir meclisin 
ce taıvip edilmeıi liznn gehnek Falih Rıfkı Beyin bu eae
tedir. Dilin mübayaa bedeli 8 rinden "Bir ıofra" isimli ma 
senede ödeneceği İçin belediye 1 kaleyi bugün ikinci aahife-
ye pek fazla bir yük olmayacak .. m•i•z•de-o•k•uıiyu-n•u•ziı. ____ .. 
tır. 

Yunanlılarla yapılan 
itilaf tesçil edildi •• 

Yunan hükumeti ıs,ooo lngi_ 
liz lirası daha verecek .. 

pün şehrimize 1000 
Italyan seyyahı geldi 
Misafirler üç büyük grup ha.. 

Iinde şehri gezecekler 
ve cuma akşamı gidecekler .. 
Loit Triyeotino kumpanyaamın 

Conte Verdi •apurile dün akp.m 
ıehrimize 1000 küsür ftalyan aey 
yahı vermittir. 

Conte Verdi vapuru aaat 4,30 
da limana vi.aıl olmut - Belediye 
Turizm ıubeai müdürü Ekrem ve 
Turing Klüb namına bir heyet 
•apura giderek aeyyahlara hot 
geldiniz demİfler ve kolaylıkla 
karaya çıkma.lan için alman terti 
bata nezaret ebnitlerdir. Vapur 
açakta demirlemit olduğu için aey 
yahlar Şirketi Hayriye tarafından 
tahoiı edilen vapurlarla Seyriae
fain nbtmuna çıkanlmıtlardır. ı. 
talyan doatlarıınızm bu aeyahab 
lıalya Turing ldübil tarafından 
tertip edilmiıtir. Seyyah heyetinin 

reiai ltalyan meb'ualarmdan M 
Bonardi'dir. Bunda -da ltalya m~ 
buaları.ndan M.Bruna Breeciani ve 1 
talyan aailzadelerine -ap birçok 
znat •ardar. Ekaeriai ltalya Tu
rins klübü azuı olan seyyahlar 
anumda 500 kadar ecnebi ve Fa· 
,Ut hara enatitüaü talebeainden 
bir grup ta bulunmaktadır. 

Seyyahlar 19 temmwıda Cino
Ya'dan hareketle Napoll, Kapri 
Ya Palermo, Malta - Rodoe ,.... 
birlerine ufradaktan eonra ,.hrf. 
mı.. •elmltlercllr. 

İtalyan doatlarmua dlla akıam 
Caaa d'ltalia, ltalyan kocuoloaa.ııe 
ve haıtaneal ile ltalya mekteple
rini ziyaret etmİfler - tehlrde 

(Dna.mı 6 ıacı sabil«ie) 

Seggalalıu Şirket 11apuru ile rıhtıma çıkıyorlar •. 
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HARiCi HA.HERLER MOSKOV A, ROMA •• Yazan: 
Falih Rıfkı 

Bir Sofra Bir Alman 
Mektep 
Gemisi battı 

ıReisicümhuru ö!dü~en Parlamento ar k n 
Beyaz Rus delı mı? ransı mesaisini bitir 

Geniş bir sofra , beyaz örtü 
üstünde kırmızı gul yığınları, 
Mussolini'nin ziyafetindeyiz. 
Yanıma genç bir adam düttü 
ve kendini takdim etti: Korpo
rasyonlar Nazırı! 30 la 35 ara
sında tahmin edebilirsiniz. 

İjiyen gençlik yaıını nasıl 
uzatmışsa, ihtilaller çocukluk 
yaşını öyle ufaltmıttır. İn
giltere' de 70 yaıında henüz 
genç olunduğu gibi, Rusya ve 
İtalyada 20 yaşında adam olu
nur. 

Mussolini bize demiıti ki: 
"Bütün ihtilaller mistik ile bq 
lar. Politika safhasından geçer 
ve idarecilikte biter. Faıist ih
tilali politikadan vazgeçemez. 
F ' kat onun idarecilikte don
masına da meydan veremem. 
İnsanlardan fedPkirlıklar, fe
ragatlar, ihtiraslr bir çalıtkan
lık ancak bu mistik devirde is
tenebilir ve alınabilir." 

Bu sözden bahseden bir 
f ransız: "Bizim ibtilll idareci
likte doğmuştur. Artık libe
ral mistiği zayıftır!" diyordu. 

Akıl her zaman bqta ise 
de, inkılaplarda mistik ve ihti
ras biraz da yattachr. Ru. ve 
İtalyan inkılapları, devlet ve 
müeaaese cihazlarını istedikleri 
:ribi yürütmek için eaki an'ane
lerden gelen, kırtasiyeci ve 
donuk idareyi gençlerinin kon
trolü altına koymuılardır. Li
beral ve demokrat hükfımetle
ri tenkit ederken: "- Dü9ü
nünüz ki on senede yeni adam 
yetiştiremediler!" diyen fatizm 
reisinin en büyük kuvvetlerin
den biri., kendi unsurunu genç
likten yuğurmaaıdır. 

Çocuktan itibaren herkese 
vazife verilmiıtir; herkes inzi
b~t ve kontrol altına alınmıı
tır; kabiliyetler yarıta çıkarıl
mıştır; her faıist, inç bir ısa
man k~nuşmadığı tefi her an 
yanı başında biıeder olmuıtur. 
Yeni unsur böyle yetiımit, ida 
re kadrosunun inkıllba kartı 
mukavemeti böyle kırılmııtır. 

Delaisi, bir memlekette ni
t~sızlık cereyanlannm istik
rarsız. unsurlar tarafından nak 
!olduğunu ve yayıldığını söy
ler. Bir insan ki yerini ve işini 
bulmuttur; çalıtır ve kazana
bilir, nizamı müdafaa edecek
tir. İstikrarsız unsur, menfaat
lerini kaybetmit olanlar, yetr
lerini bulmamı' olanlar ve bil
hassa, gençlerdir. Faıizm, kli
çük yaıta çocuktan itibaren 
bütün genç İtalyan neslini kad
rosu içine alarak onları karar
laştırmıttır. Her çocuk ve genç 
bir vazife ile bir yere bağlıdır. 
F atizmin muvaffakıyeti, bu 
neslin istikbali demektir. 

Kadroda ancak vazife var
dır. Vazifenin karıılığı para 
değil, yirmi ile otuz arasında 
,eflerden olabilmek, milli da
vanın bir parçasını kendi elin
de hakikatleştirmek imkanı
dır. 

Çocuk ve genç ,efin rehber
liği altındadır. Yalnız batına 
bırakılan eski idare adamının 
menfisi o kadar çoktur ki, o
nunla uğratmaktansa, boyuna 
müsbet veren bir gençle yorul
mak daha iyidir. Musaolini'nin 
başa geçirdiği gençlerden ço
ğu, faşizm inkılabı batında ta
lebe idiler. 

Kendi kendime hayale dü.
şüyorum: Bütün İstanbul ve 
Anadolu orta mekteplerinin ve 
liselerin son sınıflarına köy ter 
biyesi esaslarını gösterir bir 
ders koyuyoruz. Basit bir dera 
Türk köylüıü için lazım ola'. 
nın en basitleştirilmi,i: Her çı
kan çocuk köye gidecek, eski 
köy hocasının yerini alacaktır. 
Köye ayak bastığı gün fırka
nın kadrosu içinde ve gözü al
tındadır. 1ttikbal, ilk kademe
deki ve ondan sonraki kademe
lerdeki muvaffakıyete bağlıdır. 
F arzedelim bu gencin vazifesi 
bize bitsiz, yıkanmasını, yeme
sini bilir, sıtmasını karıılar, a
ğaç yetiştirir ve ağaca bakar, 
pulluk kullanır bir köylü ver
mektir. Köy kanununun köyde 
fırkacı rehberidir. İnkılabın pa
rolası köye bu genç vasıtasile 
girer. Bu genç köy ekmeği ve 
köy katığı ile beslenecek ve 
köy oduında yatacaktır. Sev
mediği köyün sevilir, rahat 
etmediği köyün rahat edilir 

' 

konuımadığı köylüyü konuşu
lur hale getirecektir. 

Hayalim normal kelimesi 
altında inkılap heyecanını don
durmağa çalı.-n idareciliğe gi
diyor. Hiç bir zaman Türkiye
de bu kadar büyük, dütündü
ğünü, istediğini, yaptığını bi
lir fırka ve hükUınet adamları 
görülmemittir. Bu tefler ve 
arkadatları her yeni ve iyi fik
re açıktulalr; her muvaffakıye
tin yardımcısıdırlar. Enerjile
rine hudut yoktur. Fakat on
ların enerjisini ta toprağın içi
ne kadar yüzdürecek idareyi 
henüz tam kuramadık. Kova
yı milliye zamanı İstanbul' da 
oturan bürokrasi Anadolu de
miryolu köprülerinin sağlamla
flp sağlamlaımadığını ıyıce 
yoklayrp anladıktan sonra tre· 
ne bindi; Ankaraya ve vilayet
lere geldi. Kakkı müktesep, kı
demler, siciller, memurin ka
nunları, daha bin türlü taktikle 
yerleıip kökleşti. İskelet büyü
dü, ruh İse kabuklaştı. 

Bürokrasi ile inkılap idare
ciliğinin farkı, birinin müte
madiyen mazeret ve mukave
met, ötekinin mütemadiyen ça
re ve hareket mekanizmaları 
olmalarıdır. Milli davanın hiç 
bir iıinde ne mazeret, ne de 
çaresizlik tanımamak: İşte Ke
malizmden bizim anladığımız 
budur. 

1918 de Türkiyenin mahvo
luıunu kabul etmek için bin 
mazeret, kurtuluş için ise bir 
tek çare vardı: Bu çare Kema
lizm inkılipçılığıdır. 

Şef ve arkadatlarının doğ
rudan doğruya ellerine aldık
ları itlerden bir ikisi, meseli 
yalnız para politikasmın zafe
rine bakınız. Bu politikadaki ra 
dikal tedbirlerin hepsi, kırtasi
yeciliğin formalitelerinin ne ka 
hına, ne de kalıbına sığabilir. 

Dütütü tabii zannolunan 
parayı kurtarmak, ömürlerinde 
yalnız korunmak ve kurtarıl
mağa alışmıt olanların akılları 
ile imkansızdır. Fakat Türki
yeyi kurtarmış olanların kafa
ları ile zor bile değildir. Bu
gün hükUmet ve fırkanın uğ
ra~acağı başlıca dava, bilmem 
kaçıncı tabakada batlıyan, fa
kat alt tabakada bütün memle
keti kaplıyan bürokrasinin ru
hunu değittirmektir. 

HükUmet ve fırka ergeç, bü 
rokruinin katı kabuğunu kı
racaktır. Bürokrasinin tasfiyesi 
ve itaatleştirilmesi, kafalaştı
nlması ve . şuurlattınlmaaı, 
genç teknık, genç he-
yecan ve genç kafanın 

emrine verilmesi bizim için bir 
gün baılıca parola olacaktır. 
Mekanizmanın her köşesine so 
kacağımız kontrol ve idare un
surlarımızı ancak fırka yetit
tirebilir. 

Mütehassıs istemiyen, mü
tehassısa engel olan, işlerimizi 
ağırlaştıran, hep bürokrasidir. 
Bu yalnız bizde değil her inkı
lapta böyle olmuştur. Mosko
va, eski idare unsurlarının sa
botajına menfi bozgunculuğu-

Gemi iki dakika 
içinde battı 

69 kişi boğuldu 

1 Katil mahkemede ikide bir 
"A vamiri İlahiye" sini okuyor 

hme t İhsan Beyin n 
CENEVRE, 27 l ~.A. ) - meırbaı biten harbin ne 

Parlamentolar konferansı, dün ve şimdi harp hazırlık 
tahdidi teslihat hakkında bir masraflarıdır. Yanımızd 

BERLIN, 27. A. A.- Niobe i• M- t h d kt l G l ff' karar sureti kabul ederek mesa londa tahdidi teslihat ko 
ınindeki Alman mektep ııemisinin i U e assıs O or ar orgu O Un isine hitam vermittir. aında bili bunun hakkın 
uğramıı olduğu kaza, 69 kişinin ö- mecnun olduğunu iddia ediyorlar CENEVRE, 27 (A.A.) - re acil ve kat'i tedbirle 
tümüne sebebiyet vermittir .Bahri- PARIS, 

27
_ A. A. -Gorguloff da S . ki 

1 
Anadolu ~j~n.smın muhabi~i ı mıy~.": Re~s~miz M. Lafo 

ye erkanının venniı oldukları ra- · eıne a i hastalık ar hastahanesi n:ahsusu bıldırıyor: Beynelmı- dedığı gıbı dünyaya 
kam budur. Bahriye idaresi memur vasınln ikinci günü olan dünki gün doktorU Megrain, doktor Logre'nun 1 1 1 1 k f . k , db" J l şahitlerin ve akıl hastalıkları muta- şeha .!.,tini teyit etmiştir. Mümai. e par amento ar on eransı ıt- ati te ır er a ınmıyor. 
!arı, gemi rakiplerinin hep•inin de hau11larının dinlenmesine tah•is e- leyh, Gorgulofrun "Aklı batında tihadının umumi müzakeratın- kü iktısadi buhran netic 
dalgalar arasında telef olduğunu i- dilmi,tir. Manyaklar" dan olduğunu söyle- da Ordu meb'usu Ahmet İhsan let ve felakete mubar' 
!ive eylemektedir. Şehadet me~kiine, evvela kazak miş ve merkumun "Dimaği ishal"e Bey söz alarak çok alk19lanan gök yüzünden attıkları 

Kaza, dün oat 15 ile 16 araunda Lazaroff ~elmıt ve Ruıyada mah- tutulmuş olduğunu beyan etı;ni,~ir. atideki beyanatta bulunmuttur: lar gibi sukut kanununa t 
vukubulmu,tur. Gemi, Baltik de- pus kaldı~ 7 ay zarf:nda Gorguloff J lltutahassısların şehadetlerı nıha- «M'lletl · .. t k 1 1 k d " t"k - 1 k 
nizinde müthit bir fırtına netice•in- un kendi•ine yapmış olduğu ifken- yet bulmuştur. 1 ı erınb' ı_nu! deref . p~r •: . ar~ . U§ u çe agır ı v 

celerden bahsetmiştir. Gorguloff, kalkmq ve celsenin hi 

1 

mentoıuna ırıncı e a ıttırakı vetını artırıyor. Yer 
de bir iki dakika içinde batmıftır. Mümaileyh, Gorguloff'un o sıra· tamındaki gürültüler arasında "A- mizden memnun ve müftehiriz. buna kartı alınan tedbiri 

Tabii.iye ameliyelerine faaliyetle , tarda ." Mongol Yoldaş" _ namı müs- vamiri Aşare" yi tekrar etmeğe baş 

1 

Osmanlı İmperatorluğundan çı yavat yürümektedir. 
devam edilemektedir. Koel ve Koe- tear~ ı~c anılmakta oldugunu. ~yan lamıştır: kan yeni Kemalist cümhuriye- ı Efendiler· biz Avrupan 
nigsberg kruvazörleri ile birç?k u- etmıştır. Lazaroff, 1921 teşrınıevve- "Birbirinizi •eviniz. ailenin teme- ti hududu mili. · · · d • k d k d.' h d ti 

.. . . . Jinde Lehiıtan'd• Rocıo'da tekrar Ji olan validenizi ve cemiyetin te~ 1 .. ısı ıçın e aırı ve ı ın a en 1 
U U arı 

f"!' cuz~tamlar kaza mahallıne zıt- göı-r.üı vo tanınmı' o!c uğunu ve 1 meli olan ailenizi seviniz .. . " İ medenı ve ilmi çalışmaktan ve mütehammil, kanaatkar 
mıtlerdır. .. her ikiainin de birbirlerİDe teoadüf f>'>prkumun müdafa vekili Maitre : kendi İstiklalinden batka şey kat çok çalıtkan bir mi 

Son haberlere ııore kaptan Ruh etmekten hayrete düşmüt oldukları Geraud, müekkilini güçlükle teskin ı düşünmez. Emperyalist Osman 1 Mahrumiyetlere katlan 
fun, kazadan kurtulanlar arasında- nı .öylcmi·t:r. Mümaileyh, "Mongol edebilmittir. it imperatorlug"unun fela· k ti . yolunu bı' I" · S · 
d 1

• · · 
1 

y ı • " · ı G ı ff' · M" ·ı h . . . e e , ırız. anayı me 
ır. Fe akete sebebıyet vennış 0 an o c.a, ı e orgu o un aynı ~- umaı ey , yarın ıunye tevcih e- ı"nd ld - d 1 1 j t' d - ·ı· 1 · l'k b" d h 1 • - 'f d 1 · t' d'I k 1 . • r en a ıgı ers er e as a em ı egı ız. t•ız ı ız e y 

hrtına, sükUnet keıbetmittir. Kaza. ıs o uu gunu ı a e e mış ır. . ı ece o an ve cınayet ve tasmım . 1. d ..... 'ld' F y I .. .. 
edel d b' • . d d ko Müttehim, şiddetle protesto et- meselelerine müteallik bulunan iki per}a ıst egı ır. akat nasyo anız zurra yuzde 85 old 

z 
1 
~ en ırkçogunun ım a a - mit, bunun yalan ve caniyane bir suale "Gorıruloff, deli midir?" ıua- ! nalisttir. Komtularile iyi ge- dan mahsulünü son sen 

fU acaırı ane adar •Dyun sathında tah 'k ld - .. 1 · J' · ·ı· · · 1 d • · · ah ! ' k • l'd' k 
tut b·ı 

1 
. .. • dil ek d" n o ugunu soy emış ve sonra ının ı avesını ta ep e ecegını m - çınme yegane eme ı tr. Ba,ka ucuz satma tan sıkılıyor. 

una ı me en umıt e m te ır. h kı • b 1 t k b'ld' · t' , • · · 1 k ıç rır.aııa • ! nı;ııt ı r emeye ı ınruı ır. arının ıstık il ve milliyetine umet de iatediği yenil 
iki deniz tayyare•i, tahlis ameliye Şahit Kozlenki, Gorguloff'u Pra Muhakemeye çarşamba günü .aat çok h " t d B d d 1 ı kt uf 

!erine iftirak etmektedir. gu<>'da tanınmış olduğunu ';e mer- 13 de devam edilecek ve Mme Gor- u~m~. e er ... un an ° a: yapma a, taı~rr ~ . m 
Nio~'un mürettebatı lOO kadar 

0 
kumun sık, ırk Rusyaya gıtmekte • guloff, dinlenecdı:tir. Bundan sonra !1~ır .k~ ~ı~ımle dort asır kendı kalıyor. Harp butçeaını 7 

. ve oradan mühim miktarda parayı 1 müddei umuminin iddia .. , müdafaa ıstıklalı ıçın harbeden Yunanlı 1 yondan 45 milyona indird 
lup 6 111 zabit ve 50 ııi staj aörmek k 1 \ te olan zabit namzedi idi. h:""i~ ol~ğu halde. a~det etme te vekillerin~n müd.afaaaı dinlenecek ve arın istikli.I aşkını takdir ettik mumi bütçeden yüzde 30 

o.d~ııunu ıt ~dc etmı•tır. karar verılecektır. ve biz de 1922 harbini yalnız rufumuz vardır. Daha da 
Gemi, 3 direkli ve 500 ton hac- Nıhayet, sabık çarlık donanmau · 'kJ·ı · · · · 1 b"I' · y • 

minde ve manevra yapmakla meı· zabitanından M. Gyparis, "Yeıil Rus Si firı' malıkemede.. ıstı. a ııı_ıı~ ıçın yaptık. ki ta- ı ırız. enı dünya buhr 
gut idi. Ve eylül ortalarına doğru Fırka"run ve "Yeıil Ordu" nun ma PARIS, 27. A. A.- Le Journal raf ıdealını alınca biribirimize dan biz çok korkmayız. 
Kiel'e avdet edecek idi. hiyetini izah etmiı ve mümaileyhin. gazetesi yazıyor: . . . 1 muhabbetle el verdik ve bunun aşikar olarak prensiplerin 
Donanınauna karşı büyük bir a· bu beyanatını müttehim, şiddetlı . ~org~uloff davasının ıkıncı celae- \ la didi,ip duran Avrupanın aci bul eylediğimiz Avrupa 

laka ve teveccühü olan Alman efk.a protestolarla karşılamıttır. ' sının l<ii'8dından evvel mahkeme zane bir nü .. t . 1 1 n. t' k d 'dd 1 Celsenin tatilinden ıonra akliye reisi, Sovyetlerin Pari• sefiri M. mune gos er~~ş. O • • ıye 1 YU arı an fi et e 
n umwniyesi Niobe'un ziyaından mutaha••••lan dı' nleruri,tir. M. Dogalevaki tarafından mahkeme duk. K. onferansımız katıbı u- ıktısat yıldırımları altın.la 
dolayi fevkalade keder içindedir. • · b h l" ı Dcktör Logre, ezcümle şu beya- safahatını takip_ i~in ~endiıi~ :"': mumısını':1 u ram iktisadi ra- 1 ırse bize de zararı gelir v 

-· • natt" bulunmuftur: yahut sefaret katıplerınden bırı~ının porunu dıkkatle okuduk. Çok deni yetin ailesinden ol 

Bahr"'ı bı•r Gorguloff gibi iyiyi, götüyü tefri vekaleten hazır bulunmasın'\ musaa mühim ve hayati ıneselelerle biz de ağlarız » 

Konferans mı 

Haber, Londra'da 
hayretle karşılandı 

LONDRA, 27. A. A . - Londra
daki Japon mehafili, Japonyanın 
Cenevredeki mümessili Londradaki 
Japon sefiri M. Mauuderia olduğun 
dan tahdidi teılihat konferansının 
me.aiıini büyük bir alil:a ile takip 
ehnelı:tedir. 

Cenevrede icra edilen müzakere
lerde hiç te derpİf edilmemit olan 
bahri bir konferanoın yakın bir za. 
manda Londrada içtimaa daveti ha
beri büyük bir hayretle kartılarunı, 
br. 

Japon mebafili, konferans mesaisi 
nin tekrar batlamuı için zemini ih 
zar etmek üzere yapılacak mü kale
melerin kabineler vaaıtuile İcra edi 
!eceli rnutal ... ında bulunmaktadır. 
Esasen bu meseleyi tavzih için M. 
Matıudeira'nm onümüzdeki hafta 
bidayetinde avdet etmeıine intizar 
olunmaktadır . 

Bundan baıka Ottava müzakeratı 
Japonyayı ancak dolayısile ali.kadar 
etmekle beraber bu müzakeratın 
1 ngiliz - Japon ticari münaıebatı ü
zerinde huıule ııetireceği akisler 
tahmin olunmaktadır. 

Japonyanln Hindistan'• yapmakta 
olduğu menıucat ibracab son sene 
zarfında mühim miktarda artmıf ve 
İngiliz mahaulitıntn büyük bir kıı 
mının yerine kaim olmuıtur. 

kc mani olmıyan bir cinnetle malul de i~·~ talebile k':'rt~laruruştır. dolu buld k lkt d• b h Ah lh . , 
bulunan ve bu delilikler ile anor- Sefınn bu talebı ıs'af olunmuş- .. u · 1.sa ~ u ran met san Beyın bu 
mal zihniyetleri cemiyet için tehli- tur. Mümaileyh muhakeme esnaaın - du~y~nın. batına ınmıt müthiş ku konferans muhitinde 

1 

keli hir unsur haline sokan kimse- da hey.eti ha~menin arka tarafında muthış bır felakettir ve bunun tesirler bıraktı. 
terin bilahare tecziye edilmektense oturabılecektır. 

lundunnal~r:'" ';;;~;.:;.bme:~::..~:. Karışık l'f! müphem.. Maliye heyeti te*tişiye niza 
· elam! · PARIS, 27. A. A.- Gorııuloff'un 'J 

1 

' ..:l~al• v:":n::: muhakemesinin •On günü Çekoılo- namesinde tadilat yapıldı 
ratlarını ika edemiyecek bir hale ge · vakyada bir tahkikat yapmış olan 

Qemittir. Emniyeti Umumiye Komiseri M. A.N~ARA, 27 (Telefonla) - Maliye heyeti teftişiye n' 
B d G 1 ff - kalk Hennet'in tahit sıfatiyle ifadesini 9 dd · b u sıra a orgu o . ayaga - n.amesının uncu ma esinın ir fıkrası tadil edilmittir. B 

mı' ve sepkü raptı olmıyan bir ta- dinlenmesiyle başlamıştır. . dıl"t .. .. b k . , M 1· k'I" 
kım .özler •öylemittir. M. Hennet esasen Boltevık fır- a a gore musa a a şeraıtı a ıye ve ı ınin kararile tayin 

Maitre Henri Geraud. kendiaini ! kurna mensup olmıyan Gorguloff' lecek, fakat .mü~abakanın açıldığı senenin kanunusani iptid 
•uatunnak iıtemif iıe de muvaffak ıın hüriyetinden tüphe etmeğe ma- da yaşları yınnı altıdan aşağı ve otuzdan yukarı olanlar m 
olamaınıttır . 1 hal olmadığını .öylemi,tir. M. Hen- bakaya i,tirak edemeyeceklerdir. 

Doktöı· Logre hayret içinde kala net Gorguloff'un Prag'da mezmum 'AI l T .T 
rak ıııımuştur.. bir doktor addedildiğini de beyanatı ır1.a iye vekili bir ay mezun 

Gorguloff, mütemadiyen, "Mefku na ili"..e etmittir... . 
remi kurtarınız!" Diyordu. Malumatına muracaat maluadiyle ANKARA, 27 (Telefonla) - Maliye vekili Abdülhalik 

Maitre Henri Geraud "Su•unuz... iatima edilen Madam Gorguloff'un bir aylık mezuniyet almıt ve mezuniyeti bugünden itibaren 
Susunuz ... otrakın, d~ktor .öyl... kardeti Gorguloff'un sakin, dürüst 1 b 1 M I' k"I" S ıilL O ıizi sizin arzunuza rafmen bir adam olclufunu ve çocukları ma e at amı9tır. a ıye ve 1 ıne ıhhiye vekili Refik Bey 
ku~ğa uğratıyor. çok sevditini ııö~l~~tir. kilet edecektir. 

Uzun bir heyecan devreai. Bundan sonra ıkincı derecede .. T .T l "l J b J J •l "" 
Gorguloff, ıu suretle haykırdı: hemmiyeti haiz bir. çok "1,1ıitler. ~e Ya ı er QrQSlRUQ te euaU at 

"Şimdi ölebilirim. Bu adam, beni an bu arada bazı tahiler ,dınl~ıt~r: 
tadı ." Bunlar Gorguloff'un ~ ıru u~edığı 

Müdafaa tarafmdan işhat edilen kitaplann anl&fılmaz .hır mahıyette 
doktor T oulouse, mutalea beyanm- olduğunu .öylenıİflerdır. 
dan iıtinkif etmittir. Mümaileyh, Bu tahadetler esnasında Gorgu
yalnız reımi mutahuaıılann rııpo- loff k-~i~ine iınat edilen töhm~; 
runu okumut olduğunu, ve müt~<>- r~ kartı ıtiraz etmekte ·~- hareke~nı 
himi uzun uzadiye muay- ettik- bir takun karıtık ve muphenı soz
ten sonra bir büküm .. .,...,bileceğini terle mazur ııöatermekte devam et· 
beyan eylemiştir. · mittir. 

Türk dil 
Encümeni 

İktısat Vekili 
Geliyor .. 

ANKARA, 27 (Milliyet) - Gazi Ayıntap valisi.J"umi 
Kayseri valiliğine, Kayseri valisi Fuat Bey Denizli valili · 
niz~i valiıi Halit Bey Zonguldak valiliğine, Zonguldak v 
Arıf Bey Maraı valiliğine, Mara' valisi Bekir Sami Bey Y o 
valiliğine, Şebinkarahisar valiıi Arif Hikmet Bey Aksaray va 
ğine tayin edilmiılerdir. 

Yüzde kırk resim alınacak 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Şui aksamından bulu 

kamyon çamurluklarının gümrük tarifesine temsili mümkün 
ntadığından bunlardan yüzde kırk resim alınmaaı ıuretile 
mele ifası gümrüklere tamim edilmiştir. 

na karşı senelerce mücadele et- b 
ti. Bu mücadele belki dahili teple değiştirınek için buna u Grameri encümen 

yapacakbr 
Mustafa Şeref Bey 
A vrupaya gidecek 

Müddeiumumi Gorguloff'u 
idamını istedi susi bir ihtiyacımız olduğunu 

harpler kadar çetin olmuttur. bilmez. Fakat bizde biç kim-
Çünkü bürokrasi ne itaatsizlik t 
ne de kartı koyma silahını kul- seye bir fikir devleti o an yeni IZMIR, 26 A.A. - Maarif Ve-
lanır; söylemez, hareket et- ve garplı Türk devletinin fik- kili Esat Bey, Halkevinde tehri· 

riyat ocağı olan Darülfünunu- mizde mevcut biliimum muallim
mez, ses çıkarmaz, gülmez muzun fakirliğini izah edeme- terle bir müaahabede bulunmuş-
ağlamaz, fakat .... yapmaz! ' t yız. ur. 

Muuolini, benim iş verece- Ne büyük tefin arkadaşları, Vekil Bey, milli terbiye ve mil-
ğim insanda akıldan, tecrübe- ne de inkılap mefkiirecileri sa- ti kültür meseleai üzerinde iarar 
d ek"d 1 d • 1 d ebnitti. en, z a an evve • ara ıgım lihiyet ve enerjide kusur u ur. 
§ey, adamlıktır, karakterdir Türk inkılibmm Türk kurtulu- Daha sonra Türk tarihinin yeni 
d' ' hakikatlerine tema• ederek muh· 
ıyor. fU İsmini alan idealinin hakiki- telif misallerle noktai nazarını 

Demagoglar Moskova ve leşmesini geciktiren, aksatan tavzih ebnittir· 
Romada kaybolmuş bir cinstir. bütün engelleri merhametsizce Türkçe muallimlerinden Haşim 
Kürsü tekerlemesi unutulmuş ortadan kaldıracaklarına en bü Nezihi Bey tarafından gramer 
bir san'attir. Eski Darülfü'nun .. b' d k ld hakkında aorulan suale cevaben yuk şa ıt, orta an a ırınıt d b · Tü k dili encümeni teşkil 
rektörü Neş'et Ömer Bey bir o~du~ları maz~d~r. B.~uı;ı iç~- ı edil~lğini rve ~~ i,ter~e uğrat~~·~ 
profesörün: dır ki Mussolını Turk ınkıla- Türk gramermı tedvın edecegını 

- Kaç Darülfünunumuz hından bahsederken: J beyan etmittir. 

Aldığımız malumata nazaran PARlS, 27 (A.A.) - Gorguloff'un muhakemesi eenu 
lktıaat vekili Must" ' ' Ser.,.f I' ., 1 karısı da ağlayarak ve parmaklığa sarılarak ıahitlik etmittir. 
bir haftaya ka· esnada Gorguloff ayağa kalkmıt ve "Beni affet, Anna" diye 
dar şehrimize ge· ğırmı~tır. Madam Gorguloff kocasının kendisine kartı çok 
lecek ve buradan muame'.,Je bulunduğunu, fakat suikasttan 15 gün kadar e 
Avrupaya gide- halinde bir tuhaflık ve batkalık görüldüğünü ve Habeıistana 
cektir. Vekil Be· rr.ek arzusunu izhar ettiğini söylemittir. M. Gorguloff suikast 
yin seyahat ede- birkaç gün evvel kocasının sinemalardan birinde gösterilen 
ceği memleketler filmde M. Doumeri alkıtladığmı beyan etmit, yere diz çök 
henüz maliim de· ve ellerini biribirine kavuşturmut olduğu halde gerek kocası 
ğilae de evveli. gerek çocuğu için merhamet talep etmiştir. Gorguloff ıahitl 
Viyanaya gide· çıkışıp sövmeğe batlayınca Madam Gorguloff "Dostum sen 
ceği söylenmek- dırmışım" diye yavaş sesle mırıldanmıştır. Bundan ıonra m· 
tedir. M . Şeref Bey deiumumi iddianamesini okumuttur. Müddeiumumi Gorgul 

Hayvan sağlıgı za
bıtası talimatı var? - Tarihin en büyük ihtilal- ___ _,,__ __ _ 

bir bolşevik olarak tammamıı, fakat onu müteammit bir katil 
retinde tasvir etmiştir. Müddeiumumi akıl hastalıkları müteb 
sıslarının raporlarına istinat ederek Gorııuloff'un deli olmadı 
nı, ancak temarüz ettiğini aöylemi,tir. Müddeiumumi iddiana 
sinin sonunda Gorguloff'un idamını talep etmittir. 

Sualine, !erinden biri! demiştir. Vize harçları nasıl ANKARA, 27 (Milliyet) -
- Bir ... Fakat Ankarada Sarayı kaldırdık. Sarıkla k? Hayvan asğlık zabıtası ni- LJ•• met telk "n d ll rı- kı"ye 

aynca bir Hukuk fakültemiz medreseyi kaldırdıksa fapka alınaca • zamnamesinin birinci maddesi- fl Ur ı e e Ur 
var. altındaki medreseyi bir daha ANKARA 27 (Milliyet) ne aşağıdki fıkra ilave edilmit- VARŞOVA, 27 (A.A.) - Kurier Poranny gazete.i u 

Cevabını verdiği zaman, gözden geçirmeliyiz. Babıaliyi, Türk konsolosu veya vekili bu- , tir: ha"rp 'en sonraki Türkiyeyi bani Gazi Mustafa Kemalin saraıllll 
profesör: zihniyet olarak, tenkil etmeğe lunmaması sebe?ile dost bir "Antalyada Taş, Muğlada bir tarzdö Avrupalılattırdığmı ve bütün cihana hürmet tellı 

- Nasıl? Her fakülteden ise tekrar ve kökünden başlı- devlet konsoloslugundan veya · Mermeris, Balıkesirde Akçay, eylediğini y,uarak diyor ki: 
~~~ r~l~ız Hukuk fakültesin- yacağız . maha~li hükumet . memurların- ı Edirnede Enef ve İpsala mevki Türkiyenin sarf ettiği gayretler milletler cemiyetine giriti 

Biz ş i mdiki sRfhasında da, dan vıze alarak lımanlarımıza I . h h dd I . le tetevvüç etmiş bulunmaktadır. Türkiye ile Lehistan araıJJl 
Diye dona kaldı . Tabii bu Kemalizmin Kuv:ı yı milliye gelen gemilerden konsolosluk ~rı. ayvan ve am ma e ~ı- samimiyet ı.·e muhabbet rabıtalariyle biribirine bağlı bulunuY0 

profesör bizim eski mecell .. ad- caıılılı ğ ını ve radikalliğini isti- vizesi harcının gümrüklerce a - oın ıhracına mahsus kapı ve ıs- lar. Lehistanın bugün Türkiye ile zıt hiç bir menfaati yoktll 
!iyesi kadro, unu ger.ç hukuk- yoruz. lınması heyeti vekilede takar- 1 keleler arasına idhal edilmiş- Unutmamalıyız ki kürreiarz üzerinde Lebistanın parçalanın ..... 
çu kadrosu ile, medreseyi mek- Falih RIFKI rür etmistir. tir." kat'iyen tanımamı yegane devlettir. 

~~~~İİİlllıİııiıliıliil-.;.;. ____ __:~~--~~~===~~==-~--~-



nsanlar ihtiyarlayınca 

Ösele fiatları tekrar 
inmeğe başladı •• 

atura istenecek ve yüksek fiat 
" lanlar mahkemeye verilecek 

cil )( 
"!it Ooele ve deri fiatleri aon yük flatlm dh azami 7 kuruıtaıa m• 
~ d.teı. aonra bir kaç günden be- amele •örmilıtllr. 
~eie baılamııtır. 

lo il' kaç gün zarfında fiatlerda 
ııı ~ruf kadar bir tenezzül ha

bı ' ?""Uttur. Maamafih fiatler ea-
'4, "'•-llazaran gene 40 kurut ka· 

tUJ..ektir 
~;~t mÜdürlüiil cemiyetler 
h •k..ba büroau Ya11tulle ayak· 
ıcı eanafına kö&ele ve deri a-

D • ~ fatura istemelerini blldlr-
~k · Yükaek fiat olan tüccar 
~ k•ııda bu. faturalarla mahke-
1) ~• ll>Üracaat edilebilecektir. 

llngelen buğdaylar 
,, l>iiıııı tehrimize Anadoludan 18 
~ buiday ııelmittir. Buiday 
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Buğdaylanmız tet
kik ediliyor 

Ticaret oda11 bafdaylarmua· 
claki me•addı ecnebiye mlktan 
hakkındaki tetkikabna devam ..._ 
mektedir. 

Oda R.-anya borsa11a111 haba 
bata ait niıramnaaıeıini .. tırtmı,. 
tir. Romanya borsaaı, buğdayda 
tolerans miktarını azami yiiada 3 
olarak kabul e-ktadir. BunUD 
ancak yüzde iklai çavdar olaralıı 

•Ö•terilmekkdir. 

Halbuki bizde yilade 50 ye ka· 
dar çavdarlı bufdaylar bufday 
umuu tqımalrtadır. 

Ticaret Oda .. bu h..-tald -
ldkatma devam etmektedir. 

Kavull bolluğunda •• 

~:~ı a.ııı .:11 llJbua 
• t 11 6.- Aaadolı 1 ~.-

lltrty, ı,- • m IUI 

MANiSA, H - Kllyltilerlmla 
VllAyete müracaatla bu aene çok 
mebaul •e fakat ucuz olan kavun 
ye karpualarmı Jam!r - aa1r yer
lere daha ucuz bir flatle IM'kede
bllmelari için Kasaba kumpanya• 
larmdan bir miktar tenzillt lcraa 
talep ve ricaamda bulUDdular. 
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Yeni ölçüler 
talimatnamesi 

Ticaret odaıma yeni ll~ler 
kanunu hakkında izahat almak 
lzere bir çok milracaat •ald ol
maktadır. 

Halbuki kanun- tanı tatbi
kine alt talimatname bea6a lhsar 
edilmemittir. Bunua lçJn Ticaret 
Odaaı lktıaat Vek&letlne mü....,.. 
at •tmi,tir . 

Zirai kredi 
kooperatifleri 

Y....,U.Y:Ya. R-••J'&.,. Bul
ıı-fatan ıılrai kredi kooperatifleri 
mGmeaalllarinin lttirak attifi Bal
ı... kooperetlft• konferanar Bilk 
retle toplanm•t Y& baaı milhlm 
kararlar itihaa etmlftlr. 

Konfera'llta kooperatifi- a• 
it ı...bubahn bir elden aatılmuı 
meaeleai esaa ltibarlle kabul edil· 
miftir. 

Maarifte 

Muallim 
Tayini •• 

Ekalliyet mektepleri 
kadroları ne zaman 

teabit edilecek? 
Şehrimiadakl ecnebi va ekalH

:yet mektepleri türk99 muallimleri 
kadroau aiuıtoaun 16 inde taabit 
edilecektir. Kadrolarda umwai 
bir delİfİklik mevııuu l>abia ttil 
dir. Arzu ve talep iiurlne u 
nakil ve becayitler yapılabilecek
tir. 

Münhal muallimlik bulu11madı
lından yen.iden kimae tayin adi.le 
mlyecektir. E-a bu aene batın
da ıehrimladeld akalll1at mektep 
!erinden baaılan malt buhraa do
layıaile tatili faallyet ed-kler
dir. Kçanan rıae.lı:teplerd-~ 
ta kalacak türqe hocaları terci· 
han tayin edileceklerdir. 

Bundan batke yenidea hocalı· 
fa talip olanlann ve ııra bekU.. 
yenlerin adedi bir keç yib: kitldir. 

Bu ders aeneai batından itiba· 
ren ecnebi ıı .. ıerde de tarih cof· 
rafya denleri reaınt liaeleriıı ayni 
olacafm.dan ba mekteplerde tilrlıı 
ça derı saatı adedi bira• daba 
faalalatacak, bir kaç muallim ta• 
ylni ilDJdn dahiline ııirecektir. 

Lise imtihanını 
herkes verebilir 
Maarif vekaleti talim terbiye 

heyeti :yeni ve mllhlm bir karar 
vermlJtir. Bu karar liaa bakalor· 
ya imtihanlan lıaldrındadır. Liae 
bakalorya lmtihanlanna arzu e
d- a-frebil-ktir. Orta mektep 
ltakaloryaamı nrmemlt dahi olaa 
U.. balııaloryaome dahil olabile
oektlr. Ancak imtihanlar 90k aılu 
olacak, bütün u .. mllfredat pro
......., bu ıılbl taHplera -.ılacM.
tır. 

Galatasaray izcileri 
Galataaaray liaeai iEcilerinden 

l!I kifllilt bir IııaflJe mualltmlerl 
ile birlikte Romanyaya bir aeya
hata pkacaklardır. beller pazar 
ıünıll hareket edeceklerdir •• 

Darülfilnun divanı 
Darillfilnun divanı düa emin 

vaklfi Muatala Hakkı Beyfn l'fya
aetinde içtima ederek fakültele"' 
den ııelen ba•ı ..,..kı tetkik ,.. 
intaç et:miftiP. 

Heykel kimin? 
BANDIRMA, 26~ Geçenlerde 

Belkiı barahelerinde bir beylıel ba
lundqunu bildiırmlttlm.Hey\ıelin Y ıı 
_, il&lıelerinden Bakkiloe alt olclu
fu zannediliyor. Müzem-... bey 
kelin ne suretle naldedilecefial tet. 
kilı: etmektedir. Hakikaten heykel 
Baldriiılln ı.. Sizik tebrlna alt mil
lılm eaerler ele geçmİf demektir. 

kalpleri 
Mahkemelerde 

4 Posta memurunun 
dördü de mahkemede 
Kaybolan mektubun içindeki 

paraya bakıl. 
madan sigortası yapılmış •• 
Atırce-da ta:ranı dikkat bir 

dava •öriilm•ktedir. Dayayı açan 
Safra biraderler unvanlı bir mÜ· 
eueaedlr. Bu müeaaeıe tarafından 
ecnebi memleketlerden birine, i· 
çiade altı bin Türk Iira11 kıyme
tinde Rua paraaı bulundufu iddia 
edilen taahhütlü bir mektup posta 

verill7cw. Mektubım üzerinde 
deki paranın kıymeti yazılı 

•fildir. 
Mektup ıahipleri, bunu poataya 

verdikten bir ııün oonra içindeki 
parayı poata makbuzun11 ııöatere
rak ıiııorte ettiriyorlar. Aradan 
bir müddet •eçinee mektup ziyaa 
ufrayor. Mektup sahipleri bunun 
ÜHrine Iİ•ortadan paralarını ta
mamen alıyorlar. Bir taraftan da 
poata idaresine müracaat ederek 
kaybolan mektup için tahkikat ic
rasını talep ediyorlar. 

Poata idareai mektubun poıta· 
ya tevdi edildiği ııiln vazifede bu· 
lunan Osman, Mazhar Hakkı 
Hasan efendilere derh:ı itten el 
çektirerek tahkikata batlayor. 

Ancak fU var ki mektup sahip· 
!eri mektubu hangi memura ver· 
diklerini ı.ır tilrlü tayin edemiyor 
lar. Bu yftJEden dört posta memu· 
ru üç ,._eden beri açıktadır. 

Afırce&a mahkemesinin aon cel 
aeJİnde maznunlar bigiinah ola
rak açıkta sllribıdülclerini aöyle· 
yerek adaletin biran evvel tecel· 
1iainl rica ettiler. 

Mahkemece dinlenen davr\CI 
mileuaaenin direktörü mektubun 
içine para konurken kimse ııörme 
dliinl, muhteviyatını ıöstermeden 
algorta ettirdiklerlnl, ve mektup 
kaybelunca parayı ııid!p ıiııorta· 
dan aldıldannı ııllyledi .. 

Muhakeme dlfer bazı •ahitle
rla celbi için kaldı. 

Nail Bey hakkında 
dava 

lhtHaatan maııau• Bakrrköy 
malmüdilrii Nail Beyle dijer ar
kadatlannm muhakemelerine 
dün Atırcezada devam edildi. 
Yeniden bazı phitler dinlendik
ten sonra maznunlardan Mehmet 
Salllı. Beyin evinde ve çıkan bazı 
e"Yl'ak üzerinde bir mümeyyie ta· 
rafından tetkikat yapılma11 va 
malullerin 1 O ııeneliklerinin tedi
yaalne dair Maliye Veklletinden 
yeni bir _,ir ııeJip ı lmedltinia 
ve mülhakata tamim edilip edil
mediğinin Defterdarlıktan aorul· 
ması için durufllla batka silne bı
rakıldı • 

Geçen celaelerde §Ahitler, maz 
nunun elinde bıçak olduiu hal
de maktul Saimin üzerine aaldınr 
ken gördüklerini söylemişlerdi. 
Müddei umumi, dünkü celsede Sü 
leymanrn cürmünü aabit gördü ve 
kaaten 'Ye tehenrür neticeai katil· 
den cezalandınlmaaım istedi. 

Difer taraftan dava vekili mak 
tulün vereaeıi namına 20 bin lira 
ta2minat talebinde bulundu. 

Şahitler dinlenecek 
Kaumpatada Kerim ve Şükrü 

isminde iki f&hsı öldürmek .,. bir 
polis memurunu yaralamakla 
maznun Akifin durutmasına de
vam edildi ve bazı tahitler dinlen 
di. Gelmeyen .,.bitlere tebligat i
çin muhakeme batka güne kaldı. 

Tı·ikotajcıların 
muhakemesi 

Muafiyetten biliatifade ııetir· 
dikleri mevadı iptidaiyeyi piyasa
ya satmakla maznun yedi triko
tajc• ve fabrikatörün muhakeme
lerine bugün öileden aonra Güm
rükteki 8 inci lhtiıao Mahkeme
sinde batlanacaktır. 

Limon kralının 
davası 

145 ıandık limon kaçırmakla 
ma:ınunen ve mevkufen cereyan 
eden muhakemesi neticesinde 
Gümrükteki 8 inci lhtisaı Mahke 
meıince beraetine karar ...-erilip 
bu karar temyİzce nakzedilen Lİ· 
mon kralı Diyamandi Yanakaki 
Ef. nin muhakemesine dün devam 
edilmiştir. Dünkü celsede de Ji. 
monl11.nn manifeato kayıtlan için 
mütehaıuı manifesto memurlan 
dinlenmittir. Makamı iddja, evvel 
ki celaede maznun hakkında tev
sii tahkikat talebinde bulunmuı• 
tu. Bu talebe, müdahil sıfatile ba· 
u noktalardan ırümrük idareai de 
i'tirak etmifti. Geçen cel.ecle nuoh 
kemece tevsii tabkika t talebinin 
reddine karar verilmi~ken yeni· 
den il~ri aürülen b"zı noktalar ti.
zerine dün mahkeme tevsii tahki
katft karar vermiştir, Muhakeme
ye pazar günü devam edile<;ektjr. 

Bir ba an1n ı~ızına 
ta rruzu mu? 

BANDJRMA, 24. - Tevfik iımin 
20,000 lira tazmin t de biri kızma taarruz cürmile tev

kif edilerek mühakemeııi ııörillmek 
Me•IGt iaminde birinin kahve- üzere buraya gönderilmittir. Baba, 

alnde çıkan bir kavga n · eainde ortada bir iftira oldupnu iddia edJ. 
Saimi öldürmekle maznun Siiley- . yor. Ana lu;ı: a~ni söyl~>:orlar. Mo 
manın muhakem .. ine Ağrrceaada hakeme nebceıınde bu •tın tenev-
devam edildi 1 viir edeceği şüphesizdir 

ı ece 
Belediyede 

Teavün 
Sandığı •• 

Bir nokta, memur
ların 

itirazını celbediyor 
Belediye memurlan taavün 

aandığmm nizam.nameai ikmal ... 
dilmiıtir. Ancak nizamnamedeki 
bir madde belediye memurlan ta
rafından İtirazlan nıucip olmuı· 
tur. Bu madde de iıtikraz yapa• 
cak memurların alacaktan mik
tardan yüzde 25 ini kooperatife 
terketmelerini mecburi kılınakta. 
dır. Bu maddede dejfüiklik yapı
labilmesi için tetkikat yapılmakta 
drr. 

Borç ödemeden 
borç yok 

Belediye memurlannm eınaf 
bankaomdan aldıktan borç para
lann müddeti bitmedea ve öden
meden tekrar borç istedikleri ve 
bu suretle heaabatın teıe...nlıe uf 
radrğı görillmüıtür. Badema ban
ka bir borç ödenmeden y-i bir 
borç •errnİyecektir • 

Açıkta 
Kalacak 
Memurlar 

İnhi•ar idarelerinin 
yeni kadrolan 

lnhi-lar umum müdilrlüti 
merkez kadrolan cumarteıi günü 
teblif edilecektir. Yeni kadrola
nn tatbikile bazı memurlar açık· 
ta kalacaklar ve bunlar kıamen 
taşrada mevcut münhallenı tayin 
edileceklerdir. Memurların maat 
derecelerinde bazı tadill: da ya
pılmıthr• 1 afuıtostan itibaren 
mer'i olacak olan yeni k· drolarda 
memurlann ehliyetlerine, •azİfele 
rinin derecei ehemmiyetine süre 
maatlarmda tadilat yapılmak su· 
retile adilane eıaslann tatbiki 
nazan dikkate almmıtbr. 

Yeni kadrolarla, idarede bazı 
vazifeler de ilga edilmektedir. 
Müskirat lnhisari Muamelat ıube
ıi ilga edilerek vezaifi ve memur 
ları diğer alakadar 'ubelere tak
ıim o1unmuıtur. 

1 ağuıtootan itibaren inhisarlar 
Un um Müdürlüiü merkez tetki
latı arbk kat'i teklini alınıı ola
rak faaliyete devam edecek, önü
mÜ7deki aydan itı'barcn m.Ulhakat 
taki Tütün Ye Müıkirat idareleri
nin tevhidine ve bunlara ait yeni 
kaclrolarm tatbilnna batlanacak
tır. 

~ ısır'la 
Ticaretimiz 

lskenderiye mebusu 
Arslan B.in beyanatı 

Bir müddett- beri Ankara'da 
bulunan lakenderiye nıeb'uıu tüc

VllAgette 

Maliye 
Müsteşarı 

Dün Defterdarlıkta 
meşgul oldu. 

Bugün gidiyor •• 
Maliye müstetarı Ali Rıza Bey 

dün Defterdarlığa gelerek bir 
miiddet metııul olmuf Ye defter
dar Mustafa Beyi ziyaret etmit
tir. 

Ali Rua Be,.;.. buıün tehrimiz· 
den Tiryeate tarikile Viyanaya 
hareket etmeıi muhtemeldir. 

Çatalca kaymakamı 
Adapazan kaymaka•ı Cn

det Bey Çatalca kaymakamlıııma 
tayin edilmittir. 

Cevdet Bey, bu ay batında ;.., 
batlıyacaktır. 

Muhiddin Bey geldi 
. Vali ve Belecli:ye reiai Mubit

bn B. dün aabab Y alovadan febrl 
m!z': ııelmi ve a'Ctama avdet et
mı,tır. 

Poliste 

Sebepsiz 
Yaralamış 

Hem de eline ge
çirdiği demirle •• 
Sultanahmel parkı kartıaında 

&fÇI Bekir efendinin dükk&runa 
karde'i Muıtafa konupnak Ü7ere 
gelmi,tir. Dükkanda da Hacı 
Mehmet efendi ianinda birlal otu. 
ruyormut-

Hacı Mehmet efendi, bir aralık 
her nedenae kızmıt. eline geçirdi. 
ği demirle Muotafayı yaralamıt· 
hr. 

Arabanın arkasına 
takılmanın cezası 

Ka11111pa ada yedi ya•mda fu. 
at Eminönü ilkeleııine menıup 
3875 numaralı arabanın arkaaına 
takılmıt ve araba hızlı gitıikinden 
yere dfiferek yaralanmıttır. Ara· 
bat'ı aranmaktadır. 

Rütvet teklifi 
Fatihte Davut iaminde bir ıah· 

aın üzerinde memnu allilh ııörül • 
mü,tür. Davut, polia memurune 
da rüıvet teklif ettiğinden hıok'km 
da kanuni muameleye te• .... ül e
dilmiıtir. 

Nara atmıf, haka
ret etmiı 

Nakbt Y..,... lım!Nh biri .,,. 
velki •ece sarlıof olmut. nara at
mıı, yakalanarak merkeae •ÖIÜ· 
rülmüıtür. Y afar merkezde me
murlara hakaret ettikinden haJıı. 
krnda takibata batltllUDlfbr. albi maymun 

albi i e 

Burada bir rivayete göre hazreti 
Stlleyman Belldı ile evlendiil za
man Belklı, clilnyaıun en ııiizel man 

:r.aralı ,...inde bir ....,y lııtemlt.Kut 
lann, cinlerin, perilerin hülrilmdan 
olan sm.,._n blltdn kutlara emir 
venniş Ye bunlar bllyle ırlbel bir 
yeri bolmuflar hazreti Süleymmn da 
oraya Belldı için yazlık l.'' earay 
yoptırmı,. 

---!!l!!!!!m!!!!!!!!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!:!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!!!!!B I cardan Abdullah-.-_:::.., 
Aılan Bey diln 
f'lhrimlze ••!mit-

Sanayi 
Ofisi "'-"' ........ · şti ·ıebilecek mi? 

~eni ir eşiften bahsediliyor 
~e Be Sabit 8. bunu teyit ediyor 

Amerikada yapılan tecrübe 

~ Şikaııo Darülfünunu Klinik 
t flerinden profeaör Karelli'nin, 
l~..,. bir köpekle ihtiyar bir köpe-

kalplerini alarak biribirine 
~letmiye muvaffak olduiu •• 
oı. .tecriibenin ümit edilmedik bir 
t..',•ce •erdij'i; ihtiyar köpeğin 
'-...,;l~en kalbin teairile yeni bir 

!· l Yatıyet bulduğu gibi genç köpe 
~ naklolunan ihtiyar kalbın de, 
le e girdiği genç uzviyetin tealri

i ~Yanı dikkat bir zindeii •öa
f d" . iye batladığı Nevyork'tan bil 

ı;-•lntektedir. Bu tecrübe' ·ı :i· ' 
t •tek ihtiyar n haata in I 

1 'll~~ç maymun kalbi nakletm 
t kün olacağı ve beşeriyetin 
e~Yeni bir istikbal ile kal'fllata· 
"'cı iinı.it edilmektedir. 

ı..., Profeaör Karelli'nin bu mühim 
ıı. tübesi hakkında dün Vronof a• 
'<1 11\ı bizde ilk defa olarak tatbik 
ı., eıı ve muvaffaklyetll netice a
~ 11 'rıp Fakülteal milderrialerln
eıı Pr. Behçet Sabit B. le görilf· 
k. Behçet Sabit B. diyor ki: .. 

~~ ._ Henüz Profesör KarelU'nin 
ı, !'1uvaffakiyetine dair tafsilatı 
"Oi mecmuada okamadnn. Bunun 
~raber, bu tıbbi hadiaenin doğ 

f olmak ihtimali herhclde var· 
•r. V larmdan beri ud· 

or. Behçet Sabit Beg 

da meydana çılmuf, •ud~alerin 
nakli mümkün oldufu bugun sa~a 
hat- aabit olmuttur• Profesor 
Karalli'nln bu tecriibeıi de ııudde 
!erin nakli imkanını teyit ediyor. 

Tafsili.ta intizaren profaaörün 
ya11l olduğu muvaffakiyetin müm 
kün olduğunu kabul etmek lazım· 

Diğer bir rivayele nazareıı Saba 
Melikesi Belkiı kendi ihtlıanı ve 
kudretini çok zengin olan Sizıs hil
kumdan ile ölçmek ve ona kendial
ni takdir ettirmek için muazzam bir 
saray• timdiki Sizbek tebrinlıo yaru
na yaptırmııtır. Onun için buraya 
ela Belkiı denmittir. 

Ticaret odası 
içtimaı 

idare meclisi intihabı 
tasdik edildi 

Ticaret Oduı maclial ctıı.. M. 
içtima yapDUftıl'. 

Bu içtima runameılnde birka9 
mezuniyet lalebi Re Borsa intiha· 
bının taatı1rinden batka bir feY 
:yoldu. 

Mecliı yeni Ticaret borcuı lda· 
re heyeti ııeçen ....,enin ayni oldu 
fundan tastik ettikten aonra yeni 
idare heyetine Oda namına geçen 
aene olduku gibi ııene Hamdi ve 
Hüseyin Sabri Beylerin lttiraki 
kabul edildi. 

izmir memurin 
kooper tifi 

1ZM1R, - Memurin koope
ratifi ayın iptidaınnda sa
de yağ, pirinç, ı-eker, zey
tinya(tı, aabun, kahve ve ek
mek tevziine batlıyacaktır. Koo
peratif ekmeli narhtan bir kurut 
aıafı olarak temin ehnittir. Diğer 
maddeler toptan fiat üzerine me
mura verilecektir. 

Şerif B. geliyor 
Sanayi umum müdürü Şerif B. 

in te•kili tekarrUr eden Sanayi 
Oflıi müdürlüfüne tayini mukar. 
rerdir. Şerif B. bir kaç ırüne ka· 
dar tehrlmbe gelecektir. 

Cezalandın lan 
fırıncılar 

Ka•aidi srhhiyeye ve belediye 
niıram.nameaine ademi riayetleri 
ııöriilen ve mütemadi kontrol ne
ticesinde tubit edilen fırmcı ve 
esnaftan 250 kitiye Eminönü kay 
makamlıimca ağır cezalarla tec
ziy edilmiftlr. 

V ayni zamanda Meyvahot ve 
Son Posta refikimiz c1varmdaki çüriimü, meyva ve 

aebze satanlar tecziye edildiki •I 
Son Posta refikimiz dün ü- bi bu civardaki suprüntüler de be 

çüncü acneainl idrak etmittir. 1 l~iy.ece tah•is edilen ar!'ba ve 

K d . • 1 t b 'k ed f çopçulerie tem!zlenmektedır. en ısın e n er ve muva 
fakıyetler dileriz. 

Mezunen gitti 
ispanya vis konaülü M. Saro 

~ün meJEunen memleketine •itmif 

Tütün ikramiyeleri 
Malili zabitan ve efrat Ue tehlt 

ailelerine tütün ikramiyeleri mal 
müdürlüklerince teV%İat devam 
etmektedir. Eminönü malmüdür
lüğü iki gün zarfınd• 100 kiıiyc . ... . . .. 

Ziraat bank aına 
borçlu olanlar 

Ziraat Bankasınca ittihaz edi
le-n bir karara nazaran 929 sene
si nihayetine kadar ikraz edllmlt 
olup hala eski ipotekli ve müte
aelsil kefnl.,tli ikruat hesaplann• 
da yazılı alacaklr borçlulann htib 
sal kudretleri. ödeme kabiliyetleri 
ve yeniden zerİyata ait kıaa. vad• 
li kredi ihtiyaçları göz önünde bu 
lundurularak borçlarını bir aene
de ödeyemiyeceği tahakkuk eden 
lerin bu mahıul devresinde nak· 
ten tahsil edilebilen kıaımdan mü
tebaki borçlan uzun vadeye bat• 
lanacaktır. Bu vadenin azami had 
dı beı aene olacaktır. 
. Yirmi liradan az borçlular ve 
bir ıenelik istilısali"tile borcunu ö
deyebilecek olanlaıın zimmetin
deki alacaklar en fazla ilk mah· 
aul devresine kadar tecil olunabi
lecektir. 

V .. denin tayininde resülmalden 
vasati olarak bir taksitle isabet 
edecek miktarın on liradan atafı 
olmaması da gözetilecektir. 

Uzun vad< ye raptedilecek ala
caklardan aenede yiizde 9 faia 
ve yüzde bir komlıyon almacak
tır. Banka merkez idareai yakın
da bu karan ıube ve aandrklara 
tebliğ "decek •e mu .. meleye bat
lanacakbr. Şube ve sandıklar bu 
nevi muamelatı önümüzdeki teşri 
nbani ayına kadar ikmal et..u, 
bulunacaklardır. 

fenf ersin 
M bıde intlıar eden Yeni 

Mersin refikimiz beşinci yılına 
girmittir. Kendisini tebrik ede-

tir. 
Abdullah Bey, 

lakenderiyede ye 
ni açılan Türk 
Ticaret odaaı re.İ· 
ıldir. Memleketi
miz baklundaki 
lntibalannı ve 
Türk • Mıaır iktı 
aadi ve tİC'.ari -.~-~~-
münaaebatının in 
kilafı hakkında Aılan Bey 
Abdullah Aalan Bey fU ı.alıatı 
vermlttlr: 

- Burada bulundufum blrke9 
pn aarfmda Ankarayı •ezdim:. 
Eski Ankarayı pek açık bir wret
te göıteren bazı yerlerini ııördilk
ten sonra çok laaa zamanda rica. 
de getirilen bu eaerlerin .,.. baar 
faaliyetinin kıymeti ııözilmlln ö
nünde daha ziyade büyildn. 

Y alma Ankarayı ııörmek, Tiıdı 
cümhuriyetinin azmll iradesinin 
lı:avvetinl anlamağa klfidlr. An· 
karada gördüklerim, ba- Türk 
cümhuriyetlnin her cepltedeld fa. 
aliyeti hakkrnda çok açık bir fikir 
vermlttlr. Tilrk cümhuriyetl, Bil. 
yük Relo n rehberinin "1adlyla 
az zaman içinde çok llerlamiıtir 
ve ilerlemektedir • 

Türle • Mısır lktısadi mUnaaeba 
h inkltaf etmektedir. iki kardet 
hükumet araaında henüz halledil 
miyen bazı meaelelerln de lıal •• 
intaç edilecefinl tahmin ediyo
rum. lskendf'.riyede Tllrkiyenia 
bir ticaret mümeulll vardır. Bu 
mümeulllikin iki hükQmel arasm 
daki ikhaadi münaaebahn lnldta· 
fmda büyftk bir lmll olacajlına 
fÜphe yoktur. Son zamanlarda la
kenderiyrd·.,.bir Türk Ticaret O
da11 ı .. ~ ': ı:"' ' ~. Bu Odaya be· 
ni ::-' .-eıa ın!~ap • ttiler. Bu teıek 
a.'un de mufıt olı:,calına ıüphe 

Ofis nasıl te,kil 
edilecek? 

Bir mliddetten beri Anlr:ara'da 
bulunmakta olan Sanayi ve Maa. 
din Banka11 umumi mildilril Sa. 
~ttin B. dün ,ehrimbe ••det et. 
mlfÜI'. !laıdettin B. S.nlnınm Wt 
kredl mıı-ı ball.w ifratı ... hİI 
aanayi ofiai tetldll hakkında fU ı. 
aahab •ennlttirı 

- Bu iki meaele De lktıaat,,.. 
kt.letl -ıırul obnaktadırı bu hu. 
euata biae tabllııatta bulunulma· 
llllfbJ'. Sanayi ofiai t8§kil edilince 
Bankadan ofiae intikal edecek 
lmıaılar kanun De tesblt adilmit
tir. Bunuala beraber tbndild t..,. 
killtta bir tebeddlll olacafmı zan 
netmlyorum ı çünJril bla öteden be 
rl sanayi kredileri ile de mcıgul 
oluyorduk. Banka için, :yeni tekle 
•öre Yeklletçe bir nizamname ha
sırlanacak ve yeni ..-ezaif ve t ... 
kı1At teıbit edilecektir. Yeni ıek
lln tatbikinde letkilat ve meaai ı. 
tibarDe nziyetimizde bazı tadi
lat yapılacakhr .• 

Tütün kanunu 
tadilAh 

l 701 numaralı tütiln kanunun
~· :yapılacak tadilatı tubit etmek 
uzere kongre kararile teıekkiil .,. 
den. encilmen dün de toplanaralıı 
tetkıkatma devam etml~tir. EncG
men cumarteıi ırünü tekrar t...,la· 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

28TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara caddeıi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Ba§muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 

lclare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye içia Hariç için 

L. K. L. K. 
3 ayloğı 4- 8-
6 

" 7 56 14 -
12 

" 14 - 28-

Gelen evrak ıeri verilmea -
Müddeti ııeçen nüohalar 10 lnı
ruıtur. Gazete Ye mathaaya ait 
itler için mlldiriyete müncaat 
edilir. GazetemU. ilabloınn m .. •u
liyetinl bbal en.. 

BUGONKO HAVA 
Y .,.utııily Mlı:.-1 raaat merke

zlncl... •eril• ....JGmata nazaran 
lıusln ı.... eluai,..tle açılı: ola

.-. ... ,.. baftf mıliteha't"VİI -
celrtir. Dlln buı,tld neaimi 760 
mlllıın.ı:re ,.....r JııMoaret 28, aı-

ıımi 17 -- idi. 

Eski bir usulün 
Yeni tatbikatı 

Şu günlerde gazetelerde bir 
eski usulün yeni cilvelerini gö
rüyonıa.,. M•eli filin mlidiri
yet münhaldir, yahut münhal 
olacak. Gazetelerde bir hava
dis: 

(Münhal olan - mesela - "teı 
kil&tı fenniye" müdürlüğüne 
Ali Bey ve ondan münhal ola
cak muameltb mevhume mü
dürlüğüne Hüseyin Bey tayin 
edilecek, Hilseyln Beyden açı
lacak olan bat kontrolörllife de 
müderris Mahmut Bey getirile 
cektlr.) 

Bu havadisin membum tetkl 
ke mahal yok! Bunu bu mün
hallerden birine tayinini arzu 
eden bir açık göz, bV gazeteci
ye bunu haber verdirir .... O
radan bir gazeteye, bu gazete
den de diğerlerine geçer, olur 
aize bir şayia amma kuvvetli 
bir tayia. lı bu tayiayı bir aıı: 
da dahilden körüklemektedir. 
Onu da yaparsa namzetlik kuv 
vetlenir.. Amma böyle reçete
lere timdi rağbet eden kimae 
bilmem kaldı mı? 

insaf! 
Tenkit, muahaze hatta tarize 

kadar ileri gideriz. Önlimilzde
ki itte bir ufak kusur bulurıak 
her ,eyi yıkmak bahaıına da 
olsa hemen hücum eder altını 
üstüne getiririz. Lakin iyi bir 
teY görürsek hiç aldırmayız ... 
Bakımz ! bizim atletizm itle

rimizin zayıf tarafları her gün 
merhametaizcesine matbuatta 
tenkit edilir, haklı tenkitlerden 
başka haksız tarizler de yapı
lır.. Amma geçen cuma günü 
(Semih) in 10 saniye 4/ 5 ile 
kırdığı Türkiye rekorundan bl-

HİKAYE 

Et mi, Kedi mi? 
Ali Bey dünyanın en güwel kadını Ali Bey hakkında müı

adamıdır. Kırk bet yatında bir bet veya menfi ne dütünürse dü 
adamın dünyanın en güzel ada- ıünaün, Ali Beyin zevcei muh
mı olmasına belki §&§arsınız. teremesi Nezaket Hanım böyle 

/ Fakat konu komşu taşmıyor. bir adamın karıaı olduğu için 
Hepsi de Ali Beyin dünyanın kabına sığmaz. 
en güzel adamı olduğunu söy- Bir sabah Ali Bey, bir çok 
lüyorlar. Çünkü şu kadar sene sabahlar gibi çartıya çıktı. Üç 
den beri oturduğu mahallede, okka koyun eti ve aaire satın 
karısile bir gün kavga ettiği gö aldı. Kolunda paket evine getir 
rülmemittir. Malı.ailenin bütün di ve işine giderken de şöyle 
kadınları için için töyle düşü- düşündü: 
nürler: - Eh, bu akşam yaşadık. Bi 

- Ah, gençliğimde karşıma zim karı domatesH kavurmanın 
fU sinir herif çıkacağına, Ali enfesini yapar. Dönüşte bir o
Bey çıksaydı.. tuzluk şişe de alırım. Dünya bi 

- Ah Ali Bey, ne iyi adam., zım ... 
amma, karısı kıymetini bilmi- Filhakika Ali Bey işinde ça-
yor.. !ışırken, Mirat Hanım üç okka 

- Alim, Alim, gül Alim.. eti, domatesi ve saireyi, müte-
- Şu Ali Bey yok mu? Var· hassıs ellerile şöyle bir doğra-

•• da bir tane, yoksa da bir ta- dı, ortava bir tencere çıkardı ki 
ne... alaturka yemeğin ne olduğunu 

Mahallenin erkekleri de 1- ş- gelip le görsünler .. 
ka türlü dütünürler: Kimler görsünler, diyeceksi-

- iyi adam amma, çok kılı- niz. Mirat Hanımın tencereai-
bık... 1 ni görmek için ta Paristen kal-

- Canım insan bu kadar da kıp ta Fatihe bir kaç frenk ge
sakalmı karının eline verir mi/ kcek değil ya! Konu komşu 
ya? varken .. Mirat Hanım hepsini 

- O cadaloz kan yok mu, çağırdı, mükemmel bir öğle ye 
bir gün Ali Beyi vaktinden ev- meği yediler. Yani tencerenin 
vel gömecek. • dibine darı ektiler. 

- Hani Aliyi görmüyor mu- Akşam üstü Ali Bey cebin-
yum, yüreğime kan damlıyor. de otuzluk şitesi ile göğsünü 
sabahtan akşama kadar çalış, kabarta kabarta eve geldi. Şöy
o nalet karıyı besle! le geniş geniş sofraya oturdu. 

ı .lilı a• 
San'at haberleri 

Resim sergisi 
lıtanbul Halkevi güzel san'· 

atlar ıubesi ilk resim aergiıi 
31 temmuz paıı:ar günü Galata
saray mektebi saJonlarında açı 
lacaktır. Sergide bir çok kıy
metli eserlerin teşhir edilece
ğini haber aldık. Eski ve yeni 
nesle mensup bir çok san'at
karlarm eserlerini ihtiva ede
cek olan bu serginin şimdiye 
kadar açılan sergilerin hepsin
den daha şayanı dikkat olacağı 
muhakkaktır. 

Tamburi Cemil 
ihtifali 

29 temmuz cuma günü bü
yük ıan'atkir tamburi Cemilin 
senei devriyei. vefatına müsadif 
olması münasebetile o aktam 
radyoda saat 20 buçukta Rauf 
Yekti. B. bir konferans vere
cek, san'atkarm hayat ve san'
atından bahsedecektir. Ondan 
sonra san'atkann bazı pli.klan 
dinlenecek ve nihayet tamburi 
Refik B. Fahire Refik H. Ru
ten Ferit ve Cemilin oğlu Mes' 
ut Cemil B. tarafından merhu
mun bazı nadide eserleri çalına 
caktır. 

Bir bataklık 
kurutuluyor 

Taksim Bahçesi ' 
TROPICAL EXPRESS 

BÜYÜK BREZİL YA RÖVÜ HEYETİNİ'.'l 
kazandığı parlak muvaffakiyetler ve gördüğü fevkalade 
rağbet haaebile müdiriyet tarafından fevkalade fedakAr· 
lıldar ihtiyariie bir kaç gün daha temsillerine devam 
ettirmeğe muvaffakiyet haaıl olmuş:ur. 

Bu Akşam: Yeni Program Başlanması 
münasebetile heyet, Yüzlerce Sihramiz Tablolar, Canlı 
Tablolar gösterilecek ve gayet mütenasübülendam güzel 
kadınlar tarafından temsil edilecektir. 
Yarınki cuma ve önümüzdeki pazar günleri saat 17,112 da 

.._ __ BOYOK MATiNELER ---

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Hayri Beyin 8441 hesap numaralı borç senedile istikraz ey

lediği meblağ mukabilinde Sandığımız namına merhun bulunan 

Kandillide Sıra mahalle sokağında eski 29 ve yeni 2 numaralı 

yüz yetmiş artın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta yedi oda 

(odaların biri camekanlı biri sandık ve üçü na.tamamdır) bir çık
ma, bir bodrum; bir sahanlık; bir mutfak; bir su haznesi; (bahçe 

duvarları haraptır) ve bin dört yüz otuz artın bahçeyi havi müf

rez bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi 

hasebile müzayedeye çıkarılarak altı yüz elli lira bedel ım.ıkabUUı 

de mütteriıi Resmiye H. namına kat'i ihalesi yapılmıt ise de mu

maile>'.hanın mezkUr haneyi teferrüğden imtina eylemesine meb

ni tekrar yirmi gün müddetle satılığa çıkarılarak 22 Ağustos 

932 tarihine müsadif pazartesi günü saat on bet buçukta kat'i' 

ihalesinin yapılması mukarrer bulunduğundan talip olanların 

mezkur gün ve saatte Sandık idaresine müracaat eylemeleri lti· 

zumu ilan olunur. 

UUK 1 v.< 

r .d 1 N ŞOK R Ü 
: .-n.ili hastalıklar mütehassısı 

Her gün öğleden sonı·a l stanbu 
Türbe Babıali Caddesi No. ıı. 

Telefon 2,2622 

İstanbul S inci İcra memurluğun 
dan: Madam Aderineye 1500 lir 

1 mukabilinde birinci derecede vas' 
, Veledi llya ef. tarafından ipotek el dilen ve tamamına 2645 lira kıymel 

taktir edilen Kadıköy Zühtü Pafll 
mahallesinde Kalamış Fener yol~ 
caddesinde eski 3 mükerrer yeoİ 
54-64 - 1/3 ve 54-64 1/ 4 No. lu v• 
2643 artından ibaret olan ve sal 
tarafı Hakkı efendinin hanesi Y• 
bağçesile sol tarafı rum kilise•i ..., 
araziıile, arkası Mösyö Marçello 
Kampanerin müfrez araı:isile öbür 
tarafı Kalamıt Fener yolu caddeJİ 
mahdut iki müfrez ananın tamalJ11 
açık artırmaya vazzedilmit olup 11 
ağultoı 932 tarihinde ıartnameoi dl 
vanhaneye talik edilerek birinci art
tı.,_., 31-8-932 tarihine müsadif 
çarfalllba ıünü saat 14 ten 16 ya ka 
dar lstanbul beıinci icra daireoinde 
açık arttırma suretile satılacaktıl'. 

Arttınnaya ittirak için yüzde 10 te

minat akçaıı alınır. Mezkur arsala
ı·ın müıterilerine ihalesi taribindee 
sonra itleyecek vergi, Vakıf i.,....I 
ve sair rüıüm müşteriye aittir. lon 
iflaı kanunun ll9 uncu madde1iae 
göre haklan tapu sicillerile ıabit ol· 
mayan ipotekli alacaklılarla diğer 
alô.kadararun ve irtifak hakla sahip
lerinin bu haklarını ve hususile faüı 
ve masarife dair olan iddialarına i
lin tarihinden itibaren 20 gün için
de evrakı müsbitelerile bildirmeleri 
lazundır. Aksi halde haklan tapu ol 

Ali Bey erkekten, kadından Bolca salatanın karşısında otuz 
muhabbet ifade eden bu deruni luğu boşaltırken, karısı da aşa
düşünceleri bilir ve hatta bu- ğıda, mutbakta çalı!ıyordu. Ye 
nunla müftehir ve mağrurdur. mek zamanı gelince, Mirat Ha
Bütün bir mahallenin sempati. nım sofraya ne getirse buyurur 
sini kazanmak bu zamanda ko- sunuz: Sehriye çorbası .. 

IZMIR, 27.- Bostanlı bataklığı
nın kurutulma ameliyesine Beledi
yece devam edilmektedir. Kıt mev-
simine kadar bu geniş bataklığın 
kurutma ameliyesi hitam bulacak-

---------------------------! cillerile sabit olmayanlar satı, bede 

tır. Bu civarda oturanlar, belediye- 1 b 1 C M''dd • •Iİğ• d 
nin süprüntüleri buraya attığından stan U • U eıumumı in enı 
ve bunun neticesi olarak sıhhatleri- 1 
nin tehlikeye girdiğinden !lkayet et ıtanbul Adliye dairesi için muktazi kıriple maden kömü-

lay it mi? Yalnız şu fark varı Ali Bey: 
mektedirler. Belediyenin nazan dik rile odunu münakasaya vazedilmiıtir. Şartnameyi her gün Adli
katini celbederiz. 
-------------·!ye levazımmda görülebilir. Münakasaya iştirak edeceklerin 17 

Kadınlar Ali Beyi görünce iç
lerini çekerler. Erkekler görün 
ce: "iyi adam amma, salak" 
derler. 

Halbuki Ali Bey hiç te sa
lak bir adam değildir, yalnız 
fataliattir. Her teyi olduğu gi
bi kabul etmittir. Fazileti ye
rinde, fetaneti yerinde, diraye
ti yerinde bir adamdır. Zekası 
vardır, hoşmeşreplitf vardır, 
yüzünün sevimliliği vardır. Bil
tün bu fazaletleri •mahallenin ka 
dınları erkeklerden iyi takdir 
etmitlerdir. 

Fakat unubnayalnn ki, Ali 
Beyin bir de zevce! muhtereme 
si vardır. Mahallenin erkeği, 

····-- ---·--
zim gazetelerin sadece bir ha
vadis teklinde bahıetmeleri cid 
den acınacak teydi... lnıanı bu
nu görünce noksanlanmısı ten
kide aevkeden &.milin atletizme 
olan allkadan ziyade maalesef 
ıahst terler olduğu kanaatine 
varıyor. 

Eter atletizmi sevdiitimia 
için dldinmit olsaydık, (Semih) 
in bu muvaffakıyeti, evvelce a
cı tenkitlerle doldurduğumuz 
sütunları tetvikklr ve ümit ve
rici yazılarla doldururduk. Av
rupada 100 metre rekoru kın
lan memleketlerdeki heyecan
dan bizde yüzde on kadarı ol
saydı kendimizi bahtiyar adde
derdik. .. Heyhat!. 

FELEK 

- Vazgeç bundan! dedi. 

- Nasıl vaz geç? Başka bir 
şey yok ki .. 

- Canım senin şu güzel elin 
den yapılmış kavurma yok mu? 
Bütün aklım, fikrim orda .. 

- Ah, ah, ah .. Sorma koca
cığım.. Şu bizim beyaz kediyi 
Allah kahretsin! Tam ben sa
bahleyin eti hazırladım.Mutbak 
tan nasılsa yukarı çıkmışım. 
Hepsini de yememiş mi? 

Ali Bey fatalisttir, demiş
tim. Her şeyi olduğu gibi ka
bul eder. Pek ziyade alışdığı 
için bu ite de şatmadı. Şaşma
dı amma, hançeresine doğru bir 
ıeyin "gık!" dediğini hiı~tti. 

Hemen yerinden kalktı. Kö
tede uyuyan evin beyaz kedisi
ni yakaladı. 

Mirat Hanım, Ali Bey ne ya 
pacak diye hayran hayran bakı 
yordu. Hemen teraziyi, terazi 
değil de hani kapının önünden 
geçen seyyar satıcıların daima 
noksan veren terazilerine kar-

Zayi Otomobil 
Anahtarı 

Geçen pazar günü öğleden 
sonra Altınkum ile Altmta§ ara
sındaki yol iUerinde demir bir 
zincir üzerine bağlı Üç otomobil 
anahtan kaybolmuştur. Bu anab 
tarlar hiç bir kilide uymayacağm 
dan bulanlar Ankara caddesinde 
Kahraınan zade hanında Hofer 
Samanon lli.nat acentaıına tes· 
lim ettikleri takdirde kendilerini 
memnun edecek müki.fat verile
cektir. 

... 
MEVLUT 

T eınmuzun yirmi dokuzunda cu
ma namazını müteakip Ankara valil 

esbak:ı Ziya Paıa merhumun ruhuna 
ittihaf edilmek üzre Kadıköyünde 

Osmanağa camii ,erifinde Hafu: Ya 
!ar Bey tarafından mevlı&t ım-t e
dileceğinden arzu edenlerin t"triAe
ri rica olunur. 

tı olsun di·ye, Mirat Hanıma · •••••••••••••ıl 
hediye ettiği küçük kantarı al-
dı. Kediyi mendilin içine koy- D o k t O r 

du ve bir tarttı: Rusçuklu Hakkı 
- Tam üç okka! dedi. 
Mirat Hanım hala hayran,! Beyoğlu, istiklal caddeıi Bü. 

Ali Bey şöyle bir söylendi: rük Parmak kapu, Afrika ham-
- Be kadın! dedi, ben bu na biti§ik Apartıman No. 21.-

muammayı bir türlü anlayamı- 1 Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

yorum, eğer bu kedi ise et ne- ı ••••••••••••• 
rede, et ise kedi nerede? 

Ağustos 932 çartamba günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşek

kil komisyona müracaatları. (3554) 

Ankara Numune Hastanesi 
Baş Tabipliğindenı 

Hastahanenin 932 mali senesi ihtiyacı olan 231 kalem iltç 
ve tıbbi malzeme ve laburatuvar ecza ve malzemesi 19 Temmuz 

932 tarihinden 8 Ağuıtos 932 pazartesi gününe kadar yirmi gün 

müddetle ve kapalı ıı:arf usulile; 12 kalem Röntgen malzemesi de 

ayni tarihlerde ve aleni surette münakasaya konulmuıtur. Talip 

olanlarm yevmü lllieidrurda saal birde yüzde yedi buçuk teminat

larile birlikte hastahanede mütetekkll komisyona müracaatlan 

ve ıeraitini öfrenmek ve listesini ıönnek için de lıtanbul'da 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne ve Ankarada her gün 

öğleden evvel idare memurluuna müraçaat edilmesi ilin olu
nur. 

Göz Hekimi 

0r. Süleyman Şükrü 
Birinci Sınıf Mütt·hassıs 

(Babıali) Ankara caddesi 1\fo. 6~ 

- ·-- - -- ~---

Göz Hekimi 

Profeaör Dr. ESA T 
(Babıali ) Ankara c"ddesi No. 60 

(3526) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahkları 

mütehaııaııı 
Cumadan maada berııön öAled

sonra saat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulda Dlvanyolunda 118 numa
ralı huıuıi dairesinde dahili huta
hklan muayene ve tedavi eder. T•· 
lefon: lstanbul 22398. 

linin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Alakadarların iıbu maddesi kanuni· 
ye ahkamına ııöre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla malumat alr 
mak iıtqenlerin 932-1773 dosya nu 
maraaile memuriyetim.ize müracaat

ları ilin olunur. 

MÜZAYEDE 1LE SATIŞ 
Tem.muzun 29 uncu cuma günü 

sabah Rat 10 da Beyoğlunda Tak
simde Sıruervilerde Romanya Kon
solatoıu itti.alinde .&bık Madam La 
Baronde Hüptfuı yirmi numerolu 
baneolnde ve ahiren baron de Klozi
yer"e ait olan bilcümle müzeyyen et· 
yalar müzayede ıuretile satılacaktır. 
Lui ae-z ıeklinde ve franuz ( Merıi 
yer) fabrika11 mamulatından mii
lcemmel ıalon takmu kori>eyl tddin 
de arif diğer bir salon emsalsiz ma 
bua ağacından (Subri•) fabrikau
nın Pnnııa yazıhane takımı Lui S
,. ve ilke 111yet ııüsel yatak oda ta
knm 18 parçadan ibaret aengin ,. ..... 
mek oda takımı Lui Flllp bakiki S.. 
vr vazoları, çin ye kanton vazolar, 
Bakara .,. talı:ımlan eski epok ko
mod Ye dolaplar, markiteri masalar 
akaju salon vitrinleri, artlatik tablo 
lar, ııalon için ıık mobilyalar, A..-1 
kan ceviz ağacmdan mamul yatalı 
odaları, sahibinin sesi markalı salon 
gramofonu bronz ve kriıtal avWılw 
heykeller, kristofl sofra taknnlan,do 
laplar, aobalar, Edirne ye ıedeAi ta
bureılw veaair liizuml.u eıyalar. Kon 
ıere mahıuı Alman piyanosu tefer
ruatlı gayet nadide banyo oduı, A
cem ve Anadolu halıları ve seccade
leri pey sürenlerden 100 de 25 te
minat alınır. 

Milliyet'in Edebi Romam : 4S diği zamanki tavrı, ağzından 
çıkanları tekzip eder gibiydi. 
Yani hem kaçar hem davul ça
lar kabilinden bir hal... Beni 
gelmekten menederken gözle
rinde bir davet ateşi yandığını 
hisseder gibi oldum ... 

sın .. 
-24-

Ruhlar Dilaveri 
şamarlayorlar 

ğil.. Hemen kimee ile ihtilat 
etmiyorlar. Namehrem dene
cek bir hayat yaşayorlar.Cavalı 
ruhu Celilin söylediklerini u
nuttunuz mu? Oradaki azılı
lardan çekindiğini anlatmadı 
mı? Ruhlara benden ziyade si
zin imanınız vardır. 

olur gibi bir gürültü duydu.. yerde kötk kiralamalarının se
Hemen kotlu beylere haber bebi anlllfılıyor. Bu hal ile ma
verdi.. halle aralarında barınamaya-

Ölüler yaşıyorlar mı? 
L (Felııefi fantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
amma seni rahatsız 
korkuyorum. Çok 
rum ..• 

etmekten 
çekini.yo-

- Çekindiğin nedir? 
- Gündüzleri goruşmemiz 

çok mütkül.. Bazı geceler fır
sat bulup ta şu duvarın önüne 
kadar gelebilsen bahtiyarlığı
ma payan olmaz ... 

- İşte bu mümkün değil. .. 
- Niçin? 
- Geceleri biz evde destur-

suz gezinemeyiz •. 
- Neden? 
- O kadar da çok sorma .. 
- Yüreğime merak düşür-

dün ... 
- Burada böyle uzun boy

lu konuşmaya gelmez .. Uçurt
manı aldın ya İşte haydi git... 
Geceleri de bu bahçeye girme .. 
Sana acıdığım içil\ söyleyo
rum .. Karanlıkta beni görüp 

Uzaktan Veyai'nin ayak ses 
leri duyuldu. 

Dilaver uçurtmasının kuyru 
ğunu sürükleyerek kendi bah
çelerine döndü. 

Beyler duvarın arkasında 
mutat hilafına epeyce devam e 
den bu mülakatın merakla 
neticesini bekleyorlardı .. 

Hemen sordular: 
- Ne yapbn? 

- Rolümü ustalıkla oynadı-
ğmıa kaniim .. 

- Söyle ne oldu? .. 
Dilaver Münire ile araların

da geçen komik muhavereyi 
aynen anlattıktan sonra ilave 
etti: 

- Kadın ilk defadaki kadar 
bana sert bulunmadı. Söz ipti
dalarındaki alaylı huşuneti 
sonra yavaş yavaş değ:<~"•e
rek adeta yumu adı.- Cocuı.. 

Orhan - Bahtiyarsın öyle 
İse ... 

Dilaver - Sorar mısın ya? 
Turhan - O kö~kte ruh, pe

ri, cin filan yoktu .. Ta küçüklü 
gümüzden beri biliriz. Kaç ki
racı girdi çıktı. Hiç bir za
man böyle bir şikayet işitilme
di. Niçin destursuz gezemiyor
larmış? 

Dilaver - Kadın ıöyleyor 
mu ya? .. 

Orhan - Madem ki senin 
ona karşı kalbinin aletlerini 
ilk döküşte bu kadarını söyle
miş.. Muaşakada ilerledikçe 
daha ötesini haber vereceğin" 
den şüphe edilmez .. 

Dili.ver - Bu tuhaf mace
raya girişiyorum amma merak 
beni ileri itiyor. istikrah geri 
çekiyor... Münire kadın göz 
yummakla yutulur şey değil... 

Orhan - Hintyağı kapsülü 

Dilaver artık komşu bahçe
ye top kaçırmak, uçurtma aşırt 
maktan vazgeçtiŞimdi gece mü 
lakatıiçin birçare dütünüyordu. 
O kötkte dönen esrar merakını 
olsa olsa ancak bu suretle hal
ledebilecekti.. Az mehtaplı ve 
yahut büsbütün karanlık gece
lerde mühim bir vak'anm ta
rassutuna tayin olunmuş poliı 
noktası gibi gözlerini komşu
dan ayırmıyor bazan beylerle 
birlikte boydan boya duvarın 
arkasında devriye yapıyorlar
dı ... 

Bir kaç akşam hiç bir fey 

aezinleyemediler. Pancurlan 
kapalı köşk sessizlik içinde u
yuyor gibiydi .. 

Orhan - Nafile bekliyoruz .. 
İtte bir şey yok ... 

Turhan - Y~ bu aile hak
kında dönen garıp rivayetler?. 

Orhan - Şunun bunun uy
durması olamaz mı?. 

Dilaver - Halk pek te bo-

Orhan - Ruhlara imanı
mız vardır Lakin bazan onla
rın da aldanmıt olduklanna te 
sadüf etmedik değil .. 

Dili.ver - Münirenin sözle
rini de hatırdan çıkarmıyalım. 
Gece oralarda dolaşmanın teh
likesin; bana ap açık anlattı. 

Turban - Aile efradını 
timdi hep tanıyor gibiıyiz. Ab
düllatif Efendi, zevcesi, oğlu, 
kerimesi .. Bir aşçı, erkek kadın 
iki hizmetçi bunların içinden 
hangisi azılı olabilir? Çok me
rak uyandırıcı 'ey ... 

Bir iki gece daha oralarda 
dolattıktan sonra beyler taras
suttan usanarak çekildiler. Fa
kat Dilaver müabet veya •menft 
bir netice elde etmedikçe bu 
gözetlemeden vazgeçmemeye 
kat'iyyen karar vermitti... 

Ve niha seb tı 

Şimdi üçü birden ara duva- caklarını biliyorlar .. 
rının yıkık kısmı önüne sıralan Turhan - Buraya nereden 
dılar. Komtu köşk hakikaten geldiler.? 
fevkalade bir hengameye sah- Orhan - Bunu bilen vaı 
ne oluyordu. Üst katta odadan mı? 
odaya dolatan lambaların ııık- Dili.ver - Bunlara arız o
ları kapalı pancurlarm arala- lan bir dütman veya düşman
nndan k&.h dıtanya sızıyor ve lar var .. 
kah hepsi birdenbire sönerek Orhan - Hariçten rm? Da-
bütün kötk zifiri karanlığa gö- lıilden mi? 
mülüyor. Pat küt gürültüler o- Dili.ver - Tabii hariçten ... 
luyot" ... Eıyadan bazıları dev- Onun veya onların taarruza 
rilir, bir çok ayaklar koşarak geçmelerile ara sıra kötkte bu 
tepinir gibi duyulan zangırtılı kıyamet kopuyor .. 
patırtılar• ah vah yazıktır, a- Turhan - Bu harici düşma-
man Allahım nidalarını andı- na niçin kapı açıyorlar? 
rır yarı anlatılır sesler, şiki- Dili.ver - Orasını bilmem. 
yetler, iniltiler karışıyor.. Orhan - Hariçten içeriye 

İçeride büyük bir seyran girmeye çalışanlar olsa sokak 
ım? Zikir mi? Devran mı var? kapııı önünde gürültüler kop
y oksa tiddetli bir kavga mı o- maz mı? Böyle bir §ey duyul-
luyor? muyor. Ne fenalık varsa bu fe-

B 
. . .. .. .. sat İçeride kendi aralarmda 

u sessız ve munıs gorunuş- k 
lü karı, koca, ana, baba, evlat 

1 

ayn~~or.. . . . 
arasında böyle şiddetli bir dö- Dılaver ıkı kardeşın ko!!a-
ğüşme vukuu tasavvurlara sı- rmdan tutup sıkarak: 
ğar ihtimallerden değil.. iyi Haydi bir cesaret göste-
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Turnuvamızın Listesi Merkez 

Bankası 
Dr. Reşit Galip eyın ver ıgı cevap 

Tek Erkek Tarihi devrede kuraklık ....... ' V. Şirinyan 
Şirinyan 

~ Machida 6/0 6/ 1 

idare meclisi dün 
toplandı 

terir. llk iklim tahavvülü devre
sine ait olan bu muhaceretler 
benim kronolojime göre, takri
ben Milattan 6000 •ene evvel baş 
lamııtır. S. 72 

Aydın meb'usunun ZekiVelidi B.in iddialarına karşı mukabelesi 
derecededir. Bu münasebetle bu 
mıntakanın iklimindeki kurulu4 
ğun ve tahavvülün sonradan mey .. 
dana gelmit olduğu da iatidlal e
diliyor. 

Buyurdular ki Orta Aıyada 
o kadar çok vukua gelmit olan 
muharebat hep nüfus keaafeti 
yuzündendir. Zannederim ki bu 
ntifus kesafeti meselesine bu ka-

6.11 6 10 Şirinyan 

W. lieiloern 6/0 6/ 1 

6/3 Retoumad 

lletournad 6/2 6/4 

6/3 6/ 2 Şlrin,atl 

- E. Whitall 6/2 6/ 1 

6/2 6/ 2 

.. Chaudoir 

6/2 6/2 

.. E. Anniıqe 
8/6 6/2 

~ lavrof 

... o. 
...._ Jeofredi 

6/3 6/3 

... l'r.ııuhoff 
6/1 6/ 1 

.._lf._n Nuri 

7/5 6/11 

Chaudoi• 

6/ 2 6/ 1 

Chaudoir 

10/8 6/2 
Armib\g 

6/ 4 4/6 6/ 4 

Treguboff 

6/4 12/10 

D. Jaffe 

8/1 8/1 
D. Jalfe 

6/Z 8/1 
Suat 

.__ D. J.ıfe 

6/3 8/3 

..._ A. Pait 
6/3 6/1 

6/2 6/ 2 A. Ferit 

- il. Baldini 8/4 0/:J 

Suat 

A/6 6/1 
6/3 6/3 

~ I'(. Serdar 
11113 6/1 e7l . .__s ... wıı: __ .. 
g"-t 6/3 8 /O 

Çift Erkek 
Cl.aıulolr ya Şlria 

B.ıdlni Moageri 

6 13 6 / 2 

Cbauclolr 
.... Şirin 

6/1 6/1 

Armltek CimCOI' 

8/1 6/ 2 

Chaudoir 
v. Şlrinyan 

6/2 6/3 

Cumhuriyet Merkes Banka11 
ldare Mecliai, dün saat 10 da, 
bankanın İstanbul ıubesi merke
zinde Nuarat B. in riyaaetinde iç
tima etmiıtir. Saat 13 e kadar de
vam eden bu içtimaa, evvelki gün 
otomobille Ankara'dan tehrimize 
gelen banka umum müdürü Sali.
hattin B. de ittirak etmittir. 

Alınan malllmata göre, idare 
meclisi reiai Nuarat B. le azaaı 
Mahmut Nedim, Nusrat, İhsan 
Abidin ve Şefik B. !er esasen me
zunen lstanbul' da bulundukların
dan Umum Müdür Salahattin B. 
in ıehrimize gelmesi üzerine bu 
içtima yapılmıttır. lçtimada ban
kaya ait muhtelif iılerin ve bu 
meyanda yeni kanunlano banka
ya verdiği salahiyetlerin tatbika
tı görüşüldüğü anlaşılmaktadır. 

Hicaz 
• 
isyanı! 

---+- -

Biribirini nakzeden 
haberler geliyor 
Şamdan yazılıyor: 
Kudüsten buraya gelen haberler 

Hicazdaki İsyan hareketi hakkında 
birbirini nakzetmektedir. Son alınan 
malumat ibni Refadenin "Soyleh" 
mevkiinde tahassun ettiğini bildir
mektedir. 

Ruslara ait bir vapurun Bahri 
ahmerde lngilizler tarafından müsa 
dere edildiği ve bu vapurda asilere 
ait sili.h ve mühimmat tutulduğu da 
kuvvetle şayidir. 
İbni Refadenin kuvvetlerinin 1500 

ile 2000 kiti arasında olduğu ve Hi
caz kıt'asını fbnissuuttan kurtar
mak emelinde bulunduğu da söylen 
mektedir. 

Rus menbalarından ter01j!Üh eden 
haberlere göre son isyanın İngiliz
ler tarafından tertip edildiği ve bu 
veıUeden bilistifade lngilizlerin Şar 

Çok nüfua, az nüfusa doğru ka
yıtaız, §art11z muhaceret etseydi 
Çinin ve Hindin Orta Aayaya bo
plma11 li.znngelirdi. Halbuki mu 
haceret hedef olarak kum çölleri
ni ve çorak latepleri değil, zengin 
sahaları alır. Hunlann açlık yü
zünden muhaceret etmiı oldukla 
rmı, bu aç.lığm kısa sürdüğünü. ve 
kuraklık devresinde olduğunu aöy 
lediler. Bu husuata aramızda ih
tilaf olmadığı için üzerinde fazla 
durmuyorum. 

Buyurdular ki 5 inci asırda 
Hunlann yaıadığı yer çok yetil· 
lik, münbit iken birden bire açlık 
çıkmıı, Hunlar bu açlık neticesin 
de göçmeğe mecbur olmuşlardır • 

Muhterem arkadaılar, kosko
ca bir kavim ve Çini asırlarca tİt• 
retmit ve pençesi altında tutmuş 
olan bu kavim açlık yüzünden se
yahat ederse acaba bu açlığın Ka
rakurumda niyet edilerek Volga 
boyunda bozulacak bir oruç kabi
linden telakki edilebilmesi müm
kün olur mu? Kendileri de buna, 
kısa süren bir kuraklığı sebep ola
rak göıterdiler. Ve dediler ki be
ıinci asırda Hunların geçindiği 
yerler çok yeıillik ve münbit idi. 
Fakat bir kuraklık ııeldi ve bu 
yeıillik gitti. Bu da bqinci asırda 
olduğuna göre tarihi devirlerde 
olmuştur. 

Evet Hünlerin kıtlıktan mu
hacerete mecbur kahıları betin
ci asırda olduğuna göre bu da 
tarihi devirlerde görülmüş demek 
tir. Tarihi devirlerdeki kuraklığı 
isbat yolunda bizzat kendileri 
bir delil verdikleri için teıekkür 
etmekten baıka bir ıey düıün
müyorum. 

Selçukilerin muhacereti me
l"alarının kifayetaizliğinden ileri 
gelmiş ve bunu bir islim müelli
fi (Biıebebi tenkii çırahur) diye 
te•bİt etmiı. Bu böyle bir tariftir 
ki en a~ağı iki manaya alınabi
lir. Birisi nüfus çoğalmış, yiye
cek azalmış ve muhaceret olmuş 
tur. Ala. 

tlnciyan Ta lcac:iyu 
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kulerden hükumetini lağvederek bu
raya bir İngiliz vali tayin edecekleri 
anlqdmaktadır. Bu haber üzerine 
Şarkulerden hükumeti bir beyanna· 
me neşrederek bu haberin kat'iyyen 
aaıl ve esıı.aı olın1ldığını ilan etmiş
tir. 

Biz zaten nüfusun çok olına
sından ve oradaki ~raitin kifa
yetsiz bulunmaıından dolayı gö
çün olmuş bulunduğunu dahi 
kökünden reddetmiyoruz. Biz bü-
tün ilmi ve fenni ihtimali.tın 
hepsini birden kabul ediyoruz. 
Bunların içinde en mühim, en 
büyük, en göze çarpıcı vaaıflar, 
alametler gösteren k11nn ne İle 
onun üzerinde daha ıararla du· 
ruyonız. O halde nüfusun art
ması oradaki insanlara tabJatm 
verebileceği gıdanın yetmezlifl 
'!"klinde alınabilir. Fakat ayni 
zamanda nüfuı artmaksızm tabi· 
at ıeraitinin kııırlatmıf olmaaın
dan tevellüt edeceği dahi diifil
nülebilir. Bu ikisinden hangial 
~·arittir. Yalnız itaret etmek ile 
iktifa ediyorum · 
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Maamafih Akabe körfezine gelen 
bir lngiliz harp gemisinden çıkan
lan bir müfreze Akabeye hakim o
lan :rerleri filen iıgal etmiş gibidir. 

Mebzul yağmurlar 
BALIKESIR, 27. - Dün Susığır 

hk Ye Dursunbey ka:r.ıılanna mebzul 
yaimur yağmııbr. Yağmur yazlık 
mah•ul için pek faideli olacağından 
bu ild kaza halkının yüzünü güldür
mtlıtıır. 

Dömi finallerimiz düu 
oynandı ve bitti 

••••••• 
Cuma günü finaller oynana_ 

cak; bugün kort kapalıdır 
Dün Tawn teniı klüpte turnu

vamızın dömi finalleri oynandı 
ve finale kimlerin kaldığı tebellür 
etti. 

Dün ilk oyun Juniorların idi ve 
Melih ile Fuat Derviı araaında oy
nandı. 

Turnuvamızın Junior kategori
sinin favorilerinden olan Melih 
rakibi Fuat Derviıi iki •ette mağ
!Up etmiştir. Yaptıiı skor 6 / 0 6 / 2 
dir. 

Bundan sonra (Miıs Black • Xi
rin) (Miaa S. Reşit - A. Ferit) 
dubli oynadı ve Miıa Black - Şirin 
duhle'ı 6 / 0 6 / 4 kazandı. 

Günün üçüncü maçı Miıı H. 
Whittall ile Mi11 De Neumann a
raamda olan aingle dame dömi fi
nali idi. 
Turnuvamızın senelerden beri 

ıingle daıne 9ampiyonu olan MI .. 
H. Whittall rakibinin bütün ııay
retlerine ve iyi oynamaama rağ
m9 tecrübeai ve aotuk kanlılıtı u 
yeainde maçı 6 / 3 6 / 2 kazandı ve 
Fahire hanona kartı finale kaldı. 

Turnuvamızın en hararetli ma
çı hiç şüphe yokki bu iki genç ha
nımımızın oynayacağı final ola
caktır. 

Çünkü Fahire hanım ıampiyon
luğu almak için ve Mias H. Whit
tall'da vermemek için bütün ııay
retlerini sarfedeceklerdir. 

Dördüncü maç Jaffe ·Suat ma
çı idi. Y alruz Jaffc;'in . Suata yeni
leceği tabii idi. N ıtelum öyle oldu 
ve Suat maçı 6/ 3 6/ 1 kazanarak 
Şirinyana kartı finale. kaldı. 

(Şirinyan - Chaudoır) Armitage 
- Cimco.a) maçı Şirin ve parteneri 
tarafından 6/2 6 / 3 ka:ı:anıldı. 

Günün son maçı da Juniorlarm 
duble maçı idi. (Melih • M. Şreif) 
( Berge - Muao•) araaında olan bu 
maç, maalesef tumuv_amızın Junl
or favorisi olan ( Melıh - M. Şerif) 
dublmin yenllmesile bitti. 

Bu çocuklar birinci seti kolay
lıkla aldılar. Fakat ıonra sinirlen 
dikleri için ııaybetiler. 

Bugün kort tamirat İçin kapalı 
olacak ve yann turnuvanıızın fi
nali oynanacaktır. 

Çift Küçilkler (Junior Duble) 
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dar büyük ve mufaual ıerait 
içinde cereyan etmiı eserlerin 
1. epıini birden bağlamak doğru 
değildir. Eğer nüfuı keaafetinin 
mutlaka harplere aehebiyet vere
ceği umumi bir kaide olarak alı· 
uırsa Orta Aıyaya nisbetle bil
haaaa tarihi devirlerde nüfus ke
şafeti azami derecelere vararak 
'!eri gitmit olan sahalarda daima 
harp halleri ve zihniyetleri gör
memiz lazım gelirdi ve o halde 
meseli. 315 milyon nüfuılu Hin
aıstanda namütenahi dahili harp 
!er vukuu icap ederdi. Halbuki 
315 milyon nüfu•lu Hindi.tanda 
dahili harpleı: vukuunu ııönnü
yoruz. Çinin 440 milyonunun 
Orta Aıyaya akmadığını iıe da
}.a evvel söylemittim. Fakat nü
fus kesafeti nisbeten daha az ol
makla beraber, kendilerini geçin 
Jirmeyen yerlerde oturanlar da
ha mii•aİt yerlere atılmak ihtiya
cında bulunan insanlar evvelki 
lte:;if nüfuı kütlelerile çarpıtmak 
babasına olıun daha sulak yerle
re lıi?' hançer saplanır gibi giri
yorlar. 

Girmek fırsatını bulunca, el· 
den kaçırmıyorlar. Sonra nüfuı 
artması meselesi. fÜphesiz nisbi 
bir ~eydir. Ve nüfus artııının 
goçlerle münasebeti coğrafi va· 
ziyetlere, komıu aahaların tabii, 
ikt11adi siyaai hükümlerine çok 
yakından bağlıdır. Meseli. bizim 
kendi memleketimi:ı:den bariz bir 
misal getireceğim. Mendires ha· 
valisinde nüfus kilometre başına 
200 kadar artabilir ve muhacere
te •ebebiyet vermez, fakat Hay
mana ve yahut Kırşehir ve Sivas 
mülhakatında nüfua kilometre 
baıına meıela 100 kadar daha 
artarsa muhacerete sebebiyet ve .. 
rır . 

Sonra kuraklık olur, Mendire• 
vadisi 4 sene kuraklıia bir tek 
nüfus harice vermeksizin taham· 
mül eder. Fakat diğer ar:ı:etti
ğim yerler nüfusunun beıte biri
ni Ankaraya, Samauna, lzmlre, 
gönderir. Bunlar oon Anadolu 
kuraklığında mUabet hi.dlaeler
dir. Mukayeaeyl geniıletirsek gCS 
rüriiz ki Orta Aayada nÜfu• kesa 
fetlni ve netloelerinl kıtlık çok 
tamll ve umumi manada alarak 
mütal- etmek doğru olmaz. Çi
nin ılmallnde Sanırmak bo,.lan
na alt niifuı niabetleri ile Orta 
><-ya niifuı niabetleri arU1Dda 
çok fark olabilir. Fakat bu Kan· 
ııo, Şene, Şanai vll&yetlerl halkı 
Gobi çölline tehactlm eder mana
ıını ifade etmez. Muhterem mu· 
allim Zeki Velldl Beyefendinin 
ickllalarma karıı Orta Aıya' da 
uaun ....,anlar blaaat tetkikat 
yaplDif ve o tetldkatla Orta Juya 
iklimi bahaiııde beynelmilel oto
rite beynelmilel aallhiyet haline 
gel~ bir kaç -bn noırettilderi 
neticelerdea alınma notlan arze
decefim. Eter ılmdlye kadar ve
rilen i:ııahat kendilerini tatmin 
etmifee bunun hepıinl birden din 
!emek :ııahmetinden kurtulabilir 
ler. Fakat tatmin edememifae 
0 halde lutfen dinlemelerini rica 
etmefe beni davet ediyorlar de
mektir. Evvela (Raphael Pum
pelly) heyetinin yapmıı olduiu 
tetkikat raporundan alınını§ not
lan arzedeceğim. Fakat zama
nın k,.a, aaatin çok ilerlemit ve 
sizin de çok yorgun oldufunur:u 
bildiğim için ancak üç bet not 
ile müelliflerin eıaı fikirlerini 
teıbit etmekle iktifa edeeeğim 
(*) 

Bakır devrile demir devri ara
Sindaki intikal eınasmda lıkitlar 
Acem imparatorluğunu iıtili. et
mitlerdi. Bu ırki hareketle, bü
yük Maverayi Hazer mıntakala• 
nnda kuraklığın neticeai ola
rak müselli.lı bir muhacereti an
lamak için muhayyileyi çok iılet 
meğe lüzum yoktur. S 50 

Orta Aıya halkının biribirin· 
den aynlmıt olmalannın ve kıs
men liıan ve an'anelerinde tabav 
vülat meydana gelmeainin batlı
ca aebebi deni2in yavaf yavaı 
çekilmeaile suların ve münbit mm· 
takalann azalmaıından ileri gel 
mittir. Y okıa eııaa itibarile bun• 
)ar ayni ırktan olup ayni dile aa 
biptirler. Binlerce sene devam 
eden ayn yaıayıı hayatlarda ba
:ııı tahavvüller meydana ııetirmit
ae de hepıinde mÜ§terek bir 19h
siyet ve cengaverlik vardır. S. 64 

İklim daralma11 tamamen mea 
kUn olan vahaların vehldiyetini 
azaltarak ziraatçilerin rahataızlı
ğına ve muhaceretlerine aebebi
yet vermittir. S. 67 

Ancak Milattan evvel dördün 
cü bin senelerinde Taki olan i
kinci bütün kuraklık devrinde 
muhaceretler Atlantiğe kadar 
mütevali dalgalar halinde her ta 
rafı süpürmüt ve mua .. ır i.lemin 
fiziki ve içtimai hususiyetlerine 
son derecede müeuir olmuıtur. 

Bu akınlarda muhacirlerin 
takip ettikleri istikamet Eurasian 
istepler üzerinden Karadenizin 
ıimaline doğru olmuıtur. Ziraat
çiler dahi ayni zaruret altında 
vahadan vahaya muhaceret et
mit olacaklardır. 

Bunlann yollan da Mezopo
tamya ve Anadoluda nihayet
lenmiştir. S. 72 

Uzun iklim devreleri zarfında 
mütezayit bir kunımanın ali.met 
!eri bulunmuıtur. Müsa.it devre 
lerde medeniyet tezehhür etmİf 
ve kuraklık devirlerinde de mah 
volmuıtur. Bu medeniyetlerin 
mahvolmalannı intaç eden iklim 
şeraitinin çok eaki 2amanlardan 
beri muhaceretlere aehehiyet ver 
diği ve harici alem için de yapı· 
cı bir reaksiyon meydana getirdi 
ği aabit olmaktadır. 

Mukaddime S. XXXll 
Cümudiyelerin her tarafa ııe

nİ§ bir mikyasta yayıldığı ve bü
tün Ruıyayı binlerce kadem ka
lınlığında buzlar altına gömdüğü 
iklim ıeraiti esnasında büyük bir 
lçdenizinin meydana gelmeıi ka· 
bili kabuldür. Bu denizin ıahil 
hatları şimdiki halde görülmek
tedir. 

Mukaddime S. XXXl 

Kuru ~rk aa1talarının merk• 
zinden baılayan hareket dalga
ları biribirinin ileriıindeki hal
kı iterek, Avrupa da dahil ol
mak üzere, muhitteki müsait mıa 
takalarda biribirini takip eden 
muhaceretlerle karqtı. Bu, niha· 
yet Miladi asırlardaki Turan a• 
kmlarile nihayetlendL 

Mukaddime S. XXXlll 
Rafael Pumpelll'nin bütün te 

zi zaten Orta Aıya iklim tahav
vülleri ve onlann sebebiyet verdi 
fi muhaceretler lizerinde mÜea· 
aes olduğu için notlarını daha faz 
la uzatarak sizi yonnağa hacet 
yoktur. 

Aurel Stein'ne gelelim. Bu 
:ııat Zeki Velidi Beyefendiye Or
ta Aıyada tarihi devirler için ku 
raldık "arit olmadıfmı oöyle
mit~ Bir de asıl eserinde, müel
lif imzaaınm altında ne diyor, ona 
bakalım: 

"Maral - Batı'nm öteaindeki 
Kaıııar • Derya da binlerce aene 
leı:den beri bir kuruma hi.diae
ıinin devam etmekte olduğunu 
ııösteren vazıh llametler var• 
dır • ., s. 79 

" (Chilan) dan (Chang • tim) 
..-.. (Lal - tagh) e gitmek için doğ 
ru yolu almak mümkün değildi. 
Bu yolun karvan yolu olarak 
kullamlmaama yegi.ne mani bura 
larda ıimdiki halde ıu bulunma 
yıııdır. Böyle bir manün T' ang za 
manına kadar mevcut olmadığı 
bu sahalarda eaki İlkan bakaya
amm bulunmaıile kat'i bir •uret 
te anlaıılmaktadır.,. S. 79 

"Bir çok seneler nehir yatak
ları au rörmeyince. eski yabani 
kavakların bir çokları ölüyor
lardı. Muhtelif yataklan ayı
ran genit dilimler artık koyun 
ve mevaıi otlakları halinden çık 
mıtlardı. Kenar göller yanında
ki bazı yerlerde hala kamıtlık
lar vardı. Fakat buralarda da
ğınık bir halde bulunan kamp· 
!arda aon senelerin kifayetsiz 
aelleri yüsünden meralann azal 
dığma dair hazin §İki.yeder iıi· 
tiliyordu. Bu tehlikenin küçük 
orman otlaklarını da saracağın
dan ayni •uretle tiki.yet ediliyor 
du . ., S. 43!1 

"Tat - Kurghan vadisinde Daf 
darın takriben iki mil §İmalinde 
eıki bir kanala raat ııelinmiıtir. 
Bu kanal .aniyede yirmi kadem 
mikabı su nakledecek bir büyük 
lüktedir. Kanal daha münbit sa 
halara doğru ilerledikçe amudi 
bir takım kollara ayrıldıfı da gö 
riilmüıtür. 

Bir zamanlar tarlaları ayıran 
izler de bulunmuıtur. Böyle bir 
kanalın bugün izlerine tesadüf 
ehnek bunun pek eaki olabilece
ğine dair fÜphe uyandmna da 
halk efsaneıi bunu mitolojik bir 
menf<'t! kadar çıkarmaktadır. Bu 
dağ mmtaka11nda hali hazırda 
iklimin aon derece kuru olması 
da hatırda tutulmalıdır. 

ikinci kültürü getiren muha
cirlerin ( Lipia lazüli) ve deveyi 
beraberlerinde getirmİf olmalan 
bu muhaceretin tarktan ııarba 
vaki olduğunu göıterir. Anadolu 
merke:ı:lerinde Turbary koyunu
nun kemiklerine tesadüf etmek 
(Orta Asya) halkının muhaceret 
!erinin Akdenize kadar imtidat 
ettiğini büyük bir ihtimalle ııös-

Çinde z.iraatçiler tarlalarını sula .. 
mak için yağmura intizar ettik
leri o devirlerde buradaki halk 
kanallarla tarlalannı irva ve is
ka etmesini biliyorlardı.,. S. (5!1. 
56) 

" ( Chong • tim) İn her iki ta· 
rafındaki kil iatepleri örten mÜ· 
teharrik kumlardan evvel bura
lan kabili zer yerler idi ve lıall 
izleri görülen kanallar vaaıtaai
le zerediliyorlardı. Bazı ema...,. 
ler §İmdi bile toprak altında ıu
yun bulunduğunu fakat ihtimal 
ki çok derinde olduğunu ııöıte
rir. 

(Chong - tim) ve (Lal - tagh) 
taraflannda evvelce ifgal edil· 
mit abaların tahliye edilmeleri 
nin sebebi ne olursa olaun bugüa 
(Maral - batı) nın ötesindeki 
(Kaıgar derya) nın son yatağın 
da elde edilebilen au miktarı, bu 
aahalann evvelce oldukları dere
cede irva ve iıkaaına müaait değil 
dir. Buradu bu nehir ile alaka· 
dar olduğumıu derec.,de aon bin 
sene aulındalti kurumanın ua
:ı;ıh deliline malikiz.. Bunun ma
hiyeti Ye İzahı her ne olursa ol
aun, (Akau - Maral başı) yolu
nun mütebaki kıanunı nazarı iti
bara aldığımız zaman bu hakika 
ti heaaha katmakta tamamen halı: 
lı oluruz • ., S. ( 79 ) 

"Kuduk civarında ayn ayn 
(Barkhan) lar teklinde kum tepe 
!erinin tetekkülii bu arazinin mil 
temadi bir kuruma hadiaealne 
tabi olduğunu gösterir.,. S. 70 

"Bogach - Kol da tepelerin 
yamaçları §ayanı hayret bir su 
rette bir deniz kıym ali.metleri
ni muhafaza etmektedir. Bu de 
nizln yavaı yavaı içeriye dof• 
ru çekildiği ve müthi.t kurak bir 
iklimin teıüri altında büsbütün 
kuruduğu ııörülüyor. Eskiden 
daha çok rutubetli bir iklimin 
mevcudiyetini gösteren Ş&flllaz 
deliller vardır. Bu deliller bü
tün bu mıntakada bir takım eıkl 
devirlere ait su nebatatlannın 
bakaya11 bulunmasıdır. Şimalden 
cenuba do~ bunlar bir takım 
sıralar tetkil etmektedirler. 

Bu sabada çok eıki zamanlar
da ltİenmiı olan iki bakır madeni 
ocağı bulunmuttur. Ve tamamen 
tüketilmit de değildir. Bir a:ı: da
ha ileride kuru ve geniı bir nehir 
yatağına rastııelinmittir." S. 72 

"Maral - baıı civarında Lol • 
dai'm eteklerini kU§Btan eaki ku
ru bir nehir yatağı vardır." S. 78 

"Kelpin den Tumıuk'a kadar 
olan vaıi erazinin timdi kum çö
lünden batka bir ıey olmadığı hal 
de eaki zamanlarda mezru bir .... 
ha olduğu anlatılmaktadır. Bura
dan vaktile büyük bir ticaret yolu 
da geçmekte idi. Lol - dai ile Çol 
• dai araamdaki Tumıuk harabe
ıinin de bir Buda tekkesi olduğu 
anlqılır. ( S. 77) 

Çar - bog arazisine girdiğimiz 
zaman buradan da eakiden büyük 
bir yolun geçtiğine hükmettik. Te
pe hatlarında eski muhafız kale
lerinin harabelerine tesadüf et4 

tik. Bir az daha ileride yine ku
rumuı bir nehir yatağı ve toprak 
albnda kalmıt eski aakı parçaları 
bulundu. Bunlar araaında on iki 
kadem geniıliğinde büyük bir ka
nal da ketfedildi. Bir zamanlar 
kabili zer olan bu erazinin cenu
bu §Brkiden §İmali garbiye doğru 
imtidat ettiği görülür. ( S. 7 8) 

"Kwn dağın §İmali şarkisinde 
gördüğümüz adacıklar halindeki 
kırmızı dağ zirveleri buraların 
sonradan kum derya11 altında kal 
dığını gösteren diğer bir delildir." 

(S. 86) 

"Mu-li-ho mıntakasında ıklirn 
ıeraitinin mütebariz tahavvülü or .. 
man mıntakasının aıağıamdaki 
yamaçlarda İrva ve iska yapıl
mak11zm ziraat yapılabildiği hal· 
de daha aıağıda içinden Guchen' e 
giden anayolun geçtiği vahalarda 
yağmur ve kardan elde edilecek 
rutubeti kanallarla tezyin etmek 
zarureti vardır." (S. 553) 

"Kanyıtan sekiz mil ilerilerde 
dolaıırken eakic'~..,n buraların da
ha ratıp olduğuna dair ~şmaz de· 
!illeri tekrar tekrar gördüm. Bu 
deliller kuru yaban kavaklardı 
ve timal cenup İstikametinde sıra· 
lar halinde bulunuyorlardı. Çöl 
seyahatlarmıda ekseriya ııördii
ğüm gibi yabani kavaklar daima 
su mecraları boyunca büyürler ... 

1 
Melih - Şerif 

Fuat 6/0 8/~ :--"""'!"""'!""!~ .... -..ıı' (*) Exp lorationı in Turkea-J __________ J::;;_-.-G::jciijCiZ~ıL~-;_ ___ JL ______ ~--------~~-~6~/~l~lı~6~6~/~3'._ ____________ j~tan: Raphael Pumpelly Washing-

Kız • Kurghan denilen mınta
kada da bunun bir eti görülmüt
tür. Buradaki, Sarıkol •Üli.lesi 
devrine ait bir efsane ile alaka
dardır. Bunların bfıka bulrnala
nno ve dağılıp bozulmamalarına 
yegii.ne •ctbep olarak bütün tari
hi J.eıJirlerde bu mıntakanın müs 
teıno bir derecede kuru bir ik
lime malik olma.il., izah f!di/.,bi· 
lir. Aksi takdirdf! yağmurlarla 
bunların bozulmaları icap eder
di. Kanalın cidaranı günette ku
rutulmuı..: tutJalardan yapılmış
..... • &ek],;;." savanı dikkat 

Yahut tahtelarz suların aktıkları 
istikamette bulunurlar. Şimdi ta· 
mamen çrplakolan bu yerlerde ya 
bani kavak sıralarının bulunu.t?U 
yalnız bir izah kabul edebilirdi. 
O da kifi derec~de aşikir bir İ· 

zahtır. Yani daha fazla yağmur. 
!arın yağdığı bir devirde bunlar 
yetitmişlerdi. Yağmurların kafi 
derecede muntazaman yağışı bun 
ların kesik göğdelerinin hacmin· 
den anlaşıldığı veçhile bunların 
çok yaşamalarını temin etmişti 
Tarihi devirlerde bu tepe silsilele
rinin kurumakta olduğunu göste .. 
ren başka mütahedeler de vardır 

(Devamr V3r) 
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Sahifeden Geçen Yazılar .. 
ft .. 

ırıncı 

Başvekilin sürekli alkışlarla 
karşılanan heyecan ı nutku 

Gazi heykeli on binlerce halkın tezahürat ve alkışlarile açıldı 

(Başı ı ınci sahifed•) 1 etmeliyiz. Milli mücadelenin 
Millet dava11nı doğru olarak tayin ruhunu ve Gazinin yüksek rolü 

edebilmek açık ol~k. söylemek ~· rü Sevr muahedesinden kur-
dnayı kazanmak ıçın heT zorlugu ı . d 
ne pahaama oluraa olaun yenmeğe tulmak çerç~ves~n. e. gör~ k 
azmetmiı olmak Gazinin buauaiyet- dar ve kısa bır alayıttır. Mılll 
!eridir. Bahuaua aiyaai ve milli bir mücadele Türk milletinin öyle 
davayı iaabetle ta}'i. edebilmek için diriliş kıyamıdır ki SE,..r me·~ 
y~dılıt'!' .na~ir mevhibelerine maz lesi bu kıyamın ancak bir saf-
harıyet birincı §&rltır. Fakat, bu h ·1 ' 
§&rt kadar milletlerin içinde bulun- a~ı'. ık safh~a~dır ..• Vai<la en 
duklan abnl ve fflraİte derin ve e- yeıslı safhası ıdı. Dıger aafha
aaalı vukuf ta lazımdır. Türlü teoir- lara varmak için ateşle demirle 
ler içinde tabii veya aun'i olarak ve kanla atlanması liz~ gelen 
memleket balk.ının kaf.sı ve ainirle- .. ld fh 'd' f k - k t~'d ıı... b" da L 'd' goz yı ırıcı sa ası 1 ı. a at, n ant ıru ı15 a ar zaman na LSe- • • • 
lıırin 6atfinde yükaelen Büyük Gazi nıhayet ilk safhası ve ılk hede. 
milli davamızı vukuf n iaabetle ta fi idi. Di~r hedefler daha ko
:rin etmitt1r. lay olmamı§tır ve daha kolay 

Bir milli davayı açık söyleyebil- olmayacaktır 
melı: te ancalı: Büylllı Rehberin ki- R.. "k ·T .. k d 
nclır. uyu ur avası 

Bir baataya mecbur olduiu ameli- Vatandaşlar, Türk milleti-
yatı oöylemenln tataızlığıru düşü- nin davası yüksek ve medeni 
n~ıelı: felakete tutulan bütün bir bir milletin asili.ne ideal davası 
mıllele kurtıılufUD heaapaız ve da- d B d ·· 1 d ---1--- d ed t tedbi 1 · • ır. u avaya ozenen er en 
,--.uu.a~ erec e ıer r ennı . . 
batırarak söylemek vazifesinin ne nıce akıllı geçınenlerin gözleri 
çetin olduiunu taanvur edebiliriz.. iki mızrak boyundan ilerisine 
Mille~~ bun~ ~yük reb~ler söy yetişmedi ve kendini babayeğit 
leye~'!er. Bu~ R<:b~n .ai~-~-. sanan nicelerinin de sinirleri 
elan l1ıclilen tedbır, •tın çetinlıgın.ı ·· ·· d f 1 d d 
anlatırken inaanda bir nevi huzur UÇ gun en az a ayanama ı. 

(Başı 1 incı sahifede) e kadar devam etmiıtir. lzmirin oevgili Gaziaine ve onun 
lıayraiuı, tam aaa.t yediye çeyrek, lamet Pı., ziyafetten aonra Hal emriyle vatanı kurtarmak için yÜ· 
k .. fa, kurdele.sini keserek heykeli kevini tetrif etmif, orada temsil rüyen ve ölen aziz vatan karde9le 
açtı. edilen Ergenekon piyesini seyret- rine baait fakat çok manalı müte-

Bu 11rada meraaimin iptidaam· mitlerdir. vazi fakat çok ıempatik bir şük-
da hıtiklil marJmı çalan muzika f ran ve minnettarlık abideıidir. 
bu defll lzmir martını çalmı9tır. zmir Belediye Milli mücadele 

He Jkel arılınca.. reisinin nutku Bu abide Türk lzmirin tarihinde 
Heykel açılınca eteğina aayısız ıumullü manaları ifade edeTek Ana-

hcı "" l<Oıh.ı Dlllflur, halk Gaai- lZMIR, 27 A.A. - Doktor Beh dolunun en mühim bir kapuaunda 
nin aevimli hututunu, ümit ve ce- çet Salih Bey tarafından söylenen mukaddeı mitli mücadele ve milli 
aaret verici tavnru tunç üzerinde nutuk ıudur: inkilabı daima canlandıracak ve e-
teabit eden Kanonikarun ırüzel .,_ Büyük Başvekil lomet Pata hediyen yqatacaktır. Bu münaaebet 
aeri etrafında kesif bir dal&'& tef· Hazratleri, Aziz vekillerimiz, le şu abidenin meydana gelmesine 
kil etmiştir. muhterem misafirlerimiz, oevğill oaik olan vatan millet ve onun ;,.. 

hemşehrilerim. tikbal ve istiklali için aeve seve can 
A11det 

Batvekil ve vekillerle diğer ze
vat meydandan otomobille kona
i!:a gitmiılerdir. 

Bir aralık ismet P,. run yanına 
aokulan hahambaıı Ef. eğilerek 
Basvekilin elini öptü lamet P,. 
Hahambaııya iltifat etti. 

Gazi meydanı 
IZMIR, 27. A. A. - Gazi heyke

linin küşat resmi bu&'Ün aaat 18 de 
Başvekil lamet PB§& Hazretleri tara 
fından yapıldı.Öğleden aomıı lzmlr 
tehri halkı yava, yavaf ve aaa.t 18 
dan itiberen adeta bir ak.ın halinde' 
Gazi meydaruna gelmeğe baflamıt
lardır. 

Bütün ,ehir ve meydan bayrak. 
!arla aüalenmi,ti. Heykel bqtan ,... 
şağı kadar Türk lıayraklariyle ku
şatılmııtı. 

Merasimdi! bulunanlar 

Pek haklı ve yerinde olarak te- lannı veren aziz ölüleri taziz va 
peden brnağa kadar aerapa heye takdisi bir borç bir vazife bilirim. 
can keaildığımız fU tarihi günü· Sağ kalan muhterem kahramanlara 
mü:ıcle yükaek buzurlarmızla [z. da Türk lzmirin bu kadirıinaa top· 
mirlileri ihya buyurdunuz. lzmire raklanndan binlerce minnet ve tük 
ıeref ve saadet verdiniz. Vatanı ran. Türk milleti ve tarihi her za
ve vatanın bu gü2el parçaa.ım kur man onların pak ve nezih vatanper
taran aziz Gazi iç.in İzmirlilerin ver isimleri üzerinde titriyecektir. 
ıu canlı ve samimi tezahürleri.ne 
yurdumuzun muhtelif köşelerin- Aziz vatandaşlarım, 
den toplayıp getirdiğiniz temiz U>un yorucu umumi harp ._ğlu-
vatan hiıleriyle kard91çe it- biyetinin verdiği sersemlik ve acılar 
tirakinl:ı lzmirlilerce unutulmaz la layık olmadığı balde Türk ırk.ı 
bir hatıra olarak saklanacaktır. dahil ve hariç müşterek kuYvetlerin 
Teşekkürlerimi ve hürmetlei-im.I hamleleriyle çok zelil bir hale dü,ü 
arzederim. Bugün lzmirin yakıl- rülmek istenmiıti. Mili izzeti nefsin 
mıt yıkılmıt Kordonunda imara ayaklar altına alındığı vatanın par-

ça parça inhilal ve izmihlale yuvar
landığı bir zamanda ruhu sefil aulta 
nın,etıiz ıahilleriy)e mert temiz va-
tanperver halkı ile hiç ha-
berleri olmadıfıi • hir günde 
15 mayıı 1919 da yabancı ellere tes 
llmettiği lzmirimiz 9 ey-

n kuvvetli bir itimat biaal de bera- Bu dava uzun ve çetin bir dava
._. uyandırır, Bilylik relıher!n söz- dır. Bu davaya bütün ehemmi 
leri~deki bu teelrler onun yara~ııı yetile Gazi nesli sarılmı§tır. 
nın izahı gfiç bir urndw. Bu hısle- Şimdiki nesiller ve gelecek ne
rin kaynaJı o ... _,. kadar n h,.. ·ıı d Meraaimde; Haridye, Nafia .. 
giin hicliaelerin ona veTdiği kar1ılan sı er bu avanı.n arkasından Maarif Vekilleri ile Vali Ye Kuman 
maz bir aelahlyettir. yorulmedan ve dınlenmeden ko dan Pqalar, hilumum erkin .,.. JD&o 

Mili daYayl lnıuemak için Gazi. 9acaklardır. Kotmağa mecbur- nıurini mülkiye ve adliye, ilmm'al 
nin y..nmefe mecbur olclufu zor- durlar. aakeriye, dur vlli.yet ve kazalar. 

IUI 1922 de dahi bafkumanclan (Or 
dular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri) 
emirleriyle ve bütün dünyayı bayre 
le garkeden ani bir hareketle bek
lenilmeyen bir &'Ünde kurtulmuştu. 

lnkları diifiiıımek ln1&nn~ ~~:dinil ka Türk milletinin iradesi ilmi elan gelen halk ve heyeti• lıımlr.t. 
rnrtır. Istırap çek.., büyuk kah,.... elm'ğ" • . ' mevcut bilumum meb'uaı.;:, ıelıir Gazi nesllrıin giJrdllğü 
man " fedakir Türk milleti ı~ıncle ve t. 1 ı, aervetı. ve ınsanlığı meclia balan, C. H. Fırka11 l:anlr 1 r h t d • stlla ve kurtuluı günleri araaın-
Gazi, latirap çekmekte, kahramanlık ve Dl aye gene ıra csı müte- idare heyeti reis ve 5.zalan, bUu- daki 0 kara giinler bugiinkü Gazi 
ta ve fedakirlıkta en ileride yürü- madiyen arttırılmak lazım gel- mum tqekküllerl canlyetler, lıirlilr nedinin gördüğü bildiği yatadığı 
düğü içindir ki milleti maddi ve mektedir. Büyük Türk davası ler, ıpor te1ekkü lerl, kız - erkek ve ututmuı imkiru olmayan çok a-
man.,,,; ~ü~n kudretin~en. millet da için her§eyden evvel tam ve. ge mektepleri, ıebrimlzde bulnnan Nar et bir tarihtir. lıte bu kara &'Ünlerin 
vaaında utifade edebllm.ı,tir. • 'ft'h l h. veç aefirl De bilumum konaoloslar, kibuau alımda boiulup bunalan 

Çekilen zorluklarm içinde maddi 11! ".~ 1 1 
• a~ ~ ~nur. ~a ıyet ecnebi mÜMaeaat mllmeHillerl bazır millet müzmahU ümitaiz şaşkın mü-

yoksulluk ıüphealz yeia verir dere· l ı e T urk millıyetını, mıllı ve bey bulunmuılardır. lar zakl ) 1 teeulr bedefıiz ağ ken u an 
cede idi .Fakat, her büyijk mücade- ne mi el siyasetimıizin temel ta . C. H. Fırkaaı, Belediye, Halkevl iyi gören Türkün tarihini iyi bilen 
lede oldulu &'İbi en hüyük zorluk fi olarak koym k ı · zımdır. Bu ve Fırka tfı!ekküllerl, Villyet ve imanlı bir bat belireli. Hayır Türk 
lnaanlardan &'elmiştir. temel Gazinin mübarek ve ' Kazalar heyetleri ve bilumum Türk esir olamaz. Türk topraklan veTile-

Onun için tarihteki ıaydı isimler j 1 ' l' l . • . sar ve ecnebi müeaaeaatı namına hey- • -- dı"ye haykırdı. O mı'lı" ızz' eti' nef 
-'bi ,.._~ d bü' ... k • ki"·ıı ak n maz e ıy e ıyası mevcudıye- kel b' h k 1 ___ , t ı ~ s• uımJ11 e en yu muş na , . • • . • e ırer u e VIQOl.UlllDU.f ur. • yük ek ·· t·'-'' b' T .. rki d lı bir hududa kadar eren smm bir tımıze yerleştırılmıştir. sı • mua """' ır u ye o-

d 
eceye kadar tutan ı.ar:.ı.teri yan 1 _Türk mil. • leti. bu kit.inatla di<>er 50 bin kişi Re .mi kllşatfa iradı nutuk ğacak ve yaşayacaktır. Dedi Onun 

yola kadar dayanan iddialılardan et_erın veya devlcUeri:ı lutfü i- Mı·raaime kadın, erkek bütün :z. eden :zmir Belediye reisi tanat idareainin mutat intirika zu-ı 
mili J • 1 J bu vatanperver ve kahraman ıeıi ıal 

~tir. Bir lnaan cemiyete reis- le dogmamı,tır. Türkiye cihan için mir halkı iştirak etmi1tir. Nutku Dr. Behçet Salih Bey lüm ve kabriyle boğulmak istenildi. 
lik ~ilmek için .. efalı olmak bi- ~e varlıin.nı. ancak kendi 'radcsiyle dinlemek üzre Gaııi meydanıru dol- Fakat 0 Jllmruğunu sıkarak göater-
rinci baaaadır. Çünlril, millet ve ıiı;a ' ıaap!_ e_!ml!t!r: . duran halk 50 bini mütecavizdi. çok muhtaç harabeler araamda di. Göğsünü gereTek durdu. Mazlüm 
set milcadeleleri vatanperverlerın ~uyut=!• davarun ılk aşılacak Meydanın ademi İstiabı dolayisile &'arp cephesinin çok temiz ve kıy- bir milleti kurtaracağım diye israr 
hizmette J&rıf etnıelerile kazanıla- mer ı de rönesansın ve son azim bir halk kütlesi de Kordon bo metli kumandanınm yükaek hu- etti. Toplayİcı iyi aevk ve idare edl 
lıillr. Vatanperverler muvafaklyetle :umanların. mahkiim ettiği çürümüı yupa dizilmiı bulunuyordu · zurlarile Gazi heykelinin açılma ci yaratıcı ve iyi bulucu dahi kafa· 
rinin takdirlerini n maaumane ha- nauller yenne modet"n, en yüksek n hmet Paşa Hazretlerini ve misa- 'ka bu 

talannm 
taabih T• milsamahaamı insani uaullere müatenit bir devlet firleri hamil bulunan otomobilleT bayramı yapılıyor. Dünün muzaf. aın.ın kudretiyle hak ve haki ti 

ku ak fer kumandanı bu&'ÜnÜn kıymetli vatanın asıl aahibi olan halka anlat· 
baştan beklerler Onlar lçln anc~ • rm. . i~. • Laik cümhuriyetiçi zih meydana g~nce bir alk.ı~ tufaru kap Batvekili çok sevdiği lzmirin na- b. Vatan hain ve düşmanlanna kar
bqın yefıılı olmaaı -ı. bir tfl!vik n.ıyetını rııiJlı davarun esaslı şartı 1 mut, Başvekıl Hazretler. candan ge aıl imar edilmekte olduğunu bun ıı daima bayır. daima olamaz, dai· 
n teminattır, ;'~ sebebi budur. Büyük len Mmimi tezahüratla karşılanmıt- da amil olan genç cumhuriyetin ma vatan v ernillet kurtulacaktır de 

Bu anlatt.ığım manadaki yefanm Ü avaaını batarmak inkıl.ipçı hr. • kudretini cumhuriyetin iyi idare- eli. J,ıe bu aziz ve İmanlı bat bu-
timaali olan Büyük Rehber Gazi,bu olmadan aala mi.rnkün olamaz. A- B k" • b hk' k • · · Gazi v.ıa haaaaamdan .,.. vazifMlnden ıırlarca &'eri bırakılmı, bir cemi- al!Ve ı ın Sa a l sinde İyi niyet aahibi ço çalışan gün takdla Te taziz ettığıın.ız 
,. · kud r :r; vatan evlatlarına kartı memleke- Mustafa Kemal bqıdır 

çok istlrap çemnı.tır. Reisten vefa yeti ret '• mücehhez, haris, a- ...;iyaı etleri tin naaıl ve ne kadar minnettar Hıızurund~ bıııriin müttefik bir 
beklemek n istemek naad lılr halı: cl:zlere ve ıeri kalmıtlara aon de- - kk' k ld " b' 1 h _ --~'- ti'tred"''-'· 14 mil on • • d h • 1 . r ) ş h . ve mutete ır a ı,.ının ızza eyecanaa lau~ y • 
iae. Vtlayı asıl davanın mahiyetine rece e ~ ametsız . ~artlar . 1.ZM ~· 2? (~~ ıyet -.- e rı şahidi olarak bu açılma bayramı- luk il bir Türk kütlesinin batı lı-
ve bedeline :zarar yeren !ıh muunl- ~de telimete erdırebılmek mızın azız mısafırı Başvekıl lıımet b b k b' b e k t b L-·tır B' b" u"şku"la"t için-~-- d hak 1ç· · • b' 1 · H 1 · bu ·· 10 na am aş a ır n.ı v ıyme te u ..,... ın ır m 
yet zann-;tmek te o ~e e mı m o cem.ıyetı ır an evve yetır Paşa azret erı, _gun saat vennek lütfündr. bulunuyorlar. iz de bir milleti inbilalden kurtaran 
l:ıir taleptir. Fertler mlllı davaya fay tlrmak lbundır. Durmak ve dın· buçukla refakatlerınde Fabret· . h . . d ı· · k bul b bo k d·"-ruk b' 'ilet bünyesini 

h
--'--'d ---' 1- ) k k hı rtt . 1. Hik H'' · H'" ·· mır şe rının ave ını a uyur zu ..,.. ır m.ı 

dalı olmalan ve ...,... e zaranı o enme anca rll a ırır ve an tin, A ı met, useym usnu d ki . . h • ük Ba vekile b ·ı bd'I ed' • 1 müatakil 
mama! ----.ledlr ki milli Yelıber- eak hıru kolaylqtınr. Babusua Pa al ar olduğu halde hükümet ko 0 arı ıçın .. uy ş . 

1 
• te 1 ıp ona nı.zam 1 

d 
_ _!ah" !"" ·- b•lirl a .... aadi aabada milleti m''d f ğ' d k k Re•Adiyedeki bassa arzı ,okran ve mınnettarl bir hayat veren heyecan aıılayan he 

en n::ı 11teye ı er. -~ u a aa na ın an çı ara , ..- 1 · def .. .. takil bir yatan ya-
Sevgili vatandaşlar, ebnek bqhca mecburiyetimizdir. deniz tayyare hangannı ziyaret et· ı ey erım. goı~eren muı 

Burada büyük Başkumandanı.kah 1ktııaden kuvvetli ve ta,kın o· tiler ve tetkikatta bulundular. O- Gazinin fırkası ve hükümetinin ra~n ° ur. bil 'meadöfeT 
raman millet ordulanna ~edef &'Öl- !anlar ~enfaat aahala':'n!n '.'fırı radan M..,rlı caddesiı:ıi .takibc;n k_ıyı_ne~li bir.er rü!<"ü. o!an. vekil!e· n:YJ=.ı...'.i~de ve ~~nlarla mil· 
terirken &'Örüyoruz. Aıken vaziyet- .,.. maruııuz kalmaımı ııtıyebılır· Buca koşu meydanına gıttıler. Do- 1 rımız ıle Turk mılletının ıradeaınl ta f . h k''tlelerinl aİ· 
!erde ordulara bir tehir, l:ıir ırmak ler. lkt.ıaaden geri kalmı! olanla- nüşte Buca bele iyesini ziyaret et- / bi!ıakkin temsil ve izhar eden me- ~ve.~ .~ ku 1 aa~ • ~· d t edebi
nihayet &'ene mahdut bir mmtaka rm mümkün olduğu kadar maişet- til~ -, mateakıb n müzeyi ve ço- buslarımız ,anlı ve muzaffer ordu 1:,ı:uk:d;ekadzmın kllk•r İuk ço
gosterilmek adet iken Gaııi 8afku- lerini müdafaaya çalışmalan iıe cuk bakım evi.."li g zd' er. Çocuk- 1 nun kahraman ve yüksek mümeı- .. .. mili :n er .. ~ ço bir ruh 
mandan kocaman bir denm hedef hem haklan hem vazifeleridh-. 11- !arla grup halinde fotoğraf çıka· ı silleri de fzmirin bu bayramına İ! cuk butln I b~ e mu~ esna qılayan 
llösı-ı·tir. Akdeniz, binlerce ae- men ve iktıaaden geri bırakılmış rılmasma mü•aade ettiler. Saat ' tirak ve huzurlariyle sevincimizi ı ~~ken. 1tı 'a1":.'ı.:. ır kcev ~r deı·en-ç•u.,. b' '-· . k 1 k . d k • ili 1 • 1 . ....., ı e sını eım.ıt ç·-neden beri medeniyet havzan ve a cem.,.etin ço ça ııma tan ve bette fırkayı teşnf e ere cıvar artırdılar. Dost m et erın zmır- 1 d . . h lk hak' kılan 
dünya siyasetinin g~itidir. Gılzi, huausi tedbi_rler ile yeti§IDekte:ı ı vi!iıyetler ve kazalardan gelen fır deki mümessil ve konsoloalan ile 1 auttan IB . ekıp a h . 1 '!" boian 
meydan muharebesini müteakip o batka çaresı yoktur. lktısatta mil ka teşkilô.t heyetleri ile difer na· diğer davetlilerimiz de bu teza- müatev en ovan aın en 
meydan muharebesinin neticeaini İ· 1 li varlı~ m?dafa~ etmek ve iktı- ' biye heyetlerini kabul ettiler. Ora hürde huzurleriyle bizim oevinci- ! odur. , 
fade eden hedefi değil , Akdeniz ai- aatta "!'iletin &'erı bırak.ıldıfı me- <!·., G!lzi hev' linin buh.ınduğu mize iştirak liitfünde bulundular. Em.~alsız bir inkıl/Jp 
yaaetinde ve Akdeniz ?'~eniyeti~- aafel~n kapa~a~ ~ı;cb?riyeti ik- mcyd!'na geldiler. Heykele fırka, 

1 
Kudr~tl~ hiiku.metimizi!' kıymetli . Baha biçilmez zaferlerle o millete 

ele Türk milletinin liyık. ?ldu.!l"u tıaad~ d!vletçı~ıfmuzın ızahıdır. b ' dıy ve g~len .heyetlerle ban• vekillen ve az z meb uslarımıza ı mal olmuf iken bir tek zaferiyle 
yuksek mevkii almak bedefı~ .il''!•· Bu!'.ük G!'zı!. o~ seneden f~z~a kalar .. ve ecnebı muesseseler namı kahrnman kun:ıan~a~larımıza j bile milletin kalbinde ebediyen ya
t=lştir. Milli mücadele dedıiünız dır, Turk mılletının davası ıçın na yuzlrce buketler konuldu. Mey ! muhterem dııvetlılerımıze ayn ay- 1 • hak etmiş iken huzurunu 
tarih ıafhumm farikaaı hudur. arkandan koşuyornz. ~imdiye ko.- dan, çok ~zaklara k_ad r iğne atıl 1 n t~şekkür ve minnetlerimi arze- :;:;~~~istihkar. ede~e~ ~bte .g'!
Türk milletinin Akdenizde dar modern ve medenı bır devlet aa yere duşmez de~ilecek derece- denm. • . rülmemİ! emaalaız bır '?kılap aılsı-

ola..':ak. aldığ~ız yol, kıoa ve ~"?' de kala~al_ıktı. Magazalar kap~n . Akdenizin en gü:.:~I bır kenarın lesi yaratan odur. Bu Millet ıçln ru 
mevkii degıldır. ~lkı.beı:.~~ımız yenı _bır mıttı. Butun otPller, hanlar mul- da Gazi Mustafa Kemal için diki- ya ve hayal aayılan şeyleri tabak-

Türk milleti binlerce sen&- mu".affakiyet ıle ogunecek talı- hakattan gelenlerle doludur. len heykelin huzurundaki ~.u lrud- ı kuk ettiren tam bir istikl~lden son-
den beri medeni.yetinde ve aiya dedır. . c;:. •• kr" K Be •0 retli tezahürat bütün dunyaya ra demokrat bir cümhunyet kuran 

k' • Sen yata. senın arkandan gel· 'iU U aya yı Türkiyenin bir kalp bir ağız bir Türkiyeyi ebediyen yaşatacak yeni 
aetinde başlıca mev 1 tuttugu ~-e~te m?hak~a~ ;m'!vaffakiyete telgrafı dimağ olarak yaln.ı:ı Muıtafa Ke- bir rejim yeni bir gıda yeni bir ruh 
Akdenizden aun'i ve cebri ola· yurumenm daımı ın~ırahı vardır. mal ve onun yüksek idealleri için · b' heyecan yeni bir imam ve 

b• k "11 1 fı d Se b d' t lnt'k 1 d' yeru ır · 'ki rak ır ço mı et er tara n an .. n. e e .•Ye .e . ı .a. e ınc~, IZMIR, 27 (Milliyet) - Dahi- çarptıgmı yalruz Mustafa Kemal akide veren cümhuriyetın haki 
uzaklaştırılmak istendi. Türk 1:?rk n::.•llı:;~. ·~en~~ 1 '; 1~den yu- liye vekili Şükrü Kaya Bey Gazi ve onun canlı mefkureleri için ba- 1 kudret .., menbalarm.ı tam ve kamil 
n:illeti kendi iradeıile ve yenil- n.ıyece ır. ur m.ı ~ti. !'v~aının heykelinin reami küşadında bulu- ğırdığmı yalnız Mustafa Kemal bir fikir vererek onu bilfiil iabat edip 

1 d 
çıkar yolu ancak aenın ızındır. Se namayacag"ından dolayı lzmir be ve onun parl!ı.k aayeleri idn dü- ·· ter onu halk.ın malı eden ıev-

mez azmi e Akdeniz elsi mev· · h k ı· T'' k ·ıı 1· b'' ··k • T ıos en nm ey e ~ ur mı e ıne uyu lediyeaine atideki mazeret telgra tündüXünü gÖ•terir. Geç kalmıt diren tesia ettiği yükaek vatan.. fır· 
10·,·nı· ve vazifesini istirdat eyle davasını da.ım h tırl t 1 • " k f ı b. • 11, ~ .a •ı:. y~nj: fmı göndermıştir: bir 9ükran borcunu ödeme ıraa- kası ile halk araamda onu ao~~ 
di Geçen 10 sene bir daha is Tm.'.'zk •r,1ıt1 a1ı:e~tır .• ednı~ . ey e ın "lzmirln ve lzmirlilerin kurtulu bnı bugün bulduğumuz fU emsal- bir ateş &'ibi ebedi bir m04'ale ıııbi 
hat etmi~tir ki Türk milletinin .ur m~ e ın•.':' !ra esın! tece~- 1un n kurtarıcıya kar~ı küçük bir siz günde duyduğumuz yÜkıek ve akacak halk ıe,kilitı vücuda geti
Altdeızdeki mevkii yalnu o süm eJ!•r~n bukulmez bır demır ıükran nişanesi olan Gazi heyke- temiz heyecanı hakkiyle ifade e- ;en bunlan gençliğin imanlı kalbine 

un bir hakkı değil, insaniyet peNçe k• f k 
1
• d h linin ııçılmasınd bulunmak, be· demiyeceğime kaniim. itiraf et- bak edip asil kanına tevdi eden o-

utu ev ıı a e araret ve nim için bir borçtur. Buradaki va mek isterim ki hia edilip &'Örüldü d 
v medeniyetin hayri için arzu çotkunlukla alkışlanmıştır. zife e vaziyetim buna müsaade ... h ld ı ı ı an ve göste- ur. 

1 . • _.J haki !"' __...,... •••• • • ~ a e ana ı amay Tllrkliig"ü Jıurtarsn 
ı mesı ıcap o:uen ı ve a hahşo!mayacağı için müteeuirim. rılemeyen bu tatkın ve çotkun he- • 

zım bir 9eydir. Akdenizde Tür Bursa- f tan u} Bu bu&uıta vuku bulan iltifatkar yecanı aN ve ifadede pek çok ku- Din perdesi arkasına şıjiınarak 
kiye kuvvetli bekçilik, sadık ve davetiniz ayrıca teşekkür eder aurlarım olacaktır. Daha altı ay aaklanarak şahıs ve zümre men· 
d rüst dostluk, milletler aile telef OD ve güz 1 lzmirin büyük hal aska- evvel bir harabe olan bu yerde bu faatleri ve kaygulan için koca bir 

k 
BURSA, 25. - Yeni kanunla tch nna hislerini ifade edecek daha gün güzel bir sahil parkı ortasın· milletin mükadderab ile oynayan 

11ndc iyi geçimli büyü ve sulh rimizdcki telefon ücretinin pek ziya yüksek eserlerle bezenmcaini te- da hakim ve vakur yükselen bü- lann ellerinden Türklüğü kurla· 
rver bir unsur olarak elzem de arttrğmı, huna mukabil telefon· menni ile hemşerilerime hürmet yük Türk evladının bu heykeli he ran, tekkelerin, medreselerin 

bir mevcudiyettir. la konutan müşterilerin azılldığrnı ve selô.mlarunın ibliığma lavaaaut piniz gibi b.,ni de heyecanlara Türk tarihinde açtığı fenalıklan 
Diğer hedefler evvelce bildirmi1tim. buyurmanızı rica ederim efen• boğmuştur. lzmirlilerin bu heye- kangıran olmut yaralan kökün· 

Vatanda§larım, nazari ola
rak bi harbin & n ve kat'i ne
icesini büyük ordularına gös

lcrmrk vaziyetimde il en Gazi
nin Akdenizi ancak ılk h~ef 
olarak ıle dikkat 

Geçen zamıın zarfında edinilen elim." canı tamamilc mahalline maın.ıf den keaıp atmak auretile tedavi 
kanaatle, yeni t•klin varidatı arttı- Şükrü KAYA tarihi bir k:.y ıeti baiz olmakla be- eden odur. Kadmlanmız hakkm 
racak yerde bilakiı azaltacağı anla- Fırkanın ziyafeti raber Gazilerinin vatana ve mille- da sarkta senelerden beri kökle-
tılmıştır. Bu maksatla bir layiha ha- te yaptığı hudutsuz bir çok hiz- şen °fena muzır ananalannı yıka· 
zırlandığı bildirilmektedir IZMIR, 27 (Milliyet) - Ak- metlerinin yanında bu şükran ha- rak yar:m m;fleti bütün yapan, 

Bursa • lstanbul tel am dokuzda F1rkada ismet Pş. tırasının ne kadar küçük ve ehem analanm•z.ı lüzumsuz, mantıksız 
resi temin edilmittir. ı r fine verilen 250 kişilik ziynf~t miyetsiz kaldığını görerek his e· bir esaretten kurtaraTı.., bnlan sür 
bir muhavere 75 k .,.k samimi oJınuştur. Ziyafet 23 derele te m11hcupturlar. Bu &ade atli ve iltizamlı bir leraltkiye sev - ,,,~ 

ked~n, kıyafetlerimizi tam tamil 
mi.nası ile muasır ve medeni. bir 
şekle sokan odur. 

. ll<•tin k<>yu bir cehaletten 
kurtulması için latin harfleri inkı 
labının az zamanda verdiği mnaz 
zam faydaları temin eden ve biz
zat mutlak bir aükünet, vatan ve 
kardetlik sevgisi, milli birlik, ha
ricte güzel dostluklar ve alakalar 
halkeden yeni Türkiye hakkında 
bütün dünya efki.rını değiŞctiren 
Türklere mümtaz bir mevki ve
ren, anlatamamazlık yüzünden 
kendi menfaatlerini unutturacak 
kadar aiyasi hırsların esiri olan 
milletlerin hakiki menfaatlerini j. 
şaret ile kardeş gibi geçinme mü
nasebetleri meydana getiren, 
memleketi koruma ve yükseltme 
davası kadar beynelmilel sulh ve 
muhabbet davasında da muvaf
fak olan odur. 

Ziraat, milli iktısat ve milli sa
nate yeni bir veçhe veren mem]e .. 
keti müstemleke ve İ~tiamar siya 
setinden kurtaran, milli benliği, 
milli kudreti artıran, tarihi etüt· 
!eriyle bizzat metgul olarak Tur
kün feyiz ve kudret membalarını 
bihakk.ın öğreten, Türkün irfan ve 
tarihine layik olduğu istikameti 
veren odur. 

Milli hükumet 
Efendiler; burada Gazinin ya

rattığı ve kurduiu milli bükiimet 
teıkilihrun yine kendiainin çizdi· 
ği eaaslar daireainde ink.ılap etti
ği fırka tetkilatı ve fırka hükume 
tinin temiz, yükaek kudret ve li
yakat ile büyük aay ve fedakarlık 
larla Gazinin vücude getirdiği in
k.ılaplan koyduğu esaslan, iıaret 
ettifi hedefleri naaıl tatbik ettiği
ni ve baıardığıru da kaydetmek 
isterim. Gazinin vefakar ve ayrıl· 
ınaz arkadaş?rırı ve uzuvlan, ci
dal ve harp zamanlarında harika· 
lar yaratan ordular baımda mem 
leketin binbir mlitklllat batta fe
laketler ile ui!;raıtıi!:ı zamanlarda 
hükiimeti bapnda ne kadar yük
sek bir kudret &'Öatermişlerae aulh 
aktinde, diplomatlar mecliı ve mü 
zakerelerinin idareainde ve mem 
lekette viicude getirilen zihniyet, 
ilim inkılaplannm ba~ında da o 
kadar büyük liyakat ve kabiliyet 
&'Östermiılerdir. 

Gazinin çizdiği yol, ve aöater
diği hedef Üzerinde yürüyen fırka 
mızın ve hükiimetinin batında 
candan, lekesiz temiz bir memle
ket alakaaiyle bu yüksek liyakat 
ve kabiliyetlerin bulunması mu· 
hakkaktır ki, Efendiler, memleke 
tin ve bu uzun ve fena bir mazide 
bedbaht olmuş milletin düzelen 
ve çevrilen taliinin bir cilvesidir. 

Sulh, ink.ılap ve umran hüku
metinin hedefiJ Türkün ve Türki
yenin kudret ve refahından bat· 
ka birtey olmayan halk fırka11nm 
memleketin terakki ve itili yolun 
da daha muhtaç olduğu hamleleri 
yapması ve muvaffak olması her
birimizin en candan olan arzuların 
dan hiridir. En münevverinden en 
cahiline kadar bütün efradı mil
letin Türkiyenin ve Türklln refah 
ve aaadetine çalı,anları dalma ae
veceğinden ve baımda taııyaca
fmdan bibakkm emin olabiliriz. 
Şurası muhakkaktır ki, l:zmir mü
nevverleri ve lzmlr &'ençleri, dal
ma ve daima Gazinin çizdiği eaaı· 
lar dairesinde i,aret ettiği hedef
lere aıil ve temiz hislerle merbu
tiyetlerlyle fedaklrane çalışarak 
yürüyen bu hükı1metln dalma ar• 
kasında yürüy.,ceklerdir. 

Biiyiilı şef 

Aziz kardqlerimı cazibesi 
kudreti, debaoı ve daha birçok 
mümtaz haaaalariyle büyük Türk 
eline ve milletine ettifi müteaddit 
n herbiri biribirinden kıymetli 
hizınetleriyle eaerleriyle Gazi 
Mustafa Kemal Büyük şefimizdir. 
Ona Uyik olmak için çalışacafı:ı. 
Biz lzmirliler bugÜn taıtan ve 
tı.ınçtan bu heykeli Akdenizin fU 
&'Üzel aahilinde ebediyete terke
derken Gazinin yüksek huzurun• 
da hürmet ve tazim ile eğilir Ye 
ant içeriz. Kanımız ve canımız 
bahasına da olsa onun Türk mille 
tine çok nafi ve hudutauz güzel 
eaerlerinl Gazinin iatediğl tekil ve 
tarzda koruyacafız. Müsterih ol 
büyük dahi, çok yaşa aziz kurta
ncı, var ol aziz bani, ya,aım mll
let, ya§&aın Cümhurlyet, yaşasm 
Gazi, yaşaam büyük Ba1vekil is
met Pata, ya,aaın kadirşlnaı iz. 
mirliler. 

R.ıhhm sirketinde 
tetkikat 

lZMIR, 26.- Bir kaç giindenb&
rl ıehrimlzde bulunan Nalla Veldle
ti hukuk müıavirl A vnl Beyle nh
bm ılrketl blaaedarlar mümessili 
M. Jan Marguerle Rıhtım ıırketınin 
eaki ve yeni hesaplan üzerinde ba
zı tetkikl•de bulunmaia bqlamıı
lardır. 

Hergün Hulftal Beyin .,.. -·
da Rıhtnn ıuiiıtlmallerinl ihbar e
den ,Irketln eski ıırıemurlarmın ittl
raldle tetkikata devam olunmakta
dır. 

Makaat ve hedefin ne oldulu he
nüz anlaıılamamalda beraber bükö
metle hlaaedarlar anamda mevcut 
müzakeratın hım veaaik ve beoaba
tın rüyetine lüzum gliaterdiği anla
şılmaktadır. 

• 
ltalyan 
Seyyahlar 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

bir tenezzüh yapmı,lardır. Sey· 
yahlar bugün muhtelif üç gn.ıba 
ayrılarak aabahleyin Eyüp ve sur
ları, Ka'riye, Süleymaniye, Sulta· 
nahmet ve Ayasofya camilerini, 
öğleden sonra da müzeleri ve 
Çarşıyı ziyaret edecekler, cuma 
günü de Üsküdar cihetinde bir ge
zinti yaptıktan ve Topkapı aara• 
yini ziyaret ettikten sonra akta· 
mi ,ebrimizden müfarekat ede
ceklerdir. Şehrimizde kaldıklan 
müddetçe vapurda ikamet edecek 
lerdir. 

Conte Verdi vapuru 18765 too 
hacmmda 181 metre uzunluğun
da son aiatem lüks bir vapurdur, 
aür'atı saatte 20 mildir. Buırün va· 
purd2\ bazı zevat ile matbuat er· 
kinına bir çay ziyafeti verilecek· 
tir. 

Buğday 
Kararnamesi 

ANKARA, 27 (Milliyet) 
Buğday kararnamesi, Resmi 
gazetenin sabah nüshasında 
neşroluncaktır. 

M. Esat B. lzmirde 
1ZMlR, 26. - Mahmut Esat va 

Vecihi Beyler refakatlerinde u..,ı. 
belediye reli1 Aliettin Bey de oldu 
fu halde tayyare ile dün ala,ehir: 
den Kasabaya gelmişler ve rakh 
lundukları tayyareyi orada bıraka 
rak Kaaaba belediyesi tarafından rü 
küplarma tab•is olunan bir otomo
bille tehrimize gelmişlerdir. 

Orman yangını 
BALIKESlR, 26.- Smdırğı h

uaı dahilindeki orhan orma nda 
üç giin evvel bir yangın çıkmıştır. 
Civar köyler halkmm olanca li •yret 
ve faaliyetine rağmen yanğrn ancak 
diin itfa edilebilmiştir. 

Bu orman yanğmı hakkında alaka 
darlarca tahkikat yapılmaktadır. 

__ ......, ......... iM.~• +----

A manya'da 
Müsademeler 

Hitlercilerle komü
nistler 

gene çarpışblar 
ESSEN 27 ( A.A.) - Hitlerci

lerle komünistler arasında Eı en 
yakınında kain Katerenber&' de ti 
ddetli bir müsademe olmuş ve til
fek ate,i teati edilmittir. Bir Hit
lerci ağır ıurette yaralanmııtır 
Bir çok komünist tevkif edilmiı
tir. 

Almanyaııın s~lamf!ti 

BERLIN 27 (A.A.) - Mikro
fon önünde bir nutuk söyleyen je 
neral Von Schleiecher ezcümle 
demi1tirki ı 

Son haftalar zarfında kendile· 
rinin demokrasiye mensup olduk
larını iddia eden ve fakat vaziyet 
!eri icap eylediği takdirde hemen 
aüngü kuvvetine müracaat etme .. 
I• ko§&D poletikacılara nazaran 
daha az askerce hareket ettim. 

Bundan ıonra aözü Almanya
nm emnü acli.meti meselesine n· 
akleden jeneral demiftirki: 

Almanyanın emnü aeli.metini 
tem.in için iki çare vardır. Ya kom 
ıularımız Versailles muahedena· 
meainin Almanyayı mecbur ettiği 
niahet dahilinde ailahlı'"ndan le· 
cerrüt etmeli ve yahut Almanya 
memleketin emnüael8metini bir 
dereceye kadar temin için ordu
sunu yeniden tensik eylemelidir. 

Von Schleicber, Alınanyanm 
hukuk mü.aavatmın tanınmasın· 
dan imtinada devam edildifi tak 
dirde ikinci tıkkı ihtiyar edeceğin 
de ıüpbe etmemektir. 

Leh - Rus ademi tecavii:ı 
nılsakı ııe Almanya 

BERLIN 27 (A.A) - Leh-Ru• 
ademi teca't'Ü mi.aakının ımza· 
aı Almanyada pek ziyade dikkatı 
celbebnİftir. 

Hükümet mebafili Alma a-
nın Avn.ıpa •ulhu ik 
tisadi kalkınma iç in ibda 
ama matuf olan muahedeler ıebe 
keaini itmam eden her iki unsuru 
memnuniyetle karırlıyacağını be· 
Jan etmektedir. 

Alman ıiyaai me 
ran yeni muahcdena 
"Rapallo aiyaaetine in 
darbe" değildir. 

fıtine ne.za 
kati yen 

ilmif bu 

Amerikanın 
sefiri 

Londra 

NEVYORK, 27. A. A. - Amerl· 
kanm lngilteTedeki aefirl M MeJ. 
lon, istifa edeceğine dair olan §Byia 
ları katiyetle tekzip etmiştir. Mü· 
mai)eyh, bir iki haftaya kadar Lond 
ra'ya avdet edeceğini iJi.ve tmi .... 
tir. 



lıtanbul aıliye mahkemesi birinci 
hukuk daireıi ticaret kıımından: 
Akş~hir bankasına 39405 lira 77 
kuruı borçlu Mercanda çukur han
da Dayı zade Hacı Mustafa efendi
nin mezkür borç için mukavelename 
ile terhin eylediği üç yüz elli ıekiz 
balye tiftiğin tediyeyi deyin edilme 
metinden dolayi açık artbrma sure. 
tile satılması ve ... tııın 2-8-932 tari
hine müıadif ıalı ııünü ıaat 13 te 
lıtanbul Zahire bora.aıında icraıı 
mukarrer bulunmuı olduğundan ta
lip olanların yevm vakit ve mahalli 
mezkUrda hazır bulunmaları ilin o
lunur. 

lıtanbul aıliye ...ııkomesi birin
ci hukuk dairesi ticaret kısmından• 
Akşehir bankaaına kırk bin yüz ıe
lôz lira yetmit yedi kurut borçlu 
Zafran bolulu Hacı Meınit oğlu lı
mail efendinin mezkiir borç için mu 
kavelename ile terhin ettiği 819 bal 
Ye tiftiğin tediyeyi deyin edilmeme 
•İnden dolayı açık arttırmak ıureti
le ıatılmım ve ıatııın 2-8-932 tari
hine müoaclif ... ı. ııünü saat 14 le 
lıtanbul Zahire borsasında icrası 
mukarrer bulunmuı olduğundan ta
lip olanların yevm vakit ve mahal
li mezkürda hazır bulunmaları ilan 
olunur. 

lstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
İktisadi buhran ve muvazene ver&ileri müstahdemlere vaki 

bir aylık tediyat esası üzerine alınır. latihkakların günlük veya 
haftalık olarak tediyesi bu esası değittiremez. Binaenaleyh üc
retlerini yevmi veya haftalık olarak alanların bir aylık istihkak
ları 30 lirayı geçmeyenlerden iktisadi buhran vergisi ve 20 lirayı 
geçmeyenlerden de muvazene vergisi alınmaz. Fazla izahat iste

yenler Defterdarlığa ve malmüdürlerine müracaat edebilirler. 
(3655) 

İstanbul Ziraat Mektebi 
Mübayaat komisyonundan: 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 

Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

İstanbul Tramvay 
1şi!ket~ K~çük Çekmeceden saat I' t• 

18.25, 19.10 ve 1942 de hareket eden trenler ile gele- Kat ıyyen 
cek yolcuların naklini kolaylaştırmak maksadile, Cu-
ma ve Pazar giinleri Sirkeci istasyonunda kifi miktar- 1 Daha Elverişli 

i
l da tramvay arabası hazır bulunduracağını muhterem • 
ahaliye ilan eyler. ŞERAiTE 

.. 

ııünleri Galata nhmnından saat 
tam 18 de hareketle doğru 

1 -·~ece. saat 19. 15 ile 22.05 arasında vapurlardan köp-
1 ru uzerıne çıkacak yolcular dahi emirlerine amade tram 
j vay arabaları bulacaklardır. Nail olamazsınız .. 

1ZMIR'e 
ve pazar ııünleri lzmir'den saat 
14 l 2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

Tabilit için Galata, Gümrük 
kar,11mda Site Fransez Han No. 

İstanbul, 21Temmuz1932 
Müdiriyet 

BALALAYKA ALTINKUM 
12 yazıhanesine müracaat. ve <az orkestrası (Pl~j ve ~özinosunchı) 

-- Tel, B. O. 1041. --· ·-------------_;.;.~~~~;;;;;;;~.:.. 

Beyoğluada 

BAKER 
ve 

fıtanbul Ziraat mektebine merbut üzüm bağlarının senei 
haliye mahsulatı 17 Ağustos 932 tarihine müsadif çarşamba gü
nü saat 15 te ihale edilmek üzere mevkii müzayedeye vazedilmiş 
olmakla taliplerin şartnameyi görmek için İstanbul Maarif Mü
diriyti binasında Liseler Muhaaebeciliğine ve pey sürmek için 

=g;~:;:;:~:::~~::i:~·;:~:::~::'~; 
1 

Ml~i~ Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

HAYDEN 
Mağazalarındaki 

Baştababetinden: 
İzmir Emrazı Sariye hastahanesinin 146 kalem eczayi tıb

biyesile 28 kalem Laboratuvar aletlerinin açık münakasası on 

bet gün müddetle temdit edilmiştir. Taliplerin 3 Ağustos 1932 
Çartamba gür.Ü saat on altıda Pası.port'ta l:ain Sa!ı;! Sıhhiye 
Merkezine müracaatları. (3628) 

İstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi müdürlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabulüne 1 Ağustos 932 pazartesi başlana
cak ve 14 Ağustos 932 pazar günıi saat 17 de nihayet venlecek-

tir. 

1 

2 

3 

4-

« ŞARTLAR » 

Leyli meccanilik için İstanbul Vilayeti nüfusunda 

J:.:ı.yıtlı olmak. 
llk mektep mezunu olmak ve 15 yaşından yukarı bu-

lunmamak. 
Mektepte talim edilen mesleklerde çalışabilecek sıh
hat ve bünyede olduğu mektep doktorunun raporile 

sabit olmak. 
llk mektepte okunan derslerden yapılacak müsabaka 
imtihanında mektebe alınacak talebe adedi arasına gi-

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Va;:uTu 28 Temmuz 

erşembe 
günü aktamı Sirk ciden bareket
ı., (Zonguldak, lnebolu, Ayancik 
Samsun, Ordu, Gireson, Trabzon, 

Sürmene ve Rize'ye ııidecel<tir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
~enci hanın-:faki acentahğına mÜ· 
raca.at. Tel: 21515 

Laster Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEVANT Linye 

hamburg, Brem, Anverı, lıtan
b ıl ve Bahriıiyah arasında azimet 

ve avdet muntazam posta.lan 
Hamburr, Brem, Stetin, Anvera ve 
Roterdam'dan limanımıza muvaaali.-

tı beklenen vapurlar 
ALIMNIA vapuru 3 ağusto•a doğ
ru . 
GALILIA vapuru 3 ağustosa doğ-

Emval Cinsi Mevkii Dö Vergi K. Mu ham 
n::en K. 

40 00 Tamamı 200 ' No. 145 Tarla Kara çerçili 
148 Dükkan arsuı istasyon C. 
149 Harap değir- Zorbazhark 

00 
00 

00 
00 

Tamamı 200 
3 4 hissesi 3750 

191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

men. 
Tarla 1<ayadibi kariyeai 60 80 Tamamı 600 

» » ıı 20 20 Nısıf hissesi 100 
» ıı » 44 15 Tamamı 264 
» » » 80 120 Nısıf hissesi 200 
» » • 60 80 Tamamı 360 
» " " 100 90 Tamamı 600 
» " " 100 140 Tamamı 600 
• 11 11 20 20 Tamamı 160 
» » " 40 30 N ıaıf hissesi 160 

1 - Yukarıda evsafı yazılı gayri mübadil malları 21 Tem
muz 932 perşembe tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
aleni müzayede suretile satılığa çıkarılmıştır. 10 Ağustos 932 

Çarşamba günü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. 
2 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden ev

vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıyme
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçası verilecektir. 

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

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamına 

Mevsim Sonu 

EŞYAİ 
Mütebakiy~ 

ve 

Fırsatlarının 
İlk günlerinden 

İ•tifade ve mübayaab
nızı tacil ediniz. 

Mobilya ve Halı 
dairelerim0 zi zi
yaret ediniz. Sizi 
fevkalade alaka-

dar edecektir. 

Çorlu icra memurluğundan: Te
ınamına 1600 lira kıymet takdir .,_ 
dilen Çorlunun Muhittin mahall&
•inde Arılan ıokağında kain 6 No.lı 
l ahır, 1 oda ve 623 metre murab
baı bahçeyi ve S4 metre murabbaı 
ı>orta altı ve kahveyi havi bir bap 
hanın temamı açık arttırmaya konul 
mut ve f'll"lnamesi 24-7-932 tarihin 
de divanhaneye asılmııtır. 29 ağuı
loı pazartesi ııünü saat 14 ten 16 
ya kadar Çorlu icra daireoinde açık 
a.rttınna ıuretiyle satdacaktır. Art
tırma birincidir. Tahmin edilen kıy 
meli bulmak şartıyla en çok ve en 
$On arttıranın üıtünde bırakılır. Art 

lırmaya ittirak için yüzde 7 temi
nat alınır. Müterekim verııilerle be
lediye resimleri vakıf icareıi müıte· 
riye aittir. Hakları tapu sicilli ile &a

hit olmayan alakadarların iddiaları
nı il&n tarihinden itibaren 20 gün 
içinde vesikalan ile birlikte bildir
nıeleri akıi takdirde satış bedelinin 
paylaşmaıından hariç kalırlar. Ali
kadarlann icra ve iflas kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan hare -
ket etmeleri, daha fazla malumat al 
rnak isteyenlerin 932-425 No. ile 
ınemuriyetimize müracaatlatı ilan 

olunur. 

rebilır.ektir. 

Fazla tafsilat için mektep idaresine müracaat edilmesi(3630) 
ru. göre eshabına verilen gayrimübadil bonosu olanlar bonolarını 
MOREA vapuru 13 ağustosa doğru bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan dün 
THESSALIA vapuru 17 agustosa . 

---------" Kasık bağlarından • 
şikayeti ?!anlar 

1 gtanbul 4 üncü icra memurluğun 

dan: Tamamına 2608 lira kıymet tak 
dir edilen: Bakırköyünde sakız ağa 
cı mahallesinde kara Mehmet namı 
< İğer çaçaron sokağında 29-31 nu
ınaralı kayden bahçeli halen bir bap 
hane..11.İn tamamı açık arttJrmağ• va-
2edilmiı olup 30-7-932 tarihinde 
ıartnameıi divanhaneye ~ edile
rek 29-8-932 tarihine ınüoaclif pazar 
tesi günü >aat 14 ten 17 ye kadar 
l.tanbul 4 üncü icra dairesinde a-

k rttırma ile satılacaktır. Arttır-
çı a . 
mağa iıtiriık için yüzde 7 temınat 
alınıı· Müterakim verğiler ile bel<>-

. . . .. teri 
diye resimleri vakıf ıcareaı muı -
ye aittir. icra ve iflii.s kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan hak
ları tapo ıicillerile ... bit olmayan i
potekli alacaklılar ile diğer alakada
rarun irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklarını ve huıuıile faiz ve muari 
le dair olan iddialarım ilan tarihin
den itibaren 20 ııün içinde evrakı 
müıpitelerile bildirmeleri lazımdır. 
Aksi halde haklan tapo ıicillerile 
w.bit olmayanlar ... ıı, bedelinin pay 
laı maımdan hariç kalırlar aliikadar
ların iıbu maddei kanuniye ahkiın1-
na ııöre tevfıki hareket etmeleri ve 
daha fazla nıalılınat almak istiyen
lerin 931-705 doıya numarasile me
ınuriyetimi.ze müracaatları ililn olu

nLU' 

Üsküdar latanbul 6 ıncı İcra m• 
murluğundan: 9ir deynin temini 
zımmında mahcuz ve paraya çevril
mesine karar verilen 4700 liralık 
ğayri mubadil bonoları: 8-8-932 ta
rihine müsadif pazartesi sünü saat 
10 dan 11 re kadar lstanbul Bona
•ında açık arttırma suretile ikinci 
arttırması icra edileceği ilin olunur. 

latanbul bqinci icra memurluğun 
dan: ~1ahcuz olup paraya çevrilme 
oi mukarrer hane eıyası 30-7-932 
cuntartesi ıünü aaat 9 dan itibaren 
Feri diyede Küçük Şişhane sokak 27 
No. lu hane önünde birinci açık art 
tırması yapılacağından taliplerin 

'n hazır bulunan memuru-

küsurat nakden tesvıye olunur. • 
doğru. 1 · 
Burgaz, Varna, Köstcnce, Kalas ve 5 - Mezkur emval ile satıt şeraitinin teferrüatı hakkında Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: SON iCAT 

30 ikinci T rin 330 taı·ihli kanun hiikuır.leı·İne gorc tescil edil
miş olan ecnebi şirketlerinden Fınnsız t•biiyetli (B"nk Jcncral pur lö 
komcrs etranje - Banque Generale pour le Commcrce Etranger) şiı ti 
hu kere müracaatla Türkiyedeki muamelatını tatil eylediğ'ni b:ld:rmı~ .. ,· 

lbrail için limanımızdan hareket daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden sonra 
Pelotsuz Barer 
kasık bağları 

ile rahat ederler. 

edecek vapurlar. Tarsus Ziraat Bankası Gayrimübadil işleri memurluğuna müra-
ALIMNIA vapuru 3-4 ağustosa caat ederler. (3288) 
doğru. 

Mezktir banka ile alilkaıı bulunanların Bankaya ve icabinda lstanbul 
mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eyleın ~Jcri aan olunut·. 

3 üncü kolordu ilan arı ' 
THESSALIA vapuru 17-19 quato 
as doğru. 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 

lslihiyedeki kıtaat için aşağıda cins ve rr:ikdarları yazılı be:; 1 URUGUAY vapuru 4-5 ağuatosa 

kalem erzak ve yem hizalarında gösterildiği gün ve saatlerde doğru. 
kapalı zarfla ihalesi icra edilecektir. Şartnameyi görmek isteyen- KONlGSBERG vapuru 30-31 

1 

· d Ç •t''d temmuza doğru. 
terin her gün ve taliplerin vakti muayyemn e erçı ı eki 15. 13_

15 MOREA vapuru ağustosa 
dağ alayı satın alma kom. na mür~.caatları. (606) (3633) doğru. 

Kilo Cinsi Münakasa tarihi Saat · Fazla tahilat için Galatada Ova-
420,000 Saman 21/8 932 Pazar 14 ' kimyan hanmda Laster Silbennann 
518,000 Ekmek 22 8 932 Pazartesı 9 ve Şürekisı vapur acentalığma mu-

14,000 Sade 22 8 932 Pazartesi 14 racaat. Telefo ı: Beyoğlu 641-674. 
70,000 Sığır eti 23 8 932 Salı 9 

400,000 Arpa 24 8 932 Çarşamba 9 

K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala
rı için ellişer bin kilo un ayrı 
ayn tartnamelerle ve pazarlık
la alınacaktır. İhalesi 30-7-932 
cumartesi günü saat 16 da ko
muyonumuzda ya~ılacaktır. 
Şartnamesini almak 1&teyenle-
. her gün ve pazarlığa gire-

nn - d 
ceklerin de vakti m~ayyenın e 
k misyonumuza muracaatları. 

o (607) (3634) 

* • • 
Selimiye birinci fırka amba-

d k . 3500 un çuvalı pazarlık 
rın a ı . 
la satılacaktır. lhalesı 1-8-932 
pazartesi günü saat 16 da yapı 

Kok Kömürü 
lacaktır. Çuvalları görmek iste Ecnebi muamelatile rekabet 
yenlerin fırka aır.barına ve pa- eden en mü'cemmel evsafı 
zarlığa girmek isteyenlerin de haiz 
vakti muayyeninde komisyonu KOK KÖMÜRÜ 
muza müracaatları. 

(605 ) (3632) SATIŞ MAHALLİ: 
• • • l.tanbul Hasırcılar No. 12 

K. O. merkez kıt'aları ihtiya .. _. Telefon 20907 --• 
cı olan 57,000 kilo saman pazar 1------------
hkla alınacaktır. İhalesi 1-3- O A KUT• EL 
932 pazartesi günü saat 15,30 r. . 1 
da yapılacaktır. Şartnamesini Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha
almak isteyenlerin her gün ve nesi Karaköy Böı ekçi fırrru •ını•m
pazarlığa ittirak edeceklerin de da 34. 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza mürncaatları. 

(604) (3635) 
bt. Mr. Kumandanlıiı 

Satınalma kom. ilanları 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Kilo 
30,000 

2,000 
9,500 

Piyade Atıt Mektebi. 
Kuleli Lisesi. 
Askeri Baytar Mp. 

- Kevser H., Mustafa Mümtaz ve Arif Ali Beylerin 812 hesap 41 500 
numaralı borç ıenedile istikraz eyledikleri meblağ mukabilinde ; Yukarıdaki nıahallere hizala 
Sandığımız namına merhun_ bulunan. Kasımpaş.~da Ha~ıferhat · rın.daki mikd.arla.rda ot bir taı:t 

hallesinde Pirinççi sokagında eskı 29, 29, Mu. ve yem 75, 47 . namede alem munakaaa suretı· 
ma l eksen altı arAın arsa üzerinde ve bir çatı altında ah : le satın alınacaktır. Münakasa-
numara ı ve 5 ~ · 30 T 932 · 

.. k b. · · katlarında zeminleri malta birer tatlık ve sı emmuz cumartesı 
1ap uçer atta ırıncı .. k h 'k' . .. .. günü saat 14 ten 16 ya kadar 

45 r.da bir hali ve muıterek uyu ve er ı ısınde komur T h ed Me k lru d 
nunuı . . op an e r ez man an-
dunluk: ikinci katlarında bırer oda, bırer ufak sofa, 47 numa lığı Satın alma komisyonunda 

::d: bir hali, üat katlarında ~irer ~a'. birer ~fak sofayı ve on.~ icra kı~ı~ac~ktır. ı:a~iplerİ";fart 
.. zerinde iki mutfagı havı ikı hanemn tamamı vadesı hı namesını gormek ıçın komıayo-

artın ana u - . ·· ti · · k · · 
bo 

··denmemesi baaebıle müzayedeye çıkarılarak na muracaa arı ve ıttıra ıçın 
t oda rcun ° d ak · d · amı .. . bed ı ukabilinde müıteriai Nihat Bey namına kat'i e muayy- v tın e komıs-
altı yuz lıra e m . . .. • . . _ yonda hazır bulunmaları. 
ihalesi yapılmıt ise de mum~.ıleyhın t~errugden ımtına eylemesı ( 76) (3172) 
.. · e tekrar yirmi gün muddetle muzayedeye çıkarılarak 22 

:;~:oa 932 tarihine müsadif pazjlrtesi günü saat on beş ~uçuk-
kat'i ihalesinin yapılmaaı mukarrer bulundugundan talip olan 

::rın mezkUr gün ve saatte Sandık ldareaine mürcaat eylemeleri 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve BeYIİ luutahldar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mul-
rui yanında Zambak ıokak No.41 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Türkiye vekili - Sirk~ci'de 
Beşir Kem~I - Mahmu• 

Cevat eczanesı -

Adliye Vekaletinden: 

Sıra 
No. 
94 
95 
96 

Mahallesi 

Bankasından: Adliye vekaleti kaloriferi i 
çin mübayaa edilecek olan 13( 

Cinsi Emlak Maliye de Muham ton kriple maden kömürü ıar• Mevkii 
No. vir K. lira men K •. namesinde muharrer evsaf v• 

Camiiterif Camii atik Dükkan 25 2.000 2.100 şerait dairesinde ve bedeli mu 
» » » 21 23 2.000 2.100 hammini 4290 liradan ibaret o 

" » » 19 2.000 .950 )arak Ankarada istasyonda ml 
97 » Hükumet C.si » 63 1.000 .210 ayene ve teslim alınmak ve Ad. 
98 " )) )) 61 2.000 1.400 liye sarayına kadar nakliyea 
99 • » il 59 2.000 .350 ve ambara konulması müteah· 

100 
101 

» 

" 
)) " 57 1.000 t. 750 hide ait olmak üzere aleni mü 
)) il bili O 3.150 nakasaya konulduğundan talip 

102 103 Lafer caddesi " " 1.000 I.400 )erin yevmi ihale olan 10 8 
1 104 
1 105 

» 
)) " lf z~mini )) O 2-800 932 çarşamba günü saat 16 da 

)) » » O 3.150 Adliye vekaletinde müteşekk\I 

1 - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bir hissesi 28 Tem
muz 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile mü

zayedeye çıkarılıuştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki et
kile göre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonolan da 
nakit makamına kabul olunur. 

2 - MezkUr emlakin ihalesi on sekiz Ağustos 932 perıembe 
günü saat onda Mersin Ziraat Bankasında müte,ekkil heyet hu
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede ma 
hallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçasını müzayede saatinden 
evvel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması 

İcap eder. 
4 - Satıt ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 

tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mü

racaat edebilirler. (3313) 

·oeniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

Kilo 

10000 Kaskam iiıtübü: Kapalı zarfla münakaauı: 20/8 1932 
Cumartesi günü saat 11 de. 

1500 Muhtelif kalınlıkta Gırcala: Açık münakaMu IO, 8. 932 
Cumarteai günü saat 14 te . 

5000 Beyaz üatübü ) Açık münakaaaaı: 20/8/9.12 Cumar-1 

5000 ~lvan üatübü ) tesi siinü saat ıs te. i 
Derıız kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulu ,...Karı

da cina ve mikdan yaaılı 8fyanm ihaleleri hizalanndaki gün ve 
saatlerde yapılacağmdan prtnamelerini görmek İsteyenlerin 

her gün ve vermeğe talip olanların da teminat mektuplarile bir
likte münakasa ırün Ye saatlerinde Kaaımpatada Deniz Levazım 
Satınalma komisyonuna müracaatlar\ l3578) 

mübayaat komisyonunda hazıı 
bulunmaları ve yahut vekil gan 
dermeleri ve teminatı muvakka 
te olarak yüzde 7,5 niabetinde 
Banka mektubunu veya bu m·k 
darın nakden depo edilmesi ve 
bu hususa ait tartnameleri de 
ıimdiden fstanbulda Adliye le.. 
vazımında ve Ankarada Adli
ye mübayaat komisyonundan 
talep eylemeleri lüzumu ilan 
olunur. (3363) 
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arış an 
29 Temmuz cuma günll aaat 15 te Veli Efendi' de batlıyor. 
Veli Ef. ye busuıi trenler Sirkeciden: 12-13,30-14-14,45 

Veli Efendi'den avdet: 17,30-17,45-18,45 
Bahsi miifterek, çifte bahis, bllfe vardır. Sörkeci' den 

~ hususi otobüsler tertip edilmİftlr. -< 

Şarköy Ziraat 
Bankasından: 

Cimi Mevkii Ziraı 
Hane Münlte nehiye.inde 158 

Yalı mevkiinde. 

Verıri K. 
o 

Muhammen K. 
11,000 lira 

KC>Abane » » 334 O 17,500 lira 
1 - Gayri mübadillere ait olup yukarıda evsafı yazılı em• 

ilk 20 Temmuz 93Z tarihinden itibaren yirmi gün müddetle ve 
.,etin para ile müzayedeye konulmutlur. Hak sahiplerine veril
mit olan bonolar nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - MezkUr emlak 8 Ağustoa 932 tarihine tesadüf eden 
puarteei &"ÜDÜ Hal 15 te ihalesi icra kılınacaktır. 

3 - Müzayedeye ittirak edecekler mezkur tarihte Şa;köy 
Ziraat Bankası binaıında müte9ekkil aatıt heyetine müracaat 
edecekler ve emvalin muhammen kıymetinin o/o de yedi buçuğu 
lliabetinde ihale saatinden evvel teminat akçası vereceklerdir. 

4 - MezkGr emvalin ihale.i kapalı zarf usulile yapılacak 
ve bedeli ihale ihaleyi müteakıp petinen ve tamamen tesviye 
.lunacaktır. 

5 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkur 
zarfı milbtirleyecekler ve üzerine yalnız iıimlerini yazacaklardır. 

6 - Taliplerden fazla tafıilit almak ve müzayede ıeraitini 
ıörmek bteyenler ihale tarihinden evvel Şarköy Ziraat Banka. 
ama milracaatlan ilin olunur. (3367) 

Ü-DO-RONO 
PERTEV 

TEPLEMEYE MANi OLUR. 

-------------
Ankara Valiliğinden: 

Merkez ilk mekteplerile Etimes'ut yatı L•ektebi ve halk o. 
kuma odaaı ve Millet mektepleri ihtiyacı için tedarikine lüzum 
ıösterilen asgari 252 ton yerli kokun beher tonu 40 lira muham
men bedel üzerinden 8 ağustos 932 pazartesi günü saat 15 te i
hale edilmek üzere kapalı zarf usulile münakaaaya konulmut ol. 
da~dan talip olanların teraiti anlamak üzere her gün encümen 
kalemine müracaatlan ve münakasaya ittirak edebilmek için 756 
liralık teminatı muvakkateye ait Muhasebei Hususiye makbuzu 
veya muteber bir banka kefalet mektubunu teklifname za. a 
rapten makamı viliyette mütetekkil encümene vermeleri ilan olu 
'lllr. (3257) 

Tayyare cemiyeti mübayaat 
Komisyonundan: 

Şartname.i veçhile 150,000 adet noter evrakı tabettirilece
finden taba talip olacaklann pey akçeleri ile birlikte 30-7 -932 
cumartesi günü saat 15 te: 

Keza: Sevk müdürlüğü deposunda bulunan eski arap harfli 
l.urda evrakın ıabtı da aleni pazarlık ıuretile icra edileceğinden 
almağa talip olacakların pey akçeleri ile birlikte 1-8--932 pazarte
si günü ıaat 15 te piyango müdürlüğünde mütetekkil tayyare 
cemiyeti mübayaat komisyonu riyasetine müracaatlvı. (3596) 

Barut inhisarı idaresinden: 
Zonguldakta Barut ve Mevaddı lnfilikiye lnhisan ldaresi

ae ait inıa edilecek barut deposu ve mü9temilitmm in9a11 21 gün 
müddetle kapalı zarf uıulile münakasaya vazolunnnqtur. 

Münakasa 15/8/932 pazartesi günü saat 14 te Müdiriyetin 
Galatada, Bahtiyar hanındaki daire; mahıusuında icra edilecek
tir. Proje, kqif ve şartnameyi görmek veya mübayaa etmek iıte 
yenler her gün idarenin Ticaret ıubesine veyaZonguldakta Barut 
depo memurluğuna müracaat edebilirler. (3525) 

MİLLİYET MATBAASI. 

iS 
• İLE ' KiLO 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cinsi Mevkii Dönüm Vergi K. Mu 
No. rne 
76 Tarla Ali Fakı 60 60 
77 )) )) 50 75 
78 )) )) 60 95 
79 » )) 110 220 ] 

80 ,. Karsavrap 250 500 3 ~nı~ Dır 

sehmin nısfı 

81 )) )) 263 797 
82 )) )) 152 300 
83 )) )) 120 300 1 
84 » » 200 1000nıııf hissesi 1 
96 » Adanalı oğlu 50 00 1 

1 - Yukanda evsafı yazılı gayri mübadil mallan 11 T 
muz 932 pazartesi tarihinden itibaren yirmi gün müddetle 
aleni müzayede suretile satılığa çıkarılınıştır. 1 Ağustos 932 
zartesi günü saat on beşte ihalesi yapılacaktır. 

2 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden 
ve! müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıym 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

3 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi müteı:ıkıp peşinen 
tamamen tesviye olunur. 

4 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatname ahkamı 

göre eshabına verilen gayri mübadil bonosu olanlar bonola 
bedeli ihaleye mahaup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan d 
küsurat nakden tesviye olunur . 

3,5,10 kiloluk hasırlı ve 50 kiİoluk hçılar verilir. Getirilecek kapların temiz olmasına dikkat edilmelidir. 5 - Mezkilr emval ile ıalıt teraitinin teferrüatı hakkın 

İnhisar M üs kira t Satış Mağazaları _:_::_a_:u_::_~-a~-:~_:m_:._~_!'"_nk_:_ts_:_~_:_y~--~-at_:_~a_e;_:._~:_r_;_,~_:"_~_~_ne_m_~_~_~:-~_:_<283_:
0

_; 
Beyoğlu, Parm~kkapı Galata R•htımı 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Uncil Vakıf Han İ•tanbul 

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

Türkiye 11 Banka•ı farafından tetkil olunmuttur. İdare meclial ve 
müdürler heyeti ve meınurları kimilen Türklerden milrekkep yesıane 
Türk Sigorta Şirket d ir. TürJciyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarınm hersi Tirk•ür. Türkiyenin en mühim milesaeaelerinin ve 

hFnkaiarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraıtle yapar. Hasar vukuuoda zararlar. sür'at ve kolaylıkla 6der . 

Telgraf: IMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii 
No. 

Cinsi Emlik Maliye :ı'l ... hammen 
No. devir kıyme•• kıymeti 

Lira 
54 Mahmudiye Sokak 66 Dükkan 17 2,000 1.400 
55 )) )) )) )) 19 o 950 
56 )) » )) )) 21 2,000 ı. 750 
5 7 )) )) )) )) 23 800 1.550 
58 )) » » )) 25 2,000 2.100 
59 )) » )) )) 27 2,000 2.800 
60 )) » )) » 29. 2,000 ı. 750 
61 )) » )) )) 31 1,500 1.550 
62 )) )) )~ )) 33 2,000 2.100 
63 » )) )) )) 35 1 ,500 1.400 

1 - Yukarıda evsafı yazılı emvalin üçte bir hissesi 14 tem- 1 
muz 932 tarihinden itiburen açık arttırma ve pe§İn para müzaye. 

rıilcümle bonolarla mazmata ve
ıikalar ve unedat üzerine her 
surette muamelı yapar. Balıkpa· 

"" Maksudlye ban No 35 Ugurlu 
,.de M. DERViŞ Tel. 23397 

Satılık Çiftlik 
Yaya olarak Adapazarından bir 

buçuk saat mesafede kAin 
ve heı türlü ziraaıe elverişli, 

mahsuldar, suyu mebzul. bilcüm 
le müştemilAtı ve ıbniyeyi ve 
hayvanat için vasi mer'a ve bü· 
yük ormanları havi, terakki ve 
imara fevkalade müsait maruf bir 
çiftlik satılıktır. Taliplerin tafsı· 

l!t için Gılata rıhtımında :'vlorkez 
Rıhtım hanında 4 üncü katta 
kapıcı Ahmet efendiye mUrıca· 
1tl&n rica olunur. 

deye çıkanlmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile '•-----------· 
göre hak sahiplerine verilmiı olan gayri mübadil bonolan da 
nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkiir emlakin ihalesi dört Ağustos 932 perşembe gü
nü saat onda Merain Ziraat Bankası binaımda müteıekkil heyet 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde hazır bulunacak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde teminat akçasını müzayede saatinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu almmıt olması İ· 
cabeder. 

4 - Satıt ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade taf 
silit almak iateyenler Bankada Yunan emvali ıervisine müracaat 
e.l..b;lirl<r. (3286) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Baılıyor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BDJDk ikr~miJe 30,000 tira~ır. 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

ISTANBUL 
DENiZ 
KUMANDANLICINDAN: 

Gölcük Deniz fabrikalan U. 
Md. ait Gonca vapurunun tami 
ri 8 Ağustos 932 tarihine müaa 
dif pazartesi gilnü saat 14 te. 
Yukarıda yazdı vapurun hiza
sında gösterilen elin ve saatte 
kapalı zarf usulü ile münakasa 
ıı icra olunacağından ıartname 
sini görmek isteyenlerin her 
gün ve tamiratı yapmak isteyen 
!erin de münakaıa gün ve saa
tinde Kasımpaıada İstanbul De 
niz Kumandanlığmda tqekklll 
eden komisyona lilzumu miira
caatlan. 

Halepli Silnnetçi Batı Zade 

SÜNNETÇİ 
AHMET MAHMUT 

Sirkeci: B"!ir Kemal - M. Cevat 
eczhaneoi kartumda T. 21486. Ka

dıköy 6 yol ağzı T. 19. 

Sıhhat ve içtimai 
Muavenet vekaletinden: 

Bu sene lstanbulda Fen Fakültesinin (F.K.T.) sınıfına d 
nm etmek üzere leyli Tıp talebe yurduna tam devreli lise v 
tahsil itibarile buna muadil musaddak resmi mekteplerden en i 
ve iyi derecede mezun olanlar alınacaktır. Talebenin yemesi, y 
maaı ve üıtü başı Yurtça temin olunur. Ve ayrıca ıehri muayye 
mikdarda muaveneti nakdiyede bulunulur. 

Kayıt ve kabul sureti· ' ve tartları ıunlardır. 

1 -Talipler el yazılarile muharrer ve muvazzah adreslerin 
havi atağıda beyan edilen evrak ve vesaika raptederek nihay 
1 Tetrinievvel 1932 tarihine kadar doğrudan doğruya Sıhhat v 
İçtimai Muavenet vekaletine göndereceklerdir. 

A : Türkiye cümhuriyeti tehaaıından bulunduğunu natı 
hüviyet cüzdanı, 

B : Tam devreli liseden mezun olduklarını mübeyyin mek· 
tep 9ahadetnameıi veya tasdikli ıureti, 

C : Tahsil etmit olduklan müesseselerden alınmıı hal ve 
hareketlerinin mazbut ve kusunuz bir derecede bulunduğunu 

müt'ir hüsnühal varakaaı. 
B : Mütehaaaısları tam hastahane heyetinden istihsal edil 

mit nilmuneıine muvafık ve muaaddak resimli bir kıt'a sıhhat re 
poru (Bu rapor hastahane ba9tabipliklerinin mübürile mühürlü 
ve mazruf olarak talipler tarafından diğer evrakile birlikte gön· 
derilecektir.) Bu hastahaneler Ankara, Sivas, Erzurum, Diyar. 
bekir nümune hastahaneleri, İstanbul çocuk hastahanesi, İzmir, 
Bursa, Konya, Adana, Samıun memleket hastahanelerinden iba· 
rettir. Buralarda muayene olunnmak için bu hastahanelerin men. 
ıup olduklan valiliklerin Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlük 
!erine talipler tarafından bizzat müracaat olunacaktır. 

E : Sureti aşağıda münderiç Noterlikçe musaddak velileri 
tarafından ve veliıi bulunmayanların kendileri tarafından veril
mit bir kıt'a taahhüt senedi, 

F : 4, 50 x 6 eb'admda üç adet fotoğraf, 
2 - Yaıları 22 yi geçkin olanlar ve tahsillerini ve ileride 

mecburi hizmetlerini ifaya mani bir hastalığı ve arızası bufunan
lar kabul edilmezler. 

3 - Vekalete gönderilecek olan mezkur evrak ve vesaikin 
alındığı ve kabul edilip edilmedikleri taliplerin ııösterecekleri 
adrese on beş gün zarfında tebliğ olunacaktır. 

TAAHHÜTNAME SURETl 

Leyli Tıp talebe yurduna kabul edilerek tıp tahsil edip her 
hangi bir Tıp fakültesinden tabip olarak net'et eylediğinde (ey
lediğimde) 9-6-1932 tarih ve 2000 No. lu kanun mucibince mez
kôr Yurtta ~geçirdiği (Geçirdiğim) zamanın iki sülüsü kadar 
bir müddetle Sıhhat ve içtimai muavenet vekaletinin tayin ey. 
liyeceği mahalde ifasına mecbur olduğu (Olduğum) hizmeti ka 
bul etmediği (Etmediğim) veya kabul edipte müddeti muayye
nesini bitirmeden terkeylediği (Eylediğim) takdirde kendiıi 
(Kendim) için sarfedilen paranın iki mislini ödemeğe ve Tıp 
tahsilini terkettiği (Ettiğim) veya sıhhi aebepler haricinde Fa
külteden daimi olarak çıkanldığı (Çıkarıldığım) ve mezkiir yurt 
ta bir seneden az bir müddet kalarak yurdu terkeylediği (Eyle
diğim) takdirde keza kendisi (Kendim) için ıarfolunan parayı 
ödemeği müteahhit zamin ve mütekeffil olduğumu natık iıbu 
senedim tanzim ve mütarünileyh V ekilete tevdi ve ita kılındı. 

(3158) 

M.M.V. Hava Müsteşarlığından 
1 - Askeri raaat iıtasyonlannda münhal olan mahallerde 

İstihdam edilmek üzere 16 memura ihtiyaç vardır. A9ağıdaki şe
rait dahilinde bu memurlar Ankarada altı ay rasat kursu görecek 
ve kursun ba9ladığı eünden itibaren 52 : 75 lira ücretle iıtihdam 
olunacak vekuraun hitamında aıkerimenıurlar kanununa tevfikan 
ve derecesine nazaran muvazzaf askeri rasat memurluklarına ta
yin olunacaktır. 

2 - Talip olanlar mufasaal adreslerini ve aıağıdaki vesaiki 
raptederek bir istM:la ile 1/8/932 tarihine kadar hava müste
ıarlrğma müracaat edeceklerdir. Talip adedi fazla oluna imtiha 
na tibi tutulacaklardır. 

A) Yüksek mektep mezunu, ihtiyat zabiti olmak. 
B) Liıe mezunu 
C) Aıkeri haatahanelerde muayene edilmek ve askeri me-

mur sıhhatini haiz ve her iklimde istihdam edileceğine dair rapor. 
D) Manii istihdam bir hali olmadığına dair poliı vesikası. 
E) istihdam edildiği mahallerden hüsnü hizmet vesikası. 
F) Tercümeihal ve üç kıt'a fotoğrafı. 


