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Yeni icra ve iflas kanunu.. -----------------...,.----

Hesapları ''Berlin Yunanistanda 
DA.Ki 

Jeneral Arthur mera
simle karşılanacak 

-2-
- Kanunt1n tatbiki oıünasebefile -

Yeni kanun; mül~a kanun-ı 
ım iptida yazıht tarzı ile ay-

ı ılır. Anlayışı kolaylaştırmak i
in vuzuha çok dikkat edilmiş, 
ıaksadı ifade edecek kelimeleı-İn 
ıtihabında hususi bir itina gösteril

·1ıiştir. Kanunun münakkah olmasına 
J:ayet edilmekle beraber icap eden 
lVZİh ve tafsilden içtinap edilme .. 
ü~tir . Yeni icra ve ifli.s kanunu 
nla~ılmaıı en kolay kanunlardan bi. 
isi olmu1tur • 

Mülga kanunun ameli &Örülme. 
en, sür'atc mani olan birçok esas
ın yeni kanuna alınmamıttır.Mühim 
erini bu makalede hülilsaten arzet
Mk isterim • 

1 - Ameli olmadığı kadar ihti
ı iı.fı da mucip olacağı için posta ile 

l ebliğ ve müracaat usulü kaldırılmış 
• tr icra tebliğleri yazı ile yapılacak, 
ı! nüracaatlar ıifahen veya istida ver

nek suretile olacaktır. 

1
• 2 - İki tarafın uzJaşmaıına ve 
.rahut takibe mani sebepler meydana 
;ıkıncaya kadar bütün muamelele
-in icra Cairelerince yapılması de

.1 nek olan •·t.ir taleple takip usulü. 
, ~e yeni kanunda yer almamııtır. 

ı 
1 sviçre kanununda da bubnma-

1 yan bu ~as, kolaylık olur üınidile 
1 :ntilga kanuna ilive edilmif, fakat 

tatlnkatta ameli hiç bir faydası gö-
rülmemi,, karışıklığı, içtihat ihtilafı
nı ve nihayet memurların mes'uJiye
tini mucip olmuştur. Ammenin ni. · 
zamma taalluku olmayan f'lhsi itler-

• de talep olmaksıztn devletin müda-
1 h~lesi doğru olamaz. Alacak ve borç 

münasebeti şahsi haklardandır. Hi-
1 maye İstenmedikçe icra müdahale et 
!'•memelidir. Mücerret icraya müra

ca~ t, talepte ısrar sayılamaz. Taraf
larıı"ı iılerini takip etmemeıi uzla4-
ınalarıııa del:.Iet eder. Esasen bin
lerce iş itinde bunalıp kalan memur 
ların takip yapılmadıkça işleri kendi 
liğindcn yürütebileceğini ümit et
mek safdilliktir . 

3 ·- Alacaklının tal<İp talebi için 
İ dıledİ!Cİ İcra daireıine müracaatta 

1 
ıttbest olmaıı esasını da bu kanun 

1 1 -;- iliunsız takipler için - reddebniş 
tır 

1 Vatand•.J dava ıibi takip ıçın 
1 !J de mahal itibarile nereye müracaat 

edecegini bilmelidir. Ve takip olu
nan tahısta keyfi bir surette iste
nilen yere ıürüklenemiyeceğinden e-

t mİn olmalıdır. Eaaıen serbest müra· 
rac.ut &iıtmıi büyük ticaret merkez 
!erinde işlerin artmasını, borçlulann 
haklarını müdafaa edememelerini ve 
haklı tiki.yet)eri mucip olmuştu. 

Yeni kanunda, ilimıız takip için 
hukuk usul muhakemeleri kanunu
nun aal8hiyetine ait hükümlerin 
kıyas yolile tatbik edilmesi kabul e
dilmiştir. Akdin vuku bulduğunu 
mahal icra daireıinin takibe sala
hiyetli olduğuna dair vazolunan hü
kiım ile de alacaklılar himaye edil
mittir. Taraflar. muayyen itleri için 
diledikleri icra dairesinin aalillıiyeti
ni mukavele edebilirler. Kanun bir 
taraflı serbestiyi reddetmittir. ilam
lı İcralar, doğruluğu ve ifaıı lüzu
mu muhakkak olan alacaldara taal· 
lüku itibarile alacaklının dilediği dai 
reye müracaatta serbest olma.ıı esas 
sı mahfuz tutulmuştur. 

4 - Mülga kanuna göre öde
me emirleri; borçlu ve alacaklı· 
ya ait olmak üzere iki nüsha ya
zılır, biriıi borçluya gönderilir, 
borçlu takibin müstenit olduğu 
senedi görmek isterse alacaklıya 
senedini İcra dairesine tevdi el
meıi ayrıca bildirilir, ödeme em .. 
rinin müddeti geçtikten soııra 
borçlunun itiraz edip ebnediği 
4lacaklıya ait nüsha yıuılarak 
tebliğ olunur, bundan sonra borç 
lu mal beyanı için çainlır, gel
mezse zabıtaya zorla getirilrre&i 
için mUzekkere yazılır, müzekke-
renin infazı beklenir, getirildiğin· 
de borçluya beyan yaptırılır, be
yaıun hakikate muhalif olup ol
madığı zabıtaya tahkik ett:rilir, 
Haciz i teruni' ise haciz borçluya 
ihbar olunur, bu mera.simden son 
ra haciz yapılır, haciz zabıt va
rakaa,ınrn birer sureti de çıkarıla
rak alacaklı ve borçluya verilir
di. Kadrosu kafi gelmeyen icra 
daireleri bu merasimi ikmale va .. 
kit ve imkan bulamazdı. Zabıta 
beyhude işgal edilirdi. Muamele
ler tabii bir surette cereyan et.ae 
bile tebliğlerin icraar aylarca za· 
manın geçmesine tevakkuf eder 
ve i'le-rin sür'atle intacına mini 
olurdu. Yeni kanun bu mera.ü.cni 
kaldırmııtır. Mullmele Sddeleş
m~tir: Alacaklı takip talebine 
senedini raptetmeğe mecburdur. 
Yalnız borçluya bir ödeme emri gön 
derilir. Emirde; on gün içinde 
borcunu vermesi, itiraz varsa. bu 
müddet içinde yapması ve ıene 
bu müddet içinde borcuna yele· 
cek mallarını göstermesi, beyan
da bulunmazsa hapis ile tazyik 
edileceği, hilafı hakikat beyanda 
bulunursa cezalandınlacafı yazı
lır. Ödeme emrindeki muddet ge 
çer ıeçmez alacaklının talebile 
derhal haciz yapılır. Haciz ıhbar 
edilmez, beyan beklenm'!z, mal 
kaçırılmasına da meydan veril
mez .. 

6 - Haczi borçluya ihbar esa
aı refedilince borçlunun hacizde 
hazır bulunmak mecburiyeti de 
kalkıruştır. Borçluyu hemen bu
lundurmak kabil olmana haciz 
gıyabında yapılır. 

7 - Hacizde tertip esa&! da bu 
Jm mı!!ıtır. Mül2a , 

kanun hacizde iptida menkullerin 
kolayca satılabi.lenlerinden ve 
mahrumiyeti borçluya daha az a
ğır gelenlerden başlanmasını, 
gayrı menkul haczinin sona bıra
kılmasını emretmiş, borca vete
cek menkul mal varken gay,·~ro.~n 
kul haczini lüzumsuz bir ,iddet 
aaymış ve borçluya menkul mal 
aöıtererek gayrımenkulün haczi .. 
ni refettirmeie de salahiyet ver
mifti. Haczo1unan menkullere is
tihkak iddia ve isbat edilerek ha 
ciz kaldırıl.,,akta ,borçlu da 
menkulünü kaçırarak alacaia 
mahalli istifa kalmamal<ta idi. 
Gaynmenkulünü ihale edileceği gün 
menkul mal röstererek gayri 
menkulün haczini kaldırıp başka 
sına ferağ ettikten sonra men .. 
ku11er için de müvazaalı İ&tihkak 
davaları açtıran ve icranın cebir 
ve infaz kudretini hiçe dü~ü--en 
açıkgöz ve cür'etkar borçlulara 
hayli teaadüf edilmişti. Yeni ka
nun hacizde tertip gözebnem.İ§ 
fakat borçlulara gayrınıenkul sa 
tılığa çıkanlmadan evvel ve üze
rinde haciz baki kalmak şartile 
borca yetecek menkul mal ·w·e ~ağ 
lam alacak ıöstererek haczettir
mesine müsaade etmiştir. Bu su· 
retle gayrimenkul mahcuz kala
cak, fakat aatılmayae&khr. idare 
ve İfletmesine, hi.sılat ve menfaat 
terine icra müdahale etmeyecek, 
takipte felce uğramayacaktır. Ye 
ni hüküm; ne lüzumsuz bir şid
det, ne de zararlı bir müaamaha 
dır. Taraflarm hakkını telıf eden 
mükemmel bir esastrr. 

8 - Yeni kanun; ifli.sa tabi 
borçlulann yalnız iflu yolil~ ta
kip edilme.ini memleket nıcnafii 
kadar alacaklı ve borçlunun men 
faatine de mugayir 1>ulmuşlur. 
iflas yalnız borçlunun ölümünü 
değil, piyasanın da hastal.a1tma51-
nı muciptir. Ticarette emniyet ve 
itibarın azalmuına, sermaye
nin ürkmeaine •ebep olur. Karar .. 
sızlık tevlit eder. Alacaklı da, u
zayan ve çok masrafı mucip ola.n 
ifli.sın tasfiyeıine kadar al·1tcağrnı 
alamaz. Ekseriya eline p~!< ;:ız bir 
f"Y geçer. Yeni kanun iflasa tabi 
ıahıslarm haciz yolile de takip o
lunabilmeıini, haciz ve ifl&s yol
larından birini ihtiyar eden ala
caklıya bir defaya mahsus olmak 
Üzere o yolu bırakıp diğerine mü 
racaat edebilmeıine müaaade et
mit ve mevcutlarının yarısını ha
ci zyolile kaybeden ve gerı kalan 
malları muaccel ve senesi içinde 
vadesi ıelecek borçlannı ödeme
ye kafi gelmeyen borçlulara da 
bizzat ifliamı istemek mecburi ve 
tini tahmil ederek diğer alaca.klı
larr himaye elm~tir. 

9 - Mülp l<anunun ,idi borçlu 
lann da doğrudan doğruya ifl&.ı
Dı istemeie müsait hükümleri ye· 
n.İ kanuna almmamıf, ihtiyati ha· 
ciz hakkında tevıi ıuretile vazolu
nan hükümler iflis ile istihsal e
dilmek iıtenilen maksadı temine 
kafi görülmüıtür. 

10 - Mülıa kanunun >tlas yo· 
Jile idi takiplerde ödeme emrin
den başka borçlunun iflasla teh· 
dit edilmesi, itirazın iptida tetkik 
mercii tarafından hal lolunmaıı 
ve bilibara ilgaıı istenmesi hatti. 
mahkeme borçlunun iflaıa tabi 
veya medeni ehliyeti haiz olma
dığı gibi takdirlerle tarafları ge
ne mercie gönderebilmesi gibi u
zatıcı ve kanşık merasim ve mu· 
ameleleri yeni kanuna alınmam•§· 
tır. Poliçe, çek ve emre muh ... rrer 
senetlere mahsus yolda takir>ler
de de mülga kanun itirazı bazı se 
beplere haırebnit, itira7ın iptida 
ticaret mahkemesince halledilme
ıi esası kabul ve itiraz hakkında
ki kararların temyiz edilmesine 
müsaade eylemiş ve bu merasi .. 
min ikmalinden .anra ıene ayni 
ticaret mabkenıeıinden iflAs iıten 
meaine dair hükümler koymu,tu. 
Yeni kanun, yalnız bir öde.me em 
ri cönderilmeaini kifi l'Omıüş, iti 
razı muayyen sebeplere hasretm-e 
mekle beraber ayrıca tetkike tabi 
tutmayarak iflas talebile birlikte 
halledilmesini emretmit ve mua
meleleri aadeleştirmiştir. Mahke· 
me itirazı varit görmezse borçlu
ya on gün içinde borcu ıtfa veya 
mahkeme vezne.sine de tediye et
mesini emredecek borçlu imtina 
ederse iflasa hükıneyloyecektir. 

11 - İflU it1erinin uz~rı•a;;ı .>e 
beplerinden biriıi de mülgd kanu 
nun tetkiline lüzum gördüğü mü 
rakabe komuyonlan idi. Müraka.
~ icra memuru ve merci tara
fından daha aeri ve emin yapıla
cağı için bu hüküm de yeni kanu
na aJrnmamıttır. 

icra ve iflü kanununa yeni ko
nulan hükümlerden de diğer bir 
yazımızda baha.edeceğiz .. 

Kayseri Aleb'usu 
Sait Az:n1i 

Adliye encümeni izisından 

Budapeştede 10,000 
kapıcının nümayişi 
BUDAPEŞTE, 20 A.A. - Bu

dape~te'nin 20.000 e baliğ olan 
kapıcılarından 10.000 i varidat
larının Üçt~ birini yerlerine vekil 
olarak bıraktıkları kimselere ver
melerini natılıc o1an kararnameyi 
protesto etmek üzere dün bir nü .. 
mavi.t vapmıslal'dır. 

Tasfiye saati Muharebesi,, İntihabat 
Almanya noktai 

nazarını 

değiştirmiyecek 

Alman ordu•unun 
ıayam 

dikkat manevraları 
LONDRA, 20 A.A. - Notanın 

muhteviyatı, City matbuatı tara-
fından umumiyetle müaait bir su· Bir mektepli tecrübe 
rette karşılanmıştır. esnasında boğuldu 

Maamafih, samimi itilifa bil
haaaa taraftar olan Evening Newa BERLIN, 20. A .A.- Havas A
notanın Almanyanın yeniden si- jansı muhabirinden: Alman ordusu· 
lihlaRJIUlk ve hatta tealihat saha nun takviye kıtaatı "Berlin muhare
amda müsavat talebine karşı ki- besi" denilen bir muharebe yapma
fi derecede tiddetli olmadığı mü- ğa hazırlanmaktadır. Bunun gaye•İ, \ 
taleasında bulunmaktadır.. Oder hattını tutarak Berlini himaye 

Bu gazete, Almanyaıun kaybet· etmektir. 
miş olduğu araziyi iatirdat etme- Bu makaatla sakin bir ticaret şeb ı 
dikçe muharebe etmek arzu.sunu ri olan Frandort-sur-Oder, umumi 
beslemekten hali kalmıyacağıoı karargah haline konulmu!tur. 
ve antrene edilen her Alman a- Posta çavuşları gidip gelmektedir. 
deleainin tasarruf edilen her Al- Meraklılar, bu hususa ait tebliği he
man markının, heaabatın tesviyesi yecana kapılmaksızın okumaktadır
ıünü için seferber edileceğini yaz ı lar. "Harp " muhabirleri caddelerde 
maktadır. Bu hadiseleri nazan i- gezmektedirler. Harp hali, pazar gü 
tihare almakaızın tahdidi teslihat nü ilin edilm.i,tir. Uzaklarda topla
hakkmda müzakerelerde bulun· n ngöriildediği itldilmit ve dütman 
mak, projeler tertibine kalkışmak tayyarelerinin muvaaaleti koıkusu İ-
pek vahi bir hareket olur. le ehir tam bir zulmet içinde bırakıl 

Almanya ne yapacak? mıştır. 
LONDRA, 20 A.A. _ lngiltere Harkiit kat'i olarak dün sabah baş 

lı . . . hl".. . . lamıştır. 
ancıy~ nezar~.tı te ıgının neşn Kızıl süvariler, Oder'e doğru i1er 

dolaymle b~gun herııeyden evvel !emektedir. Bunlar aari bütün silib
mevzuu bah11 ~·~an mesele, A~n larla mücehhezdirler. Maamafih bu 
!'a~ın bu te~~ıg muvacehesı.nde silahlar. hakiki olmayip taklittir. 
ıttıhaz _ed.ece_~ı .hattı harekettır. Çünkü Versai1les muahedenamesi Al 

E_n hi"':iI? mtı.~a, bu hattı haı:_e· manyanın tank, ağır topçu ve muha 
ketın ta.dı1at~ duçar o1amayacagı rebe tayyareleri kullanmasını menet 

Venizelis1 lerle kra
liyetçiler 

arasında mücadele 
ATİNA, 20 (A.A.) - Bir iki 

heyecanlı gÜnden sonra intihap 
mücadelesi, memleketin 25 eylôl
de yapılacak intihabatta fikrini 
aerbeatçe ve fuurlu olarak beyan 
edebilmesine müsaade bahşola
cak bir süklinet keıbetmittir. 

Mücadelenin liberal veya Veni .. 
zelist fırka ile müttefik veya ıay
ri müttefik bütün esl<i kraliyetçi 
unıurları ihtiva eden halkçı fırka 
arasında cereyan edeceği anlaııl
maktadır. 

Maamafih bu ıon fırkanın rei· 
si olan M. Çaldaris, timdiki reji. 
me hürmet etmeğe azmetmiş oldu 
ğuntı söylemiştir. 

Liberal fırkasının memlekette 
derin kökleri vardır, siyasi iıtik· 
ran, mali refahı temin ve hariçte 
dostlukları tesis eylemeğe muvaf .. 
fak olmuftur. Ancak, Yunaniıta .. 
ru cihanın iktıadi buhranın tesir 
lerinden koruyamamı' ve bu iti .. 
barla halk arasındaki mergubiy~
ti biraz kaybetmiştir. 

Her halde halkçı fırkanın mut· 
lak ekseriyeti kazanmaıı ve Ve· 
nizeloı hükUmetinin müdafaaya 
azmet.mit olduğu müessesatı teh
likeye ilka etmesi mümkün değil
dir. 

merkezınd~.dıa. Bu da e~a.sen A!- mektedir. 
man metal·..oatının tabdıdı tesf~.. Piyade kuvvetleri ,civardaki kasa • 
ha~ konferan•~ tarafından tetkik baları ; al etmiştir. Süvariler, dev- ittifaklardan 
edılmesıne baglıdır. · şg k d"" kta 

D
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Amerika erkanı harbiye reisi 
pazar günü geliyor 

ANKARA, 20 (Milliyet) -
Amerika umum erki.nı harbiye 
reisi Jeneral Mac Arthur' e yapı
lacak merasim programına göre, 
jeneral pazar günü saat on beşte 
Romanya vapurile gelecektir. 
Rıhtımda V illi, Kumandan, Polis 
müdürü, tayin edilen mihmandar
lari tarafından kartılanacaktır. 
Hükümet namına protokol umum 
müdür muavini Münir İbrahim ve 
Türk ordusu ile Müşir Fevzi Paşa 
namına da Miralay Sadık Beyler 
beyanı hoşamedi edeceklerdir. 
Jeneral askeri muzika ve krt'a 
tarafından aeli.mlanacaktır. 

Jeneral Perapalaaa. miaafir edi .. 
lecek, yarım ıaat sonra Valiyi 
Kumandanı makamlarında ziya
ret edecektir. Otelde de derhal 
ziyaretleri kabul edeceklerdir. Ayni 
gÜn on yedi buçukta Seyrisefain 
rıhtımından istimbotla Haydarpa .. 
şaya geçerek Ankaraya hareket 
edecektir. istasyon Türk, Ameri
kan bayraklarile tezyin olunacak 
tır. Yolcu trenine jeneral için bir 
hususi vagon ili.ve edilecektir. 

Pazartesi günü jeneral istasyonda 
askeri muzika ve krt'a tarafından 
seli.ınlanacaktır. Mütir Pafa, er
k&nıharbiye ikinci reisi hariciye 

mustetan, Müdafaa vekaleti müs 
teşarlan, Hariciye erkanı, Anka
ra valisi mevki •e merkez kuman 
danlarile poUa müdürü istikbalde 
bulunacaklardır. 

Jeneral Halkevine gidecek, öğ
leden evvel ziyaretlerde buluna
cak, ziyaretleri kabul edecektir. 
Saat on dörde çeyrek kala Müşir 
Pata jeneralin ferefine Halkevin 
de bir öğle yemeği verecektir. Ye 
meğe büyük unifonna ile ittirak 
edilecektir. Yemekte Müıir P,. 
misafirinin şerefine beyanı hoşa· 
medi ederek içecek ve jeneral 
kendisine cevabında arzu ettiği 
nutku İrat edecektir. 

Saat 16.15 de erkanıharbiy"
ce takarrür edecek mahalde as
keri ıeçit resmi yapılacak, bu me 
rasimde yemekte hazır bulunan 
zevat ile meb'uslar, bilyük erki .. 
nıharbiye tarafından davet edilen 
zevat bulunacaktır. Kıyafet bü
yük uniformadır. 

Geçit resmini müteakip Müda· 
faa vekili tarafındanMarınara kötkün 
de bir çay ziyafeti verildikten sonra 
jeneral akşam trenile Gazi istas
yonundan İstanbula hareket ede 
cektiT. Jenera) lstanbula avdetİ'!t· 
de Gazi Hz. tarafından kabul e· 
dilecektir. 

ıger ca ı ı ı at uşunce e d B h 1 şudur: lngiltere hüku~eti, ceva; . 
1';;ıe.rlinin akibetini tayin edecek o- a sedi iyor 

bıoı Cumaya kadar tehir_ etmemı' 1 lan asıl muharebe, salı akşamı veya Dı"l kurultayı azaları 
olsaydı bu cevabın metnı Alman- ha hah ba lı acaktır 

C 
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1 
çarşam sa ı t Y . İ 

yanın enevTeye mume11ı gön- B ral ehemmiyeti Hin t"l ... f - il lSTANBUL 2 
d k k 

·· · d t•·ı·r u manev arın • 1 a ı muse es ve • O. A. A. - T. D.T. B. muharrir, lbrahim A,ki B muaf-
. ermeme. &ra~ı uzenn e - denburg'un huzuru dolayiıile art- C K"fb" U ·ı··· d · ıcra edebılecektı. aktad ı"ttifakı · a 

1 ! mumı ıgın en: lim, Muzaffer Baari B. muallim, Ya-M. H d M. , m ır. 26 "!lulde toplanaca_k olan kurul- ·ar Nabi B. Dr. Nafiz B. Bakırköy 
. en e rson un • I on Hava taarnızlanna kar~· yapılan tayda aza olmak arzuaıyle müracaat hakimi, H. Esat Bey muallim Yu· 
Neuralh'a mektubu müdafaa esna•ında feci bir badiae ol müselles hayalleri eden zevatın isimlerinin neşrine de- suf iZ B ta ' . t' 'üf. 

1 Ga 
) kar hİına k d" ya . yyare cemıye ı m et-

P AR S, 20 A.A. - Silahları 1 muttur. zere _şı Y'; maı e LONDRA, 20. A. A. - Muhafa. vıun e ıyoruz: . . tişi, Dr. Muhittin Hayri B. R~t 
bırakma konferanaı reiıi M. Hen sini tecrübe etmek ısteyen hır mek- zakirlarm mürevvici efkarı olan E- I Ce~al B. muallım, Alı . Esat B; Şemi B. maarif müfettişlerinden Dr 
d~rıı~~ ile um~i komiıyon ikin- tepli ~ask.ey~ çıkaramamş ve boğu- vening Standart ' fikirlerin bir taraf muallım, Aptullah B. muallım Hatı . ' cı rem M. Polıtıı ve mazbata mu- ]arak olmuştur. . tan lngi]tere ve Fransa ve diğer ta- ce H. muallim. M. Baha B. m~alli Ahmet Rasım B; Haaan . Feh'?i B. 
ha_rriri M. Be~e· . re!a_k'.'tleri~~e 1 Fransız manevra! arı' raftan Almanya ve ltalya arasında Abidin Daver B. muharrir, Hüseyi.: Kast"'."onu meb u~u Fethı s~ B. 
Mılletler Cemıye;ı ka~bı .. v': ~ılah birbirinden aynlmakta olduğunu gör Suat B. Nihal H. muallim Refik muallım, Dr. Sezaı Bey , M. Halit 
ları bırakma encumenı mu: m bu· j CHALON:SUR-MARNE, 2~ ~· mek surctile itilifı müselles ve itti- B. maarif vekaleti müfettişl;rinden. B. Türk halk bilgisi umumi k.itibi. 
]unduğu halde dün toplannu~lar A. - Harbıye nazm M. d' ~u , fakı müselles hayallerinin yaşatıl- Dr. Ubeyt B. Tıp Fakültesi müder- Hayrettin B. Bilecik meb'usu, Atif 
ve Ça~amba gu·nü açılacak celse Boncour, ceneral Neygan m 1 •· kt ld • azmakt d rislerinden, Mehmet Vahit B. Halim B. Ziraat müste~n. Refik Besim B. ., · 1 d 1 k la ma a o ugunu y a ır. ,-içtimamın umumi olmaarnı teklif ı resı a

1
tmd a hyapı mba

1
ta o : -~- Bu gazete diyor ki, tahdidi tesli- Sabit B. sabık darülfünun müderris- divanı muhasebat mürakibi ,Mehmet 

e-eği kararla,tırmışlardır.. nevdr~ arb a azır 1 u.n~ma uze- hat konferansının Veraailles muahe le~nd~, 1:evfik Yahya B. maarif Ali Ayni B. müderris, S. Münir B. 
14 Eylul tarihli tebligata cevap re un uraya re ııuştır. denamesinin Almanya hakkında ih- mufettışlennden, Muharrem Fevzi Mütekait büyük elçi. · 

veren M. Her.denon Alman bari- tiva etmekte olduğu tahdidi teslihat 
ciye nazırı Baron Fon Neurath'a H• d• t d vadinin tahakkukunu temin edeme-
gönderdiği bir mektupta Alman- Jn ıs an a mit olduğunu söylemek için M. Hen 
yanın 21 Eylul tarihli içtimaa iş- derson ileM. Muuolininin beyanat-
tirak etmemek husuaundaki kara Karışıklıklar larına istinat olunmaktadır. 
rına müteeuif olduğunu beyan Bu gazete. netice olarak, lngiliz 
etmiıtir. notasının statü farkı gözetmeksi-zin 

Bu mektup, şekil ve şümulü he· G di d- 1 k umumi surette tealibatı tahdit arzu-
nüz teıbit edilmemit bulunan 23 an un aç 1 sunu ilan etmeke olduğunu fakat bu 
temmuz tarihli takririn Almanya grevine batladı ümniyenin pek yakında tahakkuku 
tarafından vuku bulan tefairatı imkanını bahşetmemekte bulunduğu 
hakkında şüphe izhar edilmekte· AHMET ABAT, 20 A.A. - nu yazmaktadır. 
dir. "Dokunulamazlar" ın Hint ma 

Tetkikat betlerine kabulü teşebbüsü. bir 
BERLIN. 20. A. A.- Volff ajan- takım kargaşalıklar zuhuruna 

undan: Dünkü kabine meclisi ezcüm 
1 B 

.. -k B ·ta t da sebebiyet vermiştir. Bir mabet 
e uyu rı nya no asın n muta-

hasul siyaseti hariciye meselesinin önünde nümayiş yapmakta olan 
müzakere ve tetkikile meşırul olmu' bir halk kiitlesini dağıtmak üze 
tur. 1 re davet olunan polisler. Parya 

Siya~i mah~l, Alman~an~n bu ların mebde girmelerine mini 
baptakı noktaı nazarının hıcbır veç- 1 • • bed' k d 
h·ı tad'I d"J · ,. · 'h - k 1 o mak ıçm ma ın apısm a ı e ı e ı mıyecegını ı saı ehne . 
tedirler. mevkı almışlardır. 
Ru.•ya Alman noktai na- .. Ga~d~, kerdisinin tahli!es! 
zarına oıiizalıeret ediyor ıçm hukümet tuafında~ ılerı 
BERLIN. 20. A. A. _ Sovyet ha s~rüle~ şeraiti reddeyle':"•ş.ve 

riciye komiseri M. Litvinoff. Başve hucreımden çıkmaktan ımtına 
kil ve hariciye nazırile mülakatları etmekte bulunmuştur. Hükii
esnaaında Sovyet Ruıyanın Cenev- met mumaileyhi hapishaneden 
rede silih müsavatı hakkındaki Al- çıkmağa cebretmek niyetinde 
man talebini müdafaa edeceğini aöy d "ld' G d" '· h"" · d ı · ti egı ır.. an 1., oun ucream e enu, r}.kt d. b h Paria'lar da dahil olduğu halde 

ısa ı u ran H d · · ht l'f en u cemaatının mu e ı sı-

BERLIN, 20. A. A.- Volff ajan nıflarma mensuo mümessilleri
sından bildiriliyor.: 
Alınanyada hüküm sürmekte olan ni kabul eylemiştir. 

il<tisadi buhran, radyo neşriyatı abo Candinin .1(lık greı• 1 
nelerinden birçoğunu ıahip oldukla POONA. 20 (A.A.) _ Gan 
rı aletleri kullanmaktan vazgeçmeğe 
sevketınittir. di, tam öğle vakti açlık grevine 

Bu &enenin ilk 3 ayı zarfında rad başlz.mş olduijunu bildirmiştir. 
yo abonelerinin miktarı 48.900 ki~i Gandi, biraz rahatsız olduğun
raddesinde azalmıştır. dan doktor ziyaretleri menet

Volf ajansının tebliği 
BERLIN, 20. A. A.- Volff ajan

sından: AJmanyanın müıavi muame 
le görmek hususundaki metalibatı 
üzerine lnıilterenin vermİf olduğu 
notanın metni Almanya hükômetlni 
hayrete düşürmüştür. Çünkü bu no
ta, Alman tqebbüıünün ciddiyetini 
tanımamakta ve son zamanlarda ln
ııiliz matbuatı tarafından müteaddit 
defalar izhar olunan lngiliz efkin u 
mumiyesi ile müteankiı bulu~ta 
dır. 
Almanyanın Versailles muahedena 

mesinin tahdidi teslihata ait alıki
mını ifa etmemiş olduğu suretindeki 1 
iddialara gelince, hiç şüpbeıiz bun
lar Streıemann zamanında yapdan 
•e daha o zaman esassız olduğu be J 
yanile red ve cerh edilmiş olan iddia 
!ardan başka birşey değildir. 

Berliner Tageblatt, Almanyaya 
karşı yapılan haksız muameleyi tas
hih ettirmek ve hakiki tahdidi tesli
hatı temin etmek için yapılacak her 
türlü teıebbüıe kayit ve şarhız ola 
rak müzahere edeceiini vazmakta.
dır. 

miştir. 

Mahkumiyet kararları 
POONA. 20 (A.A.) - Bom 

bay ve Sind eyaletlerinde 637si 
kadın olmak üzere 11413 kişi 
kanunusani ile temmuz aylan 
arasında geçen müddet içinde 
zuhur eden silahsız itaatsizlik 

hareketine iştiraklerinden dola 1 
yı muhtelif cezalara mahkfun e j 
dilmiılerdir. 

Bolivya-Paraguay 
Harbi 

BUENOS-AIRES, 20 A.A. -
Auomption'dan bildirildiğine gö
re, Paraguay hükumeti bitarafla
ra verdiği cevapta muhasematm 
tatilini kabul etmekte, fakat Bo
livya tarafından iddialar edilen 
silahların yeni taarruzların icra
sında istimal edilmiyeceği husu
sıında teminat talep eylemekte-

"-

Bu gazetenin takip etm•kte oldu
ğu siyaset vatandaşlarırun nazan dik 
katlerini her türlü beynelmilel me
selelerde ve bilha11a Avrupaya ait 
meaailden çevirerek - İmperatorluk 
meselelerine atfettirmektir. Binaen
.aleyh, noktai nazarı, lngiliz efkarı 
umumiyesinin pek az bir kısmının 
mütalealarına tercüman olmaktadır. 

Yeni bir keşif 
BERLIN, 20 A.A. - Volf A

jansından bildiriliyor: Profesör 
Herzog ile mesai arkadaşı Burce
ni, tahtanın, deri ve metin gibi 
elastiki bir cisim haline getirilme· 
sini mümkün kılacak bir usul bul 
muşlardır. 

Çorap söküğü 
Gibi 

iskandaki suiisti
malden 3 kişi 

daha tevkif edildi 
iskandaki suİİ•timal tahkikatı

na devam o(u,,maktadır. Tahki· 
kat tevsi ve tefmil edilmektec!ir. 

Şimdiye kadar 
kırkı mütecaviz 
sahte iıkin doı· 
yası meydana çı .. 
karılmıttır. 

Dün de alaka· 
darlardan birinin 
üzerinde sahte 
veıika bulunmuş 
ve bunların aahte 
olduğunu kendiai 
de itiraf .. tmiftir. 

Dün de ıuiisti
mal tebekesi ile 

Hacı Hüsnu d. alakadar daıal< 
Zonguldak aabık tapu m,.muru 
Talat Beyle Hüseyin, lıkender e
fendiler tevkif edilmittir. Eıki 
mevkuflar ile bunların mikten 
sekiz kişiye balığ olmuıtur. 

Tahkikat neticesi olarak bir 
çok kimselerin ifadeleri alınmal<
tadır. 

Tahkikatın uzun surmc•İ muh
temeldir. 

Köyceğiz hükumet binası yandı 
MllCLA, 20. A. A. - Dün gece Köyceğiz hükumet binasının baytar

lık dairesinden ateş çıkarak bütün binayi yakmıttır. Kuyudatten pek azı 
kurtarılmıştır. Yangııu kaza olması muhtemeldir. Tahkikat yapılmaktadır. 

Komşu memleketlerde 

Suriye' de kargaşalık
lar devam ediyor 

Halk ve halk fikirleri her 
tarafta şiddetle kaynaşıyor 

MARDiN, 18.- Halepten gelen 
yolculann anlattıklanna cöre Suri .. 
yedeki büyük kan,·klıklar devam et
mektedir. Halepte Vatani fırkasının 
ileri gelenlerinden 30 ki,i daha tev
kif edilmiştir. 

Karı,ıklık gittikçe artmakta, tehir 
içinde hükiımet kuvvetlerile nüma
yiıçiler arasında müu.demeler ol
maktadır. 

Bu patırtı gürültü yalnız Halepte 
değil Balibek. Hama ve Humus ta 
fevkalade bir hal almı~tır. Nümayiş
çiler tevkif edilenler tahliye edilmez 
lerse halkın Halepten hicret edeceği 
bildirilmektedir. 

Halk ne istiyor? 
Beyruttan yazılıyor: Şamdaki Dok 

tor, eczacı. avukat, çiftçi ve halktan 
mürekkep yüzlerce kişi reisi Cüm
hurJa hiikümet reisine verdikleri 
müşterek bir istidada komiser Sabri 
efendiyle daha bazı hükumet memur 
larınm ıiddetle tecziye edilmelerini 
iıtemitlerdir . Halk bunların biran 
evvel cezalandırılmalarına intizar et
mektedir. Bunlar tecziye edilmediği 
takdirde büyük karğaşalıkların çıka 
cağına ihtimal verilmektedir. 

Diğer taraftan vataniler propa
ğandalarına ve Suriyenin istik!alı uğ 
runda Suriyelileri ihtilale dayete de 
vam ebnektedirler. 

Bu cümleden olmak üzere vatani
lerin ateşin hatiplerinden Barudi 
Halk Camiler do nutuklar &Öyleye
rek önümüzdeki T qrin ievvelde mec 
lis açıldığı zaman vatanilerin teklif
leri kabul edilmezse olmasını tavsiye 
ebniştir. 

Hükumet gazeteleri bu hatiplerin 
mufrit hareketlerini tenkit etmekte 
ve Suriyede büvül< bir teıir ve heye 

can uyandıran vatanilerin lideri İb
rahim Hananoya l<ar'ı yapılan sui 
kasdin bir arazi meıelesi yüzünden 
mütevellit adi n ~si bir mesele ol 
duğunu söylemektedirler. 

Elhasıl vataniler zaten hali tebey 
yÜçte bulunan efkarı umumiyeyi 
kendi davaları lehinde hazırlamakla 
ID"!guldur. 

Şamda arbedeler 
HALEP - Vatanilerin tevkifi do 

layisiyle kapanan, Fransızların ve hü 
kiimetin israrlarına rağmen açılmi 

yan Halep çar'ılan İbrahim hanno
nonun bir beyannarnesile açılmı!tır. 

lbrahim Hannanoya yapılan sui 
kaıt dolayiıiyle mumaileyhe Suriye· 

nin her tarafından telcraflar gelmek 
tedir. lbrahim Hannano Suride milli 
bir kahraman olarak tanınmakta ve 
mumaileyhin bir işaretiyle bütün Su 

riycnin ayaklanacağına şüphe edil 
memektedir. • 

Bu vaziyet Fransızları dü,ündür· 
mektedir. 

Son hadiseler münasebetiyle Şam 
da da mühim arbedeler olmuftur.Bir 
fikri ihtiliJcuyane ile Emeviye ca· 
miine toplanan halkı Fransızların teV" 

klf etmesi üzerine halk ile zabıta ara 
aında bir müsademe olmut ve iki ta 
raftan 25 adam yaralanmıştır. 

Herhalde yanlıt 
Beruttan yazılıyor: Yakında yir

mi beş parçadan mürekkep bir Türk 
donanmaıının Suriye Jimanlarmı ve 
Berutu ziyaret edeceği ıayi olmut· 
tur. Fakat reımi makamat bu ziy•· 
ret hakkında ademi malumat beyal' 
etmektedir. 
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s anbul şehir işleri nasıl idi yor? 
Ekonoıni Poliste 

Ziraat Bankasının 
aldığı buğ

daylar satılıyor mu? 

12,000 lira 
• 
ihtilas 

Pnrayı ihtilas eden 
memur ortada yok 

Karta] kazası inhisar memuru Ta
li.t Beyin 1?. bin liralık bir ihtilası 
meydana çıkarılmııtır. 

• 
Buğdayların Istanbul piya. 

Talat Bey meydanda yoktur. Kaç
tığı anlatılmaktadır. 

lsmail yakalandı 
sasında satılığa 

çıkarılacağı doğru değil •• 
Kin yüzünden Şitane yokutunda 

fınncı Ahmet efendiyi tabanca ile 
öldüt'en 1 ımail yakalanmı• ve evrakı 
ile be,aber birlikte adliye teılim o
lunmuftur. t 

Bir kça günden beri iktı~adi 
ıııııehafilde Ziraat Bankasının 
köyliicten mubayaa etmekte ol
duğu buğdayları İstanbul piya 
•asında satışa çıkaracağı ısrar
la söylenmektedir. 

Y aptıgımız tahkikata naza
ran Bankanın buğday mübayaa 

sı hzkkındaki karar yalnız mü

bayaatı amirdir. Bu buğdayla
rın <atışa çıkarılması hakkında 

biç bir kayıt yoktu. Binaen

aleyh mübayaa edilen buğday
lann satılması için ayrı bir ka

rarname neşri zaruri görülmek 
tedir. 

Tenzilatlı tarife 
Ziraat ofisi Avrupanm muh 

telif yerlerine ve sair ecnebi 
memleketlere sevkedilecek yaş 
sebze ve meyvelerimize tenzi
latlı tarife tatbilonı temin için 
ır.uhtelif vesaiti nakliye şirket
leri nezdinde teşebbüsatta bu-

BORSA 

( lı Bankasmdan alm3n c~tveldir ) 

20 E.ylül. 1932 
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lunmuştur. 

Vapurculardan 
Bir sual 
Baltık beynelmilel deniz konfe 

ransı Türk vapurcular birliğin-

Bir kumarhane 
meydana çıkarıldı 
Beyoğlunda Arabacı ookağmda S. 

lamel apartımarurun 3 numaralı dai 
resini iıgal etmekte olan F oti ve 
Ragıp efendiler tarafından kumar oy 
nablmakta olduğunu haber alan za

den Türkiyecle mayi mehrukat bıta memurları dün ak•am evi taras
için hususi depolar bulunup bu ı ıut etmeye başlamıtlardır. Gece ya-

.... rısına doğru bu evin icinde bir ka-
1 unn.adıgını • vapurdan vapura dın feryad ıduyulmuş, memurlar der 
n~kilde hususi bir tarifenin hal apartımana girmişler, kadınlı er 

t J 1 d , kekli bir kalabalığı yesil örtülü bü-
mevcu O upr 0 ma ıgını sor- yük masada kumar oYnarlarken ya-
muştur. Birlik bu hususta Oda kalamışlardır . 
dan malumat istemiştir. Yakalananlar şunlardıı· .Foti, A 

Bir anlaşma .. 
Gelen malumata nazaran 

Reichbankla Yugoslavya milli 

bankr:sı arasında ticari matlu

batın tediyesinin gerek Alman 
markı v .. gerek Yugoslav dina
rı ile tediyesi esası dahilinde 
bir anlaşma vuku bulmuştur. 

Buğday müvaredatı 

Dün şehrimize Anadolud.ın 
21 vagon limanlardan 444 çu
val buğday gelmiştir. 

Trabzon borsası 
TRABZON, 20 A.A.) -

Bugün borsada 18 eten 20 kuru 
şa kadar 30, 731 okka kabuklu 
fndık satılmıştır. 

Petrol konferansı 
P ARİS, 20 (A.A.) - Bey

nelmilel petrol konferansı bu 
sabah açılış celsesini Pariste 
beşinci George caddesindeki o
tellerden birinde akdetmiştir. 
Murahhaslar, bu toplantının so 
nunda gazetecilere hic bir ha
ber v,. malfrmat veremiyecekle
rini söylemişlerdir. 

Müzakereye bugün öğleden 
sonra ve yarın da devam medile 
cektir. 

Milletler cemiyeti
n\n himayesinde 

yapılan istikrazlar 
LONDRA. 20 (A.A.) - Ba 

zı hükumetlerin talebi ile Mil
letler eCmiyetinin himayesi al 
tında yapılan İstikrazlara ait 
Londra komitesi. Büyük Bri-

1 tanya hükfımetile Milletler Ce
miyetine, 83 milyon İngiliz lira 
sından 40 milyonu Büyük Bri
tanyada ihraç edilen bu istikra
zın statülerinin muhafazası i
çin yeni terlbirler ittihazını tev 
!it Pden bir muhtıra tevdi eyle 
miştir. 

dem, Yorgi, Madam Nirekoviç, Hüs 
nü, Antuvan ve Hikmet. Masanın Ü 
zerinde bulunan kumar edevatı mü 
sadere edilmiştir. 

Büyük bir kavga 
Evvelki gece Çar,ıkapıda Yol ge

çen hanında oturan on bir k.İfİ ara
sında bir kitinin ağırca, üç kişjnin 
de hafifce yaralanmasile neticelenen 
büyük bir kavga olmu~tur. 

Kavgacılar Yol geçen hanında o
turan Aptullah, Bektaş, Ali, Hü
seyin, Hüseynin kardeşi Aptullah, 
Yusuf. Hızır oğlu Aptullah, Mehmet 
lamail, diğer 1 smail ve Hacı iıimle
rindedir. 

Bunlar gece yanar henüz anlaşıla 
mıyan bir ıebepten dolayi iki par
tiye ayrılarak kavgaya batlamışlar, 
neticede içlerinden Bektaş ağır su
rete, Aptullah, Ali ve Hüseyin de 
hafifce yaralanmışlardır. 
Ağır yaralı Bektat Cerrahpaşa has 

tanesine kaldırılmıf, kavgacıların 
hepsi yakalanmıt, haklannda takiba 
la başlanmıştır. 

Direğe çarptı 
Kuruçeıme nakliyat şirketine ait 

ve şoför izzet efendinin idaresinde 
buluna 3133 No, kamyoa eşya yük
letilirke yolu dik olmasından kam
yon kendi kendine hareket ederek 
Arnavutköy tramvay caddesinde 
599 No tramvay direğine çarpmış, 
kamyon hasara oğramış ve tofor 1-z 
zet ef. hafifçe yaralanmıştır. 

Y alovada yangın 
Y alovada büyük lokantanın mut

bağından yangın çıkmış . lokanta da 
yanmıştır. 

Dayak atmışlar 
Pangaltıda Vali konağı caddesin

de Sovyet apartımanında oturan ma 
dam Mariyi scbebıi-ı:. yumrukla dö
ğen ayni apartJnıanda oturan Froso 
ve Zaı·ohi hanımlar yakalamıtlardır. 

Yangın başlangıcı 
Bcvoi,lunda Çimen sokağında 163 

numaralı evde oturan Ahmetin ahır 
daki minder tutuşarak yanmakta i
ken ~öndürülmüştür. 

Başından 
Yaralanmış 

Mahkemelerde 

Haıköyde cami. odalarında oturan 
Sandalcı Ali Kemal nöhet meselesin 
den kavl!'a etmişler, Kemal sandalya 
ile Aliyj ha.tından ağır surette yara
lanuştrı. Yaralı Balat hastanesine ya 
hrılmıttrı. 

elediye bir çimento 
f abrikas-ını dava etti 
44,000 metre tulünde yol 

tahrip edilmiş, 
50000 lira zarar isteniyor 

lstanbul bel<ıliyesi birinci hukuk 
bıalıkemesinde bir <"İmento fabrika
~· aleyhine şayanı dikkat bir dava i
qınt: etmit, 50000 lira tazminat is~ 
10tı:ıiıtir • 

ı:.. Dava edilen çimento fabrikası Zey 
~., burnundaki fabrikadır. iddiaya 
~ran bu fabdka •ahilden içeriye 
~iru bir hattı havai uzatmıt ve içe 
~<n kazdığı toprağı sahildeki fab
'"'•ya getirerek işlemiye Jıaılamıt
lıı-, Fabrika toprak kazmak için hat
tı ha., .. ai münl~hasındaki araziyi sa· 

hip)erinden satın almııtır. 
"' Fakat belediye bu araziyi ifraz 
edip ar\llalara ve adalara ayrrmış, her 
adamın arsa•ında da bir sokak yap
nutlır. 

Fabrika arsaları kazıp toprak çı
karırken aradnki sokakları da kaz
mış ve tahrip etmİflİr. Bu. suretle 
takrip edilen sokakların ıniktarı 
44000 metre tülündedir. 

Belediye mahkemeden ayrıca za
rar ve ziyan tespitini de iıtemiıtir. 
Mahk~me zarar ve ziyanın tespiti 

j için mahalline bir heyet izamına ka-

l 
rar vermiştir. Dava yakında rüyet 
edilecektir. 

Feyzi daim B. 
Mahkem~ aaliye reisi eveli Feyzi 

Daim bey bir müddet evvel iıtifa et
miş ve istifanameaini vekilete gön
dermişti. Feyzi Daim beyin i•tifana
mesi kabul edilmemiş ve vazifesine 
devam muvafık olacağı cevabı veril
miştir • 

Feyzi Daim bey vazifosnie devam 
etmektedir. 

Ha pi san ede 
Ziyaret günü 1 
Dün hapİsanelerin ziyaret günü l 

olduğu için ceza mahkemelerinde da f 
va rüyet edilmemİf, yalnız birinci c• ı 
za mahkemesi davacıları ve siıçliıla
n mevk~f ~lmıyan muhakemleeri rü- ı 
yet etmıştır . 

Hukuk mahkemelerinde de yalnız ı 
tahkikat hakiml_.i dava rüyet et
mişlerdir. 

Belediyede Maarifte 

-
Muhiddin Bey şehir 

Mekteplerde 
Tasarruf 

Afyonculara 
Avans •• 

işlerini izah ediyor Talebenin birer 
kumbara sahibi ol
masına çalışılıyor 

Ziraat Bankası 
ıubelerine 

emir verildi 
Terkos'un belediyeye 

hazırlıklan 
devri 

Milli Tasarruf cemiyeti lise. 
orta ve ilk mektep talebesinin 
birer kumbara sahibi olması i
çin teıebbüste bulunmaktadır. 
Cemiyet, fakir talebeye ilk kum 
bara pualannı tediye için tes
bilat gösterilmesini temine ça
htmaktatlı:r. 

Afyon tacirleri afyon piyasası
nı bugünkü vaziyetten kurtal"l"~ak 
için yapmakta olduklaıı te•eb
büa müsbet netice vermiştir. - Zi
raat bankaanıın afyonculara kre
di açmaaı temin olunmuıtur. ikmal edilmek üzeredir •• 

Bütçe gelince belediye neler yapacak? 
lktısat Vekaletinden alak .. dar 

makamata bildirildiğine nazftr.>n 
bu aeneki afyon mahıulüne mu• 
kabil avans muameleai yapllmaaı 
için lstanbul, lzmir, Uşa1<, Kü'.ah 
ya ve Afyonkarahiaar Zira"! 
Bankalan ,ubelerine talimat veril 
miştir. 

Vali ve belediye reisi 
Muhiddin Bey 

Vali ve Belediye Reiıi Muhit
tin bey muhtelif ıehir işleri hak
kında kendiaile görüşen muharri
rimize beyanatta bulunarak ez· 
cümle demiştir ki: 

- "Terkos tesisatının beledi
yece idaresi ıçın hazırlıklarla 
meşgul olmak Üzere bir komisyon 
teşekkül ettiğini gazeteler yazı
yor. Böyle bir komisyon yoktur. 
Yaptığonız içtimalarda tehre ait 
muhtelif işleri aramızda görüşü
yoruz. 

Beyoğlu mmtakaaında kana
lizasyon İn§'lalı yapılıp yapılmı
yac.:.ğını soruyonal'luz. latanbul 
tarafının İntaalı bittikten sonra 
Beyoğlu cihetinde kanalizasyon 
inşaatına başlanması tekarrür et
mitlir. 

Şartnamelerine gayri muvafık 
surette yol intaab yapan müteah 
bitlerin vaziyeti encümence tet· 
kik ve bir ikiainin mukaveleleri
nin feshi cihetine gidilmiıtir. Di
ğerleri de tetkik edilmektedir." 

Yeni biitre gelince 

Yeni Belediye bütçeıinin bu
gün yarın tasdikten gelm9İ bek
lenmektedir. Dahiliye Vekaleti, 
bütçenin Başvekalet~ verildiğini 
iki gün evvel Beledıyeye telgraf
la bildirmitlir. Dün Vali ve Bele
diye reiai Muhittin B: bu hususa 
da temas ederek yenı bütçenin 
tasdiki aliye ihtiran ettiğini ha
ber aldığını muharririmize söyle· 
mittir. 

Bütçede pek ehemmiyetli de
ğişiklikler yapılmadığı zannedil
mektedir. Yeni b,Mçe 3 aydır laa 
dikten gelmediği için, Belediye, 
geçe seneki bütçeye ~ıya:ren sar
fiyat yapmış ve bu yuzden bazı 
fasıllarda, ezcümle ıokak~ann ta
miri faslında heman tahsıaat kal
mamı~tır. 

Yeni bütçe gelir gelmez, Bele
diye, faaliyete ~e~ec~k,_ her ~şe 
tercihan baLJ ıstımlakatı, ezcum 
le Yenibahçe Stadyomu için la
zım gelen istiml&kih yapacak, 
Halkevine içtimai yardımlar için 
konulan tahıiıatı verecektir • 

lıfaiye de takviye edilecektir. 
Bu meyanda Beyoğlu gurupuna 
merbut olmak üzere Hasköy'de 
ve Usküdar gurupuna merbut ola 
rak Paşabahçe'de o civarlardaki 
küçük yangınlan söndürmek için 
tali birer itfaiye merkezi tesis o-
lunacaktır. 

Yangın tahrip teşkilatı da tak 
viye edilecektir. Halen 4 İtfaiye 
gurup amiri ve 1 itfaiye batçavu
şu Kolordu istihkam kursunda 
staj görmektedir. Bunlardan en 
çok muvaffak o!an ~~yoğlu, i.k~n
ci lstanbul tahnp mufrezelen a
mirliklerinde ve diğerleri &miı· 
muavinliklerinde İstihdam edile
ceklerdir. 

Belediye bahçele-
• • • rının ıcarı 

Takainı Bahçesinin icar müd
deti gelecek sene ki.nunuevveJde 
ve Tepebaşı Bahçesinin kira müd 
deti 13 mayıs 933 de bitecektir. 
Belediye, şimdiden bunlara .>.İt 
yeni icar teraitini teabite karar 
vermiştir. 

Takıinı bahçesinde Lunapark 
tesisatı vücude getirmek üzere 
bir Alman tarafından yapılan te
oebl.:is taki eılilmemi tir. Yeni 

icar şeraitinde bu cihet te nazari 
dikkate alınacaktır. 

lnhidama meyli 
olan evler 

Belediye, kıt gelmeden kenar 
semtlerdeki köhne binaları tesbi
te ve bunlardan maili inhidam o
lanlarını yıktırmıya karar vermit 
tir. 

itfaiye müzesi 

Millet mektepleri 
Millet mektepleri bu sene 

de T eşrinisanicle açılacaktır. 
Yeni belediye bötçesinde Mil
let Mektepleri için 15 bin lira 
tahsisat vardır. 

Talebe tamamen 
Yerleştirilecek Geçen ııene Fatih'te itfaiye 

müdürlüğü binasında açılan ltfai 
ye Müzesi için, mezkür binamn Orta mektep ve liseler mü
bahçesinde Gedikpaşa'da istim- dürleri, Maarif vekaleti müfet
lak edilen bir evin ankazından tişleri Tevfik, Nurettin ve Re
iatifade auretile ve günelikli bir fik Beylerin iştir'llkile bir içtima 
ustanın nezaretinde itfaiye efra· kt ) 
dı çalıştırılarak yeni bir bina vü- Y~!'arak bu sene m~ ep ere 
cudc getirilmiş ve çok ucuza ma-

1 
muracata eden talebenın tama

ledilmiştir. Bu İnşaatta çalışan İt· men kabulü hususunda gÖrÜ§
faiye ~fradı~dan b~şine Y_anmşa~ müşlerdir. Bazı liselerde nam
maaş ıkramıye v<;rile_cektı':: ~Y~.1 zet talebe için şubeler açılmak 
efrat tarafından ıtfaıye mudurlu- ., ed" 
ğü dahilinde 10 bin ton au alacak uzer ır. 
bir de havuz yapmaktadırlar. ---------

Belediyeler 
Ne yaph? 

Dahiliye Vekaleti, Cumhuriyet 
il&nından beri Belediye ve huıu8İ 
idarelerden muhtelif sahalardaki 
mesaileri ve eserleri hakkında 
malümat istemittir. latanbul Be
lediye şubeleri bu malumatı ih
zara başlamışlardır. Vekalet, bü
tün Belediyelerden alacağı malü
malı bir kitap halinde neşred<.~ 
cektir. Vekilete en kısa zaman 
zarfında verilecek malümat, yol; 
reami bina, park. spor sahaları, 
umrana müteallik tesisat ve sair 
sahai faaliyetlere ait olacaktır .. 

Hakeme 
Müracaat edildi. 

Belediyece 10 bin lira icarı ~e
nevi ve S bin lira temettü hiaseai 
mukabilinde kiralanmıt bulunan 
Unkapanı Değinneni müsteciri 
ile Belediye araaında ahiren bir 
ihtilaf çıkmıştır. Müıtecir, kar et
mediğinden 5 bin lira temettü his 
sesinden Belediyenin sarfınazar 
etmesini istemiı, S..lediye, muka
velede temettü hiaaesinin maktu
an yazılı bulunduğunu ileri süre
rek mahkemeye müracaat etmiı
tir. Mukavelede, ihtilif zuhurun
da meselenin evvele:nirde hake
me havale edileceğine dair bir 
kayit bulunduğundan davayı bu 
noktadan reddetmiıtir. Bunun ü
zerine Belediye tüccardan Hüınü 
ve müstecir de avukat Necati B. 
)eri hakem intihap etmiflerdir. 
Hakem kararı yakında anlatıla• 
caktır •. 

Keriman H. Gire
sona mı gidiyor? 
Dünya giizellik kraliçesi Keriman 

hanım Gireıona davet edilmiıtir. Ye 
til Gireson gazeteai Keriman hanı
mın bu daveti kabul ettiğini ve teşri 
nievvel içinde G.iresona gideceğini 
yazıyor 

Keriman Haliı H . ıerefine önü
müzdeki perşembe akşamı Suadiye 
plaj gazinoıunda bir müsamere veri
lecek, Keriman H. halka takdim edi 
lecektir. Müaamere cuma gÜnÜ de 
tekrar edilecek, Dünya Güzeli bu 
müsamereye davetli olarak iıtirak 
edecektir , 

Yalovada 
Yapılacak tesisat 

Sıhhiye vekileti tarafından 

Y alovada yapılacak bazı tesi
sat icin maden suları mütehaı

ıısı olarak lsviçreden davet edi 
len Dr. Scherer şehrimize gel
mittir. Dr. Scherer'in refaka
tinde birkaç mütehassıs usta 
batı da bulunmaktadır. 

Aksaray gençleri 
Mahfili 

Aksaray gençleri aralannda bir 
mahfil teıkil etmitlerdir. Mahfi
lin açılma meraıimi pertembe gü
nü akta.mı yapılacak, bu münat.e 
betle de zengin programlı bir ınü
:samere tertip edilecektir . 

lktısat vekaletinin teşebbusile 
husule gelen bu netice alakadar
lar araaında büyük bir mt~mnuni
yet uyandırmıftır. Ziraat Banka
sına bu vaziyetten İstifa.de ıçın 
bir çok müracaatlar vaki olmak
tadır . 

Biçki yurdunda 
Türk Kadınları Biçki ve Dikq 

Yurdunun senelik sergisi PCJ"\ıem
be günü veznecilerdeki yurt bına
sında açılacaktır . 

Bir Alman gazeteci 
Berliener Tageblatt gazetesi 

muharrirlerinden M. Hans Reı
man otomobil ile Berlinden tehıi
mize gelmittir. M. Reiman vasati 
Avrupa ile Balkanlardan '1"çcrck 
bir ayda lstanbula vasıl olmuş
tur; buradan Ank1tra, Halep, 
Bağdat, Tahran, Delhi ve Madra
aa gidecektir. Alman me.,'cl<daşı
miz .seyahat intibalarını C•7<"le i 
ne yazmaktadır. 

Kasaplar cemiyeti 
intibahı 

Kaaaplar cemiyeti yeni 
heyeti İntihabı 25 Eylül 
günü yapılacaktır. 

idaıe 
pazar 

İnhisarların nakli 
ANKARA, 20 .- Mayıaa kadar 

vilayetlerde inhiaarların tevhidi itle 
ri ikmal edilecektir. lıtanbuldaki İn
hisar merkezleri hazirana kadar An· 
karaya nakledilmiı bulunacaklardır 

Eskişehir 
Batmüdürlüğü 

Edirne tütün inhisarı batmü 
dürü Aziz Bey Eıkitehir inhi
sarlar batmüdürlüğüne tayin 
edilmi§tİr. Aziz Bey kıymetli 
inhisar imirlerindendir. 

Sucular cemiyeti 
Sucu, serbetçi ve gazozcular 

birleşmitler ve (Sucular ve alkol 
suz meırubatçılar) namile bir c~ 
miyet tetkil etmittir. Cemiyet 
mensupları cemiyet vastıaıil~ sıhhat 
cüzdanı alacaklRrdır . Dil 

Kurultayı 

Dolma bahçede 
dün de bir 

içtima yapıldı 

Sis düdükleri kuruldu 
ama niçin çalmıyorlar 

Dil kurultayının müzkaere 
aatalerini tesbit etmek üzere 
teşkil edilen heyet dün de Dol
mabahçe sarayında toplanmıt
tır. Toplnatı geç vakte kadar de 
vam etmittir. Dil kurultayının 
toplnaacağı 26 Eylul yaklaıı
yor. Bu münasebetle kurultay 
için yapılan hazırlıklar en hara 
retli bir devrededir. 

Kurultayın toplanacağı Dol
mabahçe sarayının muayede sa 
lonunda davetliler için yerler 
ayrılmı§ ve salona bir radyo ahi 
zesi konulmuıtur. Kurultaya 
iştirak edecek zevatın davetiye 
!eri hazırlanmıştır. 

Dil kurultayına 
girecek gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Kaıibiumu
miliğinden: 

26 Eylülde Dolmabahçc sara• 
yında toplanacak Dil kurultayına 
girecek gazetecilerin kiğıtları ce 
mİyetimizden verileceğinden ya
nn ak§am& kadar her dilde ç,kan 
gazete ve mecmuaların kurult~ya 
gönderecekleri arkada~lcrın iki
şer tane resimle cemiyctimı:z:e 

elmelet"i erektir. 

Dün sabah sekize kadar ve. 
saiti nakliye çalışmadı 

1 ••••••• 

Tahlisiye U. müdürü bu hale ne diyor? 

) 

Tahlisiye uouım nıüdürfl 
Necnıetti11 B. 

Dün sabaha katlı tehrin üzeri
ni keıif bir sis kaplaml'h. Mar
mara, Boğaz ve Halici temarnen 

1 kaplıyan bu kesif ıiı tabakaaı 
dün aabah ıaat sekize kadar de
vam etmiştir. Siı dolayısıle Boğa• 
ziçi, Adalar, Kadıköy ve Haliç 
seferleri aabah aaat sekize kr.dar 
temamen yapılamamıt saat ona 
kadar seferler teehhürle olmut
tur. Y alruz bazı motörler Boğaz 
ve Kadıköyle şehrin muvasalası
nı temin etnıi~lerdir. 

Tahliaiye idareainin Fen<!rhah
çe, Abırkapı ve Kızkuleoine koy
durduğu ıiı düdüklerinin bütün 
tertibatı ikmal edildiği holde dün 
sabah çalmamışlardır. Bunun oe
bebini aorduğumuz Tahliaiye a
mum müdürü Necmeddin Bey fU 
izahatı verınittlr . 

"- Sia düdüklerinin her şeyi 
temamen ikmal edilmiltir. Y alııız 
henüz halka ve bahriyuna ilanı 

yapılmadıiından kanfıklığa mey
dan vermemek icin dün $abah ça
lınmadı. 
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A ... illiy~t 
na rağmen sizi temin ederim 
ki; bizım (İpeldf) in mallan 
bu kumaşlarla boy ölçüşebile
cek tekildedir. Hele fantezi ku 
matları hiç şüphesiz en iyi 
Fransız ipeklileri derecesinde .. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 21 

- Oyleysem on kuruşa sa
tarım okkasını. 

.;,;, umdui cMILLIYETıt ti r. 

21EYLÜL1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

' Biraz da vitrinleri düzeltir.ek 
it tamam demektir •. Duman satan 

~ Telııraf adreıi: lst. Milliyet 
"' .. 

Önceleri garibime gitti, sıhhı 
bir tedbir zannettim: Mağaza
ların, evlerin duv:r diplerine. 

"Bu hikaye uydurulmut bir ' fakıyetli bir netice aldr. 

ı iı T~l~fon Numaraları: 
masal değil, aynen cereyan et- Reçine camı çok kolay erlti 
mi9 bir vak'adır." yordu. Fakat bir kusuru var

1 

18 Batmuharrir ve Müdür: 24318 
ıt Yazı itleri Müdürlüğü 24319 
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köşelerine bir çizgi kükürt dö
küyorlar .. Acaba filoksera bu
rada Amerika çubuğundan 
başka şey bulamadığı için bina 
!ara mı saldırıyor diye kendi 
kendime düşündüm ve sonra 
düşüne düşüne bu kükürt dök
menin sebebini buldum: Efen
dim, Pariste. İnsan nüfusunun 
hiç olmazsa onda biri kadar 

Gelen evrak ıeri verilmez - köpek vardır. Demek ki; üç 
~ ô. Milddeti ıeçen nüshalar 10 ku- dört yüz bin eder .. Bu köpekler 

ı 
e ru1tur. Gazete ve matbaaya ait tabii sahipleri le birlikte sokağa 

! 
11 iıler için müdiriyete müracaat çıkarlar ... Eh her ne kadar kö-

' : edilir. Gazetemiz ilinların me- peklerle düşüp kalkmıyorsam 
:ı · •'uliyetini kabul etmez. da köpek adetini az çok bili-

,. rim. Köpek kısmı sokağa çıktı 
'i BUGÜNKÜ HAVA mı. adım başında bir köşe arar, 

koklar v,. kirletir .. Amma az, .1 • n Y etilköy Aıkeri rasat merke-
~ H•inden verilen malümata göre bu aırma çok! Bil l:ıassa mağaza 

1 
· al · vitrinlerinin önünde, sahipleri 

1 
gün hava açıktır. Rüzgi.r şım ıa 

1 
j ~tikametlerde hafif~e esecektir. durunca bu tevakkuftan İstifa-

lı 
tı Dün hava taziyiki 761 idi, en de ederler.. Binaenaleyh her 

1 
vitrinin önü az zamanda göl orfazla sıcak 28, en az sıcak 11 idi. 

ı n lur ... Buna mani olmak içindir · ıİWl•••••••••••llli j ki; vitrin ve duvar diplerine kü 
z kürt ekiyorlar. Ne olur? diye-

• d FELEKTEN ı ceksin'z. Köpek koklamadan 
h kirletmez. Kükürt te koklama-

Seyahat mektupları. . ya mani oluyor, malum ya kü-n 

Keabi Efendi gayet usta bir 
derici idi. Onun yaptığı derile 
ri lstanbulda kimse yapamaz
dı. 

Hele Rugan derilerine diye 
cek yoktu. Deve derisi Fransız 
Ruganları bile lstanbulda Kes 
bi Efer.dinin derilerile rekabet 
edemiyorlardı. 

O zamanlar İstanbulda es
naf iki deri arardı: Biri Kesbi 
Efendinin Ruganını, buluna
mazsa Fransız Ruganı .. 

Rugan yapmak için en iyi 
m.evaddı iptidaiye lstanbulda 
vardı. Hatta umumi harpte 
Fransızlar lstanbuldan mevad 
dı iptidaiye celbedemediklerin
den - mallarının namım kirlet 
memek için - Rugan yapmak 
tan vazgeçl\"lişlerdi. 

Kesbi Efendi Rugan yapıp 
satmaktan dünyanın parasını 
kazanıyordu. Yalnız bir derdi 
vardı; 

Mazı, Bezir. deri gibi bütün 
mevaddı İptidaiyeyi memleket
ten tedarik ediyor. fakat yerli 
boya bulamıyordu. 

r•" •• 
j'Opüşmeye 

kürt kokusu. Ve bu suretle bu 
üç dört yüz bin köpeğin kirlet
me hevesinin nöüne geçiliyor .. 
Fena fikir değil!.. 

Rugan boya ve cilasını Av
rupadan getirtmek mecburiye
tin..ıp idi. 

ID • 
ı aır-. 
1 
1 Paris 

Pariste en ziyade göze çar
; '>an şey nedir? Diye size sorar-
1 'arsa hiç çekinmeden cevap ve-

1 1 ·ebilirsiniz: 

Yüreği sızlıyor, boya ve ci
la icin z.vuc dolusu para11 Av
rupa::ı a giderken, gözlerinden 

Öpmek VP öpüşmek nedir . yaş yerine kan akıyordu. 
az çok hepimiz biliriz .. Hatta Bütün memleketi, Trakya
gariptir ki; meseli sokakta bi- Y•• Anado'.uyu karış karış do
rinin elini seyahate çıkarken laştı, nebati bir boya aradı. 
yüzünü ~ersiniz .. Kimse size Pahalıya da mal olsa memleke 
bir şey söylemez... (Bizden tinin boyasını kullanacak, Av-

dı. kapkara, zifir gibi bir du
man neşrediyor. haftada bir bo 
rular doluyor. temizletmek 
mecburiyeti hasıl oluyordu. 

"' "' "' 
Rugancı Kesbi Efendi san'a 

tinde mahir olduğu kadar dini 
bütün bir adamdı. Cuma gün
leri öldüm allah çalışmaz, 

- Haftada bir gün in.anın 
azaları dinlenmeli, ibadetle meş 
gul olmalı derdi . 

Bu düşünce ile de her hafta 
cuma namazını kılmaya başka 
bir camiye giderdi. 

O cuma yolu Eyübe düştü, 
Eyüp camiinde r.amazını kıl -
dı, çıktı. güvercinlere yem at
tı. leyleğe ci ğer verdi. Fukara 
!ara sadaka dağıttı ve demir 
kırı midillisine binip Balıkpa
zarına doğru yollandı. 

Yolda Avrr.m Yuda Efendi 
nin fabrikasını ve fabrikanın 
bacasını gördü. 

Mi!!are kadar uzun bir baca 
buram. buram. zifiri kara du
man püskürüyordu. 

- Vay canına diye haykır
dı, yirmi senedir arayıp bula
mdaığım Rugan boyası.... Ve 
midillisinden inip doğru Av
ram Yuda Efendinin cam fab
rikasına girdi. 

Yuda ocak başında şİfe üfü 
rüyordu. 

- Ciğerine kuvvet bazirgan 
dedi. 

- Eyvallah iki yözüm. cı
ğerlerin sağ olsun ... 

- Ne yapıyorsun? 
- Yörmüyor musun. titiri-

yorum. 

- Ben yirmi kuruşa alı-
rım •... 

- Allah razı olsun. 
- Peşin kaç lira istersin? 
- 8f'Ş lira. 
- Ben on lira verıyorum. A L K A Z A R S f N E M A S 1 

al!... Bua-ünden itibaren 
Ve Kesbi Efendi Yuda E- 932 - 33 yeni sinema mevsiminin küşat programı 

fendiye tıkır. tıkır tam on tane TiM MAK KOY, BONOMO, BUFALO BILL 
sarı altın saydı. çıktı gitti. g-ibi üç büyük artistin iştirakile 

Yuda Efendi taşırmıştı, 
o. geceli gündüzlü çalıtar•k A t e ş O r d u s u 
ayda ancak on lira kazanabili- lstanbul'da ilk defa olarak 
yordu. Halbuki şimdi... ı · Tekmili s E s L ı s O z L O 

- Musa delilere akıl verme 1 Heyecan ve 
sin!.. diye dua etti. ••------

.., "' "' 
Ertesi gün Kesbi Efendi 

cam fabrikasına gelmiş, yanın
da bir de usta getirmitti ... 

- Bacayı sağa kıvır, ) 
- Sola çevir, 
- Şuraya bir iskara koy, 1 
- Aşağı al. 
- Yukarı uzat, diye birçok j 

emirler verdi. Ve fabrikaya ye 
ni bir ocak. yeni bir baca yap
tırdı. bacanın iyi çekip çekmedi I 
ğini de tecrübe ettirip. İs topla 
yacak tertibatı ikmal ettikten 'ı 
sonra gitti. 

Avram Yuda Efendi yine 
bir şey anlaır:amıştı, meseleyi 
bir ay sonra Kesbi Efendi tek
rar geldiği zaman anladı. 

Kesbi Efendi bir ay sonra 
gelmiş. İçerisine hususi terti
bat yaptığı bacadan tam beş ok 
ka İs çıkarmıştı .. Bu islerin ok 
kasım yirmi kuruştan aldı ve 
parasını evvelce verdiği on li
raya mahsup etti. 

Yuda Efendi memnundu, 
fakat Kesbi Efendi daha çok 
seviniyordu. 

Kilosuna ( 9Q) kuruş verip 
getirttiği Avrupa boyasından 
daha iyisini yirmi kuruşa temin 
etmişti. 

Bu akşam .ELEK Sinemasında 

Mevsimin ilk büyük Fransız opereti başlıyor. 

A 

Parisli Aşıklar 
Mümessili: En sevimli Franıı.z artisti 

• 
HENRY GAR AT 

Nefis şarkıları • zevkli sahneleri - eğlenceli m ' vzuu 
ile B Ü y Ü k F r a n sız ç a O p er e t. 

İş ve İşçi 
Milliyet bu sütunda İ§ ve işçi 
istiyenler~ tavassut ediyor. lı 
ve İfçİ i.stiyenler blr mektup· 
la lı büromuza müracaat et· 
melidirler. 

İşçi istiyenler 
2 maı·an~oz ustası, 
8 maraneoz ç ırağı 

2 mozayik uıtaıı. 

iıçilere ihtiyacı vardır Arzu eden. 
ler Şişlide son tramvay istasyonu 
kartıaında 336 No da Hurtit zade 
Ziya beyin Güzel if fabrik•ıına mü
racaat etsinler . 

İş arayanlar 

D O N J O S E M O J 1 C A'yı 

SON AŞKIM 
filminde göreceksiniz. 

ilaveten: Sihirli halı ile 

ISTANBUL'dan BA<':DAT'L 
F ox tarafından filme alın-

... .... m8ımş•s•e•y•ah•a•t• ....... ~ 
Pertembe günü akşamı 

Kız Kulesi Parkında 
Leman Ekrem H . konseri 

r - Mağazaların vitrinleri: bahsediyorum) amma bir genç rupadan boya getirtmiyecek-
1 ı Bilhassa büyük caddelerdeki kadını bir genç erkek öperse ti. O yaptığı ruganların men, 

t .cüçüklü büyüklü mağazaların hemen saşı bakmaya başlarız.. leket boyan ile daha iyi olaca 
- · Çok para kazanıyor mu-

sun? 

tık tecrübe muvaffakıyetle 
neticelendi, Ruganlar eskisin
den daha siyah, daha parlak 
ve daha dayanıklı oluyordu. 
Yuda Efendi de her ay duman 
dan tıkır tıkır dört sarı altın 
kazanıyordu .. Fakat hala Kes
bi efendinıin bu dumanları ne 
yaptıi(ım anlamamıştı, Bir 
gün sordu: 

Sabık ve merhum bir hakimin 
oğludur. Eıki. rüştiyeden mezun as
kerliği yoktur. Gazete idaı·ehanele
rinde tahsildarlık yapmış tecrübeli 
az maaşa kanaat eder bütün lstan

bul tüccar adreslerini bilir, gayet 
emniyetli bekar bir efendi it ara
maktadtr. Uzakta banka müdürü bi
raderi vardır, her İş yapabilir mute
ber §ahıs kefil gösterir apartunan 
odacılığı da yapar cazetemizin i.ı 
bürosuna müracaat. · 

Ra.şit Rıza Tiyatrosu 
Sekizinci komedi 4 perde 

Ayrıca karagöz balosu Hazım B. 
SABAHA KADAR 

' 1 vitrinleri şayanı dikkat bir gü- Bir takr~ şeyler vardır ki; ka- ğıoa kanidi. Fakat bir türlü 
~ ıellik arzeder. Zaten fena ar- nunda yazılı olmadığı halde aradığını bulamadı. 

- Ortak mı olacaksın? 
- Yok hayır ... Sordum .• MEVLİDİ NEBEVİ 

1 ıedilmiş mal satan dükkana ' kendiliğinden memnudur. 
l kimse girmez.. Denilebilir ki -

Meseli. mahkeme salonun-
Paristeki ticaretin yarısı bu da fıstık yiyemezsiniz .. Kanun 
vitrinlere iotinat eder. Hele 

1 perakendicilik. Bir sabah er- hd~ bu yazh.111
• beğildir amma. 

k d b .. ··k dd ı d urmet ıssı unu mene<1er. 
en en uyu ca e er en ge- l b"" 1 b' · 1 d' · ·t · ·ı · I . ate oy e ır memnuıyet e ır 

çersenız, vı rıncı erJn nası ış- 1 ki' b" d k k k' ki 
1 d 'kl • • ·· ·· {i ·· B•th ; iZ e SO a ta imse mse e ı erını gorun nuz.. ı as ·ı .. .. L"k. b d 

h f b 1 d b . d h ı e rıpt•semez. a ın ura a 
sa a ta aş arın a u ış a a I' d · .. .. .. 

d.kk . B" . . . . ge ın e gorunuz: 
şayanı ı attır. ırısı ıçerı- . . . 
de, birisi dıtarda çalışırlar.. İkı genç; ya nıtanlı. ya yenı 

içerideki yerleştirir, dışar- ı evli yahut hic birisi ... Metro 
daki bakar ... Beğenmezse işa- . Politende ... Kıya~e~ g!~i ~~lk 
ret eder sağa. sola öne. arka- ı var .... Dans edt;r gıbı bırıbırıne 

"t . .'t.. y h t b" b"t" ' sıkışmışlar ... B•r söyler bir öpü ya go ur ur.. a u us u un .. I "k' .. I b. 
k ld E .. 1 ·t · 1 sur er. ı • soy er. ır opuşur-a ırır .. n guze vı rın er. İ 

en az mal teshir edenlerdir. er. Lokantada ... Yan yana 
Tıkız ve yüklÜ vitrinler hoşa otururlarker. (siz de karşıların
gitmiyor Bizde de aksidir.. dasınız!) Yemek ısır.arlarlar, 
Hele bizim Beyoğlundaki yerli b~kle~I~~ ":.e b.e~Ierken ~~ri~i~.İ
mal pazarının vitrini gözümün nın go~ur.un ıçıne bakı~ ~puşur 
önüne geliyor .. fcinde bir ka- ler - ıttıha açmak ıçın ola
şar peyniri kellesi eksik .. lnsa- cak ! -
nın gözüne hiç bir mal görün- Sokakta giderler. giderler .. 
miiyor .. Böyle kalabalık vitrin Her biri bir taraftaki işine ay
lerde en İstemediğiniz şey gö- rılırken ağız ağıza öpütürler 
zü.,üze çarpar .. Meseli bir ba- ve bunu halk tamamen likaydi 
vul.. Çünkü büyüktür.. le kabul eder, bakmazlar bile .. 

Vitrinlerden bahsederken. Yalnız ihtiyar. koca karılar bu 
yaptığım bir mütahedeyi yaza- nu hiddetle görürler - muhak 
yım .. Paris, Fransa ipek mem- kak gençliklerinde bu adetin 
leketi olduğuna fÜphe yok.. mevlut olmayıfına hayıflana
Kumaş vitrinlerinde türlü tür- rak! -
lü kumaşlar teşhir ediliyor. Bu-

Milliyet'in Edebi Romanı : 99 
•• 

FELEK 

Olüler yaşıyorlar mı? 
( F el•efi lanttulique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

- Ehhh .. Allaha tükür. 

Avram Yuda Efendi en ka
zançlı işi bulmut bir musevl 
vatandaı idi. 

- Amma dumana yazık 
ediyorsun? 

-Anlamad-!? .. 

Elindeki gayet az sermaye 
yi nasd işletip çok para kazanı 
lacağını, günlerce. haftalarca. 
aylarca dütündü, nihayet; 

- Dumanı diyorum, yok 
yere havaya salıyorsun .. 

- Elbette, toplayıp çuvala 
dolduracak değilim ya ... 

- Bu memlekette şişe fab
rikau yok. her gün bu kadar 

- Öyle yapsan dehtetli pa 
ra kaza111rsın. 

cam kırılıyor. Ben bu cam kı- Bu aon cümle Avram Yuda 
rıklarını çöpçülerlen yok paha Efendiyi bir pattıa korkuttu: 
sına toplar. şişe yapar, sata- - Deli misin sen be ku-
rım demiş ve Eyüp Sultanla zum ... 
Ayvansaray arasındaki ilk şite - Niye deli olayım deli 
fabrikasını tesis etmişti. senıın ... 

Fabrikada Avram Yuda E- - Duman toplanır mı? 
fendi bizzat kendisi çalıtıyor- -Toplanır ya .... 
du. Daha ilk gününde tetelJbü Yuda Efendi biran dütiln-
sü muvaffakıyetle neticelen- dü. Fabrikada kaçacak yer yok 
miş. yaptığı Pul şiteler memle tu ... Eğer bu beli kutaklı Türk 
kette büyük bir rağbet kazan- gırtlağına sarılırsa ne yapacak 
mıştı. tı? Onu dütünüyordu. 

Yalnız iş bir parça müşkü- Türk yine sordu: 
latla ilerliyordu, cam kolay ko - Bu dumanları bana satar 
lay erimiyor, mayi haline gel- mısın? 
miyordu, en kuvvetli harareti Yudanın gözleri fal tat• gibi I 
temin etmek icin meşe odunu açddı. 
yaktığı halde istediği harareti I - Satarım. 
elde edemiyordu. Bir gün bat· - Kaça satarsın 

I 
okkası-

ka bir millettaşı ona: nı? ... 
- Reçine yaksana be Yu- - Kim toplayacak bu du-

da!... İhtarında bulundu, o da manllU'ı? 1 
reçineyi tecrübe etti ve muvaf - Ben. 

- Kuzum ne yapıyorsun bu 
dumanları sen? ..• 

- Boya yapıyorum. 
- Boya mt? .. 

- Evet. Ve Kesbi Efendi 
her şeyi Yudaya anlattı. Yuda 
nın ağzı bir karıt açık kal
dı. 

- Atkolsun be dedi .. Yahu 
diden de akıllı.. Ve kendisinin 
bu iti daha evvel becerip para 
kazanamadığına hayıflandı. De 
ricilere gitti. kendiıine hava 
dan para kazandıran Kesbi E
fendiden daha pahalı duman a
lacak bir müşteri aradı. Bula
madı. Herkes duman satmak İs 
tiyen bu yahudiye gülüyor; 

- Allah kimseye akıl eksik 
!iği vermesin diyordu. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Calatuarayda Kanzük ec

zahaneıi kar,ııında Sahne ao~ 
kağında 3 numaralı apartıman· 

da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Galatada eıki rümrük •okak No. 
46 berber Sotiri Ef. vuıtasile Hay
dar. 

513 - Bakırköy Oımaniye kah
veci l•kender vasıtasile berber Ali 
efendi mahtumu Necati bakkallarda 
mağazalarda, lok~ntalarda herhangi 
iı olursa yapar • 

514 - Arnavut köy Mumhane so 
kak No. 9 lokantalarda garson, ka
marotluk ve hademelik yapar. Taş
raya ~ider. 

Eylülün 23 Üncü cuma P,'ÜDÜ Dol
mabahçe cam-iinde öğleden sonra 
rontken mütehassısı doktor Binbatı 

Ziya Hilmi Beyin ruhuna ittihaf e
dilmek üzre mevlidi nebevi krr-t et 
tirileceğinden etıbba ve muhadenet 
Cemiyeti ve rontkenciler cemiyeti a~ 

zayı muhteremeıinin ve muhterem 
ustatlarile genç arkadaşlarının tet
riflerini hürmetle rica eyleriz efen
dün. 

Refikası: iffet Ziya 

ve 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

kırdı: yok ancak aranılan bir hakikat ı yürüdüler .. Talat Bey asıldığı hane halkının çok ağır ve ma- - Hemtire benim hayalete 
- Be kardeş :Oe,kc beni öl var.. bu menfezin demir parmaklığı- temi suratlarile bir suikabul sıktığım kurtun ne suretle Ab-

düre idin de lutfen evimizi zi- Bu atıfmalar git gide son ne j nı şiddeti~· saratı .. Parmaklık gördü. Battal Zadenin birden düsselima tesir ediyor? .. Bu 
yarete gelen o aziz mı:neviyete ''kPb 0

zliklere kadar yükseli- 1 h«rice doğru devriliverdi. Bu bire çok vahim bir hastalığa tu hususta yüreğinize hiç bir şüp· 
kurşun atmaya idin.. yordu. demir çerçeve yuvasından 3Ö· tulmuş olduğu ve kimse ile he gelmedi mi? 

Talat Bey de şu mukabele Talat Bey geceyi uykusuz küldükten sonra iğretiden görütemiyeceği haberini ala- - Ne şüphesi? 
ile bağırdı: 1 geçirdi .. Hadisenir. sabahında v İne yerine konulmuştu .. Bu rak geri döndü.. - Babasının hayaletine ve-

- Yanılıyorsun Hanımefen erkenden Şerife ve Zeliha ka- hakikat anlaşıldı. Demek ki kileten gece oğlunun gelmit 
di, aziz maneviyet değil köş- dmları isticvaptan yine tahki- F antom köşke evvelce hazır- Şimdi birader ile hemşire olması şüphesi •.. 

Bu iki el at.,. ten sonra ne edip duruyordu.. ke musallat olan bu gece hortla kata giritti .. Fakat bir İp ucu ya tanımış bu geçitten girip çıkı- arasında evvelkinden dasa ha- - İşlediğiniz cinayete za-
olduğunu anlamak için tekrar O gece koca binanın iki el ğı pek galiz bir maddiyettir. kalamak kabil olmuyordu.. yor ve sonra parmakhk belli- raretli bir atışma oldu .. Hanım mimeten bir de timdi bu müba 
lambayı yaktılar. Taılığm her rovelver ııümbürtüsile inlemesi - Bu imanSTzlığınızın ceza Dilaver ile beraber. karış ka siz surı;tte mahalline yerleştiri efendi yüreğinden kaynayan rek adama iftira atmak güna-
tarafma ıtık gezdirerek baktı- bütün evdekileri döteklerin- sını yalnız kendiniz değil bize rış bir tetkikte bulunmak için liyordu .. Bu zan üzerine pen- helecanlı bir sesle: ı hından çekinmiyorsunuz .. 
lar .. F antomdan eser göreme- den dışarıya uğrattı .. Ne oldu de çektireceksiniz .. Maddi bir 1 taşhğın bütün girintilerini. çı- cereyi dikkatle muayeneye gi- J - Kardeş Kerameti bahir - Cinayet mi? 
diler. Bütün kapılar kilitli, ğunu herkes biribirinden soru- insan kilitli kapılardan, demirli · kıntılarını. kuytu yerlerini do- rittiler. Söge üzerinde iki dam , evliyaullahtan bir zata kurşuD - Evet ... Hayalet olsun. 
pencereler demir parmaklıklıy- yordu. Nihayet ağızdan ağıza pencerelerden nasıl girer? Na- laşrrağa ba~ladılar. Nihayet la taze kan lekeleri gördüler.. sıktınız. Bu hareketinizin sui hakikat olaur karşınız da can-
dı ... Birkaç saniye içinde bu ha dolaşan rivayet fU oldu: sıl ÇTkar?. dayıbey aradığını bulur gibi ol Şimdi Fantomun buradan akibeti yakında ailemizin batın lı görünen bir mahluka karşı 
yalet nasıl ortadan sırroldu?.. "Şeyh Battal hazretlerinin - Bu hokkabazlığın hilesini du.. geçmiş olduğu anlaşılmakla da patlayacaktır. kurşun sıkmak bir cinayettir .. 

Talat Beyi müz'iç bir dütün yine taşlıkta hayaleti gözük- de tutmaya uğraşmaktan geri İçerisine istimalden kalmış beraber, vurulduğu da tabak- Talat Bey hemşiresinin bu - Ölü babasına STktığım 
ce aldı .. Battala atfolunan bu müı .. Talat Bey üzerine kur- durmayacağım.. kırık dökük lüzumsuz bazı eş- kuk ediyordu .. Acaba neresin- saffetine gülmekten ziyade ye- kurşunun diri oğlunu yaralaya 
giyimli kutamlı hayalet diri oğ §Un sıkarak bu mübarek evliya - Çarpılıncaya kadar uğra va yığılmıs metruk bir kömür ' den? Aldığı yara tehlikeli miy ialenerek: cağını bilmiş olaydım sıkmaz-
lu değil de. hakikaten ölü baba yı kaçırmış ... ,. şacak mısınız? • ı lük vardı. Buraya girdiler .. Bir di? Bu etli, kemikli, kanlı. can - Ben veliyullaha değil dım ... 
ıı mıydı? O mukaddes zatın manevi - Ev"t çarpılıncaya kadar. istif üzerine yerleştirilmi' bu lı soydan bir hayalet imiş .. Ölü bir fantom.a kurşun sıktım. Ca - Şimdi de bu gayrı varit 

Her hangi bir hakikat peşin şahsiyetine yapılan bu hakare- Ya o beni bir hale benzetec.-k hurda ~eylerden bazılannın lere diriler huzurunda komed- dılar. hortlaklar, fantomlar her iddia i!P büsbütün günahkar 
den yürümek istenildiği za- ı ti duyar duymaz hanımefendi J ya ben onu yakasından kavra- sıradan çıkarak devrilmiş bu- ı ya oynatan bu sahtekar ceza- yerde böyle silahla karşılanır- oluyorsunuz .. 
man fikri doğru yoldan çevire- teesaürünün şiddetinden bayıl yarak zabıtaya teslim edece- lunmaları dayıbeyin dikkatini sını bulmuştu.. lar. . - İddiam kuvvetle varittir. 
cek batıl zanlara kapılmama 1 mıştı... Ayılınca o ana kadar ğim.. çekti. Bu i.tif bozgunluğu açıl , T enezzülen köşkü teşrif e- - Bu müthiş tecavüzünü- 1 Bu hareketime de kat'iyyen cİ 
ya çok dikkat etmek lizımd1r. biribirine fartı hürmetten hiç - Taş duvarlardan suzu- mış bir yol gibi pencere önüne ı den .$eyh Battal hazretlerinin zün t u iri eı• evvel merhumun nayet denemez .. Abdüsselmn 
Binaenaleyh dayıbey gorunen ayrılmamış bu iki kardeş ara- lüp geçtiğini, mübarek vücudü kadar uzanıyordu .. Adeta orta uğradığı silahla karşılanmak oğlunda göründü. Abdüsselam kendi şahsiyetile karşıma çık
F antomun ölü şeyhe ait olma- sında üst perdelerden bir kav- ne kurşun işlemediğini görüyoı· sın dan yürünmüş bir ekin tar- ! hakaretini affettirmek için ha- Efe!!·di yanına kimseyi kabul mış olaydı tabii bm ona kurşuıı 
sı imkansızlığı hususundaki gadır parladı.. sunuz da yine bu şeytani ısran !asında peyda olan çinentiye I nırre(endi beraberine yalnız 1' edemiyecek derecede hasta.. atmazdım .. 

•
•••••••. ~.~ .:ı~- ~··-· 1~···.,·· 1 • ı.. .. ;.;" M.h'"' ·tık~- mzda dönmüvorsunuz.. l benzer bir iz.. Çeşmi Fettanı alarak Abdüsse Talat Bey sıkıntile yerin-

1 
<Devamı var) 

• ... • 1 ...... 11,. t,.. _____ _ 



Muhabir mektubu 

Şeker fabrikası Trak
ya için bir nimet oldu Sarışın 

Lilianın tatili 

Fabrika sayesinde bir 
vatandaşlar ve 

çok 

köylü refaha kavuşmuştur •• 

j 
Alpullu fabrikalarının nıüdiran ve memurları bir 
arada: ( x) şirketin murahhas azası Hayrı Bey, ( xx) 

mQdüriJ unıu111i ve ziraat baş milfettişl Şefik B. 
ALPULLU: Alpullu fahri- çok yardımları dokunmuftur. 

kalan bilha11a Trakya için bir 
nimeti uzma olmuttur. Garp
tan gelen mübadil ve muhacir 

ERGENE VE YAHUT 
AGROTIS KURDU 

ler bu fabrikanın bacasmı gö- ; Bu kurtlar hor sene buralar 
rünce etrafına toplanmıtlar ve 1 da binlerce dönüm tahribat 
Anadolu yakaama geçmekten ı yapmakta v" buraların kavun, 
•arfı nazar eylemi,Ierdir. Bu karpuzile yazlık mezruatını 
fabrika onlara büyük biır emni kamil en tahrip eylemektedir
Yet vermit olduğundan iskan ler. Şimdiye kadar bunlar için 
lnıntakalarında devam eden bir şey yapılmamış ve yalnız 
firarlar durmut ve iki yüz ha- Edirne z;raat Müdüriyeti naf
nelik bir muhacir kafilesi bura telinle mücadele yapmış ise de 

ı 

Alpullu fabrikası vakum 
dairesi 

da yerleımittir. Bu fabrika
lar halkın gittikçe kesafetine 
Ve Alpullunl!.n büyük bir kasa
b,. olmasına sebep olacaktır. 

MÜFETTiŞLER 

Şeker fabrikasının pilncar 
~eriyatı yaptırdığı nhalarda 

hyet mükemmel bir teşkilatı 

"ardır. Avrupada muhtelif sa
nayi memleketlerinde tahsil 

törmüt ziraat mütehassrslarr 
ltıüfettit sıfatile her mıntaka
da bulundurulmaktadırlar. Bu 
teıkilitla bütün pancar zeriya
tının inkitaf ve kontroluna im
kan bulunmaktadır ve bu saye 
de memleketimize fenni bir zi
taat girmi!tir ki tayanı tükran 
d~r. Şirket fabrika civarında 
t~ cesim araziyi satın aldığı gi 

ı lüleburgazda da bir Alman 
';~mayedarile müştereken işlet 
tıgj iki çiftlik te vardır ve pan
~rların bi.r kısmı buralardan 
••tihsal edilmektedir. 

TOPRAKLARIN T AH 
LILI 

t Fabrikada yeni bir toprak 
•hlit laboratuvarı tesis olun
~Uftur. Bu sayede Trakyada 

. toprakların dereceleri tayin 
~ılerek neticesi matbu kartlar 
·{ ZÜrraa tebli. ğ edilmektedir. 
t urraın tahlil için göndereceği 
t0ııraklann rr.evzu '1ulunduğu 
0 rbalara raptedilmek üzere 
~atbu birer krmızı etiket te ih 
-•r olunmuştur. Yani şurasını 
t l'zeylemek isterim ki her şeyi 
"~ferrüatına kadar düşünülmüt 
aiklnuntazam bir idare makine 

urulmuttur. 

PA.NCAR HASTALIGI 

fayda vermemiştir. Fabrika mü 
dürü umumisi Şefik Bey bunla 
rın imhası için bulduğu çareyi 
bir rapor halinde hükumete bil 
direcektir. Bu rapora nazaran 
ovalarda ateşler yakılarak kele 
bekleri oraya celp ve imha edile 
cek ve yumurtlamalarına mey
dan bırakılmayacaktır. Bu usu 
lü Ruslar tatbik etmekte olduk 
!arından şu muzır hayvanlar 
nerelerde varsa köylülerimizin 
hemen ateşler yakmak suretile 
mücadeleye giritmelerini tavsi 
ye eylerim. 

İSPİRTO FABRİKASI 

Şeker fabrikası pancarlar
dan şeker usaresini ihraç ettik 
ten sonra bu usareden şeker 
halinde tebellür etmeyip te ge 
ri kalan ve Meli.ı denilen siyah 
koyu şuruptan ayrıca ispirto 
istihsal olunmaktadır. Bunun 
için de şeker fabrikasının yanı 
başında son sistem ve çok mu
aızam bir fabrika daha inşa 
olunmuştur. 

Bu fabrika yevmiye (IO, 
000) litre İspirto çıkarmakta
dır ki, bu senP. mezkur miktar 
(1.600,000) litreye çıkarılmış
tır. Memleketimizde istihlak 
edilen İspirtonun miktarı da he 
men bu kadardır. Eğer ki ben
zinlere % 25 miktarı İspirto ka
rıştırılması kzbul P.dilecek olur 
sa fabrika bundan çok müstefit 
olacak ve hariçten ithal olunan 
milyonlarca kilo benzinlerin 
dörtte biri gelmemiş olacak
~ır. 

Bu fabrikayı da kimyager 
Ali Rıza Bev ve mütehassıs 
Herştaynerl~ birlikte dolaştım 
ve gördHğüm faaliyet içinde 
maddiyatım eriyerek sırf mane 
viyatrmın kuvvetite kapıdan dı 
şan çıkabildim. 

KİMY AHANELER 

ispirto fabrikasının genç 
kimyageri Ali Rıza Bey Fran
sada tahsil görmüş kıymetli bir 
gençtir. Ve liboraturaı çok 
zengindir ve Türkiyemizde bir 
misli daha yoktur. Mumaileyh 
ihzar eylediği sulp mayalardan 
mikroplar alarak bana mikros
kop altında göstermiştir. 

Bir müddet evvt!l bütün sine 
ma meraklılarını müteessir e
den bir havadiı çıktı. Hakika
ten havadis çok müthişti. Hadi 
seyi karilerimize anlatalımı 

Bütün dünyanın sevdiği ve 
sinema ekranlarında bilhassa 
son senelerde büyük muvaffa
kıyetler kazanan sarıtın Alman 
a (rtisti Lilian Harvey stüdyo-
da bir kaza geçirmiş. Lilian bir 
film çevirirken bir merdivenin 
üstünden başı üzerine düşmüş, 
kendisini muayene eden doktor 
lar menegite ihtimalinden bah
setmişler. Dünyanın en fazla 
populaire olan bir artistinin bu 
vaziyette olması sinema merak 
lılarını gayet haklı olarak endi 
şeye dütürmüştür. Halbuki ka
za hafif savuşturulmuş ve Har 
vey iyileşmiştir. Lilian Harvey 
yalnız Almanyanın en sevilmiş 
artisti değil, bütün Avruparun 
hatta bütün dünyanın en sevi
len artistidir. Kazaya maruz 
kaldığı zaman sıhhatini soran 
ve bütün dünyadan gelen bin
lerce mektup almıttır. Artistin 
mutat hayatında her sabah oda 
11 muhtelif perestişkarları tara 
fından yollanan buketlerle do
lar. Mesai arakadqlarınm he
men hepsi sabahları Lilianın 

yatak odasını toplarlr ve sem
patik artist ile hiç olmazsa bir 
saat rahatça otururlar. Lily Damita evlendi mi? 

Lily Damita en ziyade Ame 
rikanlatmıt Fransız artistlerin
den biridir ve Amerikada en 
ziyade kendisinden bahsettir
meğe muvaffak olanı da odur. 
Bütün diğer artistleri olduğu 
gibi, onu hazan fU adamla, ha
zan bu adamla evlendirirler. 
Lily Damita da tekzip etmez. 
Eğer birgün hakikaten evlen
se, artık kimse inanmayacak. 
Maamafih geçen sene Fransa-

ya geldiği zaman henüz evlen
meğe hiç niyeti olmadığını söy 
lemitti. Son defa Honolulu'ya 
seyahatinde Sidney Smith ya
nından hiç ayrılmıyordu. Gaze 
teciler derhal her ikisini nitan
ladılar. Yukarıdaki resimde or 
tada Lily Damita, solda Sid
ney. sağda Nevyorkun maruf 
bangerlerinden Percy Pyne .. Li 
lynin bu banger ile de evlenece 
ği kaç defa şayi olmuştu .. 

(Prenses emriniz) (Kongre 
eğleniyor) ve (Sarışın Hülya) 
filmlerinden Harveye partöner
lik eden bilhassa Henry Garat 
Lilian Harveyin hastalrğında 
hemen hemen hiç yanından ay
rılmamıştır. Lilian Harvey iyi 
olur olmaz ilk yaptığı İş çalıttı 
ğı firmadan izin alarak doğruca 
soluğu her sene gitmeğe mutat 
edindiği güneş ve deniz memle 

ketine gitti. Parisin şimal istas 

yonuna ayak basar basmaz Har 
vey karşısında bir gazeteci bulu 
yor ve oo aayak üstünde şunla 
n söylüyor: 

etmek zaruretindeyim. Çünkü ı 
yeni bir film yapacağım. Bu 
filmi Conrad Veidt ile partiner 
olarak oynayacağım. 

- Payitahtınızda oturacak 
değilim, sadece geçiyorum, do& 

ruca Y uan - les - Gius' e gidi
yorum. Burasını çok sevdiğim 
iki senedir oraya gelmemden 
herhalde anlamışsınızdır. Onun 
İçin hiç vakit kaybetmek istemi 
yorum. 

- Çok mu hasta idiniz? 

- Oh! evvel çok hasta idim 
maamafih bütün memleketler 
den aldığım samimi mektuplar 
bu çok sıkıntılı zamanlarda ba 
na birer fİfa merhemi tesiri yap 
tı. 

- Yuau - les - Puiı'de fazla 
kalacak mısınız? 

Filmin isminin ne olduğunu 
henüz ben de bilmiyorum. Çün 
kü bu Berlinden ayrıldığım za
man dhaa takarrür etmemişti. 
Yalnız en sevdiğim nokta bu 
filmin 1850 tarihindeki kostüm 
!erle olmasıdır. Benim en iste
yerek çevirdiğim filmler eski 
kostümlerle olanlardır. Kongre 
eğleniyor filmi de bu zümreden 
dir. 

- Tatilinizi nasıl geçirecek
siniz? 

- Kelimenin ihtiva ettiği 
tma manaaile istirahat edece
ğim. Uzun mesai günlerinde 
yorulan vücudümü ve kafamı 
hiç bir siy yapmıyarak ve dü
şünmeyerek dinleneceğim. 

- Herhalde bir parça jimnaa 
tik yaparsınız değil mi? - Üç dört hafta kadar otura 

cağım. Daha fazla kalmağı çok 
isterdim, lakin Berline avdet 

- Tabii. Bilhassa Cöted'a
zur'ı tercih etmem bu noktadan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!im!!!!~ 1 dır. 

den beri fabrikada çalrtmakta- Deniz sporlarile mefgul ola-
dır. Makinelerin Almanyadan ,.."\ğım. 
arkası alınıncaya kadar orada ' 
beklemittir. Bu genç kimyager 
ler fabrikaların kıymetli birer 
unsurudurlar. 

ŞEFiK BEY 

Fabrikalar müdürü Şefik 
Bey büyük bir nezaketle oda
sında beni kabul eylemittir. 
Mumaileyh benim buraya gel
diğimden haberdar edilınit ol
duğu cihetle vüruduma intizar 
eylemekte idi. Şefik Bey genç, 
faal ve vazifesine il.tık bir zat
tır. Galatasaray sultanisinden 
çıkmış, ziraat tahsili için Al
manyaya gitmiştir., Sekiz sene 
orada kaldıktan sonra Hareka
tı Milliyeye iştirak eylemiş ve ,, 
Çifteler çiftliğinde staj yapa- ı 
rak 927 senesinde Ziraat U-

Feci bir !'tomobil kaza11na uğra
dığını haber verdiğimiz Matmazel 
Florell eyileıir eyiletmez F olie Ber
gere,İn yeni rövüıünde rol alacak
tır. 

Florelle 
Florelle'in de san'at haya

tına başlangıcı hayli gariptir. 

Umumi harp zamanında ... 
Florelle müzik hollerde tarkı 
aöyleyordu ve ismi de hemen 
hemen hiç malum değildi. 

1916 da bir gün bir taksi o
tomobiline bindi ve otomobilde 
Fransız ır.i.lli müdafaasına ait 
vesaik buldu. Bütün bu mah
rem vesaiki ceneral Dannignes 
nasılsa otomobilde unutmu9tu. 
Tabii hükUmet bu mühim u-
nutkanlığı mukabelesiz bırak

madı. Fakat Florelle vesaikin 
ehemmiyetini anlayıca. derhal 
ciheti askeriyeye gitti. Orada 
kendisini uzun uzun iıticvap 

ettiler. Ve en nihayet te casus 
olduğuna hükmettiler. Üç ııün 
mahpus kaldı. Tahkikat, tahki 
kat .. Florclle'in bu işte hüsnü
niyetle hareket ettiği sabit ol
du. Kendisini tahliye ettiler. 

Spor I 

Türkiye futbol birinci
liklerini neşrediyoruz 
Musa bakalar 

• 
iz mirde olacak 

•• ve grup oraya mumes 
sil takımını yollayacaktır •• 

1931-32 mevıimi Türkiye Futbol 
Birinciliği müsabakaları atatıdaki 
esaslar dairesinde yapılacakbr: 

Teknik kısım: 

9-10-1932 pazar 1, 2 galibi -
3, 4 ıalibi arasında maç. 

10-10-1932 mallüp takım yerin 
avdet edecek. 

1 - Mıntaka birincileri ilk devre 
müsabakalarmı Gruplarda yapacak 
ve Grup birincileri finalde karııla
caktır. 

11-10-1932 de ıalip takım lzınir· 
hareket edecek . 

ili. lzmir Grupu: 
Balıkesir, Denizli, Isparta, Mani

sa ve Uşak mıntakaları birinciler 
29-9-1932 de lzmire gelecekler • 

30-9-1932 cuma l - 2, 3 • 4 num: 

A) Gruplandınlan mıntakaların i
simleri ve grup merkezleri tunlar~ 
dır: 

1. Grup (Müsabaka yeri: Eskite
hir): Ankara, Bursa, Eskişehir, Kü 
tabya mıntakaları birincileri. 

ralı takımlar ara11nda maç • 
1-10-1932 de mağlüplar avdet ed· 

cek. 
il . Grup (Müsabaka yeri: İstan

bul): Bandırma, Edirne, lstanbul, 
Kocaeli mmtakalan birincileri. 

2-10-1932 pazar 5 - 6, 1, 2 galib 
- 3, 4 galibi ara11nda maç. 

3-10-1932 de mağlüplar avdet ed 
cektir. 111. Grup (Müsabaka yeri: İzmir): 

Balıkesir, Denizli, Isparta lzmir 
M . • ' 
anıu. Uşak mıntakaları birincile-

7-10-1932 cuma 5, 6 galibi - l~ 
3, 4 galibi arasında maç. 

8-10-1932 mağlüp avdet edecek v 
galip 14-10-1932 final müaabakalar 
na i~ıirak için lzmirde kalacaktır 

iV. Mersin Grupu: 

ri. 

iV. Grup (Müsabaka yeri: Mer
sin): Antalya, Çukurova, Diyarbe
kir ,Konya mıntakalarr birincileri . o;yarbekir ve oKnya mıntakaları 

hirincileri 6-10-1932 de ve Antaly: 
- 3-10-1932 de Mersine gelecekler 

V. Grup (Müsabaka yeri: Sam
sun): Giresun, Samsun, Trabzon 
mıntakaları birincileri. 

B) Grup birincileri arasında yapı
lacak final müsabakaları Beıincl 
oKngre kararı mucibince lzmir'de er 
lacak ve Türkiye Futbol Birincisi 
taayyün edecektir. 

2 - Müsabakalara ittirak edecek 
mıntaka birincileri azası behemehal 
lisanslı bulunacalc ve mıntaka f&lllPİ 
yonluğunu Federasyona tasdik et
tirmi, olacakbr . 

3 - a) Final müsabakalarına bat 
!anacak ,ünde ve ilk müsabakadan 
evvel bütlln müsabıkların - alfabe 
11ra11nda- İ9tirakile lıtiklil Martı 
çalınırken bayrağunrz selamlanacak 
ve bunu müteakip bir geçit resmi ya 
pılacaktır. Müsabakaların neticeoin
de Türkiye Futbol Birincililini ka
zanacak takıma mükafat tevdi oluna 
caktır. 

b) Müsabakalarda bir defa - bük 
men veya filen - mağlGp olan taraf 
ondan ıonraı ıiçin müsabakalara it
tirak hakkını zayi edecektir. 

c) Bir maçta her ne sebeple olursa 
olsun oyuncu değiııirilemiyecektir. 

d) Hakan kararlarına - mutlak 
ıurette - itaat etmiyen ve onun ha 
reketine müdahale eden ve ıpor ter 
biyesine muhalif hallerde bulunan o 
)'Uncular, takımlar veya idareciler 
Türkiye Birinciliği müsabakalann
dan derhal ihraç edileceği gibi blr 
seneye kadar boykot cezasile tecziye 
edilecektir. 

e) Muayyen vaktinde sahada is
patı vücut etmiyen takımlar hükmen 
mağlüp addedilecektir. 

f) Sahanın İnzibatından ve naza
ma uygun olarak tanziminden ıtrup 
merkez heyetleri mes'ul olacaktn. 

g) Hakemler veyan hakemleri sa
hada kar'11aşan iki tarafa mensup ol 
mıyacakbr. 

h) Maçlarda beraberlik halinde 
oyun çeyrek saatlik haftayimle ya
nm saat temdit edilecektir. 

4 - Müsabaka komiteleri: Bu ko 
miteler, eF deraayonca tayin edile
cek müsabaka komiserinin riyasetin 
de olarak ,müsabakalara ittirak ede
cek mıntaka birincileri mümeııille
rinden tertkküp edecektir. 

Komitenin vazifesi: Müsabakalar
da kaqılapcak takımlan kura ile 
tesbit ve hakemleri tayin ve maç 
saatlerini tesbit ve ilan etmek. Maç
ların muntazaman icrasına nezaret 
etmek, müu.bakal.~--a girenlerin isim 
lerini ve lin.ns numaralarını hakem 
raporlarile beraber Federasyona bil
dirmek 

Sabanın umumi maıuaraıınm, tim 
lerin ve hakemlerin fotoğrafilerini al 
dırıp eF derasyona cönderrnek. 

Netice bakında umumi rapor ver
mek. 

5 - Kafiler, 2 si idareci (birinin 
hakem olması pyanı tercihtir>. ve 
16 "idmancı olmak Üzere 18 kitıden 
mürekkep olacaktır. 

6 - aMçlann proıramı t.eneçhia 
tidir: 

. Eskişehir Grupu: 
Ankara, Barıa ve Kütahya mmta

ka birindleri 6-1O-1932 de E.kitehi
re ıelecekler. 

7-10-1932 cuma : 1 - 2, 3 - 4 ı 
numaralı takımlar araoında maç. 

8-10-1932 de mağlüplar Eıkitehlr
den hareket edecekler. 

9-10-1932 pazar 1, 2 ıalibl -
3, 4 galibi araoında maç. 

10-10-1932 galip takım lzmire ha
reket edecek ve mağlüp takım yeri
ne avdet eyleyecek. 

il. lstanbul Grupu : 

7-10-1932 cuma 1 - 2, 3 - 4 num 
ralı takımlar ara11nda maç. 

8-10-1932 mağlüplar yerlerine ay 
det edecek. 
birincisi - vapur zarureti dolayisil 

9-10-1932 pazar 1, 2 ııalibi - 3 ı 
galibi araıında maç • ' 

10-10-1932 de maflup hareket e 
decek. 

13-10-1932 de lzmirde bulunmak 
üzere ıalip takım hareket edecektir 

V. Samsun Grupu: 

Trabzon ve Giresun mıntakaları 
birincileri 29-9-1932 .ı~ Samsund< 
bulunacaklar. 

30-9-1932 cuma 1 - 2, 3 - 4 numa 
ralı takımlar arasında maç . 

2-1O-1932 pazar 1, 2 galibi -
3, 4 galibi ara11nda maç. 

3-10-1932 mağlüplar Trabzon ist 
kametine hareket edecek. 

6-10-1932 de ıalip takım Samsuı 
dan lstanbula ve 11-10·1932 de ! .. 
tanbulan lzmire hareket edecektir. 

VI. Final Grupu : 
13-10-1932 ye kadar Grup birinci 

leri lzmire ıelecek . 
14-10-1932 cuma geçit resmi ve 

1 - 2, 3 - 4 numaralı takımlar arasır 
da maç. 

15-10-1932 mağlüplar yerlerine 
hareket edecek. 

16-10-1932 pazar 5 - 1 2 galibi a 
ruında maç. 

17-10-1932 mağlup avdet edecek 
21-10-1932 cuma 3.4 galibi - 5 . 

1, 2 galibi arasında maç, ve Mukô.fa 
itaıı . 

22-10-1932 avdet • 

Memlekette 

Bir kamyon 
İnfilakı __ ... __ 

Benzin deposu nasıl 
iıtial etti? 

TEKIRDA~ - Burada çok feo 
ve korkunç bir yanırm olmut, bir 
kamron benzin alevleri içinde miite 
madlyen yanmıt, bir toför maa.ini 
de tehlikeli surette kavrulmuttur.Ge 
celeyin Muratlı iıtasyonundan tehri 
mize gelmekte olan bir kamyonun 
benzin deposu delinmi,tir. Şoför 
muavini yere inmit ve kamyonun al
tına girerek depoyu tamir etmek ia... 
temitıir .Fakat karanlıktan etrafını 
söremediii için kamyonun foförü 
kibrit çakmııtır. ltte çakılan bu kib 
ritin teıirile yere dökülmüt olan ben 
zin derhal alev almıt, bu alev depo
ya da sirayet ederek kamyon infilak 
prültüleri araoıncla yanmıya bqla
mıttrr. Hidiıe o kadar ani olmuttur 
ki yolcular ve toför f&tkınlık arasın 
da bin mütkülitla kaçabilmitlerclir. 
Neticede kamyon tamamen yanıp 
kül olmuı, toför munini de yÜzÜn
den ve diler yerlerinden tehlikeli su 
rette yanarak hastaneye kalchrılmıt 
tır. 

Bir sabıkalı 
Yakalandı 

clıı Pancarlara bazı mıntakalar 
d arız olan hastalrklar Ja te

t . 

Şeker kimyahanesi de kim
yager Mecit ve Nusret Beyler 
tarafından idare olunmaktadır. 
Bunlar da Almanyada tahsil 
görmüşlerdir. Kimyagerlerin 
vazifeleri çok mühiır.dir. Fab
rikalar çalışırken zararlar ne
dir? İşleme tarzı nasıldır? Bun 
ları tetkik ederek fabrikayı ikaz 
ederler. Burada pancarların 
bünyeleri de tetkik ve tahlil 
edilir. Nusret Bey altı sene 

mum müfettişi sıfatile şirkete , 
girmiş ve beş ay evvel de mü
fettişlik uhtesinde kalmak üze 
re fabrika müdürlüğüne terfi 
edilmiş tir. Haluk, nazik ve çok 
centrlmen olan Şefik Bey fab
rikanın idaresinde büyük bir 
kab;i;yet göstermekte ve arka 
daşları arasında çok sevilmek
tedir. 

aBndırma ,Edirne ve Kocaeli mın 
,,': olurmuş hayırlısı .. Bu macera- takalan birincileri 6-10-1932 de sl-

Fakat hazan felaketin de 

IZMlR, - Evvelki gün zabıtaca, 
ıenelerdenberi aranmakta olan Muı 
tafa oğlu Cemil iıminde methur bir 
sabıkalı yakalandı. 15 senedenberi ls 
tanbulda ve lzmirde muhtelif kasa 
hrrsızlıklannın ve cinayet hidiııelwl
nin faili olan bu adam bir senedenbe 
ri burada bulunuyonnuı . Çemll tey 
kif edilerek hapishaneye gönderilmit 
tir. 

Bor Belediye reisi ı,"' olunmaktadır. Bu husus-
tıı--Vekaletin haşerat mücadele 
~ lltehassısı Nadir Beyle Edir 
~ :ı:iraat müdürü Esat Beyin Raıııp KEMAL 

Sinema artistleri içinde en çok 
boşanıp evlenenlerden biri de Norma 
Talmadge'dır. Şimdi döo·düncü defa 
olarak boşanıvor. 

dan sonra Florelle' şöhret aldı. 1 tanbula ıelecekler. 
ismi dudaklara yayıldı ve bu 7-10-1932 cuma : 1 - 2, 3 - 4 : 
"h · · numaralı takımlar arasında mac. 
şo retı sınemaya geçmesine 8-10-1932 de mağluplar lıt..-nbul-
haylı yardım etti. dan hareket edecek 

Bor kazası Cum~uriy.,t Halk 
F ttkası ve Belediyesi reisi S..dık 
Bey vefat elmittir • 
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ı'. Lisani Tetkikler Vllligelte 

1 • p Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Dil Meselesi 
Tevfik Rüştü 
8. dün geldi 

(Başı J inci sahifede) 
. Tevfik Rüttü Beyle birlikte 
1 
mezunen Ankarada bulunan 

1 Bükret sefiri Hamdull•h Suphi 
_

1 B. de tehrimize gelmittir. 
)

1 Tevfik Rüttü Bey, bir müddet 
Gazi Hz. nin nezdlerinde kaldık 

1 tan sonra lngiliz sefiri Sir Georg" 
1 Ctark'ın terefine verdiği ziyafet
~ te hazır bulunmuftur. 
1 Ziyafette Tevfik Rüttü Bey-

den maada, Fransız ıefiri Kont 
1
/ de Chambrun, Bern ıefirimiz Ce

t -
1 mal Hüsnü ve Siirt meb'uau, M. 

tiı Meclisi Hariciye encümeni reiai 
' Mahmut Beyler ve lsviçre sefiri 

M. Henri Martin, Danimarka te-

l 
• firi M. Schon, Alman maali.hat
güzarı Yon F abricirea, Belçika 

' maslahatgüzari M. Motte, Ame-
• 

1 rika maali.hatgü:zarı M. Schaw 
ı 1 • 1 ve lnıiltere sefareti erkinı hazır 
~ bulunmutlardrr. Tevfik Rüştü B. 

• aaat ıs te Tokatliyan oteline ıri· 
1 : derek bir müddet İstirahat etınit 
1. · ve saat ı 7 de lsviçre aefiri M. 

; ' Henri Martin'in ziyaretini kabul 

~ 
; etınittir. Vekil B. bundan sonra 

1 i Dolma bahçe sarayına giderek 
1 

) Gazi Hz. tarafından kabul buyu-

ı 
1 ~!muştur. l 
, ltnlyan merahhas heyet 
ı ROMA, 20 .A. A. - Başvekil M. 

' 1 Muıaolini, Milletler cemiyetinin ge
l lttek içtimaına ittirak edecek 1 tal

ı • yan batmurahhaaı ve hariciye neza-
ıl' reli kalemi mahsus müdürü baron 

Aloiıi ile dün görütmüı ve ltalyan 
1 murahhas heyetinin Cenenede gÖ•-

• lermeai lizım gelen faaliyet baklan
da kendiıine bazı talimat vennittir. 

Osmanlı 
Borçları 

. 

(Başr 1 inci ıahifede) 

Yeni esaslar. eski mukavele
ye nis!'~İe çok lehimizdedir. 
Burç miktarı faizlerle birlikte ! yekun itibarile mühim tenzili-

2 ta tabi tutulmuttuı:. 
Fransa ile olan bütün ihtilaf

lı noktalar yakında tamamen 
ı' halledilecektir. Cereyan eden 
1 mükalemeler ve temaslar mem 

nuniyete şayan haldedir. 
Fransız sefiri kont de Cham

brun'un iki devlet münasebatm 
da hayırlı hizmetler ıördüğü 
temin olunmaktadır. Kuvvetli 
bir rivayete göre sefir, meaele
lerin hallini müteakip terfian 
Vatington sefaretine tayin olu 
nacaktır. 

Kabinede 
Tebeddülat 
Olmayacak 

(Başr ı inci sahifede) 
dcrek tebrik etmitlerdir. 

RCfit Galip Beyi makamında ziy~ 1 

ret ettim. Bana kısaca ıu beyanatt• I 
bulundu: 

- l,e haşladun. Umumi maarif 
meseleleri hakkında Batvekilimden 
talimatlanmı aldım. Şimdilik aöyle
yec k başka bir ,ey yoktur. 

Esat Beye telgraf 
Reıit Galip B. aabık maarif vekili 

Esat B~ye bir telgraf çekmiştir. 
T dgrafmcla ezcümle diyor ki: , 

" O kadar faziletle üzerinde çalış- i 
tığınız iıe bafladığım bu günde ha- , 
tıranlZl börmetle yadederim.." 

Maarif Vekili cumarteıi günü Dil 1 
kurultaymda bulunmak üzere lstan· , 
bula hareket edecel.tir. 1 

Tamim 
ANKARA, 20. A. A.- Yeni Maa 

rif Vekili Dr. Reşit Galip Beyefendi 
i e hatlarken maarif teşkilabna ıu ı 
tamimi röodenni,tir: 

Maarif Vekilliği ne bulfün !ıaJla
d:m. Düıtünımuz büyük yarına tez 
•arm. k için bilıri ile imanla intizam 
1 u•anmıyan azimle çalışmaktır. 

Maarif Vekili 
Dr. Reşit Galip 

Reşit Galip B. gellyür 
Yeni Maarif Vekili Retit Ga

lip B. in Dil Kurultayında hazır 
bulunmak üzere iki üç ırüne ka
dar tehrimize avdeti beklenmek
tedir. 
ı}J;ıarif ı ekô.leti11de deği

şiklik olacak mı? 
Maarif Vekaletini Reıit Galip 

B. in deruhte ederek Ankara'ya 
gilmeai üzerine, Ankara'da bulu
nan Maarif müdürü Haydar B. 
oradaki ikametini bir iki gün için 
temdit etmiıtir. 

Retit Galip B. in Vekalet vazi
feaini ifaya başladığı dün resmen 
..,hrimiz Maarif idaresine tebliğ 
edilmiıtir. Vekalet m karnındaki 
bu tebeddül Maarif erkanı ara. 
ornda bazı değiıikliklerin takip 
edeceği söylenmekle beraber, hu 
hususta tehrimiz Maarif mehafi
linde biç bir müabet malUmat 
,....vcut değildir. Şu vc)'a bu t~
beddüliitın vuku bulacafı yolun-

İki mühim 
daha 

kararname 
neşrediliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
lan tadil mahiyetinde olacak 
tır. 

Tadil olunan esaslar 
Yeni kararnameler ile ta

dil olunacak ve ipka ed1lecek 
esasları bildiriyorum: 

1 - Be, numaralı para kıy 
metini koruma kararnamesi
nin yedinci maddeıile vazolu 
nan esas kaldırılacaktır. Ya
ni Türkiyede mukim hakiki 
ve hükmi fahıslar bundan 
böyle ellerine geçecek döviz
leri Cümhuriyet Merkez ban 
kasına bildirmeğe mecbur ol
mayacaklardır. 

Beş numaralı kararname i 
le vazedilmiş bulunan bu hü 
küm bir çok kimselerin para 
farını kaçırmalarını. bir çok
İarının apartıman yaptırmak 
suretile servetlerini taşa top 
rağa bağlamdarını ve milli 
~ennayenin bir kısmının bu 
~-üzden harice gitmesini in
taç etmiş ve umumi bir emni 
vetsizlik havası uyan"dırmış
tır. 

Hükumet yeni kararname 
ıle endişeli bir vaziyet doğu
ran böyle bir esası kaldırma
ğı faydalı görmüştür. Zaten 
hükumet bu esası koyarken 
ancak ihsai bir maliimat elde 
etmek maksadını istihdaf et
mişken bu hareketi yanlış tef 
!irlere meydan vermiştir. 

2 - Evvelce tüccar güm
rüklerde muamele vergisini 
tediye eder. mıakbuzunu alır 
ve bu makbuzla bankaya mü 
racaat ettiği zaman dövizini 
derhal tedarik edebilirdi. 

Son zamanlarda bu esas 
kaldınlmış ve muamelenin 
ıtıürakabe komisyonundan 
geçmesi esası konmuştu. Ye 
ni kararname ile eski vaziyet 
bazı ufak kayıtlarla idame o
lunacaktır. Yani bu tili ka
yıtlara riayet şartile banka 
gişelerinden döviz tedarik e
dilebilecektir. 

Beya11n11me 
3 - Gümrüklere ihraç o

lunan mallar İçin dört beyan 
name verilmek usulü konmuş 
tu. Bunlardan biri lktısat ve 
kiletine gönderilirdi. Bu usu 
lün fazla külfetli olduğu ka 
dar faydası da görülmemişti. 
Tatbikatta mü§külatı mucip 
görüldüğünden vekalete gön 
derilmesi lazım gelen beyan 
nameden sarfınazar edilmesi 
takarrür etmiştir. 

4 - Döviz r.ıürakabesi i
kame etmiş olup ta evvelki 
sene Türkiyeden idhal edi
len Türkiye eşyasna ait dö
vizlerin tedarik ve ihracına 
müsı:ade etmeyen veya bu 
müsaadeyi tehir eden memle
İ<etlerin Türk iyeye vaki idba 
!atı için rr.~vcut kayıtlar mu 
haf aza olunaca!<tır. Yani bu 
idhalit icin talep edilen dö 
vizlerin karşılığı Türk lirası 
olarak Merkez Bankasına ya 
tırılacak ve ancak bu suretle 
bu malların idhaline müsaa-

de olunacaktır. 
Hatti ihracat mallanmı

zı kabul etmeyen ve ihraç e
dilmiş mallarımıza döviz ver 
memek suretile menfi tedbir 
alan memleketlerden yapıla
cak idhalit kredi ile alındığı 
takdirde bonolar ibraz edilse 
bile nazarı itibara alınmaya
cak ve kıymetlerinin mukabi 
li Türk parası Merkez banka 
sına yatırılmadıkça idhlllleri 
ne müsaade edilmeyecektir. 

Hariçten feker 
girebilecek mi? 

Riyasada fayi olan bir ha 
bere göre memlekete teker 
idhali Heyeti vekile kararile 
menedilmiş ve bu karar icap 
edenlere tebliğ edilmiştir. Şe 
kerin idhali memnuiyeti mu
vakkat bir zaman içiııdlr. 
Bundan evvelki kararnameye 
göre şekerin bazı kuyut ve 
şerait altında idhali serbest 
bırakılmıştı. Şekerin idhali 
menedildiği takdirde piyasa
da şeker buhranı olacağı hak 
kında ki endi,e varit değildir. 
Bizim tahkikatımıza göre U
şak ve Alpullu şeker fabrika 
!arı istihsal devresinde bulu
nuyorlar. Bu milli fabrikala
rın şimdiden mühim stokları 
bulunduğu gibi her gün vasa 
ti olarak 25 - 30 vagon 
,eker İstihsal ediyorlar. Yer 
li şekerler memleketin dört 
aylık ihtiyacına tekabül edi
yor. Tabii ki hükfımet şeker 
istihlak edilmeden hariçten 
şeker celbine müsaade ede
mez. Onun için hükıimetin 
ınilli fabrikalann mahsulatı 
bitinceye kadar şeker idhali
ni menetmesi kuvvetle muh
temeldir. Piyasanın şekersiz 
kalması varit değildir. Me:r. 
)eketin şekerleri istihlak edil 
dikten sonra hariçten iıtenil 
diği kadar şeker getirtmek 
daima mümkündür. 

Bu hususta Ankara muha 
birimizden gece fU malumztı 
aldık: 

ANKARA, 20 {Telefon
la) - Pazar günkü Heyeti 
vekilede şeker. kahve ve çay 
hakkında bir kararname mü
zakere ve kabul olunmuş ve 
ali tasdika arzedilmiştir. Ma 
)umudur ki şeker ve kahve ve 
çayın bir elden idaresi hak
~ındaki kanununa ilave edil
miş bulunan bir kayıtla 31 
mayıs tarihinden evvelki si
parişler kanun hükümlerin 
den müstesna tutulmuştur. 
Ancak bu mallar memlekete 
geldiği zaman kontenjana ti. 
bi olarak idhalleri lazım gelir 
ken bir kararname ile serbest 
çe idhallerine müsaade olun 
muştu. Bu vaziyet bir çok sui 
istimallerin hususlüne sebebi 
yet vermiş bulunduğundan 
yeni kararname ile 31 mayıG 
tan evvf'l yapılmış siparişle
rin kontenjana tibi olarak 
memlekete idhalleri esası va-

ı zedilmiştir. 

Kola'nın kurtuluş günü 

Henüz bir şey 
Yok 

Her fikri ve edebi değişiklik ve nahiv fransızçalaşıyor ve bir 
için elzem olan şey. o tahav- taraftan da Fransız lisanının 
vülü taşıyabilecek metin bir kamusu, Akademi tarafından 
"Dil" vücude getirmeye bağlı- ikmal ve tedvine şalışılıyordu. 

, (Ba!j• 1 inci sahif~de) dır. Bu görüş noktasından li- Bu vazife, altını, senede yapıla 
iki büyük Kumpanyadan başka san meselesi son derece ehem- bildi. Bütün bu faaliyetlerden 
bunlardan sonra gelen lsteaua miyetle tetkik edilmek lazım klaisik edebiyat intişar ediyor-

, Romano ve Türk Petrol Şirket gelir. du; bugünkü Fransız dili XVll 
leri başlıca faaliyette bulunan Dil, ilim ve inkılabın en kuv inci asırda tekarrür ve tebellür 

1 teşekküllerdir. vetli ve nafiz vasıtalarından etmitti. Vojeli'nın: dile hakinı 
Türkiye'nin senevi petrol is- biri ve belki birincisidir. Lisanı olan imi! ilim ve iştikak değil. 

tihkiki vasati 45 bin tondur; sakat bir hatibin, ifadesi bo- kullanış tarzıdır nazariyesi e
l İstanbul bu mikdarm yarısına zuk bir muharririn fikirleri ne sas ittihaz edildi; dil, bu mesai, 

ı yakın kısmını sarfetmekted~r. k"dar yüksek ve cazip olursa ve mücadeleler sayesinde vah
Memleketimizin senevi benzın olsun, birisinin dinleyiciler. di- detini muhafaza etmiş ve ma
sarfiyatı da takriben 30 bin ton ğerinin okuyucular üzerindeki halli tesirlerden uzak kalmıt-
dur. Bu miktarların % 45 ini tesiri derin ve devamlı ola- tı. 
St.,ndardöyl. o/cı 35 ini Neft maz. Kibar sınıfın lisanı, ilim ve 
Sendikat Vf' üst tarafını diğer Milli bünye ve harsımızı edebiyat dili olmuştu. Bununla 
şirketler satmaktadırlar. Son kuvvetlendirebilmek ıçın evve- beraber. o zamana kadar lisana 
zamana kadar. bu Kumpanya- la dilimizin Philologie'sine ait giren garabetler de kaide ba
lar, Anadolu ve Trakya'yı satış tetebbülcre başlamak, sonra da !inde tecelli etmişti. Lisanda 
mıntakalarına taksim etmişler- gramerimizi tedvin ve tanzim bu edebiyat kolaylıkla istihsal 

1 di; birinin satış teşkilatı olan etmek icap eder. Dilimizin bu- edilememitti; asrın birinci nıs 
1 yere diğeri gitmiyordu. lstan- günkü hali devam ettikçe mu- fında mücadeleler şiddetle de
' bul' da bile satış mıntakaları. a0 ır cemiyette layık olduğumuz vam etmiş ve ikinci nııfında 
semt semt. Kumpayalar Hasın- mevkie erişmiş sayılamayız. muvaffakıyetle neticelenmişti; 
da taksim edilmiş bulunu~· or- Bundan en çok zarar görecek bu ıslahatı nazımda vücude ge 

1 du. müstakbel nesildir. Halbuki, tiren Malherbe, her şeyden ev
. Bu fili tri:ist yüzunden. gaz ve yeni hayat ve yeni maarif sis- ve! aliman tarzda ilanı harbet

benzin piyasası bir miktar yük- temine na:ı:aran Türk cümhuri- ti. O vakte kadar lisanda bir 
•ır • b~nzine konan kiloda 2 yetinin her şeyden mukaddem türlü temin edilemiyen vahdeti 

kuruşa yakın resim de soıı te- talep ve istihdaf ettiği gaye şiddetle istedi; önüne çıkan bü
reffüde b'.r ._,, müessir olmuş- geleceğin hakimi olacak Türk tün muhalefetleri yıktı. Yunan 
tur. Vaziyet bu merkezde iken. çocuğunun en asri ve en müte- ve Latinceden mürekkep. ka
Standardöylün her tarafta. köy ki.mil şekilde yetişmesidir. rışık lehçenin düşmanı kesildi. 
!ere kadar ajanları bulunması Garp milletleri bu yollan Malherbe, lugatlardan, kitap
yüzür.den gittikçe sarfiyz.tını bizden evvel geçtikleri için on- !ardan değil, halkın öz dilin

' arttırdığını gören, diğer şirket- lann mesailerinaen ve tecrübe- den. milli sermayeden istifade 
ler, kendilerinin sarfiyatını da !erinden azami derecede istifa- ediyordu. 

1 tezyit carelerine başvurmıya de eaerek, matlup hedef ve Şu izahattan sonra diyece
I başlamışlar. Eskişehir' de. Bur- ı gayemize sür'atle vasıl olmak ğiz ki, Türk milleti, orta-çağ 

1

. sa'da ve semt semt şehrimizde mecburiyetindeyiz; zira Türk içinde teşekkül eden Fransız 
satış barakaları vücude getir- milleti. parlak ve çabuk bir te- milletinden ve hatti tarihten 
mişlerdir. Kumpanyt.lar arasın rakkiye susamıştır. I daha eski bir maziye malik ol-

1 aa ilk rekabet bu suretle başla- Garpta ve bilhassa XVll makla lisani bünyesini zengin-
mış. petrolun kilosu 21,5 kuruş inci asırda Fransa. bugün bi- leştirebilecek büyük bir talihe 
iken şirket:er tüccara ve bak- zinı bulunduğumuz, "Dil" müş sahip bulunuyor; yalnız, her 
kallara 20,5 kuruştan satış yap külıi.tı içinde ..:ırprnıyordu; XIV şeyden evvel, dilimizin tarihi te 
mışlardır. Benzinin kilosu da üncü Luis'den evvel Richlieu, kimülünü asır asır araştırarak 

1

27 kuruş 10 para iken 26 kuru- Fransız lisanının ıalah ve tan- bir kül halinde • metodikman 
şa kadar düşmüştür. Perakende zımıne memur olmak üzere tetkik etmek iktiza eder. Kitap 
ciler. bu fi tlara bir iki km-uf Akı.demiyi tesis etmişti. 1 hanelerimiz lisanımızın geçirdi 
zam yaparak satış yapır.aktadır XVll inci asır, Fransız dil ği istihaleleri bize bol bol göı-
lar. ve edebiyatının en mes'ut ve terebilecek eserlerle doludur. 

Bu rekabet devam ederse fiat dikkati calip bir devridir. Esa- Bugün islim alemi dahilin-
' lerin bir az daha düşeceği tah- san bu devir, ilim ve san' atin de hars ve medeniyetçe en yük 
min edilmektedir. Maamifh. bu terakkisine cok müsaitti. Fran- sek bir mevkide bulunduğumuz 
rekabet te şarka ve Karadeniz sa, Avrupad~ kaybettiği eski cihetle bu aleme mensup mil
sevahiline şamil bir mahiyet ve nüfuzunu kazanmış ve dahilde letlerin hiç birinden ilmi ve fen 
nüs'at alamıyacaktır. Çünkü ise Derebeylik'i ezınitti; bu su- ni ıstılah almaya mecbur deği-

l 
y?lcu vapurlarına gaz kab.~l e- retle hariç ve _d~hilde ı;:rans~- li.~. Milleti~i-~, beynelmile! kül
dılmemekte. yalnız !HZ yukle- nın nüfuz ve ıtıbarı temın edı- tur ve teknıgı hummalı bır fa
tip vapur sevki ise Sta~dradöyl !erek ilmi ve fikri inkişafı için aliyetle topraklarına çekmi~e 

f' Nr't Sendikat'tar 'a~kala- çok müsait bir zemin hazırla- azmetmiştir. Bu meyanda, dı
rının hesapiarına uygu · gelme mıştı. Bu asrın ikinci nısfı limizi zenginlettirebilecek kıy
m<.ktedir. Bu itibe.rla, oralarda Fransa için fikri terakiyatın en metli membalara da malikiz. 
rekabet imkinı zaiftir. parlak bir devridir. O zamana Türk dilinin muhtelif uzun 

Gaz Kumpanyaları arasında kadar Rönesans. Reform'un asırlar arasında nasıl bir deği
bir vaziyeti hususiye daha mev yıktığı !skolastik devir ve zih- şiklik geçirdiğini anlayabilmek 
cuttur. niyet. Fransada da yıkılmış ve için önümüzdeki mühim vesi-

1 

St~nd~rdöyl, tüccar ve Neft onun yerine Fransız di.l ve o;de- kalara bak~_ak ~~fidir: . 
Sendıkat la lsteaua Romano biyatınm klasik devrı demlen 1 - Bugun ılım alemmce 
maden sahibidirler .. Standard, I ır.il:i cephesi doğmuştu. xıv tanılan türkçe'nin en eski (M. 
~attığı gazı. madencıle~de.n sa- üncü Luis muharrir ve müellif 1 4 ü~~ü asır .. milttan evvel d~ o-
tın alır.aktadır. Ma~~~cı ?ırket- !eri himayesine alarak onları labılır) vesıkası. Orhun kıta
ler için gazın bedelı ıkıncı dere- kibar tabakanın dalkavuğu mer be~i: "Türk beyler, Türk atın 
cede gelmekte. onlar ev eli\ tebesinden sıyırmıştı; artık iti tapgaçgı Beyler tapgaç atm 
navlun. si ,orta Vf!' sair masraf- muharrirler kafi derecede ilim tutupen - manası: Türk Bey
lan çı..1<armayı dü~ünmektedir. ve saıı'atla 'iştigal edebilecek ler türk adını bırakıp Çinli Bey 
Rekabet şiddetlenırse, Standar bir huzur devri idrak etmitler- !erin adını alarak." 
döyl'ün indirmek mecburiyetin 1 di. Felsefe ve riyaziyatta: De- il - Hicri 5 inci asırda ya-
de kalacagı mal\, mı;mlcketin kart'lar, Paskal'lar, Laroşfoko' zılan ve fakat İslamiyetten ev

i uzak yer:crinde rakipsiz bulun- !ar, Fenelon'lllr. temaşa ve san- velki devirlere ait eserleri ihti-
1 ciuğundan oralarda fiatleri yük at hayatında: Molliere'ler, va eden Kaşgar'lı Mahmut'un 
1 seltmek suretile te 'fiye mec- Korney'ler Vatür'ler, Rasin'- maruf kitaplarından: "Ağtı kı-
bur kalacağı rakipleri . tarafın- 1 !er. Balzak'lar. Mm. de Sevin- zıl bayrak - Toğtu Kara top-

' 

dan tahmin edilme~.tedı~. . yi'ler. Buvalo ve La Fontain'- rak- manası: Kızıl bayrak yük-
Vaziyet, onu gosterıyor kı. ler bu devirde en harikalı be- seldi - kara toprak tozdu. 

halkın binnisbe ucuz petrol ve di~larile klasik nümuneleri ib- ili - Kara - Hanlılar dev-
henzin tedarik edebilmesi,Kum da' ediyorlardı. Esasen milli rinde ve islim medeniyeti tesi
panyaların elindedir. Kumpan- ve kaideci demek olan klasik ri altında (H. 5) yazılan Ku
yalar arasındaki rekabet te hal vasfı. bu güzidelerin yarattık- datkubilik'te artık tek tük arap 
km lehine olacaktır. Herteyd~n !arı eserlerden çıkarmıştı. ve acem kelimelerine tesadüf 
evvel, memleket~e. petrol s_arfı - Bu layemutlarcian evvel olunur: Kitap kadrini mabil~ 
yatını azaltlJlJlk ıçın elektrıkten Fransız milletinin lisanı ~v- lik bilir. Manası: Kitap kadrı
istifade edilmesi lazım gelmek- veli bizde olduğu gibi- mah- ni ancak ilim erb .. bı bilir. 
te ise de. petrol Kumpanya.tarı, dut ve muayyen bir zümreye IV - lbetüllhakyık'tan 
petrol satıtında. liuı~a. tenvıratı hitap ediyordu. (H. 6): Bilik hırla bilinür saa-
nın yüzde 10 nısbetını geçme- XVI il inci asırda lhtilili det yolu - manası: Saadet yo
diğini, elektrikten ~stif~de hu- kebir ile cihana hayret ve tak- lu ilinı ile bilinir. 
dud~ ?e ~a~~r tevsı ~ıl~e.pet: dirlere garkeden Fransız mille- V - Çağatay şairi Sekkiki' 
rol ıstıhlakatı umu.mıyı;sının nı ti milli benliğini bu asırda ya- den: "Eymenim göglümnü zül
hayet o/o 15 - ~. nı~b~tınde a- ratmıttı. fü tik perişan eylayan - ma
zalacağını ve Tu~k~ye d_e .s - 6. Fransız dili, artık eskiden nası: Ey benim gönlümü zülfü 
gaz kumpanyası ıç~n kafı .fa~lt olduğu gibi -bizim arapça ve gibi perişan eyleyen. 
yet sahası bulundugunu ıddıa acemceye mukabil- Yunan. VI - En eski Azeri şairi 
etmekt~irler: . . Litin dillerinin bir karikatürü- (H. 7) Hasanoğlu'ndan Apar-
Benzıne gelınc"'.. b~ me.ta ıçın olmaktan kurtulmuştu. Sarf dı göglümü bir huş kamer yüz 

her sene harice kül]ıyc:tlı !'a~a- -··· .. ·-·-···-·--· ......... ·-·-.. ···- canfeza dilber. 
mız gitmektedir. Benzıne ı&pır- artmıştır. İzmir ticaret müdü- Vll - Selçuki şairlerinden 
to karıştırmak. v~ bu .sa?'ede _ih riyeti lzmirdeki kumpanyalar (H. 7) Seyyat Hamza' dan: E
tiyaçtan faz!~ ıspırto ıstıhsala!ı hakkında tahkikata batlamış. cel tutmuş elinde bir ulu cam. 

Kalenin selindi nahiyesinde Kurtuluş bayramı candan ve büyük ~ıza mahallı sarf bulun~ası ı- bu hususta İstanbul ticaret mü- Nihayet, Hicri sekicinci ve do
tezahüratla yapılmıştır. Resmimiz yapılan merasimden bir inti- rın yapılmakta olan tetkıkalın diriyetinden de izahat istemiş- kuzuncu asırlarda Osmanlı li-

baı tesbit etmektedir. bir an evvel neticel~nmesi hara · san ve edebiyatı Arap ve A----------------------------1 retle beklenmektedır. tırBuradaki tahkikat henüz bit- cem dillerinin tesiri altında 
İ:zmirde de lahkihat mediği için lzmir ticaret mi.idi- milli benliğini kaybederek Ner ettıK:i beyan edilmekte ve yeni 

Vekilin letkikab netayjcine ve ;c. 
raatın~ intizar edilmesi daha 

Retit Galip B. in Ankara'ya 
gjtmeıi Üzerine şehrimizde bulu. 
nan Maarif erki..nından bazıları . . . 

?etrol ve benzin fiatlen Ana- ı riyetine bir cevap vermek kabil kisi ve Veysi'lerin ellerinde an-
erlerin olamamı tır. · ~ekil alın • 

Jandarma 
Kumandanı --Yeni kumandan 

dün işe başladı 
lstanbul jandrama kuma 

danı Hüsnü Bey kaymakamlı 
ğll terfi etmiş ve Konya vilnye 
tine tayin edilmişti. Mumailey 
bin yerine tayin edilen Şebin 
karhllisar jandarma kumanda 
nı binbaşı Ziya Bey. dün vila 
yete gelerek yeni işine başlamı 
tır. Ziya Beye muvaffakıyet t 
menni ederiz. 

Fazlı 8. 
Ailesini götürmek üzere m 

zunen şehrinıize gelen Birine 
umumi müfettişlik başmüşavi • 
Fazlı Bey bugün Diyarıbekir 
gidecektir. Fazlı Bey, dün ar 
kdaatlraına veda etmiştir. 

Hasan Bey geldi 
Büyük M. Meclisi ikinci . • ·o 

ve Balkan Birliği cemiyeti rciıi 
Hasan B. dün Ankara'da., tehri 
mize gelmif, bir kaç gün ı•tirnha" 
için Büyükada'ya gitmiştir. 

Akşam refikimiz 
Akf>m refikimiz intişarının ıs in 

ci yılını dün idrak etmiştir. Rtfiki 
mizi tebrik eder ve daimi muvaffa 
kiyetler dileriz. 

Bir yıl dönümü 
Tes'it mi ediliyor? 
T eşrinievvdin ikisinde Balkan har 

binin ilinının yirminci senesi bitiyor. 
Bu müna.ıebetle Edime mubasarasın 
da bulunan muharipleri yadetmek Ü 
zere Sofyanın Üçpınar mahallesinde 
ki Nikolay bahçesinde yapılmış olan 
abidenin resmi küşat ve takdisi o 
gün yapılacak ve hatta bu merasime 
Edirne muhaaarasmda bulunan alay 
lar da iştirak edecek ve bir çok rcı 
mi ricalde bulunacaklardrr. 

A•keri tebligat 

Betiktaş Aı. Şube•inden: Ma-
lıil zabitan ve efrat ile ,ehit yetim
lerinin 932 aeneıi tütün ikramyic 
defterine herhangi bir sebeple ithal 
edilemeyenlerin yeniden bir defterin 
tanzim ve nınlc:amı aidine takdim edi. 
Jecektİr fUbc muntekasinJe mukim 
ve mukayyet bukabil zevalin onbcş 
gün zarfında ıubeye müracaatloı-ı. 

tı. Avrupalılar. Rönesacs'ın 
kuvvetli cazibeııile milli mev
cudiyetlerine kavuşurken biz 
medreselerdeki mugalataları hı 
li.münakata dinlemeye koştuk. 

Yukarıdaki misallerden de 
anlatıldığına nazaran lisan mü 
temadi tebeddül etmekle bera
ber aradaki yakınlık pek bariz· 
dir. 

Hiç §Üphe yok ki ölen bir 
dil, sun'i vasıtalarla ihya edile· 
mez ve fakat, lisanın teki.mü 
lüne meş'ur bir istikamet vere
bilir. 

Hicri IX uncu asırda ''Mu· 
haketüllugateyn" i ile türkedip 
ve lisancılarınm en milliyetper
veri olduğunu ilk defa iıbat e
den Çağatay tairlerinden Ali
şiri Nevai bu hakikati dört a•ır 
evvel sezmişti. Son söz olarnl< 
diyeceğiz kj, kanaatımıza naza 
ran yapılması lazım olan en mü 
him i,, güzel dilimizin tarihi 
tekamülünün filc.lojik esaslara 
göre etüt edilmesi. 

Bunun icin de Orhon abide 
!erinde başlıyarak Uugur, Ça
ğatay, Azeri. Selçuki, Osm~nlı 
lehçelerinin "Dialectique" bir 
lugatını vücude getirdikten 
sonra gramerimizi tedvin et
mek, bilahara da büyük Türk 
kamusunu yaratmak. 

Görülüyor ki, bu da az bir 
zamanda kolayca yapılabile
cek şey değildir. Bu ameliye 
haricinde bir milletin diline şu 
ve yahut bu kelime iliştirile· 
mez. Çünkü yaşamaz ve yaşa
yamaz; nitekim eski medrese 
lisanının üç dilden mürekkep 
garip tekilli uydurma tahrir 
lehçesinin. anlaşılmaz bir hale 
gelmesinin mühinı sebebi de 
buydu. 

.... .... "' 
Ulu mürşit ve mürebbimi:ı: 

Gazi Hz. nin irşat ve nezaret· 
!eri altında, {T. D. T. C.) nin 
mesaisi neticesinde bu kutlu 
işin df' muvaffakıyetle başarıla 
cağından eminiz. 

Güzel türk dilinin muasır 
ve milli hüviyetini kazandıran· 
!ar. bu uğurda ilk defa - türk• 
çenin faikiyet ve kudreti için-· 
mukayeseli bir f'ser yazan bü~ 
yük Türk a!imi "Alişiri Nevaı 
nin ruhwlU ıadetmit olacaklar
dır. 



Bizde bunu 
• 
istiyoruz 
Mısır'da muazzam 

bir ziraat 
müzesi açılıyor 
Mısırdan tehrimize dönen Şe

rife Sıddik Hanım dün bir muhar 
rırımıze seyahat intibalan hakkın
da demittir ki: 

- Size Mııırın ziraat mUze&İn
den bahsedeceğim. Bu müze Mııı 
rın hal ve istikbalini, köylünün iı 
tirahatini elhasıl bütün milletin 
refah ve terakkiaini a1ikadar e
der. Bu mükemmel abidenin çift
çileri sevindirecek bir çok şeyle
ri ihtiva eden aalonlarını gezdi
ğim zaman bunun gibi bir mı..iesae 
-.eye ne kadar ihtiyacımız olduğu 
nu teeıaürle düıünmekten kendi
ıni alamadım ve içimden diyor
dum ki kişke hükUmetimi:ı zen
gin olaaydı memleketimi.:de der
hal böyle bir müze vücude geti
rirdi. Bizimki gibi bir ziraat meı.n 
lekeli olan Macaristanda M. Do
pikert iımindeki bir zahn vücude 
getirmiş olduğu böyle bir ziraat 
müzeıinden memleketin ettiği ia
tif adeyi takdir etmi ..-lan Mıaır 
hükümeti mumaileyhi Mısıra Cl"l
bederek bir müze vücudc getir
meaine memur etti. 

Büyük hali.ıkirımız aevgili Ga 
zimizin yarattığı yeniliklere ve te 
rakkiyata hem de pek yakından 
ve bütün teferrüatile takdirle 1tli. 
kadar olan M. Dopikert Macarİ•
tanda Turan cemiyetinin ruüessİ· 
ıi ve reiıi aaniıi olduğu için tanın 
mamış bir ıahsiyet değildir. 

Mııır hükiimeti müzeyi bir ve 
hatla iki seneye kadar açmağı ü
mit etmemeıine rağmen böyle 
mühi mbir işi baıarabilmek için 
M. Dopikert pek büyük manialar 
aşmak mecburiyetinde kalmıt Te 
bir buçuk ııenelik bir müddet zar 
fında albnışı mütecaviz salon TÜ· 1 
cude gelinniı, ikmal edilrnif ve 
bu salonlarda klasmanlar mü- ı 
kemmel bir İntizamla yapılmt•tır. 1 

Uburatuvarlar, destgihlar çok · 
mükemmel bir surette mücehhez .. 1 
dirler, üç karıınlık oda ile .son ıis 
tem fotograf ve sinematograf lesi 
aatı viicude cetirilmittir. 

Renkli elçiden yapılmış Mısır
da yetiten meyve ve ıebzelerin 
hali tabiide ve hayvanatı ziraiye• 
nin de ufak modellerini takdirle 
ıördükten sonra bir &alonda da 
bunların tarzı imallerini gördük. 1 

Bazı i.litı ziraiyenin hakikatle 
ri ve bazılannm da küçültülm~ 
modelleri o ıuretle tethir edilmiş 
ki bir elektrik düğmeıile bunlar 
harekete geliyor ve nasıl işledik-
1eri görülüyor. 

Model ve mücessem harita kıo 
mı hakikaten şayanı takdirdir. 
O harikulade münbit olan Mısır 
arazi.ıinin barajlar yapılmadan 
ve yapıldıktan sonra kanaller ve 
derenler yapılmıt ufak bir kıt'ada 
halleri cidden calibi dikkattir. 
Hakikati pek güzel taklit etmiş 
olen bu kııımda suların akmaır 
ve bütün bir ilemi ziraat olan o 
küçük Mııırcığı seyrettiğim. za
man bütün bu kanalları, derenle
ri, barajlan yapan ve Mısırın en 
büyÜk membaı refah ve serveti 
olan pamuk ziraatini zorla Mısır
lı çiftçilere öireten adamın Mısır 
da haklı bir su.rette büyük laka
bile teomiye ediien Büyük Meh
met Ali Patanın bir Türk olduğu 
ve bütün eaerini ecnebi İfgalin
den pek çok evvel yaptığmı ifti
har ile düıündüm. Büyük Gazimi 
zin dediği gibi hakikaten Tiirk 
kanı mülhit bir kan ve Türk mil
leti büyÜk bi rmillet imiş. 

Bütün ziraat itlerinin muhte
lif edvarında tarzı aayü gayretini 
gösterir Mısır fellahının ( çiftçİ•i
nin) küçük modelleri, çok dikkat 
ve itina ile taklit edilmit meyve, 
teker kamıtı ve hurma zerinin 
muhtelif safahatı göoterilmiştir. 

Sonra barajların küçük mode
li, Kral Hazretlerinin çiftliğinin 
.modeli. Ahırlar ve sair ziraat eb
niyelerinin ufak modelleri gelir. 
Mııır ve diğer memleketlerde ye 
tişen hayvanatı ziraiyenin alçı
dan yapılmıt ve camekinların i-
çinde teşhir edilmiş birçok .alon
lar vardır. Haliskan Arap ıtırıın 
Yanında Haliskan lngiliz atının 
pür •ıtitam heykeli görülüyor ve 
hu suretle itina ve bakım netice
sinde bir ırk nasıl ve ne kadar te
kamül edebileceği gösteriliyor. 
Yarım kan hayvanlann muhtelif 
nü.muneleri görülüyor. 

Hayvanatı bakariyede ilk yer
li İnekten tutunuz da ti. ls,.ıiçrenin 
o muazzam smintal cinaine Vi\· 

rıncaya kadar her cinKinin bir mo 
deli vardır. Koyun, keçi batti man 
dalar kısmında bizim memlekette 
Yetiten cinslerden hiç bir mangen 
ıörmediğime çok müteessir ol
dum. Bizdeki kıvırcık ve ka.ra
tnan koyunlarımız, tiftik keçileri
miz ve kuvvetli mandalanmızın 
ırüzellikleri temsil edilmeğe ken
dilerine hak verir. Neden Adana
htızın pamukları lzmirimizin in
cir ve üzümleri frndıklarımız, el
hasıl mahıulitı ziraiyemiz te~hir 
edilmiı olmasın? Almanya, Avua 
turya, Amerika, Fransa ve sair 
lı~kümetleri kendi mallarını teı
hır etmek için müze müdiriyetine 
tnüracaat edt>rek arzulanna mu
"•.ffak olmu~lar kimi bir oda, ki
tnı de bir camekin temin ederek 
Yerli mallarını teşhire muvaffak 
01rnuılardır. Mallarımız ve mah-

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Ulukışla. Niğde hattı üzerinde 42 inci kilometrede kiin tat 
ocajimdan ihraç edilecek (15000) metre mik'ap balut kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 
Münakasa 11 / 101932 tarihine müsadif salı aünü saat 15 te 

Ankara' da Nafia Vekalet.inde icra edilecektir. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplan •• 1800 
liralık muvakkat teminatlarile cari aeneye ait ticaret odaıı vesi
kalarını ayn! gün ve·saatte komiıyona vermeleri llzımdır. 

Taliplerin münakasa şartnamesini Ankara' da Nafia Vekile
ti Levazım Müdürlüğünden İstanbul' da Haydarpafa Liman itle
ri müdürlüfünden tedarik edebilirler. <> (4884) 

lstanbul Erkek muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

Orta kısmın heyeti tedrisiyesinin 22 ·9 932 perşembe günü 
saat 14 te muallim mektebinde hazır bulunmaları rica olunur. 

(4960) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümeninden: 
22,598 lira 87 kuruş bedtli keşifli Tekirdağ - Muratlı yolu

nun 17 552 kilometresile 18 ' 073 ve 18 720 kilometreleri ara 
ıındal, i üç adet köprüniin tamiri münakaaası kapalı zarf usulile 
25 Eylul 932 tarihine kadar temdit edilmiıtir. 

1 - Şartname, ketifname ve proje suretleri Tekirdağ Yollar 
Başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 

2 - lhalei kat'iye 25 Eylul 932 pazar günü saat 15 te Daimi 
Encümence icra kılınacaktır. 

3 -Talipler (661) numaralı müzayede, münakasa ve ihale 
kanununun 10 ncu maddeıindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına o/o 7,'5 niıbetinde teminatı muvakka
teye ait vesaikle inıaatta istihdam olunacak •e (20000) liralrk 

beton arme köprü İnıfa etmit bulunması lizım gelen Fen memu
runun bir daire; resmiyedeo muaaddak vesikasını leffederek yev 
mi ihaleden evvel makamı vilayete göndermeleri lazundır.(4969) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. cü ketide 

11 Teırlnievvel 1932 dedir. 

B~Jük ikraıniJe ı oo, ooo ~ira~ır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükAfat vardır. 

lst. Maarif Müdürlüğünden: 
Göztepe Amerikan mektebi son sınıf talebesinden olup ta 

taşrada bulunmak dolayısile geçen hafta yapılan Yurt Bilgisi 
imtihanına yetiıemiyenlerin ve Senbenuva liıeıi son 11nıf talebe
sinin yurt bilgisi imtihanı 22 Eylul 932 perıembe günü saat 10 
da erkek muallim mektebi binasında yapılacaktır. Alakadar efen
dilerin birer fotoğrafla Maarif dairesine müracaatları. ( 4951) 

ıullerimizin orada daimi surette 
teşhir edilmit bulunması Mısu· ile 
münaaebati ticariyemize mühim 
bir hadim olaca~ı şüphesizdir. 

Pamuklara tahsis edilen kısım 
tasavvur edilebilecek gibi gayet 
vi.ıidir. Yerli ve Amerika pamuk
Jarının hf"r cinai tasnif edilmİf kü 
çük küçük camekanlarda tethir 
edilmiştir. 

Hububata tefrik edilen yer de 
kezalik pek büyüktür. Orada 
muhtelif memleketlerin muhtelif 
hububat cinai kökleri ve batakla
rile birlikte olduğu gibi teşhir e· 
dilmittir. Tabji ayni suretle Mısı· 
rın muhtelif vili.yetlerinin ayrı 
ayrı cinsleri ve ziraat tarzları göı 
terilmiştir. 

Zevilelyaf nebatat ile bağ to
humları muteaddit olduğu kadar 
da calibi dikkattirler. Harice .sev 
kedilebilecek mevaddın bu kadar 
çok olmaıına raimen gerek bu 
ziraat ve. gerekıe bu aanaatin Mı
sırda taammüm etmemit olma.ı 
İnaanı hayrete dütürüyor. 

Arıcılık kısmında yerli kovan· 
lar1n yanında Avrupanın mütera_k 
ki kovanlarını gördüğüm zaman 
derin bir dÜ!Ünceye daldım ve ne 
den Mıaırlı çiftçinin toprak bir 
künkten ibaret olan kovan1n1 hi. .. 
la kullanarak yeni sistem bir şey 
keşfine lüzum gördüğüne hayrt-t 
ettim. 

Eski tarz ziraate iki üç aa lon 
tefrik edilmitlir. Firavunlann za
manından kalma ıapan ve bilhas 
a abinlerce seneden beri hıfzedil 
miş ekmek, bal , hurma ve buğ
day ba~klan çok calibi dikkat
tir. 

Bu ufak hüla•a zannederim 
müzenin mahiyetini bildinneğe 
kafi gelir kanaatile ıubelere geç 
mek istiyorum. 

Müzeniı, elli bin kitabı ihtiva 
eden mükemmel bir kütüphane 
ve kıraat ıalonları vardır. Aırl kü 
tüphane takriben şimdiki mikda
nn iki misli kadar kitapla techiz 
edilecektir. Napolyonun heyeti 
seferiyesi tarafından yapılmış fev 
kalade eserler birinci safı le~kil 
ediyor ve hala şimdiki alimlerin 
bile nazarı takdirini celbediy.,'.)r
lar. 

Ziraale müteallik her hususu 
icin dört tane istil&m kalemi ya ... 

kında ahalinin emrine açdacak 
hükUmet memurları olan mütehas 
.sıalar eıhabı mesalihin ziraat hak 
kında ve ziraatin terakkisi hak
kında soracakları her türlü sual
lere cevap vermekle vazifedar o
lacaklardır. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

Barut fabrikaları için 5 : 8 
yatlamda yerli yüksek ve kuv- J 

vetli bir çift kotum beygiri ile ı 
4 : 8 yaılannda bir çift kuvvet 
li manda mübayaa edilecektir. 
Satmak iıteyenlerin 22-9-932 
perıembe ve 27-9-932 pazartesi 
günleri eski Salıpaııarında As
keri Fabrikalar Yollama bina
sında satmalma komisyonuna 
hayvanlarile beraber gelmeleri 
ilin olunur. ( 4968) 

Feyziye Mektebi 
Müesaiıler heyeti riyasetin

den: 

Kibar Rıza Beyin hiç bir sı-
1 

fat ve salahiyeti temsiliyesi ol
madığı halde Feyziye mektebi 
namına resmi makamlara ve 
sair zevata müracaat ettiği. ve l 
muamelelere girittiği ihbar e
dilmiştir. Mumaileyh hakkında ı 
takibatı kanuniyeye tevessül e
dilmit olmakla beraber kendisi 
nin ır.ektebi temsile ve mektep 
namına bir muamele yapmağa 
salahiyeti olmadığı ve yapmıt 
olduğu hiç bir muamelenin 
mektebi ilzam edemiyeceği tav 
zih ve ilin olunur. 

lstanbul beıinci İcra dairesinden: 
Bir deyinden dolayı hapis edilip pa
raya çevrilmesine karar verilen ayak 
lı Singer dikiş makinası, büfe ve bir 
adet asma saat 27-9-932 salı gÜnÜ 

Beyoğlunda Parmakkapıda Afrika 

hanında 35 numaralı daire önünde 
on ikiden itibaren l!l~ık artırma ile 

satılacağından talip olanların mahal 
linde hazır bulunmaları ilin olunur. 

Merhum 
Muallim M1.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~erl N. GA~~~N)ıın 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alll: Milliyet Maf~aası 
Taıraya gönderilen kitaplar ücreti alınmaz. 

Edirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

• 
Mektebimizin f ransızca muallimliğine tayin edilen Sadiye 

Abdur ı·ahman H. ile Fizik ve Kimya muallimliğine tayin edilen 
Sıdıka Raşil Hanımların st'rian vazifeleri ba,ma gelmeleri rica 
olunur. (4927) 

1 3 üncü kolordu ilanlar 1 
l b 1 b

. . . . • • Maniıadaki kıt'at hayvanatmın dört aylık ihtıyacı olan arpa 
ıtan u ınncı ıflas memurlugun .. 

dan . Bı·r mu·· fı· ·t h . k &fağıda hizalarında gösterılen mahallere teslim edilmek •artile 
1 • ıse aı er nevı aya - "$" 

'-b ı d .. kk" 1 hal. 1 mevkii münakasaya konmuttur. Şartnameyi görmek için komis a11 ı arı ve u an evazımı rna ın 

27 inci salı günü saat 9 dan bed"ile yonumuza ve münakasaya iştirak etmek üzere de Manisa' da sa-
12 ye kadar devam etmek üzere Çar tınalma komisyonuna müracaatları. (770) (4716) 
'' kapuda ayakkabıçılar cemiyeti me Kırılmamış Kırılmış Y ekiin Sureti Tarihi Mahalli 

Arpa Arpa Kilo ihale ihale teslim zat mahalinde açık artırma ile satı-
lacağından talip olanların vakit ve 21420 54960 76380 Aleni 28-9-932 Utak 

110725 74195 184920 Kapalı zarf28-9-932 Manisa 
mahalli mezkürdc hazır bulunmaları 60549 26895 S7444 Aleni 28-9-932 Kasaba-Sa 
=•~~ olunur . 
mm libli 

ZA Yl - 930-931 oenesinde Feyzi-
ye Lisesi ilk mektebini bitirdiğime 

dair aldığım tasdiknamemi zayet
tim. Yenisini alamğımdan eıkiıinin 

hükmü olmadığın ıilan ederim. Re
fii reıaı 

ZA Yl - 2772 •icil numerolu araba 
cıl.k ehliyetnamen1İ zayi ettim.Yeni 
snu alacağımdan hükmü yoktur. 
Mustafa oğlu Şevket. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herırün öğleden 

ıonra •aat 12,30 dan Se; kadar [,. 

24550 
27600 

400864 

00000 
00000 

244844 

24550 
27600 

156050 

Davutpaşadaki K.O. Topçu 
Tb.mevcut arpa kırma makine· 
ıi ve su tulumbası ve motörün 
tamiri pazarlıkla münakasaya 
konmuıtur. ihalesi 24-9-932 cu 
marteai günü saat 17 dedir. Ta 
Il'İre muhtaç motörü görmek is 
teyenlerin Davutpaşaya ve şe
raitini almak istiyenlerin her 
gün ve ihaleye iştirak edecekle 
rin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatlan. 

(80) (4920) 
• 

K. O. ve 1 İnci fırka kıt'ala
rı için 11400 kilo yapıncak üzü 
mü pazarlıkla alınacaktır. İha
lesi 24-9-932 cumarteıi günü 
saat 16,30 dadır. ihaleye iıtirak 
edeceklerin vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(806) (4919) 
• • • 

Aleni 
" 

.. 

28-9-932 Menemen 
28-9-932 Kırkağgaç 

'lekun 

vanah ihtiyacı için 250000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi 5 birinci 
lefrin 932 çarıamba günü saat 
1 O da yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve ıeraiti görmek 
ve almak iateyenler her gün 
münakasaya iştirak edeceklerin 
ayni gün ve saatte Edremit sa
tın alma komisyonuna mürac• 
atları. (?92) ( 4827) . ... ,.. 

Gümü,suyu ve Haydarpa,a 
hastahanelerinin ihtiyacı olan 
840 ton Leva maden kömücü 
pazarlığa konmuştur. İhalesi 
24-9-932 cumartes günü saat 
17,30 daclır. Şartnamesini gör 
mek isteyenlerin her gün ihale 
ye iştirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde komisyona müacaat 
ları. (811) ( 4965) 

1 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Sa•t) 
Lük• 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
günleri GıJata rıhtımından ıaaı 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar (Ünleri lzmir' den aaa.t 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafsilat ıçın Galata. 
~Umrük karıııında Site Fraueı 
ha!'.1 No.12 yazıh•nesinc muracaat. 

.. __ Tel. B. O. 1041. --· 

Romanya HülcUmcti 
ldarei Bahriyesi 

Limanımızdan hareket edee< k 
vapurlar : 

DAÇY A vapuru 22 Eylül saat 
' 12 de ( Köıtence) ye. 

DAÇY A vapuru 26 Eylül saat 10 
da (Pire, lskenderiye, Hayfa ve Bey 

1 rul) e . 

ROMANYA vapuru 21 eylül saat 

12 de (Kös lence) ye . 
PRENÇIPEZA MARIA vapuru 

27 Eylül saat 16 de doğru (Sclaniğ) 
e. l.tanbul-Selanik seyahatı 24 aaat-

Bu vapurlar Avrupa için Köıteace
den saat 7,15 te har<ket eden ve bü 
tün Avrupa icin harfket eden tren
lerle rabıtası bulunan sürat kata.ri1eı 
aktarma. 

Romanya Hüklımeti vapurların 

Köıtenceye azimet ve avdet günle-
rinde Oryan Ekıpres treninin Ca
lais-Bucarest Vafonli katarı Köıten 
ce limanına kadar celir. Romanyanın 
bqlıca iıtasyonlarile merkezi ve ce· 
nubi Avrupa iıtaıyonları için ıinwn· 

diler bileti verilir .Romanya ve Po 
lonyanın bütün tehirleri konoşimen 
lo ile etya sevkedilir. 

Fazla tafsilat Galata merkez rıh· 
hm hanında kain umumi acenteliıfi
ne müracaat. Telefon Beyoğlu 4828 

SEYRISEF AlN 
-~~~~~~~~~~,~ 

M~rlıe• acenta: Galata Köpru 
b••• B. 2562. Şube A. Sirlı:ec· 
\.{ilbllrdarudc h>n 2. 3740 

TRABZON POST ASI 
(CUMHURİYET) 21 Ey- ı 

lül çaq mb:ı 18 de Galıta 
nhbm• ' ·an k "nr. 

Dünya Güzeli; 
Suadiye Pl~jında 
Dünya rüzeli KERİMAN HALiS' 
Hanım , 22 Eylül perıembe akıa-

mı ve cuma günü gündüz tttefi .. 

ne verilecek müsameı·f.'.lcrde hazır 

bulunacaktır. Pek zengin eğlence-
!er tertip edilmitlir. Dühuliye 
yoktur. Şimdiden ma,alarınız.ı 

her türlü bonolarla mazba~a, ka · 
rar sureti ve deyin ılmuhaberi ve 
sair vesikalar üzerine her fek.ilde 

qler yapar, Balıkpuar Mak•u
diye han No 35 Uğurlu za
de M. Derviş. - Telefon 23397. 
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Hanımefendi, Samimi Hıfzı••ıhhanız İçin 
"L YSOL,. kullanınız. Blltün dünya doktorları; aamimi 
tuvalet ve banyoları için muntazaman "L YSOL., mlll
tahzarının iıtimalini tavıiye aderler. "L YSOL,. muzır 
mikropları imha, terlemenin fena kokularıaı izale ve 

mubatlyi tahrif etmez. 

il 

ALY!!!! 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A. G. ffi1.s 
tarafından imal olunmuttur. Umwnl acen- · 
taları: latanbul' da S. JacoEI mahdumları. A 
Atağı cins taklitlerinden ukınmab ve un- ' 
vanı ticarimizle alameti farikamızı hamil 
olmıyan mümasil müstahzarları reddetmelidir. 

Türk Maarif Cemiyeti Menfaatiaa 

BÜYÜK 

Eşya Piyangosu 
ikramiye Miktarı: 9000 Lira 

Keıide tarihi 12 ikinci teşrin 932 - Biletin fiab B 1 R 
liradır. Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangolu kife
lerinden arayınız. Memurlar bulundukları daire ve Şir· 
ketlerden de tedarik edebilir. İıtanbul' da tevzi mahalli: 
Cağaloğlunda Halkevinde Türk Maarif Cemiyetidir. 

Erkek 

Ameli Hayat 
TİCARET LiSESi 

İstanbul. Caialoilu ·Telefon 21630 

O t K ilk mektep L" Kı r a ısını na mezunlırı ıse smına 

k b l d•ı• Kıylt devaırı ediyor. Ders· a u e 1 ır. !ere teşrinievvel hidaveıindc 
ba,ıınacaktır. 

.... 

Kız F eyziati Lisesi 
Bota:ı:içi • Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana ıınıfı - lık kısım - Orta ve Llıe ımıflart 
Kayıt için her gtin mektebe müracaat edilebilir. 

Telefon: Bebek 210 

Nafıa Vekaletinden: 
15 makaı takımı için muktazi (585) adet meşe makaa tra-

'Veni pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 1-10-932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti Satınalma ko
misyonunda icra edilecektir. Pazarlığa iftİrak edecek talipler 
cari aeneye ait Ticaret Odaaı vesikaar ve 198 liralık teminatı mu 
vakkatelerile birlikte komisyona müracaat edebilirler. Taliplerin 
bu husustaki §artnameyi ııö•mek üzere lstanbulda Haydarpaıa
da Teaellüm ve muayene memurluğuna, Ankarada Nafia veka
leti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 4822) 

1 

1 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

22/ Eylul '932 tarihinde kayıt muamelesi nihayet bulacak 1 

olan talebenin müsabaka imtihanları Eylulün 28 inci çarıamba 1 

günü saat 9 da Mühendis Mektebinde İcra edileceği cihetle mec
cani leyli olmak istiyen talebelerin bu anda mektepte bulunma-
ları lüzumu ilin olunur. (4862) 

\ Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Kayıeri - Sivas hattı üzerinde 439,482,800 ve 512,800 kilo- j 
metrelerde vaki ocaklardan verilmek üzere 5000 M 3 derece ba
lattm kapalı zarfla münakasaaı 3 Birinci Teşrin 932 salı günü 
saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

TafsllAt Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beheri beşer 
liraya satılan ıartnamelerde yazılıdır, (4811) 

Haydarpaşa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakaaaaı 8 . Birinci Teşrin 932 cumartesi günü saat 15 te 
ida.re merkezinde yaptlacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
veznelerinde be§er liraya satılmakta olan ıartnamelerde yazı-

tıdır. ( 4825) 

• 
Istanbul Emniyet 

Müdürlüğünden: 
Otomobil ve motörlerde kullanılmak üzere beş ili sekiz bin 

kilo benzin mübayaaaı alenen münakasaya çıkarılmıştır. Taliple
rin şeraiti anlamak üzere İdare Komisyonuna ve münakasaya iş
tirak için 28-9-932 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 de 
Vilayet Defterdarlık Dairesinde müteşekkil mübayaa komisyonu
na müracaatlan ilin olunur. (4619) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi Sokağı No. sı Cinsi Müddeti icarı 
Abbasağa Veli Efendi E. 1 Y. 3 Hane 1 sene 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

l Kiıiye 
l 

10 " 
750 lira 

250 " 

" 1000 " 
10 " 500 " 

Kur'a 

1 
Teşrinevvel'de 

Çekiliyor 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN • 

Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

F ~nni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa ·defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 

lıe 
Yavrularınızı 

besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 

Neş'eli büyür. 
Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

!!!!1111111 __ _.N i ŞAN TAŞ 1 N DA~---
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müessesesi talim ve terbiye &ahaııun

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren başlamıştır. 

• --- Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir . •• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1057,500 Kilo peksimet (havası alınmış ) 
kutular dahilinde). ) 

587.500 " Et ) Pazarlıkla müba -
(pitmiş konserve olarak ) 

587,500 " Sebze kutular dahilind,.) ) 
5.8 75 " Kakao ( " ,, ") ) 

47,()()() " Reçel (kutular dahilinde) ) 
(" ")) 

yaası 22 T qrini
evvel 1932 per§em 
be günü saat 14 de 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için pazarlıkla mübayaa edilecek 
konservelerin mikdar ve cinsleri yukarda gösterilmittir. Talip 
olanların teminat makbuzlarile münakasa gün ve saatinde Kasım 
paıa'da Deniz Levazım Satmalma Komisyonun müracaatları. 

(4955) Beşiktaş Monla Ayazma O. 33 Ahşap hane " 
Kuruçeşme Kireçhane 4 1 Ki. hane 22 D. " l.tanbul Ticaret Müdürlüğün-
Arnavutköy Yeni mahalle E. 87 Y. 49 Ahşap hane " den: latanbul Kasaplar cemiyetinin Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 

Balada cinsi ve evsafı yaz•lı emvali gayri menkulelerin mü- idare heyeti intihabı 25-9-932 pazar Betiktaş Abbasağa mahallesinin lhlamur caddesinde 15 nu-
zayedesi bir hafta müddetle temdit edilmiş olduğundan taliple- j günü saat 10 dan 15 • kadar Sütlü- maralı dükkan derununda mevcut meyhanenin mobilye ve saire
rin yevmi ihale olan 24 9 . 932 tarihine müsadif cumartesi günü I cede mezbahai umumi dahilindeki ce si 25/ 9/ 932 tarihine müsadif pazar günü saat 14 te mahallinde 
saat 14 te Besiktaş malmüdürlüğünde satış komisyonuna müra- 1 rni:ret merkezinde yapılacağı alakada ı bilmüzayede furuht edileceğinden taliplerin mezkUr ~ün ve saat-
caatları ( 4934) , rana ilan olunur te mahallinde hazır bulunmaları. ( 4935) 

Muhterem Ankara halkına müjde 
Senelerdenberi Türkiyede sattığı malların miikemme1iyeti 
ve nefaseti ve bilhasJa fiatlarının ehveıiyeti ile iştihar 

etmiş olan büyük 

Ekselsior Fabrikası 
Muhterem Ankara müşterilerine bir sühulet olmak üzere 
sonbahar mevsimi münasebetile ve yalnız bir ay müddetle 

l ila 3 l teşrinievvel zarfında 

Ankara'da Moda Pazarı 
Salonunda 

bir ••ht sergi•i idltat edecektir. 
Erkek, kadın ve çocuklar için en son moda 

Kostüm, Mupmba, Pardesii ve Paltoların 
en müntahap çesitlerini bulunduracağını arzeyler. 

1 ist. Mr. Kumanda 'lhğı Satmalma kom. ila tıhuı 1 
1 -

1 Saat 
l 10000 metre Sargılık bez aleni münakasa 1 T. evvel 932 14 t 

1 50000 metre Tülbent gaz " " " " 14,30dı 
5000 kilo Pamuk saf kapalı zarf " " " 15 tı 

5 kalem Filim aleni münakasa " " " 16 dı 

\ Ordu ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarı yazılı Sıhhiye 

malzemesi hizalarındaki tarih gün ve saatlerde ayn ayrı dört sari 
[ namede satın alınacaktır. Taliplerin şartnamelerini görmek içiP 

Tophanede Merkez kumandanlığı satrnalma komisyonuna het 
gün ve İştirak İçin de muayyen saatlerinde komisyonda hazır bu· 
lunmaları. (60) (4637) 

• • • 
15000 Kilo Soğan ) 
19500 Kilo Patates ) 

Bir ıartnamede 5-10-932 çarşambı 
ııünü saat 10 da 

110 Ton Kok kömürü) 5/ 10/ 932 çarşamba günü saat 10 dı 
7000 Kilo Bulgur ) 5/ 10/ 932 çarşamba günü saat 11 dt 

Harbiye ve merbutu bulunan mektepler ihtiyacı için yukarı· 
da yazılı erzak ve mahrukat ve sebzeler ayrı ayrı üç fartnamede 
ve hizalarındaki tarih gün ve saatlerde aleni münakasa suretilt 
satın alınacaktır. Taliplerin tartnamelerini görmek üzere hergüP 
Tophanede merkez kumandanlığı satrnalma komisyonuna mür• 
caatları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda bazı! 
bulunmaları. ( 68) ( 4807) 

300 kilo gaz yağı 
20 Ton arpa 

• 

10 " kuru ot ) 
10 " " " ) 

ayrı ayrı 

Harbiye mektebi ihtiyacı için yukarda yazılı dört kalem yell' 
ve gaz yağı ayrı ayrı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 21 
Eylul 932 per§embe günü aaat 10 da Tophanede Merkez KumaO 
danlığı Satınalma Komisyonunda icra kılınacaktır. Taliplerin İ' 

1 zabat almak için her gün ve pazarlıklara ittirak için de muayyeıı 

ı 
vaktinde komisyonda hazır bulunmaları. (89) (4958) 

•• * 

1 

Askeri Tıbbiye mektebinin ma komisyonunda icra kılına· 
çamaşırhane yemek kazanlariJe caktır. Tal iplerin ıartnameleı+ 
kalorifer kazanları pazarlıkla ni görmek için komisyona mü-
tamir ettirilecektir: Pazarlığı racaatları ve iştirak için dl 
24-9-932 cumarteııi günü saat muayyen vaktinde komisyonclı 
14.30 da pazarlıkla satın alına- hazır bulunmaları.(82) (4912) 

1 

caktır. Taliplerin izahat almak • • * 
v~ keşiflerini gör~~k iç!n. her Maltepe lisesi ihtiyacı içiP 

1 gun ve pazarlı~a ı§tırak ıçın de l soo metre yastık kılıfı bezi ve 

1 
muayyen vakitte !ophanede 40 adet kaput imaliyesi pazar· 
merkez kumandanlıgında satın lıkla satın ve imal ettirilecektir· 

\ alma komisyonunda hazır bu- Pazarlığı 2 Te,rinievvel 93~ 
lunmaları. (76) (4906) pazar günü saat 14,30 da Top' 

* * * 
Topçu atış mektebi ihtiyacı 

için 4000 kilo mangal kömürü 

1 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 24-9-932 cumartesi gü
nü saat 10 da Tophanedeki mer 
kez kumandanlığı satmalma 
komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin izahat almak için ve 
pazarlığa ittirak için de muay
yen vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (78) (4908) 

Ampul 
Muhtelif 200 adet 

Asker konağı ihtiyacı için 
muhtelif vatta Elektrik ampulü 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 24 Eylul 932 cumartesi 
günü saat 10 da Tophanede 
merkez kumand'anlığı aatmal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin izahat almak 
için her gün ve pazarlığa İ§ti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(79) (4909) 
* * * 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı için 
2620 ve ayrıca bir ıartnamede 
2370 çeki oduıı iki tartnamede 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlıkları 21/ 9/ 932 çartamba 
günü saat 15 te Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satına!-

hanede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icr• 
kılınacaktır. Taliplerin izahal 
almak üzere ve pazarlığa işfr 
rak için de muayyen vaktindl 
komisyonda hazır bulunmaları· 

(85) (4924) 

* * * 
Merkez Kumandanlığıoı 

merbut müessesat ihtiyacı içi~ 
30 bin kilo bulgurun münalca; 
sası 24 Eylul 932 cumartc91 

günü saat 14 de talik edilmİŞ' 
tir. Taliplerin evsaf ve şeraiti 
anlamak üzere her gün ve tayi~ 
edilen saatte teminatlarile her• 
her Tophanede Merkez kumaıı· 
danlığı aantınalma komisyonll' 
na müracaatları. (84) ( 4923) . "' "' 

Merkez Kumandanlığın' 
merbut müessesat ihtiyacı içi~ 
83000 ve 141340 kilo iki şart' 
namede kuru ot ve diğer bİ1 

§&rtnaınede 106500 kilo saına~ 
pazarlıkla satın alınacaktır. rı 
zarlıkları 24 Eylul 932 pazı' 
günü saat 15 te Tophanede 
Merkez kumandanlığı aatınBl• 
ma komisyonunda icra kılın~· 
caktır. Taliplerin şartnameleri' 
ni görmek için komisyona mil' 
racaatları ve iştirak için de ınıY 
ayyen vaktinde komisyonda 1ı; 
zır bulunmaları. (80) (491~ 

Mülga ihracat Tesbit Komisyonundaıı: 
İhracat tesbit komisyonuna beyanname vermiş olan ticaret· 

~· hanelerin bu mallan 18 EylUI 932 ak§amına kadar satmış olcltı 
!arını mübeyyin vesaiki 21 Eylül 932 çarşamba günü akşaıııııı' 
kadar lstanbul İhracat tesbit komisyonuna tevdi etmeleri laıı~ 
geldiği, aksi takdirde beyannamelerinin hükümsüz olacağı il~ 
olunur. (4954)..J 

MiLLİYET MATBV;I 


