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SALI 
1 KANUNUEVVEL 1931 

6 ncı ıene, No. 2086 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumt Neıriyat •• Yazı MDdllrD 

ETEM lzZET 

Bütçenin 
Muvazenesi Yeni • 

vergı kabul edildi! 
llmut Vekili Muıtafa Şeref ve 

Maliye Vekili Abdülhalik Beyler, 
lıükümet tarafından alman ıon ted
birlerin minaamı Büyük Millet Mec
liıinin kür1üıünden izah ettiler; Bil
lıaıaa Maliye Vekilinin nutkundan, 
hükUmeti bu kararlan ittihaz ~e 
ıe..keden ıebeplerin ne kadar mücbir 
olduğu anlaıılmaktadtr. 

1931 ıenesi bütçesi Millet Mediıi 
larafmdan 186 milyon lira olarak ka
bul edilmitti. Bu hesaba göre, büt
çede beklenilen tevazün huıule gel
ınek için dört aylık tahailat 62 mil
Yon lira tutmalı idi. Halbuki, Maliye 
Vekili hu müddet zarfında yapılan 
tahailatın ancak 58 milyon lira oldu
iunu bildiriyor ki tahmin edilen vari 
dattan dört milyon lira kadan ekıik 
demektir. Eğer varidatımızdaki bu 
tenakus' bütün ıene aynı niıbeıte 
devam ebeydi, ıene aonunda 12 mil
Yon liralık bir bütçe açığı karşısında 
kalacaktık. Fakat Maliye Vekili ta
rafından okunan rakamlar göıteriyor 
lı.~ maatteessüf açık bundan da faz
ı. olmak lazundır. Çünkü biç bir ıe
ııe zarfında ilk dört aylık tahıilat nis 
betinin diğer sekiz ay zarfında de
vam ettiği vaki değildir. 1927 sene
ıinin ilk dört ayında varidat 66 mil
Yon 700 bin lira idi. Eğer diğer aekiz 
•Yda da bisılat bu nisbette devam 
ebeydi 1927ıeneıi zarfındaki biıılat 
200 milyon liraya baliğ olacaktı. Hal 
huki hu yekiindan üç milyon lira ek
•ik olarak 197 milyon liraya baliğ 
oldu. 

1928 ıeneainin ilk dört aylık vari
datıı 73 milyon lira kadardı. Ve bi
•ılat hu nisbette devam etseydi, sene 
sonunda yekun 219 milyona baliğ o
lacaktı. Halbuki 204 milyonda kal
dı. 1929 ıenesinin açığı daha fazla
dn-. 1930 senesinde ise, ilk dört ay
lık tahsilata göre elde edilmesi la
zıın ııelen yekundan 3 milyon lira 
•ltsik tahsilat yapılmıfhr. Bu vaziyet 
R:Öıteriyor ki., eaasen sekiz aylık va4 

ridatın ilk dört aylık varidat nisbı>
Iİnde olması beklenemezdi. Nasıl ki 
l'.1aıiye Vekili de 5 inci ayın diğer ay 
lardan daha fena olduğunu bildirdi. 
Fakat 1931 ıenesi son aylar varida
hnı azaltacak diğer bazı mühim i
ıniller daha vardır. 

Evvela gümrük tahdidatı dolayı:ıi
le ııümrük resmi azalacaktır. inhisar 
varidatlarmda tenakus beklenebilir. 
Maaş ve ücretler üzerine vazedilen 
\>erginin de akislerini göstermemesi 
ınümkün değildir. V elhaıd bütün ma 
li ıene heıabile belki de yirmi milyon 
ltadar bir bütçe açığı kar,ııındayız. 

Iıte bu ıerait altındadır ki hüku
met memur ve mü~!Ahdem.lerin ma
aş ve ücretlerinden verııi almak zaru 
"'lini hiuetmiıtir. Maliye Vekilinin 
Meclisteki izahatından sonra hükü
ınet tarafından ittihaz edilen bu ted
lıinn isabetine ıüphe etmemek liznn 
dır. Tedbir hakkında yapılacak bir 
tenkit belki de bunun gayri kafi ol
'IDasıdır. Çünkü Abdülhalik Bey de 
bunun ıene sonuna kadar ancak bet 
ınilyonluk bir tasarruf temin edece
lini bildiriyor, Mütebaki kııım açık 
İçin ne yapdacağı , ıöylenmiyor. Ve 
lciı Bey, "diğer kısımları da bazı lü
zumıuz masraflanmızdan kıaar, ta
sarruf ederiz,, diyor. Bir meb'uı ta
rafından hu noktanın tavzihi için so
rulan ıuale karşı da Maliye Vekili ıu 
cevabı vennittir: 

- Masrafların bir kısmı tıunamile 
nıukannendir. Memur maatları gibi. 
l!u nevi masrafları tenzil etmiyoruz. 
Bir kısım masraflar vardır ki gayri 
mukannen ve ihtiyaca &Öre taayyÜn 
eden masraflardır. Sene batında her 
Vekalet kendi maırafmı tanzim etti
ği program dahilinde mevkii tatbika 
lı.oyar. Taahhüdata raptedilmemiı o
lan masraflan doğrudan doğruya hü 
kumet kendi kendine tevkif edebilir. 
Taahhüdata raptedilmit olanlar bat
lı.asının' taahbüdatına taalluk ettiği 
için bunlardan tenkia yapılmaıı:na İm 
kan yoktur. Onla• devam edecektir. 

Bu izahattan anlıyoruz ki, tasar
ruf Maliye Vekilinin "gayri mukan
nen,, diye tavsif ettiği masraf kısmı
nın "taahhüdata raptedilmemiı,, fa
ıılları üzerinden yapılacaktır. Bun
lar da kafi gelmezse, Abdülhalik Be
yin ima ettiği gib~ hükümet, mecli
ıe yeni bir kanun layiha11 takdim e
decektir. 

1931 senesi bütçeıinin bu müvaze
nesziliğinden Maliye Vekiline mes'
uliyet tahmil etmek hak11zlık 
olur. Geçenlerde Maliye mec -
mualarından birinde çıkan bir 
yazıda 1931 aenesinin "mü • 
vazeneıiz bütçeler aeneai,, diye tari
he geçecefi yazılıyorda. Filb•kika 
bu aene hiç bir devletin bütçesinde 
nıüvazene temin edilememittir. Ve 
lktıaat ve Maliye nlcillerimizin nu
tuklarını okurken, iki aydan beri 
nıubtelif Avrupa memleketleri nazır
larırıın Avrupa ııazetelerinde oku
nıakta olduğumuz nutuldarmı tekrar 
o'!•ır ııibi olduk. Aynı sözleri lngiliz 
Tıcaret Nazırı da söyleyebilirdi, Ay
nı tedbirleri meslii Çekoslovakya da 
almııtır. Görülüyor ki her memleket 
gibi bizim de bütçe vaziyetimiz ciha
llın umumi vaziyeti ve buhraniJe a1i
lı.adardır. 

Ahmet ŞOKRO 

k sadi bu r n vergisi 
memle etin her tar 
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Millet Meclisinin ismet Paşaya ittifakla itimat beyan ettiği celsede ... 

Mecliste memurların fedakarlık
larından sitayişle bahsedildi 

Münakaşalardan sonra yeni kanunun heyeti umu
miyesi 215 reyle kabul edilmiştir 

Bazı meb'uslar verginin avukat ve doktorlara da teşmilini 
istediler - Akar sahipleri - Maliye 

vekilinin izahatı - Bir mü11akaşa - Kürsüde karşılaşma .. 
ANKARA, 30 (Telefonla) -Bü 

yük Millet Meclisi bu aabah onda re
iı Vekili Hasan Beyin riyaıetinde 
toplandı. Hasan Fehmi Bey (Gümüş ' 
hane) bütçe eucümeni namına söz 
söyleyerek milli iktıaadiyatı koruma 
vergisinin yarın mer'iyete girmeıi li 
zım ııeldiğinden bu husustaki layiha 
nm müstacelen müzakeresini teklif 
etti ve bu teklif kabul edildi. 

Vergi nisbetlerine itiraz 
Layihanın heyeti umumiycsi üze

rine müzakere açddı. ilk sözü Sıvaı 
meb'uıu Rahmi Bey aldı. Umumi 
buhran ve kaçakçılık hakkında müta 
lealarını serdettikten sonra vergi nis 
betinin adalete daha yakın olma11nı 
iatedi ve memleketin her tarah için 
30 lira ve Ankara için 60 lira istiına 
ıma taraftarım. Fakat nisbetlerin ta 
yinindeki esasların yanhılığına kani-

Mazhar Müfit ve Rasih Beyler 

im. 150 liraya kadar yüzde on, 350 
liraya kadar on iki, 600 liraya kada• 
dan yüzde 16 ve 600 liradan fazla a
lan için yüzde 24 alınmaıı lüzumunu 
iıaret ederim. Kanunun yarın meri
yete girmeıine de muhalifim. Me~ 
murlanmızın ekserisi kışlık ihtiyaç
ları için kanunuevvel maaşlarını da 
yemiılerdir. 

Bal[Vekil Mecllıtte hatipleri dinliyor 

bını haddi makule getirmek için Mec 
liıe bir kanun verilmelidir. 

Patronlar 
Yeni verııi ile patronların iıtiına

sı doğru değildir. Onun için patron 
)ara muvakkat olmak üzere müıtah
demlere yükletilen yükü yükletmek 
lazımdır. Yoksa ikilik tevlit edebile
cek bir vaziyet hasıl olacaktır. Aynı 

esbabı mucibe ile bu mükellefiyeti 
avukat, doktor, ve diğerlerine de leş 
mil etmek Jiizmıdır. Hizmetçiye ver 
cliiim 40 liradan millet namına ıu ka 
dar vergi kesilecek derken o hizmet 
çi: 

- Bak efendimden verııi kesilmi 
yor dememelidir. Bunun için vergi-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

Geçen ay bitmiyen 
muamele ne olacak? 
Kontenjan listenin bugün ikinci 

ayına girmiş bulunuyoruz 

ugU de 
ile 
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Yeni vergi 
Nasıl tahsil 
Edilecek? - --

ANK,4RA, 30 (Telefon
la) - Maliye Vekili Mecli
sin bu sabahki içitmamda 
Sıvas Meb'usu Rahmi Be
yin bir sualine cevaben buh
ran vergisinin maaş ve üc
retlerden kazanç vergisi 
kesildikten sonra kalan mık 
darı üzerinden tahsil edile
ceğini söyledi. 
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;; Son dakika 1 
~Kanun Resmi gaze-I 
= tede çıkh ve ~ 
~vilayetlere bildirildi 5 
~Kanunun Resmi gazetede çıkan~ 
~ metnini neşrediyoruz i 

._ ____________ _. ~ ANKARA, "1 kanunuevvel 1a ta ile ııönderileceğini bildirmiı- 3 

Yenle ~ baha kartı uat 2,, (Telefonla)- tir. Resmi Gazetede intişar eden ~ 
;:; Büyük Millet Mediıi dün sabah, lktıaadi Buhran vergiıi kanunu- 3 - -= ki in'ikadında milli iktıudiya: ı nu aynen bildiriyorum: := 

T db. ı - -er =: koruma vergiıi kanun liyihaıım 5 e Jr = müzakere ve kabuı etmiıtir. Ka- Kanunun metni = 
Meclise verilecek · 

yeni layihalar 
Tekaüt kanununda 

ikramiyeler usulü 
kaldırılacak mı? 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Bii 
yük Millet Medisinin cumartesi ve 
ya ııelecek hafta içinde kı, tatiline 
karar vermeıine intizar olunmakta
dır. Bu münasebetle tatilden evvel 
Meclisten çıkması elzem görülen 
layihaları hükumet bu

0 

günlerde 
Meclise tevdi edecekti-. • 

Bu layihalar arasında yüksek İrat 
ve akarlardan vergj alınma•ına dair 
bir projenin bulun3.cağı söyleniyor. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Hayret! ---
Şirketlerin bu el 
çabukluğuna 

diyecek yok ! 
İıı,tihbaratımıza nazaran ba

zı müeıısesat, sene batında ver
mekte olduklan ikramiyeleri 
dün, yani bir ay evvel, tevzi 
etmi§lerdir. 
Öğrendiğimize nazaran bu el 

çabukluğu yeni kanun mucibin 
ce bugünden itibaren ikramiye 
!erden alınacak, vergiyi verme 
mek için yapılmıftır. 

Hükumet umumi buhranı 
tahfif için tedbirler alırken bi
linmez ki, bu elçabukluğunu 
hangi kelime ile tavıif etmeli? 
Bu da acaba bir nevi "kaçakçı
lık" ve ondan daha beter birfey 

=: nunun iımi heyeti umum.İyede Madde 1 - Umumi, huıuıi ve 5 
•'lkbıadi Buhran vergiıi,. olarak = 

mülhak bütçeler ve belediye büt = teabit olunmuıtur. Kanun dün = 
- çeleri ile idare edilen daire ve -= öğleden sonra Reisicümhur Haz 5 = müeHeseler ve hakiki veya bük- = = retlerine takdim edilmiı ve tas- -E: mi ıahıslar nezdinde veya onlara = 
- dik olunmu~tur. Kanunun neşrj -= maksadile tab'ı tehir edilen 30 merbut olarak maat, tahaisat, üc 3 
- T,.crinisani tarihli Reımi Gazete ret, yevmiye, hakkı huzur, aidat §!! 
5 ~ ve ihtisas zammı ve bilUmum ik- =: = yeni vergi kanununu ihtiva et- -
5 ramiyeler veya herhanci bir nam 3 
.:: mek s\ıretile gece yarısına doğ.. = 
- ile olursa olıun bir bedel ve- -= ru intitar etmi~tir. Diğer taraf- ya ayin mukabilinde çalııan şa- -= tan Maliye Vekaleti telgrafla vi- hıslarm iatihkaklan ve ıirket mü _ 
:= )ayetlere yeni kanunu tebliğ et- := = miı ve Reımi Gazetenin tathi- es~eselerinin eaaı mukavelename E 

kat talimat namesi ile birlikte poı (Devamı 6 ıncı sahifedt) 
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Bulgar Başvekili bu 
sabah geliyor 

Başvekil muazzam tezahüratla 
istikbal edilecek 

Bulgar Baıvekili M. Muta· 
nofla refikalarını ve maiyetleri 
erkanını himil tren bugün aaat 
12 de Sirkeciye muvasalat et
mit olacaktır. Misafirlerimizi 
istasyonda Vali Muhiddin Bey 
le Merkez kumandanı ve Poliı 
müdürü kartılayacak, bir müf
reze asker selam resmini ifa e
decelc, muzika Bulgar milli 
martını çalacaktır. 

Misafir Bulgar Batvelrili te
refine istasyon Türk ve Bulgar 
bayraklarile donanmıttr. 

M. Mutanofu hududumuz
da kartılamak üzere Protokol 
umum müdür muavini Kudret 
ve Hariciye Kalemi mahsusun 
dan Selim Rauf Beyler dün ak
şamki trenle Karaağaça hare-

Bendeniz kanunun bir kinunusa- · ~ 
niden itibaren muteber olmasını tek 
lif ediyorum, dedi. 

I değil midir? 

l~ııi Üç'tr 
(f;.:vamı 6 ıncı sahifede) 

Bu/gar Başvekih ile birlikte !. 
bula gelecek olan zeva ttan 

M. Sava Savof 

Memurların /edakar:ıkları 

Refik Şevket (Manisa) - Me
murların her zaman fedakarlıklarını 
~itayiıle yadetmek lazımdır. Evvelce 
en ağır yükü kabul eden hu millet ha ı 
fif olan bu yükü her halde kabul e
decektir. Bu davet batlanan iktıaadi 
muharebenin ikinci iliirudır. Fedakar 
hk nihayet inunlarm beteri taham
mülü ile kabili telif olmalıcltr. 

Bundan sonra gelecek kanunlar 
yalma fedakarlıklar esa11na iıtinat 
etmemeli, fktıaadi menafii temel itti 
baz etmelidir. Evlerimizin vergisini 
geçen aene indirdik. Onun İçin bu ae 
ne çoğaltmayacaiı:z, fakat akar etıha 

Rahmi (Sivas) ve Sadettin Beyler 

· Gümrüklerde kanunuevvel kon
tenjan listesinin tatbikine bugünden 
itibaren başlanıyor. 

Teırinisani kontenjanının son 
günü olduğu için dün gÜmrüklerde 
büyük bir faaliyet göze çarpmakta 
idi. Herkes teşrinisani kontenjanın
dan idhaline müıaade ediJen malını 
gümrük ambar ve antrepolarından 
çekmek için uğraşıyordu. 

Diğer taraftan herkes bir tek sual 
üzerind J. tevakkuf ediyordu: 

- T,..şrinisanide ç.ıkmıyan mua
melelı - ne olacak? 

i l>. 

""& 

Gümrükler Ba§mÜdürlüğü de bu 
noktaya dair ıimdiye kadar talimat 
almadığı için dün telgrafla müdiri
yeti umumiyeden bu husuıu ıonnuı
tur. Bu emrin müstacelen geleceği 
ümit edilmektedir. 16 teşriniaaniden, 
yeni kararnamenin neırinden evvel 
memlekete gelipte idhal edilemiyen 
maförın idhali henüz bilmediğinden 
yeni kontenjan listeler de imkan nis
betindc bu eıki mallarla kapatılacak 
lır. Maamafih ilave etmek lazımdır 
ki güınrüklerde muamelat normal 
bir şekle giı-miıtir. 

Ayhklar 
Teıniatın salı günü baş

laması tamim edildi 

Eytam, eramil ve mütekaidi 
nin üç aylıklarının itasına kanu 
nuevvelin betinci cumartesi gü 
nü bilşlanma11 için defterdarlık 
tan malmüdürlüklerine birer ta 
mim gönderilmittir. Eytam ve 
eramilden kırk kuruıa kadar 
maa§ alanlara verilecek 10 
seneliklerin ikramiyelerinin tev 
ziatı hakkında hemiz malmü
dürlerine bir emir icra eclilme
miıtiı·. 
............. -... ···--·--------
Para nasıl 
Kazanılır? 

Anketimiz bugiin 5 i11ci 
sahifede. Şekerci Ali Ma
hiddin Bey anlatıyor. 

.. ••• 1 ... .... . - _.,. 

. --· . 
~ ... . ... 

Haliç bir iki günden beri adeta bir balık gölü halini aloı Bu son balta 
içinde hemen hemen ln11nbu/un bütün balığı Haliç~ çıkıyOT. Resmimiz 

orada bıılıkçılarm faaliyetini KÖSteriyor .• 
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Tarihi ue Siyasi Tefrika: 13 

Birinci Millet Meclisi 
Cemiyeti akvamda her 
şey yeniden bozuluyor 

Yazan: Edirne Meb'u•u 
M. Şeref 

lstanbulu, Trakyayı 
sulhü edelim ! 

• 
verıp 

Meclisteki hilafetçi meb'uslar böyle 
düşünüyor ve istiyorlardı? 

Japonlar Mançurideki müşahitlerin 
bu işe karışmalarını istemiyorlar 

PARlS, 30. A.A.- M. Briaı.d, hafta ı insi)ix •e fraa•ıx m.ü..-Jütleri ilk rapor· 
t&tilioclea ••elet etmiı •e Cemiyeti alt- larnu cem.iyeti akvama aöndermitlerdir. 

•aın meclisinin dun .1c,.m1ö aiali c.ı•e-- Tien-Tsinde vaziget gergin! 
sine iıt:irak eylemİ.ftir; mümaile1h, mii-

Garp cepbesmde ber gün bir 
•Z daha harp nizamını meyda
na getiren İsmet Pata bir ta• 
raftan da ordu içine kadar ya. 
yılmak isteyen hiyanetle milca 
dele ediyordu. O günün mecli
sinde yukarıda dediğim gibi fU 
manzara vardı: 

1 - HiliEet ve saltanat da
vacılan, taraftarlan. 

2 - Rejiyonlu (maballi) fi
kir sahipleri. 

3 - Büyük davayı anlamak 
la beraber büyük ıefin şahsına 
muarız olanlar 

Büyük Muıı.tafa Kemal Paşa 
Türk tarihinin materyalist cep 
hesinden aldığı kudretle ortaya 
attığı dava tarihin en haklı da
vasıydı. 

Bu devleti kurarken onun 
her itinde, her sözünde, her ha 
reketinde, her emrinde, her du 
yuşunda yalnrz bir şey düşünü 
yordu: Arkasında ona kuvvet 
veren Türk mill~ti! 

İtte Mustafa Kemal bu mil
letin hakkını tanıyarak, dünya
ya tanıtmak isteyordu. 

Erkim Harbiye ve vekiller 
heyeti reisi Fevzi Paıa ile garp 
cephesi kumandanı İsmet Pa
ta tefin yanında mevki alını§, 
davamızı tam bu suretle kavra
mış idiler. Halbuki ortada icrai 
ve teşrii kudreti nefsinde topla 
yan bir meclis vardı. 

Mecliste davanın sadık ve 
vefakar arkadaılan tam bir kül 
halinde idi. Öteki kıaım (hila
fet ve saltanat) dütkünleri böy 
le düşünmüyordu. Lakin fela
ket bunlardan ziyade asıl bü
yük şefin tabsına muarız olan 
ekalliyette idi. 

Bu azlık muhtelif meslekler
de, devlet hizmetlerinde bulun
muş insanlardı. İçlerinde kıy
metsiz olanlar kadar vasattan 
yukarı olııolar da vardı. Lakin 
bunlann gözlerini garaz bürü
müştü. 

lstanbulu 11erelim sulh 
olsun I 

Vehbi Ef., bir gün Dahiliye 
vekilinin odasında iken bize ö
teden beri teklif edilen sulh 
şartlanndan, müsalahadan söz 
açılmıftı. Zaten bazı İngiliz 
yüksek rütbeli zabit ve memur 
ları ıahsi te,ebbüse giriıerek 
ricalimizle temasa çalııırlardı. 
O günlerde binbatı Harri na
mında bir zabit böyle bir talep
te bulunmuttu.. Bunu işiden 
Vehbi Efendi Dahiliye vekiline 
aynen şu sözleri söylemittir: 

-Allah fU adamdan razı ol
sun. Bize böyle bir sulh teklif 
ediyorsa ne güne duruyoruz. 
Canım fU Trakya Trakya de 

nilen yer Rumeli değil mi?Asır 
!ardan beri Anadoluyu yıkan 
Rumeli belasından kurtuluruz. 
Şu İstanbul ile Trakyayl ter 

kedelim. Anadolu bize kalır .• 
Derhal sulh olalım. 

Orada bunu itiden Mehmet 

Bey (Çanakkale) bunun cevabı 
nı vermekle beraber meseleyi 
gelip mecliste bize anlattı ve 
bizce esasen malum ve muay
yen olan me,'um zihniyet bir 
defa daha tezahür etmiı oldu .. 
İtte bu bilifetçiler Mustafa Ke 
mal Paıanm yarattığı eserin 
mimarlarına (kongreciler) der
lerdi. Bunda miıkin ve kaba bir 
ibham vardı. Guya din cephe
sinden hilafet minasına kartı 
bizi bir garp tabiri olan kongre 
ci demekle halka kartı küçük 
göstermek istiyorlardı. Halbu
ki dinin muktezasını yapan ken 
dileri değildi. 

Hilafetçi güruhu hala bu 
maskaralıkta bir kuvvet, bir la 
hutilik, bir manevi kudret ara
yorlardı. 

Düşünmüyorlardı ki; Bağ
datta hilafete nihayet veren 
Hülağu istilismdan sonra ar
tık kimse kalmamı§tı.. Bir çok 
seneler sonra bir siyasi maksat 
la Mısır sultanı iki çıplak çöl 
arabmm tahadetile bir zenciyi 
son müstasımm evldından ol
mak üzere Kadıya mahkemede 
de tescil ettirerek ortaya çıkar 
dığı bir gayri tabii işti ve Ya
vuz da işte bundan hilafeti H• 

tın almıttı. Lakin bu Türkün 
sırtnda yük olup gitmekten baı 
ka bir şeye yaramış değildi. 

Dipdiri dünya işlerile bu hi
lafetin ne alakası vardı? Husu 
sile vatan cephelerinde, şeref 
meydanlarında düşmanlarla çar 
pışan Mehmetçiklerin kurtuni
le yaralanarak lstanbul hasta
nelerine yatırılan dütman yara 
lılarile halife, sultan, ıehzade, 
sultan hanımlar koğuf koğuf 
dolaşarak tekerlemeler, sigara 
lar takdim ediyorlardı. 

Ve sonra.... Bunlar müslü
mandı, hilafet erkiiniydi ve bi
zim Mehmetcikler de vazi'var
lıkları ile dünya tarihini yara
tan Türk çocuklariydi! 

lşte meclisteki hiliifetçil..er, 
hala, hala müstehaseye can ver 
mekle uğraşıyorlardı ve onlar 
her hareketin ancak bu kok
muş ve bula,ık şahsın namına 
yapılmasını istiyorlardı. Bun
lar hiç olmazsa bir kanaat sahi 
bi idiler. Bu batalı görü§, yal
nı~ ve çürük kanaat kendilerini 
hilafete sevketmekleberaber on 
lar memleket selametini bunda 
görmek gafletine düşmüşlerdi. 

(Devamı var) 

Yedi 
Rus casusu 

Lehistanda salben idam 
edildiler 

V ARŞOV A, 30 A.A. - Sov 
yet Rusya hesabına çalıımakta 
olan yedi casus salben idama 
mahkum edilmiştir. Reisicüm· 
hur mahkômlan affetmekten 
İmtina eylemiş olduğundan 
hepsi idam olunmuılardır. 

tealüben M. Yoalıı::İ:&.a•a'yı kabul etmit •e TOKlO, 30. AA.- Tiea.-Tainden Ren 

Japon murahhaaı lı:endiaine bir nota te•· 
di et.mittir. Bu notada yeni bidisele.rin 
önüne geçmek için Cemiyeti akvaın tara· 
hndan tavsiye edilmit olan usul haldan• 

da Japoa7aru-n terdetmekte oldukları iti· 
ra.zlar tasrih edilmalr:tedir. 

Meclia, iki tara.itan bitaraf ma,.JUt
lerle temasa sirmel•rini talep etmekte· 
dir. Malüm olduiu veçhile, mat'ki ita 
mÜfahite1rin pek mühim bir rol almak

ta olda.ld.&.rtft.J sö7le7erelıı: bir takım iti
r~%.lar dermeyan etmiıti, dün aktam. M. 

Yoakiza•a, Japonya.nın müıahi.tlerin Man 
çurideki Çin-Japon iflerine kanfnıama• 

anu arzu etmekte bulunduiunu be7an et
mittir. 

Hiç beldenilmiyeo bu akaUlamel. mec· 
lia rei.ai. ile au.aım son derecede müte .. 
hayyir etmitti.r. Meclis reiıi ve az.ası, 

nı •on derecede mütehayyir etmittir. 
Meclis reiıi ve au.aı, gerek Çin ...-e ce• 

rek Japonyanın Kins·Tcheouda tahattiit 
etmit olan ku..-yetlerin maka.aıdı hak.lan· 
da.ki mütekabil enditelerin cemi7ete hil

dirmiı olduklanndan dolayi, aulbun mu
ha.fazaıınr temin saddrnda m.ec.liı tarafın· 

dan siritilecek her türlü tetebbüaü mem· 
nuniyet1e kabul edeceklerini ümit edi7or· 
lardr. 

M. Briand•ın, J.ponya taraftndan &er• 

dedi.len mülahazalara bu mU.lde cevap 
vermesi. muhtemeldir. Tarafeynden biri 

ieJ mediı arumda bu yeni ihtilülar, 
Kinı-T cheou meselesini umumi alaka 
merkezi haline setirm;ıtir. Fil•aki, bu 
mesele M. Caimoucho ile M. Stimson a• 
raııncla tiddetli bir münakaıaya sebebi
yet vermiıtir. M. Stimson, Japonya ef· 
kin umumiyesindeki. gersinlikten bahset 
mit ye Certıiyeti akvam tarahnd.n mÜt· 
tefika• bbul ed:ileceii muhakkak adde· 
dilen kararan, mec1iain daiılmasmı mü· 
tealcip yeni bir ..-ahim hidise zuhuru tak~ 
di.rinde filen bü.kümden sakit olacaiım 

aöylemiftir. 
Bu umumi korku, ıereı mecliı reiai.

sinin ve serek azanın mecli.ı mesaisine 
hitam hitam vermek huıuıunda pek fu.Ja 
iıtical göıtermemelerini izah etmektedir. 
Mümaileyhim, Kinı·Tcbeouda ..-aziyetin 
İtminanbalıt bir istikamet almaır İçin 

birkaç ıün beklemeii tercih eylemekt•· 

dirler. 

A-!üşahitlerin ilk raporları 

co ajansına bildiriliyor: 
Japon ku••etleri kumandanı ile Çin 

kuTTetleri ku~danJ Vanı·Tchou· 

Tclıan• araııncla müzakereler cereyan et
mekte olma.ama raimea ..-aaiyet serıia 
olmakta berdeYamd.r. 

Dairende yola pkanlm.&f olaa ..-e 

Tien-T ıindeki lr:u....-etJeri tak...-iye edecek 
Japoa piyade mifrez:eainin yalanda bu· 

raya mu•u.alabaa inli.av olunmalıı:tad.Jr. 

Moukd•nde tüfek s•sleri I 
TOKlO. 30. A.A.- Moukdend- Re• 

10 ajanauıa bildirildiği.ne söre tel'MD ... 
deki Japon muhafızlarından bir nöbetçi. 
iki defa bir Çin tak.isinin taarruzuna ui· 
ramıttır. Askerler, hem.. mütaa.rrmra 
petine takılarak arama(• kallatmıtlarsa 

da kaçmağa mu•affak o1mu,tur. 
Şehirde endite hüküm sürmekte beni• 

'\lamdır. Hemen hemen her a.lıı:ıam tüfek 

saleri etidiliyor. 

M. Stimsona karşı infial 
sükunet buldu 

LONDRA, 30. A.A.- Tokiodan Reu· 
ter ajansına bildirildiiine söre Vaıbinı· 
tondan selen ve M. Stimsoo."ua Japonya· 

7a kartı bir takım ittihamlarda bulun· 
mut olduj:un.a dair olaa haberleri tek· 
:r.İp eyleyen reımi telırafla.r üzerine ef· 
krı umumiyede bisıl olmuı olan muvak· 

kat İnfial sükünet bulmuftUr. 

Ma-Chan-Shan Tsitsikar' a 
gelecek 

TSITSIKAR, 30. A.A.- Henü.:r. tee7· 

J'Üt etm.e7en. haberlere nazaran ceneral 
Ma·Chan·Shan'ın 3000 aakerin batında 

olduğu halde Hailundan buraya müte· 
veccihen hareket ettiği söylenmektedir. 

Bitaraf bir mıntaka 
TOKIO, 30. A.A.- Cbaasbaida bulu.

nan Japon maslabatp:an , bitaraf bir 
mıntakanuı teaiıi hususunu münakata İ· 

çin Nankindeki Çin hariciye nu.ırm.r Eİ· 

ya.ret edecektir. 

Çin, teklifi kabul etti 
NANKIN, 30. A.A.- Hükiım.et Çin•• 

Japon askvf7Q araıınd.a bir Pl'P't•aaı• 

önün• ıeçm.~k maksadile MançRl'İ de bi .. 
taraf bir mın.taka TUCUda setirilmeai 
baklandaki ıoldifii Çin'in derhal bbal 

PARIS, 30. - Mançuriye sitmif olan edeceiini bldinnittir. 

Budapeştede 1 darbei 
hükumet akim kaldı 

Darbei hükumeti tertip edenler 
"Macar intibahı,, cemivetindendir 

~ 

VIA YNA, 30 .A.A. - Niıll\ resmi Ma· 1 mittir. 
car teblijinin tek.lifine raimen sazeteler, Caz.eteler, bidayette pren.a Ottonun ••· 
birçok binaa.lnn ye ne:r.aretlerin ekıeri- det etmiı olduiuna ihtimal ..-erilmiı bu .. 

•inin itıaJi a. ba1h7acak olan da.rbei hü.- lunduiunu ve fakat bu haberin bili.hare 
kWneti Uz.trlatlllf olanların isimleri.ai tekzip edildiiini yazmaktadır. 
netretmektedir. Bu zevabn "Macar lnti· Prape sueteleri, timdiki Yukuab Ma· 
balu" namındaki Yatanper•eler cemiyeti. cariatan hiilrUmet:inia t ... düf etmekte ol· 
ne mensup olduk.lan ıö7leniyor. Meb"us duiu müıkü.li.ta ve bilhaııa Karolü ka· 
larclan M. Buda..-ar711in iami de z.ikrol111l· bineainin ittihU'.lfta karar ••rmiı olduiu 

malı.tadır. Caz.eteler• naaaraa. b• zat, ikti.aadi teclbirlerio memurlar •• aıker· 
darbea hülr.ü.metteıı aonra b.at..-ekilli.k •a~ ler aTasında uyandı:rm•t olduiu nıe.tn· 
zifeıiai dena.bte edecek •• Franaııc Sahte nuniyetsizllie atfetmektedir. 
buıknotlan nıeaeleainde büyük bir rol Sür"atle ilerlemit olduklanndan •e 
oynamıt olan jeneral Haitz te harbi7e ha•alarm pek fena citmekte olmaıtndan 
nazın olacakh. dolayi Japon ku.yyetleri f-a bir vazi7et· 

Budapettede müatatir So17al depok· te bulunmaktadular. 

rat ıaEeteleri müsadere edilmi•tir. 
PRAC.UE, 30.AA.- 27·28 secesi Ma· 

car zabıtasının icraıına tevesıül etm..İf 

olduiu tevkifat haberi, Çekoaolvak7a 
matbu.atında büyük bir he7ecan tnlit et· 

Diier ta'f'aftan, souk 7'iaündea flllcu· 
bulan zayiat miktarı fazla.dır, 350 kiti 
h..arp eclemi,.ecek hale a.t.ıittir. 

Nihayet, ıarki Çin demiryolluı idareti 
itlerine lıiçbir müdahele de bulunulma .. 

/ktısadi Kronik mittir. Yeni seneden sonra da, 
her iki ayda bir, yeniden liste· 
ler ilan edilecektir. Listelerin 
tanziminde esas, fazla ithalatı 
azaltıp, onu eksik ihracatın se 
viyesine indirmektir. 

len kambiyonun tediye müddet 
leri ile bir değildir. Bugünkü 
ticarette tediye müddetleri de
ğişmiştir. Ve maalesef aleyhi
mizde bir tekil almıttır. 

• 
lktısat Muvazenemız 

1 - Gümrük tahdidi 1 Y~· Baıkuma müsaade edil- Kambiyo ve gümrük hak-

k 
• .. k mıyor. Bugün, kambiyo almak kında şu kısa izahattan sonra 

ve ambıyo mura a· için müracaat edenin, eğer mü düşünülebilir. Acaba, iktısat 
besinde noksanlar racaat ticaretten dolayı ise ha- müvazenemiz için bu iki tedbir 

kiki idhalata delalet etmesi la- kafi midir? 
İktısat müvazenesi istiyo

ruz. İstiyoruz ki, Türk mille
tinin dııarıya verdiği para ile 
içeriye aldığı para teadül etsin. 
Bunun için iki sene evvel kam 
biyo rnürakthesi usulü koy
duk. Bunun için gümrük tah
didi yapıyoruz. 

Kambiyo mürakabesi usulü 
koyduk, çünkü memleketten 
o kadar kambiyo çıkıyordu ki, 
eğer bir frenle durdurulmazsa, 
bütün millet serveti eriyecek· 
ti. Mürakabe konduktan son
ra yalnız müsbet ithalata kar
tılık kambiyo ile müspet ihti
yaca karşılık kambiyo verili· 

zım gelen vesikalarına, müra- Derhal cevap verelim: Ha
caat diğer zaruretlerden dola- ;yır! Bu hususta evvela gümrük 
yı ise hakiki ihtiyacı göstenne hakkında sonra kambiyo hak· 
si iktiza eden mesnetlere bakı- kında iki mülahaza serdedece
lıyor. Kambiyo müsaadesi o ğiz: , 
surette veriliyor. Ne havayi . Birinci mülahaza: 
maksatla, ne de spekülasyon En iyi şeraiti alarak diye. 
veya it çevirmek maksatlarile lim ki, gümrük tahdidi ile it
kambiyo müsaadesi verilmi- halat ve ihracatımız (Gümrük 
yor. kaydında) teadül ediyor. Bu-

Gümrük tahdidi, kambiyo na rağmen dahi, aradığımız ha
tedbirini ilan al eder. Tahdide kiki teadül olamaz. Zira idha· 
göre, memlekete girecek eşya lattan dolayı harice verdiğimiz 
tüccarın takdirine göre değil, kambiyonun tediye müddetleri 
devletin tayinine göre girecek vardır. 
tir. Devlet, yeni seneye kadar Bu müddetler, ihraca,ttan 
azami ne girebileceğini ilan et dolayı hariçten bize gönderi-

Dün, ithalatta, kısa veya u 
zun vadeli kredilerden istifa
de ediyorduk. Bugün, ithal e
dilen eşyanın konıimentosunu 
bankadan çekmek için bedeli
ni yüzde yüz bankaya tediye 
lazım geliyor. Keza dün, ihraç 
ettiğimiz e,yanın bedelini sür
atle aldığımız halde bugün bu 
bedelin küçük lasmmı maim 
sevkinde, fakat ehemmiyetli 
kısınını maim muvasalatından 
çok sonra alabiliyoruz. Cari te 
diye tekniği, lehimizden, aley 
himize dönmüştür. 

Bu sebepten dolayıdır ki, 
son gümrük tahdidimizle, itha 
lat ve ihracatımız, (Gümrük 
kayıtlarında) teadül ediyor gö 
rünse de, hakiki para teadülü 
temin olunmuş olmaz. Bu ha
kiki teadül, belki uzun zaman 
fasılalarında mümkün olabilir. 

Sof ya 
Hadisesi 
Bulgar .. Sırp münase

batı gerginli-
ğini muhafaza ediyor 

SOFY A, 30 A.A. - Sofya
daki Yugoslav sefareti binası 
önünde vukua gelen hadt,eler 
münasebetile dahiliye nazırmm 
yapmış olduğu itirazlan kifi 
addetmeyen Belgrat hükômeti, 
Sofya' daki elçisi vasıtasile Bul 
gar hükUmetine bir protestom. 
me tevdi etmittir. 

Yugoslavya elçisi, hükôme
tiııe rapor vennek üzere Belıı
rada gitmiftir. 
Sırp gazeteleri ne gazıgor? 

BELGRAT, 30 A.A. - Yu
goslavya efkin umumiyesinde 
T rianon muahedenamesinin yıl 
dönümü münasebetile Sofya'
da vukua gelen hadiseler dola· 
yısile hasıl olmuş olan fevkali 
de heyecan devam etmektedir. 

Belgrat siyasi mahafili, son 
derecede soğukkanlılık muha
faza etmekte ise de bu lıadisele 
rin vahim neticeler tevlit ede
bileceğini gizlememektedirler . 

Gazeteler, "Harp isteyen 
Changhai' daki Çin talebesi gİ· 
bi hareket eden", Bulgar talebe 
si tarafından bu kabil nümayİf 
ler yapılmasının nabehengam 
olduğunu kaydetmektedir. 

Yeni ingillz 
Tarifesi 
Lehistan da M. Zaleskiyi 

Londraga gönderiyor 
V ARŞOV A, 30. A.A.- Si7aıi mahafil, 

M. Zaleıkinİn Londrayi Eİ,.aretine büyük 
bir ehemmiyet atfetmektedir. Bazı ma• 
lıafil, Leh.iatandaıı lnsiJtere7e ithal eda. 
melıı:te olaa zirai ...-e si.nal mabauller tari· 
feai.ain tell&ili içia IQÜtekadd.im bir takım 

teıebbüsler icrau muhtemel bulunduiu 

mutaleaıınd.ad.ır. 

Diier bazı mUafil, M. Zaluki ile M. 
John Siman arasında temas ..-ukua sel
mesinia me•11uu bahıolduiua.u beyaa T• 
hu tema•İn talııdidi tealihat konferaası 

arefuinde h-.iw: olduiu ehemmiyete ita.ret 

eylemektedir. 

M. Fldndin ne yapıyor? 
LONDRA. 30 .A.A- M. Flaodin ilo 

refibu. dG• aktam üstünü. Franbamda 
a.P.-m..ltlerdlr, Orada Sir Gomer ile L ... 
dy Benyain ıınisafiri olmut1ardır. 

Mümalleylıimanın. ziyaretleri tamamİ· 
le hususi olmakla beraber (M. Flandin 

Ha't'a• ajansı muhabiri ile aörütti.iiü ••· 
rada bu husu• baklanda bilhaaıa iarar 
et:miıtir,) Fran.a maliye naı:ırı yemek 
eanasrnda birçok s::e..-at ..-e billıasaa lord 

Reydins ..-e Vestminster Bank müdürü 
ile mülikatta bulunmak fırsatını elde et .. 
mittir. Sir John Simon, dün Londrada 

M. Flandia'i kabul etmittir. Kabul eırıa· 
aında M. Ne..-iUe Cbamberlain •e M. Run 
cim.an bulanmuılardır. 

M. FalndiD'in bu fırsattan biJi.atifade 
milli müıkülitın lıi.llini ve elde bulunan 

ıermayelerin uzun Yade ile ikrauna. mü· 
•aad• babıolacak itimadın a..-detini Fran 

HAi• ne suratle derpİf etmekte olduiu· 
nu iu1ı eylediii biJdiriliyor. 

M. Flli.ndin Fransaga 
audet ediyor 

LONDRA, 3-0.A.A.- M. Flandin, ... , 
19 d-. hareket etmiıtir. 

Mü.ma.ileyh, hafta tatili eabaa•ında bir~ 

çok x .. ata m.G.IW olmuı Te Fransanm 
1n&lt müılcültm halline ve itimadın tekrar 

leeltii.ıüne ait olan tea:lni izah ..-e teırib 

için bu teli.kilerden istifade etmttir. 

---·-·-------······-
mtfhr. Ve demiryo)u m.mtalı:aaıa.da hi~

bir Japoa kuYTeti bu1u1UDamalr.taclar. 

Fakat birkaç aylık kısa müd
detler zarfında, faz teaadüfle 
rinden sarfınazar, mümkün de 
ğildir. 

Binaenaleyh, gümrük tah
dit listelerinin, ithalatımızda 
ve ihracatnnızda bugün cari te 
diye ıartlan dütünülmeden 
ihzari, beklenen faydaları ta
mamile temin edemez. Yeni liı 
teler tanzim edilirken, giren 
ve çıkan eıya.nın gümrük kayt 
lanna göre teadülünü değil, 
o eıyanın tediyelerine göre te
adülünü düşünmek icap eder. 

İkinci mülahaza: 
Kambiyo mürakabesi, ka

rarnamelere göre çalışarak, an 
cak zaruri tediye mecburiyetle 
rinde ve müspet ithalatta kam 
biyo ihraç müsaadesi vermek· 
le, bu mürakabeden beklenen 
faydaları veremez. Kambiyo 
mürakabemiz, ithalata. tekabül 
eden kambiyoyu veritor. Fa
kat harici ticaret yaln:~ bun
dan ibaret değil. Haric; ticare 
tin biı· de ihracat tar ·, var. 

. . ·~ . ı . ~ 

D~i 

Bugün kar yağacak m 
Bulgaristanın her tarafına kar yağ 
mıştır. Hararet nakıs sekize düşt' 

Gece Y eşilköy rasat merkezinden aldığunız malumata gör 
bugün havanın karlı geçmesi muhtemeldir. Karadeniz sahiller' 
ne de kar yağması ihtimali mevcuttur. 

Gene Y eıilköy rasat merkeziden öğrendiğimize göre Bul 
garistanın her tarafına kar yağmaktadır. Gündüz Sofya'da ha 
ret derecesi nakıs altıya, Ruıcuk'ta ise nakıs sekize düşmüştür. 

Dün Ankarada da kar yağdı 
ANKARA, 30 (Telefonla) - Bugün sabahtan beri Anka 

ra'ya fasıla ile kar yağmaktadır. 

Yeni liste K. evvelin 
onunda ilan edilecek 

ANKARA, 30 (Telefonla) -Yeni kontenjan listelerini tet 
kik ile nıe~gul komisyon mesaisine devam etmektedir. Ticaret ve 
S11nayi umum müdürlerile gömrükler umum müdürü, tetkiki mil 
kavelat dairesi reisi ve Ziraa.t umum müdürü komisyon mesaisi 
ne İştirak etmektedirler. 

Gümrüklerden alman bu:ı mütalealar tetkikata esas teıkil 
etmektedir. Yeni liıte 3 aylık olarak tanzim edilecek ve K. Evve 
lin onunda ilan edilmit bulunacaktır. 

Evrakı nakdiyemizi karşılaştırma 
için hükumetin mütevali tedbirleri 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Maliye vekaleti nakit işleri 
müdürü Sırrı B. bu sabah Ankara'ya geldi. Sırrı B. beraberinde 
Amerika' dan gelen altınları ve ihtiyat evrakı nakdiyeyi getirdi. 
Gelen evrakı nakdiye miktarı 94 milyon liradır. 

Altmlar Kibrit lnhisannı deruhde etmit olan şirketin 10 mil· 
yon dolarlık avansına mahsuben verdiği dövizlerin mukabilidir. 
Bu altınların Cümhuriyet Merkez Bankasına intikalı evrakı nak· 
diyE:mizi karşılamak için hükumetin tevali eden tedbirleri arasın 
da mühim bir mevki tutacaktır. 

Kararnamenin tatbikatı dolayısile 
_tereddüdü icap ettiren vakalar 

ANKARA, 30 (Telefonla) - Gümrükler umum müdürlüğü 
kararname tatbikatı dolayısile tereddüdü icap ettiren bazı nokta 
!ar hakkında Maliye vekaletine müracaat etmiştir. Bu noktalar 
arasında memleketimize getirilen veya gönderilen hediye eşan· 
tiyon gibi eşya ve muhacirlerin beraberlerinde getirecekleri em· 
val ve kaçakçılık neticesi elde edilen ve memleketimize idhalle· 
rinde döviz farkını istilzam etmiyecek mallann k->ntenjan liste.i 
ahkamına tabi tutulup tutulmıyacağıdır. 

Gazi Hz. Amerika - Türk dostları cemi
yetinin ikinci reisini kabul buyurdular 

ANKARA, 30 (Telefonla) - lsveç ve Holaıula sefirlerinin 
kabul resimlerinden sonra Gazi Hz. Amerika - Türk dostları 
cemiyetinin( ikinci reisi M. Yenigs'i huzurlarına kabul buyur· 
muşlardır. 

M. Yenigs Amerika'ya avdet edeceğinden Gazi Hz. ne ve
dalarını arzetmi.ş, Reisicumhur Hz. de Amerikalı dostumuza iın· 
zalı bir fotografilerini hediye ederek Türk - Amerikan dostluğll 
yolunda mesaisinden dolayı memnuniyetlerini beyan buvurmut· 
lardır. 

Gazeteciler birliğinden istifalar 
'ANKARA, 30 (Telefonla) - Gazeteciler Birliğinden isti· 

falar tevali etmektedir. Aka Gündüz, Mecdi, Bilal, Adil ve Sa· 
bahiddin Beylerden maada bugün de müessiılerinden Namık, 
Yakıt muhabiri tlhan, Anadolu ııazetesi muhabiri Enver Beyler 
biı·likten istifa etmiflerdir. 

Bulgar Başvekili dün akşam Sof· 
yadan Ankaraya hareket etti 
SOFYA, 30 A.A. - (Balkan muhabiri mahsusumuz bildiri

yor): Ba,vekil ve Hariciye Nazm M. Mutanof, büyük bir heyet
le bu aktam 20,10 da Ankaraya hareket etmektedir. Sofya maha· 
filinde Yugoslavya hariciye Nazın M. Maringoviç'in de bu ak· 
şam Varşovaya hareket ettiği haber alınml§tır. 

Halbuki kambiyo mürakabe
miz, ihracattan dolayı memle
kete girmesi iktiza eden kam
biyoyu hiç mürakabe etmemek 
tedir. Etmemesine sebep, çıka 
rdan üç kararnamede de kam. 
biyonun dışandan içeriye mü
teveccih bu hareketi hakkında 
bir sarahat olmamasıdır. Kam 
biyo mürakabemiz, tam değil 
yarım bir eserdir. Kambiyo 
mürakabemizin, tam faydalı bir 
müessese olması icap ediyor
sa, İçeriden dışarıya mütevec· 
cih kambiyo hareketini dahi 
kontrolu altına alması zaruri
dir. 

ihracatçısınız. Türkiye'den 
harice mal ihraç ediyorsunuz. 
Mukabilinde ecnebi kambiyo a 
lıyorsunuz. Almak kafi değil
dir. Bu kambiyo memlekete 
girmelidir. Ancak bu surette, 
ithalattan dolayı çıkan kambi
yonun menfi tesiri izale olu
nabilir. Halbuki biz, bu nevi 
kambiyo hareketini takip etmi 
yoruz. N" oluyor? Öyle bir va 

ziyet hasıl oluyor ki, (Milli ıer 
mayenin firarı) adile yadedi· 
len hadise meydana çıkıyor. 
İktısatça dütünülecek olursa, 
bu fU dernektir ki, milli ser· 
mayemiz ihracat malı şeklinde 
memleketten çıkıyor, terki ta· 
biiyet ediyor, hariç memlekete 
hicret ediyor. Orada tavattun 
ediyor ve bir daha dönmüyor. 

Diğer memleketlerde kam· 
biyo ithali keskin surette kon· 
trol edilmektedir. Her ihraç e 
dilen e§yanın kambiyo hesabı 
sorulmaktadır. Bunun için ih 
raç edilen e§yaya karıı, ne ka 
dar kambiyo girmesi lazım 
geldiği kaydedilmekte, zaman 
zaman aranmaktadır. 

Macaristan bu memleketler 
dendir. Son günlerde Alman· 
ya da, Macarları örnek aldı. 
Yeni bir kambiyo kararnamesi 
çıkardı. Yedinci numaralı kam 
biyo kararnamesi adını taııyan 
bu son kararnamenin birinci 
n:addesi şöyledir: 

"Alman iktısat sahasından 
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Eyi be tra 
Ekonomi Vili·yette 

Mavnadan sonra çuval ~:!ah 
kıtlığı da başladı Prog:ram . u;-kan 

Ofis, çuval ithalatının kafi olup 
olmadığını tetkik ediyor 

Gümrüklerde idhalatı tahdit için 
•lıııan yeni tedbirler me)'dana bir 
Çuval kıtlığı çıkarmııtır. 

Çuval, ihracatımız üzerinde mli
laiın bir rol oynamaktadır. Bundan 
"'8aU çuval fiatleri çuYalla alınıp 

&atılan mallann fiatleri üzerinde de 
ıniibim bir 8mildir. 

ihracat ofiai kontenjan liıtelerde 
konulan çuval idhalat miktarlann ih 
tiy•ca k8fi olup olmıodıiıoı tetkik et
lllektedir. 

Yunanistana 
ihracabmız 

buğday 
arbyor 

Son bir •J' :zarfında Jıaiday ilt
?acatımız mühim bir yeı.u- baliğ 

ol....ı.tadır. 

Bufdlıy ihracı ııahuında yeni ol
duiumuz ve benüz ihracata bu aene 
1-ttadıfmıız halele Türk buğdaylan 
~ piyualarda iyi bir mnki •lmıı 
tn-. BilhaHa Yanaııiıtan buğdaylan
lllız için iyi bir mahreç bulunmakta
ıfu.. Yalnız alikadarlar Yunanistan 
lıı.ğday piyasasmın devmılı olmadı
tı ı..n..tindedirler. 

Yunaniıtamn aenevi Jıuiday İl
Iİhlikib 600 bin tondur. Halbaki 
l'unanütanın •tct.y iıtilualitı.,.. 
~ 100 bin tondur. Aradaki farla 
l°u....Uıtan idhale mecbur bulunmak 
tmdır. Bünu nazarı dilduate olan Yu
..., biikümeti Vardar ba...ıiıincleki 
... taldıim ten• - kunatulmaaı -
lııa. ııilmİftir. Ba havalide buğcloıy 
airuti )'apd-ı.tır_ Ba aeloeple Y u

...Uıtanıa yalan :ıaımanda ihtiyacına 
lıifayet edecek buğday iatihaal ede
lıiıecefj aalqdınaldadır. 

İki ıene arasında 
ucuzluk farkı 

Ticaret Oclaaı 1930 aeneai toptan 
.. Ya fiat endekaiai bazırlamııtır. 
L. _Odama bu eadelui bilcümle rıat
..... a takip ettiği aeyri ıöıteren çok 
-.ıereaaaa rakemlen ihtiva etmek
ledir. Endekse nauran 1930 aeneain 
~ lıtanbul'da hayat 1929 a nazaran 
flnıdiye kadar ııöriilmiyen bir nia
~te ucuzlemııtır. Tabii bu dliıük
~k toptan qya fiatleıi üzerinde tes-

t e~miftir. Toptan abnıp, aatdan 
lıeı- anı etYa fiatleri ı930 ıenesinde 
Sok tenezzül etmiıtir. Bilbuaa IR6-

Kambiyo Borsası 
lıterUa 741,00 Kuroa 15,0f,OO 

Dolar G,47.22,00 ~lflDI' 9,91,08 

franfr 12,06 Pezeı. !i,6J,S6 

Liret 8,16,50 Raytmarlı 1.98,t: 

Frank B. 8,19,17 Zloti 

Drabml 86,41,25 Pı.,..ıı 1,.'17,15 

-Pranlı l :Z,43,15 Ley 86,25 

Len 116,75,00 Dlaar 2ti,80 --Florla ı.J7,06 Çervoneç 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

954 
51,00 

247 

Esham ve T ahvil!bn nevi 
lotııı:razı dablll 
Düyuna mavabbldı 
l1ı:ramlyell Demlryollan 

98,50 

•.ao 
0,00 

vadı gıdaiye fiatleri bu meyandadır. 
Bu tenezzül yüzde 12 • 15 niıbe 

tinde görülmektedir. 

Yumurta fiatleri 
Yumurta fiatlerinde son zaman

larda görülen tereffü durmuştur. 
Kış:n geldiği için tabii telakki edil
mek lazım gelen bu fiat yükseliıine 
Fransa yumurta kontenjanının dol
mu.. olmaıı mani olmuştur. 

Maamafih buna mukabil Yunanis 
tan ve lspanya'ya ihracabn artması 
fiatlerin düşmesine mani olmaktadır. 

Ticaret ve 
Sanayi bankası 

Ticaret müdürliilii ialı
kikat yaptırıyor 

• 
lıtanbul Ticaret müdürlüğü Ti-

caret ve sanayi bankasının vaziyetini 
tetkike baılamışbr. Bu İte ıirketler 
komiaerlerinden Remzi Saka ve Hay 
reddin Beyler memur edilmiştir. liıi 
komiser bir kaç gündür tetkiklerine 
devam ebnektedirler. 

Ticaret müdürlüğü bankanın va
ziyeti hakkında efkarı umumiyeyi 
tenvir İçin böyle bir tetkike lüzum 
görmüttür. 

Diğer taraftan banka mecliıi ida
re reiıi Arif P8f& ve birkaç aza hüku 
met merkezindeki teıebbüılerine de
Yam etmektedirler. Bankanın lıtan
bul' da bulunan eml8k ve emvalini 
lrarıılık göıtneceği aöyleamektedir. 

Paris borsasında atalet 
PARJS, 30 A.A. - Temps 

Financier, Paris bonaaında a
taletin devam etmekte olduğu
nu yazmaktadır. Filvaki, geçen 
haftanın bilançosu yeni ziyan
lar kaydetmiıtir. Daimi suret
te alil bir halde bulunan piya· 
sada anzalarm miktan fazla ol 
muttur. Hatti bazen bunlara 
karıılık bulmak mütkül olmuıt 
tur. 

Büyük Alman banka
ları birleşiyor 

BERLİN, 30 A. A. - Hü
kUmet ve bankalar mahafili, 
büyük Alman bankalarının 
grup halinde bir araya getiri). 
mesini derpit etmektedir. 

İstişari iktisat komitesi.le 
bankalar komisyonu da bu me
seleyi tetkik etmektedir. Danat 
bank ile Privat Commerce Ban 
kın birlettirilmesi tasavvur edil 
mektedir. Bu birleıme Danat 
Bank'a tedrici surette hususi 
mahiyetini iade edecektir. Al
manya bu suretle deruhte et
mit olduğu teminattan yavBf, 
ya vat sıyrılacaktır. 

Bu projenin tahakkuk saha· 
sına isali birçok mali meselele 
rin hallini ve bilhassa bunun 
diğer kredi müesseseleri ve me 
sela Dreaner Bank üzerinde hu 
sule getireceği akislerin iyice 
tetkikini zaruri kılmaktadır. 

Uskumru fiatleri 
Bir haftadanberi devam e

den fırtma haaebile balık tutu-

nu be ~ ına:: 
tatbk eni iyor 

Vilayet mülhakatında yola 
olan ihtiyaç çoktur. Bilhassa 
Çatalca'nın yollan bozuktur. 

Mülhakat yollarının intaatı 
için eskiden bir program yapıl
mı§otı. 

Bu program bütçenin imka
nı nisbetinde tatbik edilmekte
dir. Bu cümleden olarak Çatal
ca - Çekmece yolunun ihalesi 
yapılmıştır. 

Yalova iskelesi ile Kaplıca· 
lara giden yolun yeni kısmının 
asfalt kısmı da ilkbaharda bit
miş olacaktır. 

Sinemacılar heyeti 
Sinemacıların filim tahdida 

tının genişletilmesi için teşeb
büsatta bulunacak heyeti Anka 
ra'ya gitmittir. 

Fırtına devam 
Ediyor 
Karadenize çıkacak olan 

vapurlar bekliyorlar 
Bir hoftadan beri Karadenizde 

devam eden fırbna son gÜnlerde bir 
az ıükUn bulmuı ve Karadenizde ic
rayı sefer eden vapurlann aerbe.tçe 
yollanna devamına imk8n vermiıti. 

Dün sabah hava birden bire de
iiıerek tiddetli bir knrayel fırtınau 
ba,lamııbr. Rüzgir gittikçe tidcleti
ni artırmı§tır. Fırbna en çok Kara
denizde b.iuedilmiıtir. Bu aebepten 
Karadenizde seyrüsefer eden gemi
ler çok müıkülat çekmiıler, bil.":'ıaa 
küçük merakip fırtınanın teaınyle 
yollarına devam edemeyerek yllkın 
limanlara iltica etıniılerdir. Fırtına 
en çok olan Zona'uldak Ye Ereğli li
manlanndan teairini ııöatermiıtir. 
Burada kömür almakta olu gemile
rin tahmil ve tahliyesinde çok zor
luk çekilmektedir. 

Karadenize çıkacak vapurlar fır
bnadan yollanna devam edemiyerek 
Boğazda ve limanda kalmıtlardır. 

Etıbba 
Odasında 
Doktorların kozançları 

bugün ıörüşülecek 
Etıbba odası heyeti idaresi 

bugün saat 14 de reis Dr. Tev
f • Salim Paıanm riyasetinde 
ft. ... alide bir içtima aktedecek 
tir. Bu içtimada doktorların ka. 
zanç vergisi ile muhtelif vazif, 
uapama:. apu!•pu !PUalj !~aı 

doktorların diğer meslektatla
rmı ızrar etmesi ve yeni hıfzıs
sıhha kanunu mucibince bazı 
tirket doktorlannın vazifeleri 
hakkında Ebbba muhadenet ce 
m1yetinin talepleri müzakere e 
dilecektir. 

lamadığından balık fiyatları art 
mıştı. İki üç gündür fırtına bir 
az sükfuı bulduğundan evvelki 
gün balıkhaneye fazla mıktar
da balık gelmiştir. Bunun üze
rine balık fiyab 25 kuruta ka
dar düflllüttü. 

Dün havanın birdenbire de
ğişmesi ve karayel fırtınası üze 
rine balıkçılar açılmamışlar ve 
balık fiatr 40 kuruta çıkmışbr. 
Fırtına devam ederse, fia,tlerin 
daha artması beklenebilir. 

• 
yerıne 

Belediyede 

Tramvay şirketi Eyibe 
otobüs işletecek mi? 
Şirket bu hakkın kendisine ait 

olduğunu iddia ediyor 
Tramvay tirketi bir müd- 1 kararmdan sonra tesisatın dev 

detten beri Eyip otobüslerinin ri için mukavelename mucibin
taşıdıklan yolcu adedini tetkik ce muayyen bir mühletin geç
ettiriyordu. Yapılan tetkikat meai lizımdır. T ukos tirketi· 
müspet netice vermit ve tirket nin mühletten evvel tesisatı 
bu hatta otobüs itletmeğe ka- devrehazır olduğundan haber
rar vermittir. dar değiliz.Eğer hakikatan böy 

Bu husus için tramvay tir- le ise biz de derhal muvafakat 
keti 15 otobüs ısmarlamşbr. ederiz. Çünkü Terkos meselesi 
Yalnız bu hatta yollar çok mü- bir tehir meselesidir. Bir an ev 
sait olmadığından, gelecek oto vel halli lazımdır. Lüzumu olan 
büsler tirketin Betiktaı - Tak- ilk taksiti de biz derhal tediye 
sim arasında itleyen arabaların edecek vaziyetteyiz." 
dan küçük ve dar olacaktır. Bu p . b l d" • 
hat şirketin tramvay iıletmesi arısten e e ıyeyı 
için ilk ve mecburi hatlarından mahkum etmişler 
olduğu için, otobüs iıletmek 
hakkını da tramvay yapılınca· 
ya kadar, haiz olabileceğini id
dia etmektedir. Şirket bu hu
susta belediyeye müracaat et
miştir. Mesele tetkik edilmek
tedir. 

Oktruva müdürü 
istifa etti 

Belediye oktruva müdürü 
Mehmet Ali B. ailevi bazı es. 
baptan dolayı istifa etmittir. 
Yerine masraf müdürü Orhan 
B. tayin edilmiştir. 

Masraf müdürlüğüne de Ka
dıköy muhasebecisi Cemal Be
yin getirilmesi muhtemeldir. 
Kadıköy muhasebeciliğine de 
kimin tayin edileceği henüz ma 
lum değildir. 

Açığa çıkanlan 
memurlar 

Belediye memurin nizamna
mesinin 40 inci maddesi heye
ti vekile kararile tadil edilmit 
ve belediyeye tebliğ edilmittir • 
Açığa çıkanlan belediye me
murlarına tazminat verilecek
tir. Tazminat verildikten sonra 
ehliyetine binaen tekrar yeni 
bir vazifeye tayin edilenlerden, 
tazminat iki ay tam ve müteba· 
kisi yarım maaş olmak üzere a
çıkta kaldıkları müddete mah
sup edilecektir. 

Memurlar için 
kanun rehberi 

Dahiliye vekaleti vilayetler 
idaresi umum müdürü Sabri 8. 
kanun rehberi isminde memur
lara mahsus bir eser çıkarmıt
tır. Belediye bu eserden, alaka 
darlara dağıtılnıak üzere yüz 
adet almııtır. 

Devrederse hemen 
alınacak 

Dünkü gazetelerden birinde 
terkoa tirketinin tesisatı derhal 
devredeceğine dair bir ha
ber vardı. Dün bu hususta bele
diyede tahkikat yaptık. Salahi
yettar bir zat bize bu hususta 
dedi ki: 

- T erkosun satın alınma 

Dün Pariste Seine mahke
mesinden İstanbul belediyesi 
hukuk itleri müdürlüğüne bir 
icra karan gelmittir. 

Mesele ıudur: 1913 senesin 
de belediye bazı müesseseler· 
den istikraz yapmı~r. Fakat 
taksit zamanı gelince belediye 
altın yerine kağıt vermek iste
miş ve bunu alacaklı kabul et
mediğinden taksit de öylece ve
rilmeden kalmııtır. Altın kağıt 
ihtilafı o vakitler buradaki 
muhtelit mahkemeye dütmüı .. 
Vaziyet böyle iken himillerden 
1300 ahın sahibi bir zat Paris· 
le Seine mahkemesine müra
caat ederek belediye aleyhine 
dava açmıttır. Neticede İıtan
bul belediyesi mahkiiın olmut 
ve dün icra karan tebliğ edil
mittir. 

Fakat İstanbul belediyesi bu 
İcra karannı keerılemyekün ad 
detmektedir. Çünkü davada iki 
usul hatası vardır: 

1 - Paris mahkemesi dava 
açıldığı vakit müddeialeyh sıfa 
tile belediyeye tebligat yapma
mış, yalnız karan vermit ve ic
raya havale etmittir. 

2 - Paris mahkemesinin 
karan mesmu olabilmek için, 
burada bir Türk mahkemesi de 
ayni karar üzerinde ittifak et
melidir. 

Belediye bu iki noktayı na
zardan itiraz etmektedir. Vazi
yet Parise yazılacak ketmedi
len müdafaa hakkı istenecek
tir. 

Ekmek fiah 
İstanbul Belediyesindenı 

Kinunuevvelin ikinci çarfam 
ba gününden itibaren ekmek 
yedi kurut ve francala on bir 
buçuk kul'Uftur. 

• • • 
ıçın pıyango 

Türk hanımları esirgeme 
derneği yetimhanesi menfaati
ne 29 kanunusani cuma günü 
saat 10 da Halk evinde bir pi· 
yango tertip edilecektir. Piyan 
goda kıymetli bazı qya da var 
dır. 
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otobüs! 
Mahkemelerde 

Bir toprak 
Parçası -----
Bir kadının bir buçuk 

sene mahku
miyetine sebep oldu 

Geçen eyltılün onuncu ııünii Da
rıcadaki tarlalannda çabımakta olan 
Ferhat kızı Rukiye Hannnla komıu
ıu Hatice Hanım araamda bir ka•ıa 
çıkını,, Hatice Hanım Rukiye Huı 
ma fena laf aöylediiinden, Rukiye 
Hanım kızarak ve Hatice Hanıma 
yerden aldığı ayva büyüklüiünde 
kuru bir toprak parça11 atmııfı. Bu 
toprak parçaaı Hatice Hammın aol 
büğrün., gelmİf Ye Hatice Hanım 
hemen diitüp ölmüıtür. 

Y apdan fetbimeyit neticeaincle Ye 

tıbbı adli meclisinin raporundan Ha
tice Hanım malaryaya müptela oldu
ğu için dalağının bir misli büyümiit 
olduğu ve Rukiye Hanımın attığı 
toprak parçası da dalağın üzerine i
sabet edince dalak çatlayıp Hatice 
Hanımın nezficlemden öldüğü anlatı 
lıyorda. Mahkemede phitler dinlen 
di. R11pOrlar okundu. Müddeiumumi 
iddianaıneai.U. müdafaa vekili müda 
faasını serdettiler ve heyeti hilôme 
müzakereye çekildi. Uzun ıüren mü
zakereden aonra, karar maznun Ru
kiye Hanıma tefhim edildi. 

Karara nazaran Rukiye Hanım 
toprak at.,ak Hatice Hanımın nla
bna aebehiyet vermit olduğundan 
3 ıene ağır hapıe, fakat Rukiye Ha
nımı toprak •tmıya H•tice Hanım 
tahrik etıniı olduğu için ceza11 tah
Yİf edilerek, yansı bittenzil bir -
altı ay ağır hapoe mabkUm edileli. 

lzmirdekl 
Emlik 

Yunan •111111111 ..tılıl• 
çıkarıldı 

lzmir pzetelerinin ..erdiii -ıa
mata söre, Yanan -Yaliııin Ziraııt 
&nkumcla müayede ile satil-.. 
- bqlanmıfhr. Gayri mubacliller
den bir çoğu Zirut Bankaıma müra 
caat ederek müzayedeye ittirak için 
kaydolunmu9lardır. 

Müzayedeye ~ıkanlacalı ilk par
tideki .,,va1 aabtlarmclaıo aonra üser 
dörder cün fuda ile listede lıalunan 
diğer emval de ııruile oatılıia pluı
rılacaktır. 

Acaba hangisi doğru?! 
Evvelki gün Atinada yapılan 

Romanya - Yunanistan son Bal 
kan kupası yantlan hakkında 
dün Atinadan iki telgrafname 
gelmittir. Telgrafların birisi ak 
ıamlan çıkan Tipos gazetesine 
dir ve ikiye kartı dört ile Ro
manyalıların galip geldiklerini 
haber veriyor, diğeri gene ak
tamları çıkan Hronika gazetesi 
nindir ve bu da aksini iddia edi
yor. Acaba hangiai doğru?! 

• 
Tapu dairesi akıyor 
Tapu dairesinin üst katı dün 

kü yağmurdan akmıttır. Bu 
katta kadastro heyeti fenniyesi 
ile kadastro mektebi bulunmak 
tadır. Memurlar yağlllur altın
da çalıımak mecburiyetinde kal 
dıklan gibi, bu katta elektrik 
tesisatı da mevcut olmadığın
dan dünkü yağlllurlu havada 
öğleden sonra çalıtmak kabil o 
lamamıfbr. Bet yüz lira gibi 
cüz'i bir masrafla tamiri kabil 
olan bu güzel bina bakımsızlık 
yüzünden harap olup gitmekte 
dir. 

Maarifte 

Tasarruf yazı 
Müsabakası 
Kazanan 16 talebeye 

nakdi 
mükafat verilecek 
Tuıu ruf hafta11ncla mekteplerde 

talebeye taaamaf halduncla yazdın· 
lacak yazı müoabakıuı eaaıları tama
men katiyet keabetmjıtir. Yapılacalı 
müsabakada tıwırruf fikrini en iyi i 
fade eden 16 talebeye nakdi mükafaı 
verilecektir. 
Müaabaka ilk, orta ıDelrteplerle liıe. 
ler aruıncla yapılacaktır. IUı talebe. 
ye 5, ortaya 10, liae.lere ı5 lira ve
rilecektir. , 

IUı tedrisat müfettitl•ri <umarte· 
ıi ırünü maarif müdürij Haydar Be
yin riy.ıetin de teknır içtima ederek, 
bu meaele etrafında ııörüıülecektir. 
Müaabakaya ilk mekteplerin yalnız 
clördiincü ve bqinci sınıf talebeleri 
ittirak edebileceklerdir. 

Maarif dairesinde bir 
baygınlık vak'ası 

Maarif iclareoinde dün öğleden 
aoııra bir bayılma hidiaeıi olmuttur. 
Ecnebi ve eluılliyet mektepleri ka
lemi mümeyyizi Ounan B. dün öi
leden sonra aaat 14 raddelerinde oda 
11ncla vazifeaile meşpl olurken, bir
denbire üzerine bir fenalık gelmit ve 
oturduğu yerde düıü vermiıtir. 
Derhal maarif sıhhiye heyetinden 
doktorlar celbedilmiı ve Osman B. 
ye lazım gelen müclant J'•Pıluutbr 
Fakat Oıman B. bir parça ayılmıtu 
da üzerindeki fenalık zail olmadıim
dan, iıtirabat ebnek üzere bir otomo 
hille derhal nine gönderibniı Ye t ... 
clavi altına ....... ,br. 

Oaman Bey yemek yedikten ıon 
ra bayddıiı İçin doktorlar lıidioey• 
ehemmiyet ........dıtedirler. 

GeneTerkos 
Meselesl 
T erkos ıirketi müdürü 

ne diyor? 
Aktam gazetlerinden birinde 

T erkos 9irketinin tesisatını 
derhal hükUmete devretme
ğe hazır olduğuna dair 
bir haber vardı. Yeni Gün hü
kiiınetin T erkos tesisatını 1933 
ten itibaren mübayaasına dair 
olan kararından bahsederek 
keyfiyetin noter vasıtasile ıir
kete tebliğ edildiğini, Şirkit di 
rektörü M. Kaıtelnonun Anka 
rayı ziyaretinde kendisine 933 
senesinden evvel tirketle biç 
bir temasa giritilmeyeceği bil
dirildiğini, Şirketin bu vaziyet 
kartıamda emri vakii kabule 
mecbur kalacağını yazıyordu. 
T erkos tirketi müdürü M. Kas 
telno, bu haber hakkında dün 
gazetelere demiştir ki: 

- Bize, noterlik vasıtasile 
herhangi bir tebliğ yapılmıt de 
ğildir. Sonra bu gazete, son 
günlerde fazla yağmurlar yağ
dığı halde T erkos borularında 
su bulunmadığından bahsedi
yor. Yağmurların yağmasile bi 
zim sularımızın çoğalması mı 
icap eder?. Tesisatımızın mü
saadesi nisbetinde su veriyo
ruz. Borularımız daha genit ol 
sa daha fazla su sevkedeceği· 
miz tabiidir • ., 

Ohraç) edilecek qya, kambi. beye alınmıştır. bet memlekette tahditler de- ıiddetle rahnedar edebilir sür- smda münasebet yoktur. Fa- de ellidir. Şu halde İngiltere'· çin olan imalat, Avrupa mem• 
fo heyetine bildirilecektir • ., Ve Almanlar, kambiyo müra- vam ediyor. Almanya, tütün- atle ilerlemektedir. Şimdilik kat İngiliz milli hükUmetinin ye, yeni gümrükten dolayı ae- leketlerinin son müdafaa vazİ· 
İiçüncü maddesi: kabesine, son hazirandaki tedi !erimiz için tahdit vaziyeti al- nim mamul ve mam\ıl eıyaya koyu himayeci olduğu meliim nede 15 milyon lngiliz lirası yetlerinden dolayı azalmağa 

"Kambiyo mürakabe heye- ye buhranından ıonra batladı- mıştır. İtalya, ticaret mukave yüzde 50 gümrük koya:n İngil dur. Birden bire, yüzde elli girebilecektir.Dikkat edilsin ki, mecburdur. Deniz aıın mem-
tine, bildiııilecek etyanm ibra- lar. Yani, bizden bir buçuk se leleri ile bağlanmadığı qyaya tere, yarın ham maddelere, ya gümrükle müdafaa edilen itha bir senede! Halbuki sene so- leketler için olan imalat, mü
cı ile beraber, bir kambiyo be ne ıonra. Öyle olduğu halde, yüzde 15 fazla gümrük resmi ni Türkiyenin İngiltere'ye gön lit maddelerinin arkası devam nuna kadar mahdut bir zaman sait kredi tartları verilse dahi, 
Yannamesi verilecektir • ., biribirinden sıkı, yedi kambiyo koyuyor. İngiltere 25 ikinci derdiği maddelere de gümrük edebilir. Müdafaa, Türkiye'nin vardır. Dört yüz milyon İngi- bu memleketlerin çok alçak 

İçinde bulunduğumuz aym karamamesi çıkardılar. Alman tqrindenberi ıerbest ticaret ka vazetmeğe kalkışırsa, bizim İngiltere'ye ihraç ettiği tiftik, liz lirası açık ile, sene sonuna iştira kabiliyeti ile karşılaşa-
17 sinden itibaren tatbike baı lar, yarım senede, bizim iki ıe idesini kırarak ithali.ta kıymet için bir eski mahreç olan İngil yapağı, kuru yemit gibi madde kadar alınabilecek mahdut irat caktır. Deniz atın memleket
lanan bu yedinci kararname nede yaptığımızdan çok tid- üzerinden yüzde 50 resim koy tere'nin kaybolmak tehlikesi lere de tetmil edilebilir. Bu tak mukayese dahi edilemez. ler, her halde, İngiltere sana• 
Alman sermayesinin Almanya detli müdahaleler yapmıtlar- muştur. Fransa, kontenjan olabilir. Bugün, İngiltere'nin dirde umum ihracatımızın 10. İşte bu sebeptendir ki, İn- yü için yavat yavaş kaybolmalı: 
dan firarına mini olmak için dtr. Türk kambiyo mürakabe- usulü tatbik ediyor. Amerika, en ziyade tehdit ettiği üç mem 15 milyon liraaı tehlikeye gi- giltere'nin biribirini takip ede ta olan Avrupa mahrecini te
Yapılmıştır. Almanyada gittik sinin de tekemmüle doğru a- gümrüklerini mütemadiyen art leket var: Almanya, Çekosla- rebilir. rek yeni yeni gümrük listeleri lifi edemezler. Bu itibrala, İn 
çe sıkııtırılan ithalat kambiyo donlar atması düıünüldüğü ıu tırıyor. vakya, FraMa, İngilterenin Bizi İngiltere'ye olan ibra- netretmesi ve müdafaa hudut- giltere'ye bam maddelerimizin 
•u usullerine rağmen, Alman- sırada da, ihracatımızdan do- Ehemmiyetli tedbirler dü- gümrüklendirmeği lüzumlu gör catımızı tehlikede görmeğe lannı geniıletmesi pek muhte- ihracatı tehlikeli bir devre ge
Ya'nın giren çıkan parası ara- ğan kambiyonun mutlak suret tünmek ve almak mecburiyetin düğü maddeler bu üç memle- sevkeden amil ıudur: Hesaba meldir. Bu takdirde, İngiltere çirmekte olduğunu kabul zaru 
•ında müvazene tutmak kabil le m~lekete girmesini temin deyiz. Zira, Türkiye'nin ser- kettengelen nim ve tam mamul göre, İngiltere'nin ticaret mü- ye gönderdiğimiz ham madde- reti vardır. 
0-amamıttır. Alman sermaye- etmek, bu kambiyonun harice maye terakümü, ancak ihracat maddelerdir: Tuğla, cam, mo vazenesi, bu senenin nihayeti- ler tehlikeye girebilirler. Bazen Cihanın bütün bu yeni va
sinin, eıya ile birlikte, batka firar etmesine ve orada kalma la olabilmektedir. Memleketi- bilya, bıçak, çatal takınılan, ne kadar, 400 milyon İngiliz ititiliyor: İngiliz mensucat fab ziyetleri karıısında, Türk tica 
tabirle eşyaya yapııarak ve ama mini olmak, kambiyo ıs· mizde sanayi doğum devrinde, marangoz etyası, telsiz edeva- lirası açık göatennektedir. Hal rikaları, İngiliz kimya sanayii reti, önümüzdeki aylarda olup 
rine başka bir tabirle etY• kis lahatımızın batında gelen ted ziraatimiz en basit teklinde- tı, yazı makinesi, yün e§ya, buki, son defa gümrüğe tabi fabrikaları, ham maddelerimi- bitecek şeyleri adım adım ta-
ııesine · bürünerek Almanya- birlerden olmalıdır. dir. Dahili sermaye tekevvü- ipekli çorap, keten eıya, elbi- tutulan nim ve tam mamul q- zi almağa mecburdurlar. Fakat kip etmelidir. Türk ticareti, 
ıun dışına firar etmesine mini f nü mahduttur. k 1 k kk b l"d" ki b f b "k 1 §U sırada en fazla uyanıklık 2 _ hracabmız se, iğıt, isti aya a r, lino yanın kıymeti yine yapılan he düşünme ı ır , u a n a ar, göstermeli, en kuvvetli istih-
olmak içindir ki, yeni karama Son İngiliz gümrükleri, ih- leum, koku, tuvalet e§yası. saba göre, senede ancak 30 kısmen Avrupa, kısmen de de- barat cibazlarile çalıımalıdır. 
111 k ı "h d tehlikede mı· ? , e çı arı mış, ı racattan o- racatnn<zda üçüncü memleket Bu maddelerle, bizim lngil milyon İngiliz lirasıdır. Yeni niz atın memleketler için ima Müderris 
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llsrın umdesi cMilliyeh tlr. 

1 K. EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadd• 

ei Noı 100 T elııraf adresi: Milliyet, 
lstanbuL > 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kUJ'llf 800 kıınıt 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nuahalar 10 kurut 

tur. Gazete •• matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz iJinlarıa mea'uliyetiııi 
kabul etmez. 

medi. Bir di!ıeri de: 
- Chopnard, hesabl gör. 

Alb buçuk frank borcun nr, 
dedi. 

Chopnard kullanılmaktan 
dökülecek hale glemiı cüzda
nım çdcardı ve parayı verdi. 
Otelciler cittiler. 

Chopnard tek bqma mua 
daki kiğltlan karııtırdı. Son
ra bana doğnı cülümsiyerek: 

- Bir parti geçelim mi? de 
di. 

Teklifi kabul etmedim. 
- Evet, dedi, iki kiıilik 

oyun pek tatlı olmıyor. En iyi 
•İ üç kitidir. Dört kiti olunca 
da bir maraza çıkıyor. Demin 
ıu budalanın söylediklerini işit 
tiniz değil mi? Ben ters cevap 
vermek istemedim. Çiinkü kal 
bi sakattır. Hiç k°'-.- "'ynamaz 
olur miyim? Çünkü iyi onlu 
yoktu. Onlar sadece kendileri 
ni beğenirler. Batkalarmı hor 

Bugünkü hava görürler. 
Yeşilköy askeri rasat - Ne, cevap vermediniz? 

merkezinden aldığımız ma- - Artık fılosof olduk. 
lilmata nazaran bugün hava - Bir sigara içer misiniz? 
ekseriyetle kapalı ge- - Maalmemnuniye .. Ah, 
çecek rüzgar şimal istika- Türk ıigarası değil mi? Eski
metinde kuvvetli esecektir. den ben hep Türk sigarası içer 
Yağış muhtemeldir. 30-11- dim. 
31 tarihinde tazyikı nesiml Ve devam etti: 
761 milimetre, azam1 sıcak ı - Evet, insanlar filosof o-
/ık, 8, asgari sıcaklık beş luyorlar. Ben eskiden çok zen 
santigrat kaydedilmiştir. gindim. Konağım, otomobi
Yağan yağmur mikdarı 36 lim, metresim ve dalkavukla
mi/imetredir. Karadenizde nm vardı. Ah, bu dalkavuk
şark ile cenup arasından lar.. İhtisas meselesi. Ben de 
kuvvetli bir rüzgar esmek- bu adamlara dostlarım der
tedir. Fırtına vardır. Fırtı- dim . Halbuki nerede olursa 
na devam etmektedir. masraflarının benim kisem

den çıktığını hatırıma bile ge
tirmezdim. Kendimi çok kuv
vetli hissederdim. Çünkü han
gi oyun olursa olsun yenildiği 
mi hatırlamıyorum. Bana kı
saca "Chop, bir gün de seni ye 
nemiyecek miyiz?,, derlerdi. 
Dünyayı tanıdığımı zanneder
dim. Halbuki on aylık çocuk
tan farkım yokmuş. Kumar 
oynamadığım için servetim 
kırk beş yaıına kadar bana ka
fi geldi. Param kalmadığı hal 
de yine hayatımın tarzını boz 
madrm. Fakat etrafımdakile
rin vaziyeti anladıklarını his
sediyordum. Nasıl hissettim, 
biliyor musunuz? Mesele mü
himdir. Sizi tanımıyorum, fa. 
kat anlatırsam, faydalı bir ders 
olur. Mesela Sepelluks ile hiç 
bir gün oyunu kaybetmediği
mi hatırlamıyordum, çok defa 
lar oyun ona teveccüh eder gi 
bi olmuştu. Fakat bence kat'i 
idi. Hep ben kazanırdım. Bir 
gün Sepelluks ilk defa kazan
dı ve dudaklarının kenarında 
çok mana ifade eden müsteh
zi bir tebeuüm vardı. Ben bi
dayette yine bu td>essümün 
manasını anlıyamadım. Tavla
da Charmin biribiri üstüne üç 
mars yaptı, partiyi aldı. Arka 
sından da: 

Hikaye 

Şampiyon 
- Frans1zcadan -

Birden boıanan yağmur yü 
zünden küçük bir kahvehane
ye iltica ettim. Yanı başrmda
ki masada dört kişi kağıt oy
nuyorlar. Dııarda yağmurdan 
kaçan insanlar, içeride sanki 
yağmur yağmuyormuş gibi sü 
kunetle kiğrt oynıyanların ha
line bakınca, içlerinde bir ra
hatlık duyarlar. Ben de o ra
hatlrğr duydum. Kağıt, hangi 
çeşit oyun olursa olsun, heye
canlıdır. Dört oyuncu, soğu
yan kahvelerini unutacak ka
dar kağıda dalmışlar. Oyun 
sükiit içinde bitti. Fakat biter 
bitmez de oyunculardan yaşlı
ca bir adam bağırdı: 

- Chopnard ! Sen budala
sın, sen aptalsm. Elinde ka
ronun onlusu varmıt da, ne di
ye koz oynuyorsun? 

Chopnard: 
- Siz o inceliği anlamazsı 

nız, dedi. 
- İncelik mi? Hay hay

vaaaaan ! İncelikmiş ! 
Hayvan dedikleri adam der 

bal hoşuna gitti. Biraz k61Dbu 
ru çıkmış, kısa boylu, fakat 
ihtiyarlarken kıyafetini ihmal 
etmemi§, yüzü mes'ut günler 
görmüş birisiydi. 

Yüz sene evvelkilerin "mu
kaddema genç zat,, diye tarif 
ettikleri adamlardandı. Haka
retleri hazmedişi tuhafıma 
gitti. 

- Yahu, daha saat yediye 
gelmedi. Dııarda da yağmur 
var. İsterseniz bir parti daha 
geçelim, dedi. 

Oyunculardan biri evine gi 
deceğini söyliyerek kabul et-

- Azizim, hiç oyun bilmi
yorsunuz, dedi. 

Birkaç gün sonra metresim 
pılıyı pırtıyı toplayarak sırraka 
dem bastı. Bütün bunlar para 
sız kaldığımı benden evvel ha 
ber almışlardı. Kendimi öldür 
medim. Çünkü servetlerini ye 
dikten sonra kendilerini öldü
renler, bence para için yaıı
yanlar kadar kötü insanlardır. 
Şimdi oyunda bir parti kaybe
dersem, ucu o günkü yemeği
me dokunur. Ben kırk beş ya
şıma kadar tatsız bir peri ha
yatı yaşamışım. Halbuki şim-
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B·AŞI DÖNÜKLERı 
lbrahim NECMi 

Ahmet Nebilin sabrı tüken 
mitti. Birden bire sesine bir 
hiddet geldi: 

- Afedersiniz, Semiha Ha 
rum, herkeıin huıusiyetine 
kantmağa bir sebep yoktur. 
Kim) seversem severim. Muh
teşem Hanım bana darıldise o 
nu da kendisi bilir. 

Bu sözler, bir çırpıda birden 
• bire delikanlının ağzından fır 
layrvermiıti. Ahmet Nebilden 
böyle bir celadeti ümit etmi
yen Semiha Nazmi Hanımın 
telefonun öbür ucunda dona 
kaldığı adeta hissolunuyor
du. 

- A! A! A! 
Taaccüp seslerini hafif bir 

mırıltı takip etti. Alımet Ne
bil daha fazla dinlemiyerek te 
' ı!ı -:" lc:ıı.pattı. Hiddetinden el 

it kalemi eline al-

Fakat iki üç cümle yazar 
yazmaz, telefon tekrar öttü. 
Delikanlı hiddetle ileti eline 
aldı: / 

- Alo, buyurun efendim. 
- Ben, Muhteşem Nihat .. 
- Ne istiyorsunuz? 
- Bir alçak adamın sesini 

işitmek. 
- Alçak ben miyim? 
- Benim gibi bir kadını 

bin türlü hilelerle tuzağa düşü 
rüp kocasına kartı olan vazife 
!erini unutturduktan sonra ya 
kadan silken adama ne deme
li? 

- Ben mi sizi tuzağa düşür 
düm? Ben mi •İze vazifelerini 
zi unutturdum? 

- Ya kim? 
Ahmet Nebilin gerçekten 

kan beynine hücum ediyor-
du: - - -

1 
MİLLİYET SALI 1 KANUNUEVVEL 

Maarif bahisleri 1 
Viy~ııada mektep ve çocuk 

M•cbari ilk tahsil müesses•leri 
ili 

- Ana mekteplerinde kendi 1 müesseseleri iki devreye ayn· 
ruhi temayüllerine uygun bir lır: 
faaliyet içinde maddi ve mane A) Volksıchule (6 • 10 ya-

1931 

Bu akşam 
vi kabiliyetleri ihtimam ııör- tma kadar) 
müş olan çocuklar 6 yaşından 8) Hauptschule (10. 14 ya 
itibaren ilk tahsil müessesele- şma kadar) Melek Elhamra ve 
rinden birini ziyaretle mükel- Bu tasnif; takip edilen müf ı Sinemalarında birden 
leftirler. Avusturya'da ilk tah redat programlarındaki hususi 
ıil mecburiyeti 26 senesinden yete göre yapılmıştır. tık dev ' 
beri muvaffakıyetle tatbik edil rede (Toplu tedris • Gesamtun 1 

mektedir. 1869 da neşredilen tevvicht) , ikinci devrede ise 
"tık mektepler konunu,, o za- (temerküz • Konzentvation) e / 
mank: :.'rlupa'nm en modem sasmdan ayrılmamak ıartile 
mektep kanunu idi. Bu kanu- (Tek tek tedris - Fachuntev- 1 

illun talebine göre 6 yaşına gi vicht) esastır. Ancak; ilk dev 
ren her çocuk 8 seneden iba- renin dödüncü sınıfında pro
ret olan bir ilk tahsil müesse- gram toplu tedris ile tek tek 
sesini ikmale mecbur idi. Bun- tedris arasında bir geçit vazi
dan dolayı muna "mektep mec yetini görür. 

ISTANBUL SOKAKLARINDA 

buriyeti,, denilirdi. Bugün ise Bundan maada Bürgerıule 
mesele §U tekilde tadil edilmiş denilen bir tip daha vardır ki 
tir: Çocuk 8 senelik ilk tahsil 4 - 8 inci sınıflara muadildir. 
programını ikmale mecburdur. • • * 
Bunu isterse res111i veya husu- Mektepler sabah saat sekiz 
si (~) bir müessesede ikmal de açılır ve 12 - 13 e kadar 
eder; isterse evinde hususi devam eder. Öğleden sonra 
mürebbi ve muallimler vasıta· mektep yoktur. Ders saatleri 
sile hazırlanarak resmi bir ilk bilhassa ilk devrede muayyen 
mektebin İmtihanlarına iştirak değildir. Büyük Alman filo· 
eder. Bu sebeplerdir ki şimdi zof ve terbiyecisi Herbart 
buna "tahsil mecburiyeti,, di- (1776 · 1841) ın talebine uy
yorlar . gun olarak dersler zile değil; 

Körlük, sağırlık, dilsizlik, çocukların aliikalarmdaki de
kötürümlük veya kolsuzluk gi vama ve faaliyetin imtidadına 
bi uzvi bir kusuru olan çocuk- tabilidir. Her saat başında bir 
larla manevi bir noksanı olan- zil çalar. Fakat bu, teneffüsü 
lar için de - ki bunlar o/o 3 nis değil; zamanı haber vermek i
petindedir : ilk tahsili temin e- çindir. Birinci sınıfta 6 • 7 ya 
den ve hususi terbiye • tedris şındaki çocukların, canlı bir a· 
sistemlerile idare olunan mües lika içinde, tam iki saat, tenef 
seseler vardır. tık tahsilden füse çıkmadan çalrştıklarma, 
istisna olunabilenler, ancak bü pek çok tesadüf ettim. 
tün imkansızlıkları nefsinde Viyana ilkmekteplerinin es 
toplamış çocuklardır. Bunlara kiden kalanlarında bahçe ve 
da % biri geçmez. "~tta teneffüs mahalli yoktur. 

Viyana' da normal çocukla- Talebe, mesai arasındaki İsti
ra mahsus mecburi ilk tahsil rahat zam~nını, pencereleri a

(*) Viyana'da hususi ilk mektep
lerin adedi 100 ü bulur. Bu mektep
.leııde resmi program ve talimatı ta

kibe mecburdurlar. Ancak bunlar 
haricinde diğer bazı .dersler de gös
terelıilirler. (Din, ecnebi lisanı, ste
nografi gibi). .................................................... _ 
di .. 

Chopnard fincanında kalan 
bir yudum kahveyi de dikti: 

- İşin garibi nedir biliyor 
musunuz? Ben şu yakınlarda 
yine zengin olacağım. Kimse
nin ölümünü istemem. Fakat 
doksan yedi yaşında ihtiyar bir 
amcam vardır. Bütün mirası 
bana kalacaktır. O vakit eski 
dostlarım tekrar yanıma gele
cekler ve ben yine onlarr dost 
diye alacağım. Çünkü artık 
filosof oldum. 

Hiç birine karşı kinim yok. 
Kendilerini besliyen adama dil 
dökmeğe, o zata kar§ı başka 
ve diğerlerinden farklı tavır al 
mağa mecburdurlar, değil mi 
ya? Tekrar bilardo, tavla ve 
kağıda dalacağız. Yalnız bu 
defa lutfen bana kazandırma
ğa ihtiyaçları kalmıyacak. Çün 
kü fıkaralık çetin bir mektep
tir. Bu mektepte hepsinin de 
ne oyun oynayabildiklerini öğ
rendim. O kadar da terakki et 
tim ki, tekrar oyun masasın
da karşılaştığımız zaman, ba
kalım bu defa ne yapacaklar? 

Hanım, artık yeter. Ben bü
tün maceralarınızı biliyorum. 

- Benim mi? Benim mi? 
Benim maceram, filamm yok. 

- Ki.fi, Hanımefendi. Mü 
saade buyurunuz. Çalışaca
ğım. 

- Ha! Yine mi işiniz var? 
- Evet, işim var. 
- Pek ali, pek ala. Herkes 

kendi işine .. 
Telefonun hiddetle, çarpa

rak kapandığı akseden sert gü 
rültüden anlaşıldı. 

Ahmet Nebi1 geniş bir so
luk aldı. Beyni alt üst olmuş, 
iki satırı bir araya getirecek 
hali kalmamıştı. Geceki aşk 
aahneaile bugünkü sinema mü 
lkatı arasında sevinirken Atıf 
Cemtit Beyin ziyareti, Neri
man Cemıit Hanımın evindeki 
kargaşalık haberi, Semiha Naz 
minin, sonra Muhteşem Nihat 
Hanımın telefonları, münase
betlerin kırılması, biribiri üze
rine yığılıyordu. 

Delikanlının beyni çatlıya. 
cak gibi yanıyor, şakakları atı 
yordu. Elinden kalemi atarak . . . . . 

çılan , sınıfta veya koridorda 
geçirirler. Yeni yapılan mek
tep binalannda ise bahçeye, 
kıtlık teneffüs yerine ve teras 
lara çok ehemmiyet verilmekte 
dir. 

• * 
Tedrisatta ferdi faaliyet en 

mühim prensi.Pi teşkil eder. Ta 
lehe, mümkün olduğu kadar, 
bizzat çalışarak hakikatleri 
bulmakta ve lüzumlu hayati 
bilgileri elde etmektedirler. 
Muallimin vazifesi bu faaliyet 
esnasında rehberlik ve nazım
lık rolünü oynamaktır. 

Ders mevzularının merkezi 
ni bilhassa çocuğun hayatı ve 
muhiti teşkil eder. Bu mevzu
lar - merkezleri müşterek daire 
ler halinde - inkişaf ettirilir ve 
merkezden uzaklaşılır; ancak 
hareket edilen nokta ile (yani 
çocuğun hayat ve muhiti ile) 
olan irtibat muhafaza edilmek 
şarttır. 

Ayni zamanda çocukların 
ferdi ve cinsi hususiyetleri, 
kabiliyet ve istidatları göz Ö· 

nünde bulundurularak tedris 
ve terbiye faaliyeti ona göre 
idare olunur. Bunun için de 
her muallim ( Schülerbeschrei
bung) denilen müşahede karne 
leri tutar. Burada çocuğun 
ruhi ve bedeni hususiyetleri, 
noksanları tesbit edilir. Bunun 
için derste, teneffüs le veya 
mektep haı:icinde muallim gö
zünden kaçmayan karakteri-

düşünmeğe başladı. 
Muhteşem Nihat Hanımla 

yardağı Semiha Nazmi Hanı
ma kartı yaptığı muamelenin 
neticesi acaba ne olabilirdi? 
Ahmet Nebil bunlardan bık
mış, usanmıştı. Fakat Neba
hatı "Fatihli sevgili,, diye dil
lerine dolıyan bu kadınlar, bir 
gece evvel Nemika Sırrı Hanı
mın laskançlığını alet ittihaz 
ederek İstanbul içinin tertemiz 
kızını kendi salonlarına sürük 
lemişlerdi. Acaba kendisinden 
İntikam almak için Nebahata 
bir fenalık edebilirler miydi? 

- Bugün Neba'hata her şe 
yi söylerim. Uyanık ve ihtiyat 
lı bulunmasını anlatırım. 

Diye dütündü. Fakat, Ne
bahata her şeyi söylemek .. 
O! Bu da mümkün değildi. 
"Her şeyi,, söylemek için, deli 
kanlı bütün bu kadınlarla ge
çen maceralarını da anlatma
liydi. O tertemiz krza bu kirli 
maceı·aları anlatmak kabil miy 
d '? 1. 

- Ne yapmalı? Ne yapma 
lı? 

•• .. • • . ı. 1 t' ; 

Birinci Türkçe sözlll muazıam filmin ilk iraeai münaaebetile 

FEVKALADE MÜSAMERE 
H!tşlye: Bu aktamki fevkalade müsamere esnasın&a, bu filmi çevirmit olan Darlllbe· 

dayi artiıtleri filmi bizzat takdim ve filmde tag anni ettikleri fllrkılardan bazılarını ta
gaııni edeceklerdir. Bu aktam için bütlln yerler numaralı olduğundan evelden tedarik 
edebilirsiniz. Fiatlar yalnız bu alqam için: 60, 80, 120 kuruş - her iki sinemanın tek· 
nı=I localan aatılmıttır. Biletler bütün hafta için satılmaktadır. 

Melek: Telefon B.O. 8ti8 Elhamra Telefon B.O. 

Akit 
Osmanlı Bankası sabık müdi 

ranından Nuh Beyin kızı Alis 
Hanımla Selanik eşrafından Zi 
ya Beyin mahdumu Sedat Be
yin akitleri dün Beyoğlu nikah 
memurluğunda icra kılrnmış· 
tır, İki tarafa da saadetler te
menni ederiz. 

tik müşahedelerini işaret eder. 
İcabmda talebe velileri ile te
mas eder. Çocuk diğer bir mek 
tebe naklederse veya daha 
yüksek sınıflara geçerse bu kar 
ne de onunla beraber gider. 

Viyana Jlkmekteplerinde 
sibedükasyon hemen yok gibi
dir. 929 - 30 ders senesinde 
648 ilk mektepten ancak 50 ta 
nesinin ilk devresi muhtelit i
di. Erkek çocuklarla kızlar ay 
rı dershane veya mekteplerde 
toplanmakta idiler. Bugün de 
vaziyet bundan farksızdır. 

Mecburi ilk tahsil müesse
selerindeki faaliyetlerin hedef· 
!erini şu maddelerde toplamak 
mümkündür: 

1 - llkmektep; tedris mev 
zuları ve usulleri vasıtasile, ço 
cuklara kendi ferdiyetlerini id 
rak ettirir. 

2 - Onların fikri, ahlaki 
ve bedeni kuvvetlerinin tenmi
ye ve inkitafına hizmet eder. 

3 - Çocuklara kendi alem 
)erinden hareket ederek, tabii 
ve beşeri hayat hakkında bir 
görüş kazandırır. 

4 - Etrafındakilerle anlat 
mak, muhtelif vasıtalarla mak 
sadıru ve duygularını ifade et 
mek yollarını öğretir •. 

5 - Ve nihayet İçtimai, 
medinevi, balki ve dini - ahla 
ki muamelatta iktidar sahibi 
kılar. Bu sayede seciyesi kuv
vetli, vazifesini seven, ve men
sup olduğu cemiyetin efradına 
ve vatana hayırlı bir vatandaş 
hazırlar. 

Yukarıda çizilen hedeflere 
erişmek için nasıl çalışıldığı 
ileride hazırlıyacağımız bir ma 
kale verisinin mevzuları ola
caktır. 

Viyana: Muallim 
Kemal KAYA 

çine bu sual bir burgu gibi gir 
mişti. Beynini oyan ve bir tür 
lü halledilemiyen bu meselenin 
önünde delikanlı, yumruklan
ru sıkarak, üzüle üzüle odayı 
dolaşıyordu. 

- Bonjur, Nebil Bey. Nen 
var? 

Sevinçle odaya giren Refik 
Cemal, Ahmet Nebilin halini 
görünce adeta şaşırmıttı: 

- Ne oldun allah atkına? 
Yüzün pek bozuk. 

- Hayır, bir şey değil. 
Bir şeye canım sıkıldı da .. 

- Vah, vah! Bir hizmetin
de bulunabilirsem .• 

- Mersi, kardeşim, öyle 
bir §ey değil. Ey, ne var, ne 
yok bakalım? 

- Haberler fena .. 
- Hangi haberler? 
- Piyasa haberleri .. 
-Ne var? 

- Ne olacak? Haraççı Za-
de ticarethanesi iflas etti. 

- Kim budar? 
- Haraççı zadeler mi Pi-

yasanın en ileri gelen ticaretha 
--1--:-.l~- L: .~,,,1; Rı1 jf[fi .. 1.--

Bir tayin 
Sabık İstanbul vilayet mer 

kez mücadele baytarı Hilmi B. 
Eminönü kazası belediye bay
tarlığına tayin edilmiştir. 

Balatta yangın 
Evvelki gece Balatta kara

kol karşısında bakkal Ligor ve 
T odorinin sebze dükkanından 
yangın çıkmış, bu dükkan ki- 1 

milen, yanındaki Miçoya ait fı
rın da kısmen yandığı halde 
söndürülmüştür. Ateşin nasıl j 
çıktığı tahkik edilmektedir. 

Yeni nefriyat 

Yaşamak yolu 
Veremle mücadele cemiyeti 

tarafından her ay neşredilmek
te olan Yaşamak yolu mecmu
asının teşrinievvel nüshası çık

mış,tır. 

Sız> 

ESRARENGiZ 
TAHTELBAHiR 

sözlU ve şarkılı filminin çev
rilmesi için bütün Amerikan 
Bahriyesi FOX filmin emrine 
amade bulunmuştur. 

Bahrimuhitin derinliklerinde 
cereyan eden bu dram GEO · 
GES O'BRİEN ve MONA 
MARİS tarafından temsil edi· 

liyor. 

Yarın akşamdan itibaren 

~PEHl sinenıasın~a 
V AZIFE KURBANI 

Muayen~hane nakli 

Fabrikamızın en kıymetli fen mü 
tehassıslarınılan Pavli Hristof E
fendi 29-11-931 pazar günü müessif 
bir kaza neticesinde vefat etmiştir. 
Cenazesı 1 Kanuncvvel 931 Salı gü 
nü saat 14 te Şişlide Bulgar Ek
aaranesinden kaldırılacağından ce
nazesinde hazır bulunmak arzu e-

l denlerin teşrifl<:ri rica olunur. 
J Zümre zade Şakir Dr. Celal Tevfik 

Frengi ve idrar yolu has
talıkları mütehass•aı:Sirkeci, 

Muradiye caddesi No. 35 
Sa. 14-18 

MÜTEHASSIS 
ARANIYOR 

1stanbulda Beyoğlunda Pangaltı
da Nizamiye sokağında 9-13 numa
ralı Arslan mensucat fabrika ve 
boyahanede mevcut APRE makine· 
lerinde çalışmak üzre bir mütehas
sısa ihtiyaç olduğundan istimaline 
bihakkın vakıf ve yedinde ehliyet
namesi mevcut olanların istihdamı 

arzu edildiğinden bu gibi ehliyeti 
haiz olanların ehliyetnameleri ile 
Türkiye Cümhuriyeti tab'asından 

bulunduğunu mübeyyin hüviyet 

cüzdanını hamilen evvela İstanbul 
Mıntakası Sanayi Müdiriyeti aliye
sindeki Fen Müfettişliğince bade
limtihan ehliyetleri tebeyyün eden 
!erin fabrikamızda istihdam edile
cekleri ilSn olunur. 

sonra Yazıcı Zadenin ve Nihat 
Uhami Beyin kurtulmasına da 
imkan kalmadı diyorlar. 

- Neden? 
- Haraççı Zadelerin en mü-

him borçları onlara imit. Ha
raççı Za~eler iki karde,tir. Bun 
lar aşai.' yukan üç yüz bin li 
ralık bir ticarethane idare edi 
yorlardı. Birkaç haftadanberi 
piyasadaki karğatalıklar ara· 
smda bunlar malların en bü
yük kısmını satmışlar. İki yüz 
bin liradan fazla parayı ceple
rine atarak memleketten kaç
mışlar. 

-Ey? 
- Esi ne olacak? Ortada 

kalan mal bugün satılsa üç, 
dört bin lira ya tutar, ya tut
maz diyorlar. Borç ise elli, 
altmış bin lira imi§. Alacaklı 
lara yüzde üç dü§erse iyidir di 
yarlar. 

- Yazıcı Zadenin ,.Jacağı 
ne kadarmış?. 

- Yirmi bin lira .. Bi,. o ka 
dar da Nrhat llhami Beyin şir 
ketinin alacağı varmış. 

- Kırk bin liraya kaı·şı şiın 
..1: L" :ı_: --·~- 1! • .,. --,, ~ıa.c~J ... _ 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
fabrikası sahibi. 

Zayi ehliyetname 
Seyrisefer 207 sicil numaralı şo

för ehl.iyetnamemi kaybettiğimden 

yenisini çıkaracağımdan eskinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 
207 sicil numarasile Şoför Artin. 

NORJSKE ORIENT 
LINIE 

Norveç bandıralı "Hallingdal" va 
puru 5-6 Kanunevvel tarihine doğru 
limanımızda beklenmektedir. Ha
mulesini tahliye ettikten sonra, 
mal kabul ederek, Burgaz, Varna, 
Köstenceye hareket edecektir. 

Tafsilat için Galata, Frenkyan 
Hanında Theo. Reppen vapur :ıcen· 
talığına müracaat olunması. Tel. 
B. O. 2274. 

ZAYİ - Seyrisefer merkezinden 

alman 52 numerolu tecrübe plakı 

zayi olmuştur. Yenisi alınacağın

dan hükmü yoktur. Oto Motor Şir
keti. 

lar? 
- O da kimbilir kaç ay son 

ra .. 
- Ey, ne olacak? 
- Bilmem .. S!mdi gidip 

Bedri Suadı gör.;eğim. 
- Ha! Hani şu Yazıcı Za 

denin başkatibi diyordUn, onu 
mu? 

- Evet. En doğru haberi 
ondan alabilirim. 

- Aman, çabuk al. 
- Neye böyle merak ettin? 
- Neye mi? Şey.. canım, 

Retit Bey iıtiyordu da .. 
- Şimdi öğrenirim. Fakat 

evveli sana tekrar teşekkür e
deyim de .. 

- Neden? 
- Dün akşam beni Muht~ 

şem Nihat Hanımın salonuna 
götürdüğünden dolayı canım. 
Bilsen ne hoşuma gitti? 

- Ne? Salonmu? 
- Salon da, alem de. Ha 

nrmlar da ... Hepsi! 
-Çok şey! 
- Niye şaşıyorsun? 
- Benim hoşuma gitmiyoı 

da ... 
. -.. \ ·-' . 

• 



[ MİZAH 
Çorba 

Lokantada ııaraon müıteri-
Ye İstediği çorbayı getirdi. 
Müşteri dedi ki: 

- Bu çroba aıcak değilr 
Ben sıcak çorba isterim. 

Garson gitti, biraz sonra 
batka bir çorba getirdi. 

Müşteri yine beğenmedi: 

- Bu çorba da sıcak değil! 
'damakıllı sıcak çorba isterim. 

Ganoır yine gitti ve bu se
fer dumanı üstünde bir çorba 
Jetirdi. Mütteri yine beğenme 
li: 

- Bu da sıcak değil! 
1 Garson hafif tertip kızarak 
J dedi ki: 

- Sıcak olup olmadığmı 
nereden biriyorsunuz beyim? 
Oaha bir kaşık almadınu lci .. 

Müıteri gülümsedi: 

- Parmağınız çorbanın içi 
le girdikçe sıcak olmadığını 
\nlıyorum. 

Lokantada 
- Garson bu ne biçim tavuk? 

l>erj ile kemikten ba§ka birte:r yok. 
1 - Tüylerini de getirelim Beye-

fendi? 

l 

t 

-

I 
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- Af/edersiniz efendim. 
Odunu aşağıya düşürmüş
Sİirıüz. rselirdim-

1931 

1 KADIN Nasıl Para Kazandınız? 

Nasıl aktör oldum? Hollyvod' da 
Nasıl 
Zayıflıyorlar? 

Güzellik 

Boyun 
Çok kimseler vardır ki, bo

yun' a ehemmiyet vermezler. 
Boynu sadece vücutla kafayı 
biribirine rapteden bir uzuv ad 
delerler. Kadim devirlerde bo-

Hacı Bekir Zade Ali 
Muhiddin B.in cevabı 

Albert Prejean nasıl sinemaya 
intisap ettiğini anlahyor Fransız yıldızı Helbling· yun bekaretin bir alameti idi. 

anlabyor 
"Dükkana sermaye düzmek için 

annemin elmaslarını 
rehine koymak icap etmişti ! .. ,, 

Jstanbulda bir kadının tıklığı, 
hatta tuvaletin, güzelliğin revnağmı 
arttırdığı doinı ise güzelliği, mese
li. göğse konmU§ bir çiçek, bir ağraf, 
yahut yakaya geçİrİlmİ.f rengi bat· 
ka bir astrakan, yahut ef&l'pın §Öyle 
mübıniline atılıvermesi gibi küçük 
sebeplerle derhal değiıi:ror. 

Halbuki Hollyvood'da bu kadar 
eski 1,airlerin muhayyeleıiae yaratır 
bir sır yoktur: Oradakiler sade "vü
cutlerinin hatlarına,, bakıyorlar, Ya
ni Hollyvood §İ§manlığa isyan et
mİ.f bir ıehirdir. Bir az ıiımanlamı§ 
artistler, derhal bu fazla sikleti vü
cutlerinden atmak için, en çetin ri
yazi ıztıraplara ve mahrumiyetlere 
tahammül ediyorlar. ı 

Çünkü onlar yalnız kendi muhit· 
!erini ve ybut bir kasabayı değil, bü
tün bir dünyayı cazibelerine müıtak 
tutmak için, kendi manasile zarif ve 
Eade bir zayıflığın bir milimetre hu 
duduna çıkmak istemiyorlar. Biliyor 
lar ki ti Çindeki bir yahudi bazirga
nından, Oksford darülfünunlusuna 
ve Malezya'daki kaplan avcısından, 
Acem körfezindeki İnci avcısına ka
dar berkeıin gözleri onlardadır_ Çün 
kü, yıldızlarını çırıl çıplak ortalığa 
koyuveren Amerikan sinemasının di
vam alisi de böyle bir karar vermiı
tir. Şiımanlık yasak! 

Bu karar layettagir bir büküm 
ıekline girince, Hollyvood da yıldız 
larını alçıdan bir heykel gibi yontu
yor. Son bir iki senedir Avrupadan 
Amerikaya giden sinema artistleri 
avdetlerinde hep kilolarından mühim 
mikdarda kaybetmiş olarak döndü
ler. 

Mesela Fransızların Jeanııe Helb. 
ling'i! 

Bakınız ne dıyor? 

Bahçekapıdaki mağazaaın- Saraydaki hamileri vasıtaal 
da Hacı Bekir Zade Ali Mu- le Paditaha şekerler, tekerle
Mttin Beyi bekliyorum. Tez. meler takdim ettiler. 
gih mütemadiyen itliyor: Fakat, neticede bütün gay-

1 

- üç okka fıstıklı lokum.. retleri boşa gitti. Mamulatımı 
- Yarım okka akide tartı- zm nefasetini muhafaza ettiği 

nız.. Bargamotu fazla olsun.. ne kanaat getiren saray bir se 
- Bir tite ahududu.. ne sonra, ıekercibaşılığı bana 
_ Fondan.. tevcih etti. Ticaret hayatımda 
- Bir okka kan§ık teker.. beni pek çok sevindiren üç 
Ve daha böyle bir sürü sipa mühim gün vardır. Bunlardan 

rifler .• b!ri, annemin elma.alarmı~ re· 
Belleri fıtalı, başları takke hmden ~rtarıp daıma ~mnet 

li ustalar ı alııkan el hareketle 1 tar .oldugu~ _bu Ş~.fak.~tlı kadı
rile istenilen ıeyleri tartıyor na ıa~e ~ttıg~m .gundur. 
kutulara yerle§tiriyor, zarif bi . _lkincı se~ıncı, . !.urguan ser 
rer paket halinde müfterilere gıaınde teşhır ettıgım şekerle. 
uzatıyorlar_ rin e~ bü!.ü~ takdirn~meyi ka 

Müessese müdürü adaşım zandıgı gu~ ıdrak e~~n:~ı. 
Salahattin Bey, ustalardan bi- _ Ne. p~derım, _ne b~yuk !'ed~ 
rine seslendi: rım, ıştırak ettıklerı sergılerın 

_ Beye lokum getiriniz.. hiçbirinde böyle bir takdirna-
Adı üstünde· Hacıbekir lo me alamamışlardı. 

kumu .. doğrusu bu nazikane ik .. Kahiredeki şubı;mi. ~~tı~ım 
ramı reddedemedim. gun de pek ço~ sevın_dıgımı ha 

Tabaktan ikinci lokumu he tırlarım . Kahırede bır şube aç 
nüz ağzıma atmıştım ki Ali ~ağa karar v~r~iğimi söyledi. 
Muhittin Beyin geldiğini ha- ~ı.m zam~n bulun akrabalarım 
ber verdiler: Beni görünce, ıtıraz ettıler. . 
hemen elimi aıktr Daha 16 yaşında bır çocult 

- Zahmet et~iniz buraya tum .. Elimdekini avcumdakini 
kadar .. ben size yazıp göndere tecrü~sizlik yüzünden kaybet 
cektim deceğımden korkuyorlardı_ 

_ Zarar yok. dedim, yeter Şubeyi ~~ıp .. ~~vaff~kıy~~~e 
- Orada herkes 28)"• flıyor. KadıM. Albert Preje11n nın ho§a gitmek hiaıi mevcut ol· 

yak basmadan öylece geçti. dukça, Hollyvood'da zayıflamak bir 
Bir gün, sinemaya girmek iste vazife halindedir. Stüdyolarda da 
yip istemediğimi benden sor- nizam budur: "ya zayıf olursunuz, 
dular. Filvaki bir sahne vazrı yahut sizinle mukavele imza ede-

ki konuşacak birkaç dakikalık İstanbula dondugum gun gog-
vakıiniz olsun. süm iftiharla kabarıyordu. . Bir genç düşününüz_ Kendi 

yatındaki bütün arkadaşları gi 
bi, sinema mecmualarını teha 
lükle alıyor, karıştırıyor, son 
kelimesine kadar okuyor. Ba
zı cümleleri okuduktan sonra 
derin bir istiğraka dalıyor. Bü
tün yıldızları tanıyor. Hiç bir 
filmi kaçırdığı yok. Ben de 
bunladran biri idim. Bilhassa 

. Douğlas Fairbanka'a kartı hu
dutsuz bir hayranlık duyar
dım. Arkadaşlarla sinemadan 
bahsettiğimiz zaman, aklıma 
en evvel o gelirdi. Douglas be 
ni o kadar cezbeden bu san'atin 
mÜ§ahhas · timsali idi. Filmle 
rini birkaç defa seyrederdim. 
Ve yine de tekrar görmek ar· 
zuau içinde uyanırdı. Çünkü 
tekrar tekrar seyretmekten hiç 
usanmıyordum. 

Komik filmleri de severim. 
Söylemeğe hacet yok ki Şarlo 
nun her filmini daima seyret
meğe giderdim. Douglaa'dan 

, bam baıka olan harikulade 

l san'ati beni tehyiç ederdi. 
Yegane arzum sinema artist 

liği idi. O tarihte dostlarım· 
dan birinin kardeşi sahne vazıı 
idi. Herkeste böyle bir maz
hariyet yoktur. Hiç ümit et-

. mediğim halde, bir gün dos-

ı 
tumun delaletile stüdyoya git· 
tim. Film nasıl çevriliyor gör 
düm. Bu, benim için atılmış 
büyük bir adımdı. Bir köşede 
sessiz ve sakin oturuyor, sade
ce seyrediyordum. "Üç Silah
şor., u çeviriyorlardı. Bir ara
lık kılıç kullanmasını bilen bir 
figürana ihtiyaç hasıl oldu. O 
zamanlar sporla da uğraştığım 
için iskrim biliyordum. Fakat 
bir iskrim üstadı addedilemez
dim. Onun için, kendimi tek
lif edemedim. Lakin dostu
mun tavassutu ile beni bir iki 
tecrübe ettiler, muvafık gördü 
!er. 

Vakıa figüranların arasına 
karıımıştım ama, hiç de bun
ların arasında kalmak arzusun 
da değildim. Çünkü bunların 
içinde çetin hayata alışmış, 
laubali, hülasa külhanbeyi İn· 
sanlar çoktu. Halbuki ben mi
zacım itibarile de onlara benze 
miyordum. Sonra çok şık gezi 
yordum. Sporcu olmakla bera 
ber, akrobatlığı sevmiyor
dum. 

Üç gün sonra, Paris sokak 
larmda kollarım kabarık dolaşı 
yordum. Çünkü cebimde altı 
yüz otuz frank gibi müthiş bir 
servet vardı. Hayatımda bu ka 
dar para kazanmamıştım. Si-

Ali Muhittin Bey, gülümse Para nasıl kazanılır?_ ~~alı 
d-. ne şu kısa cevabı verecegım: 

b• I ben. meyiz.,, 
ı. _ Hay hay Konuşalım.. Para işçi gibi kazanılır. Ve e-

Bana anlatt;İcıarını aynen fendi gibi yenir! .. ır sene evve ı görmüş ve Kabul etmeli ki, beyaz perdeı'e, 
yeni bir filmi için bana ihtiya artislli daima daha §İ.fman göster
cı olmuş. Görüyorsunuz ya, ta mektedir. Onun için mukaveleleri
liim ne müsait gidiyordu. işte mizde azami siklet mutlaka §art ola 
sinemada hayatım asıl bu tarih rak konulur. Bu sebepten Hollyvood Yukarı ve kolu siyah astrakandan 

sinema payitahtı olduiiıı luidar da, dr•per · a t 
ten ba''-r. Mevzuu babı'• film --.. •• • a I m D o 

Hl bir spor ıehridir. Nereye DlllUllllC<, 

"Uyuyan Paris., idi. tenis kortlan görürsünüz. Ata binen Bir kız evlendi mi, düğünden 
Ondan sonra sesli film çık· • ~ sonra boynu gen itler ve nitan 

tı. Yine eski sahne vaziim Re gerdanlığı boynuna dar gelir-
ne Claire beni "Paris çatıları di • 
üstünde., filmi için angaje et- Boyun yaşın ilk tahribata 
ti. Bu film iki sene evvel Pa- batladığı bir uzuvdur. Çehre-
riste gayet soğuk bir tarzda nin alt kısmında sonradan hu-
karşılandı. Bir de Almanya' da aule gelen ikinci çene boynun 
tecrübe ettik. Orada ne kadar kusunıdur. Bu da boyundaki 
muvaffakıyet kazandığını bilir ensicenin zayıflamasından ile. 
siniz_ ri gelir .Onun için bu ensiceyi 

O tarihten sonra "Bahriye zaafa düşürmemek lazımdır. 
linin şarkısı., ismindeki filmi Boyun da çehre ve gogus 
çevirdim. Bu film "Bir baskın ııibi basit, fakat devamlı bir ih 
gecesi., filminin mabadi gibi- timama mühtaçdır. Losyonla 
d. masaj boyundaki enıiceyi kuv· 
ır_.__________ vetlendirir. İçine 6 gram tap 

1 
Sinema Haberleri kanttrrılmıt gülsuyu boyun 

için iyi bir losyondur. 
" Pariste lmperator ismin- Boyundaki fazla yağı gider 

de 1700 kişilik yeni bir sinema mek için satılan krem ve poma· 
salonu açılmıştır. daları fazla mikdarda istimal 

" Amerikada sesli tertibatı etmek bazan tehlikelidir. Çün-
haiz 12,000, Kanada'da 500, kü et daha ziyade sarkar. De-
Avrupa'da 10,400 sinema salo va yerine zarar görürsünüz. 
nu vardır_ İtidal ile ıöyle bir formül 

kullanılabilir: 
" Douglas Fairbanks Parİ· Vazelin 30 gram 

se gelmiştir. Birkaç hafta Sulfate d'alumine 2 ., 
Fransada kaldıktan sonra, ka- Masaj daima aşağıdan yuka 
rısı Mary Pickford'a mülaki ol rıya ve kulaklara doğru çıka-
mak üzere Pekine gidecektir. rak yapilır . 

yazıyorum: 

- Babam, ben onbir yatın 
da iken öldü. O zamanlar Fran 
sız lisesinde okuyordum. Mek
tepte leyli idim. Benden on· 
beş yaş büyük bir biraderimle 
bir ablam, bir de küçük hem
şirem vardı. Ağabeyim, 'hasta 
lıklı bir adamdı_ İtleri çevire
cek hali yoktu. Valdem, bana 
va.si oldu_ 

Şimdi içinde bulunduğumuz 
mağazayı üzerime devrettiler. 
Birçokları beni babadan kal
ma zengin zannederler. Size 
ıunu söyliyeyim ki dükkana 

'i· Sinemada şöhret almış Hıyar suyu boyuna beyazlık Hacı Bekir Zad• 
Covboylardan bir Tom Miks verir. Beyazlık vermek için fÖY 

1 b. I d h d Ali Muhiddin Beg vardı. Sesli film çıktıktan son e ır osyon a a var ır: 

ra, sinemayı bırakmıştı. Ve 1 yumurta sarısı, 1 kaşık sermaye düzmek için annemin 
bir at canbazhanesini idare e- fındık yağı, 1 buçuk kaşık por- elmaslarını rehine vermek icap 
diyordu. Tekrar sinemaya gc taka! çiçeği suyu, 1 buçuk ka- etti. Bir ahbabımız vasıtasile 
leceği son günlerde söylenen şık gülsuyu · diğer bir ahbabımızdan bu su-
Tom Miks'e apandisitten ame Mutbakta retle bir miktar para tedarik 
liyat yapılmıştır. Ameliyat ettik. 
gecikmit olduğu için artistin Kestane çorbası Hiç unutmam: Sabahları 
hayatı tehlikededir. 500 gram iyi kestanenin dış erkenden kalkar, o tarihlerde 

" Clara Bow Paramuntla jeanne Helbling kabuklarını soyarsınız. Bu kes Gedikpaşada bulunan Hamidi-
ba~lıyan müzakerat müspet ne k 1 d taneleri kaynar suya atar ve ye ticaret mektebi alisine gi-

~ ler, deni~e girenler, oıan ar, Ü· b" k b k . der, ög" leye kadar mektepte O· 
tice vermediği için Sam Rock şenler mi iıtersiniı? gırla ! ır çeyre saat ıra ırsanız, ıç 
isminde müstakil bir film ami- Oranın buranın kızları, eğer alt- kabuklarını da soymak kolay- kur, öğleden sonra da mağaza 

Kapıdan çıkarken elime bir 
paket tutuşturdular. Ben teşek 
kür etmek İsterken Hacıbekir
zade Ali Muhittin Beyin tez
gah başından sesi duyuluyOr· 
du: 

- .- Malum ya atalarımızın 
sözü vardır, tatlı yiyelim, tat· 
lı konuşalım!. 

M. Salahaddin 

Yunanistandaki 
ermeniler 

Osküpte çıkan "Yeni Adon" ga· 
zetesinin verdiği maliimata göre, u .. 
zun müddet Rus sovyet hükiimeti 
ile Yunan bükümeti arasında cere
yan eden müzakereler neticesinde 
barbıumumiden sonra Yunanistan& 
gelen Ermenilerin Rusyaya nakilleri 
takarrur etmi,tir. Son günlerde Ati
nada hariciye nazaretinde 11k 11k iç
tima eden ve Rus sefareti ba, katibi 
ile Rusyadan ııelen bir memura mah 
su&tan ve Yunan Dahiliye nazareti 
ile hariciye nazareti mümessillerin· 
den müteşekkil bulunan komisyon 
kafilelerin ıevk tarihlerini ve seyaha 
tın teferruatını tesbit ebniştir. Ru•
yaya gitmek isteyen Ermeniler kema 
fiuabık birer talepname tanzim et· 
mek mecburiyetindedirler. Şimdiye 
kadar beyannameleri tetkik edilerek 
sevkleri kararla§tırılanlar 6000 kişi
ye baliğ olmuştur. Gerek hunların 
gerek bundan sonra gönderilecek o
lanların seyahat masraflarını Yunan 
bükümeti deruhte etmiıtir. Yunanic
tandaki muhacir Ermenilerin adedi 
( 30,000) e baliğ olmakla beraber 
cem'an (15,000) kişiden fazla Erme 
ninin gihnek isteyeceği zannedilme
mektedir. ----·----Bartın ırmağı taştı 

Bartında geçen per§embe günü 
baılıyarak 24 saat mütemadiyen ya
ğan yağmurdan sonra, cuma günü 
aktamı ırmak yükselmeğe ba§lamıf; 
gece, suyun irtifaı iskelede dört met 
reyi bulmuttur. Suyun yükselmeğ• 
baıladığı görülünce, iskele rıhtımın
da bulunan keresteler derhal kaldırıl 
mııtır. Yalnız, odun yüklü bir san· 
dal rıhtımm önünde batmış, odunla
rın bir kısmı dağılmıştır. Tarlalarda 
mahsul kalmadığı için, köylerde mü
hiın haıarat olmadığı zannolunuyor. 

Cumartesi sabahı hava poyrazla. 
mıt, yağmur keıilmit ve su çekilme
ğe baılamııtır. 

li ile mukavele aktetmiştir. larında otomobil yokıa, otµrmazlar. !aşır. Bu kabukları da soyduk- ya dönerdim. Bu dede ocağını 
Yedikleri de dünyanın en güzel tan sonra, kestanelerô hafif a- söndürmemek için bütün kuvve 

" Son dört ay içinde Al- meyvaları ve ıcbzeleridir. içki namı teşte ister suya, ister süte, İs- timle çalışıyordum. Bir ev yıkıldı, iki 
manya' da on yedi yenı film na ancak su! Ben bile bir gidip ge- ter et suyuna atarsınız, bı·raz da Babamın sag"lıg" ında saray, 

-=-----
1 t limişde be· kilo ek sildim. kı" cı' o·· ldu" 

yapı mış ır_ _ Kim 'bilir ne eziyet çektiniz? tuz ilave edersiniz . başlıca müşterimizdi. Esasen v 
" Gittikçe artan buhrandan _ Sormayınız. Orada öyle artist- Kestaneler iyice pşince sü- pederim, şekerci başılık ünva- Tanustan bildirildiğine göre, İı· 

dolayı sinema artistleri hayat ler vaı· ki, mesela komik tipler, bun- zer ve adam akıllı ezersiniz. nmı haizdi. Babamın vefatın- tasyon civarındaki tehit ishak ma-
l tt. d J ç·· k" 1 • • ballesinde ikamet etmekte olan Kara sigortalarını da arttırmışlar· ara gıpta e ım, ur um. un u on Ezdikten sonra su, süt veya dan sonra saray, yine a ışverışı 
1 k · ıf du" şmemeıer· ı· ferye muhacirlerinden Ahmet og"lu 

d B'll F k 165 000 000 arına sıne zay 1 a- (h · · ·ı · ' d" ne devam etti. Fakat tekerci ır. ı o s ' ' ' zım .. Hepsi de gözlerimizin önünde et suyunu angısı ı e pışır ı.. Rızvanın maa aile ikamet ettiği ha~ 
John Barrymore 50 milyon, öyle bol bol pasta atııtırıyorlar ki.. nizse) hafif hafif karıştırarak başılığı bana vermedi. ne geçen aym 25 inde saat altı rad-
Jesse Lasky 'fe Joe Schenk her Fakat Jean Helbling zayıfladı da, dağıtırsınız. Çorba ne koyu, ne Bir sene kadar vaziyet böy delerinde birden bire yıkılarak ken
biri 125 er milyon, Willy Ro· ffna mı yaptı? Onu Amerikaya git- de hafif olmalıdır. Bu çorbayı le devam etti. Bu m~iddet zar disi ve zevcesi Ayte enkaz altında 
gers, Constance Talmadge, meden evvel görenler, Amerikadan içine bir mikdar tereyağı ile kı fında, az çok şöhret kazanan ezilerek vefat etmiı ve memede olup 
Gl . S h b avdetinde sonra daha güzel, daha l b k 'I k 'b I k yatınakta olan çocuğu kurtulmut ve 

• 

nemacılığın mükemmel bir it 
olduğuna da kanaatim kuvvet 
'"" ....... : t: R:.. _.., .. :· ..1 ...... ·- -

orıa , wanson er iri 25 er zarif, daha ince buldular. zarmış ekmek konmuş o an azı şe ercı er şe ercı aşı ı diğer altı çocuğu ise vak'adan bir 
m!l~~n.ı~:_h=a'-y-=a-=tl::::a:::r-=ın::::ı:_::s~İg"_o=r:_:t::::a:_::e=t-_J,~~~Y!!al:,:n::,ız~H.!:e:I:bl::,in::;ll:....:;m:::i~?..:H~ep!::s:!i..:d:e;_o: .. Y~:_ç:.::o;.r;:b;::a_k~a;-.se=:s::i:::n:.::e:..::p.:ek:._:;sı::c::a:.:.k:_.:o.:.la:.·.J..:P:_:a;y...:e:.:s.:,in'--i:._._.k_a_z_:a_n_m __ a.:,k_iç:_i_n_:p_e_k...l..~ç:er:.:e;::k:_:sa;::a:.:t_;e:.:vi.v.:el:..Ji~:.;:e.,:ç;:..'";:.m=.::ı':...;.ol;,;d;,;u;;;lda,;.;;. __ iılil_ 



1 
l 

• 

: 

6 

Muhabir mektubu j 

Samsun mütekamil 
şehirlerimizden biridir 
Asırlarca susuz ·kalan Samsun en 

nihayet mebzul suya kavuştu 

Sam•anan •11.leil m11.1111ara•ı 

SAMSUN: Birkaç gün de- inkılap ric.linin portrelerile 
nm eden havanın hırçınlığı ar ıüılü duvarlar.. Nal teklinde 
tık ıüktinet bularak ortalık ba yqil örtülü masaların etrafına 
har günlerini hatırlattığı cihet aza Beyler oturmutlar .. Reiı 
le Samsuna gitmeğe karar ver nısabı ekseriyet olduğunu ıöyli 
ilim. Fakat vapur bir türlü gel yerek meclisi açtı ve ıenelik en 
miyor ve bu tehirin sebebi de cümen raporu okunarak birin
anlaıılamıyordu. Ha geldi ha- ci reis vekilliğine Hamit Erip 
geliyor adayı dolawıyor der- ve ikinci reis vekilliğine de 
ken zifir ııibi karanlıklar için- Suphi Beyler ve katipliklere de 
de Cümhuriyet vapuru bir de- Muhittin, Mustafa ve İsmail 
niz alihesi gibi nurlarmı ıaça- Cenani Beyler intihap olundu
rak ve davudi aesile vürudünü lar. Okunan raporun tek.irile 
ilan edtrek limanın rakit sula izaya tevzi ve encümen de tet 
n içine demirini attı. Herkes- kiki ekseriyetle kabul olunduk 
te bir telaı bir sevinç vardı. tan sonra bu mes'ut içtimaın 
Kimiıi yolcusunu teıyi ve ki- hatırası fotoğrafla tespit edil
miıi de oalan iatikbal için ko- dikten sonra celse tatil olun
fUyorlardı. iskelenin üzerinde muıtur. 
kesif bir kalabalık haııl oldu. Neler gapılmıştır? 
Burada Seyrisefain vapurları- S -·un eh · t·'-"mül' 

ld·-· .. , ___ (B ) •- t rı -a 
nın ıe ıgı gunıere ayram • ·1· k ı · · 
d . I I Ç" kü' b' b f etmıı vı ayet mer ez erımız-
ıyor armıt un ır a ta d b' 'd' S !ek 'k, · .. t d" L!_ ,,,_.,_ t d 1 en ın ır. u, e tri ıımen 

mu emıa ı Dil' suaune e a an elif 'bi brin ibti' b t t 
l
. .. ___ , er gı ıe yaca a 
ıman o gun ,;aıııamyOI' ve sa- · - .ı·1 · d 700 000 l' 

bili • de .. '-"'--et h"'~' f mın eoı mıtse e , ıra 
erm ıuauu uaum er- kad b' bo bel d' • b" 

l ki · k Jel ar ır rç e ıyenın ut 
maoan par ar ve ıs e er · · G . çe1ını sarsmıftır. eçen aene-
m~a?1arla doluyor '!e herkes Din (600,000) l~lık hayali 
evını terkederek salııllere kotu bütçesi bu ıene (320,000) ola 
yor! k b kik" b' mikta · d' il 

Samnnd• 
Yeni Samsun valisi Salim 

Beyefendi henüz buraya gel· 
mit ve faaliyete bqlamıttır. 
Mumaileyhi Karatan tanırım. 
Vatanımızm en mühim ve en 
cesim vilayetlerinden birisi o
lan Kanın hüsnü idaresinde 
gösterdiği muvaffalayetten do 
layı müteaddit defalar veka
letçe takdirnamelerle taltif buy 
rulmuş olan Salim Beyin Sam 
sun gibi feyyaz bir vilayette 
de tamamile muvaffak olmaaı 
m temenni eyleriz. 

Vali Begle mülllcat 
Kırk lark bet yatlarında 

tahmin olunan Vali Salim Bey 
her zamanki mütebessim çeh
resile ve büyük bir nezaket ve 
iltifatla beni kabul eylediği za 
man kendisini pek neı'eli bul
dum. Ve bir sene içinde saçla 
rmm biraz daha beyazlandığı
oı gördüm. Salim Bey mesai 
arkadatlarmı pek beğendiğini 
ve onlann kıymettar muave
netlerile vilayetin daha ziyade 
terakki ve inkitafına muvaffak 
olacağı ümidinde bulunduğunu 
ve henüz etrafına bakacak ka
dar vakit geçmediğini ve vila
yetin her cephesindeki teka
müle binaen bu seneki mesaisi 
ni yalıtız maarifle sıhhat cep
helerinde ve bilhassa harebeye 
yüz tutmut olan Çartamba • 
Terme yolunda teksif eyliyece 
ğini söylemiştir ki bu fikirle
rinde büyük bir isabet ıörül
mektedir. 

Beledigedtı 
Samauna gelir gelmez ilk i

şim belediyeye uğramak oldu. 
Belediye reisi Kefeli Zade Sa
mi Beyi makamında buldum 
ve saatlerce görüttüm. Sam
sun belediyesi ehemmiyeti malı 
suseyi haiz bir müessesedir ve 
27 azadan mürekkep bir de şe 
bir meclisi vardır. Reis Beyin 
odasında bet on kadar kıymet 
li azalarla lanıtbktan IODra 

fotoğraflanmızı aldırdık ve o 
gün açılma merasiıni yapıla
ca olan tehir meclisi salonuna 
çıktık. 

Şehir meclisinde 
Muhtetem ve genif bir sa-

- ~ •:.. oduı ıibi lakeden 
,.., ""' L 

ra a ı ır ramır-

mit olduğundan bu kadar bir 
para ile ne yapılacağı endişesi 
bat göatermittir. Bu para ile 
büyük küçük alacaklıların taz 
yikine mııkavemet mütkül ola 
cağından encümen tarafından 
buna kartı bir tedbir olmak ü 
zere Emlak bankasından o/o 9 
faiz ve 3 komisyonla yeniden 
bir istikraz yapılması ve borç
lar ödendikten sonra Emlak 
bankasına muntazaman aenede 
70 bin lira vermek üzere on se 
nede borcun itfa edilmesi tek 
lif olunmuıtur. Gerçe bu tek. 
lif akla pek mülayim geliyorsa 
da yüzde 12 faiz ve komisyon 
yekunımun baliğ olacağı mik
tar yekiinu, belediyeyi acaba 
daha ziyade ıanmıyacak mı
dır? Her halde iyi dütünüp iyi 
bir karar vermek lazımdır. 

Su •• /tava 
Asırlardanberi susuz kalan 

Samsım Cümhuriyet sayeainde 
temiz ve sıhhi bir suya kavut 
muştur. Bu havalide fıtrat 
bir menba ıuyu yaratmamıt ol 
duğundan tebre bet kilometre 
mesafede (Artezyen) kuyula
n açılmış ve makineler vasıta- · 
ıile sular iki yüksek noktadaki 
depolara aevkedilmek suretile 
tehir battan bata suya gark e 
dilmittir. Bu ıu ilk talllilde 
kireçli görünüyordise de kuyu 
lar işledikçe kireç azalmıı ve 
suyun lezzeti artmıftır. Gerek 
bu suyun getirilmesi ve gerek 
se bataklıkların kurutulması 
dolay11ile Samsunun havası da 
güzelleınıiıtir. 

/tfaige 
Belediıyenin 3 tonluk iki a

det arozuyu, bir motör pompu 
ve bir de kılavuzu vardır. Ya
gmlara kartı 27 harik musluğu 
yapılmııtır. Bunların elli bete 
iblağı için Avrupaya yapılan si 
parit bir aya kadar gelecek ve 
yerlerine konacaktır. 

Suyun tazyiki 8,60 atmos
fer olduğımdan bundan sonra 
arozüzlere de hacet kalmadan 
yangınlar aöndürülebilecek-
tir. itfaiye kumandam Adil 
Bey vesaiti itfaiyeyi iki daki
kada garajdan çıkaracak dere
cede intizam tesisine muvaffak 
olmuı bir gençtir. 

MiLLiYET SALI 1 KANUNUEVVEL 1931 

Birinci sahifeden geçen yazılar 

Kanun Resmi 
Gazetede çıktı 

MccJiste memurların fedakarlık
larından sitayişle bahsedildi 

(Başı 1 inci sahifede) 
meleri nizamnameleri, veya heyeti ıı
mumiye kararlan mucibince meclisi 
idarelerinde bulunanlara verilen te
mettii ile ikramiyeler ve hizmet mu
kabili verilecek tazminat ve ihbariye 
ve aynı mahiyetteki tediyeler hu ka
nun mucibince nrgiye tabidir. 

2 - Bu versinin iationalan ıun
lardır: a - 8 haziran 1930 tarih ve 
1683 numaralı aakeri ve mülki teka
üt kanunundan enelki kanun ve 
hükümlere göre kendilerine maaı 
tahııia olunan mütekait, yetim ve 
dullar, b - Harp malüllerine devlet 
bütçeainclen yapılan tediyat, c -
Hidemab ntaniye tertibinden maaı 
alanlar. d - Bir ay zarfında maaı, 
ücret, ynmiye, namile aldıkları meb 
lağ 30 lira ..,. ondan 8§ağı olanlar. 

(Başı 1 inci sahifede) 
nin onlara da tqmili taraftarıyım. 

Kanunun heyeti umumiyesi aley
hinde değilim. Fedakarlıkların mu
kaddemesinde bulunduğumuzu efra
dı millete anlatmak liznndır. 

Kanunun ismi 
Relik Şevket Bey aözünü bitirir

ken kanunun isminin de defiıtiril
mesini ''Buhran vergisi kanunun tek 
linde tadilini teklif etti. 

Mütealuben Mazhar Müfit (Deniz 
li) söz aldı, V ergİyi verenler dik.kat 
etainler, dedi. Bazı kimseler bulanık 
auda balık avlamak istiyorlar. Biz 
verginin kesilmesini istiyoruz. Fa.kat 
diğer taraftan dört ıx, hainin bu fır 
aattan zengin olınıuın~ tahammül e
de.neyiz. 

Anlaıra tehri için bu had altmıı lira- Avukatı ar 
dır. e - Zirai itlerle müatahdem it· Vergi nreceldere gelince avuka-
çiler n rençberler. f - Bir yere mer tın katibi verecek, milyonluk müteab 
but ohnayarak çalıf&n eerbeıt İfçiler. hitlerde çahıan memur ve amele vere 
g - Harcınh •e harcırah yevmiye- cek, patron efencliler vermeyecek, bu 
!erinin tamamile, mesken bedelleri-
nin otuz liraya kadar olan kı-· mes doğru değildir. Vergi Refik Şevket 

•• ...., Beyin söylediği ııı'hi, patron efendilc 
ken bedelleri bu kanunun tqriniev- re de serbest meslek erbabına da teı 
nl 1931 seneainde mevcut olan be- mil edilmelidir. 
clellerdir. b - Kanun ve nizamlara 
göre veya herhangi bir urruıı aakat İhtikar 
lannıaama mukabil veyahut mahke- lhtikir ""'lamııbr. Kayseride ıe-
me kararile verilen tazminatlar. .ker bir liraya çı.kmııtır. Bu vaziyet 

3 - Vergi aşağıda yazılı nisbet- daha kanun çıkmadan, gözümüzü aç 
ler üzerinden alınır: tık. Hükiimetten aoruyorum: lhtika 

150 liraya kadar yüzde 10, yüz el- ra kartı ne yaptı? 
li bir liradan 350 liraya kadar !mum A/c /ı 
için yüzde 12, 351 liradan 600 liraya ar sa iplerinden 11ergi 
kadar kwm için yüzde 16, ve 601 Ahmet Ihsan Bey lriinüyü İfgal 
den yakan kısım için yüzde 24. etti. Dedi ki: 

4 - Bu vergiye tabi iatihkaklan - Hayali rakamdan aynldık. Ha 
150 liraya kadar (150 lira dahil) o- .kiki rakama kavuıtu.k. Bunun için 
lan tahıslarm aldı.klan mebaliğden çok bahtiyarım. 3 aene evvel bu me 
yalnız 30 liraaı tenzil edildikten son sele mevzuu bahaolaayclı. Kimse din
ra mütebalı:iai üzerinden yüzde 10 le.nezdi. Fakat bugün kafalar olgun 
vergi alınır. (Ankara tdıri hakkında laımı§tll'. Verginin akar aalıiplerin
ılahi hüküm böyledir.) Bir tahakkuk den alınması doğrudur. lıleyen ser
bürosile yapılan tediyelerde vergi -yeye gelince bu aabit hale gelmiı
nisbeti istihkaklar muhtelif ünvanlar tir. Ve vergi üzerinded"ır. 
la olsa da tediye yekünu üzerinden Bizde kanital nerede? Patron yok 
hesap olunur. tnr, kapital yoktur. lkbaadi muhare 

Muhtelif cihetlerden uta.kala o- benin başlangıcındayız. Oturduğu 
lup ta yelniııa 150 liradan aıağı o- yerden irat alanlerclan •ergi almak 
lan -'ıaliğin yalnız biriai 30 liralık llzmıchr. 
tenzı'lit haldmıda iıtifade eder. Muh Ahmet Ihsan Bey ihtı'kire temas 
telif i•h'lıkaklarm beheri 30 liradan ederek lstanbulda kağıt fiatlerinin 
aşağı oluna mecmuu 30 lirayı teca- ::rü~ -Je yirmi ~ arttığım. halbuki ki 
vüz ederse bu tell2ilit yelnin üzerin- fıdın tahdide tabi tutulmadığını aöy 
den yapılır. latihkaldan mecmuu 150 leyerek hükumetin nazan dikkatini 
lirayı seçen talııalarm aldı.klan me- celhetti. 
baliğden tenzil.it yapılmu.. M8q. Serbest meşlek erbabı 
tahsiaat, ücret ..,. yevmiyelerin vergi Sadeddin Bey (lataııbal) bu ver-
•i tediye tarzına bakılmaksızın aylık ginin esbabı mut üzerinde büyük 
olarak ve i!mDiıiye, tazminat ve te- bir tesir y-yacaimı kabul edebi 
mettü ıııl>i iatihka.klarm vergisi de lirim. Fakat buhranı i.ktiaadi ı..tlaya 
tediyeleri zamanmda aynca yekiin- bdan beri, tü--· •• aerL·-t m--'ek 
lan üzerinden tahakkuk ettirilir. Ay- - UÇO .,... • erbabır her ırün sermayelerinden kay 
myat ve ecnebi panaile yapılan tedi bediyorlar. Buhranla çırpınan bunla 
yat 7 inci maddedeki tediye ırününün ra buhran •"'lfİ•İ tahmil etmek, on
pİyasa rayicine göre kıymetlendirilir. lan öldürme.k demektir. dedi. 

5 - Bu kanun mucibince hizmet 
erbabına tarhedilecek vergiler mül- Malige oekilinin cevabı 
hak ..,. huausi bütçelerle belediye Maliye Vekili itirulara cnap ver 
bütçelerinde maaarif meyanında gös mek üzere küraüye geldi. Dedi ki: 
terilemez. Tediye edilmİJ aermayeain - Refik Şevket ye Alunet Ihsan 
den en az nısfı devlete ait olan mü- Beyin İta> et etti.kleri noktalar üzerin 
esaeselerle aermaye verilecek faiz ve- de hükiimet metııuldür. Bu hafta i
ya temettüü devletin teminatı albn- çinde neticeleri Meclise arzedeğim. 
da bulunan biliimum müesaeaeler ihtikar meselesine gelince arkadaııın 
münteaipleri için bu vergiye mükabil lkbaat Vekili bu buauata dün izahat 
mebaliği umumi masarifleri meyanı- venniıti. Hangi maddede ihtikar ...,. 
na ithal edemezler. aa 0 ,..ddenin yeni kontenjan liate-

6 - lsb'lıkaklarını umumi büt- aincle fula mikclarda idhaline müsa
çeden alanlara ait vergi te.kifatı mu ade edilecek ve tüccar ziyana aokula 
haaebei mnuıniye kanonunun 43 ün- cak ve aynca da talDbat yapılacak. 
cü maddesi miicibince toptan izaJı br. 
edilir. Munzam hizmetleri dolayih-
le iıtihkakları olanların bu iatihkak- K ananun 'lıegeti amamigesi 
ları ile maası ulilerine tekabül eden Bundan aonra layihanın heyeti u
•ergi farkı -bu kanundaki nisbetlere mumiyesi hak.kında.ki aıüzalıere kafi 
göre mahallerince tahakkuk ettiri- göriildii. Refik Şeftet Beyin kanu
lin tahsil olunur. Miilha.k ye husuai nun iaminin "llrtıaadi Buhran •ergi
bütçelerden ve belediye bütçelerin- ai,, olmaaı haldonda.ki takriri reye 
den tediye ollJJ!aJ! iıtihkaldara ait konarak kabul olundu. Ve maddele
vergi bu idareler muhasebecileri ta- re geçildi. 
rafından t ..... kif .... bir hafta zarfında s~rbest i~çiler 
mal ııandıima teslim olunur. Te.- " 
ki(t.tı muayyen olan :ramanlarda yap Birinci madde aynen kabul edildi. 
nuyan veya •ergiyi zamamnda mal ikinci maddenin müza.kereainde Hak 
sandıklarına teslim ebniyen &mm i- kı Tanlı: Bey ııordu. 
talarla muhasiplerden müştereken - Serbest itçilerin hnclud •e şü
vergi yüzde on zam ile tahsil olu- mulünü öğremnelı: istiyorum. Kemal 
nur ve haklarında ayrıca kanuni ta. Zaim Bey encümen namına cevap 
kibat yapılır. nrdi. 

7 - 6 ıncı madde haricinde kalan - Serbeat İ§Çİ)er bir yere merbut 

Kemal Zaim Bey: 
- Dahildir. 

Malige 11ekili tekrar kürsü~e 
Müteakıben üçüncü maddenin mü 

zakeresine geçildi. Maliye Vekili bu 
-.ergiden 8, sekiz buçuk nilyon lira 
varidat ümit ettiğini, fa.kat bu ınik
darın bütçeyi kapayamayacajııu, 
bütçenin açığının ka.,--.ı için, 2, 
2 buççuk miali daha nridat liznn ol 
duğunu İ§aret etti. 

Bu maddedf!ki nisbetlerin bazıları 
nm tezyidi haldonda Srvu meb'uau 
Rahmi Beyin takriri reye kondu. 
Rahmi Bey takriri izah etti: Yükaek 
maaşlardan fazla vergi almak sureti.
le lüks hayatta da bir az taaarrufu 
temin. ederiz. dedi. 

Takriri alkıtlar araaında .kabul • 
dildi. 

Dördüncü maddenin müzakeresin
de bazı meh'uslar Ankara için 60 li
ra iatiananm 15 liraya kadar nıaaı a
lanlardan, knilecek 'fergİye de eaaı 
t"§kil etmeainiileri aürdüler. Hüku
met buna razı olmadı. Ankara kalaba 
Irk bir memurin ve müesaesat t~hri
dir. Varidattan yanın milyondan faz 
la eksilir dedi. 

Emllk Bankası 
• Ratib B. ilive etti: 

- Emlik hankaaı kazanç •ersisini 
kendi sermayesinden veriyor. • 

Maliye V elıili bu noktaya ce...ap 
verdi: 

- Elendiler, eytaınm ~yesile 
teteklriil etmiı bir müesaesemiz yok 
tur. Böyle bir mevduat nrdır. Yüz
de yedi buçuk faiz alınıyor, Kendi 
kazancından m~ veriyor, yoksa. hat
ka yerden mi buna dair ınaliunatım 
yoktur. 

Rasih Bey (Antalya) yeniden ııös 
aldı: 

- Maliye Vekili Bey aorulan aual 
lere kal'fı yeni bir uaul ke!fetbler. 
"var mı, yok mu bilmiyorum,, uıulü 
dijı:. Eğer aizin haberiniz yokaa bea 
aoyleyeyim: 

Eıkiden beri kazanç vergisini mü
naeae vermektedir. Eıyanm para11• 
dır. Ve iıleyen kazanç vergiıi eyta
mın parasmdan ...enliyor. Maa,ıarm 
yüksekliği yetmiyormuı gı"bi bir de 
..,.,.g; almamak sureble ıni Emlak 
han.kumda.kileri tatmin edelim. ele
di. 

/tiratıl•r 
Llyilıaıım eliler -ddelca inln mü

zalı:-.ine de..... olundu. Refik Şey 
ket Bey •ergiyi n.ktinde yatırına
yanlar yalnız yüzde onla ttzal•ndır 
mamalıdır dedi. 

Haaan Felımi Bey (Cümüıhaae) 

- Bu madde istitnalar için naza
n dikkate alınmıfhr .. Y olue umumi 
bir vaziyet değildir. Ceza •e faiz 
lıonmuıtur. dedi. 

Kiirsfıde karşılaşma 
Refik Şevket Bey itirazında 111'111' 

etti. Hakkı T an.k Bey bu gibiler hak 
kında ayrıca kanuni takibat yapıl
ınaaımn kanuna ilivesini iatedi. Hak 
kı Tarık Bey aözünü tamamlamadan 
Saruhan meh'usu Ethem Bey kürail 
ye çıktı, Hakkı T erık Beyle kürsüde 
kartılqtılar. Epeyce ııülüımeler ol
du. Haklu Tank Beyin teklifi reye 
konarak kabul edildi. 

Cezalar 
Naci Pqa - Hallmnız beceriksiz 

n masumdur. Bir miali, 3 midi ceza, 
yüzde on, yüzde yirmi, yüzde 30 ııit 
betleri çoktur dedi. 

Sivas meb'usu Rahmi Bey bazı 
mütalealarda bulundu. Maliye Vekili 
An.kara için 150 liraya kadar ma&J 
alanlardan ancak 30 lira iatiananın 
teabitini faideli gördüiünü aöyledi. 
Bu suretle kanuna aarahat ilive eclil 
eli ve liyihanm heyeti uınumiyeai 
215 reyle kabul edildi. 

Medis ertembe ırünü saat on dört 
te toplıuıma.k üzere tatil edildi. 

tahakkukat istihdam edenler tarafın olmayarak çalqanlardır. Bunlara ka 
..ıan taaııu.ı. ettiği aydan •onra gelen zançç kanunu mncibince altı ayw. Holanda ve İsveç se
•Ym 15 inci günü akşamına kadar e ruhsatname verilir. 
aamiyi muhtevi bir bordro ile mahal- Hakla Tank Bey itiraz etti: fir}erİnİn İtİmatnamelerİ 
linin nridat tahakkuk idaresine bil- - Ruhaatnameai olmayanlar var-
dirir ve mu.kabilinde pulsuz bir mak ""'· B"n'•· "" .ı~ı.;ı mi..ı;r? ANKARA, 30 (Telefonla) 
buz verilir. Bu bordrolarda vergive !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!B!!!!!!!! 1 --Holanda ve laveç sefirleri bu 
tabi olRn ve olmayan bHUmum istib- kaca yirmibeı liradan a~ağı olmamak 
kaklar PÖıterilir. Şu kadar ki me•ken üzere istihdam edene ağır para ceza gün reisicümhur Hz. tarafın
lerde aile hizmetlerinde bulunanlar sı hükmolunur. dan kabul edilmi§ler ve itimat
icin istihdam edenler tarafından bGr 10 - 7, S. 9 uncu maddelerde ya namelerini takdim eylemitler
dro verilmesi mecburi değildir. Bu zılı bordro vermekle mükellef eıhasa dir. • 
müstahdemlerden mükellef olanlar ait zamlar istihdam edenlere ait olup 
fllhsan ve pulsuz bir beyanname ..,.,_ bunların iıtihclam edilenlere rücu 
rirler. Bu suretle indirilen tahakku- hakkı yoktur. 
kat yekiinununun aym yirmi bqinci 11 - Bu kanun mncibince icra o
günü aı.,......na kadar tediyesi mec- lunacak resen takdir ve tarhlarda ve 
buridir. ikramiye, tazminat ve te- buna kartı kanuni yollara müracaat 
mettu ııı'hi istihkakların vergi tediye ta ve verginin ve zamlann tahdidin
zamanında tevkif ..,. on gün içinde de ve sair mesküt bırakılan hususlar 
ödenir. da kazanç vergisi kanununun hüküm 

Bordroyu vaktinde vermİf olup ta leri dairesinde muamele olunur. 
tediyab vaktinde ifa etmeyenlerin te 12 - Bu kanun bir kanunuevvel 
diyeye mecbur oldukları mikdarlar 1931 tarihinden muteberdir. 
yüzde on zam ile tahail olunur. Muvakkat madde: Bu kanunun 

8 - Aylık bordroları vaktinde ver meriyete girdiği tarihten evvel ta
meyenlerin iıtihdam ettikleri talıısla hakkuk ettiği halde tesviyeai bu ta
ra •e beyanname vermeyenlere ait ia rihten sonra yapdan maaı, ücret ve 
tih.kaklar ve bunlara isabet eden ver yevmiyeler vergiye tabi değildir. lk
gi mikdarlan re' sen takdir ve tarh ramiye, tazminat, temettiı ve saire 
ve bir misil zam ile ve tekerriir halin gibi mukannen olmayan iıtihkaklar
de iki miali zam ile tahsil olunur. dan meriyet tarihinden aonra tediye 

9 - Aylık bordrolarda •eya be- edilenler bu tarihten evvel tahakkuk 
yannamelerde iatibkaklar noksan göa etmiş olsalar dahi vergiye tabidirler. 
terilir. ""Y• lı:ebnoedıline vergi resen 13 - Bu kanunun ı hükümlerini 
takdir ..,. tarh ..,. üç misli zam ile icra a icra Vekilleri He eti memur 

Açların 
Yürüyüşü 
1400 lcamgonla Nf!flgorka 

altüst edeceklerdi 
VAŞiNGTON, 30 A.A. -

Polis, komünistler tarafından 
bu hafta zarfında açların Va· 
fİngton üzerine yürümeleri için 
yapılmıt olan bir takım terti
bat projesini meydana çıkar
mııtır. 

Açlar, 1,400 kamyonla nak· 
lolunacakti. Nümayİfçiler, taar 
ruza hazır bulunmak ve kam· 
yonlarda kafi miktarda bulun· 
durulacak olan tatlarla k~dile 
rini müdafaa etmek için tali-

Bulgar başvekili 
Geliyor . 

(Başı birinci sahifede) 
ket etmişlerdir. Kudret Bey,M. 
Muşanofu hükiimetimiz namı
-. Selim Rauf B. de Hariciye 
Vekaleti namına ıelimlayacak 
ve Bulgar Başvekili ile birlikte 
1stanbula döneceklerdir. Dün 
ele yazdığımız gibi M. Muıa
nof, doğruca Perapalas ~eline 
inecek ve bir müddet istirahat
ten sonra mutat ziyaretlerini, 
yapacak, öğle üzeri terefine ve
rilecek ziyafette bulunacak ve 
aktam saat 19 da hareket ede
cek trenle Ankaraya gidecekler 
dir. Sofya sefiri Tevfik Kamil 
Bey, Bulgar baıvekilini Sirke
ciden iatikbal ederek beraber 
Ankaraya gidecektir. M. Muta 
nof cumartesi günü Ankaradan 
dönecektir. 

1 •••••• ' 

Yeni 
Tedbirler 

(Başı 1 inci sahifede) 
Projenin esasları hak.kında fazla ma 
liiınat olmamakla beraber bu vergi
nin ne aervet vergisi olacaiı ve ne 
de bina iratlan vergiai kanunundaki 
eaaalan tadil edecek mahiyette bu
lunmayacağı temin olunuyor. Bina 
iratlan •ergisi niabetlerinin tezyidi
ne hükiimet taraftar değildi. Bun
dan haika hükiimet muhtelif bütç• 
!erde zaruri gördüğü münakaleleri 
muhtelif projelerle Mecliaten iatemİf 
tir. Bu liyihalar Maarif bütçe.inin 
hararahlar faalma 20 bin lira, keza 
aynı bütçenin açılı muıtlw faalına 5 
bin, Adliye bütçesinin harcırah n 
tesıaat faaıllarma 34 bin liranın nak
line dairdir. 

Bundan haı.ka ha... biitçea.inde 
16300 liranın bir müna.kaleye dair 
layiha ile gümrük muhafaza kıt'a
., zabitanının baran kadroauna iclha 
!ine .kadar bu zabitlere verilecek üc 
!'etlere karıılık olmak üzere gümrük 
ler lıütçesincle 40 bin liralık münalra 
le ic:raama dair iki liyiba daha Mec 
liae ta.kelim olunmuıtur. 

Diier taraftan 932 bütçesi Mec
liate tetkik edılirken mülhak •• hu 
111ai bütçelerle belediye bütçelerinde 
•e tediye edılmİf --yelİnin bir 
kıtm1 dmete ait olan mü..aeulerde 
.....ınnekte olan ma1f •e ücretlerde 
izimi haddin 500 lira olmaaı eaatı
mn vaz'ı çok muhtemeldir. 

Tekaüt kanununda bazı tadilat ..,., 
bu meyanda bazı ilaaınlyeler uaulü
nün ilıraaı ihtimalinden de bahsedil
mektedir. 

Bir aile 
Zehirleniyordu 

Kuzguncuk'ta Pata limenı 
caddesinde 117 numaralı yalı
da dün aktam bir zehirlenme 
vak'ası olmuıtur. Bu yalıda Ni 
met H. oturmaktadır. Darülfü

nun Riyaziyat tubeai talebesin 
den Nimet Hanımın kızı Nihal 
Hanımın, eski lise arkada§ı, 

sabık vilayet mektupcusu Fuat 

Beyin oğlu ve tütün inhisar me 
murlarmdan Kenan Bey dit 
doktoru Fuat Beyin oğlu Mitat 
Bey dün aqam yemeğine davet 

lidirler. Nimet Hanım misafir. 

leri samimi olduğu için aktım 
yemeğini nasıl olla hazırlaya bi 
leceğini dütünerek Haydarpqa 
da bir itine ııitmiıtir. 

Aktam avdetle acele balık a
lıp kızartmıtlar ve hazırda el
ma kompostusu olduğu için sof 
ra:ııa oturmutlar. Elma kompo• 
tıısuna gelince, ıofradakiler 
kumpostuyu beğenmemitler. 
Nihal Hanım hiç yememit kü
çük Cevat gayet az yemit, Ni,. 
met Hamm ile Kenan ve Mi
lat Beyler ise her ıeye rağmen 
kompoıtuyu yemitlerdir. 

Sofradan kalktıktan sonra 
en evvel Nimet hanıma bir fe
nalık gelmit ve yere düımüt· 
tür. Arkasından Kenan, daha 
arkasından da Mitat B. ayakta 
kalan Nihal Hanım ve Cevat 
feci vaziyet kartısında ne yapa 
caklarmı ıatırmıılar ve sonra 
tanıdıkları doktor Tevfik Be
ye telefon etmişlerdir. Doktor 
gelmit hastalan kusturduktan 
sonra Haydarpaşa hastanesine 
nakletmiştir. Müdavatı yapılan 
hastaların üçü de iyileımitler
dir, 

Tahkikat neticesinde hasta
ların komposatdan zehirlendik 
leri anlaıılmrttır. 

Alqamdan kalan artık ye-
mekler tahlil edilmek üzere 

ihtikar var mı, 
Yok mu? 
ilk günlerin tereddüdü 

zail olduğundan 
fiatlar tabiileşiyor 
Gümrüklerde alınan yeni 

tedbirler, neıredilen kontenjan 
listeler umumi eşya fiatleri ü
zerine zannedildiği ve gösteri! 
mek istendiği gibi çok büyülı 
ve menfi bir tesir yapmamıştır • 
Yeni teklin tatbik edildiği ilk 
günler zarfında görülen t•tkm 
!ık :sail olduktan sonH, biraz 
tebeddül etmiş olan fiatler ta· 
bii cereyanına avdet etmekte
dir. Yalnız kontenjanda zikre
dilmiyen yani idhali men'olu· 
nan veya tahdit edilen madde 
lerde görülen fiat yüksekliğini 
tabii telakki etmek lazımdır. 
ldhali men'olunan veya tahdit 
edilen bu nevi efya için bu ted 
birin ittihazı esasen lazım ve 
zaruri idi. 

Buna mukabil idhali tahdit 
olunmıyan qyada ve yerli mal 
!arda bir fie.t tereffuune tesa· 
düf edilemiyeceği atikardır. 
Tam manaaile bir ihtikann 
mevcudiyeti göze çarpmamak
tadır. 

1 •••••• t 

Poliste 

Bir bomba 
Patladı 

Sütlücede Zümrezade Şakir 
Beyin fabrikasında bir infilak 
olmuı. Pavli Hıriıto isminde 
bir ustabatı parçalanarak öl
müttür. 

Fabrikada itfaiye için yapı
lan bir tahrip bombasını Pavli 
Ef. tetkik ediyonDUf, o sırada 
ağzında bulunan sigaranın te
sirile bomba birdenbire infilak 
etmit, adamcağız parça parça 
olmuıtur. Bqka nüfuı zayiab 
yoktur. 

Çamaşır yıkarken 

Taksimde Eğri sokakta 9 
numaralı Sarrafoğlu apartıma
nında oturan Kalyopi çamatır 
yıkarken bacanın kurumları tu 
tuımuf, fakat etrafa sirayetine 
meydan verilmeden aöndürül
müttür. 

Eve taarruz 
Dolapderede oturan kahve

ci Karakaş Hüseyin efendi ay
nı mahallede oturan Nezahe,t 
Hanımla evlenmek istemiş, fa 
kat Nezahet Hanım bu teklifi 
reddetmİftir. Karakat Hüseyn 
efendi bundan muğber olmuş 
ve Nezahet Hanımının evine 
taarruzla c.mlarmı ve çerçeve
sini kırmıştır. Polis Karakaı 
Hüseyn efendi hakkında takı
bata batlanuttır. · 

Hi tlercilere 
Karşı 
BERLIN, 30.A.A.- l>arm•tattalti Ka· 

n E .. de miiaader• edllmit olan Yeıailıı· 
ten bazı müfrit milli7elpenerler mahafi· 
linin n• sibi nıW ı.alet taıımakta oldui11 
anla.tılmakta T• bu l..llet, timdiy• kadar 
Hidercllere mllııt_... mbahentleTini .. 
airiMDemit ola• AJmaa ..... yi mahaf'ılinl 

-dit~• d6t6rmektadlr. 
Veatlilya Rhia ce•İm aanayi mahafUi· 

ala. ..a..an efkln ota. »-atada• Bers· 
't'erkı ZQ'tilas,M. Brhiac'• .a,.ı.,._... 
il ıiderl tül&etmlt oldaiu.. n artılt 
blrbs la.~ .... ı. •almıt haluaclw· 
ia .................. . 

Şimdiki blcle Hhl.r hrboı ıilaJ. el· 
- beklemektedir. e. pzete harptenberi 
takip edilmekte olaa Kollelıc&iırizm hare
ltini ikmale h• fırka1t111 aamset sörül· 
••ıini.a. pek fed bir bdiM olduiunu ill· 
•• etmektedir. Hltlerd.ler i.ktiaadi me .. il• 
tle dnlete o.amahdut bir aal&bi7et ver-

Müfrit milli7etper.,.erlerin hareketi .. 
rinde .. aersiizeıco7&De bir talom pro• 
jelerla tohumlan 't'&rcbr. S.'t'Je• Ruay., 
telih edilmit bir dn1et tekli anetmelr.t .. 
dir. Fakat Ruayada 7apa)aa lri11Jerce idaa 
lar, Franaı:ı: ibti1i.li kebirindeki KiyoW. 
sibi ikti .. diyatı ia.lilı .,.. i.li7a tallva.ffak 
olamamııtrr. 

Heıaedelü Miti.der ........ nezdinde 
lndaa ..... lkalar iktl9a4I kanunlara kar• 
,, ,..,,.ı-ı. af ok bir m..ıu.ı.ret içla ldoa 
cezau derpiı .dilmelc.te olcluP,..a slıteı"' 
mektıedi:r. Bu kati77• mimlriin deiildir. 
Vo bu bbil -•Jilll<ırl e,,d;t•J'• dit· 
mekai.zin hrıılamak bbU olamas. 

Hiikumet mllteg11.1clcı11Jır 
BERLIN, 30. ~ J-.ıl Gro..,.., 

millete lıtab. lıeyecanh bir he7an11am• 
neıraderek itima.Lm ka7hatmemeıiıü •• 
Almanyada bir ,..npn .uıarmak iat.,... 
kin, te&ib 't'e dnaettı kartı •icade1• f.. 
fİla birletmaliai ta't'Ô)t9 ..... lıtadir. Ml
doile7b di7or ldı Folrat .ı...ı.tıa ....... 

· dedir. Hiikllm!I, Vo 
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, RADvo ~'Hı Lı p~s RADYO 
Her Fia ta Son Sıs em Maklnalar 

GlUl~lEIL MUSüK1 
En Son Dünya Havadisleri 

RA O Bir Lüks Degi .l' - RADYO Bir ihtiyaçur 
~;;;:;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;::;;;~~ls=ta:=:n:-;b::=u;=I ~E~le7k:=tr:;ı.k~~I =;:==~=;:=;~~=~, ~;;;;;;;;;;;;;;;;;~~~Doktor 

E R ~ L.11- ' zte lstanbui Belediyesi ilanları s AD ı K z AD E Hafız Cemal 
b ı • • J " · B!raderler vapurları a One erıne l an y OL t N Ş ASI Karadeniz postası 

Dahiliye hastalıkları 
Türk Anonim Elektrik Keşif bedeli 7569 lira 90 kuruş olan Maltepe mektebi Rami s k mütehassısı 

Yeni Açllan Lisan Kursları 
Türkçe, Fransızça, İngilizçe, İtalyanoea, Almancı 

İspanyolca v. s. 

Şirketi 3 kanunuevvel 931 kışlası yolunun 0+ 000-1 + 845 ıkilometreleri arasındaki kıs- a arya Cumadan maada hergün öğ-
perşembe günü Samatyada mm tamiratı 21 Kanunuevvel 931 pazartesi günü ihale edilmek leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
Merheba köşesi ve Hacı üzere ıkapalı zarfla münakasaya ıkonmuştur. Teminat akçesi vapuru s 1 L ı kadar tstanbulda Divanyolun-
manav sokaklarını tağdiye 568 Iiradır. 1 K. evvel A da 118 numaralı hususl daire. 

Kayıt muamelesi başlamıştır eden tevettürün (safha ile Keşif bedeli 9967 lira 9 kuruş olan Büyükdere - Bentler yo- günü akşamı 17 de Sidı:eci sinde dahili hastalıkları mua-
bitaraf arası) 11 O dan 220 lu tamiratı 21"Kanunuevvcl931 pazartesi günü ihale edilmek rıhtmımdan haceketle yene ve tedavi eder. Telefon: 
volta tahvil edileceğini üzere kapalı zarfla münakasaya 'konmuştur. Teminat akçesi 747 (Zonguldak, İnebolu A- İstanbul 22398 
muhterem abonelerine ih- lira 50 kuruştur. yancık, Samsun, Ordu, Gi- Sıra numarasıru beklememek 

TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR ,. 
lstanbul: Ankara 1 

bar eyler resıın, Trab:ron, ve Ri-
. Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa- · isteyenler, kabineye müracaat 

373 - İatildil caddesi Hacı Bay.ram 
Beyoğlu cadde& 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
Bu münasebetle, mez- ze) ye azimet ve aynı 1 t 1 f 1 d al 

!iye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz veya hükU- iskelelerle Görele ve Ü- a veya e e on a ran evu • 
kur sokaklardaki bilcümle malı"-lar metçe müteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat mek- nye ' ye uğrayarak av- u.u • 
tesisatın ampul ve muhte- d ed --'~· F 1 f tubu ile olur. Bu şekilde teıminat ma'kıbuz veya mektubwıu et e ........... ır. az a ta -İstanbul'da Çalanakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüz.ile §ilte lif elektrik cihazları bir de- silat için Sirkeci Meyme- lstanbul Asliye Mahkeemsi Bi

rinci Ticaret Dairesin.den: İstanbul 
da Eski Çiçek pazarında Fındıklı
yan hanında 7 numarada deri ve 
kösele ticaretiyle meşgul Mihran 
Pilafyan Efendinin a!Scaklılar ile 
icrai aktettiği konkordato berayı tet 
kik mahkememize tevdi kılınmış ve 
emri tetkikatın 10 Kanunuevvel 
931 tarihine müsadif ·perşembe gü
nü saat 11 de ierası mukarrer bu
lunmuş alduğundan bu bapta ala
kadar olanların mezkur gün ve saat 
ta Mahkemede hazır bulunmaları 

lüzumu i!An olunur. 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku- faya mahsus olmak üzere şartnamenin pullu bir nüshasını Fen ve Ticaret odası vesikası- net hanı altında acenteli-
rustan başlar.Kuştüyü kumasların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. d - . . .

1 
k . m teklif mektubu içerisine koymak icap eder. Yıuıkarıda yazılı g-ın· e m"•acaat. Tel. 22134. · - , meccanen egıştırı ece tır. . . ~ 

ı 
işler hakkında şartname almak ve ıkeşif evrakım görmek ıçın 

It:t:ih.a.clı. 1"..ilI1 
yeni tevettürle cereyan her gün Levazım müdürlüğüne müracaat edilmelidir. İhale gü

itasından itibaren eski am
pu, cihazlar ve saire isti-

TÜRK S1GORT A ŞlRKETl mal edilmiyecek ve bade-
.. . . . ma kullanılacak bilcümle 

Harik ve hayat uzerıne sıgorta muamelesı l kt "k l · 
220 

l 
icra eyleriz. 

1 
e e n ma zemesı vo 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. 1 ta mahsus ola~aktır: 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında Yuka~da zıkre~ılen hu-

L Acentası bulunma yatı şehirlerde acenta aranmakta~ır. 1 susl~ra rıayet ve b1r cere-
Tel: Be 

0 
-ıu _ 2003 yan ı?~ıtaına mahal venn_e 

Y g mek ıçın memurlarımıza ı-

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES : 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakıf Han 20531 

İş Bankasıdır 

Telg<af: 
İmtiyaz 

lstan~ul Evtal MO~Orlü~ün~en: 

fayı vazife esnasında teshi-
1 ıat ibraz buyurmaları muh 
terem ahaliden rica olunur. 

MÜDÜRİYET 

3 üncü Kolordu 
ilanları 

Dolmabahçe hayvan hasta
nesinde müteşekkil hayvan sa
tın alma •komisyonu tarafın

dan pazar - salı - perşembe 
günleri saat 9 dan itibaren mü
sait fiatla yerli \binek ve nakli
ye ıkoşum hayvanı mübayaası-

Ayakapı civarında Gül camii tamiratı 30 T .ısani 931 tarihin- na başlanmıştır. Satın alınacak 
den itibaren ikaıpalı zarf usulile münakasaya !konmuştur. Talip- bineklerin 5 ile 8 yaşında ve 
lerin şeraiti anlamak üzere her gün öğleden sonra Ev'kaf İn- asgari 1,43 irtifamda ve nakli-

. f · · ih 1 t "h· ı 22 12 931 1 ·· ·· ye koşumların keza 5 ila 8 ya-Şaat Heyetı ennıyesıne ve a e an ı o an - - sa ı gunu • . . 
saat on dörtte İda'l"e Encümenine müracaatları. ( 4174) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
NISFI BEŞ SENE TAKSİTLE 

Satılık Aparhman 

şmda ve asgarı 1,37 ırtıfamda 
! olmaları ve hayvanlarnı bil

cümle hastalrldardan ve ku- 1 

surlardan ari bulunmalan la
zımdır. Diğer fazla malfunat 
komisyona müracaatla öğreni
lebilir. 

nii ise saat on beşe kadar teklif mektuplarını Daimi Enoiimene ' 
vermelidir. (4186) 

Beyoğlu Belediye Şubesinden: Bir meııkep yavrusu ıbulun
muştur. Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılaçak

tır. (4184) 

Beyoğlu Belediye Şubesi Müdürlüğünden: Salhi.bi meçhul ol
duğu anlaşılan Yenişehirde Kalkan !bostan sokağında 9 No. b 
iki kattan ibaret hane harap ve maili inhidam olmakla 'bi.r hafta 
zarfında mahzurun izalesi olmadığı takdirde dbniye 'kanunun 
48 inci maddesinin tatbik edileceği tebligatı ikanuniye makamı
na kaim olma!k üzere illin olunur. (4183) 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

P1RE-MARS1L YA 
için seri ve doğru posta. 

(PATRIS 11) Lüks vapuru 10 
Kinunuevvel perıembe günü 10 da 
Galata nhtımından hareketi<: her 
sınıf yoku ve eıyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide-
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde lstanbul Birinci Ticaret mahke-
azamı tıenzilit. mesinden: Mahkemece ilanı iflası-

Umumi acentaları: Galatada Çi- na karar verilmiş olan Arkimidi ve 
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto- Panayi Veleços efendiler şirketine 
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. o. 2612 ait olup Beyoğlunda Kuloğlu soka-
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: ğında kain ve 22000 lira muhammen 

T B M M D • M •• d •• J •• " •• d Biltlln seyahat acentalrk/arıdrr. kıymetli İrfan bey apartımanmın • • • • aJre U Ur UgUD CDı------------l nısıf hissesile Balıkpazarı Tahmi• 
Büyük Millet Meclisi müstahdeminine ıkumaşı Meclisten sokağında kain ve 13000 lira mu-

SEYRİSEFAIN hammen kıymetli 63 numaralı mağa 
verilerek yaptırıla ak yetmiş iki takım elbise ile Meclis Polis-

zanm. nısıf hissesinin açık arttırma 
lerinin on dokuz takım elbisesini imale talip olanların Kanunu- Merlı:es aceıııa: Galata Köprü ı.. suretile satılmasına karar verilmiş 
evvelin altıncı Pazar günü saat on dörtte Büyük Millet Meclisi il B. Z36Z. Şabe A. Birlı:ecl llilhllr. olduğun.dan talip olanların şartna-

dar Ade han Z. 2740. . " k .. hk ka 
İdare Heyetine müracaat eylemeleri muktazidir. Nümuneleri mcyı gornıe uzere ma eme -

AYVALIK SÜR'AT lemine mür~aat etmeleri ve mü-
görmek ve şeraiti anlamak için her gün öğleden evvel Meclis zayedeye iştirak edilmek üzerede 
daire Müdürlüğü kalemine müracaat olunabilir. {4169) (MERS~'{~unevvel yüzde 10 nispetinde pey akçeleri 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
% 12 faizle emlak m~ilinde para verilir. _J 
(5000) liraya dtadar olan ikrazat içıin mu'hammen 

alınmaz. Vakıf Paralar Müdürlüğünün !hiç bir yerde şube
si olmadığı gibi mutavassıt, A<:ente "ll: komisyoncusu da 
yoktur. Muamele yapacaklaırm Bahçdtapısmda dördüncü 
vakıf handa ikinci ıkatta 18 No. da Vakıf Paralar Müdürlü
ğüne müracaat eylemeleri. 

-------... Telefon: 23654 411---ıııi 

Salı 17 de Sirkeci Rıhtı- le birlikte 3-1-932 pazartesi günü 
d saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul mm an. 

Adliye binasında Birinci ticaret 
TRABZON POSTASI mahkemesine gelmeleri ilan olunur . 

(ANKARA) vapuru 3 Ka-
nunevvel perşembe 17 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darü/bedayi fl!m.'<i' 10•i 

Bugün akşam 

Esas 
2 

Mevki ve Nevi 
Bu şeraitte satılıık hayvanı 

olanların mezlkilr günlerde hay _..._ _____________________ _ 

de Galata Rıhtnnından 
kalkaca ve Zonguldak, 
İnebolu, Sinop, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Trab:ııon, Rize, Ho
paya gidecektir. Dönüş
te bu iskelelerle birlikte 
Pazar , Sürmene, Polat
!hane'ye de uğ.rayacaktır. 

Saat 21.30 da f '~ll!llffl ~ Velinin çocuğu 

v!:~. ~P~:~~let il ~/ ııı /~ Beyoğlunda Meşrutiyet mahallesinde Harbiye cad
desinde atik 9 mükeıırer cedit 115-117 :numaralı üç 
daireyi ve bir bodrum Katını müştemil Selçuk a:part-
manı. 

Mevki ve evfası mahsusası ibalida yazılı apartmanın satışı 

aşağıdaki şeraitle müzayedeye •k.onulmuştur: 

1.- Müzayede kapalı zarf usuliledir. İhale 23-12-931 tarihine 
müsadif ça'rşamba günü İstanbul şıi>esinde kra edileceıktir. Ta
lipler bin lira teminat iraesine mecbur olup işbu teminat vara
kasını teklif mektuplarile beraber mak,puz mukabilinde Banka
Ya tevdi etmelidirler. 

2.- İhale bedeli defaten ve peşinen istifa olunur. 
3.- Bedeli müzayedenin yüzde ellisinin peşinen tesviyesi mü 

kabilinde müşteriye beş seneye kadar ikraz <yapılabilir. 
4.- Fazla tamilat için şubemize müracaat edilmesi. (4149) 

Jandarma Satın Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için evvelce ilan edilen (170) lkalem ecza
yi tıbbiyenin münakasası bir hafta müddetle temdit edilerek 
3-12-931 perşembe gününe taHk edilmiştir. Taliplerin yevmi 
mezkurda saat 14 te Anlı:arada Jandanna Umum ıkwnanıdanlığı 
başhekimliğine müracaatlan. (4182) 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
~ 

Mudanya - Bursa hattına muktazi 4000 meşe traversin ka
palı zarfla münakasası 19 ıbirinci kanını 1931 cumartesi günü 
saat 14 te Ankarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Hayda11>aşa veznelerile Mudanyada mez
kur hat işletme amirliğinde üçer liraya satılan §a!"tnamelerde 
Yazılıdır. ( 4066), 

vanlarile ibirli.kte Dolmabahçe 
hayvan hastahanesine müra-

• caatlan. (616) (4179) 
* • * • 

Çatalca Mst. M v. nin fes-
hedilen odwı mukavelesi yeri
ne müteahhit nam ve hesabına 
475,997 kilo odun mübayaa e
dilecektir. İhalesi 2-12-931 ta
rih ve çarşamba günü saat 15,5 
ta komisyonumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartname.sini 
alma!k üzere her gün ve pazar
lığa iştirak edeceklerin de yev 
mi muayyeninde ıkomisyonu

muza müracatlan. (605) 
(4129) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

BEŞ YÜZ ELLİ TON 
GAZÖÜL 

28 Teşrinisani 931 tarihinde 
ıkapalı zarfla münakasası yapı
lacak olan beş yüz elli ton ga
zöülün esnayı iianında fasıla

sı bozulduğundan bu malzeme 
nin yine !kapalı zarfla müna
kasası 28 Kanunuevvel 931 
tarihine yapılacaktır. Şartna

mesinde partilerin teslim müd 
detlerinde de tebeddülat yapıl 
mı:ştır. Malfunat almak isteyen 
lerin Komisyona müracaatları 
ilan olunur. ( 4144) 

Ankara'da 

TAŞ HAN PALAS Oteli 
Taş Han Büyük Gazi heykeli karşısında Aılkıaranm en rahat 
ve elverişli otelidir. Kalorifer, fıanyo, elektrik ve l:ıer türlü 
konforu havi, servisleri seri ve muntazamdn. Yeni sahibi: 
Sabık Merkez kıraathanesi ve Azmi Milli Ticarethanesi 

sahiplerinden İbrahim Tevfik. 

MERSİN POSTASI 
(MAHMUTŞEVKETPA -
ŞA) 4 Kaııunevvel Cu
ma 10 da Galata R:ı:htı
mmdan kalkar. 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı malzeme pazarlık ile 
satın alınacaktır. 

. 1 ı - Teminat % 10 dır. 
W İhale 2-12-931eaat17. 

1 
Muallim Mubahat Bey tarafından ı:::= 24 kalem Bakır, demir, 

pirinç, kurşun, cıvata, 90-
Tercüme e(}ilen Ameli Hayat Alimi murı. ve sair tamirat malze-

(HERBERT N. GASSON) 'un :..m•e•si •• ----(•41•311i5)_. 

~ İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
§3 BULMAK SAN' ATİ 

~ Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
3 Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

~ Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. · 
t\"*llllMl~ 
'ı KARADENlZ 

ıırııırıınıtııırııııtımıınırıu mum ut ı ı ı POST As• 

Tercüme E. : 1. Galip ] l/llll 
Talebe GECESİ 

Perşembe günü AYNAROZ 
KADISI 

UCk:üdar Hale Sinemasmd• 
YEDİ GÜNAHKARLAR 

GEMİSİ 
Mümessili: Brigit Helm. 

t•ı 

BULGAR OPERET 
HEYETİ 

(Frantız Tiyatrosunda) 

B~ akşam aaat 21 de: 

HAREM ESRARI 
Tetı0r: Armianoff: Soubret :Doçeva 
Yarın akşam: 

Viktoria ve Husari 
Tenor Yvan Çaçd ve Prima Donna 
Mimi Balkanska tarafından temsil 

olunacaktır. ,-:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııooıııııııııııııı' VAT AN 
• Milliyet Matbaası :, Ç~~~ba 1 

= NEFİS VE SERl SORETIE = günü akşamı Sidı:eciden 

* • • 
DİKKAT! 
Bulgar Opereti 

Önümüzdeki perşembe günü 3 

Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere ı hardcetle (Zonguldak, İne 
ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 1 bolu, Samsun, Ordu, Kire-
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar j son, Trabzon, Sürmene ve 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. Rizeye gidecektir. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa Fazla tafsilat için Sir-

===ı Telefon: 24310 - 24318 - 24319 keci Yelkenci hanındaki 

'llllllllllllll:llllllllllllllJllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllmllllllllllllllllll, 1:-a-cent-eliğ-ine .-ım*"e-~c~a-1~15..; 

Khıunevvel saat 16 da yalnız mual-
lim ve mekteb talebelerine mahsus 
olmak üzere bir defalık matine ve-
rilecektir. Her yer 60 kuruştur ve 
büyük muvafakiyet kazanan VİK
TORİA opereti temsil edilecektir. 

Pazartesi akşamı tenzilatla üni-
formalı zabıtana mahsu$tur. 



8 MIL[:-JYE 

Büyük Bir Muvaff akiyet 1 
Hükumetimizin, sanayii milliyemizi himaye etmek hususunda ittihaz eyledisli 

müessir tedabir neticesinde ilk muvaffakiyet: 

Sc§llh ö lb> ö ifil ö ifil ~<®~ ö 
:PlAkla.r1:n.ı:n. Fia.t:la.rı:n.I 

200 KURUŞTAN 180 
ETMiŞTİR. 

KURUŞA 

TENZİL 
Nafıa Vekaletinden·: 

Muhanunen bedeli (248.000) lira olan Ankara civarında 
13+500 kilometre .tulündeki ÇubUkdere barajı iltisak yolunun 
tesviyei türabiye, imalatı smaiye ve şose inşaatı kapalı zari usu 
tile münakasaya konmuştur. Münakasa 931 senesi 1 inci kanun 
ayının 5 inci cıanarteısi günü saat on beşte Nafia Vekaletinde 
yapılacaktır. Müna•ka.saya iştirak edecekler teklif mektupla
rını ve muvakkat teminatlarını ayni günde saat on beşe ka
daı Nafia Vekaleti Müsteşarlığına venneleri Iazımcbr. 

Talipler münakasa şartnamelerini Ankarada Nafia Vekaleti 
Levaznn idaresinden 5 liıra mukabilinde istihsal edelbilirler. 

(3931) 

GaJriıııü~a~iller Tak~iri K11ınet KonıisJonu RiJasetinden: 
Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıktan sonra 

kararları ve istihkak miktarları değişmiş olan Gayri
mübadillerden aşağıda numaraları yazılı karar sahip
lerinin yüzde ikilerini almak üzere 1 Kanunuevvel 
Salı günü saat 10 dan 16 ya kadar Komisyona mü-
racaatları. ( 418) 

Zafiyeti umumıye, iştehaaızlık ve kuvvetsizlik balitmda 
büyük faide ve tesiri glSrülen 

j Karar No. su Karar No. su Karar No. su Karar No. su 
970 983 992 1001 1015 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
L 

HULASASI 

Eınnif et i~leri lıııuın Mü~ürlü~ün~en: 

973 986 993 1005 1016 
975 987 998 1010 1017 
979 . 988 999 1012 1023 
980 990 1000 1013 1024 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
il.inlarını kabul eder 

ı· 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

Vilayetler zabıta memurları için 
imal ettirilecek olan asgari 4837 
azami 5437 takım maa şapka elbi~ 
se ve as~a.ri 3509 azami 4109 adet 
kaput kapalı zarf usulile 21 teşrin 
sani 931 tarihinden itibaren mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 12 k. 

1 

lstanbul /kinci Noterliği CaeVVCl 931 re müsadif cumartesi Beyoğlun.da Galatasaray civarında İstiklal caddesinde 257 numerolu nibi Alisine: 

•• •• 14d A k d M""d"" (Sabık lstanbul Palas) 1 Efendim, gunu saat e ·n ara a u u- KLAR"Ç Ot l" . Muhteşem 17 Ağustos 1927 tarihli ve aynı 
1 e ının .aıo ılannda tarih ve 14112-486 numero ile rna-

riyeti Umumiyede müteşekkil ko- 3 Kllnunuevvel Perşembe gününden itibaren her gün saat beşten sonra karnı Slinizden ta>Sdik buyurulan 

ÇAY (T d ) 
[ mukavele mucibince lstanbulda 

misyonda icra edilecektir. Müna- DANSLI e ansat ı Mahmutpaşada Büyü~ Yıldız Ha-
l tertibi mükarrerdir. Keza her akşam saat sekizden itibaren tam es- nında "5" numerolu yazrhanede 

kasaya iştirak edecekler ihale gü nasında orkeııtra terennüme devam edecektir. Salonların ihtişamına 1 Süleyman Mehmedof ve Biradcrle-
ve mekfılit ve meşrubatın nefasetine rağmen fiatlar mutedil olduğu- ri iinv~nh ve 4486 sicil numerosu 

nü ve saatinden evvel eşkali ka- nu irae için "komple çay" doksan kuruştan ve akşam yemeğinin bir 1 ile mükayyet olan kolektif şirketi
kişi için iki liradan ibaret olduğu ilan olunur. Yevmi küşadı olan miz, müddeti 1931 senesi Kanunu-

nUnİye dahilinden teklifname ve Perşembe günü huzurları kariini kiramdan rica olunur --· evveli n;hayetinde biteceğinden, bu 
--· ğünden itibaren biHlmum şürekii-

temı• na tlarinl komı·syona tevdı· ede nın hüsnü rizasile feshedilmiştir. 
Mezkür şirketin bilcümle matlübat, 

cektir. Açılacak teklifnamelcrde Hariciye vekaletinden: ~e%:~l~:~:~~~tı~~·~!~~; v~ü-
h dd• l" "k ld " k 0 terkedilmiş olmakla muamelei la-a 1 ayı 0 UgUDa OffilSYOI: • Elyevm Hariciye Vekaletinde 14 üncü dereceden mevcut zimesinin ifası zımnında icap eden 1 

Ca kanaat hasıl Olursa en mu .. Sa t münhal memuriyet talimatnamesine tevfikan bilmüsabaka dört nushalarının "1" Ticaret Müdiriye
memur alınacaktır. Müsabaka imtihanı 20 Kanunuevvel pazar tine, "2" Sicilli Ticaret Memurlu-

fı• at teklı"f edenı"n uhdesı·ne 1·hare .. A d 1 ğuna tebliğini, "3" ve bir nushası-günu saat 15 te nkara a yapı acaktır. 
nın yevmi gazetelerden birile ilii

Müsabakaya iştirak için, taliplerin memurin kanununun 
• 

0 k • kd" d J k nmı ve üç musaddak nushasırun ta-SJ ıcra ve a Si ta ır e pazar 1 dördüncü maddesinde yazılı olanlardan başka aşağıda yazılı rafımıza itasını rica eyıeriz efen-
evsafı da haiz olmaları lazımdır. d" 

sure tile yaptırılacaktır. Talipler A - Hukuk, Mülkiye, Ülumu siyasiye, İktisadiye ve içti- u;·_ Mezkfır yazıhanede şüreka.-
maiye ve Fakülte derecesindeki yüksek ticaret mektepleri veya dan: Süleyman Mehmedof. 2 -

şartname ve nümuneleri görmek Hariciye mesleği ile alakası bulunan mümasil yüksek mektep- Nüyork Kon""1osluğunun 26 Teşri-
i l 

nievvel 1927 tarih ve 7557/788 nu-
f 1 " t k •• h !erden birinden mezun olmak. ve az a ma uma a ma uzere er mara ile musaddak vekaletname 

B - Bu kabil mektepler şahadetnamesini haiz talipler bu- mtlcibince müvekkili ve biradori 
gün Müdüriyeti Umumiyedeki lunmadığı takdirde namzetler evveta ıbumektepleııdenbirinde Mehdi bin Hacı Baba namına: Meh 

okwıan derslerden imtihan verdikten sonra müsabakaya iştirak met Ali bin Hacı Baba. 3 - Aynı 

Komisyon ile Istanbul Polis müdi- hakkını ihraz ederler. mahalde şilrekadan: Mehmet Ali 

Mfüıa:baka imtihanı berveçhi atidir: bin Hacı Baba. 

1932 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 .. 200,000 
1 .. 150,000 
1 

" 100,000 
1 .. 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" . 20,000 
1 

1 

" 15,000 
100 Mükafat (1,000) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
10( 

" ( " ) 100,000 
5 ikramiye ı 10,000) 50,000 
5 

" (8,000) 40,000 
6 

" 
(5,000) 30,000 

15 " (3,000} 45,000 
60 

" 
(2,000) 120,000 

200 
" (1,000) 200,000 

5,000 Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 Lira 

Hiç beklemedjğiniz bir sırada: 
n nar nan ~ 

İşsiz kala bilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir; 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

(ruRKIYE İŞ BANKASI) 

' 

Jandarma Satın alma komisyontl 
Riyasetinden: 

Yerli mamulatı yimıi beş bin çift yün Ç-Orap kapalı zamla mü 
kasaya çrkartlmıştır. İhalesi 16-12-931 Çarşamba günü saat 

riyetİne müracaat edebilirler. 1 - Hukuk, İktisat ve tarihi siyasi (1815 ten zamannnıza il!Eı;;;;;;;;.-ii!iii-l!!!liiE!i!'ii3!1F.ii;;~ beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyi gönn 
( 4011 ) kadar) hakkında tahriri ve şifahi sualler (her ıbiri için tahriri ve 

şifahi beraber tam numara 10 dur). 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 2 - Türkçe ve Fransızçadan tahrir ve tercüme (her biri için 
tam nwnara 15 tir). 

Müdürlüğünden: 3 - Müsabakada 40 numara üssümizaru doldurmak şartile 
en fada numara alanlar kazanmış olacaktır. 

Yerli deriden bir oda takımı ile beş adet yazıhane koltuğu 

ve 24 sandalya aleni münakasa suretile imal ettirilecektir. Mü
nakasa 17 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif ıperşembe gürtü 
saat 14 te İstanbııJ limanı sahil srhhiye merkezindeki komisyon 
tarafından yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümunelerini 
görmek üzere her gün Galatada mezkfu rrıerkez levaznn memur 
luğuna müracaatları. (4092) 

Müsavat halinde F.-ansızçadan maada ecnebi lisanına vukuf 
sebebi rüçhandır. 

Taliplerin mektep şahadetnameleri, askerlik vesikaları ve 
hüsnühal ve sıhhat şahadetnameleri ile hüviyet cüzdanı veya 
suretlerini baistida Vekalet Zatişleri Müdürlüğüne tevdi eyle
meleri ve yevmi mezkurda Ankarada Vekalette hazır bulunma
ları ilan olunur. (4175) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi ha~tahklar te<la

vihanesi. Kuaköy, büyük mahallebi 
ti yanında 34. 

üzere her gün ve münakasaya iştirak için te'klifnameleri 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi rnt4 
kurda saat on beşe kadar Komisyonumuza müracaatları.(405~ 

lstan~ul Evtal MO~iriyetin~en: 
Ankara.da, İstikHil caddesinde kain ikinci vakıf apartı:marı 

sineması ile gazinosu ayrı ayrı ve pazarlık suretile kiraya 
rileceğinden talip olanların yevmi ihale olan 6-12-931 pazar · 
nii saat 15 te Ankara Evkaf Müdüriyetinde ıbulurunaları.(41S 

MiLLiYET MATBAASI 


