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Sahip ve Bafmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
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Piyasadaki tereddüt ı İktısat vekili vaziyeti 1 

ve endişenin sarahatle anlattı 

Gazi Hz. 
Reislcilmhur Hz. dün 

kaplıcadaki dairelerin
de meşgul olmuşlardır. 

sebepleri nedir? 
• • 
ıçın Emniyet telkin etmek 

iktısadi politikada 
istikrar olduğu anlablmalıdır 

Memleketçe, iktısadi hayat ı ihtisas kabiliyetlerinden mut
üzerinde en çok hassas buluna- laka istifade edeceğiz. Ortada 
cağı.mız bir andeyiz. Böyle za· bunun aksini gösterecek bad'i
nıanda en fena fey, tereddüt seler oluyorsa, dikkatsizlikten, 
ve müphemiyettir, içinde yaşa- bilmemezlikten geliyor. Memle 
dığımız ahval ve teraite vukuf- ketin iktıaadi rejimini değittir
ıuzluktur, azimet noktaaile ha· mek hiç birimizin aklından geç
reket istikametini bilmemektir, mez. Böyle bir ihtimali varit 
hasılı devletin iktısadi politi- ııörenler, bir an evvel fikirleri. 
kası hakkında mütereddit ol- ni değittirainler .. " 
nıaktır. idare edenlerle idare edilen-

Sebepleri, amilleri, mes'ul- lerin görütleri ve dü,iinütleri 
lerj bir tarafa bırakıyoruz; fa- arasında bu kadar aykınlık o
kat şu muhakkak ki, piyaaa- lııraa umumt vaziyet etrafında 
ınızda tereddüt, endite ve ya- toplanan endite ve tereddütle
rına karşı emniyetsizlik ifade re hak vermek icap ediyor. Ha. 
eden bir haleti ruhiye vardır. yat itleri.nde, iktııadi hayatta 
Bu haleti ruhiyeyi doğuran i.- vuzuh kacı·ar müessir bir kuv
ıniller, acaba hakikatlere mi. vet olmaz. Ortada ebik olan. 
Yoksa evhama mı istinat edi- demek ki; vuzuhtur. Eğer el
Yor7 karı umumiye için karanlık o-

Piyaaa ile, İ§ hayatile u lan noktalan bir an evvel ay
çok alakadar olanlara vaziyeti dınlatmak memleket . hesabına 
•orarsanız, hemen hepsi fikir- bir kuvvet olacaksa niçin bunu 
lerinj ve enditelerini, a9ajı yu. yapamıyoruz? 
karı, §Öylece anlatırlar: lktıaadi hayatımızı kapla-

"ltlerin ııiditi emniyet ver- yan bu tereddüt havaıınm, 
nıiyor. Umumi buhran fiatları böylece devamı, fÜpbe yok ki, 
alt üıt etmişti. Bir çok tedbir- yeni zararlara meydan açar. 
ler aldık. Fakat nisbi iatikrar Sermaye ve sermayedarlar çok 
henüz teeaıijı etmedi. Kanun- korkak, çok örkek olurlar. it 
larunızda istikrar olmadığı fik- ve teşebbüs sahasından kaçan 
ri yalnız ecnebilerde değil. paralar, mutlaka memleketin 
ınsnleket çocuklarında da zararınadır. ltsizleri azalta. 
hasıl olmuflur. Bunmı i- cak, halkın tediye kabiliyetini 
~İn itlere ve teşebbüılere arttıracak letebbüslerden en zi
•nanarak giremiyoruz. Bugün yade devlet hazinesi istifade 
Verilen bir muafiyet yarın kal- eder. Bence günün en mühim 
dırı!ıyor. Bu yüzden bir müte- ve müstacel meselelerinden bi
tebbia hiç olmazsa üç bet sene- ri de efkarı ıımumiyede kanaat 
Ye ,amil olmak ÜZel"e bir it haline gelen bu haleti ruhiyeyi 
Proğramı yapamıyor. Halbuki izahlarla, temaılarla, misaller
'!l'ai teşebbüılerin müıbet ne- le bir an evvel düzeltmektir. 
t~ce vermeleri için beş on sen&- Siirt Meb'uau 
lık normal, müstakar zaman ve MAHMUT 
~eaai iıter. Bu gidit, devletin 
iktııadi politikası hakkında 
liirlü türlü ilıtimallere yol açı
Yor. Devletleştirmenin hududu 
ile olacak, devlet neleri yapa
k8k, neleri efradın elinde bıra-

acak. Bunu bilen yoktur. Kon
tenjantman sistemi dahili aana
)'İ İçin ümit ve imkan kapıları
tıt açmı9tı. Son kararname ve 
jon tadilat; bu ümit ve imkin
;rı yarı yarıya kapamıştır. 
eşviki sanayi kanunu, dahili 

•ıuıayimize kuvvetli bir meınel 
~llı~k vaziyetinden çıkabilir. 
•zıyetteki müphemiyet ve le

jeddütteu korkanlar, sermaye
erini korumak çarelerini ara. 

l'orlar. lstanbulda ihtiyaçtan 
ta:ı:Ia apar\ıman intasma kal
. anlar, bunu mutlaka karlı bir 
1! diye yapmıyorlar. Çoğunun 
~.ııa maksadı paralannı, kir ge
h•rıneae bile, maddi bir kıymete 
•iilamaktır ilh .... " 

Maatteeaüf ekseriyetin bu 
larzda dütündüğü ıımumt vazİ· 
)etiınizi bu suretle gördüğü a
çık bir hakikattir. Aleyhimizde 
~ile olsa, her hakikati açık aöy· 
';llıekte, açık görmekten çe
~ııınemekte daima faide var-
~r. Efkarı umumiyede yaşayan 

h!r kanaat ve hakikati olduğu 
t•hi öğrenmek ne kadar la
~•ınıa ayni mevzua temas eden 
~iihim batka bir hakikati de 
11Ylece bilmek o kadar lazım 
e zaruridir. 

ikinci hakikat le ıudur: 
llndan bir kaç gün evvel dev-
• İn en büyük teflerinden, ken
ı kulağımla §U sözleri i9ittim: 
"Devletçiliğimizi genit bir 

.•nada almak doğru değildir. 
ız, ıadece efradın bataramı-
ilc11ğı itleri devlete yaptırmak 
. raftarıyız. Dahili ıanayiimi-
1 himaye ve inkişaf ettirmek 
aslı bir şıarımızdır. Memle-
telı:i tetebbüı, sermaye ve 

Müessif 
Bir irtihal 

Mülga ayan reisi Rlfat B. 
11efat etti 

Tee .. ürle l aber aldığnnıza göre, 
Mülga ayan ı P'•i ve eabak Maliye 

yan eyleriz. 

Nazın Rifat Bey 
evvelki gece irti
hal etmiıtir. Rİ· 
fat Bey Anadolu 
Ajanıı umumi 
müdürü ~vaf
fak ve Hariciye 
müstqan Nu
-nan Beylerin p-.. 
!eri idi. Merhu-

. mun kederclide al 
lesine Muvaffak, 
Numan Beyl
taziyetlerimizi be 

ISTANBUL, 27. A. A. - Mülga 
Ayan Mecliıi Reiıl ve eabak Maliye 
Nazm Rifat Beyefendi uzun bir 
hastalıktan sonra bu gece irtihal et
miştir. 

Merhum en eski Türk hanedanla.
nnclan olan Menemenci oğlu aileal
nin reiıi ve Ajana Müdiri Umumisi 
Muvaffak ve Hariciye Miıteıan Nu 
man Beyefendilerin pederi idi. 

Daha 20 yqmda iken hürriyet mil
cadclelcrine ablnuı, büyük vatanper 
ver Namık Kemal'e intisap ederek 
onunla birlikte çalıtımt ve daha aon 
ra ona damat olınuıtur. 

Memleketimizin en muktedir ve na 
muılu maliyecilerinden olmakla ma. 
ruftu. 

Meırutiyeti müteakip bir lıaç de
fa Maliye Nezaretini idare etmiı n 
bilahare Ayan Riyaıetine tayin o
lunmuftu. 

Bütün hayab pırlanta gibi temiz 
geçen merhum, 76 yqında idi. 
Ajanı bu hazin veıile ile gerek 

kendi Mi1diri umumisine, gerek Nu .. 
man Beyefendiye ve gerek merhu
mun bütün kederdide ailesine tazi
yetlerini arzeder. 

Cenaze bugünkü pazar giinü Ka
lamıt iskelesi karıısındaki ikametgil 
hından ıaat 11 de kaldmlarak Ka
racaabmet'teki aile kabristanına def. 
neclilecektir, 

On milyon liralık maddei 
iptidaiye fabrikalara yetişir 

Vekil Beg dün Avrupaga gitti 
lktıaat vekili Muatafa Şeref B. 

dün Tokatliyanda bir çok zevatm 
ziyaretlerini kabul ve bu meyanda 
Avuııturya maalahatgüzan M. 
Biaehof, laveç aefiri ve Fenerler 
idaroi müdürü Connandant La 
F erri~re ile afyon ve Manifatura 
tüccarından bir heyet vekil beyi 
ziyaret ederek bazı temennilerde 
bulunmıqlardır. Manifahıracılar 
heyeti; Ahmet Ata, Apdülkadir, 
Haddat müeaaeaeainden lanail 
Hakkı, beylerden mürekkeptir. 
Manifaturacılann temennileri fU• 
dur: 

Manifaturacılar --11:ontenjan 
lbtesinin netrinden eVYel, bir kıa 
mmm paraamı peıln vermek sure 
tile Avrupaya bazı etY• aiparit et 
miJlerdir. Bu mallara makabil .,... 
rilen senetlerin vadeal de yakında 
gelecektir. Siparit edilen mallann 
bir kıamı da gümriiie gelmiJtlr. 
Son kontenjan listesinde manifa• 
tura ldbali takaaa tabi tutuldufun 
dan yeni kontenjanda manifatura 
yoktur. Halbuki manifatura tüc· 
carı ihracat ile me•sul ohnadıkla· 
nndan, aİparit ettikleri ma ilan id 
bal edebilmek müaaadealnl htib· 
sal edemedikleri takdirde, cüm· 

<Devanu 6 rncı sabi/ede) 

Diln geni kararnamenin 
tatbikatı etrafında izahat 

veren lktısat vekili 
Mustafa Şeref Beg 

Yeni talimatnamede 
ne kayıtlar var? 

Oda idare heyeti ve ihracab 
tesbit komisyonları he. 

men her gün içtima edecekler 

Talimatnameyi Aynen Dercediyoruz 

Ticaret odası birinci reisi 
Nemlizade Milat Bey 

Yeni kontenjan lrararnameainin 
talimatnamesi dün alakadar maka
mata tebliğ edilmittir. Talimatname 
çok mühim mevaddı ihtiva etmekte
dir. Yeni talimatname bilhaaoa tica
ret odalarına ve Oda riyasetine mil
him vezaif tahmil etmektedir. Ta. 
limatnameye nazaran, son kontenjan 
kararnamesi ile ilga edilen A. B. C. 
E. F. H. z. llıtelerine dahil l!f:radan 
1 Eylwden e-nel ~ere &'el. 
mit olanlar veya bu tarihten eyyel 
ıipariı edilenlerin . Ey~~ zarfında iı. 
haline müoaade eclilmittir 

Bu hakkı haiz olanlar mukavele 
veya ıiparit mektubile ve bütün ve
aaikle keneli imzalanın laııyan bir 
iıtida ile mahalli Ticaret ve oanayi 
odası riyaıetine müra"!"t edecekler
dir. Bu müracatlar tanh ve numara 
ırraoile bir teflere kaydedilecektir. 
Oda riyaseti iıtidayi tevdi edildiği 
günün erteıi &'Üne kadar Oda idare 
heyetlerine tevdi edecek ve Oda ida. 

(Devamı 6 rncı salıHede) 

Meclis reisimiz 
Dün geldi 

Dairei intihabiyele
rinden memnunen 
avdet ediyorlar .. 
Büyük Millet Meclisi Reiıi Kilzun 

P f . Hz. dün oabah bir müddetten
beri bulunduğu dairei intihabiyesi 
olan Balıkeıirden avdet etmiıtir. 
Reiı Pı. Hz. gelirken Bandırma'da 
bir gece kalmıı, oradan Erdek'e git. 
mi, ve tekrar Bandırma'ya avdetle 
Gül Nihal vapuru ile ıehrimize gel. 
mittir. Pı. Hz. erkilnı mahalliye ve 
~ehrimizde bulunan meb'aılar tara
fından karıdanmıt vapurdan çıkarak 
doğruca Dolmabahçe 5Bl'ayındaki 
dilll'ei mahsuoal8l'ını teırif etmiıler
dir. 

Meclis Reiıimiz, sarayda bir mu
harririmizi kabul ederek Balıkesir 
seyahatlerine ait intibalannı ıu ıu
retle izah buyurmuılanlrr: 

- " Balıkesir'de bir kaç gün kaJ. 
dnn, civar kasaba ve kazalardan ce
len bazı zevatla görüıtüm. Her ta. 
rafta olduğu gibi, orada da iktisadi 
vaziyette bir az 11kmtı varsa da, bu, 
öyle çok ehemmiyetli bir buhran ha· 
linde değildir. Hatta, geçea ıene va· 
ziyetleri bozulmuı olan bazı tacirle
rin bu ıene vaziyetlerini iılah etmiı 
bulunduklarını gördüm. 

Mahsul vaziyeti de, ceçen ıeneye 
niıbeten çok eyidir. Billııı11a, zeytin 
mahıulü geçen ıenekinin bir kaç 
miıli fazladır. 

Ummni olarak diyebilirim ki, g• 
çen ıeneye niıbeten her noktai na· 
zardan terakki huıale celmiıtir. Ba
lıkesir • Kütahya timendiferinia ya· 
pılmuı, Balıkeoir Vilayetini, daha zl 
yacle inkitaf ettirmektedir. Biltiln 
Viliyet dahilinde genılı: billdlmet Ye 
gerek halkta büyük bir gayret ve 
faaliyet mevcuttur. Maarif hareket
lerini de nek canlı buldum. Bilhaaoa 
yeni ıiıtemde yapılan Maallim -;k
tebi bina11, memleketin çok milhım 
irfan ihtiyacını temin eclecek bir kıy 
mettedir." 
Kizmı P f· Hz. bir iki giine kadar 

Y alovaya gidip avdet eclecefinl, 
Meclloin içtimaı için henüz Z&IMD 

bulunduğunu ilave etmitlerclir. 

Kış yaman 
Olacak! 

Diyenlere inanma
yınız. Fatin 

Bey böyle söylüyor 
Henüz yaz ortaımda aayılıru. 

Buram buram ter döktüğümüz bu 
ağuıtoa aıcakla· 
rmda ortada bir .--~-.... ..-
takım soğuk fAY I 
alar dolqıyor: 

- Bu aene lut 
ıiddetli olacak· 
11111 ... 

Kıtm ıiddetli 
olacatı, ne vaaı· 
ta ile Ye nuıl bi· 
linir? demeyiniz. 
Bizde menim ye· 
miflerinden bile 
dört bet ay sonra 
girecek kıt hak· FATiN B. 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

" Akıam ,, ın 
Dürüstlüğü 
Akıam gazeteai dün bize cevap 

vermeğe kalkarak, ııazeteJerin 
intiıar ıaatleri haklnndaki nflfrİ· 
yatımız.ın '?'araza müıtenit olduğun~ 
iddia ediyor ve aenelerden ben 
kendiıile uğraıtığmıızı yazıyor. 
lntiıar saatleri meaeleai hak~da 
geçen cün yazdıklanmız• ılave 
edecek bir teY yoktur. Biz olanı 
kaydettik. "Meaele bir formalite· 
den ibarettir. Ve &'azetelerin be
yannamelerini değittirerek İlte
dikleri aaatte çıkmalarına mini 
yoktur." dedik. ıenelerden beri 
kendiafle uğraımamıza gelince; 
biz Akıamla me4gul değiliz. O ka 
dar me4gul değiliz ki her gün e· 
hemmiyetli havadialerimizi merci 
göatermeksizin aütunlanna nak
letmeıine karşı dahi likayıt kal
dık. Yalnız dürüstlük değil, ka· 
nun bile merci gÖaterilmeaini em
rederken, Aktamm; havadiılerile 

Zafer bayramı günD açılacak kitap sergisinin 
pavlyonları yapılıyor (Tafsilatı iç 1ahifemiıde) 1 

beslendiği sabah gazetelerine dü
rüıtlük dersi venneğe kall<ıtm••ı 

.. lün tür. 

!Şükrü Kaya B.Anado
'Iu seyahatinden döndü 
Memleketin her tarafında bir 
terakki ve umran canlılığı var 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, 
Zonguldaktan baılıyaralr Karadeniz 
sahil vilayetleri ile Erzuruma kadar 
bir tetkik ıeyahahna çıkmııb. Şük
rü Kaya Bey aeyahatini ikmal ede
rek, dün öğleden sonra Karadeniz 
vapuru ile, ,ehrimize dönmüt tür. 

Vekil Beyle birlikte kendilerine 
refakat eden kalemi mııhouı müdü
rü Ekrem, Hukuk mÜf&vİri Ekrem, 
yüzbaıı yaverleri Arif Beyler de gel
mİftİr. 
Şükrü Kaya Bey nhbmcla Vali ve 

Belediye reiıi Muhiddin, muavini 
Ali Rıza, poliı müdürü F ebmi Bey
lerle bir çok zevat tarafından iıtik
bal edilmittir. 
Şükrü Kaya B. iıtikbale &'elenlerin 

birer birer ellerini odamt ve aeya· 
batından çok memnun clöndiiğünii 
IÖylemittir. Şükrü Kaya Bey, mü
teakiben Muhiddin Beyle birlikte Yİ
layete gelerek bir müddet metcul 
olmuıtur. '""·-"" 

Baıveklli ziyaret 
Dahiliye Vekili vilay- sılrtıJo. 

tan •onra nhtnndan motcını binS"eık 
Kadıköyündeld haneoine gitmiı. bir 
müddet lıtirahattan IOIU'll H.,.ı,eıı... 
da'ya geçmİıtir. Şükril Kaya Bey, 
Heybeliadada Batvekil 1- p.,._ 
nm biraderi Hasan Rıa Beyia kllt
küne giderek Paıayı ııiy-~ 
tir. 

Bat vekil ile Dahiliye V elrllinin mll 
likab uzun ıünniq " Şikrii Kaya 
Bey aeyahatı hakkmda izahat Y•
miıtir. 

Dahiliye vekilinin beyanah '--~~~-"""'=---.... 

Vekil Bey dün bir muharririmiae 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 

Dahiliye vekili 
Şakra Kaga Be11 

Istanbulda ilk defa 
Balkan şampiyonası 

•• 
Uç Balkan memleketinden se. 
çilmiş tenisçiler geleceklerdir 

Memleketimizde ilk deh olmak 
üzere bir Balkan f&IDPİyonaa ya&»

lıyor. Bu flllllpiyona da Balkan tenle 
ıampiyonaaıclır. 

Musabakalan Türk atletizm feci... 
ruyonunun aeçtiı}i ve T..nik Hao
car, Suat ve E. Ohaneayon be,ı.. 
den terekkijp eden bir heyet 0.
-...ı.teclir. 

Bu komite bir ay n....ı Balkan 
devletlerinin hepsine birer mektup 
yazarak turnuvaya iıtlralr etmelerini 
rica etmiıtl. Yugoılaorya bariç bü
tün devletler eoaa itibarile bu dantl 
kabul etmiıler ve Ronmnya ile Bul
gariıtan göndereceği oyunculann 
iıimlerlni komiteye bildirmiılerclir. 

Bu muaabakalar bütün Balkan 
devletlerini çok yakından alilıaclar 
ettiği için, her devlet tenlaçilerinla 
en eyilerini ıeçmiıtir. 

Romanya, Balkan tumu.,,...ına çok 
ehemmiyet verdiği için ıuf bu 11111· 
ıabakalar için ayn bir ıeçme yç. 
mıı ve bu a~yide sak ~ iki 
oyuncu lıazanmııtır. 

Romanyayi temıilen ıehrinıhde 
çarpıfBCalı olan bu oyuncular tım
lardrr: 

M. Alexancln Botez Ye M. Jean 
Bunea. 
Mümaıil oyuncular oeçmelerde en 

kuvvetli rakiplerile çok ıdo mÜlft• 
bakalar yaptıktan sonra Romanyayi 
l stanbulda yapılacak olan Balkan t&
nis tumuvsında temıil ebnek hakkı· 
nı bihakkin kazanmıılardrr. 

Sedat Beg 

Belha taiesllerinln p eyi tanı
dıldan Ye senelerden beri bütün 
millt u.çlarda Bulgariıtanı temail 
etmlt olan tenlııçilerclir. Memleketi
mizde oynayacak olan Bulgar tenio
çilerinla lolmlerl ıunlardırı 

M. Briola• Jordanoff ve M. Stnı
chlmlr Souroudjiyeff. 

Ba muııabıklar Bulgariıtaıu Atma 
Olimpiyat oyunlarmda da temoil et
miflerclir. Ondan baıka Prat ıehrl 
muhtelit! ile Sofyada yaptıktan mıı
him bir maçta ela rakiplerini kabir 
bir farkla yenmlılerdlr. 

Yunanlstana gelince 
il Yunanlıl8l' tertip komiteGnln yap. 

Bulgari1ıtana ge nce.. bğı müracaata müsbet cevap vennlt 
renklerini Türkiye 
k bütün (Duamı 6 IDCI ll!Jbif..JeJ 
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KEMALİZM NEDİR? 
HARİCİ HABERLER 

Selii.nik - Ana/ arta - Ankara .. 
Yazan: Edirne meb'u•u llehmet Şeref 

1 
1 Hele bir lokomotifin üstünde 

ı ' bir Türk çocuğu görmek adeta, 
: alemin yedi acibesinden birini 

tema,a etmek gibi, hayretle sey 
ı redilecek ve inanılmayacak bir 
ı İs idi ! Mutlaka o makinist. ıay 

r~ Türk olabilirdi ve Türk böy 
1 le iş ler yapabilir mi kanaati ha-

kimdi. • 
Bugün Meriç kenarından Fı

rat kıyısına kadar bütün şimen
di ferle ri hem yapan, hem işle-

kuvveti elinde tutacak, ıuurlu 
ve iradeli bir ıahıiyet memle
kette "sıra Te sayıı" yı teaiı 
eder ki bu. rejimi kurandır. 
Normal bir varlık... Dirayeti. 
fetaneti, keskin görüfii ve kuv 
vetli aezişidir ki Mustafa Ke
male vataoı kurtartmııtır. Ni
zamıızlık, dünyayı sarmıştı. 
Ruslar, ilk admıda bu nizama 
koıarken, bambatka bir rejim 
kurdular. 

ten ve hem her türlü itlerini Italyada ise: Hiyanet, izmih 
çevıren Türk çocuklarıdır. lal eserleri göründü. 

Devlet demiryollarını itle
ten Türk yavrularının vagonla
rı. i şleri çalışmaları, temizlikle
ri yanında hala eski devrin 
memlekette dikilmit birer ka
zık gibi auran tark şimendife
rile, İzm ir kasaba ve temdidi 

Niti, Ciyoletti, Tafta hüku
metleri battan başa memleketi 
teşevvüıe düıürmüşlerdi. ve bu 
nun içindir ki orada yeni bir 
nizam (idare) ~klinde kurul-
du. 

şimendiferleri, adPta medeni bir Lenin'nin proletarya dikta
ir san yanında, yüzü gözü bo- törlüğü, bol,evizm ile Duçenin 
yalı , kafasında kut tüyleri dal- devlet kudreti ve fatiat idare 
galanan yarı çıplak bir Hotan- usulünü mukayeseye asla yol 
tolu adam gibi kalıyor .. O ka- yoktur. Biriıi tam manaıile ide
dar berbat, o kadar kötü idare lojisi , felsefeıi yapılan ve her 
edilmektedir. · gün biolerce fikir sahipleri-

l s tanbulun. saray zamanın- nin üzerinde itlediği bir m&
daki telefon defterile, bugünün tod dahilinde yürüyen bir yeni 

, defterini açınız. Size it adamla- idealdir... O teki iae yalnız bir 
1 rını r. adresleri şu iddianın cao- idare tarzıdır. Birinde yıkmak 

lı delilini gösterir. Cihat ve iç- kudreti çoktur. Eıkiye, maziye. 
tihat arkadaşım, kaaim ve aziz teallc'.ik eder her şeyi yıkar Te 
dcstum Mahmut Celil Bey aala yıkılanın ardından bak
( lzmir meb'usu) geçende, dai- maz. 
ma Mustafa Kemal Türkiye inandığı bir sistemi. çok düz 

sün ve kunetli metodla mem
lekete tatbik ellmekle m~gul
dür. 

sinin iktısadi inkitafma dair 
yaptığımız hasbihallerin birin
de bana demitti ki: 

- Bilir misin, Şeref! Şu bi-
zim Anadolu sigortasına kartı Muvaffak olup olmadığı bat 

ka meseledir. memlekette bu işi gören gayri-
türklcrin, başlangıçta dudakla- Oteki, milletin enerjisini, 
rı is tihza ile büküldü.. Sonra idare yolunu, hükumet içinde 
biraz irgildiler, biraz sonra toplayarak, bir elden yürütme
aört yanlarını sivrisinek kapla- ğe çalı,ıyor ... ltalyayı düşkün
dı .. . Ve daha biraz sonra hay- lükten, dağınıklıktan kurtar
ı· ·tlere C:üştüler .. Nihayet anla- makla beraber, bu rejim, bir i
cl ılıır ki Türkler de çok kuvvet- dare rejimind'en yukarı çıka· 
li si gortacı olabiliyorlarmış.. maz. Onun kurulduğu iklim, 
Benim çocuğa, en çok iş hece- millet ba,kadır. 
rer: en mütehassıs bir gayri Orada hava başkadır, Kral 
Türk feytan sigortacı ile bir si ve papas vardll'. Terbiye ıiste
gor ta işinde, bir meseleyi hat- mi taban tabana zıt gider. Zira, 
!ederlerken, bu işin öyle olma
dığını bilmem hangi sigortaya çocuk mektepte din dersi alma 
dair büyük bir eserde yazılı ol- ğa mecburdur. Layık sistemini 
duğuun söylemiş ... Derhal be- din sistemile uyuıturmağa çalı 
nim çocuk: fırlar ... Kilisenin emvalini mü-

sadere ederken papaa himaye 
- Oy\edir amma, siz o kita- eder. Sermayeden ağrr vergi 

bm galiba eski tabını okumut- alrrken, ıermayeyi çok kunet 
sunuz ... Halbuki şimdi basılan le himayesine alır ve hatti bir 
o kitabın 'u ıon tabındaki bu ltalya ıermayesini korumak 
meseleyi okuyunuz... için mücavir hükümetin bir 

Deyince şaşırmış kalmıştır. 9ehrini topa tutmaktan aıla çe 
l~ Bankasını kurduğu~uz va- kinmez.. 
kit bunu Türlr çocuklarile bece- 1 
remeyeceğimizi söyleyenler çok .. lta_ly~yı sanmış olan teşek
oldu.. Bugün, z.annedersellb küllen hıç acımaksızın yıkmı,. 
yalnız Tür!< çocuklarıdır ki sa- tır: 
mimi ve müstesna bir ıiy ile it Milli seviye her tetekkülü 
Bankasında çalıfıyorlar... çiğnemi,tir. Bu yıkılan enkaz 

Beuthen 
Davası 

Yeniden rüyetine 
imkan görülmeyor 

BERLIN, 27. A. A. - Beuthen 
davuı clolayııile Pruaya diyetindem 
Nazi mebuılardan M. Treialer, Pruı 
ya adliye nazırından Diyetin busulİ 
bir encümene 2 ve 3 eyliilcle ıneaele
nin doayaaını tetkik etmek ve dava
nın tekrar rüyetini teabil için mah
kUmlan dini-ek mezuniyetinin v&
rilmesini ıstemiıtir. 

Pruaya nazırı, bu talebi mahkeme 
lerin iıtiklali prensipine muıayİr ol
dugunu söyliyerek reddetmiıtir. 

Von Papen tktısadi 
programla nıefgul 

BERLIN, 27 (A.A.) - - Hü 
lı:ıimetia yann M. V on Papen ta
rafından ana hallan bildirilecek 
olan iktıaadi proıramı birçok ıı
dai maddeler ve bilhaaaa yumur· 
ta, hububat, et, harranat Ye tere 
yağı için bir idhalat lı:ontenjantma 
nı tesbitini derpİf etmektedir. 

BERLIN, 27. A .A. - Gazeteler, 
ba,vekil fon Papen'in nziyeti ha
zn .. ve derpiı edilen tedabir halı:lı:m 
da mÜf"vere etmek üzre Pazartesi 
ıünü ıarki Pruıyada Neudeck'de 
bulunan mare,aı Hindenburır ne:zdin 
de ıideceğini yazıyor. 

lngiltere bir Alman 
tayyare-

cislni davet ediyor 
BERLİN, 27 A.A. - lngilte 

re. hükıimeti yelkenle uçma me 
sailinde mütehaıııs olan ve 
Mail! kanalı üzerinde ilk defa
ki uçlJ.!U ile Daily Mail müka
fatını kazanmıt bulunan tayya
recisi Robert Kremfeld'i Hin
distan' da ve bilhassa Bombay. 
Kalküta, Delhi, Madraa, LahM 
ve Cawnpore' de yelkenle uçma
ğa mektep ve tayyare limanları 
vücude getirmek için davet et
mittir. 

Düttiiler mi? 
LONDRA, 27 A. A. - Lon

dra civarındaki Croydon tayya
re meydanı Atlas Okyanotu 

tayyarecileri Lee Te Bochkon' • 
nun muvasali.tl-:'!ri ihtimalile 
dün gece sabaha kadar tenvir e

dilmif tir. 

Mumaileyhimanın benzin ih 
tiyatları saat bire doğTu tükeo
mit bulunuyordu. Maamafih 
şimdiye kadar kendilerindeo 
hiç bir haber alınmallllf bulun
maktadrr. 

Graff Zeppelin 
Servisleri batlıyor 
FRİEDRICHSHAFEN, 27 

A . A. - Kaptan Lelnnann'm 
kumandası altında bulunan 
Graff Zeppelin, Avrupa ile ce
nubi Amerika aruındaki irtiba 
tı tamamile temin etme&e ma-

"Trakya şeker" fabrikasın· içinde memleketi. milleti sevme 
da istisnasız ve yüksek bir ka- 1 yen "ilim" adamlarını .. inkılap 
biliyetle çalışanların hepsi ı tan kaçan hüki'ime~ adamla~ı
Türk çocuklarıdır. Utak şeker nı .... Memlekette dın kuvvetıle 
fabrikasının istihsal i•ini yapan tefrıkalar salan papaslan .. Ya-

T d tuf bulunan seyahatler serisine 
lar hep Türktür. Aıri bir dev- van v,. ipaiz felsefeler doğu- . .. 

Sanjurjo Macar 
Adaya sürüldü Tahtı 
idam edilseymit, 
zevk duyacakmıt 
MADR1T, 27. A. A. - Jeneral 

San Jurjo'nun muhakmıe aünü esna 
ıında ve hükmün tefhiminden sonra 
reiaicümhurun kararını beklediği sı 
rada geceyi naırl geçirdiğine dair 
bazı tahilat verilmektedir. 

Jeneralin doatlarrndan 3 zat öğle
den sonra vaktin büyük bir kısmım 

Bir zamanlar Lord 
Botermer'e 

mi teklif edilmiş? 
BUDAPEŞTE, 27 A.A. -

Saint - Etienne tacının. ,imdi 
Macariıtan'ın Legitimiıte me
hafilini heyecana dütüren bazı 
alım satımlara mevzu teşkil et
tiği zannediliyor. 

Filhakika Lord Rothermere' -
nin Daily Mail gazetesinde neş 
rettiği bir makale, bu tacrn si
yasi bir grup namına Macar va
tanperveri Rakoai tarafından 
bir kaç sene evvel kendisine tek 
lif edildiğini teyit eylemektedir. 
Bu tafsilatı öğrenerek f-evkali
de heyecan ve hiddete düşüren 
Macar Legitimiste'leri, Macar 
tahtını bu suretle teklife kimin 
cesaret etmiş olduğunu bilmek 
iıtemektedirler. 

Meıruiyet taraftarı harekete 
ittirak eden Macar Hiriıtiyan • 
Sosyalist fırkaar Macar tacının 
şeref ve haysiyetinin bu suretle 
payimal edilmesini protesto i
çin bugün Gyoer'de içtima ede
cektir. 

Muhakkak olan birşey varsa 
o da İngiliz lordunun bu iftaa

I tının, Daily Mail gazetesinin aç 
Yukarda Sanıurjo, aşağıda I tığı sulh muahedesinin tekrar 

beraet eden oğlu 1 tetkiki huıuıundaki mücadele-
mumaileybla ıeçinniılerdir. Bunlar- den beri büyük bir nikinam ka
dan biriıi Havaa ajana1D1n Madrit" zanmıt olan lord Rothermere' -
teki mu~abiri mabıuauna jeneral nin haysiyet ve terefinin halk 
San Jurıo'nun hükmün tefhimi gü- d 1 h" ·· ·· f '--"d b"" ü.k" b" araıın a yayı maaına ızmet et nunu evaa.a. e uy ır metanet · .. · d. 
ve souk kanldrkla geçirmi, bulundu- mıyecegı ır. 
ğunu beyan eylemittir. 

Jeneral en ıüçülı bir eseri zaaf bi 
le ıöstermemiıtir. Gülüy.,.. ve lıonu
ıuyordu. Ziyaretçiler çelıilinciye ka
dar jeneral latifeler, takalar yapı
yor ve ki.irt oyunile metgul bulunu 
yordu 

Söz arasrnda dostlarına ıunlan 
aöylemi,tir: 

" Şimdiye kadar hissetmemiı oı. 
duğum yeırlne zevkolarak, idama 
memur bir müfrezenin namlularınrn 
önünde dunnak lı:almııtı." 

Heyeti balrime, reisicümburun iten 
di haklmıclalü müıaadekirane kara
rını telhim için, jeneral oğlu yiizba. 
ır Juıto'nun refalı:atlnde mükemmel 
bir içtiha ile aalıinane akıam yeme
fini yemekte idi. 

Hakimler, biicereye ıirince, jene
ral bilı:imlerln yapacağı tel.liğab İdi 
ma için •yafa bllmut, söyledildeıri 
IÖElere tefddriir etmiı .e yine yeme 
iine devam etmek Üztte yerina otur 
mu,htr. 

Balear&'a ailrdiller 
MADRIT, 27. A. A. - Jeneral 

5an Jurjo ,mablı\ıın edildlfi müeb
bet rürek cuıumı çekmek Üzere 
dün ıabalı. selı«le beraber mahpuı 
bulunduğu ukerf hapiıhaneden çık
ını, ve Balearea adalarmdalıi Mabon 
ukeri lıal'eaine müteveccihen hare
ket eylemiıtir. 

Beraatine hükmedilen jeneralin oğ 
lu yiizbatr Justo, emniyeti umuıniye 
rnüdiirünün emrine amade bir halde 
kalmaktadD". 

lspanga'da müebbed 
mahkliml11et 

Fransa - Amerika 
Ticaret müzakeresi 

PARIS. 27 A.A. - Fransa 
ile Amerika arasındaki ticaret 
müzakerelerinde mahsus bir te

rakki görülmemiıtir. 
Ba,lıca mania, iki memleke 

tin gümrük rejimleri arasında
ki farktır. Amerika en ziyade 

mazharı müsaade millet madde 
sini istemekte ve gümrük rejim 
!erinin hususiyeti itibarile bu 

madde mukabilinde idari nizam 
namelerin ıılabı teklifinde bu
lunmamaktadır. 

Bir Alman casusu 
STRASBOURG, 27 A.A. -

Alman harbiye nezareti zabıta
nından mülizim Kauffman Thi 
onville, Sarrebruc havaliainde 
casuslukla ittiham edilerek gi
yaben iki aene hapıe ve 1000 
frank nakdi ceı:aya ınahkfun e
dilmittir. 

ltalyan ordusunun 
manevraları 

ROMA, 27 A.A.- Dün 

let, mutlaka memlekete büyük ran darülfünun adamlan .. Genç :enıden baılamak uz~e . 29 a
sa.,ayiin yerleşmesini temin e- nesli kucaklamış maarif teşek- guatoata ıaat 5 de Frıednchıha 
der. ı külleri ... Sermayeyi yıkarak. i- fen'den hareket edecektir. Zep-

Bunun içindir ki "Aari Tür- şi işten savutmak için iıtiımar 

1 

plin, Beaançon. Lyon ve Rhone 
kiye" yi kurarken büyük sana- ı eden kızıl adanılan... Fabrika vadisi tarikile Fransa'dan geçe S MAJD~!T· 27

mab· Ak·!'- .-eti. Cdenla~l 
· ' k 1 bal 1 b 1 k · lln urıonun umıy e yı-

~ı 71asları Mustafa Kemal re- apı arına ta asan arı u ur· ce tır. sile, ispanyada müebbet mabkümi-
Jımınde kuvvetle yer bulmuı- ıunuz. Bu ~arumar e_nka~ orta- ı Friedrichahafen, 27 A.A. _ yet müdd .. ti 33 sene olduğu hatırla-

kral ve M. Muuolini hazır ol
duğu halde Perouıe mmtakası 
manevra kıtaatı tarafından en
daht tecrübeleri yapdmıttır.Bu 

endaht tecrübeleri esnasında 30 
dakikalık bir topçu iatihzaratm 
dan sonra bir piyade hücumu 
yapılmıştır. 

tur. undan çekıp çıkardıgı bır ltal- Zepplin cenubi Amerika' ya ait tılmalıtadu . 
Ve yine bun~n .. içindir ki.~- y~d'.r. Buna_ şüphe yo~ ?n~ 1 mezden'evvel Goethe'nin hatıra . filvaki bir insanın hayat': Hazreti 

sırlar asırlar ~~~~ sanaY!~ bır ıdare nızamı vermıttır ki sını tebcil için yapılacak mera- laanrn hayatı olan 33 senedir. 
pazarı olmak yuzuıwlen belını hep genç unsurları, Duçe ko- 1 sime ittirak etmek üzere Fran- Yeni levklfat 
doğrultmayan yurtlarımızda !undan tutarak yetiıtiriyor. 1 kfort'a gidecektir. 
Kemalizm artık bu istismara F · t · t · d ·ı_, / ·· d . atı• sıı emın e ı .. ı esas -
muıaa e edemez. Sekız sene... dr· B ı Tikli" k k ·A •k 'd ik • d 
bir milletin hayatında hatta se- varkı . buro .şe ge aqel 1 oy- men a a tisa t 
k" . b"I d -·ıd· ma ' JUVayı, am e ta· • h" ) 
ızvsanı>:eh 1 et, -~ıgdı""ktır. hakkümüne, sermayeyi kola ın ıtat a ey 

e nı aye o u en sonra k k k • d k f 
dirilme sırrına --büyük milli artı oruma . hın e on erans 
dehanın ıevk ve idaresile-- ka 
vuıan Türkiye 'imdi (İktuadi 
mefkc'.ire) ciliği benimseyerek 
kemale, refaha doğru koıuyor. 

Kara günler, kötü diller, 

( Devanu Clar ) 

Rus mutahassısları 
Aydın'da 

VAŞiNGTON. 27 A. A. -
M. Hoover tarafından içtimaa 

davet edilen iktısadi inhitat a
leyhindeki konferans dün sabah 
müşarünileyhin riyasetinde içti 
ına eylemiıtir. 

MADRIT, 27. A .A. - 8 aiuııtos 
lııyammm neticeai olmak Üzere bü
tün lıpanya dabilinde tevlrifata de
vam olunmaktadır. Tevlıifata hilluu 
aa ihtiyaç bia1ettiren cihet. San Jur
jonun idam <:HM• ifa edilırıi! bulun 
aayclı mürteci anuınn ikinci bir ha 
r~t yapacaldarma dair olan iıaat
trr. 
Diğer taraftan müfritler d• bir ta

kım tehditler aavurmalrta ve adale
tin yerini bulmaıını iıtemektedir. 

Mustafa Kemal Türkiyesinı:le AYDIN, 27 A.A. -Yeni a -
vazife almayan, iıtihkaksız çılacak fabrikalar için Anadolu 
menfaat ardında koşan biçare- da tetkikat yapmakta olan he
lerdir ki onları irtat ve tenvir yeti lzmir' den şehrimize gelmiş 
vazifemizdir .. Yoksa yürüyen 1 tir. Mütehassıslar Filibeli Hacı 

Beynelmilel 
Konferan•lar 

Maverayışeria'da BUKREŞ. 27 A.A. - Lehiı-
bir şey yok tan, Romanya, Çekoslovakya, inkılap onları öğütüp gider. Süleyman mahtumlannın pa-

S muk ve yağ fabrikasını gezdik-
ı ra ve say~ı ten sonra meb'uıumuz Adnan 

KAHiRE, 27 A.A. _ Filia- 1 Yu~oslavy~, ~acariıta~:ve Bul 
. . ganstanın ıştırak edecegı Avru 

Bugün, Kemalizm rejiminin ve Ticaret odası reisi Halim 

Piyade ve topçu araımdaki 
te,nlci mesainin derecesini an
latmak için yapılmış olan bu 

ekzeniz saat 7 'iz den 9 1/ 2 e 
kadar de...am etmittir. 

Mı•ır Baıvekili 
Peıte'ye gidiyor 
PEŞTE, 27. A. A. - Macar bi

lr:Wnetinin YalD olan daveti üzerine 
Mısır Baıvelrili Sttln Paaa 29 aiu .. 
tosta P"!teye ıeterelr: 3 rün kalacak
tır. 

Yeni Zonguldak 
valisi 

ruhu n i zamsu.lıktan, nizama 1 Beylerle birlikte Koçar'lı pa
koı:pıak ve müvazeneli vatan- t mukJnıntakasrnda tetkikatta 
daşla r yetiştirmektir. Türkiye- 1 bulunmuşlardır. Heyet bu sa· 

tınden gelen ve Hıcaz kıtaatı- panın zirai devletleri bloku kon 
nın Maverayışeriada iki memle feransı Stresa da münakit iktı
ket huc!udu üzerinde lngiliz sat konferansından sonra ve fa· · ZONGl:JLDA.K, 27 A.A. -
kuvvetlerine karşı bir harp yap 1 kat Lon<İra cihan konferansın - I Yeni Valimiz Halit Bey bugün 

ıs lduklarına cıair olan haber dan evvel Bül:reste toplanacak Samsun vapuru ile tehrimize · zilli harek 

• 
lzmir'de feci bir as•tn· 

sör kazası oldu 
Asansörle birlikte düşen alt 
polis ağır surette yaralandı 

lZMlR, 27 (Milliyet) - Bugün tehrimizde feci bir asana( 
kazası olmuttur, öğle üatü Karataftaki umumi aaaoaöre bine 
altı polis yan yolda asansör telinin kopmuı yüzünden, uanıör 
birlikte sukut etmiılerdir. Sukutun tiddetinden poliılerin ciiu 
lesi muhtelif yerlerinden yaralanmlflar. birisinin de ayaklan k 
rılmıştır. Mecruhlar memleket hastahanesine kaldınlmıtlardır. 

Asansörcü ameleden ikiıi tevkif edilmiıtir. Aaanıörün ı 
bi bir musevidir. 

M. Venizelos Selii.niğe gitti 
.. ATINA, 27 (Milliyet) - M. Veniaeloa dün Selin.iğe hareket 

Dllftir. Baıvekil Pazar rünü intihabat münasebetile Selinikte müh" 
bir nutuk İrat edecektir. 

Bir taggare filomuzun muvaf 
f akigetli seggahati 

ANKARA 27 (A.A.) - Birinci alay kumandanı Celal Beyin 
yaaetind<; altı tayyareden mürekkep filomuz Eıkitehir · E.rz\rLMUi 
Erzurum · Diyanbekir, Diyanbekir • Adana, Adana . lzmir, Ç 
kale ve Trakya Üzerinden ıeeçrelı, fzmir, latanbul ve Zonpld 
Kastamonu ve Ankara üzerinden ıeçmelı: suretile lıtanbul - EaJriıe 
turunu altı ıründe ikmal ederek bugÜn öiledea sonra Eakitehire 
det ebnİftİr. Tayyare filoau bugün saat 12,JO da tehrimiz Üzerin 
lı:r... bir tur yaptıktan sonra Eskifehir istikametinde yoluna dev 
ebnittir. 

Maarif vekilinin teftişatı 
KONYA, 27 (A.A.) - Bazı cenup ..-iliyetlerindeki mektep t 

kikatım tamamlamalı: Ü:ı:ere, refakatlerinde müfettit Fa:ı:ıl, TeYf 
kalemi mahıuı müdürü Nihat Beyler olduğu halde dün Anlı:ard 
hareket eden Maarif vekili Esat Bey bupn tevakkuf etmeden teh 
mizdt.n geçmittir. 

Antalgalıların temennileri 
ANTALYA, 27. A. A. - Antalya mebusları, belediye. zahire bors 

ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve mecliıi umumi azalarnun i1tirakiyle 
H. fırkası vilayet idare heyetinde bir içtima aktedilmiıtir. 

içtimada buğday mübayaa edilecek vilayetler araaıruı Antalyamn 
ithali. yapılaoak. ıınai müeaseıeJer İçin mütehaıııı heyet tara.fm.dan tetkik 
dilecek viliyetlere Antalyanın da ili.veıi -.e iktiaat velıi.l..ıince tesiı ed 
mekte olan ihracat tespit komisyonlanndan birisinin Antalya da ibda" 
•uıunda Reiıioümhur Hazretlerine, Baıvek1kte, ve lktiaat Vekaletine 
Iİrhamda bulunulmasına karar verilmiıtir. 

Bu karar fırka heyeti tarafından mabmata arzedilrni,tir. 

Brezilyada dahili harpte 15 
bin kişi maktul düştü 

RIO-DE-JANEYRO, 27 (A.A.) - Brezilyada dahili harp e 
smda kurban ıidenlerin 15000 lı:iıiden az olmadıiı aöyl-ekted 
Maamafih bu rakamı büyük bir ihtiyatla teli.kiti etmek icap 
Zira memleketin buıiinlı:ü tetevviitü haliade bunun teyit edilnMı~ 
imkan yoktur. Asilere kartı umumi taarnu: icraıuaa iatiaarea 
zeiro ve Sao Paulo federal hududuna müteYeccilMa yeni lna...tl 
yola çrlı:arrlmııtır. Jeneral Monteiro ıimaldeki 150 mil uual 
daki harp hattını teftiş ettikten sonra umumi taarnu:a ceçllmit old 
ğunu ilin etmiıtir. 

RanaB. 
Aydına gitti 

• 
fzmirden döndü,bu-
gün Foçaya gidiyor 

IZMlR. 27 A.A. - Şehrimi& 

de bulunmakta olan Gümrük ve 
inhisarlar Vekili Rina Beyfen
di refakatlerinde Vali Kizım 

Pata ile İnhisar umum müdürü 
Hüsnü Bey ve ihracatçı tüccar
larımızdan topçu oğlu Nazmi 

Bey olduiu halde dün Aydm'a 
giderek lnhiıarlar t~kilitile 
me,gul olmuılar ve ayni zamaıı 
da hat boyuncfaki Kooperatif 
tesisat ve te,kilitını da ziyaret 
ve tetkik etmitlerdir. 

IZMIR, 27 A.A. - Şehri
mizde bulunmakta olan ıüm
rük ve inhisarlar Vekili Ali 
Rina Beyfendi Anadolu Ajan
sına berveçhi ati beyanatta bu
lunmu,lardır: Aydm'dan avde

Haridye vekiline 
ziyafet 

Hariciye Veltili TeTfik R 
tü Bey dün Büyükadadaa f 
re İnerek Amerika sefiri 
SherriU tarafından teref'ıne .,. 
rilen ötle ziyafetinde hazır 
lunduktan sonra alqam Yal 
ya ritmitlerclir. 

seyahatine 
ANKARA. 27 A.A. - M 

rif Vekili Eıat Bey burün Ka 
seri trenile bir teft1§ seyahati 

çıknnttır. 

Sultan Han lngilte 
utranç pmpiyon 

tan Han İngiltere satranç ş 
piyonluğunu kazanmıştır. 

timde lzmir ıazetelerini oku- yerlettirilir. Ehil ve mukted 
dum. Hepsinde tevhit münue- olan memurlarımızın beyhu 
betile bir çok memurlarm açık 
ta kalacağının yazılı olduğunu telit ve enditeye dlütmeleri 
ıördüm. Benim tarafımdan hiç bu gibi aaılıız n~riata ehemm 
kim.eye bu yolcia beyanat vaki yet vermemeleri icabeder. 
olmut değildir. Tevhit muame- IZMlR, 27 A.A. _ Gümrü 
lesinden dolayı memur adedi- ve inhisarlar Vekili Ali Ran 
nin azalması tabii iıe de bu yüz 
den açıkta kalması zaruri olan B.fendi akşama avdet etmek · 
memurlardan İşe yarayanların zere bu sabah Camaltı memle 
uzun müddet açıkta kalması va- hasını tetkike gitmi,lerdir. V 
rit olamaz. kil Bey yarın sabah Vali Kazı 

Bunlar büyük bir idarede her 
1 Paşa ile birlikte f oçaya 
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1 Ağustosta Defterdarhkta Terfi imtihanları Yapılacak 

Ekonomi 

Bir senelik fındık 
vaziyeti nasıl geçti? 
icaret borsası Yıllık'ta şayanı 
dikkat malumat neşrediyor 

'tıc.reı: borauı 1931 seneoine ait 
IMfnttiii yıllıkta baflıca ihracat 

. olan fındık haklmıda .,.. 
· yetli n p.y.m dikkat bir tet 

l'.-Pllllfbr. Geç.. senenin fın
~eri ve ihraç vaziyeti borsa-

tciJle hiilisa edilmelrtedir. 
1931 Fındık piya1a1ı difer bütün 

• n aksine olarak 930 a naza 
~e 7,88 nisbetinde bir t..-effü 

s.-.:.~:;ıtır. 
n 85,72 kunııtan ibaret 

11nan fiat vasatisini, üiıt jlara 
.. bili 77,34 kurut olan 1912"' va-

83 ile mukayese ettiğimiz takdirde, 
L~ fiatla.-ıııın 1912 fiat seviyesinin 
'1Dde seyrettiğini ııörürüz. 

1111 - ihracatta ııeç., seneye 
bi11edileLilec:ek mıkdarda 

, ton.kus vardır. Bilhusa kabuk
ılıracatı hemen bemen 930 ihraca 
F~ dörtte birine İnmİftir. 
!atların düpmmesini milnhuıran 
. le azlığına atfetmek doğru de-
~· Buna, fındık müstehlilderinin 
11~ iıtira kabiliyetlerini kaybet

. ~ ~ olmasını, dünya fındık ticare 
-~ -1eketimizln iıııal ettiği 
lıim mevkü ve rakip adedinin u

'fl Ilı ilave etmek icap eder. 
11ndaıı soma borsa bu seneki va

~~eti tetkik ederek fÖyla bir müta
. tmelrtedirı 

İinıüzdeki it cleYreslnhı yeni ,.... 
1"1ıin idrakine kadar ayni men
!' anetme•ine intizar edilebilir-

• rakat IOD aylann bazı hadis~ 
• fındıim bu istisnai vaziyetini 
mu. iıtidadmı ııöstermeğe bat

:!_.br. Alıcı memleketlerde tatbi
.ı,._ ""!lıuıan Kontenjan usulil ve fm 
"'.::ı!t: bir mata olmuı, yeni dev 

"'-'" da tam manasile nikbin 
0ılrneı. imklnım vermiyor. 

'rablo ve antika 
ithali memnu 
~~ tablo ve antika "!Ya ile 

d 
tlnlten cari kıymetleri olmayan 

delerin ltbalitmı menetıniıtir. 

'-iday müvaredab 
artıyor 

... Soıı ııilnlerde tehrimize ııel., buğ 
)' mıktarı fazlalqınalrtedır. '°' l>ıın de tdırimize 87 vqon Ana

~ı.ıı..,. ve 8 vqon Trakyadan but 
~· •• 3 vagon un ııelmiıtir. Hal· 
,._ı l.tanbulun yevmiya lbtiyacı 22 
~ lıatclaydır. 
'n borsada bulday azami 7,11 
"ıı tlaıı muamele sörmllttür. Esa
~ ..._ iyi cins balday fiatleri son 
~.,.de bu seviyeden fiat almak-

lbrahim Halil ve 
Avni Beyler 
~ lhracab tespit komiayonu 

ı-- BORSA 1 

( lı Bankumdan alman cetvelclir ) 

27 Ağu•to• 1952 
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m ıo.so 

• M .. ~ 11,oe 

,, .. _ H 

Esbam 
~, uo 
k ••oı. 19,-
•Jı 

ıı, • •.a• 
lr 1Jıtyı 14,IO 
ı "'••1 ıs~o 

ı, ,.._hlfwıa 10,3.) 

••ıı n.-

Ytllı• 
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Ttl .. oa 
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ıt,oa. rrııı 

131,10 Yl7u.o 
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1,39,76 VatfOYI 

ro.ao,67 ,,,,, 
P,41,871 ınr., 

ıt.-

tı,60 

21.fl .... 
1,-
1.40 

il, 

11.91,6 
4.03, 15 

1,81 

J,9~ .. so 
•.n.so 

1,74.6 

I0,3-tı. 
et,04,75 ltlım tl,Stı 7S 

ter~•• ı,17,11 Moıi.Ol"A ı~.b .. 10 

Nukut (sab,) 

ı 
Kuraı f l'.an>ş ""•• '"· ! ' , ... ,, ıuo 

ı,, 1 
111 74'J, f p••tf• 11.-

t!:J- ı •1.rk IC.1/1 
t ır- ıaolıl 14,-

~th ı •r.- ı pup J!, 

h 1 1 !() le !!,-
M d111r •o.-

it 
.c 114 

ı Çıın""tıf 
1 •• 2~ ı Alon Ç,11 

t lıriı • 1 Mtcidlyı M, ..... 
il ı.,~··ıı 114 ı 8ar.t.11oı !.ll3-

na iktisat vekaleti namına memur 
edilen Ofis raportörlerinden İbrahim 
Halil ve İzmire memur edilen Avni 
Beyler çarıamba günü ,ehrimizden 
hareekt edeceklerdir. 

fzmirde mahsul 
IZMIR, 27 A.A. - Bu sabah 

Aydın trenile tehrimize Aydın ve 
güzerııahında yetiten ilk incir 
mahsulü ge)mit ve mutat mera· 
simle istasyondan alınarak ait ol· 
duğu yerlere taımıru~br.. Öğle 
üstü İncirler borsaya arzedilmit 
ve ilk piyasa ondan on bet kuru· 
ıa kadar açılmııtır. 

Muğla tütünleri 
MU(;LA, 27 A.A. - Milaata 

bir Alman lrumpanyaaı geçen se· 
neki tütünlerden mübayaatta hu· 
lunmaktadır. Kumpanya ıimdiye 
kadar 6 - 7 bin küaür balya müba
yaa etmittir. Mudevam ediyor. İa
konto ve iakarta yoktur. Fiatlar 
ortadır. 

Macaristanda 
buhran 

BUDAPEŞTE, 27 A.A. - la
tatiıtik merkez ofisinin vermekte 
olduğu ma!Uınat, Macar ikbsadi 
buhranının vehametini &Östermek 
tedir. lthaliıt 1932 temmuzunda 
23, 7 milyon pengoya baliğ olmuı 
tur. Halbuki ı931 temmuzunda 
47,3 milyon idi. 

ihracat ise 40,2 milyona muka
bil 22,9 milyon olmuıtur. 
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Bin ton kaçak 
Benzin mi? 

Şayanı dikkat bir 
haber 

tetkikat 

- . uzerıne 

yapılıyor 

Gümrük heyeti tefti,iye•i bir müd 
dettenberi fayo.nı dikkat bir ihbann 
tetkikile meıııul olmaktadır. 

Bu tetkikata sebep, bir kaç mek
tupla yapılan ihbarattır Maamafih 
ihbarlann ne dereceye kadar doğru 
olduğu henüz malum değildir_ Mek
tuplardan birinde bin ton benzinin 
kontenjan harici ve resim kaçakçılığı 
siıretile kaçırıldığı ibbar edilmek!~ 
dir .Müfettiıler bu huauıta gördük
leri lüzum üzerine bir benzin ithalat 
tacirine ait depolarm bazı kıımıla
nnı temhir etmişlerdir. 
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Tavukçular bugün 
toplanıyor 

Arı ye küme~ hayvanları yetit 
tirme cemiyeti bugün Halkevinde 
fevkalade bir kongre aktedecek· 
tir. Cemiyete dahil olmıyan alaka
darlar bile kongreye davet edil
mitlerdir. 

Elektrik cereyanı 
inkıtaı 

Evvelki akf8111 saat ı7,30 radde
lerinde yardımcı bir makinada vukua 
selen bir bozukluk, ıehrin merke
zindeki mahallelerde on dakikayı 
aeçmeyen ve muhitindeki bazı yer
lerde biraz daha fazla devam eden 
bir inkıtaa sebebiyet vermiıtir. 

Edirne merkez 
memurluğu 

MANiSA. 27 (Milliyet) 
Vilayet polis merkez memuru 
Mehmet Ali Bey Edirne polis 
merkez memurluğuna naklen 
tayin edilmiş ve emri gelmittir. 
Mumaileyh lstanbul tarikile ye 
ni memuriyetine hareket etmit 

tir. 

1 Kilçilk haberler 

Ankara aşı ve serom evi asista
nı aenç baytarlaruruzdan yÜzbafı 
Sadettin Sadullah Bey Enstitü Pas· 
teurde baktiryoloji ve soroloji ihti
sası ~apmak Üzere Pariıe gönderi1-
miştir. 

* Kadınlar bil"liği 30 ıığustos gü
nü ya.pacağı deniz tenezzühü için ha .. 
zırlıklarmı ikmal etmiıtir. Vapur 
Yalova!a da idecektir. 

Maarifte Malı.keme/erde 
Yüksek 
Tahsile rağbet ''Kana kan isteriz!,, 
Yazıldığı gibi azal

mıı değildir 
Son zamanlarda bazı ııazeteler 

bir iki senelik ihsai mal\ımata ia
tinaden yükaek tahsile olan rağ
betin azaldıtını yazmıılardı. Bu 
hususta kendisile ııörüıtütümüz 
salahiyet aahibi bir zat bize fU i
zahatı verdi: 

Hukuku şahsiyemizden 
gat ediyoruz. 

f era.. 

Katilin kellesini veriniz .. 

"- Bu yazılarda bir iki senelik 
iluai rakamlara istinaden bir l 'i
küm verilmektedir. Halbuki ihsai 
rakamlar bet alb senelik olursa 
ancak müspet bir mina ifade e
der. Çünkü bu takdirde bazı an
zi &millerin teairi kaybolur. Yük· 
sek tahaile olan rağbet azalnuı 
değildir. Son dokuz on senelik iç
timai hadiseler yüzünden iki ae
ne evvel liselerden az talebe me
zun olmuştur. Yokaa liselerden 
mezun olan talebe yijksek tahaile 
devam etmem it değildir." 

Hukuk fakultesinde 
tedrisat şekli 

Önümüzdeki dera aeneai içinde 
hukuk fakülteainin tedrisat ve 
imtihan sistemlerinde bazı deği
tiklikler lacaktır. Bu meyanda 
dersler &mme, ikhsat, hususiye gi
bi zümreler altında toplanacak 
ve zümre zümre yapılacaktır .. 

Muallim mekteple
rinde yeni :aziyet 

Önümüzdeki ders senesi niha
yetinde kız ve erkek muallim 
mekteplerinden hiç bir talebe me
zun olmıyacaktır. Çünkü bu sene· 
den itibaren muallim mektepleri 
yeni teıkllata tabi tutularak 6 ae
neye iblağ olunacaklarından tale
be ancak beıinci sınıftan altıncı 
sınıfa terfi edeceklerdir. Halen 
birinci, ikinci üçüncü, sınıfların 
talebeleri müteakip amıflara geç
tikten aonra artık ilk üç sınıfa ta
lebe almmıyacak, muallim mek
tepleri orta mektep mezunu olan 
Üç aınıflı lise haline geleceklerdir. 

Zonguldak'ta 
Gazi günü 

Dün şehir donandı 
bayram yapıldı 

ZONGULDAK., 27. A. A. - Bu
ııün Zonguldağın Gazi günGdür. Ga. 
:ti Hazretlerinin Zonguldaia ıeraf 
verdikleri büyük ııünün birinci yıl
dönümü milli bir bayram olarak te. 
s'it edilınektedir. Şehir donatılıruı

br. Gazi ııünü Komitesi tarafından 
yapılan program veçhile Meb'ualar 
hükumet rüesası ve memurlar, aske
ri erkan_ C. H. F. ve Halkevi men
supları, bütün t"!ekküller Helkevi 
meyadında toplanımtlardır. Gazi 
Hazretlerinin iskelemize ayak bubk 
ları saat 11 /20 de merasime batlan
mıttır. Fırka Reisi Milat Akif Bey 
bu büyük günün unutulmaz hatıra
lanru anlate::ı çok heyecanlı bir nu
tuk söyletniştir Gazi Hazretlerine 
Fırka Reis.i Mitet Akif Bey ve Be
lediye Reisi Nihat Bey tarafından 
m~m.lcket namına şu telgraf çekil
mıştır: 

Martın on dördüncü ııünü Eyip 
te İali.m Bey mahallesinde Naıi
din kahvesinde sandalcı Ömeri 
öldürmekten maıı:nun Vehbi ile 
İhsanın muhakemesine dün ağır
ceza mahkemesinde devam edil
mittir. 

Muhakemede İddia makamı 
cürmün aabit olduğunu söylemit 
ve Vehbinin tehevvüren katilden 
ıs sene hapae mahküm edilmesini 
Jhaanın da katille netic.,lenen bu 
va.kaya iıtirakinden dolayı 404 ün
cü madde mucibince ceza1andın1 
maaını iıtemiştir . 

iddiayı şahsi vekili Etem Ruhi 
Bey müheyyiç bir iddia yapmıı ve 
Vehbinin fitri bir katil, profesyo
nel bir cani olduğunu aöylemit ve 
iddia makamının istediği cezayı 
hafif bularak demiıtir ki: 

- Katil bu cinayetini kellesini 
vererek ödemelidir. Hukuku şah
ıiyemizden feraııat ediyoruz, fa
kat kanımıza kan istiyoruz, bize 
katilin kellesini ııreriniz. 0 

Reiı bu talep karııaında iddia· 
yı 4ahaiden feragat salibiyetinin 
vekaletn•mesinde mezkür olup ol
madığını sonnut, Etem Ruhi Bey 
bu salahiyeti haiz olmadığını, id
diayı tahsi talebi için evvelce is
tida verilmiş olduğunu, fakat ev
vel be evvel katilin kelle&ini iste
diklerini söylemiştir. 

Bundan sonra katile müzahe
reti Adliye suretiyle müdafaa ve
kili tayin edilmit bulunan avuket 
Şefik Bey müdafaaaını yapmıf ve 
Etem Ruhi Beyin beyanabnm za
bıtla mükeu:ep olduğunu, hadi
sede ağır tahrik bulundupnu IÖy 
lernit ve müvekkili İçin iddia ma
kamının istedifi cezayı d• aiır bu
larak tahlifi cezasını istemiıtir. 

Muhakeme karar tefhimi için baı 
ka güne kalınııbr. 

Sahte tasdikname 
davası 

Kabatat liaeai talebesinden i
ken ıabte taatikname ile Hayriye 
liaesine nalı:led- Naci efendinin 
muhakemesine dün ağırceza mah 
kemeainde devam edilmiftir. 

Dünkü muhakemede İddia ma
kamı maznunun ceaalandmlma
snu iatemittir. Mlldafaa vekili yap 
tığı müdafaaaında maznunun aah
te olduğu söylenilen taatiknameyi 
kendiaine Kabataı liaesi müdür 
muavini Münir Beyin verdiğini ve 
bu tastiknameye rağmen Hayriye 
lisesine imtihanla ııirdifini anlat· 
mıı, beraet istemiıtir. Muhakeme 
karar tefhimine kalnuıtır. 

Çarıamba pazarı 
cinayeti 

Sultan Selimde Çartamba pa
aannda Hayri isminde bir adamı 

" Bugün Zonguldak büyük Cüm- öldürmekten maznun Hamdi ile 
hur Reiaimiz Gazi Mustafa Kemalin bu vak'aya iıtirakten maz.nun Hil
kendi topralılanna ayak bast.ğı kut- mi efendinin muhakemesme ağır
lu günün derin Ye değimli duyguıu ceza mahkemeainde devam edil
ile coıkundur. Kurtuluı ve yükselit mittir. 

damın ıahit olarak celbi için bat
ka güne hırakılmıtbr• 

Eski kararda ısrar 
931 senesi nisanının on dör

düncü ııünü Balıklı panaymnda 
Camur Şevketi öldürmekten maz• 
nun Alaettinle Alaettini evinde 
sakliyan, kanlı elbiıelerini yıka
yan, tabancayı imha eden ve mak 
tulü çuvala koyup Alaettin'le be
raber gömmiye götüren Fahna 
Sıdıka Hanım evvelce ağırceza 

mahkemesinde mahkiım edilmif
lerdi. 

Temyiz mahkemeai bu karan 
nakzetmistir. 

Ağırcezada nakzan tekrar rü
yet edilen muhakeme dün intaç 
edibniı ve heyeti hakime eski ka· 
rarda ısrar eyJemiJtir: 

Alaettin ıs aene hapse, müeb
beden hidemab ammeden mahru 
niyete ve 800 lira tazminat vermi 
ye mahkum edilmiştir. 

Fatma Sıdıka hanım bir sene 
ağır hapse mahküm olmuıtur. 

Floş kaçakçılığı 
davası 

Gümrükte sekizinci ihtisaa mah
kemesinde dün mevaddı İptidai
ye, flof kaçakçılığı muhakemesine 
devam e-dilmiştir. Dün avukatlar 
müdafaalarını yapmıılardır. 

Adliyede iki terfi 
latanbul Asliye mahkemeai ü

çüncü ceza daireıi reİ&ı Kudretul
lah Beyle lstanbul cünıhuriyet 
müddeiumumisi Kenan Bey birer 
derece terfi edilmişlerdir. 
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Memlekette 

Sahte 
Mahkum! 

Malatya hapishane
sinde garip bir vak'a 

MALATYA, 2e.- Adıyaman ka
zasının Şehniııin köyünden olup ka 
çakçılıktan bapse mahkum edilen Yu 
ıuf isminde biri, ziraat mevsimi oldıı 
fundan ekinini biçmek üzere müsaa 
de ile hapiahaneden çıkarılmıttır. 
Muayyen müddet bittikten sonra Y ıı 
sufun tekrar hapishaneye ııelerek ce 
zaıını t•maml•maıı lizondtr. FilbaA 
kika muayyen müddetten sonra ha
pishane müdürlüğüne müracaat • 
den bir köylü, kendisinin Yusuf ol
duğunu , mahkUmİyet müddetini ta 
mamlama.k için tekrar he.pishaneye 
aeldiğini söyler. Elindeki evrak tet
kik edildiği zaman hüviyetinin .,,._ 
rak kayıtlanna mutabık olduğu an
laşılır. Fakat hapishane müdürü Tev 
fik B. vaziyetten tüphelenerek tet
kikat yapbğı zaman itin içinde ,ey
tanca tertip olunmut bir bile bulun 
duğunu anlar ve tahkikat derinleşti
rilince hakiki vaziyet meydana çı
kar. Şimdi hakiki Yuıuf hapishane
de ve sahte Yusuf ta mahkemede 
hükme intizar etmektedir. 

Bor'da spor 
yolunda Türk idealinin en gür ve Dünkü muhakemede vak'ayı 
kamaıtmcı ışıtını taşıyan ulu Gazi ııören iki ıabit dinlenilmiıtir. Bu 
ye bütün Zonguldaklılar eniçli duy- tahitler Hamdinin elinde sustalı 
gularla aonıuz değim ve sayj1lanm çakıyla ırelip maktulü kahveden Bordan bildiriliyor: Şehrimizde 
aunarlar.• çağırdığını ve dıtarı çıkınca öldür teıekkül eden spor ldübü gençlerin 

Belediyede 

Kira 
Mukaveleleri 

Belediye 
karar 

teftite 
verdi 

Bazı emlakin kunturabız ica
ra verildij!i görülmektedir. Hal· 
buki bu suretle hazine mutazarrir 
olduğundan bu emlakin kunturat 
lannm yoklamaya tabi tutulması 
tamim edilmiıtir. 

Terkos suları sık sık 
kesiliyor 

Şehrin muhtelif yerlerinde aon 
ııünlerde terkoa auyu gene sık aık 
kesilmektedir. Yapılan şika·•Ptlf!r 
Üzerine Belediye şirketin nazan 
dikkatini celbetmiftir . 

Köpek vergisi 
Gerek süs ve ııerek av köpek

leri için her sene tahakkuk ettiri
len belediye resminde bazı fı..ıla
lık veya eksiklik ııörülmektedır 

Tahsili.tın tamam olarak y aoılma 

unr temin için her aene Oft ında 

köpeklerin mahalle ihtiyar h• 'et
leri tarafmdan teabiti ve 4lnlf"'n 

sonra tehıilat yapılması k•yınft 

kamlıklara tamim edilmittir 

Vergi makpuzlarının 
dip koçanları 

Kantar, ardiye, pazar yerler 
su membalannda kullanilan be· 
lediye verııi makbuzlarının dip 
koçanlan badema ablmıyacak, 
ait olduğu Belediye ıubesinde hıf· 
:zolunacaktır. 

Yufka unları 
Sahlan birçok yufkalann kurt

lu undan yapıldığı hakkında tik&
yetler vaki olmuıtur. Belediye 
yufka yapan fmnlarda kullanılan 
unlan berayı tahİil kimyahaneye 
göndermiıtir. 

Prakende ekmek 
satanlar 

Mahalle aralannda perakende 
ekmek aatan tablakarlarm kül .. 
leri çinko ile kaplı olacaktn·. An
cak toptan ekmek nakliyab adi 
küfelerle yapılabilecektir. 

Bisikletçi 
DükkAnlan 

Son zamanlarda ıehlr dabllln· 
de bisikletçi dükkanlan çoialmq 
tır. Bisiklete binmesini bilmiyen 
bir çok çocuklara makina kiralan 
dtfmdan bazı kazalar olmakta
dır. Belediye biaikletç.i düklı:bJa. 
nru teftiı edecektir , 

Yeni Manisa 
istasyonu 

MANiSA. 27 (Milliyet) 
Yeni yapılmakta olan ve Malat 
ya iataıyonunun bir eti bulu
nan istasyon binası bitmek üze 
redir. 1 T eırinievvelde resmi 
kü§adı yapılacaktır. 

--···--.. -----
ta kadar devam edecek olan bu pa
nayirde ilk sabtlar, umumi iktısadi 
nziyete rağmen memnuniyeti mu
cip olacak derecededir. Belediye pa
nayire iıtirak edenlere büyük kolay 
!ıklar göstermiştir . 

Çankın'da dolu 
Ayni zamanda İt bankuımn ku- düğünü söylemiflerdir. rağbetile hayli canlanmıftır. Elyevm 

nıluı !'Ününe tesadüf edeıı ve Gazi Şahitlerden sonra maktul vere ldübü!I 200 kadar azası vnrdrr. Ku- Cankmdan yazılıyor: Ceçenlercle 
Hazretlerinin kömür nuntakasına aeai bir iatida nrerek bazı tahitle- lüp menauplan, seçen aktam ııilzel bu"bavalic!e mütlaiı bir dolu yaimıı
teref verdikleri bugünü tes'it etmek rin celbini iatemitler ve 1000 lira bir müsamere verdiler ve çok muvaf tı. Dört gÜn fasılalı surette devam 
Üzre maden kömür itleri tirketi bir tazminat ile kısa• talebinde bulun fak olarak alkıtlandılar. Gençlerimiz eden dolu bAkkmcla :ııiraat idaresine 
tenlik tertip etmittir. Saat 3/30 da mutlardır. İstida okunduktan :ıon- bu müsamerede (Zafer Yıldızlan) reami malılmat ı<imeldedlr. Bu ma 
500 kitilik bir kafile trenlerle Baı- ra Sultan Selimde Mecidiye tür- İsminde bir piyes temsil ettil..-, ay- liimata ııöre dola yirmi köyde ayni 
tarlar mevkiine gitmiılerdir. Burada besi muhafızı Ahmet Nail efendi- rıca bir konferansta verildi. zamanda yaiuUJ ye mühim hasara-
yeni parkın açılma resmi yapıldıktan den müddei umumiliğe gelen bir ta sebep olınuıtur. Bu arada ka•un 
sonra maden mmtakaıındaki tenliğe mektup okunmuıtur · Susığırlık panayın ve karpuz melıaulü kısmen telef ol-
iıtirak eylemiflerdir. Halk cofkun Ahmet Nail efendi bu mektu. mu~tur. Demirci köy, Mqeli, Kut-
sevinçler içindedir. Şenlikler ya- bunda vak'ayı mütahede ettiğini Su11ğırlıktan yazılıyor: Ş..,rimiz- mişar, Gündoğınuı, Demirhannan, 
pılmıt, muhtelif eğlenceler tertip o- bildirmekte ve tahit olarak celbi- de bel" aene kurulan panayir bu se- Karakucaş köyleri dolu ıahaaı dahi 
lunmuştur. ni istemektedir. Muhekeme bu a- ne de pertembe günü açıldı. Bir haf tinde kalırut ve zarar görmüıtür. 
............... ,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,., ,,, '''''''''''''''''''''''''''t'''''''''''''''''''''''''' 

Aşkı EJ. hırsızı aragor.. Resimli hikaye 

Terfi 
İmtihanı 

31 ağustosta defter 
darbkta yapılacak 

Defterdarlıkta her altı ayda 
bir yapılmakta olan terfi imtihanı 
31 ağustos çartamba günü yapıla 
cakbr. 

imtihana girecek olan memlll'> 
lar iaimlerini kaydettirerek birer 
beyanname vermeğe batlaını,lar· 
d .... 

Poliste 

Bir gece 
Hırsızı -

iki yeri soydu, son
ra da tutuldu. 

Evvelki ııece Kuz&'uncukta mil 
him bir hrraızlık olmuıtur. 

Münir paşa caddesinde ~lok kot 
aokağmda S numarada oturan 
Hukuk hakimliğinden mütekait 
lamail Hakkı B. yin evine hıraız 
ııinniş, bir halı, bir maaa aaati ve 
örtüsü çalmıt, buradan çıktıktan 
sonra Beylerbeyi caddeaindeki 
nezafeti fenniye ahırlanna da gir 
mit, ameleye ait 2 takım elbise, 
bir saat, 160 kuruş para çalıp ka
çarken cürmü mqhut halinde tu
tulmuıtur. 

Bu hırsız, Karmıpaıa da Kireç 
hanında oturan Mehmet İlminde 
biridir. 

Kavganın sonu 
Kaaımpa.-da Kulakaızda Fı. 

nn tı0kağında oturan terbetçi 
Muatafa ile elektrikçi Nihat, tah· 
ta silmek meaeleainden kavga et• 
mitler. Neticede Nihat, Muatafa'
yı dövmüt ve kulağından yarala· 
ını9br. 

Bıçak ve esrar 
F eriköyde oturan araba sÜrll· 

cilsü Nurettin Galata ookaldann
da ıüpheli bir vaziyette dolaıır· 
ken Üzeri zabıtaca teharri edilmiı 
Ye bir miktar earar ile bıçak bu· 
lunaralr müaadere olunmuştur. 

Kaçak kağıtlar 
İnhisar Ye zabıta memurları ta• 

rafından Beıiktaıta cilerci Mub· 
tarın dükki.nmda yapılan te!ıJtr
riyatta 29 defter kaçak siğara k.l. 
iıdı bulunarak müsadere edilmit 
tir. 

Bir ev yandı 
l 

Dün aaat 12 de Çengelköyde 
Talimhanede oturan mühendia 
Ferit B. yin evinde yanmakta o
lan ocaktan yangın çıkmıt ve ev 
tamam.en yandıktan aonra aöndü
rülmüttür. 

Adiyeye verildiler 
Y enibahçede sebzeci Ramazanı 

öldüren bahçevan Karanfil ile ya· 
naf111aaı Hudai zabıtaca tutulmı;q 
ve Adliyeye teslim edilmişlerdir. 

• Tahta kalede emanetçi Meh-. 
met çavuıu öldüren simitçi Emin 
Adliyeye verilmİ•tİr. 

Filomuz 
Rize' de 

Trabzon'da üç gün 
kalarak hareket etti 

TRABZON, 27 A.A. - Va

li filomuzu ziyaret etmiştir. Va

li Yavuza çıkarken top atılmak 
ıuretiyle selamlanmıştır. Filo 

kumandan ve zabitanı şerefine 
dün akşam parkta Belediye ta

rafından yüz kişilik ziyafet ver 

dildi. Filonun bando orkestrası 

halk için konserler vemıittir. 
Bugün de askeri kumandanı fi
lo kumandanını ziyaret etmiş 
ve ayni merasimle karşılanmı§
tır. Bugün akşama kadar Trab

zon halkı filoyu gezdiler saat 

16 d'a zabitan yurdunda askeri 

kumandanlık tarafından filo ıe 

refine bir çay ziyafeti verilnıi§
tir. 

TRABZON, 27 AA. - Üç 
günden beri limanımızda bulun 

makta olan filomuz bugun Rize 
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muı bulunuyordu. Kari sü/111111 ı .. 
~~i / 1 

1 
iyct 

Bunu tetkik ederken Ol'taya bir 
de "sakın casus olmasın!" fik
ri atıldı .. Biçare adamın öldük
ten sonra kendini müdafaa &
decek kimsesi olmadığı için ga
zeteler hani harıl aleyhine ya. 
zıp duruyorlar ... Katil kadın 
da tevkifhanede yatıyor. Eğer 
gazetelerdeki bu nqriyat biraz 
daha tidd'etlenirse karının ya 
beraet, yahut hafif bir ceza ile 
itin içinden sıyrılması muhak
kaktır. Adamcağızın cam be. 
davaya gitti desenize!.. 

1 • 1 Askeri bahisler 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 

Yalnız, taarruzun ilk gunu 
1 inci Kolordunun, önüne kattığı 
1 İnci Yunan fırkasının döküntü
leri ile, 7 İnci Yunan fırkaamın 
- ki altın tll§ mıntakasından 26 
ağuatoa saat 17 de (Bal Mahmut) 
a gelmit ve birinci fırka cephe
ıinin muhtelif yerlerine dağıtılmıı 
tı. - Döküntüleri, her naaılaa, 
süvari Kolordumuz ile birinci Kol 
ordumuz arasmda bulabildiği 
bir b<>tluktan ııeceleyin kaçmak 
auretile kurtulabilmiflerdi .. 

:ı ı Tehlikeli köpekler . iş ve • 
şçı 

1 1 
1 

As.rın umdesi dff 1 LLIY ET» tir. 

28AGUSTOS1932 
ldarelıane: Ani.ar. caddesi, - 10 uncu gıldiJnllmii miinasebetile -

100 No. 

T elııraE adresi: 1 at. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare Te Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy" için Hariç için 

L. K. L. K. 

Fransız matbuatmın bu hu
sustaki vaziyetini namndane 
bulurum .• Yoksa bu da mı ka
dına kartı nezaket icabıdır?. 

3 ay!ıiı 4- 8-
6 ,, 7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

l--c:ien evrak ııeri verilmez -
Müddeti ıec;en nüıhalar 10 ku-
ru,tur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlarm me-
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
' 

Y "!İl köy Askeri rasat merke 
zinden •ttilen maliimata göre, 
bugün hava yine aynile açık ve 

şUnal iıtikaır.etlerden rüzwi.rlı o-

larak devam edecektir. 
27-S.. 932 tarihinde hava taz. 

yiki 764 milimetre, en çok sıcak· 
lık 27. en az 17 santiıırat kayde-
ciilmiıtir. 

1 
FELEKTEN 

Seyahat mektupları .. 

Vichy'de 

1 

* * * Bizim dünya güzeli Keri-
man Halis Hamm hakkında 
bir kaç makale okudum. Fran
sızların kıakançlrlc hisleri ka
lemlerinden dökülüyor ... 

1 

Bütün bu yazılann hula
sası ıudur: Genç kızımız ne 
şık, ne şaklaban, nıe de işvebaz 
mit··· Fakat jüri heyeti bir 

genç kız tipi aramış, utangaç, 
sıkılgan ve her manasile ba
kir ... O zaman Keriman Hanı
mı seçmıt .. 

Bundan sekiz sene evvel bir 
Belçikalıya Türk olduğumu 
söylediğim zaman: 

- Kabil değil! Siz beyazsı
nız, Türkler siyah olmazlar 

? d .. 
mı. emıfh .. 

1 

Sekiz sene sonra Allah ayni 
memlekette yapılan bir güzel
ik müsabakasında bir Türk kı
zını dünya güzeli olarak hedi
ye etti, bilmem Türkleri siyah 
zanneden o herif bu dersten is-

i tifade etmit midir? ... 

* * * Gelelim nasıl can kurtardı-

Can kurtardım 1 ğımEaf: ... b. . t ıc1 ıı· en'Otm, ızım o c e e ı 

Vlchg, 2 I agustos 982 kiti kadar varız .. Bir kısmımız 
Fransızların ecnebilere kar- yemek salonunda, benimle bera 

şı mutaassıp olduklarını söyler ber 15 kiti kadar da bahçenin 
!erdi .. Ben bir kaç defa Paris- önündeki (teras) da yiyoruz. 
te bulunduaum sırada bu iddia- Kulacıklan çınlasın, bizim 
yı haklı gösterecek büyük de- (Amyen) li kasabın kızı Ma
lillere rast gelmemittim. La- dam Montabout gittikten son• 
kin Vichy gibi vilayet kasaba- ra onun masasını bir ihtiyar ka 
larına gidince gördüm ki; bü- n kocaya vermiştiler... Herif 
ti.m liberallik iddialarına rağ- yetmişlik, kadın da altmıtlık. 
men frenkçe chauvin (toven) Eski tertip şeyler... Ve şüphe 
denilen tekilde mutaassıptır- etmiyorum ki; hayatlarında bi
lar .. İyi mi, fena mı orasını ge- ı rinci defa olarak otelde yemek 
çiyorum, yalnız yabancıya bot yiyorlar. Hallerinden. tavurla
nıı.zarla bakmazlar.. Halbuki rından o anlaş_ılıyor. Yetmiş se 
F ·ansaya yabancıların getirdi- nelik babay.ani itiyattan sonra 
gı para az değildir.. Bu oş incelmek isteyince tabit göze 
bakmayanlar, otelciler, lokan- çarpıyor. 
tacılar, satıcılar değildir. r a- Dün aktam yemeğinde ma
yır! onlar bilakis bu hislerin a- rul haşlaması vermiştiler ... Ma 
leyhindec:lirler amma halk böy- rul amma bizim bildiğimiz gö
ledir ve Avrupada bir harp da- bekli şahane marullardan de
ha çıkarsa bütün sulhperver id- ğil.. Cılız, nihayet yedi sekiz 
dialara rağmen bu harpte Fran yapraklı bir nevi düz yapraklı 
sanın methali olacağı tüphesiz salatayı olduğu gibi hatlamış-
dir. lar, üs tüne biraz salça dökmüş-

• • • ler, çenemize dayadılar ... Ben 
(Burbon) prenslerinden ol- üstüne limon sıkmadan yiye

duğunu iddia eden altmışlık bir medim .. Tam herkes yemeğini 
adamı metresi olduğunu söyle- yemekle meşgul iken anlattı
yen kırklık bir İspanyol kadı- ğım çiftin erkeği başladı ötme
nı ensesinden ustura ile kesti... ye! .. İçini çekerek ötüyor .. Göz 
Bu prens sakin yatar, kimseye leri fırladı, yerinden kalktı ... 
zararı dokunmaz yoksulluk Tıpkı Şarlonun son filminde dü 
içinde bir adam idi. Koku, pud- dük yutup ta nefes aldıkça öt
ra ve krem gibi güzellik harç- meai gibi ... Boğulurken çıkarı
larım ev ev gezdirip satmakla lan bu ses hepimizi telata dü
geçinen lspanyol karısı adamca türdü .. Karısı da batladı ba
ğızı öldürdüğü zaman, zannet- ğırmaya: 
tik ki; matbuat bu kadın aley- Philipp! (Bu herifin küçük 
hinde atet püskürecek ... Şatıla adı Filip imit) Philipp... Su 
cak şey! Herkes katil karıyı bı- iç! .. 
raktı ... Kesilen adam, hakika- Ne mümkün, herif çırpını
ten prens mi idi, değil miydi? yor .. Mosmor kesildi. İçini çek-

--

..l8 Ağustos 

• 

maü ııarbındaki (Araplı çiftliği) 
ne doğru yüriirken, düımanm 

Dün akf&Dl verildiğini, dünkü garba doğru çekilmekte olan 12 
yazıda İ§&l"et ettiğimiz, karar ve İnci frrkaaına çattı; ve şimale at .. 
emirlere ııöre, ordular harekete tı .. 
devam ettiler: b - iV. üncü Kolordu, birer 

A - Mürettep süvari fırkaaı fırka ile (Reaulbaha) tepelerinin 
(Eakiıehir) - (Afyon) demir-ı garp yamaçlarındaki (Reıadiye) 
yolu Üzerindeki (Döier) İataayo- ve (Ayvalı - Kumarlı çiftliği) 
nunu tuttu ve (Altıntaı) a doğru iıtikametinde yürüdü; garba doğ
yürüdü.. ru çekilmekte olan düşman kol· 

B - 61 inci fırka, önündeki lanna çattı; onları (Baıkimae) 
düımanı yenip kovalayarak (lh- - (Akçaıehir) hattının şimaline 
aaniye) iataayonuna vardı.. attı. . 

C - VI. ıncı Kolordunun c - /.inci Kolordu, (Bal Mah-
16 ve 17 İnci fırkaları, düımanı mut) civarında, garba doğru 
önlerine katarak (Kazlıgöl) ve ce- çekilmek iatiyen iki d~man fır· 
nubuna erittiler. kasmı önledi, vurdu ve şimale 

Böylece, düşmanın (Eskite- attı .. 
bir) gurupu ile, (Afyon) gurupu Sonra, düımanm (Dumlupı
al"uındaki demiryolu bağı, tama.. nar) a bizden evvel varmasını, 
men kopanlmıt oldu.. önlemek Üzere, aldığı emre göre, 

• • * garba yürüyütüne devam etti. 
Cenupta, düımana asıl yum· (Akçaşehir) den garboı kaç· 

nığu vuran birinci orduya gelin- makta olan bir düflllan yürüyilf 
ce : koluna yetiıti; önledi; onu da 

a - il. inci Kolordu, (Afyon) timale attı. 
- (İzmir) demiryolu boyunda ç - V. inci •Üuari kolordusu; 
ve (Afyon) un 15 kilometre ti- aldığı vazife icabı olarak düt-
--··· .. ---·-··-··-····-·-·· manın gerilerine saldırmakta j .. 

tikçe ötüyor .. Ay deli olacağım. 
Öteki beriki: 

- Bir doktor bulsak!. diye 
çırpınıyorlar .. Bir kısım kadın
lar da gözlerine ellerini kapı-
yor: 

- Gidiyor, gidiyor! 

Diyorlar .. Hakikaten herif 
gi<lecek.. Bütün bu telat esna
sında gözUın adamm önündeki 
marula ilişti ve tahmin ettim 
ki; bir yaprağı boylu boyuna 
yutmak istediği için boğazında 
kalmış ... Yerimden fırladım ve 
sağ elimin üç parmağını Phi
lipp Efendinin boğazına sal
dım... Ve derhal çektim ... Bu 
hareket hemen aksülamel ha. 
ad etti ve adamcağu kusmaya 
başladı amma papuç kadar ma
rul da çıktı ... Herif nihayet ne
fes alabildi... Ben beımmı eli
mi yıkamaya gittim.. Geldi
iJim zaman biçare ithiyann göz 
leri dolu dolu olmuf .. 

Bana tetekkür ediyordu. 
Yemek masamın yanında tek 
batma yemek yiyen ve mutta
sıl kitap okuyan ellilik bir ma
dam da: 

- Mösyö, siz olmasaydınız. 
Adamcağız bitmişti .. 

Diyor ... Ve arkamızda ye
mek yiyen, iri, şişman ve bat
lamyos bir herif te: 

- Oo! bir gün evvel, bir gün 
sonra.. Bir şey demek değil! 
diye soğuk soğuk latife ediyor
du ... 

FELEK 

di; (Akçaşehir) ve (Batkimııe) 
civannda demiryolunun §İmaline 
geçmiıti ... 

2 inci •Üııari lırkaaı, (Ekret) 
köyüne baskın yaptı; o sırada 
bu köyde il. İnci Yunan Kolordu
sunun ve 9 uncu fırkasmın karar 
ıılhları ve Kolordu kıt' alan var
dı.. Bu karargahtan iyice zedele 
dl ve o sırada timale kaçmak 

· istiyen bir Yunan otomobil kolu
nu esir etti •. 

1 inci şüaıari lırkaaı da, Ayva
lı timalinden, iV. Üncü kolordu
muzun önünden garba çekilmek 
iatiyen düımanı önleyerek dur
durdu .. 

Süvari Kolordumuzun, düıma· 
nın ııerilerinde, bu yolda cesa
retli ve cür'etli hareketleri, diif. 
manı kovalayan, ve kaçırmadan 
yakalayıp kutatarak mahvetmek 
iatiyen, piyade fırkalarumzm bu 
makaatlannı pek iyi kolaylaıtır
ıruf, ve hazırlamıı bulunuyor
du .. 

Bu Kolordunun Üç fırkaamm 
böyle baıka batka yerlerden, bir 
den bire tlüımanın önüne çıkı
vermeleri, zaten bozgun olan düı 
manı büabütün sarsıyor, bitiri. 
yordu .. 

• • • 
DÜflllanın bugünkü hareketle

ri ııösteriyordu ki (Reaulbaba) 
tepeleri - (Akçaıehir) - (Ba
kırcık) - (Naziler) - (Toklu 
aivriıi) hattında tutunarak, gar
ba kaçabilmeyi kolaylaıtırmak 
istiyordu .. 

Kolordularımız ve fırkalan
mız iae, aldıkları emri tam yapa
rak, düımanı hem ardından, 
hem yanlarından müııazi takip 
yaparak, dütmanı önlemeleri ve 
ıimale atmalan, dütmanm aaıl 
orduıunu kaçabilmekten alıkoy-

Fakat asıl dÜflllaD ordusunu 
teıkil eden 1. ve il. inci Kolordu
ların 4, 5, 9, 12, 13 üncü fırkaları, 
tamamen, 1 ve 7 inci fırkaların 
ela mühim bir kısım ıimale atılmıı, 
ııarba çekilmelerine imkan bıra
kılmamııtı. . 

lıte bu suretle 27 / 28 ağuatoa 
gecesi verilmit olan (kuıatma) 
karan ve tertibi, meyvaaını ver
mifti.. 

Kutatma çemberinin iki ucu 
gittikçe biribirine yaklafıyordu .. 

• • • 
( E•kifehir) mıntaka11ndaki 

iiçüncü kolordumu~ dahi, 
41 İnci fırkaaı ile dütmanın 

3 Üncü fırkaaına taarruz etmit 
ve geriye abnıt, 1 inci fırkası 
ile de, (Döier) - (Kütahya) 
istikametinde ilerıleyerek, (yapıl
dak) a vannııtı .. 

• • • 
Sağ cenahta Kocaeli gurupu· 

mu.z, ve sol cenahta (Menderes) 
gurupumuz, dahi karşdarnıdaki 
düımanları yerinde mıhlamak İ· 
çin düşmana saldırışlarına devam 
ediyorlardı .. 

* * * 
Başkumandan ve Erkanı Har· 

biyei Umumiye reiıi ve Garp cep 
hesi kumandanı, karargi.hlarile 
bugün (Koca tepe) nin garbi 
cenubundaki ordugahlarından ha 
reketle saat l 4sularında, henüz 
dütmanın ağır silindiri altından 
kurtulmuı olan (Afyon) a var· 
dılar .. Afyon henüz yangın du· 
manlarr içinde, yangın miyaıma
aı kokan bir hava içinde idi .. 
Afyonlular, bi7 · ,ri hasretle yanan 
bağırlarına batarak karıılamıı· 
lar; sevinç ya~larnnız biribirine 
karışarak sannatmıılardı .. 

Afyonlular, dünden beri en 
büyük bayramlannı yapıyorlar· 
dı .. 

Emsalsiz bir esaretten kurtul· 
muılar, etsiz hürriyetlerine kavut 
muılardı .. Büyük halaıkara, ve 
arkadatlarına, öyle candan ıarı
hıları, öyle yürekten sarmaıma
lan vardı ki, onun mana ve §Ü· 

mulünü ifade etmek çok güç .. 
O manzarayı göz önüne geti

rip te, aevinç ve heyecana kapıl· 
mamak, sevinç yaft dökmemek 
tam on aene aonra dahi mümkün 
olmuyor .. 

• • • 

-Belediyenin nazarı dikkatin .. - Milliyet bu sütunda 4 ue işçi 
isti)'enlere tavassut ediyor. J~ 
ve İfçİ istiyenler bir mektup
la iş büromuza müracaat et• 
melidirler. 

lstanbuldaki kuduz köpekle
rin umumen itlafı hakkında kat'i 
emir vardır. Buna rağmen, Ay
vansarat, Balat taraflarında bil
hassa ııayet iri köpeklerden ge· 
çilememektedir. Her zaman ku
duz olmalan ihtimali bulunan 
bu köpeklerin biran evvel telef e
dilmeleri balkın ıelimeti namı
na li.zım.dır. 

Bilhaua bunların, gündüzleri 
Eyüp sırtlarına çekilerek, akıam 
leyin Balat ve Ayvansaray çar· 
ırama indikleri görülmektedir. Ma 
halli halk belediyenin biran ev
vel bu köpekleri ortadan kaldır· 
maamı rica etmektedir. 

Cu~a günleri bak
kal ihtiyacı 

Memleketin mühim bir kısmı
nı teıkil eden ve yevmiye kazan· 
cile evli.t ve ailesinin nefakaaı .. 
nı temin ve tedarik eden halkın 
alıt veritleri pefin ve veresiye 
olmak Üzere mahalle bakkalla· 
rına münhasırdır. 

Mahalle bakkallannın cuma 
günleri. kapalı bu)urunasından bu 
kabil halk pek çok müşkülata te
sadüf etmektedirler. 

Tütün ve mükeyyifat tabileri
Je kanunun müsaade ettiğini es· 
naftan ziyade halkın bakkala ih 
tiyacı fazladır. 

Mayişet ve gıdaya takallüs 
hasebile şeraiti hazıra nazan dik 
kate alınarak fukara mahallele 
rinde birer bakkalın cuma günle 
ri açık bulundurulması cidden 
acaba mümkün değil midir? 

1 

Karileriniıden Fatih - Sofa
lar mahalleıinde: Zekeriya 

RADYO 
1 

Bugünkü program 
ISTANBUL - 18-19 gramofon 

19.30-20,30 Bedayü muıiki heyetl, 
20,30 - 21 gramofonla opera, 21-22 
tanburi Refik bey arkadatları 22-
22,40 tan~o. 

TEŞEKKÜR 
Hilaliahmer Müesaislerinden Dr. 

iş arayanlar 
498 - Sirkeci Mersin otelind• 

mükim Şemsiye Hanım 23 yatında• 
dır, ev hizmetlerinde çalışmış, ütü, 
çama,ır ve orta hizmeti yapabilir ir 
arıyor. 

499 - Galata Eski ııümrük sokak 
No 46 berber Sotiri vaaitaıile Hay· 
dar ef, odacılık, bekçilik çamqırcı 
lık, berber çıraklıiı, kamarotluk 
han odabaşı vazifeleri yapabilir. 

500 - Lüle Burgaz durııut cad· 
desinde köfteci Eyüp vaaıtaıile Sa
lim Sım 20 yqındadır. Tahıili or· 
ta cüz,i bulgarca, ticarethanelerde 
veya ı esmi dairelerde katiplik "" 
herhangi i§ olursa yapar 35 lira 
maat iıtiyor, taşraya gider . 

501 - Aksaray tramvay deposu 
apartımarunda No. 3 Sait ef. aan'atİ 
dökmecilik, orta mektep mezunu 
herhanci i, olursa yapar ta,raya ri· 
der. 

Akşehir Bankası 
Yüzbin lira sermayeye malik hia

sedaran tarafından verilen 20-8-932 
tarihli talepname üzerine heyeti u
mumiyenin sureti fevkaladede 18-9-
932 tarihine müıadif pazar günü iç
timaı kara.rgir olduğundan bermu
cibi nizamname hissedar olanların İ9 
timadan on gün evveline kadar dü
huliye almalan ilan olunur. 

Rüznamei Müzakerat 
Bervechiatidir: 

1 - Yüzbin liray'ı mütecaviz his .. 
ıe senedabna malik hisıedaran tara
fııidan verilen esbabı mucibeyi havi 
layıhanın kıraati. 

2 - Heyeti murakabe rapor ve 
ihtarnamelerinin kıraat ve tetkikile 
bu hususlara müteferriğ mesailin m\.I 
zakereai. 

3 - Mediai idare azalarile mu· 
rakıplerin kanun ve tirket nizamna· 
meıi ahkamını ifa etmiyerek hilafı· 
na hareketlerinden dolayi azilleri v• 
haldannda hukuken ve cezaen takİ· 
bat yapılması hususunun müzakere 
ve karara raptı. 

4 - Dokuz meclisi idare azalı" il• 
iki murakıpliğe ehil zevatın intihaP"' 
farı ve müddetlerinin tayini. Mehmet Ali Bey, refikaaının cenaze 

sinde bulunan ve taziyetname rön
deren zevatr kirama arzı tetek,kür 
eyler. 

5 -· Hazırlanan memurin hakkın .. 
daki talimatnamenin müzakeresi. 

6 - Mec1iıi 1 darenin kanun ve 

Gazi, Fevzi ve ismet Paşalar, 
orada düımanm ve bizim ordu- Darülaceze 
muzun en son vaziyetlerini hari-
ta üzerinde tetkik ettiler ve ya- Müdürlüğünden: 

nizamın emir ve tayin ettiği vazifı! 
ve &el~hiyetleri dairesinde yapabile· 
cekleri hususatın tayin ve muameLlt 
ve nıukarreratın yalnız bankan• 
nef'inl> hSdim olabjlaıeıi hususun\;~ 
bilmü<akere tespiti 

nn (29 ağustos) için ordulara .. • . . . . 
verilecek vazife ve emirleri ka- Darulaceze ıçın ıktıza eden 
rarlaıtırdılar. Ve ıu tertibatın :.-:ki yüz ellişer ton kriple ve tü
alınma&ını emir buyurdular: venan kömürlerinin kapalı zarf 

.A - 1 ine!. ordu, bütün kuv- usulile münakasaları 7 Eyh11 
vetile garba donecek, (Dumlupı- .. .. 
nar) ı dütınandan evvel tuta- 932 çarşamba gunu saat 14 te 
cak.. icra edilecektir. Taliplerin temi 

Ve dütınanın 1 ve 7 inci fırka- nat akçelerile müracaatları 
tarından garba kaçan döküntü- (4146.) 
lere de yetiıerek tepeleyecek .. 

B - ikinci ordu, timalden bi
rinci ordunun sağ cenahile be· 
raber takibe devam edecek; düt 
manm ıimale çekilmesine mey .. 

7 - Heyeti idarenin yukardakl 
maddelere her madde akabinde vere
ceği cevapların kıraati. 

8 - Hafız Osman ve Hayrı Efen· 
dilerin yerine heyeti idarece intih::ıP 
olunan Faik ve Tacettin Efendiler'" 
tasdiki memuriyeti. 

ve 
dan vermiyecek .. 

C - 7 inci Süvari Kolordusu, 
düımanın garba çekilmesine mey 
dan vermiyecek, idi .. 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

lıte bu karar ve emirlerle idi 
ki diltmanı (kuıabna çenberi) 
nin iki ucunu daha ziyade biribi
rine yaklathrmıf, ( Dumlupı
nar) da, (Baılcumandan meydan 
muharebesi) nin planını ıimdi
den çizmit bulunuyordu .. Bu e
mir ve tertibatın yannki meyva
a ne idi? Onu da yarm görütü
riiz •• 

A.. Rıza 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.ıımpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Mllliyet'in Edebi Romanı : 7 6 siniz. Gafilsiniz. Benimle mu- himayeme aldım.Hadl:linizi tec& 
hatabaya oturacak kimseler de. vüzle itime karıtmayınız. Söy
ğilsiniz. Bu benimkiıi bir nevi leDıDJeyeceği ıöyletmeye uğrat
tababeti maneviyedir. Bir ta- mayınız ... 

siniz. rılmış biraz tereyağı, marme- fa tecavüz, katil haritada her 
lat filan yalatıp üzerine soğu- §ey yazar. Bu şeametleri tafsil
mut bir çay içirdikten sonra on de daha ileri gitmeyerek ıi111-
ları cazbant havasınını gürültü- di Orhan Beyin zayiçesine g~ 

•• 
bip hastasına: "Sen ciğeri çürü Dili ver yine ıabır edemedi. 
müş bir veremıin hayatından Cesur bir tavur alarak: 
ümit yoktur." diyebilir mi? - Şeyh efendi hazretleri af-

Orhan şeyhi dikkatle süz&- feedrainiz. Biz genciz, cahiliz, 
rek: gafiliz. Gece karanlığında gök-

Olüler yaşıyorlar mı? 
(Fcüeli lanttutiqae roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 

- Uğursuz, uğursuz, çok 
uğursuz ... 

- Para ile bu uğursuzluğu 
uğura çevirmeye çalıtacağız. 

Şeyh kavuğunu sarsar bir 
tiddetle batını sallayarak: 

sü ile sıçratıyorlar.. çelim .. Onun burcu da akrep-
Şeyh - Dünya değişti.. tir.. 
Dilaver - Evet cinlerin de Dili.ver yine söze dayanaaıa 

eski oburluklarından vaz ııeç- yarak: 
meleri lazım gelir.. - Efendihazretleri akrebi cl4 

- Niçin mümkün obnuyor
nut?• Siz bu beyle hanımın Yal
deleriııe bu aktin icrası mutlak 
li.zondrr. Demit olsanız.. İt o
lup biter ... 
Şeyh homurdanarak: 

nız yıldızlar, attığınız remiller, 
buluftuğunuz ervah, konuttuğu 
nuz cinler bu izdivaç hakkında 
ıize ne söylediler?. 

Şeyh cezbelenerek: 

- Demek bizim halimiz bu teki hesapsız yıldızlara bakıp 
derecede vahim, zaicemiz bu ta yer yüzündeki insanların mu 
derece müthiş. kadderaı hakkında kehanette 

Şeyb gözlerini büyülterek: bulunmanın garabetini bir tür-
- Evet .. Evet .. Biribiriniz- lü anlaya.mayız... Çünkü zatı 

le evlendiğiniz takdirde sema- alinizde biraz heyet ve kozmoğ
vatın penç şule nücumu üzerini rafya okuduktan sonra nücum 
ze nahis yağdıracaklar... ilmile mefgul olaydmız. Bir yıl. 

- Para ile mi? Buna milyon
lar lazım .. lnsü cinni doyurması 
kolay mı? 

Dilaver geoit bir tebessümle: 
- Milyoner değiliz. Arz ü

zerinde mütedavil fersude ka
ğıtparalann yıldızlarda nasıl ge 
çeceğinıe aklımız ermez .. Cinler 
§eytanlar doyar fakat insanla
rın d'ibi delik mideleri doymaz. 
Milyonu geçiniz. Bir kaç yüz li 
raya bu iti bitirelim •. Valde ha
nımlara keyfiyei uğurr• suret 
te ve hatta onları bu izdivaca 
mecbur bırakacak bir ehemmi
yette anlatırsın•z. Biz de cinlere 
lazım gelen ziyafetten çekin
meyiz ... 

Orhan - Şeyh efendi haz. ne kadar çok seviyorsunuz .. 
retleri şaka bertaraf ( Şehameti Şeyh yine gözlerini açtı. Ve 
göstererek) biribirimiz, evlen- yine bir iki defa sallandı : 
medikçe bizim için hayat. aaa- - Bakınız iıte bu çocuğun 
det yoktur. Bütün ümitler bim kelamında ittirat ve mana yok 
metize takılı kalmıttır. tur. Akrebi ben mi yarattım .. 

- Cahil çocuklar bot llkır
dılarla beni yormaya mı geldi
niz? Maneviyetimden istirha
ma gelen hacet erbabına ben 
itkembeden laf uydurmam .. Yıl 
dalara bakanın, remil atanın. 
Ervah ile buluşurum. İn cin ile 
koouturum. Muktezay~ mane
viyet bana ne işaret olunursa 
•mu söylerim .. 

Büyük bir cür'etle okunan 
bu büyücü mavalının karşısın
da Dilaverin nefretten yüzü kı
zardı. Dud'akları titremeye baş 
ladı. Onu tamir olunmaz bü
yük bir pot kırmaktan men için 
söze hemen Orhan atılarak: 

- Onlar benim mahremle
rimdirler. Siz değilsiniz ne söy 
lediklerini tamamen ifşaya me
zun değilim .. 

- Bu remilleri eğlence için 
atmadınız ya? Bu yıldızlara 
beyhude yere bakmadınız ya? 
Eubette kehanetinizin neticesi
ni val'1elerimize söyleyecekti
niz. Ve yahut ki söylcdinz. Biz 
de kendi hakknruz • aki tefe' -
ülün ne olduğunu bi .r.ek iate
yoruz. Valdelerimiz ' · fşa edi
len niçin bize söyle- mesin?. 

- Vaziyetler başkadır. Biz 
hayr ile şeni müvazeneden son 
r:ı ehven ciheti kale alırız .. 

Bu da ne demek? 

Orhan - Bu nahsi aaıtte çe- dız nedir? Ona nisbetle hiçliğe 
viremez misiniz?.. sukut eden insanın ehemmiyet 

Şeyh - Mümkün değil... sizliğini bilerek böyle üst perde 
Orhan - Çok masraflı ola- )erden atıp tutamazdınız ... 

caksa paradan kaçınmayacağı- Battal zade garip bir tebes-
mızı da biliniz. sümle süzülerek: 

Şeyh lahavle ile başını sağa - Yine mi bana ders veriyor 
sola çevirerek: sunuz? Sabır ve tahammül de 

- Salla pata sözlerle benim fezaili ilahiyedendir. 
ruhani kudret ve haysiyetimi Bu yaramazlığınıza kartı su
zedeliyorsunuz. Ben para aşık- sacağım ... 
lıaı değilim .. Benim ruhum, vic Dilaver - Hayır susmaya
danım daima hakka mütevec- caksınız. Bize epkem görünen 
cihtir. Pederi alişanım pederiva yıldızların dillerinden anlayor
lagöherinizle dosttu. Bu kadim sur.uz. Bu izdivaç hakkında ne 

si~.; manevi ı diyorlarsa bize l~.rar edecek-

Şeyh tuhaf bir sıntııla: 
- Demek düğümle cinlere 

zerde pilav yedireceksiniz? 
- Şimdi düğünlerden zerde 

pilav kalktı. Artık karın doyur 
mak yok. Davetlilere bir ote
lin salonunda kuş kapları ka
dar küçücük tabaklara bulaştı-

Battal zade bir kaç yüz lira semaya şeklini ben mi çizdim• 
yı hususile cinlere ziyafet se- Orhan Beyefendi tetrini evve
mahati duyduktan so°"a haylı lin yinni beşinde doğmuıtur. 
yumutamııtı. Binaenaleyh de- Bu tarih akrep burcuna müsa· 
di ki: eliftir. Bu burç çocuklarına ha-

- Bu it zordur. Masraflı- yalperestane, çok küstahantı 
dır. Bakınız size biraz anlata- cesaretler verir .. Onları akabe
yım. Şehamet Hanım künei den akabeye düşürür. Felaket
arz 'ünbüle burcunda iken dün- ten felakete uğratır.. izdivaç 
yaya gelmiştir. onlar için harabi, sefalet, geçiın 

Bu burç havlınde izdıvaç sizlik, bedbahtlık membaı, ö
meş'umdur. lki taraf için fela- mür törpüsü bir uğursuzluktur· 
ket kumkuması halini alır, ka- Çocuklar etrafa el'aman çağır· 
rı koca daiıma nifak ve şıkak ü- tacak bir azgınlıkta doğarlar .. 
zere yaşarlar. Doğacak çocuk- Babanın bu şeamet tevellüdüne 
lar asi, serkeş, canavar tabiatlı 

1

. ananın r ahsi veladet ini de ilave 
olur .. Kendi aileleri ve cemiyet ediniz. 
için bırer afet kesilirler. Etra- r Devamı uar ) 



il 

1932 s 

• 

'SA/\1'A Edebi mubahase Edebiyat 

... _____ - - - -- Genç Kalemler Kim var, 
Kim yok? 

Karagöz 
münakata•ı 

müna•ehetlle 
Akdeniz Medeniyeti 

··:.::.r.:~·.:.·'!.'ll'l_ı~l•! ~ ~··: 

San'atın 
Gayesi 

Cenap Bey Şirazi'ye aşık ola
dursun genç kalemler 

hedeflerini buldular 

Kıymetleri takdir edecek 
kimdir?. Bazılarına göre mü
nekkit, bazılarına göre edebi
yat tarihi müellifi.. Münekkit 

ilim ve 
Zihniyet 

"Tahsisat kesildi" veyahut 
"sergilerin ziyaretçileri azaldı" 
diye artık resim yapmaktan vaz 
teçenlerden"ne için, kim için?" 
nazariyesini tamim etmeğe ui· 
taşanlardan acaba, haberdar mı 
•ınız?. Bunları bil-.ler ve iti
ter.\er, S Ağustat1 932 tarihli 
Cümhuriyette Peyami Safanm 
"San'at ne içindir?" ıerlavhalı 
Yazıımı okuyunca. herhalde 
o gün benim gibi bayram yap
ırııtlardır. San'atin rayeeini 
lııutlaka bir menfaati i•· 
tihdaf ettirmek isteyenle 
rin kartıamda yükselive-
ren Peyami Safanın ıeai. bu se-
ıe müttak olanlara bir teaelli 

Kalem ve fikir sahipleri 
için yeni bir gayret meydanı a
çıldı. Türkçeyi iıleyecek, ku
raklıktan, fakirlikten kurtara· 
cağız. 

inkılap, siya.t ve içtimai bir 
çok harap akideleri ezdi, attı. 
Her tarihi devir kapanırken 
posa, safra bırakır. Biz de J&
riye bir Osmanlı ıiyaseti. bir 
medrese zihniyeti ve bir kafes 
mahlUku bıraktık. 

gibi geldi. Oteden beri ıan'at 
Yapanlarla, aan'at hakkında fi. 
kir ve kanaatlerini neşredenle
rimiz ıan'atin mutlaka faydası 
olnıaaı neticesinde ittifak etmiş 
!erdi. Yirminci aaırda artrk her 
hangi bir fayda münakatasını 
reddeden san'at bu bayat fıaıl- h. 
tılara kulaklarını tıkamııtır. 
Bana öyle geliyor ki yarınki 

•neslin terbiyeıi uhdelerine mev 
du olanlarımız bu vazifeyi sui 
İstimal etmitlerdir. 

Böyle akide ve telakkiler ni
hayet ıuurlu bir kararla orta· 
dan kaldırılır. Fakat insanlara 
hükmeden iki kuvvetli çember 
nizamla, kanunla, kararla ko
parılmaz. Bunların üzerinde 
hassan bir kuyumcu gibi itleme 
dikçe ıekilleri değiştirilemez. 
Biri vicdani akıdelerdir, biri de 
dil! 

Çar koca Petro bir emirle 
bütün Ruslarm sakalını kazıt-

Olabilir. 
Dördüncü Murat bir fe11m•n· 

la tütünü yasat etti. 

Buraya nakledeceğim satır
ları bir defa daha ibretle okuya· 
hm. 

Ressam Ali Sami Bey mahut 
akademi münakaşasında şu sa
tırları yazmıştı. 

"Heyecanı beditnin can da
ınarı san'atkirın san'atten isti
fade edebilmesini tenıin ile kuv 
vet bulur. iktidar sahibi bir 
ıan'atkil.r her yerden iyi mem
leketimizde para kazanabilir." 
demiş ve akademide aan'atle na 
ııl para kazanılabileceğini öğ
retmemelerini mektebin bir ku
suru olarak göstermişti. (28 ki 
nunusani 932 Cümhuriyet) 

Yakup Kadri Bey (Mil 
li Türk bedii) ünvanlı 
eski bir makaleainde ay 
ilen şu satırları yazmıftı: ,, . 

''nadolu gazetelerinde okuyo 
ruz: Ankara.ya bir Rus ressamı 
~elnıiı, harekatı milliyemize da 
ır bir takım ablalar yapacak· 
ltıış, bu havadis Türk ressam
larından bir çoğunu hicabından 
kı:ı:artsa gerektir.'' dedikten 
•onra: 
"Ressamlarımızın mevzuu ha 

la bir takım kadın portreleri, 
deniz banyosu peyizajları ve 
bizim memlekette mevcudiyeti 
ne ihtimal verilemeyen bir ta
kını süvare ve balo manzarala
rıdır." diyordu. (925 ikdam 
ltıütahede ve mülahaza) 

Abdullah Cevdet Bey, 28 
lrlart 931 de sabık Türkocağın 
da genç neıle mensup kalaba· 
lrlc bir samiin kütlesi huzurun
da verdiği bir konferanıta 
"S . an'at, ıan'at için değil inaa-
llıyet içindir. San'atklrlar, in
•aıılığa, cemiyete hayıraız olur 
luıa ana baba katili evlatlar 
tibi mütereddi ve fiıit zürri
tetler menzileaine dü9erler." 
deınitti. Şairlerimizin cinıf ve 
tebnt şiirlerini okurlarken bir 
tok kitilerin yüzlerinin kızardt
luı. ıöylemitti. 

Ercüment Belızadın "Dey
tlıa" piy..i Darülbedayide t
•il edllecefi 11ralarda yaım""z u 
'-linin gayri ahlaki olduğundan 
pkaıı münakaıaların sesleri eJ. 
ı>ette hali kulaklanmızdadır. 
Orhan Seyfi Bey ile Felek Bür
haneddin Beyin ağır ittihamla
rı gene bu sütunlarda çılıim.ıttı. 
(Milliyet 26 teşrinievvel 928) 
. Faruk Nafiz Bey Hikimiye

tı Milliyede "San'at faydadır" 
ıerlavhalı bir fıkra yazdı. Ve bu 
fıkra yeni neılin eline verilen 
lııektep kitaplarına alındı. Bu 
zat ta orada "Nil.mık Kemalin, 
liimidin, Fikretin, Mehmet 
Eminin gözümüzde büyüyen ta 
rafları faydadan ileri geliyor 
ve cemiyet üzerindeki tesirleri
ni vücude getiren de onların 
"iyilik taraflarıdır" dedi ve ce
ıniyetin faydasız unsurlarını 
içinden attığını söyledi. (Haki
miyeti Milliye 2 Mart 930) 

Mümkündür. 
N apoleon bir irade ile lngi

liz adalarını abluka etti. 
Kabildi. 
Fakat Nasralı (Y eau') ko

ca bir dinin mübeşşiri olduğu 
halde bir kaç bazirgil.na derdi
ni anlatamadı. Sürüklene sürük 
lene çarmıha gerildi. 

lalim dininin bütün Arabi.a
tana yayılmasını kılıcının kuv 
veti ile temin eden (Halitbin 
Velit) müslüman olmazdan ev
vel bir gazvede Hazreti Mu
hammede kılıç savurmuştu. 

Hiristiyanlık ilk devrinde 
milyonlarca kurban vermiıtir. 

Sünni ve şii davası uğurunda 
Necif, Bağdat, Kerbeli mınta
kasında yıllarca ayni ırkın ka
nı dökülmüştü. 

Paris sokakları ihtilalden 
az evvel katolik ve proteatan 

lavhalı bir yazısında ressamla
rımızı milli mevzulan ihmal et 
tiklerinden dolayı ittiham et
mişti. "Hani Mehmetçik, hani 
yüzbaşının aıkı, hani bekleyen 
kız, hani anne, hani ve hani? .. " 
(Milliyet Temmuz 928) 

Daha hatırlayamadığım ve 
hatırlamak istemediğim neler ... 

Velhasıl herkes bir telden 
çaldı. San'ati, kimi paraya, ki
mi ahlaka, kimi bilmem neye 
vaaıta yapmak istedi •. 

Ben bunların intitar ettikle
ri tarihlerde her birine ayrı, ay 
n cevap vermit bulunduğum
dan burada onlan tekrarlamağı 
lüzumıuz bulduğum için sade
ce Peyami Safanın o güzel yazı 
smdan bahsetmeği kafi buluyo 
nun. San'attan herhangi men
faat ıayesi bekleyenler, dikkat 
)erini tekıif ederek fU satırlan 
oıkuıunlar. 

"San'at ne içindir?" ıuali 
"kainat ne içindir?" arz ne mak 
satla rüneşin etrafında dönü
yor., ribi orta a11r filozoflarının 
diyalektik münakaıalarına ve 
mantıık oyunlarına benzer. Son 
suz münazaalara yol açan ve 
bu daMisiıippi nehri niçin uzun 
dur. Hilniya niçin yükıektir si 
bi ıon derece rülünç bir ıayet 
arqtırılıtından bafka bir ıey 
olmaz. San'at aan'at içinde de
ğildir. Cemiyet içinde de değil 
dir. San'ati oyun telakki eden
lerle beraber olduğumuzu da 
ıöylemek istemiyoruz. Çünkü 
mücerret mil.naıile hayat ta ga
yesini kendi kendinden ve ken
di kendisini İ7,,ah eden hür, mu· 
ayyeniyetsiz. hedefsiz, namüte
nahi bir akış değil mi? Felsefi 
ve mücerret olarak her §eY O· 

yundur, her şey san'attir." 
itte Peyami Safa, 25 Ağu•· 

tos 932 tarihli Cümhuriyette bu 
satırları yazdı. Gönlümüzün di 
!eğine dil veren bu yazıdan bir 
az ferahlamış olan ben, bir tük 
ran borcu olarak bu satırları ka
rilerimin naz:ırı ibretine koyu-
yorum. 

kavgasının kanile sulanıyordu. 
Akideye ilişen hak olsun. 

batıl olsun bütün telakkiler an
cak zamanın hOkmile kuvvetini 
kaybeder. 

Bunun kadar olmasa bile 
(dil) de ayni dereceye girer. 
Asabiyet dinde ve dilde kendi
ni gösterir. Son asrın mü
tebariz felsefesi taaaauba yeni 
bir cephe vermiştir. lktıaadi ta· 
aaaup! 

Bilhassa bu son akide dil ta
assubunu da, din taassubunu 
da unutturacak kadar kuvvetli 

bize bugünü, müellif dünü keş· ilmin hakiki kıymeti, Avrupa'· 
fedecek. Çok zaman, bir eae- da Rönesana hareketile batiamıt
rin keşfi, Kristof Kolombun br. Meıhur Michelet Röneaaııı 
Amerikayı keıfinden daha zor· unvanlı maruf eaerinde der lıi: "Ku
dur. Münekkitte görmek, mü- runu vuata'yı yıkan bu hareket 
ellifte unutmamak birer vasıf Dünya'yı yeniden keıfetmiıtir." 

d 
• Hürriyet ve hakikat• ret ve İn· 

olarak eğil, il.mili asli olarak ki.r eden Orta . çai zihniyeti di· 
sayılmalıdır. Görmeyen münek- nin ve taasaubun dar çerçeveai i
kit. unutan müellif, sahnedeki çinde be§<!ri zeki.yı mütemadi ta. 
figüranın aynidir. yiki altında eziyor ve boiuyordu; 

Bizde şöhretler kıymetler nitekim, Toulouae'da (1619) dili-
ek · b ' kerpetenle koparılarak ceaedi a-

serıya, mem aı belirsiz SU• teıte kavrulan ltalyan filozofla
lara benzerler. Bir tesadüf, bir nndan Vanini Lucilio büyücülük
hatıra, her hangi bir vasıta or· le ittiham edilmiıti. Luther'in di
taya bir İsim koymuştur. Biz, ni 11lahatı inaan kanlarını ırmak
hepimiz, bu isimler üzerinde dü lar gibi akıtmııtı. lngiltere'de Ba-

görünüyor. şünmeden, membaına giderek. con ( 1626) lakoli.atik usul yerine 
Bı"z (aı"l) den bahıedelim · ı· Methode experimentale'i koymak · temız ığine bakmadan kıymet 
(Vatandaş türkçe konuş!) l k b için baylı müıküli.ta düçar oldu. 

levhaları bilmem bir iz bı- 0 utunu a ul ederiz. içimizde Galila'ya ebedi hakikat kilise ta-
telkini bir inanış vardır.Hüküm rafından cebren inki.r eıtirilmiıti. 

raktı mı, fakat tünelde kaç ke- (er, nesilden nesle d~vam ede- Nihayet, hür tefekkür Avrupa'da 
re Musevi, Ermeni ve Rum va· gelmiştir: Büyük sanı'atkir, fe hi.kim olabilmek için XVIII inci, 
tandatların bu levhalara ba- XIX uncu aaırlan beklemek li.-
k b k d . d"ll na yazıcı.. Halbuki, çok zım geldi. lnaanlığın kafaaı kolay 

a aka çatır çatır en ı ı e- zaman, büyu""k san'atka·r etı"ketı" · k ki h" J kolay değifemedi; "bir çok ba,lar 
rinı onuştu arına şa ıt 0 

- altında fena yazıcı, fena yazıcı yendi. 
dum. etiketi altında büyük san'atkir Yükaeltilmeai iatenilen bir ce-

Zaten böyle levha aamak, d ki d E eb" miyette ilmi zihniyet teıekkül et· 
hatta• ceza k-melde bı"r dilı" ko- amgası sa 1 ır. d ıyat ta- d · · ·ı ı - "h ll"fl me en o cemıyetın ı er emesine n i müe ı eri, madalyanın yal &ma" ı"-L-- et--'- ve yahut imki.n yoktur. Muaıır mefkllre, 
nu.-- ga .,...... mea nız bir tarafına bakarlar. Çün· bir lisanı ağızlara tıkamak im- keyfi ve sun'i bir yapı değil, kud-

'- h ,_,_ kü ters tarafını görmek için. retini şeniyetıen alan haalettir; 
ki.nı yoktur. Bu ntoayet iKİ.ıu Telkini hükümlerin tesirinden bugünün mefküreıi, uzun ve yoru 
tabakanın culture kuvvetile. 1 k h cu bir meaaiden sonra doğan ilmi 
kendi lisanını cemaate kabul et sıyrı ma ' za met çekerek eser bir zihniyettir. 
tirmeıile mümkündür. lere bakmak lazımdır. Müellif, Tabii ilimlerin teeuüsünden ev-

B. k- .ı· . "'""'- . dilediği gibi hareket ederken, vel, insanlar, bir büyücünün esrar 
h I ız """ımız, t~....,.enın sa· yanıldığını anlayınca unuttu- lı değnek darbalarından mucize. 

ip eri bu lisan için bir fey ya~ ğunu ileri sürer. Halbuki unut- \er beklerdi; artık, yeni kimya, 
tığımız var mı? mamak müellifin müteradifi Simya ilmini kökünden yıktı. Co-

Vakıa her devirde bir çok değil midir?. pernic, Kosmoğrafya'yı, Lavoisier 
(ukalil.yı zaman) türkçenin Kimya'yı tesis etti. Hiç ıüphe yok 
kaideaizliğinden, eksikliklerin- Meseli, lsmail Habip Bey, ki hakiki ilim adamları teniyetten 
den bahseder. Fakat kimse fÖY teceddüt edebiyatı tarihini neı ilham alanlardır. Bacon diyor ki: 

rettikteıı sonra bir mecmuada: "Tabiata hi.kim olmak, tabiatın 
le ilmi bir tetkik mahsulü bir H 1 d 1 kanunlanna itaatla mümkün o-
fik 

- ..•.... a buki aha ne er 
ri ortaya atmaz. tur." 

k 
unutmamı•nn? 

Kimi çıkar, efendim tür ç&- ' XIX uncu aoırda, tam bir hür-
de harfi tarif yok. Dişiyi, erke- Diyor ve kitaba alınmayan riyele kavuıan inaan zeki.aı, bu 
ği, azı, çoğu ifade etmek güç. bir çok isimlerden bahsediyor. aaırda, beıeri tenkkılerin: en yük-

e! rk U ıek bir aeviyeıine çıkmııtrr: ıi· 
Kimi çıkar, efen im, tü • nutulan bu isimler içinde. ki· mendiferler, telgraflar elektirik 

çede Negatifler eksik. Meseli taba alınm~ olanlardan daha ve buhar makinaları gibi bir çok 
akılsız, parasız yazabiliyoruz çok kıymetfıleri vardır. Yine ihtiralar biribirini takip etti; tica
da çirkinsiz, güzelsiz yazamı- Habip Beyin o zaman söylediği ret ve sanayi büyük inkiıafa maz. 
yoruz. Halbuki arapçadan, a- gibi fecri il.ti şairlerinden Meh- bar oldu. "Hakikat" eaaa ittihaz 
cemceden kelı"me alırsak bunla et B h et S "h R"f Mü edildi; mühayyel biri.lem yeı·ine, m e Ç • amı ı at, - ıeniyete istinat eden Poaitiviate 
ra İstediğimiz edatı bağlaya bi- fit Ratip, Peyami Safa hep bir görüı ilimde, tarihte, hulasa, 
liyoruz. unutulanlar arasındadır. Müel· hayatın bütün oafhalannda bük. 

Bu kabil iddialar belki de lif için unutmak bir mazeret münü sünniye batladı. Bu suretle 
haklı olarak her zaman ortaya olabilir mi? Fecri il.ti tetkik e- ilmin zaferi teeaaüs edebilmitti. 
atılıyor. Fakat netice şu ki bü- dilirken Mehmet Behçet, Müfit Avrupa'da Hôrodote'la batlı-

yan "Tarih", Auguate Comte, Er
tün bu malumlara çare bulun. Ratip nasıl unutulur?. Melımet nesi Renan, Taine, Kari Marx gi-
muyor. Behçetin bugün dahi okurken bi giizide filozof ve müverrihle

Türkçe öz bir dildir. Açıl- zevk aldığımız mısralarından rin ön ve çekici altında kat'i ıe· 
mak yayılmak. kabiliyeti pek yalnız bir kaçı. onun içli bir kil ve mahiyetini aldıktan sonra, 
çoktur. Yalnız eski ve san'atkil.r olduğunda tüphe bı- 'menkıbeler hakiki nisbetlerine ir-

ye ed ca edilebilmitti. XVll inci asırda 
ni türkçe kelimeleri kök- rakmaz. Temaşa ebiyatımız· yetiten tarihçilerden Boaauet "U· 
lü bir kaide ve nizam altında dan bahsederken Müfit Ratibi mumi Tarih" unvanlı eserinde ta· 
dallandırmak lazımdır. Doğru. zikretmemek günah olur. O rihi hadiseleri "lli.hi mukaddera
dan doğruya türkçe iıimlerden Müfit Ratip ki hakiki bir ıair tın cilvelerinden addetmek sureti. 
ve vasıta ile fiillerden yeni ye- tipidir. le tetebbu eder; Voltaire iıe tarih 

te imil olarak "lnaanda bulunan 
ni kelimeler çıkarmak bir (itti· Unutan ve unutmak isteyen terakki kabiliyetini" ileri sürer. 
kak lôgatı) hazırlamak müm- müellif te, görmeyen ve gör- XIX uncu aarın ikinci nrafında ö
kündür. Sonra türkçeye alına· mek istemeyen münekkit te e- len Aug. Compte'ta tarihin bütün 
cak. ecnebi kelimeleri de yerli- debi yata muzır insandır. mekanizmasını "Beterin fikri ha-
leştırmek, aıılamak pek kabil- yatına" atfettiği halde K. Mıırx 
dir. Yalnız bu işi ıunun, bunun Reşat FEYZi bilümum tarihi hi.diaelerde "lnaa-

Zafran toplayan adam: Knos11011 fre11kterınden 

HegkeltrBflılı 1 mek , ırördüğünü tama.ml ...... k 
Girit., ve umumiyetle "Akde- i~~ bul~u~ bir çaredir, dene

niz,, medeniyeti bugüne kadar bilır. Buyük boyda .,..rleri itte 
yalnız ufak boyda heykeller ver naaıl bu vadide ~de etmİf bulu
mİ§tir ki bunlara "heykelcik • nuyoruz. (Bu nevı kabartma he,. 
ıtatuette., demek daha uygundur. kel itlerini blnalarm - ıröae çar-
11.k eaerleri ta "Neolitik . Nfoli. pacak yerlerinin aüalenmeei için 
thique,. devre kadar çıkarabili- gurup halindeki eaerlerde kul
riz. O zaman kaaeleri vazoları laruyorlardı. Yapılacak meYSUun 
çömlekleri yontup itle~enler, ya· killi bir alçıd? tulai!r meyda
vaf yavaı onlara hayvan, aonrala na setlrillr • ınce •• Mrt bir 
rı insan şekli venneye batlamıt- (ıtu~). la - tamamlanarak -
lar ; böylece heykeltratlığın ilk teki~ alırdı. ~~~'atklr vücut 
mahaulünü meydana setirmifler- tefe~atıru, aeçtıgı boyalarla ay. 
dir. Bu devrenin kültüründeki nca •tlerdL) Tamamile Glrit'e 
birlik "Akdeniz havaliainin ay- mahauı kalan bu aaa'at tekli talı: 

' " ribe" . ,. nİ tesirler altmda kaldıtıru i'Öa- .n Orta m~oen,, erm aonnn 
!ermektedir. Bu teairlerin punan da ıl~, eserle~ vermeye b&41a
neresidir? Elimize ııeçen eserle- mıt' son ~oenler,, _de m~h~• 
ri iyice gözden geçirince sörüyo- tem dereceıme . _!likae~11tır. 
ruz ki bu teairlerin istikameti ( Zambakh kral, böiüren boga ba 
Mezopotamya'dan, Anadolu'- fi .• ~ . • . • 
dan ve Mmr' dan geçmektedir. Akderu&., ın dlter belde len 

"Girit de ve ( Akdenix) bava de heykeltraılığa yabancı kal
lisindeki '~aerler yerli tatlardan mamıtlardır. "KCros,., da bulu· 
":'e~er, çini ve tuğladan ( 1) , nan (Ka?un çal"!' .a~am!, , ~er
fıldıtınden ve nadir olarak tunç· merden hır ba11 ( ıkıaı de Atına,. 
tan yapılmıtlardır. Yapıla~ şey- daki (Milli müze) de muhafaza 
ler yalnız "Rondbos . Ronde . boa edilmektellir) aanki "gübizm,, 
se,, değil, ayni zamanda insanı menıubu bir aan'atklnn elinden 
hayran bırakan "kabartmalar • çıkm.ıttır. 
bas relief., ve hemen sade Gi- "Şliman,, in 1871 • 1875 te 
riıte bulunan boyalı kabartma- mikenya'da bulduğu altın maake 
lar - relief - peints,, dır. leri memleketimizde hemen her-

Daha ilk zamanlardan itiba- kes tanır. "Vafyo klaeleri,, denen 
ren hu san'atin "Girit,. teki oriji- ve Mora yarım adaımda buluna
nal r.oktaaını buluyoruz.: "Hare- rak aon minoenlerin nihayetin
ket,, i yaşatmak!. Bu hususta en e ait olan altın kupalaraa kabart
büyük vaaıf\arı: Canlılığa ve rea· ma aan'atile mücevherciliğin yan 
liteye aadık kalmak! Teknik yana yürüdüğünü gÖatermesi ve 
itibarile Mıaır'dan, Mezopotam- bilhasaa yeni bir tekniğin: mana 
ya'dan, Anadolu'dan aldığı ders• zır • perapective'in ite girdiğini 
ler inki.r kabul etmezae de, "Ak· bildirmesi itibarile çok kıymetli 
deniz,, aan'atinin hakiki merkezi veaikalardır. 

olan "Girit,, in, muhitinden, ken- Bütün bu eserler ya Girit'te 
diıinden verdiği şeylerle yeni tip yapılmı~, ya Girit'te yapılan nü
ler yarattığını da derhal kaydet munelerden itifade etmit ya G 
memiz lizımdır. lnaan hayat ve rit san'atk&rları tarafı~dan bu 
i•inin bu eserlerde aldıg"ı yere h ı· ı · h""k- d ,.. ava ı prens erı, u um arlarr j. 
bakılırsa, Girit'i kadim Yunan çin işlenmiıtir. Demek he1>4İnia 
aan'atinin anası gibi telakkide al ders aldığı yer Giriı'tir. 
danılmamıt olur. ( Knosgos'da Girit'te bulamadığımız büyük 
bulunan rahibe figiirinleri, Peho· boyda. heykel veya "kabarbna,, 
fa'daki tuğla figürinler gibi .. ) yı, Mıkenya aaraymın aur kapıaı 

Bulunan "kabartmalar - bas • önünde dikilen ve "yüksek kabart 
relief heykeltratlığın ""rond boa- ma . haut . relief,, olarak yapı. 
ronde · bosae,. kıamındaki azlığı lan "arslanlı kapı"' da bulabiliyo. 
teli.fi edecek zengin ve değerli- nız . 
dir. ilkin kabartmalar hafiftir; 
boya, bu alçak kabartmalan diri, 
yüksek göstermekte mühim bir va 
zife görmüıtür. Yüz aene geçme
den - orta minoenler devrinin 
sonlarına doğı"U - teknikte çok 
terakki ediliyor ve naturaliıt bir 
san'atin renklere, canlılığa, kıv
raklığa atkını açıkça bildiren kıy 
metli nümuneler meydana geli. 
yor. (Knosaos'da bulunan bir ke 
çi ve yavruları; Ayatiriyada'da 
bulunan esmer sabun lafından 
yapılmıt "riton - rhyton,, denen 
vazolar, kiaeler .. ) 

"Renkli kabartmalar · relief keyfine bırakmak dog"ru deg"il- nın zaruri, ve mübrem ihtiyaçları 
d nı temin° için ıarfettiği mesaiden peints,, resmin o İptidai devrinde 

ir. lizcenin aslını astarır.ı aüıün- baıka bir §<!Y bulmaz. san'atki.rın gölgeleri ifade et-

Motif, tarz, eseri terkip eden 
unsurlann dini ve aembolik \uy. 
metleri itibarile Girit' e aadece 
uyapılıt - exCcuation,, itibarile 
yerli karakterlere a.it bulunan bu 
eserde; aütunun •tafıdan ~ 
ya doğru ka.lınlatan biçimine, bat 
lığın şekline bakmak; anlanla
rın dayandıiı ( Autel) ve bizzat 
bu (Autel) fikri, eseri yaratan 
aan'atin, Mezopotamya ve Hitit· 
terin kudretli dünyaaından dol&f& 
rak Akdeniz'e dökülen umumi 
bir cereyan .,.. onun "Girit" te hu
ıuai teklini bulan bir ifadeai 
olduğunda ıüphe bırakmaz. 

Arlııeoloji 
R....aoGUZ Vaktile ihtiyaçla mı, teaa- mez, dünya üzerindeki halkın Bugün, bütün muasır müverrih 

düfle mi nasılsa türkçeye mal dörtte biri İngilizce konuşur. ler, taTihi hadiseler karşısında bir [ l] Bu tuğla kelimesini ""Pİşmİf 
olan bazı kelimeler vardır ki Bizim iki köklü tutum yeri- Anatomiote gibi soğukkanla ha- toprak"' karşılığı olarak kullamyo-

1 d t k d . 1 reket ediyorlar; menkıbe ve Tra· rum. 
on arı a e a en ı ma ımız gi- mı"z var. Bı" r taraftan garp 11•• 

b. k il M dition'lar, ancak hidiaelerin tari- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!• 
1 u anıyoruz. eıeli acenı- sanlarının zaruri olarak içeri hi mahiyetlerini az çok aydınlattı 

ce (hane) kelimesini türkçede giren kelimeleri, biri de asıl ğı için faydalıdır. Müsbet ilimle- teyiz. Ne garip tecellidir: lıtanbul 
ne bol ne rahat kullanırız. Me- türkçenin unutulmuş, ihmale rin ve tarihi maddeciliğin bu gibi Halkevinin ilk hazırladığı ihtifal-

IA h d · y ek h f f t · "dd 1 de bazı aklı evvel ulema, Mimar se a aş ane erız. em hane ug· ramı•, arap. acP.m baskını ura e ve e sane erı tı et e ret- 1 • 
d · H tt• b eb" k ı· T d teltiği ve serbest tefekkür ve mü- Sinanın Türk olmadığını aöy emıt 
erız. a a unu ecn ı e ı· içinde kıyıda, köşe e kalmı~ terdi. Şimdi de Buraa'da Halke-

melere bile bağlamıtızdır. Me- f h 1 . T taleaya vasi bir •aha ayırdığı bir vinde Karagözün hayal olduğu 
sa cev er en.... zamanda bizler için de başka tür 

ıelil. birahane, telgrafhane de- Eski türkçenin köklerine lü davranmak imki.nsızdır. söyleniyor! Bu kadar süzel, bu 
d .•. · ak"t d t t·· k · il · kadar canlı milli bir tipi, hayal ıgımız v ı a e a ur çe gı- dog" ru uzanan e erımiz orada Son 2ünlerde "Karagöz var mı 

ed · bile olsa hakikat yapmıya uğrat· 
bi benims iğımiz bu halitanın zengin bir maden bulacaktır. d~r? Yok mudur?" diye. ortaya malıyız". 
yansı acemce, yarısı freııkçe ol T"" k . b .. için belk" d 1 hır mesele çıktı; herkes hır f<!yler Halbuki tarihin en belli 

b·ı h . ur çenın . ugun 1 e 1 .Oylüyor veyahut aöylemek iati-
duğunu ı e isaetmeyiz. şıveye munıı gelmeyecek, ku- yor. Bu bahis hakkında "Günün batlı gayeai, zamanlann teakup 

Demek ki ihtiyaç ve zaman !ağa ho, çarpmayacak bakir ke akialeri" muharriri de ,öyle bir ve teaelaülü içinde adem oğullan
kelilmelerin cinsini, tabiiyetini, limeleri hiç &üphe yok ki üze- m_üıalead_a bul_u. nuyo~: '.'.Fakat nın bayat ve eaerlerini teıbit ve 

·ıı· t" · ·ı· · T b d b t b k irae etmekten ibarettir. Yoksa mı ıye ını ıı ıp ıupürüyor. ye- rı"nde asırlarca işlene i~lene a- ız, en zıya ~ oy e or muna a-
l 

T H Ik d k h ı herhangi mevhum bir hayali veya 
ter ki onu aşı arken aag"lam bir deta uydurma bir (edebı"yat) tanın a evın e çı ••ına ayre. but bir efsaneyi hakikat gibi gös-
usul ve kaide kullanmalı. yapılan arapça ve acemceden 1 !ermek günün ilim aleminde en 

Türkçedeki yabancı kelime- çok yumuşak, çok hareketlidir. çecektir,. gülünç bir mevkie dü~mek demek 
1 · ikd b it b" h (0 1 ) d" t O • · k 1 olur. Şunu unutmamalıdır ki, mu· erın m arı eş a ı.- ın ta • sman ıca ıye or aya çı- nun ıçın genç a em ıa- "h . . d" . d 

in edili B 1 · k h ı· · 1 j 1 "b h" 1 · B ·· .. k G ., · • t asır tarı çının ne ını ve ne e m . yor. un ar menşeı İ an a ıta ıt ene t ene nı a- ıp erı uyu azı nın ışare memleketi vardır. 
farkedılmeden kullanılan keli- 1 yet bir (Edebiyatı cedide) do- ettiği bu yolda çok rahat yürü- ı Vak'aları Authentique vesika
melerdir. Bu mikdar her gün ar ğurabildi. Milyonlarca halkın yecekler, kalemlerimize sinen \ara istinat etmiyen "Tarih" e ta
tıyor. Lisanımıza yeni icatlarla diline yabancı olan bu edebiya- oımanlıcanın küfünü, pasını bu r_ih değil cUgendeo unvanı veri-

Resim sergisi 
Geçen hafta Müatakll Re...,. 

ve Heykeltrqlar Birlifi müeaaia
lerinden reaaam Ali Avni Beyia 
bir resim aergiai açacağım lıaber
vermİ§tik. Ali Avııl Bey, aersi
aini eylulün betinci günü Glorya 
aineması aalonlarında açacakbr. 
Bili.hara aergiainden uzun uza· 
dıya bahsedeceğimiz için ıimdi
lik resaama muvaffakıyetler te
menni ederiz. Ali Bey oersiaini 
Ankarada tekrar edecektir. 

Galata•aray •ergisi 
Galata.aa.ray aergiai ayın otu· 

zuncu ..,.ünü kapanacaktır . 
Şimdiye kadar aerıriyi birçok 

zevat ziyaret etmİf ve birkaç 
li.vha satın alınmıttır. Reaaamla· 
nmızrn bu aene Ankarada bir 
sergi açacakları tahmin ed i1melc. 
tedir. 

Vatandaş! 
giren kelimeler hiç kontenjan tın bir millete mal olmasına kuvvetle sileceklerdir. 1 lır.1 . .h . . kk .. 1 • 
tanımıyor. Balya balya giriyor. imkan var mıdır? Fakat ihti- Çag·ataycanın ahengini pek, b" lmı ~· n1.ıyetı tde'e. ut deu··tmnvıay•eı~ 7- 14 milyon Türkün sene-
F b 

. . . ır cemıye ın me enıye ., d 14 .1 T 
akat u bır tehlıke değildir. yacın hudutlardan ıçeri aldığı vahşi bulan Cenap Şehabettin dan geri kaldıfına hükmedilir. e mı yon ürk lirası birik-

lngilizcenin aslı 38 bin kelime ecnebi kelimelerle, salahiyet- 1 Bey Şirazi'nin lisanına ifık o- Hakiki ilim adamlan hadiseleı· 1 tirebilmesi İçin her Türkün ban 
olduğu halde İngiliz lôgati 120 tar lisancıların öz türkçeden ladursun, genç kalemler yolla- ka ... ısında lmpartiale davranmak· kaya serede bir lira yatırması 
bin kelimeyi toplamı~tır. lngi- tozunu, toprağır.ı silip rıkardık- rını ve hedeflerini bulmu•lar- ve Chauvinisme'den kaçr>ok mec ' kifidir 

Y Y "' buriyetindedir; ~k"i ta~dird me4 ' • 

lizcenin yarısı latinceden, alm- !arı bakir kel' r.:e!er b~gün'.'ii 1 dır. aai sahası ilim haricinde kalır. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,,;;;;;;;:;;;3;;;;;;;;31" 
r. n-L-- Df"7 A 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
• • ""'1 ' "'{ 

<tısatvekili vaziyeti anlatıyor Şükrü Kaya B. 
( Baıı 1 inci sahifede) 

kteki mallarını çıkarabilmek i-
1 ı ihracat tacirlerinden yüzde 
1 , yüzde 40 üzerinden ihracat 
1 sikaaı almak mecburiyetinde ka 

:aklardır. Bu takdirde manifa· 
.,. fiyatlan müıtehliklerin zara. 

1 ıa olmak üzere yüzde 35, yÜz-
40 nisbetinde yükselecektir. 

ı ı ıebep)e manifaturacılar takas 
ll"arnameainin neırinden evvel 
>ariş edilerek gümrüğe gelınit 
an mallarm. bundan evvel teker 
kahve tüccan için yapdchğı gi-

' bir defaya mahsus olmak üze. 
gümrükten çıkanlmasma mü

ade edilmesini, bu kabil olma
ğ ıtakdirde manifatura qyaaı
n da kontenjana tabi tutulmau 
temenni etmİ..flerdir • 

Mustafa Şeref Bey bu müraca
;a verdiği cevapta bu talebin ia'· 
ı kabil olamadığını ve ihracat 

1 ~cirlerinden alınacak ihracat ve
kalannın ancak manifatura fi. 
ıtı Üzerinde yüzde 3 • 5 niabetin 
e bir fark tevlit edebileceğini be 
an ebnişlerdir. 

Vekil Bey bir aralık Tokatli· 
an oteline gelen Büyük Millet 
leclisi reiai Kazım Paşa Hazret
~rile görüş.müıler ve biraz aonra 
ün akşamki ekapreale Prağa mü 
~veccihen hareket etmişlerdir. 

fostafa Şeref Bey Prağda bir 
ıüddet kalftcak ve bir buçuk ay 

edilecek afyonlar, ııene ıahipleri 
nin malı olarak kalacak, sahiple
ri birlije tealiın ettikleri afyonla· 
nnı ilır•ç edeeek, tüccardan iate
difi kimselere satmak aurelile mal 
lannın satıtı ile İştigal edecekleri 
sibi birlik te bunlan elden çıkar
mak için ayrıca meşııul olarııA sat 
mağa çalıfacaktır. 

Y anbt propaganda yapmak au 
retile buııün afyon tüccan elinde 
lıulunan maim kıymetini dü,üre· 
rek iıtifade kaysuaunda bulunan 
lann, birlik bedelaiz olarak bu 
mallara vazıyet edecek, bu malla 
nn bi.-lik tarafından ne vakit sa
tılacağı meçhuldür gibi dütünce
ler yanlıştır ve hiç bir suretle va
rit değildir. 

Geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

fU beyanatta bulunmutlardırı 
" - Seyahatimin intibamı ifade 

edecek sözler: c I yi ve daima iyiye 
doğrul• kelimelerile huliaa olunabi
lir. 

Memlekette uayit her zamankin
den daha yolundada-. 

Mutat ıüallere cevap olu...k de
rim ki, henııerilerimizin nefislerine 
ve cümhuriyete ve onun büyük ıef
)erine payansız oJan itimat ve mer
butiyetlerini her zamandan daha kuY 
vetli buldum. Türkiyenin ıiya.si ve 
iktıaadi emniyeti için bundan daha 
büyük, daha sağlam meınet olamaz. 

Temaa ettiğim vilayetlerde reımi 
Ye huıuai umran faaliyetleri gör
düm, bunun başında Trabzon • Ka
raköae yolu ile bilha11a Rizelilerin 
Giresunlulann, Orduluların içeriy~ 
doğru açtıklan yollar vardır. Bu faa 
liyetlerin hepsinin fevkinde Kara
deniz rençlerinin metotla organize' 
edilmi, ıpor faaliyetleri gelir. Halk 
Evleri ııençlerin kültür ve fikir saba 
lanndaki faaliyet ve kiıdretlerini 
muayyen gayelere aevk ve enerjile
rini tekıif etmt>ktedirler. Kazalar ve 
köyler bile bu nizamdan hariç kal
mak iatmıiyorlar. Halkevlerinin ka
zalara ve köylere kadar teımili mil
li kültürün inkişafı için bir zaruret 
olduğu elle tutulup gözle ııörülecek 
kadar maddiyet keapetmiıtir. 

. ~ ........ ' , ' j 

Yeni talimatnamede ne 
kayıtlar var 

(Başı 1 inci sahifede) lar nezdindeki muakkibi umuru atfa. 
re heyetleri üç gÜn zarfında tetkik tile oda idare heyet yahut meclisleri 
ederek intaç edecektir. Riyaset bu miı•.akeratmda hazır bulunurlar. 
kararlan derhal ali.kadar ııümrük i- d - Oda idare heyetleri yahut 
darelerine bildirmekle mükelleftir. mecliılerince bu bapta ittihaz olu
Mahal!i iktisat ve Ticaret müdürleri nacak kararlar tarih sıra nuınaraaile 
bu heyetlere behemehal ittirak ede- husuıi bir zabit defterine yazılu...k 
cekler ve bu zevat bulmamadıkca he aza tarafından imz edilir . 
yetler karar veremiyeceklerdir. Mm- 2 İnci madde - 1 eylül 1932 den 
taka Ticaret ve lktıaat müdürleri 31 birinci kanun 1932 ye kadar, 31 

. bulunmayan yerlerde Oda bat katip dahil, Üçüncü madde mezkur liman
leri veya katibi umumileri vekaletin l~rda Türk mahıulatından üzüm, in 
mürakibi umuru ııfatlie içtimaJara cır, fındık, yün, zeytinyağı, gülyağı, 
iıfirak e<leceklerdir. ve kasaplık hayvan ,balık , tiftik. ilı 

llu vaziyete göre Ticaret odası l- ra:; edecekler bu malların nevini, 
dare heyeti 1 Eylutden itibaren her nuktannı, bulunduğu mahalli, ihraç 
l(lln ictima halinde bulunacaklardır. edileceği memleketi, Türk parası ve 

> EylUI 932 tarihinden 31 Kinu· döv~ olar~k laym.e~ni. müraelüni-
el 93~ t "h" k d 1• leyhın sarih adreaını, malların an-nuevv , , arı ıne a ar ıman- k · ah .. ·ı • 

ı da kar ed h ih onsınaayon y ut muraı emnne, 
ar mevcut amam e yazı · d ·· d T ·· d ·ı ed"•" · · 

raact e,yaaını ihraç edecekler malla- ko~ " ' go~. erb ııp gb~n en m ı~ını ı-
h t .. 1 ·· f . · . karar ı esas nuı a ve ır suretten ıbaret nn er ur u evaa ve saıreaını be . . 

d ıd • "b" "h ·· }annamelerle tarihi sevkten en az name e yazı ıgı 1f1 ı ı raçtan uç ·· ·· 1 3 ·· ·· dd d __ ,_ 
gün evvel ihracatı tespit komiıyonu- ı ilı~ç untetvveb"t kunc.u mani e e byil....,..d" 

hild" ki eli raca es ı onuayo arına 1• 
na ırece er r. rirler. 

ihracatı teapit komiıyonlan resmi 3 üncü madde - Bu beyanname. 
tatil günlerinden mada her ırün içti- ler tarilı numara amuile huıuıi bir 
nıa edeceklerdir. deftere kaydedilerek m~eleye ti.-

Talimatnamenin metni bi tutulur. 2, 3 üncü maddede yazdı 

ANKARA - Kontenjan kararna
mesini ntatbikına dair talimatname 
iktıaat veki.letince vilayetlere tebliğ 
edilnüttir. Talimatname !Udur: 

1 adar A vrupada bir tetkik aeya• 
.ati yaptıktan aonra ,ehrimize av 
et edeceklerdir. 

l\lustafa Şeref Bey dün akşam 
'okatliyan otelinde gazetecileri ka
al ederek sanayi erbabının mevaddı 
ptidaiyenin kontenjana tibi tu .. 
olmasından mütevellit §İkiyet ve 
~mc-nnilerini ve afyon tüccarmm 
•ndi•eleri hakkında şu beyanat-

Tüccaı· kanunu muvakkat mu
cibince birliğe teslim edeceği afyo 
nun•tn bir an evvel satılmaıile itti 
gal edeceği kanundan çok açık su 
retle anlatılır bir hakikattir. Di
ğer taraftan tüccann krediye müh 
taç olduğu da ifadelerinden anla
tılıyor. Kendilerine bir birlik yapa 
rak lröylüden malı birlik vasıtaai 
le almalannı ve ııene birlik vaıı
taaile satmalannı tavaiye ettim. 
Birliği tetkil ettikleri takdirde 
kendilerine kredi açılması için bir 
liğin bankalara tavsiye eyleyece
ğini bildirdim. Onlar da bir bir
lik vücude ııetirmeğe karar verdi 
ler. Bu yolda vücude getirecekle
ri birlik bunların bankalar nezdin 
deki itibanru arttıracağı gibi hü
kiımetin kendilerine yapacağı mü 
zahereti de kolaylaştırmış olacak, 
bu suretle hem kendi ellerindeki 
afyonlar ve hem de bundan böyle 
alacaklan afyonlar kıymetlene
cektiı. Afyon yetiştiriciler satış bir 
!iği kanunu 933 senesi mayısından 
itibaren 933 seneıi mabaulüne şa 
mil olmak Üzere aahf inhiaannm 
tatbik olunacağını beyan etmekte 
iae de birliğin teşkilatı kanunun 
meriyete girmesinden itibaren hat 
laycağmdan şinıdi bu teşkilata 
başlanmııtır. Borsa komiseri Niza 
mettin Ali Bey birliğe umumi ka· 
tip tayin edilmiştir. Diğer teşkili 
la da başlamak Üzereyiz. 

Devlet daireleri, mahalli ve beledi 
İdareler, milli müesıeıeler, Halk fır
ka., te,ekkülleri tam bir ahenkle ga
yemize vüıule mevcut imkanlar dai
resinde çalıtmaktadırlar. 

idareye ait olan buıualarda yerle
rinde ,-ördüğüm nokaanlan taallıik 
ettiği kanun ve teıkilat aabalannda 
tabiidir ki izale ve ikmale çalışaca
ğım." 

1 inci madde - 24-7-932 tarih ve 
13213 numaralı kararnameyle ilga e
dilmi, olan a, b, c, d, e, g, ve h liıte 
!erine dahil olan e§yadan 1 eylül ta
rihinden evvel gÜmrüklere gelmiı o
lanlann yahut 1 eylül tarihinden ev 
ve! siparit edilmiş olduklan aşağıda 
yazılı şartlar daireıinde tahakkuk e
denlerin eylul 932 zarfında konten
jan harici ithaline müıaade olunur. 
Bu mallardan ithal talebinde bulu-

olduğu üzre 1 eylül 1932 den 31 bi
rinci kanun 193?. ye kadar ilıraç edi 
lecek malların kıymetlerini tesbit et 
m~k Üzere latanbul, lzmir, Trabzon, 
Giresun, Ordu, Ayvalrk limanlannda 
icabında iktıaat vekaletince tayin e
dilecek diğer iskelelerde vekaletinin 
tayin edeceği bir murahhas ile ma
hallin en yüksek mülkiye memuru, 
yahut tevkil edeceği zat mahalli tf. 
caret, sanayi odaları meclislerince 
mecliıi temsil etmek üzere ibtiaaı 
erbabı arasında seçilecek iki zat, o
da umumi ve başkatipleri yahut bun 
l~n yerine vekaletinin öıtereceği 
bır zattan mürekkep ihracat tesbit 
komisyonlan teşkil olunur. Bu ko
misyonlara bizzat hazır bulunduğu 
takdirde iktısaı vekaletinin murah
hası riyaset eder. Evvelki madde 
mucibince müteşekkil komiıyonlar 
resmi tatil ünlerinden maada behe
mehal her ün içtima ederler. içti. 
marn müteber olması için en az dört 
azanın bu meyanda ikhaat vekaleti. 
nin murahhaamm huzuru şarttır. 

Pr. Piccard Brüksele dönüyor 

ı a bulundular. 

Mt-cnddı iptidaiye 
kon len.lan 

lif! 

Te~rinievve1, te~riniaani ve 
c.inunuevvel aylarına fi.mil ol ... 
nak Üzere tertip edilen kontenjan 
iateıinde on bir milyon liraya ya
~ın idhalat etyası tesbit edilmit
tir. Bu liste teabit edilirken bilha• 
ıa memleket fabrikalarınm ipti
dai maddelerine olan ihtiyaçları 
nazan dikkate alındığından bu 
mikdar dahilinde İptidai madde 
her türlü kuyuttan azade olarak 
memlekete idhal edilmit olacak· 
tır. Fabrikntörler bu mikdardan 
bir kısmmın tüccar eline geçerek 
kendilerine daha bahalıya satıla
cağı ve bu suretle mamul eşya 
maliyet fiyatmm artacağı şeklin· 
de bir endite aerdetmektedirler. 
Ay•İ İptidai maddeyi kullanan 
fabrikatörler birlik teskil ederek 
müracaatlan takdirinde onlara a· 
İt siparişlerin takdiınen idhali için 
bir karar alınabileceğini kendile
rine bildirdim. Onlar da bu yolda 
İptidai madde satın almak koope 
ratifi letkil etmek arzusunu izhar 
ettiler. 

Yeni kararnameye göre, mem 
leket fabrikacılığı ufak dahi olsa 
l'ene yeni bir himaye görmekte
dir. Mamul mevat takasa tabi ol
mak kaydile idhal edileceği için 
memleket dahilindeki imalat o 
nisbette himaye görüyor demek
tir. Kontenjan liıteainde tayin e
dilen mikdarlar iptidai madde ih
tiyacına yüzde yüz niıbetinde ki
fayet etmese bile , fnbrikatörlerin 
takas mukabilinde idhal edecekle 
ri kıınn, azami yüzde 10 yüzde 
16 gibi küçük bir niıbet dahilinde 
kalacağından yukanda beyan et
tiğim yeni himayeler kartısında 
hiç bir şikayet mevzuu teşkil ede
mez. 

Birlik te ayrıca memlekette 
ıtok tetkil eden afyonun sürümü 
itile meşgul olmağa başlayacağı 
gibi zaten taahhüdatını muntaza
man kar,rlamak Üzere eıaalı bir 
atoka mühtaç bulunduiundan tüc 
car elindeki afyonlarm da bu au
retle kıymetlenmesi tabiidir." 

KAnunusanide başlayacah 
kontenjan 

Vekil Beg ve matbuat 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, 

dün muharririmizle haabihal ed .. ._ 
ken, gazetelerin Anadolu'ya geç gel
mekte olduğunu okuma ihtiyacının 
tatmin edilemediğini söylemiş ve gil 
nü ııününe halla hadisattan haber
dar etmek için tayyare seferlerinin 
temini lüzumundan bahsetmiştir. 
Matbuatın ekai bir hadimi de olan 
Şükrü Kaya Beyı 

- lntaailah bu da olacaktır. De
miştir. 
Şükrü Kaya Beyin matbuat ile de 

bu dl9'ece yakından alakadar olma
ları bütün e-azetecileri çok memnun e 
deceği ve dolayıaile memleket İrfanı
na büyük hizmetler temin olunacağı 
şüphesizdir. 

Yolda bir kaçakçı kuşu 
Vekil Bey bundan sonra kanu 

nusanide batlayacak olan yeni Şükrü Kaya Beyi yakından tanı. 
kontenjan listesinde eşyanın mem yanlar bilirler ki. çok iyi bir nişancı 
leket itibarile taksim edileceğirıe ve avcıdır. 
dair faYİ olan haberin doğru olup Haber aldığımıza göre, Şükrü Ka-

l Ya Bey .on •••ahahnda Erzı"ncan'a o madığı ha!.kında aorduğumuz ~, 
suale şu cevabı vermiştir: ıriraken Frat nehri üzerinden uç-

makta olan büyük bi< ku, görınüt
- Bu yolda İttihaz edilmiı bir ka tür. 

rar yoktur. Şimdiye kadar tatbik Şükrü Kaya Bey, çifte ile nişan a
edilen sisteme nazaran latbikında !arak ateş etmi, ve bu isabetli atııla 
çok mütkülatı mucip olacak olan, kuş, vurularak Frat nehrine dütmİİf 
memleket itibarile kontenjanın tür. Kuı ıudan müıküli.tla çıkarıl
taluinıi şimdilik derpiş edilmemiş : mış ve orada bulunan köylüler bu 
tir. , civarlarda böyle bir kuşa ilk defa te-

. . . . _ 1 aadüf ettiklerini söylemiılerdir. On, 
- Ame~ık~ ıle ~k.tıaadı m_unase on bir okka ı·elen kutun Pelikan 

b_a~ımızın ınkışafı ıçın Amerıka se (kaşıkçı kuşu) olduğu anlaşılınııtır. 
frrıle vuku _bulan !emasları~ı:ı; ~a~ 1 Vekil B. tahnit edilmek üzere kutu 
kında malumat lutfeder mısınız. Erzincan Jise&İne hediye etrni,tir. 

- Amerika ile münaaebatı ti
cariyenin tevsi ve inki,afı Üzerin
den çalışlmaktadır. Bunun tahak· 
kuku İçin bazı tedbirler de alın
maktadrr. Alınacak tedbirler etra 
frnda Am.erika ı.efirile tcatii efkir 
da bulunulmuştur. 

• 
Istanbul'da 
Balkan 
Şamp~yonası 

nan tacirler 'Sİpariıin nevi, miktar,ta 
rihini, siparitin verilmiş olduğu 
müesıesenin iımini ihtiva eden mu
kavele, yahut ıipariı mektubu ıure
tini, maim Türkiyeye sevkine mü
teallik konitmento sigorta poliçeıi 
ordino bunlara mümasil diğer vesai
ki yahut usulü dairesinde musaddak 
suretlerini İmza ve mesuliyetleri al
tıılJa malın bulunduğu mahallin ti
caret sanayi odası riyasetine tevdi 
ederler 

Bu talepler ~hl' •D"ll numaraaile 
bu huıus idn acılaeak deftere kay
dedilerek muam;,reye tabi tutulur. 

Oda reiıleri vesaikin tevdi edildi
ği günü takip eden gün zarfında ls
tanbul ve 1 zmirde ticaret odası ida
re heyetlerine bunlardan batka ma
hallerde oda meclislerine tevdi eder
ler. Heyet mecliılerce kendilerine 
tevdi olunan vesaiki üç gün zarfın
da tetkik ederek bunların muvazaa.. 
dan ari hakiki ııirecek olduklarına 
kanaat getirdikleri takdirde keyfiyet 
mü,terek mea'uliyetle imzaları tah
tında bir mazbata ile oda riyaıetine 
bildirilir. Riyaset bu kararlan derhal 
alakadar mahallin ırümrük İdaresine 
bildinniye mecburdur. 

c - Mahalli mıntaka ticaret ya
hut iktıaat müdürleri işbu heyetlere 
behemehal i,tirak edeceklerdir bu 
memurlann hazır bulunmakları b ... 
yeller bu işler hakkında karar itti
haz edemez mıntak.-. ticaret ve iktı
aat müdürlükleri bulunmıyan yer. 
lerde oda batkitipleri vekaletin oda-

Kış yaman 
Olacak! 

4 - üncü madde Kararlar tarih, 
numara sırasile azamn imza1an me
•uliyetleri altında hususi bir zabıt 
defterine kaydolunur. Komiıyonun 
tahrir l§lerinin idaresine lüzumu o
lan memur vesait ve levazım mahal
li ticaret oda!annca temin olunur. 

Komisyon kendisine tevdi olunan 
beyannameler üzerine malın miktar 
cins kıymet ve diğer evsafı hakkın
da maim vazedilmit olduğu mahal
de azasından bir veya bir kaçının 
huzurile de tetkikat icraaına salahi
yettardır. Bu mallar ilıraç edildikçe 
komisyon ihracatçılardan menıe ae
hadetnamesi konşimento sigorta po
liçeleri ikinci nüshalannı tahmil ..e 
tahliye tirketleri bulunan mahaller
de bu tirketlerden alınacak tahmilin 
bilfiil vuku bulmut olduğunu müa
bit evrakı ihraç veaaikine müsteni
den banka kredi heaaplarmda yapı
lan muameleler üzerine alınacak 
banka vesikalanru ve bunlara mü
masil Jüzum göreceği diğer evri.kı 
müabiteyi talep ve tetkik ederek ih 
racın bilfiil vuku bulmuı ve ihraç 
edilen eşyanın miktar ve keyfiyeti
nin beyannameye muvafık ve beyan 
namelerde gösterilen fiatlann cari 
piyasa fiatlanna uyiıJn ve hakiki o
lup olmadığını tetkik ve tahkik ... 
der. 

ZURICH, 27 A.A. - Pro
fesseur Piccard'ın balonunun 
sepeti Brüksel' e nakledilmek i
çin hazır bulunmaktadır. Suut 
esnasında istimal edilmit olan 
cihazlan imal ve Dubendorf' da 
bu cihazların montaj ve tatbiki 
ni sevk ve idare eylemit bulu
nan mühendis Kipler, bir kam-

nısh eanumda birinci ve ikinci tq ı 
rin ile birinci kinun aylannda meri 
kontenjan liıtelerinde iıimleri mev
cut mevattan kontenjan harici ithal 
yapmağa aali.hiyettarchrlar. Bu su
retle ithal olunacak malların kıyme
ti olu...k 1860 numaralı muamele 
verBİ•İ kanununun 5 ind maddesi
nin "8'' fikratı mucibince muaınele 
vergisine matrah ittihaz olı:nan kıy
met alınır. Muamele vergiıinden 
muaf olmasından dolayi mezkur ver 
giye matrah ittihaz olunacak kıy
metleri bulunnuyan mallar için gene 
1860 numaralı kanunun 5 İnci mad
desinin uB'' fıkTaıı mucibince teıbit 
olunacak kıymetler eıaa tutulur 

9 uncu madde - 8 inci madde 
mucibince ithalde bulunanların bir 
esaa nüıha ve bir ıuretlen ibaret ola 
rak ellt>rinde bulunan ihracat beyan 
nameleri, ithalin vaki olduğu mahal 
lin P,Ümrük idaresince almır ve her 
ikisinin Üzerlerine ithalitçırun ismi 
ithal olunan eşyanın nevi, kıymeti. 
miktan gümrük ithal beyannamesi
nin tarih ve nurnaruı ve diğer lü
zumlu görülecek meşruhat verildik
ten ıonra esas nüsha İptal ve hllız 
ve merbutu olan ıuret 7 inci madde 
mucibince tutulacak deftere kaydi 
dütürülmek üzere mevzuubahis ih
racat beyannamesini taadik etmiş o-
lan ihracat tesbit komisyonuna ir
ıal olunur. 

10 uncu madde - Ankonainyaa
yon veya münil emrine .. a ordre" 

5 inci maddede yazdı ıerait dahi- olarak sevk ve ihraç olunan mallara 
linde yapılan tetkikat ve tahkikat mukabil verilen ihracat beyanname-

(Başı 1 inci sahifede) müsbe~ bir surette neticelenip ko- !erine mü.teniden 8 ind madde hü-

yona irkip ve iki gün zarfında 
Brüksel' e viııl olacak olan ba
lon sepetine refakat edecektir. 
Sepet Brüksel Darülfünununda 
teşhir edilecek, balonun zarfı 
yeni bir suut için hazır bulun
mak rnaksadile Schlieres' de ka 
lacaktır. 

Profeaseu~.Piccard, yarın ha 
reket eyliyecektir. 

. . ' · • ! . • ..... ~ .. . - • 

Ankara'nın 'eri' büyük 
;_ . -. ... ._ .... ' .• -,. __ : '·-. ::·'' '.( . 
~ ·Kitap·, gazete.,. .. v~_ ...... ; 
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· Kırtasiye~mağaiası 
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• · Ilı tap evi va , kırtasiyecilik : 

i:. · . :---- AniJartala-~ cıdd~ıi . ~-. · 
:· ' · Tc:fcton: 3377. 
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Her · lisanda · gazele 
mecmua ve kitap; 

ç ' . . ~ 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı • makineler 

ve ' amatör işleri ,, 
·. . . 

Etem Pertev ıtrıyatı 

Kütahya çinileri 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahklan Fabrikacılar yarın 

toplan 1yor 
kmda kehanette bulunanlar var- misyonun muvafık kararma iktiran kümleri daire•İnde ithalde bulunula-

( Başı 1 inci sahif~de) dır. Mesela kızılcık birdenbire ettiği takdirde, komisyon ihracatçi- bilmesi icin bu malların ıevkedilmi, 
ter ve malmemnuniye ittirak ed... bollanırsa dehtetli karakıta ala- nin 2 İnci madde mu'cibince venniş oldukları memleketlerde veya diğer 

mütehaaaıaı 
Cumadan maada herrıün öğleden 

ıonra aaat (2,30 dan Se; kadar la-

tanbulda Divanyolunda Ull J'Uma-

Diğer taraftan fabrikatörler 
bu cüz'i mikdar için takasa müra 
,aat ettikleri takdirde kendi ma· 
mul maddelerinin alıcıaı olan bü
yük müatahsil kütlesine yardımda 
bulunmuş olurlar. Bu yardnn da 
gene mamullerinin satışını temin 
eder. 

ls•anbul Milli ıanayi birligin- ı cd<lerini cevap olarak bildinnişler- mettir ... Ayva deıeniz o da öyle... olduğu beyannamelerin her ilci eaaı ''r yabancı memleketet aatılmıı ol
de, ıehri'miz fabrikatörleri yarın dir. Ancak daha kimlerin ge]eceği Bu aene vakıa kızılcık, geçen se- nüshasile bunlara ili.ve olunan süre- 1 cluklarının tev!\İkİ meşruttur. Bu aa
bir İçtima yapacaklarclır. Bu içti- muayyen değildir. çünkü onlar da neye nazaran daha boldur. Şim- ti tasdikile bu esaı nüshalardan bi- tıtın muvazaadan ari hakiki ve ger
mada fabrikatörler namına Yalo- en kuvvetli ekiplerini yollayabil- diden manav dükkanlannda tek rini hıfız ve diğerini aüret ile birlik- çek olduğunu üçüncü madde mbci- ralı buıuai daireıinde dahili lıaata-
vada lktıaat vekili Mustafa Şeref mek için ıeçme yapmaktadırlar. Bu- tük ayva satılıyor. te ih-, catçımn eline verir. bince müteşekkil komisyon tahkik 
Beyi ziyaret ederek fabrikatörle- gün veya yarın kimlerin iıtirak ede Demek tehlike var? O halde Birinci fıkra mucibince ihracatçı· ve tevıik ve kendi mesuliyeti altın-
rin temenniyabnı arzeden heyet, ceğini bildiren telgrafları betılen· korkunç bir kıt geçirmeğe timdi- !ara verilecek ihracat beyannameleri da tasdik eder Bu taıdik kararlan 
bu temaa hakkında heyeti umumi mektedir. den kendimizi hazırlamalıyız?... suretleri ancak esas nüshalar ile bir- komisyon reİ•İ larafrndan alakadar 
yeye İzahat verecektir. Aldığımız Karilerim.izi merakta bırakma likte büküm ifade eder. Münferiden ııümrük .idarelerine tebliğ olunur. 

Afyoncu/arın şikAyetl malıimata nazaran, lktıaat vekili Yugoslaııgaya gelince mak için hemen aöyleyelim ki, bu ne eaaa nüıbalar ve ne de suretleri Evvelki fikrada yazılı şekillerde ıev 
- Afyon tacirlerinden müte- Mustafa Şeref Bey Sanayi birliği Tertip heyetinin yazdığı mektuba f&yİalardan hiçbirin~ aalı yo~tur. Üzerine muamele yapılabilir. kolunan mallardan satılmıa olduk-

"'kkil bir ıırupla da ııörüttünı. Af heyetinin temenniyatını büyük bir gelen cevapta, timdi bütün Yugoa- Tabiatin, önümüzdekı teına ve 6 ına madde - Hükümleri daire- !arı bu ıuretle tevıik ve taadik edil. 
yon yetiştiriciler satış birliği bak alaka ile dinlemit ve fabrikalann lav teniıçilerinin yaptıkları- kanunlarda bize naııl bir sürpriz ainde ithal talebinde bulunan tacir- memiı olanlar mukabilinde evvelce 
)undaki kanunun son muvakkat mevaddı iptidaiye ihtiyaçlarının nı ve bir kısmının memleket dahilin hazırladığını daha evvelden ke•- !er mezkilr eaaa nüıhalan suretleri- verilmit ihracat beyannamelerine 
maddelerine ait bazı hükümlerin temini için birlikte hal çareleri a- de olmadığı için bu ço'< kıymetli tur tirmek mümkün defildir. le birlikte olarak gümrük idareleri- müsteniden 8 inci madde bükümleri 
layikile izah edihnemiı olduğımu ranmıştır. nuvaya maalesef iştirak edeıniyecek- Rasatane müdürü Fatin Bey, ne venneğe mecbur olduklan gibi, dairesinde mal ithaline ırümrüklerce 
anladnn. Kanunun bu hükümleri Ma!Uın olduğu üezre, fabrika- !erini teeuüfle bildinnişlerdir. De- bize ıu teminatı veriyor: ııümrük idareleri de ber ilci vesika- müsaade edilmez ankonainyasyon 

· · lar ıimdiye kadar mevaddı iptida mek oluyorki Balkıtn tenis turnuva- - Havalarm değiıeceğine dair nm kendilerine bu tekilde tevdiini veya mürai! emrine ıevk ve i~raç e-
ne göre 1933 senesı nıaanmdan iti ıı Romanya,Bulgaristan, Yunanistan en ufak bır" emmare bile yoktur. aramakla mukelleftir. clilmi• olan mallara mukabil veril-
b'aren elinde afyon bulunan tacır· iyelerini kontenjan harici olarak T'"rk" d cakt . ğ . • . . . 1 • 

lktısat vekaletinin ta.dikile idhal ve u ıye arasın a oyna ır. Vaziyet henüz defiıme e meyyal 7 inci madde - Komisyonca taı- mı§ tasdikli ıhracat beyanname en-
ler 933 senesi mayısından itibaren k "d" Ih T"· k" d 1 bü"t"' b" . . .. .. d"· edilmiı olan beyannameler ,·,,·n ne mu""steru"den ı"thal talebı" vukunda etme le ı ıl.,r. Ha uki yeni ka- ur ıye en maç ara un ırm- gorunmuyor. . "" , 
.. tış inhisarı birliğin eline geçece rarname bu imkanı kaldırmı~tır. ci sınıf oyuncular iştirak etmek hak Havalar henüz lodosa bıle dön husuıi bir defter tutulur. ltbu defte gÜmrük idareleri bu maddenin birin 
ğinden afyonlannı bu birlik vasıta Sanayi birliAi heyeti bu ciheti ve- kına malıktır. Ancak en kuvvetli ih- memiıtir .. Poyrazdan esintili ola- re beyannamenin aıra numarası.ta- ci fıkrası hükümlerine riayet edilip 
aile satacaklardır. Bazı speküla- kile beye azcderek fabrikalarm timal olarak Türkiyeyi - bu aon rak devam ediyor. rihi, ihracatçı ve mürselünileyhin j. edilmemiı olduğunu mübrez ihracat 
törlerin yaptıklan yanlış propa- bu ıerait altında devamı faliyete günlerdeki fevkalade formlanna na- Ani bir tahavvül olsa bile bu, sim ve adresleri ihraç olunan malın beyannamesini tasdik etmiı olan ko
gandaya gore, güya birlik tüccar imkan göremediklerini bildirmiş- zaran - Suat ve Sedat temsil ede- hiçbir zaman kışın hafif veya şid nevi, miktarı, kıymeti, ihraç edildi- misyondan istilam v~ almacak cev~
elindeki afyonlan bedelsiz olarak ı.,rdir. Mustafa Şeref Bey gelecek ceklerdir detli geçeceğine delalet etmez. E- ği memleketin iımi dercolunur. Def. ba göre muamele ıfa etmekle mu-
alacak ve müddeti malum olma- kararnamede fabrikaların ihtiyaç Turnuva temamile .(Daviı cap) aasen ne yazdan, ne de hatta aon- ter kuyudatında hak veya silinti kelleftirler. 
yan bir zaman içinde aatacaktır !arının nazan dikkate almacağıru nizamatma göre oynanacak singl ve bahar aylannda kışın derecesini yapmak memnudur. 11 inci madde - 11940 numaralı 
tekFndc bir takım haberler şayi vadetmiıtiı, Vekil Bey gelecel· ka dubl olacaktır. tahmin edemeyiz. Şöylenilenler• 8 İnci - 2 inci maddede yazılı kararnamenin üçüncü maddesi hü
olmu tur. Halbuki kanunun bük- rarruımeye kadar !iç aylık konte" M çlar Fenerbahçe kortlannda 2, den hiç birinin sağlam bir esasa mallardan ihracat yapmış, olduklan kümleri dairesinde yapılacak müba-

janda mevclut mevaddı İptidaiye 4, 9 ve 11 Eyliılde oynanacaktır. istinat etmediğini söyleyebilirim. ikacat tesb'.t komisyonlannca mu• yaat hakkında muadil kıymet üzerin 
mü böyle bir anlayışa muhtemel nin münhasıran fabrikalann isti· Şurası çok şayanı memnuniyettir• Hava iılerinde tesadüf edilen dev saddak beyannamelerle tahakkuk e- den takas eaası ve takaı mul-.avelele 
değıldir. Çunkü kanunun maksa- T k rakl d ilk d d b" · fadesine hasredilebileceğini be- ki: Ür top arın a efa ola- riyet usulü yaz ve kış hakkında enler, ınnci teşrinin ilk günün- rindeki tediye şartları malıfuz kal-
dı, hususi tuccar elinde bulunan yan etmiştir. rak beynclmilel bir turnuva yapılı- cari değildir." den 1933 senesi tubatinin 15 ine ka- mak şartile bu talİml\tnamenin 8 in 

1 afyonların mikdann ıanlamak, Üç aylık kontenjan liat..,.inde- yor ve buna da 4 Balkan devleti itti- En salahiyettar rasat ali:nimi- dar (15 dahil) bu beyannamelerde ci maddesi hükümleri tatbik olunur. 
bunların satı ını mürakabe altın- ki mevaddı İptidaiye yekunu kıy- rak ediyor. zin bo aö.~lerine de İnanmayarak türk parası ile gösterilen kıymetin 8 inci madde hükümle<İne müıteni-
da tutmaktır. meli 10,5 milyon lira kadardır. Bu İşe ilk defa ön ayak olmu, o- hala kışa ait gayptan haberler u· yüzde ellisine t~kabül eden kıymet- den tablo, koleksiyon gibi cari kıy. 

Bu &uretle tüccar elinde bulu- Bunun da erbabı sanayiin üç ay.. lan tenisçileri tebrik etmek ve ken ı çurmakta devam edenlerin, günah lerde olmak üzere, b;rinci ve ikinci met ve fiatları olmıyan antika ve 
muvakkat !ık ihtiyaçlarına kafi geleceği tah dilerine memleket sporculuğu namı- )arı boynun"• oduncularla ortak teşrin birinci ve ikinci kanun ayla- nadide eıya ithaline müsaade olun

·········••ıııi••ıııi••ıııİı•li•iılııii""ilııııliı•laııı~ılliıılıı•---.l.w"-·~' ;lıİ.ı;ıı;ı.d.;·o.İı...!•!!ü!;,!Jh!!:e!L!e~d~<t:ıC>!"<.l·:i:İ·~,._...__l_rni"JheWJ933 en j ubat ;ıyının birinci ma~ 

lıklan muayene ve tedaYi eder. Te

lefon: lıtanbul 22398. 

D o ktor 

Rqsçuklu Hakkı 
Beyoğlu, latikl&l caddesi Bü 

yük Parmak kapu, Afrika hanı. 

na bititik Apartnnan No. 21.-

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Bil'lncl sınıf mOtehassıs 

(Babıali} Ankara caddesi No.ıso 

DOKTOR 

r .Y1 1 N Ş 0 K R O 
ı; ..nili hastalıklar müteha11130 
Her gün öğleden •oma lstanbul 
fiirbe Babıali Caddesi No. ıo 

Telefon 2,2622 



30 Ağustosa hazırlık 
Bu sene Zafer bayramı her 
senekinden parlak olacak 

30 ağustos Zafer bayramı için ı 
lhım ırelen bütün hazırlıklar İk· 
mal edilmİftİr. Bu sene 30 ağustos 
her seneden daha parlak bir şekil 
de teait olunacaktır. O günün me
ra.ıim programını hazırlryan ko
rniayon meaaiaini ikmal ebnİf ve 
fU mukarrerati ittihaz ebnittir: 

1 - 30 Ağustos proırrammın e
ıası Kolordunun programıdır. 

2 - O ırfuı için Belediyece Da· 
rülfünunun iç ve dıt meydanmda 
(Hoparlör) tesisatı yaptırılacak
tır. 

3 - Kıdemsiz zabitin nutkun
dan aonra halk namına Halke'll'İ 
azasından biri tarafmdan bir bita 
be irat olunacakhr. 

Galatasaray, lıtikli.I caddeoi yolu 
ile, Taksim meydanına gidecek ve 
oradan yerlerine döneceklerdir. 
Mektepler dönüıte Karaköyden 
itibaren serbesttir. 

6 - Gerek kıtaat ve mektep
lerin ve gerekıe İftirak edecek 
diğer t"!killerin au ihtiyacmm te
mini ve Darülfünun bahçeaile Be· 
yazıt meydanmın da tozdan kur 
tulmaıı iç.in sulandınlmaırna ait 
tedabirin almmasmı İstanbul Be
lediye reisliğinden rica ederim. 
Kezalik merasim mahallinde mer 
kez kumandanlığı tarafından gÖa 
terilecek yerlerde bir nutuk kür
sünü ve merasim geçİfi amiri ve 
seyre gelecek zevat için bir tribün 
yapılması ve ayni zamanda seyre 

Manisa 
Belediyesinden: 

1 Eylul 932 tarihinde yapılacağı evvelce ilin edilen Manisa 

şehrine silae edilecek su İ!i müMkasasının bazı esbap dolayısile 
1 Teşrinievvel 932 tarihine müsadif cumartesi gününe kadar ta

lik edildiği ilin olunur. ( 4400} 

Türkiye it Bankasından: 
Zafer Bayramı münasebetile 30 Ağustos 932 salı günü İs

tanbul ve Beyoğlu şubelerimiz kapalı bulunacaktır. 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikası İdare Müdiriyetinden : 
Boı tahta sandık 28 X 32 X SO 800 adet 

" " 
,, 22 X 28 X SO 200 " •• " fıçı 45 x 65 60 " 

" çimento çuvalı 800 .. 
Az müstamel at"f tuğlası 6,5 x 11 x 23 9000 ,, 

(' 

4 - Askeri bandolar Kolordu 
kumandanmın hitabesinden son
ra Mikrofon önünde İstikl&l mar
tı çalacaklardır. 

gelecek zabitan ve halk için dura Bot yağ tenekesi 60 " 

5 - Maarif müdürlüğü isimle
ri teabit edilen mekteplerin mera
~ime ittirakini temin edecektir. 

6 - 29 Ağustos saat 10 da Ma
arif müdürlüğü Kadıköy için Sü
reyya sinemasında Osküdar için 
Halk fırkası merkeainde, Beşiktaş 
için 19 uncu mektep, Beyoğlu i
çin Galataearay lisesinde ve !atan 
hulda Darülfünun konferans ıalo 
nunda mıntakalan talebelerini 
toplayacak, Kolordu tarafmdan 
gönderilecek konferamçılar tara
frndan harbın ve zaferin safahatı 
izah edilecektir. 

7 - 30 Ağustos saat 16 da Ye
Jilköyde Boğaziçi, Eminönü tay
Ya.relerine at konma merasimi ya
pılacaktır. 

8 - 30 Ağustos saat 16 da Da
rülfünun meydanmda Halkevinin 
Müze ve Sergi ,ubeai tarafından 
ha21rlanan kitap panayınnm açıl
ma merasimi yapılacak.tir. Bu pa
nayır dört ırfuı devam edecektir. 

9 - 30 Ağuıtoı saat 18 de Hal
kevinde lıtanbul'daki kıtaat ve 
tnüeısesatı askeriye mümeasil1erin 
den mürekkep zabıtan heyetine 
100 kişilik bir çay verilecektir. 

1 O - 25 Ağustoı akfamından 
İtibaren 30 Ağuatos kadar Radyo 
ca tayin edilecek saatlerde her 
gece o günün harp aafhalarma 
dair konferanılar •erilecektir. 

11 - 30 Ağustos gecesi Radyo 
da istiklal mal"§ı ve Cümburiyet 
andı terenrüm edilecek. Ve Bat· 
1.umandan meydan muharebesi 
hakkmda konferans verilecek, fi
irJer ıiSylenecek •e Bqkumandan 
meydan muharebesi hakkında 
konferans verilecek, fiirlar okuna
caktır. 

12 - Halkevi o gün ve o gece 
dağıtdmak Üzere bir tarafı vazi
yeti harbiyeyi gösterir ve bir tara
fı bazı vecizeleri havi kartlar baa
tınlacaktır. 

13 - 30 Aıiustosta fehrin muh· 
telif mahallerinde, Halk fırkası 
lclüplerinde tezahurat ve eğlence
ler tertip edilecektir. 

14 - 30 Afuıtoıta Doğancılar 
meydaıunda fırka muzikası, Beya 
~ıt meydanında (Panayır yerin• 
de) Üsküdar halk bandoau gün
düz 16 dan itibaren tehir bandosu 
da gece Taksim meydanında ça
lacaklardrı. 

cak yerlerin geçecek kıtaatı iz'aç Yukarda eb'at cins ve miktarı yazılı eıYa pazarlıkla satılacaiından al-
etmiyecek tarzda tellerle çevril- mak isteyenlerin mezkur eıyayı görmek ve pazarlık etmek üzre fabrikaya 
mesini yine latanbul Belediye Reis müracaatları. lıtanbul • Haliç . Karaağaç. 
liğinden rica ederim . 

7 - Halkm izdihamına mey
dan vermemek kıtaatm geçişini 
ve İntizamını bozmamak ve iz'aç 
etmemek Üzere meraaim mahalli
nin inzibatına ait lstanbul mer
kez kumandanlığının emrindeki 
bir bölük piyade 30 atlıdan mü
rekkep asken müfrezeye yardım 
etmek Üzere icabı kadar Polis me• 
murunun bulundunılmasmı ve bu 
hususta mes'ul bir amirin merkez 
kumandanile 30 Ağustos 932 saat 
dokuzdan itibaren meruim ma· 
hallinde temas ve teşriki meaai 
eylemelerinin teminine emir buy
rulmasını latanbul Vilayetinden 
rica eylerim. 

8 - Evvelki senelerdeki inti
zattuuzlığa mukabil geçen sene 
Maarif idaresinin aldığı tedbirler• 
le İntizamı temin edilen sivil mek 
teplerin bu senede ayni suretle 
tedbir ittihaz ve bu intizamı temin 
edecek kudret ve kabiliyette bir 
memur ta.yin edilmek suretile ha
reket edilmesini ve tayin edilecek 
memurun yine merasinı mahallin 
de lstanbul merkez kumandanile 
teşriki mesai eylemeainin ernir bu
yrulmaaını kezalik latanbul Vila
yetinden istirham eylerim. 

9 - Şehir bandosunun merasi
me İ§tİrakine ve merasim geçişin .. 
deki hareketi için merasim mahal 
tinde lıtanbul merkez kumandan 
lığından emir almak üzere müra· 
caat etmesine emir buyrulmaaını 

da lstanbul Belediye Reisliğinden 
İstirham eylerim. 

10 - Geceleyin kıtaat ve mek
tepler tarafından fener alayları 
tertip ve icra edilecektir . 

11 - Mer~aim ırfuıü tam zeval 
de eByazıt ve Selimiyeden 21 pa
re lop atılacaktır. 

12 - Saat ayan Karaköydeki 
umumi saatten ve bunun bozuklu 
iu veya sair suretle mağdumiyeti 
halinde Eminönündeki saatten a
lınacaktır. Bu saatlerin 29 Ağua
taı 932 gÜnkü ayan muteberdir. 

Yapılacak hüyÜk geçit resmin 
de geçit sırası şu tarzdadır. 

1 - Harbiye mektebi (Muzika 
sile beraber) 

2 - ihtiyat zabit mektebi. 
3 - Askeri Tbb. ve Byt. Ttb. 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı Muhammen K. 
Polonez Argatbaşı Ni- Çaldık ve 350 dönüm 350 lira 

kolka tarlası fundalık 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı Emlaki milliyeden bir kıt'a 

çalılık mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 20 
Eylul 932 tarihinde ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin 

yevmi mezkurda saat 2 de Beykoz Malmüdürlüğüne müracaat

ları. ( 4399) 

inkılap Liseleri Müdürlüğünden: 
Bakalorya ikmal imtihanlarına Eylulün 3 ünde. sınıf ikmal 

imtihanlarına 4 ünde batlanacaktır. Talebelerimiz muayyen gün
lerde mektepte bulunmalıdırlar. 

Mersin Vilayeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Mersin memleket hastahanesinin 77 kalem mualece ihtiyacı 
28-9-932 pazar günü saat on beşte pazarlık ıuretile ihale edilece
ğinden talip olanların şeraiti anlamak üzere Mersin Vilayeti En
cümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Şirketi Hayriyeden: 
Cumadan maada günlerde Salacak hattına ait 233,235,237,236, 

238 ve 240 numaralı seferler ile Köprüden Betikta, ve Üsküdara 
188 ve 190 No. seferler, 

Cuma günleri Salacak hattına ait 545, 547, 549, 546, 548 Ye 

550 numaralı seferler ile Köprüden Beşiktaş ve Üsküdara 484 ve 
486 numaralı seferlerin Ağustosun yirmi dokuzuncu pazarte.İ 
akşamından itibaren icra edilmeyeceği ilin olunur. 

lotanbul he!inci hukuk dairesin
den: Aziz Beyin Be~iktaşta Sd ao
kapnda 18 numaralı hanede oturan 
Zater hanım aleyhine ikame eyledi
ği davadan dolayı evrakı dava ıure 
ti mumaileybanm adresine gönde
rilmit ise de gösterilen mezkür ha
neyi terkederek elyevm ikametcibı 
meçhul olma11ndan nati tebliğ edil
melcsizin iade edilmq ve bermucibi 
talep ili.nen tebliğat icrasına tahki
kat bikimliğince karar verilınit oldu 
iundaq on gün zarfında cevap •e-

Hali tasfiyede bulunan 

Milli Ticaret 
Tiirk Anonim Şirketi tasfiye me

murlarından: 

15 - Belediye bavıll fifekler 
hıuırlıyacak, geceleyin Taksim, 
Beyazıt (Panayır yeri), Doğancı
lu, Kadıköy ve Betiktat'ta atı
lacaktır. 

16 - Ayrıca Eanaf cemiyetleri 
ve Halk t&f"kkülleri resıni geçide 
~tirak edecektir . 

Mp. leri 
4 - Dz. Harp mektebi ve de

niz liaeıi.. 
5 - Kuleli askeri liseoi 
6 - Maltepe asken lisesi. 

l rilıtıe•İ İçin tebliğ makanuna kaim 
Üzere salifüzzikir arzuhal sureti mah 
keme divanhanesine talik edildiği gi 
bi ırazete ile de ilan olunur. 

Hali tasfiyede bulunan Milli Ti
.,...et Türk Anoninı fİrl<eti heyeti u
mumiyesinin apğıdaki huıuaların 
müzakereli zımnında Eyliil ayının 
12 İnci sah gÜnÜ saat 10 da Bahçe
kapuda Cermanya Hanında 16/ 17 
nunıerolu dairede içtirnat tensip ew 
dildiğinden hiHedaranın me-.kfır 

gün ve saatte orada hazır bulunma
ları ve yevmi içtimadan bir hafta 0 

..el tasfiye memurluğuna .ınüracaııt
la dühuliye varakaları almaları ilan 
olunur. 

7 - Piyade alayı (F. Muzika
oile beraber). 

Yapılacak meraıim proııramı 
8 

_ lıtihUm bölü;n; 
da aynen ,udur: b-

1 _ 30 Ağuat .... 932 aa1ı z.. 9 - Muhabere taburu 
fer bayramı günü tebriki.t Kolor- 10 - Nızraklı S•. BL 
du karargi.bmda saat dokuzdan 11 - Top Tb. 
ona kadar deYam edecektir. 12 - Tayyare timsali 

2 - MezkUr ırfuı Beyazıt mey· 13 - Poliı 
d .. runda yapılacak merasim geçi- 14 - ltfai,-e 81. •a Jtfaiya olo-
Iİ için kıtaat Te mekteplerle sini mobilleri. 
tatkillerin toplanma yerlerini ,.. 15 - Mehter takımı 
ınerasim geçi§İnde takip adecekle 16 - Sini mektepler 
ri yolu ıöatarir lttoki bailrdır. 17 - Sini tetekküller ve cemi-
Krokiye ilifik liste ayni zamanda yeller. 

ıneraıim ıeçİ§İ sırasını iıöıternıek Jzmlr'de Za'er bayramı 
tedir. 1' " 

3 - Meras.ime selen kıt'alar ,,. IZMIR, 27 A.A. - 30 A-
mektepler saat onda yerlerini a.. iustoa Zafer bayramında Du·m-

İstanbul yedinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çev rilmeai mukarrer pyri 
mubadillere ait bono 3-9-932 tarihin 
da saat 11 ila 12 arasında lstaıabul
da dördüncü Vakıf hanında eaham 
ve lıllıvilat borsasında paraya çevri
leceği ilan olunur. 

htanbul yedinci icra memurluiun 
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ,,., 
paraya ~evrilmesi mukarrer bir adet 
yazı makinesinin 3-9-932 cumutesi 
günii saat 13 ili. 15 de sandal bedeo 
teninde •atılacağı ilin olunur. 

llılf bulunacaklardır. Toplanma lupınarcl'a yapılacak meraaimde latanbul ikinci icra memurlutun-
mahalline Darülfünun bahçeeinin ıehrimiz namına bulunmak üze 
l't'lorcan Süleymaniye 'l'e vezneci- 1 dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
lar kapılanndan ıririlebilecektir. re ticaret odası, ve Belediye, paıaya çevrilmesine karar veri.len tu 

Beyazıt kapıımdan girmek yasak· Cümhuriyet Halk Fırka11ı ve iz- hafiye qya11 4-9-932 tarihine mü
tır. mir etnaf ve amele birliklerini sadif pv.ar &"Ünü saat 8-10 arasnıda 

4 - Merasim, tarafından yapı- teınsil eden heyetler ıeçilmiJ- Galataaaraymda yerli mallar paza
laeak bir teftiı ile batlayacak ""' tir. Heyetler 29 Ağuatosta İz- rı fevkindeki clain.de açık arttınna 
müteakılıen en kıdemsiz zabit ta- ı mir'den hareket edeceklerdir. suretile •atJiacağuıdan taliplerin ye• 
rafından istiklal harbi ve batku· mii mezkfıı ve saatte ınahallinde ba 
tnandanlı muharebesine dair bir 1 

hitabede bulunulacak ve tarafım
dan buna mukabele edilecektir. 
Bundan sonra askeri mektep mu
zıkalan hep birlikte istiklal mar· 
tını çalacak kıtaat ve mektepler 
ıelim vaziyetine gelerek meçhul 
Aaker aeli.mlanacak, badehu ve
l"İlecek işaret üzerine meraşim 
geçi,i başlayacaktır. 

5 - Meraainı geçi~ini yapan 
kr-~aat beyazıt, Divanyolu, Sulta
na..b.ı.ne t, Sa~~l_?ls~ğüt, Sirkeci, Ka-

Jstanbul 3 üncü icra memurlugun 
dan: Bir borcun temini istifası için 

mahcuz ve pan)a çevrilmeıi mubr 
rer Bürüksel nıamulitı bir rende bir 
Planya texgehı ve ayni mamulattan 
ayaklı demir tahta bıçki11 Un kapa
nında polis merkezi karııamda açık 
aı-ttınna suretiyle 31-8--932 çar§am
ba giınü saat 9,30 dan 10,30 kadar 
satılacaktır. faliplerin mahallinde 

memur una roı.iraıı::aatlaı-ı ilin olunur. 

zır bulunmal11rı ilin olunur. 

lstanbul 5 ci iera menıurluiun
dan: Bir lı.orçtan dolayı mahcuz o· 
lup •atılmasına karar verilen büfe, 
çini. <oba, maaa ve sair "fy&YJ bey. 
tiye 3-9-932 cumarteıi günü saat on 
ikiden ıtibaren Beyoğlunda Tak•im 
de Ayaspatada Mezarlık sokağında 

G nuınarah hane önünde açık artır . 

ma ile satılacağ·ı ilan olunllt". 

Ruznamei müzakerat: 
t - Tasfiyenin bulunduğu vaz'i

Y.et hakkında rapor kıraati ve muk
tezi kararlar itası. 

2 - Tasfiyenin temdidi. 
3 - Müflis ağa zade Hulôoi Bey 

tarafıo~an vukubıılan sulh teklifinin 
tetkiki. 

Beyoilu dördünc:ii ıulh bulaılr. 
mahlıeme•inclen: Panıaltıda hamam 
da Bilezikçi ookaimdıı Bilezikci a
partmaıunm 3 numaralı daİnısinde 
sakin ve Galatada Kürekçilerde Ka
raka• hanmda 4 numaralı yazıhane. 

' de emlik komiıyonculuğu etmekte 
iken 11-7-932 tarihinde vefat eden 
Baruh Y eruplıni efendinin tf!Telie
•İDe mahkemece vaziyet edilmqtir. 
tarihi ilandan ;bberen aahaltı metlôp 
ve ali.kadaranm bir ay ve miraoçda 
nn üç ay zarfında Beyoğlu clördiin
cii sulh hukuk mabk-esine miira
caatlan lüzumu ilan olun~. 

htanbul asliye birinci hulı:ulı: mah 
kemesinden: Amerikan Ekaprea ı... 
kasına merhun ( 368) balyada tah
minen i25160 okka nıubtelifc:im ,,. 
nevide tiftiklerin satılmaıı ve satı§ln 
bu ayın 29 uncu pazarteei ırünü 

aaat 1 den 3 e kadar ve mÜ§tari bu
lunmadığı taktirde müteakip cünl• 
de ayni saatte Ticaret bonaaında ic
ra11 kararlattırıldqiından talip olaa 
ların nıezkllr ve saatlerde Borsada 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Çorlu ve Tekirdağmdaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda mikdar 

ve cinsi ve ihale tarih ve saatleri yazılı erzak ve yem münakasaya 
konmu,tur. Taliplerin vakti muayyeninde Çorluda satın alma 

komisyonuna müracaatları. (724) (4410) 
Mevki Mika'ar Cinsi İhale tarihi Gün Saat Münakasanın 

cinsi 

Çorlu 1200 Soğan 17 / 9; 932 Cumartesi 17 Aleni münakasa 
Tekirdağı 1600 " " " 17 " " 
Tekirdağı 86400 Saman " 

Çorlu 80500 " "· 
Çorlu 24000 Patates " 
Tekirdağı 32000 " " 
Çorlu 152000 Arpa " 
Tekird'ağı 61000 " " 

,. 
Çatalca müstahkem mevkii

nin 437,864 kilo odunu kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
ihalesi 10-9-932 cumartesi gü
nü saat 11 dedir. Şartnameyi is 
teyenlerin her gün taliplerin 
vakti muayyeninde ili. KO. K. 
SA. AL. KOM. müracaatları. 

(706) (4270) .. .. .. 
Çatalca mst. mv. kıt'aları 

hayvanatı ihtiyacı için 60 bin 
kilo saman aleni münakasaya 
konmuştur. İhalesi 29-8-932 pa 
zartesi günü saat 14 te yapıla
caktır. Şartnamesini almak İs
teyenlerin her gün ve münaka
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (644) (3910) 

'f. .... 

T rabzondaki kıtaat için ka
palı zarf uıulile 348,000 kilo 
ikinci nevi fabrika unu müna
kasaya konmuştur. ihalesi 31-
8-932 çarşamba günü saat 16 
dadır. Taliplerin Trabzonda sa 
ten alma komisyonuna müraca
atları. (648) (3935) .. .. .. 

Kolordu ve birinci fırka kıt' 
atı ihtiyacı için yaş sebze 
27,868 fasulya, 27,868 patlıcan, 
13,544 bamya, 8685 kilo doma
tes kapalı zarflıa münakasaya 
konmuştw-. İhalesi 5-9-932 Pa
zartesi saat 11,30 dadır. Şartna 
meyi almak isteyenlerin her 
gün, münakasaya iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko 
misyona müracaatları. 

(672) (4097) 

*** Çatalca müstahkem mevki 
kıt'atı için 5000 kilo sade yağı 

.. 17 " " 
" 17 " '' 2 parcı 

" 16 .. " 
" 16 " " 
" 17 Kapalı zarf 

" 17 Aleni münakaııa -
<(. .. 

aleni münakasaya konmuştur. 
Münakasası 5-9-932 pazartesi 
günü saat 10,30 dadır. Şartna
meyi almak isteyenlerin her 
gün, münakasaya iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko 
misyona müracaatları. (673) 
(4098) 

* .;: * 
Tefenni' deki kıtaatın bir se· 

nelik ihtiyacı olan 326,350 kilo 
saman kapalı zarfla münakasa
ya konmuttur. İhalesi 18-9-932 
pazar günü saat 15 tedir. Şart
nameyi görmek isteyenlerin her 
gün komisyonumuza, taliplerin 
vakti muayyeninden evvel Is· 
partacia satın alına komisyonu 
na müracaatları. (722) (4408) 

* \~ * 
K. O. ve 1 İnci fırka kıt'aları 

nın bakır kapları kalaylar:acak 
tır. ihalesi 29-8-932 pazartesi 
günü saat 15, 30 da komisyonu 
muzda yapılacaktır. Şartname
sini almak isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa İ§tirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo 
nutnuza müracaatları. 

(721) (4407) 

* * * 
K. O. ve F. 1. ihtiyacı için 

22050 kilo !I'ar.gal kömürüne 
verilen fiyat pahalı görüldüğün 
den bir hafta talik edilmiştir. 
Münakasası 3-9-932 cumartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gün öğleden evvel ko
misyona müracaatları ve müna 
kasaya iştirak edeceklerin te
minatı muvakkatelerile birlikte 
vaktinde komisyonda bulunma 
ları. (720) (4406) 

( İat. r.'Ir. Kumandanlığı Sahna.mot kom. H. ·1 'n 1 
Ampul 
adet 
800 Muhtelif Wat Kuleli mektebi 

350 " " Baytar " 
Yukarda miktarları yazılı elektrik ampulleri ayrı avrı olmak 

üzere pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 28 8, 932 pazar 

günü saat 10 dan 12 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evsaf 

ve şeraitini anlamak için her gün ve muayyen saatinde de temi· 
natlarile birlikte Merkez K. satın alma komisyonuna müracaat-

ları. (29) (4383) ...... 
Hava Makinist mektebi için 

360 çeki odun pazarlıkla satın 
alınacaktır. Pazarhğı 31 Ağus
tos 932 çar§amba günü saat 10 
dan 12 ye kadar Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satın al
ma komi11yonunda icra kılma
c'.lktır. Taliplerin ,artnamesini 
görmek için komisyona müra
caatları ve iştirak için de muay 
yen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmaları. (30) 4384) 

••• 
Merkez K. emrindeki mües

aesat ihtiyacı için 328 ton yer
li kok kömürünün 15 eylal 932 
pertembe ııünü saat 14.30 da 
kapalı zarfla münakasası var
dır. Taliplerin evsaf ve terai
tini anlamak üzere her ııün Ye 
münakasaya ittirak edecekle
rin mua:rYen saatten evvvel tek 
lik mektuplarile komisyona mii 
racaatlan. (6) (4239\ 

Odun 
Çeki 
1132 
4135 
850 

6117 

• • • 

Topçu Atıt Mektebi 
Maltepe Lise.i 
Ölçme tabun& 

Yukarıda yazılı mahallere hl 
zalarındaki mikdarlarda ve bir 
tarın.nede kaı*ı zarf •uretile 
odun münakasası 18 Eyl61 932 
Pazar &iinü ıaat 15 te T opbana 
de Merkez KumandanlıAı aatm 
alma komiayonunda icn kılma 
caktır. Taliplerin tvtname.lnl 
görmek için ıa-iaymıa mtira
caatlan ve i,tirak için de tartna 
mesi vechile huırlayaca.klan 

teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinde komis
yon riyasetine vermeleri.. 

Odun 
Çeki 
1150 

320 
300 
850 

2620 
Odun 
Çeki 

690 
700 

28 
700 
252 

2370 

(20) (4363) 

ir * * 

ihtiyat Zabit Mektebi 
Asker konağı 
Askeri Matbaa 
Merkez Kumandanlıit 

Eczacı Mektebi 
lhzui Küçük Za.. Mp. 
Le.azım Dikim Evi 
Gülhane haatahaneel 
Askeri Müae 

Yukanda yuılı -a..n- W 
zalanndaki mikdarlarda iki tart 
namede kapalı &arf auretlle o
dun satın alınacaktır. Münaka
aalan 17 EylOI 932 c:umutesl 
günü au.t 15 te T opltanede Mer 
kez Kumandıınlıtı Mtm alma 
komisyonunda kra talmaeaktır 
Taliplerin tarlnamelerial gCSr
mek için komiayona müracaat
tan ve ittirak için de prtname 
si Yeçhile hUU'layacaklan tek
lif mektuplarını ihale gün{lntin 
muayyen vaktinde komlayon ri 
yaaetiae vermeleri. (21}(4364) 

ZA YI - 1821 numaralı otomobU 

pliıkaN zayi olmuıtur. Eski&inia bük 

mii olmadıiıı ilb olun-

İstanbul İkinci icra n1emurluıiu'1 
dan: Biı- tııiacaktau dolay"ı mahcu;,ır. 
olup par._ya çevrilmesi takarrür E: 

acn Kasımpaşada Camii kebir nıa
hallesinde atik kebapçı cedit dört 
kuyu dere boyu caddesinde atik 8 
ccdi t 6 N o .iıe ınur akkam ve ta-ne, 
nıma ( 2098 \ lira kıymet takdi,· ec:l 1• 

len ına bal~<.e bir bap hanenin t."l

marru 2L -~ 1-9:;2 tarihine müsadif p<"'r 

şembe &"Ünü •aat 14 ten 16 ya ko.. 
dar dairede bn·•nci açık arttrrmaıı 
icra kılınacaktır. Arttırmaya ittİraK 
etmek isteyenlc:·in mezkU.r gay~İ 

menkulün kıymeti muhamminesı o 
lan meblağı mezbur (lkibin doksan 
sekı7:) liranın c-;c yedibuçuğu ni:oh.~. 

tinde teminat akçesi vermeleri lizrm 

dır. H3klım tapo sicillerile sabit ol 
mayan ıpoteldi alacaklılarla. diğer 

alakadarların irtifak hakin sahipler 
nin bu haklarını ve hususile faiz. ve 
masrafa cıair olan iddialarını ilan 
tarihindıen itibaren yirmi gün zar 
tında evı·a kı müsbitelerile birlil..le 
daireye bildirmeleri lizımdır. Aksi 
takdirde hakları tapo sicillerile sa. 

bit olmaylllllar salı§ bedelinin pay. 
laşmasından hariç kalırlar. Mütera.
kiın verei ile belediye reıimleri ve 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Daha 

fazla mııli.ımat almak isteyenlerın 
28-S-932 tarihinden itibaren daira 
div.anhanesinde asılı bulunduralacak 

olan ar!tırma ~a<tnameııile 931-2705 
numaralı dosyasına müracaatla D\ez~ 
kür dosya derununda mevcut ve 
mahalli me2'kiirun ev'5af mesaha ve 
ıaireıini havi vaziyet ve takdiri lay 
n~et raporunu görüp anlayabilecek
leri ilin olunur. 

lstanbul Dördüncü icra. memur~ 
luğudan: Her birinin beher metro 
murabbaına 250 kurut kıymet tak
c!ir edilen Samatyada Hacı kadın ma 
hallesinde Hacı kadın çetmesi ooka
ğında eski 8 No. tarla murakkam o 
lup kayden 3 senetle tasarruf edil
mekte ikisi yekdiğerine mut.tasd 

ve diğeri müstakil ilriai 97 ıer met
ro murabbaında ve diğeri 109 met
re murabbamda bulunan ve tamam
ları 767 lira 50 kuruş kıymet tuta
nnda olan iıbu üç kıt'a arsanın ta

mamlan ayrı ayrı şartnameleri ile 
açık artırmaya vazedilmiş olup 3-9· 
932 tarihinde şartnameleri divanha· 
neye talik edilerek 22-9- 932 tarihi 
ne müsadif perşembe günü saat 14 

ten 17 ye kadar lstanbul D6rdüncü 
icra dairesinde açık artırma ile satJ 

lacaklardır. Artırma:ar ikincidir. Bi
rinci artırmalarında her birine 50 

,er liraya talip çıkmış olup bu kere 
en çok artıranların üstünde bırakı
lac:aJdardır. Artırmaya iştirak için 
yüzde yedi teminat alınır mütera~ 

kim vergiler ile belediye resimleri 
x.a1af icareleri müşteriye aittir. lcra 
ve iflas kanununun 119 uncu mad
desine tevfikan baklan tapo sicille
rile sabit olmayan ipotekli alacaklı
lar ile diğer alakadaramn ve irtifak 

hakk.ı sahiplerinin bu haklarmı ve 
husus.ile faiz ve masarife dair olan 

iddealarını ilin tarihinden itibaren 
20 sün içinde evrakı müabitelenle 
birclirmeleri li.zımdır aksi halde lıak
ları tapo .s.icilterile sabit olmayan sa 
tq bedelinin paylatmasınclan bariç 
kalırlar ali.kadarların i§bu maddei 

kanuniye ahkamına tevfilti hareket 
etmeleri Te daba fazla malumat al
mak İlileyenlerin 931-922 nwnarui · 
le meuıuriyetimize müracaatları ı

lin olunur. 

lıtanbul altmcı icra memurhıiun· 
darı: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çnrilmesi mukarrer bir adet 
BoNl markalı kasa ve Olveti markt 

b yazı makineoi koltuk Ye kanıııpe n 

lllİre 31-3-932 tarihine müsadif çar 
.-ı.. pnü saat 10 dan 11 re ka 

.ı.r Mahmutpap.da lstanbul banka
• ......ıa açılı arbrma suretile 1atı
lacalmdan talip olanlann yenau 
m 1 urda mahallinde hazır bulanan 

-- müracaat eyi-el.eri ilin o
lumar. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Darülicezeye dokuz ay ıçın 

iktiza eden Etin ıartnamesi veç 
bile ye kapalı zarf uaulile müna 

kuaıı 8 Eylul 932 per,embe gü 
nü saat 14 te icra edilecektir. 
Taliplerin teminat akçelerile 

müracaatlan. (4147) 

ZA Yl - Çapada 31 İnci ilk Mekte· 
binden 931 de aldığım şehadetnam• 
mi kayıp ve diğer bir nüshasını al 

mak üzre lstanbul Maarif Müdiri· 
yetine müracaat eylediğimden mez. 

kUr ~ehadetnamemin hükmü ota.ır.a 
yacaiın• ilin eylerim. Meliıhal 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı ark Malt ıas 
E. Neş'et Kinin K • ı • B~her komprime 0,115 gr. 11! kinini havidir. Çok zarif bir tekilde tüpler içinde piyasa ·a çıkmışıır. Soğuk ılgınlığı Ompnme erJ grıp, bat •lnsı. sıtma nöbetlerinde kinin alacağınız zaman daima E. Neş'et kininlerini i•teyiniz. Alman'yanın en 

meşhur kinin fabrikası olan Zfmmer lclnlnl ile yapıl~tır. E. Neş'et markHına dikkat ediniz. 

Beykoz Fabrikasının 
aağlam ve nefiı malzeme ile imal ettiği kunduralar: 

34 numaraya kadar 2 1/2, 39 numaraya kadır 3 lira, 
39 dan yukarı 4 lira 70 k. ve renkli 4 lira 95 kuruı 
gibi gaynkabil rekabet fiatlerle her çefİt ihtiyaçlarınızı 

Yerli Mallar Pazarı 
Mağazalarında emniyetle tedarik edebilirıiniz. 

1.tanbul: Bahçekapı - Beyoğlu: htiklil caddesi - Ankara: 
Çocuk sarayı caddesi - Samsun: Bankalar caddesi. 

Yüksek Baytar Mektebi 
Kabul Şeraiti 

1 - Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Yalnız lise mezunlan kabul olunurlar. 
3 - Talipler atağıda yazılı vesaiki istidalarına raptederek 

latanbul'da bulunanlar Selimiyede Yukıek Baytar mektebi rek
törlüğüne, tatradakiler mahalli Baytar müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler • 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebauından olduğunu natrk hüvi
yet cüzdanı, 

B) Mütehuıı:slan tam hastane heyetinden istihsal edilmit 
nümunesine muvafık ve muaaddak resimli bir kıt'a raporu (bura 
por haıtane ba9tabiplerinin resmi mührile memhur ve mazruf o
larak tabipler tarafından diğer evrakile birlikte gönderilecektir) 
bu haat.aneler Ankara, Sıvaı, Erzurum, Diyarıbekir nümune has. 
taneleri; İatanbul Çocuk hNtanesi; İzmir, Bursa, Konya, Adana 
ve Samsun memleket hutıuıelerinden ibarettir. Buralarda muaye 
ne olunmak için bu hastanelerin mensup olduklan Vekaletlerin j 
Sıhhat v~ İçtimai Muavenet müdürlüklerine talipler bizzat müra- · 
caat edec:eklerdir. 

C) Liae ıelıadetııameal 
D) Ahval ve ahlikı pbaiyeal mazbut olduğuna dair poliaten 

munddak hüınühal varakası 
E) Tski tahail ettifi, veya mektepten ihraç edildiği, veya

hut mektebi ikmalden ıonra memurin kanununun maddei mah
auauı mucibince hükiimetin ııöatereceği mahallerde muayyen 
müddet hizmetten iltinkif ettiği takdirde hükUmetçe yapılan ma 
aarifi maa faia nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında nümu
neai veçhile Notenlen muıaddak kefaletname aenedi. 

F) - Dört adet ve1ika fotolrafı. 
4 - Kabul tenitini haiz olanlardan taıradan talip olanların 

yol maırafı hükGmet tarafından tesviye olunacakbr. (Bunun i
çin taliplerin yaptıkları masrafı göıterir evrakı müıbiteyi ibraz 
etmeleri lizmıdır.) 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir, 

Müzeler umum müdürlüğünden 
Aaanatika Müzeleri Umum Müdürlüğü Dairesinin parka na

m- cihetindeki iıtinat duvannm yılulmıf olan akıammın tamiri 
için Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan ketif ve 9artnameai 
veçhile kapalı zarf uaulile münakasaya vazedilmit ve 15 Eylw 
932 tarihine müıadif perteJDbe günü aaat 15 te ihalesi mukarrer 
buJımmut olduğundan taliplerin ketif ve ıeraıti öğrenmek ve ya 
pılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada hergün 
Aaanatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. (4302) 

Nafıa Vekaleti içme suyu 
Komisyonundan: 

Komiıyon Ankara'ya yirmi kilometre mesafedeki Elma da
lında Seki pman denilen membadaki kaptaj ameliyesine müteal
lik imalib pazarlıkla münakasaya vazedilmiştir. 

Pazarlık 1/9/932 tarihinde Hal 16 da Ankara'da İçme Suyu 
komiıyonu dairei mahsuaasında icra kılınacaktır. 

Pazarlığa dahil olabilmek için talipler bedeli ketfin yüzde7,5 
niabetinde olan 112.S liralık teminatla, Ticaret odası vesikası ve 
iktidarı f'aınllerini milf'ir vesaiki ııetirmelidirler. 

Talipler bu huıullaki proje ve f8rlnamei fenniyi komisyon-
dan alabilirler. ( 4337) 

Drülicıeze Müdürlüğünden: 
Nev'i in•aat 

Etüv 
Mutbahta yapılacalc tadilat, tamJraL 
6 mcı pavyonun 12 inci odaımda banyo, eczabanede 
laboratuvar inıası. 
Hastahane ve irdahane pencerelerine demir p.11 ve 

:deli keıfi 
Lira Kr. 

1476 30 
311 13 

2172 56 

tel kafes in9uı. 944 54 
Balada nevileri ve bedeli ketifleri yazılan inıaat, tadilat ve 

tamiratın kapalı zarf uaulile münakaaaaı 6 EylUI 932 ıalı günü 
aaat 14 te icra edilecektir. Taliplerin teminat akçelerile müease
aeyemüracaatlan. (4148) 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğindenı 

Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETiNDEN 

Alpullu Şeker F abrikala:(lnın yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 
(36. 75) otuz alb lira yetmiş beş kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak prtile her 
isteyene ıatılmağa bqlanmışttr. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirce 
mlllın bedelinin yüzde yirmiıi ıiparit vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle maaarif ve meı'uliyet müşteriye aittir. 
Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
lıtanbul, Bahçekaoı, 4 üncü Vakıf Han, 4 cll kat, Tel. 24470-79 Telgraf lstanbul Şeker. 

.. L.K.y_.~·-· :_ee-~,_i!1_ek_,i .. İnkılap Liseleri ... t.ı:_~ -~-~~ •• ~.·~-~{-
Müessisi: NEBIZADE HAMDİ 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. fngilizce ve Fransızca tedrisab ecnebi 
mekteplerine kat'iy;en ihtiyaç bırakmayacak derecededir. Çok kıymetli ve güzide mu
allimlerinden mürekkep bir talim heyetine maliktir. Ana ve babalar yavrularını inkılap 
Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. Lise mezunu genç'erin 

hayat saha11nda hemen bir iş edinebilmeleri ;çin bu sena meccani olarak 

TİCARET VE BANKACILIK KURLARI 
ela tertip edilecektir. İsteyenlere mufassal izahname gönderilir. 

Mektep Nuruoamaniye'dedir. Telefon 20019 

Tilrkiyenin en eski hususi mektebi: Niıantaıı'nd:a 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· Tesis ta-
Kız ve erkek rihi 1885 

Ynva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergün Niıantaşı'nda Teıvikıye 
karakolu karşısındaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul 
olunur. Bu sen., levli ücretlerinde bliyük tenzillt yapılmıştır. Talep vukuunrla mekten 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

Saraçhanebapnda Mllnlr Pa .. konaiuıda 

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

Hayriye Liseleri 
Maarif •eklleti celilesinin S.4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle blltnıı mekteplere 
tamim edildiği llzere rami muadeleti taıdik edilmiı olan mektebimiıde talebe kaydına 

• 
baılanmııtır. Ecnebi lisanlarına ilk 11ruflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
huausi otomobil ve otobU.lerile nakledilir. Her gün ... t 10. dan 17 ye kadar kayıt 

•muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname g6nderilir. Tel 20530 

Tarsus American Collcge 
Amerikan Erkek Lisesi 

· Tedrisat 4 Tef. Evelde başlar. 
Tam devreli ilse oldağ'a Maarif vekAl~tlnce tasdik edilmiştir. 

Tilrkçe, lngillzce, Fransızca, San'at, Ticaret. 
Leyli llcret 250 lira, Nehari llcret 50 liradır. 

Kayıt muameleıi yapılmaktadır. 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi • Arnavutköy Çifte ıarayludı 

Ana 11nıfı • lık kııım - Orta ve Lise ıımıflan 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumartesi, Pazartesi ve Çarıamba günleri nat 10 dan 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

ROBERT KOLEC ~ 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurlan. 
Her perşembe ve cuma gllnll aaat 9 UA 12 aruında 

kayıt muameleıi yapılır. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Muhtelif renkler netreden Tahliıiye itaret fiteklerile fun

yalarm imali kapalı zarf uıulile münakaaaya konulmuttur. lda. 
rede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiye dahilinde imali 
metrut olan mevzuu bahia vesaiti tahliaiyenin 3 eylGI 932 ta~ 
rihine müıadif cumarteıi ııünü aaat 14 le ihalesi icra kılına
cağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki ıart
namelerle resimleri görmek üzere Tahliıiye Umum Müdürlü
ğüne müracaatlan (4015) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

SEYRISEF AIN 
l&rlın -D1a : Galata K!lprii 

bqı B. "62. fube A. 8lrlııK' 

.. tıhllrdarnde baa 1. 1740. 

fZMIR - PİRE - 1SKENDE-
RİYE POST ASI 

(ANKARA) 30 Ağustos 
aalı 11 de 

TRBZON POST ASI 
( KARADENiZ) 31 A

ğustos çarıamba 18 de. 
Dönüşte Tireboluya da uğ
ranılacaktır. 

IZMlR- MER~IN POST ASI 
( MERSiN) 31 Ağustoı 

çarfamba 10 da Galata 
rıhtımmdan kalkarlar. 

Laater Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEVANT Linye 
Hamburg, Bnm, AnYen, Iıtanbul 

...., Balırhiyah anamda azimet 
n avdet muntazam postalan 

Haınburır, Brem, Stetin, ı\nven .... 
Roterclam'clan liııwn-ıza m......,_ 

lab bel<lenen vapurlar 

MACEDONIA vapuru ljmenmırzda. 

AVOLA Yapuru 7 eyltile doiru 
ALBANIA vapuru 10 eylwe dofnı 
Barıraz. Yama, Köıtence, Kalaı ve 

lbrail için liman-ızclan lıarebt 
edecek YAP.Urlar 

MACEDONIA npura liınanımızdL 
ALAYA vapura 24-25 Eylüle doinı 
TINOS Yapuru 26-28 E:rltil• clofnı. 
Yakında Haınburır, Bnm, An..era 
Y• Roterclam limanlan için lıaftbt 

edecek Tapuları 

ALIMNIA yapuru 3-4 Eylillı clolna 
NURENBERG vapuna 30-31 aiua
toabı tahmilcle. 

SPREE WALD vapuru 8-9 E:rlflle 
dofnı. 

Fazla tafalllt için Galatada O... 
kimyan hanında Laater Silbennann 
ve Şlirekbı vapur acentalıiına mü
racaat. Telefon: Beyojlu 44647.Ş. 

Dr. T A Ş Ç 1 Y A N 

Si 
Kullanınız sütünüzü art 

Çocukların kemikler 
Kuvvetlendirir 

HANIMEFENDi, SAMiMi 
HIFZISSIHHANIZ iç 

'' L YSOL ,, kullanınız. Bütün dllnya doktorlan; aa 
tuvalet ve banyoları için muntazaman " L YSOL ,, 
ta.hzanrun i.stimalini tavsiye ederler. " L YSOL ,, 
mıkropları ımha, terlemenin fena kokularım izal 
muhatiyi tahrif etmez. 

'"LY!.~!~ 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A. G. 
tarafından imal olunmu~tur. L" muml ıcenı alan: 
lmn?ul'da S. Jacoel mahdumlan. Aşağ'ı cins tak· -miiiiiiiiiiİ 
lıtlerınden sakınmalı ve un\'aat ticarimizle alimeti ..: 
farikamızı hamil olmıvın mümasil müstahzarları 
redd•tmeliılir 

Müzeler umum müdürlüğün 
Topkapı Sarayı Müzesi Hazine dairesi ile Bağdat kö 

ve Asarıatika müzesinde (Çinili Kötkte) yaptırılacak ta 
Müzeler Mimarlığında mevcut üç adet ketif ve şartname 
hile aleni münakasaya vazedilmiş ve 15 Eylul 932 tarihine 
dif perşembe günü de saat 16 da ihalesi mukarrer bulun 
doğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan keşif ve şeraiti öğr 
ve yaptırılacak tamiratı da mahallen görmek üzere cumad 
ada her gün Asanatika Müzeleri Mimarlığına müracaat e 
!eri ilin olunur. ( 

Devlet Demiryolları idaresi ilanı 

Haydarpaıa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civ 
54,600 üçüncü kilometrede vaki tat ocağından çıkarılacak 

M3 Blokun kapalı zarfla münakasaaı 10 Eylul 1932 cum 
günü saat 15 le Ankara' da İdare Merkezinde yapılacktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpatadaki İdare veznelerinde 
ri lıeter liraya aatılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. ( 42 

Kadıköy malmüdürlüğünden: 
F enerbahçe deniz hamamlan ve ıet Gazino ve namazga 

mı kadım mahallin ıenevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendi 
sim Bey ve 9erikine ihale edilmit ise de münakit mukavel 
k&mma riayet etmediğinden mukavelenin feahi ile yenide 
zayedeye vaz ve taliplerin ihalei evveliyeıi olan 8 EylQI 932 
bine müaadif pertembe günü Hal 14 te malmüdürlüğünde 
letekkil komisyonı yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatlaı 

(4 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BOJ~k ikraıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büy" 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bi 

mükAfat vardır. 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğinden: 

Heybeliada ıanatoryomundaki altmıt yataklık pavyon ' 
mübayaa edilecek olan çatal, kıtık, tabak ve emsali 25 kalem 
ra edevatile 6 kalem tükürük hokkası, oturak oda derece ve s 
aleni pazarlıkla münakasaya konulmuttur. Eyl6lün yedinci ç 
ıamba günü öğleden sonra saat üçte Galatada Karamustafap 
sokağında SahilSıhbiye müdiriyetinde ihale edilecektir. Nümu 
!eri görmek üzere mezkur müdiriyet levazımına müracaat edilı 
ıi. (409 

TURliYEi 

Heybeliada ıanatoryomu İçin alınacak olan elektrik motörle
rile müteharrik çamatır makineleri kapalı zarf ile D\ünakaaaya 
konulmuıtur. Eylulün yedinci Çartamba günü öğleden sonra sa
at ikide Galatada Karamustafapaıa sokağında Sahil Sıhhiye Mü
diriyetinde ihale edilecektir. Şartnameleri görmek için mezkiir 

1200 ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarfla münakasaaı 5 
Eyllil 932 Pazarteai günü Hat 14 de Deniz kuvvetleri ihtiyacı i. 
çin yukarıda mikdan yazılı mayii mahrukun kapalı zarfla miiııa 
kaıası hizumdaki gün ve saatte yapılacağından fartnameaini 
görmek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacaklann da te
minat mektuplarile birlikte münakasa gün ve aaatinde Kaıımpa. 
ta'da Deniz Levazım Satınalma komİlvonuna müracaatlarr. 

Zührevi n bevli haatahldar teda
Yibaneel. Eminönü, Köprübatı Re. l!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:C~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!\ 

Müdiriyet Levazmıma müracaat edilmesi. ( 4091) (3999) 1&diyı caddeli, Hüıeyin efendi ban. 


