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Umumi Neıriyat ye Yazı Müdüril 

ETEM lzZET 

Mülkiye 
Mektebi · ı Ankara'da Bulgar başvekili il ismet 
Evvelki gün Mülkiye mek-

"bi elli bqinci yıl dönilinünü 
,..-.,.t,t.k etti. Bu vesile ile mül

'teliler mekteplerinin elli be§ 
lik tedı'is hayabnm bir 

iııçosunu efkarı umumiyeye 
ettiler. Evveli plinçonun 

."lkiyeliler arasında samimi 
tesanüt teklinde tezahür e

' hissi tarafı vardır ki, bu
Un cidden çok kuvvetli oldu

u, en mütevazı idare ada
dan en yüksek mevki işgal 
n devlet ricaline kadar mem 
etin her tarafından gelen 

ülkiye mezunlarının tebrik 
lgraflarından anlıyoruz. Bu 

öğretiyor ki, Amerika'da 
'tince tabirle Alma Mater, 
ili yetiştiren ve besliyen ana 

ilen ve bir ilim ve irfan mü 
&eaesine kartı muhabbet ifa
eden hiaai mülkiye mektebi 
nıemlekette tenmiye etme
nıuvaffak olmuttur. İtiraf 
ek lazımdır ki, bu, mülkiye 

.__,...,ktebinden maada pek az mü 
eaelere nasip olınuş bir maz 
l'İyettir. 

, Saniyen mektep müdürü
nutkundan anlıyoruz ki, 

. 'ikiye mektebi 55 senelik ted 
a , hayabnda 1946 talebe ye

' lirmiştir ki, meşrutiyet dev 
de birkaç sene de kapalı kal 
bnı nazarı itibara alacak o-
•ak, her sene muntazaman 
ınlekete yüksek tahsil gör

ece ~f kırk idare adamı yetiştir-
1 1t demektedir. Bir irfan mü- • 

. 'eaeainin kıymetini tebarüz j 
mı lirmek için diğer bir irfan 
(21 Üeaaeseainin ehemmiyetini a- : 

etin tnıak istemiyoruz; fakat bir 
lıkayese yapmıt olmak için 

u söyliyelim ki; Darülfünu 
1:--1~ Hukuk ve Tıp gibi ayn bi- 1 

. nıeslek mektebi olan ıube-

1 
istisna edilecek olursa, bu 

ktada mülkiye mektebi ka-
r muvaffak olmuş bir şubesi 
ktur. Halbuki Darülfünunun ' 
ddi vesaiti ile mülkiyenin 

"•iti mukayese bile edile
:ı:. 

Buna rağmen, eğer idare 1 

'1rinemizde hepimizin ideal 1 
trak görmek istediğimiz yek 1 

ı---r~. aklık ve intizam mevcut de 1 

. •e, bunun sebeplerini, idare 
llıi bir ihtisas iti telakki ede
k, mekteplilere terketmek 
ltnıememizdedir. Mülkiye i
te makinesi, askeri makine

farksızdır. Askeri teşkili.
en büyük kuvveti de ku
danından mülazımına ka

t aynı terbiye makinesinden 
lınıış olmasındadır. Mülkiye 
•resinde de yeknesaklık te

~ iıı edebilmek için ilk şart, ida 
00) . eki alaylıların yerlerini ted 

l:en mekteplilerle doldurmak-
ır, 

İdare makinesinde intizam 
~ Yeknesaklık, maziden ziya-

a _İstikbal için çok ehemmiyet 
tası 1 ır • Çünkü devletin vazifele

~-&ittikçe tev'essu etmektedir. 
~eıt asırdaki telakkiye göre, 

L ~ let yalnız asayitin muhafa-
~ ı vazifeaile mükellefti. İngi

eda· ler, devlet sisteminde ideale 
llebl ~dıklannı, çünkü İngiltere'de 

!etin mevcudiyeti bile his
ilmediğini söylüyorlardı. 

ıırtıl . e~ıet sisteminde gaye, devle
sı· lı ortadan kalkması telakkisi 

~ktan arkada kalmıştır. Bu
~ıı devlet, idari sahadan iktı
" di sahaya geçmiş ve faaliye
tı~i istihsal sabasına bile teş
~ etmeğe batlamışbr. En li
L;'al sistemlerde bile devlet 
:'Ç olmazsa, nazım vaziyetini 
f•tüyor. Fırkamızın programı 
~.devletçi olduğuna göre, dev 
ın vazife ve rollerinin tedri 
~ daha ziyade tevessü etme
t~ı ve fÜmullenmesini tabii 
~"11ek lazımdır. Fırka katibi 
, umisi Recep Beyin, birkaç 
t) evvel, Halk Fırkasının pro
f ~-nıını izah için irat ettiği kon 
l~t.nsta söylediği gibi, "Fır
~ız iktısat siyasetinde dev
~ı Yapıcı ve idare edici oldu
~ kadar da tanzim edis:i bir 

) ~lik unsuru olarak kabul edi
Ot ... 

lıt Mülkiye mektebi, programı 
-..ue tedrisatını devletin teka-

iine intil>..k ettirmittir. 

Ps. arasında dostane mükilemeler •• .. 
1 1 memleket arasındak· ostl umumiyetle ve tah i 
nın Cenubu şarki kısmında sulh havasını berra landıra--

n 

Gazi Hz. dün M. Muşanof ile 
uzun müddet görüşmüşlerdir 

Bulgar başvekili bugün geliyor. Ankaradan ayrılır
ken teşyide bulunanları; 

"Allaha ısmarladık,, diye selamlamıştır •• 

Madam Muşanof ismet ve Kazım Paşaların refikaları 
Hf. lerle uzun müddet Türkçe konuşmuştur 

Resmi Tebliğ 
ANKARA, S. A.A.- Bulga

ristan Başvekilinin Ankarada i
kameti münasebetı1e M. Muşa
nof cenaplarile Başvekil /ı;met 

Paşa Hazretleri ve Hariciye Ve
kili Doktor Tevfik Rüştü Bey
fendi ara.sında samimi ve dosta
M muhavere ve mükllemeler 
vuku bulmuştur. 

lki memleket devlet adamları 
orta elçilerinin de huzuru ile 
yaptıkları noktai nazar teatile
rı'nde iki millet arasında mevcut 
olan itimatkflr dostluk münase
batma ve menafi mümaseletine 
binaen aralarında biç bir ihtilaf 
olmadığını ayni memnuniyetle 
görmüşlerdir. 

Müşarünileyhim iki memle
ketin çok büyük menfaatleri le
hine olarak iktısad1 münasebet
lerine daha ziyade inkişaf ver
melerinin şayanı arzu olduğunu 
kezalik müşahede etmişlerdir. 

lki memleket arasındaki şuur
lu dostluk umumiyetle ve tah
sisen A vrupanın cenubu şarki 

kısmında sulh ve iti/fil havasını 
berrak/andıracak 

dir. 
mahiyette -

de bulunan ı.ıfir ve ıefaretler erkanı 
hariciye vekaleti müdürleri tarafında 
teı'yi edilmiı ve bir polis müfrezesi 
resmi selimı ifa eylemiştir. 

M. Mu?Doff tren hareket ederken 
teı'yide hulu nan zevah "Allaha 11-

marladık'' diye selimlamııtır. 
Konserde Gazi Hz. hazır 

bulundular 

Mu§anof Hanımefendilerle, türkçe 
konuımut ve bu göriiımeleri uzun 
müddet devam ebniştir. 

Ziyaretler 
ANKARA, 5 A.A. - Bulgar 

Başvekili M. Muşatıof la ı<lhah is
met Paşa Kız enstitüsünü ve musiki 
muallim mektebini gezmiJtir. M. Mu 
pnof Cenaplan mekteplerde gördü-

ANKARA, S. A.A.- Bulgar Baş- ğü intizam ve müi<cmmdiyeti hak
vekı'/i M. Muşanolf şerefine Riya- kında takdirlerini beyan etmiıtir. 
seticümhur orkestrası heyeti tara- Sofya Elçimiz Tevfik Kamil Ley 
f misafirlerimiz •erefine bır öğle ziya-mdan bir konser verilmiştir. Kon- • 
serde Reisicümhur Hazretleri de ha- feti vermiıtir. Ziyafette Bule;ar mi

safirlerimizden maada Baıvekil ls
zır bulunmuşlar ve M. Muşanoll i- mei, B.M. Mecliıi Reiıi Kazım Paşa
le uzun müddet görüşmüşlerdir.Bu lar Hazeratiyle, Hariciye Vekili 
sırada Türk-Bulgar dostluk cemi- Tevfik Rüttü Bey bazı Vekillerle 
yeti Reisi Profesör Stayanolla il- meb'uslar, Bulııar sefiri, Hariciye 

ANKARA, 5 A.A. _Bulgar Baş- ti/atta bulunmuşlar ve iki millet Vekaleti Erkam hazır bulunmuılar
vekili ve Hariciye Nazırı M. Muıa- münasebatmı ta/eviye yolundaki dır. Misafirlerimiz aaat 16,30 da Ri
noff ve refikalan, refakatlerindeki mesaide mu valf akiyet temenni ey- J'Heticijmhur muzika heyeti tarahn-

1 
zevat ile birlikte oaat 19,30 da lıtan !emişlerdir. dan Halk evinde ..,..ef!erine verilen 
bula hareket etmittir. Mütarünileyh Madam Muşano/ Türk~ . konserde hazır bulunmutlardır. 
hazretleri istasyonda B. M. Meclisi Ô J • 
Reisi Kizun, Ba,vekil ismet Paıa konuşuqor ğle ziya etı 1 
Ha:ıeratiyle, Hariciye Vekili Tevfik ANKARA, 5 (Telefonla) - Rus- Bugün §ehrimize muvaselat ede-

Meclis 
Müzakeratı 

İktısat vekili beya
natta bulundu 

iş kanunu hakkında 
Vekil Bey 

yarın izahat verecek 
ANKARA, 6 A.A. ;' B. M. Mec

liıi buırün Reia Vekili Hasan Beyin 
riyasetinde toplamnııtır. Celsenin 
açılmasını müteakip iktisat Vekili 
Muıtafa Şeref Bey lı kanunu hak
kında Mahmut Esat Bey (lzmir) ta
rafından sorulan ıuale ııelecek içti
mada cevap. vereceğini söylemİf ve 
kabul eclilmiıtir. 

Teşkilatı eıaıiye kanununun 95 
inci maddesinin tadili hakkındaki 
kanun 1iyiha11nın ikinci müzakeresi 
yapdarak mülhak bütçelerin ele mad
deye· idhali için bütçe encümeni ta
rafından vaki talep üzerine liyiha 
büt~ encümenine iade edilmiıtir. 

Bundan sonra posta telgraf ka
nununun bazı maddelerinin tadiline 
dair kanun layihası müzakere edil
miıtir. Layihanın heyeti umwniycıi 
üzerinde yapılan müzakerede bu tadi 
lattan bir kısmının Ankara otomatik 
telefonuna taalluk ebnesi dolayııile 
kanun liyibaamın iami buna göre 
tashih edilmek üzre encümene iade 
olunmuıtur. 

Bundan sonra Balya - Kara Ay
dın şirketi namına idhal edilecek ga
zolinlerin gümrük resminden mua
fiyetine da ir kanunun müzakeresine 
g~ilmittir. 

iktisat vekilinin beyanatı 
Bu münasebetle söz alan lktısat 

Vekili Mustafa Şeref Bey mezkur 
kanun 18yibaııınm Meclise sevkinde-

Halil Beyin teklifi 
nasıl karşılandı? 

Şekerden madasının men'i ithalini 
muvafık görenler çoktur 

lzmir meb'usu Halil Bey B. M. 
Meclisine bir teklifte bulunmuıtu. 
Halil Bey memleketin, umumi ilrtı
aadi vaziyetini nazan dikkate alarak 
memleketten en çok para çeken ve 
israf addettiği 13 blem efyllDlll id
halinin men'edilmeaini iıteyor
du. Halil Beyin yaptığı hesaba na
zaran, bu cim eıy• için harice ver • 
cliğİmİz 25 milyon Türk lirasıdır. Bu 
maddelerin baııncla kahTe, çay, ka
kao ııilıi mükeyyifattan adcleclilen 
ıeyler varda". Bundan aonra pirinç, 
IURm yağı, kereste Ye ağaç mamu
latı aibi memleketimizde J'etif<'D 
maddeler ele hulunmalıtachr. Daha 
ıonra kı:rmız. ve ıiyah biber, fil diıi, 
zafran, gibi idhaline lüzum görül
mi7en maddeler de bu meyandadır. 
Halil Bey bunlara ilinten f"keri ele 
zikretmiştir, 

! 

1.~r "!üs.~) me!>'uıunu~. bu l çay yerine aclaçayı ikamesi fikrini ;. 
teklifi şehrimız iktısadi mehafilınde leri sürmektedir. Fakat alakadarlar 
alaka ile karıılaamııbr. Bu mevzu buna hile lüzum görmemektedirler. 
~erinde ~u!"'lmak "!e düı~n~l'?"_k Memleketimizde çay yetiırnektedir. 
liznn ııelcliiı kanaati umumı gıbıdır. Rizede yapılan çay ficlaru ıeriyab 

Yalnız lzmir meb'uıunun bu tek
lifi meyanına ıekeri ele idhal etmit 
olması hayret uyandırmaktadır. Mev 
cut teker fabrikalannm istihaalitı he 
nüz istihlakin r.ısfına bile kafi gelme 
diğine nazaran, böyle bir tedbirin it
tihaz edilemiyeceğj şüpheıiz görül
mektedir. Maamafih teker idhali.tı
nın tedrici ve esaslı bir tedbire tabi 
tutulması taraftarı alanlar da Yardır. 

Halil Bey kahve ,.erine ayran, 

Fransız tahtel
bahir/eri zabi
tanı dün abide-
ye bir çelenk 

koydular 

muvafık netice vermiıtir. Burada çay 
yetiıebilecektir. 

Mqrutiyet zamanında cenuptn, 
Adana vilayeti dahilinde kahve yctiı 
tirmek için tecrübeler yapılmıı ve 
fena netice vermemiıti . Bunlar fİm
diki halde ihtiyaca kafi olma.., ile 
az himmetle muvaffak olunabilineca 
ği kanaati vardır. 

Diğer maddeler hakkında Halil 
Beyin men'i idhal teklifi müsait şekil 
de karıılanmaktadır. 

Rüıtü Bey ve refikalan Hanımefen- cuklu olan Madam Muıanof Türkçe- cek olan Baıvekil M. Muıanof tere-~ 
di, ~iyaıeticumhur katibi umumısı yi gayet iyi konuımaktadır. ismet fine Tokatliyan'da Bulgar sefiri M. 
Tevfık, C. ,H. Fır~ası grupu ~ei~i ve Kazım. Pş. l~rın refikalannı ayn Pavlof tarafından bir öğle ziyafeti Jktısat vekili M. Şeref Bey 
Afyon meb usu Alı Beylerle şehrımız ayn evlennde zıyaret eden Madam verilecektir. 1 

Evvelki gün ıebrimize ııe1en 
F ranar.ı: tahtelbahirleri zabitanı d 

1 
aaat iki buçukta Taksim Cumhuriyet 
abidesine bir çelenk kayınuflar -
abideyi ıelamlamıtlardır. • • • • • • • • • • • • • ........ • • • • • • • • • • '• • • ' • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • · • • • • • •" • " · " • • • • • ki sebepleri izah ederek kurıun ve 

Et h k ' 1 gÜmÜ§ piya181ında son senelerde e Dar OnffiaSJDa j Yeni Tefrikamız misıi ııörülmiyen daimi tenezzülden 
dolayı zararlara duçar olan Bal7a • 

k 
• 
1 
d t Kara Aydm madeninin piyaoa vazi-

Bunu mütealop tahtelbahirler ku
manclaru Valiyi ziyaret etmittir· 
Fransıı zabitleri akıa- kadar f"b
ri gezmişlerdir. Dün akfUll ela Uni
on Francaiae'de tereflerine bir çay 
:ziyafeti verilmiıtir. Tahtelbahirler 
dün halk tarafından ııezilmiıtir. Bu 
gece saat 24 te Franaaya hareket e

arar Veri J• lzmı·r Mesı"hı· yeti normal bir .'~kle .ııe!inceye ka-
~ dar muhafaza11 ıçın hukumetçe bazı 

yardımlarda bulunulması muvafık 
görüldüğünü söylemit ve demiıtir 

Daimi encümen her etin nev'i 
cinsine 2'Ör~ fiat koyacak 

ve 

Belediyede müteıekkil et komiı
yonu dün Vali ve belediye reiıi Mu
hiddin Beyin riyasetinde saat 16 ela 
üçüncü içtimaını aktetmiıtir. Komiı 
J'On dün de saat 18 e kadar müzake
ratta bulunmut ve mesaiıini ikmal 

Başka müesseseleri ıslah ıçın 
Avrupadan mütehassıs getir

mek gibi çareler aranmazdan 
evvel, Mülkiye yeni ibtiyacata 
intibak etmiş ve memleket ve 

Cümhuriyet için faydalı unaur 

lu yelittirmeğe hazırlanmıı
tır. 

etmittir. Neticede etin muhtelif ciııs 
lerine ııöre narh konma11na karar 
verınİ§tİr. 

Fiatler mukayeseli bir ıekilde tet
kik edilmiı ve bu karar ihtikarm ve 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Memleketin her zamandan 
ziyade bugün mesaisine muh
taç olduğu bu kıymetli ilim o
cağımızı, elli bqinci yılını id
rak etmit olması dolayısile teb 
rik ederken, muvaffakıyetini te 
menni etmek te bir borçtur. 

Ahmet ŞOKRO 

Sabatay Zevi 

Büyük ve maruf bir Al 
man alimi tarafından yazı-" 
lan bu tarihi ve ilmi eseri 
yakında tefrika edeecğiz. 

Adil Bey 
Ankaraya gitti 

Ticari vaziyet hakkın
da hükumete 

malumat verecek .• 
Maliye heyeti tef 

tişiye reisi ve 
borsa komiseri A
dil Bey dün akıam 
Ankara'ya ııitmiı
tir. 

ki: 

deceklerdir. 
Bu maksatla hükumet elindeki 

salahiyetlere istinaden mezkUr ma
®t istibsalatından alınacak resmi 1 ====:'===========~======-==--==-
nisbeti yüzde bire indirmi, ve iıtimal Rusya da şı· ddetl" .... ki 
edilecek mevadı infilakiyenin inhislil" ı sogu ar 
resmi karıılığı olarak prim vermeyi h .. k •• •• •• 
muvafık görmüıtür. Fakat yapılan U Um SUruyor 
hu yardun kafi gelmediğinden tirkc-
tin her av sarfettiği 60 - 80 ton ka- - MOSKOVA, 5 (A.A.) - Bütün Sovyet Rusya' da ha• .. 
dar gazolinin de gümrük resminden lar mütadın hilafında tabavvülat göstermektedir. Murmank'ta 
ve muamele vergisinden muafiyeti derece fevkassıfır 2 olduğu halde Kınm'da tahteaaıfır 20 dir. 
:zarureti hasıl olmuştur. K d · • d d o· f k Bu itibarla bu kanun liyihaaı tas erç enızı e tamamen onmuıtur. ığer tara tan Mos ova 
vibinize arzedilmiştir. Heyeti umu- da karsız ıiddetli kuru ıoğuklar hüküm sürmektedir. 
miyesi hakkında verilen izahat kafi 
görülerek kanun birinci müzakere
ainden kabul edilmiştir. 

Buna nazaran Balya - Kara A7dın 
şirketinin işlebnekte olduğu maden
lerde kullanmak üzere hariçten getir 
teceği gazolin üç sene müddetle güm 
rük re~uninden ve muamele verğiıin
den muaf tutulacaktır. 

1 

Meclis pazartesi günü toplanacak 
tır. • 

I ' Nasıl para 
Kazandınız? 
Anketimizi 5 inci sa
hifemizde okuyunuz. 

Adil Bey, yeni 
kararnamenin şeb 
rimizdeki tatbika
tile bizzat meı
gul olmakta ve ka· 
rarnamenin tatbi
kinin tesirlerini 
tetkik ebnekte id' 
Geçen ayın konter 
jan listesinin tat . 
biki kafi bir fikir 
verdiğinden Adil Bey bu hususta ,.JJIL /lJ>l' ~ ._ ____________ _ Maarif .Müfettişleri dün bir içtima yaptılar ve 

t~il•tı üzerinde görüştüler 
kooperatil 

hükUmetle tanaı edecektir. 

• 
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Tarilıi rıe Siyasi Tefrika: 17 -
Birinci Millet Meclisi 

Yazan: Edirne Meb'uau 
M. Şeref 

Etem' in hıyaneti Çer kes 
karşısında meclisi 

Mustafa Kemal Hz. mecliste vaziyeti 
izah ediyorlar .. . 

Birinci Büyük Millet mec-1 verdiği kat'i kanaatlere istinat 
liıinin en bariz sıfab fÜphe- edecektir, Etem ve Tevfik Bey 
siz şu cümlede toplanabilir: !erin beraber maatteessüf meb-

Müzakereıerin pek çoğu gü· deinden son zamanlara kadar 
rültülü ve yavandır. Fakat va- bizimle beraber ve içimizde ar 
tan meıelelerindeki müttehit kadathk elm.İf bulunan Reıit 
ve hararetli bahislerinde mutla Bey menafii mülk ve milleti 
ka bir hakikate ermiı, çok kıy. müdafaa etmek için emir ve 
metli ve vatanperverane karar kumandalannda bulundurma
lar vermiıtir. ğa muvaffnk olduklan kuvetle 

Meclis bir kere en sıkı bir re istinat ederek bir tnkım ha
nizam altında kıskanç oldu· yalata saptılar, bizce kanaati 
ğu milli hakimiyetti, bunu as· kat'iye>;e müstenit olarak i~k~· 
la feda etmemİ§tİr. Hükumetin şaf etmış olan bu kanaat ~u. ıdı: 
ef'al ve icraatim mürakabe ve Evvela Kütahya ve havalısınde 
teftişte ise o kadar büyük basi- kendi tabirlerince bir hükıimet, 
retler göstermiştir ki aziz ve bizim hakikati ifade etmek üze 
Büyük Şefimiz itte bu seciyeyi re kullanacağımız tabirlerle bir 
mecliste gördüğü içindir ki ne derebeylik teşkiline yeltendi. 
yapmış, ne ynpmak istemiş ve !er, bu derebeyliğini Afyonk~
ne dütünmüş iae daima onu rahiaanna, lspartaya ve bel~ 
meclise izafe eylemekle bu kıy Konyaya, Eskişehire kadar bır 
mele bir meziyet ilave eylemit taraftnn teşmile teşebbüs et· 
tir. mekle beraber memleketin ak· 

Yuknrda anlattığım softa samı sairesinde dnhi _kuv
cepheden korku yoktu. Bunlar vetler teşkili ile daha zı.ynde 
mazinin çemberinden kurtula· tevsi ve taazzu etmek ~e bınne
mıyan dar düşünceli, kara nıh· tice Türkiye Büyük M~llet mec 
lu insnnlardı. Lakin asd ikinci lisini iskat ederek yenne hey. 
cephe korkunçtu. Memleketi eti umumiyeye ~akim ~ir bü~ 
hırpahyan hıyanet bu cephede met vücude getırmek ıatemt§· 
bozgunculuğu yaşatmak isti· !erdir. Bittabi bu kadar sakim 
yordu ve bu cepheden meclia fikirlere zahip olacakla~nı. v_e 
içine fesat ve nifak havası ya- fena yola sapacaklarını hıç bırı
yıhyordu. miz tasavvur etmek istemez
Çerkes Etlıtım'in lııganeti dik. Yalnız cümlemizce malum 

8 . k . aı· I h'I olan bir hakikat var idi iae de 
ır ço mıı ı ıayı a ı en d Et B T fik Bey 

b . 1 d b' . . d Et o a em ey ve ev 
u ış er en ınsı e em - k d'I · edeb'ld"kl · b 

R . . .. d' B 'ki I . en ı enne rapt ı ı en a 

h 
«:şıt ıtı ~ ı'.. 

1 
~ ~ ems.t;b zı kimselerle memleket içinde 

aın kartı djz el ~ 1 'd· 1 daimi bir anar,inin idameaine 
atacaM lmıra eCyel.gleBmı(tSer ıh. tarafta~ bulunuyorlardı, yine 

a ut e a • aru an b d 1 1 ket ·ı 
İ ba ka ""d"" .. ) B · · u a anı nr meme ve mı· 

- t n 11. mu. unı . u ıtı !et menafii namına ifayı vazife 
yerinde, Eıkıtehırde tetkik et· ederken her vazife ifa ettikleri 
miş, çok uğraşmış, çok çaht- yerde milleti mutazamr ediyor 
mıştı 1 d ş·· h k k' h ' t' ı· 

C · l" I Bey' d.. .. t .. ar ı. up e yo ı ey e ı ce ı· 
e a ın ur~.1 .. '°.~· !eniz ve cümlemiz bu ndamla

dürüst ~la!an, .. durust soyle rm ve kuvvetlerinin millete ika 
yen sec_ı:.esı ve yuksek vatan- etmekte olduklan mazanatı 
perverlıgı Etem ve arkadaşları k' .. ·· d k L'kı'n öy . . L. ya men goruyor u . a 
nın lııyanetmı kavramıfh. a- 1 d · ler geçirdik ki 0 devirler 
k. ·ı· r· ku e evır 
ın vatan'? a ~ mena 11• vu a- de bittabi her kuvvetten istifa. 

tın haasasıyetı, zamanın darlık d t ek zaruretinde idik ve 
'ceJ'"' t ı· k eem ve ın ıgı va anpe"'.:er ~n pe fakat her kuvvetin fenalıklannı 

çok feragat ve fedakarlıga ~ bertnraf ederek müsbet ve nafi 
bur ":.diyordu. M~hmut Celal bir hale getirmek ümidini de 
de böyl.e yaptı,_ ugraıtı, fakat kuvvetli olarak muhafaza edi
~ı!anetın aardıgı ruhlnr bu yorduk. Etem ve Tevfik Bey
alıcenap ve vatanperver teıeb- !erin kuvvetleri hakkında ilk 
büsleri ~layamazdı. . tatbik etmek istediğimiz teda. 

Ve nıhayet ~ıyanet el ıle tu bir bunları mantıki "makul., 
tulur hale geldı, derhal hareke e ru ve kabili istifade bir ha
te ı;:eçmek lüzumu a~~~ıldı. . ;: ;etirmek olmuştur. Bunun1a 

T .,~k vat~ _bu buyuk temız uzun zaman mücadele edildi. 
leme hareketım İsmet Pataya Bittabi hükUmetimiz ve hüku
borçludur .•• Ve ismet Paşa t' 'z'ın memleket içindeki 
k •• . ka ·1 T"" k me ımı 

at 1 azınıl"yıkve ;fı~ b- T~r k bütün teşkilatı, birtaraftan cep 
vatanına a. f~ 1 ır u! helerdeki ordularımız günden 
e:vtndı oldugunu ıspat eylemıt- güne kesbi intizam ve mükem-
tır. meliyetve kudret beyda ediyor. 

Meclisin yüz otuz birinci ) 
· · d 'kin · · ekil' (Devamı vat ıçtımam a ı cı reıs v ı 

Hasan Fehmi Bey: 
- Söz Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerinindir. 
Demişti. 

Mustafa Kemal Paşa 
ıöglüyor •• 

Kürsüye gelen Mustafa Ke-
mal Pata (Ankara) Şunlan 
söyledi: 

- Muhterem efendiler cep
hemizi teşkil eden kuvayı u 
keriyemiz meyanında birinci 
Kuvvei seyyare tesmiye ettiği· 
miz kıt'anın batında kuman
dan olarak Etem Bey ve bunun 
birnderi Tefvik Beyin bulundu 
ğunu cümleniz biliyonunuz. 
Bunlar hakkında ve bunların 
ıon zamanlardaki lefebbüsatı 
hakkında bir iki münasebetle 
hey' eti iliyenize bazı izahat 
vermiştim. Fafat bu izahatım 
celıei hafiyelen:le vuku buldu
ğu için bütün milletçe mesele 
henüz gayrimaliimdur. Binaen
aleyh en aon safha hakkında 
beyanatta bulunmadan evvel 
şimdiye kadar cereyan etmit 
olan vakayiin gayet kısa bir 
hülaaaıını yapmak iıtiyorum. 
Fakat vukubulacak maruzatım 
pek çok hülasa olacaktır ve 
bir çok tetkikatın neticesinde 
elde edilen delail ve vesaikin 

....... •y••• .----

Etabli 
Vesikalar 
Şimdiye kadar vesika 
alanlar 70,000 i buldu 

Gayri mübadillerin etabli vesika 
tevzüne devam edilmektedir. Şimdi
ye kadar etabli veaikası alanların 
miktan 70 bini bulmuıtur. Daba 
almayanlann adedi 5 bin kadar tah
min edilmektedir. Etabli vesikattnın 
tevzi muamelesinin iki aya kadar bit 
meai muhtemeldir. 

Etrafa hücum eden 
bir çılgın 

JEAN (ispanyada) 5 A.A. - E
linde bir balta olarak sokaktan dola· 
f&D bir ph,. rast celdiği insanlara 
hücum etmİf Ye birçoklarım hafif •u· 
rette yaralanuftır. Polis bu deliyi 
elmİftİr. 

Sabık ispanya kralının 
atlan ıablıyor 

MADRIT, 5 A.A. - Sabık krala 
ait ahırdaki atlarm müzayede ile aa
tılmaıma '-41amlmııtır. 

ispanyada affı umumi 
MADRIT, 5 A.A. - Nazırlar 

mecliai, kanunu eaaıinin ilirurun yıl 
dönümü münaacbetile bütün karga
talık imi.ileri ile uker kaçakları ara
sında bir affı uınıımi ilinına karar 
vernüıtir. 

--
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Çinliler üç koldan 
Mukdene yürüyorlar 

1 Hitler 
Geliyor mu? 
Alman milliyetperver· 

ler lideri ecnebi 
gazetecileri çağırdı 

Çin Hariciye nazırı ve Cemiyeti 
akvamdaki Çin 

murahhasları 
TOKYO, 6 A.A. - Rengo Ajan

••, Cemiyeti Akvam meclisinin ka
rar projesine Ye mecliı reiıinin beya~ 
nalına cevap teıkil eden talimatın M. 
Y oskizawa'ya gönderilmiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Mezkur Ajanı, bu cevabın artık 
Japonya tarafından herhangi bir fe
dakarlıkta bulunulması ihtimalini 
külliyen ortadan kaldınnııtır. 

M. Sze ile M. Vellington 
Koo istifa ettiler 

NANKIN, 5 A.A. - Mançuri 
meseleleri bakkmda Cenevre' de Ye 
Paris'te yapdan müzakerelerde Çin 
hükumetini temsil etmiı olan M. 1 
Sze ile Nankin hükumeti Hariciye 
nazırı M. Wellington Koo istifaları
nı vermiılerdir. 

M::mçuride vaziyet vahim! 
TOKYO, 5 A.A. - Rengo Ajan

sı, Çin kuvvetlerinin Japon ordusu
nun umumi karargahını sarmak mak 
sadile üc muhtelif iıtikametten Muk 
den üzerine yürümeleri dolayıailc 
mezkur tehirde vaziyetin vebamet 
kesbetmiı olduğu bildirilmektedir. 

Kintcheou' dan ııelen Çin askerle
ri, T ıin - Min' e doğru ilerlemekte
dir, Tcbanıı • Sou ve Fa - Kou -
Men' den gelen Çinliler İıe T ahou • 
Llno hattı üzerine yürümektedir. 

Ecnebi kuvvetleri ile bitaraf bir 
mmtaka ihdası teklifinde bulunmuı 
olan Tchang • Sue - Llang, kuvvet
lerini Kintcheou civannda tahtit et
mekte berdevamdır. 

MOUKDEN, 5 A.A. - Jeneral 
Ma Chang Chan'm Liao nehrini geç 
meğe hazırlandığı söylenmektedir. 
Jeneralın Kungtaİpu tebrine hücum 
edeceği zannolunnıaktadır. Bu tehir· 
deki Çin zabıtasının büyük bir taar
ruz vukuundan korkarak Japon as
keri makamlarından takviye kıtaatı 
iıtemittir. Bunun üzerine Japonlar 
bir tayyare göndermitleTdir. 

Bir mikt~.ı Japon askeri gelmcoi 
de beklenmektedir . 

Japonlar, orduların• lıt!kim 
olamıyecaklarmış! 

LONDRA, 5 A.A. - Tokyo'dan 
Reuter Ajanaına bildiriliyor: 

Hariciye nezareti namına idarf'i 
kelama mezun olan bir zat, Çin'liler 
taahbütlerinj ifa eylemedikleri tak
dirde ordusunun kontrolunu muhafa 
za etm~k salahiyetine sahip olup ol
mıyacağı hususunda hükUmetin te
reddüde düşmüı olduğunu bildir
mİ§tİr. 

Japon kıtaabntn geri çekilmesi, 
Çinliler tarafından kuvvetlerinin bü
yük setlerin gerisine çekileceği sure 
tinde verilmiş o18n teminılt üzerine 
icra edilmi"tir. Na~kin hükUmeti !.a~ 
raf.ndan bitaraf bir mıntaka teşk;li 
teklifini" reddedilmiş olduğuna dair 
olarak drveran etmiş olan fayianm 
baoon crkinı üzerinde fena tesirler 
ba~ıl etmesinden endişe edilmekte
dir; Janonlar. bu harek,,ti bir suini
yet e.eri eıldf'tmektedirler. 

Eğer Cinliler, Japon a•kerlerinln 
~ekilmi, olm~•mın artık Çin k•ıvvet 
lertnin "'uk-ıhil i~t:kam~te çekilme. 
!erine ihtiv"c b.,...k.,,.dığı kt.naatin
de iseler aldaniyorlar. 

CemiC1eti ak'Clam sual 
sormakl' meşgul 

PARIS, 5 A.A. - Cemiyeti Ak· 
vam meclisi, ihtimal verildiğine gö
re, Jal'l<>nya tarahndarı yapılması ar
zu e.lilen zabıta harekatmm . vüsatı 
ve bilhassa bitaraf mrntakanın budu 
dunun temdidi meselesine ait bir ıo
ali tevc;ı, etmci{i kararlaştırmıştır. 

PARIS, 5 A.A. - Cemiyeti Ak
vam mecı;,; tahrir komit.,,.inde Mar
ki lto tahkikat hevetinin Mançuri'ye 
vanr varma::r. mPclitLe göndr.receP.i .... 
pora müteall:k bulunan v• meclisin 
trklif etti<;; b.-ar 8Ureti layİ'1<1smm 
5 nd 11'0.dde5İni teskil eden fıkhuua 
tad:ı edilmesini istemiştir. 

lkind derec~.ı,. ehhemiveti haiz 
tadil talenleri hakkında bir a"la.ma 
hu•ule gelmesi muhtemel görülmek
tedir. 

Bitaraf mıntakada yanılacak teş
kilat mesele~;"~ geline• bu mrntaka· 
nın idari teskilatrnı bilfiil vücude ge
tinnek i,ir::i meclisin Cin ile Japon
ya arasında doilrııdan doğruya yapıl
makta ol•'1 müzakerelere bıralrnaja 
mütemayil olduğu görülmektedir. 

PARlS, 5 AA. - Cemiyeti Ak
vam meclisi Tchin - Tcheou mmta
kasmın bitaraf bir hale konması hak 
kındaki tctkikatına devana etınittir. 
Bu mesele hakkında Çinliler ile Ja. 
ponlar arasında hala bir takım fikir 
ihtitaflan mevcut bulunmaktadır. 

Vosisclıe Zeitunge' a göre •• 
BERLIN, 5 A.A. - Alman mat· 

buatı, Mançuri ibtilifı hakkında mü· 
talea ve tefsirlerde bulunmakta ber
devamdır. 

V oaiache Zeitunge, askeri hareki 
tın bu mıntakada iktıaadi menafi a
rasında ceoreyaa etmekte olan müca
deleyi gözden kaybettirmemek liizım 
geldiğini ve bu havalide Japonya'nın 
iktıaadi bir tevsi peıinde koıınakta 

istifa ettiler 

Cemigeti akvamda istifasını 
vertın Çin muralılıası Pr. Sztı 
olduğunu ve fakat ciddi manialarla 
kartılaımakta. bulunduğunu yazmak-
tadır. ~ 

Hindj taıntıi lngiltere, yün emte 
aya ve bazı ifi cina qyaya fazla mik 
tarda rusum koymak ıuretile Japon 
ticaretini iZl"f,r etmeğe uğratmakta
dır. Çin'de yapdmakta olan mütema
di boykotaj, Japon mahreçlerinin 
miktanm azaltmıı clup bu auretloı 
Japonya'nın iktısadi teveuüü ber 
taraftan tehdide maruz bulun.-kta
dır. 

Japonya tarafından ittihaz edil· 
ıniş olan ıiyaai tedbirlerin ilk sebebi 
budur. 

•••••••• 
Varşova 
Mükalcmeleri 

BERLIN, 5 A.A. - Hitler, Fran 
sızlar müstesna olmak üzere, ecnebi 
gazetecilerini Bertin' e davet etıniı
tir. 

Mumaileylı, Daily Mail muhabiri
ne fU beyanatta bulunmuıtur: 
-"Eğer tamirat bedellerinin tediye 

aine devam edilecek oluna, mabvu
barabi bizim peıimizden koJUyor de
mektir. Bizi esaret haline sokmak 
arzusuna iıtinat eder aiyaai borçlan 
tanımaktan imtina ederim. Lakin ti
cari borçlan tanırım, zira bunlar it 
adamlarının 1-çlandır. ilk işim ec
nebi idhali.tırun mutlak surette tah
didine çalıımak ve dahili piyaaamn 
faaliyetini tezyit eylemek olacaktır. 
Fırkada adeta kanun hükmunde o
lan benim arzumdur, iktidar mevki· 
İne geldiğim zaman Almanya'yı ko
münistlerden tatthir edeceğim. 

Dail Mail muhabiri Hitlerin, iş 
başına gelmesinin yakın olduğunu 
zannetmekte bulunuyorum ve men
auplanndan bazılarının hareketleri 
yüzünden lngiltere ile çıkmış olan 
ihtil&flann izale etmek auretile ln
giltere'ye kartı vaziyetini tahkime 
çalıfBca~ını söylemektedir. 

Gelmesi gakınmış 
P ARiS, 5 A.A. - Birkaç günden 

beri ıiyaai mahafil ile gazeteciler 
mahafili, Hitler'in faaliyetine kartı 
büyük bir alaka göstermektedir. U
mumiyetle mumaileyhin iktidar mev 
küni ele ııeçİrmek üzere talihini tec
rübeye kiyam hususunda gecikmiye
ceği zannolunnıaktadır. Hitler'in son 
:zamanlarda söylemiı olduğu nutuk
lar. Hene ve Ma11u' de ahiren icra 
edilıniı olan intihabatın neticeleri, 
tam bir intizam dahilinde ve tama. 
mile askeri bir inzibat altında cere
yan etmiı bulunan aon nümayiılerin 
ehemmiyeti, Alman zimamdarlan i
le Hitler rüesası araımdaki mükile
ıneler, Londra ile İcra edilen müza
kereler, ltalya ile müzakerat icrası 
için ııiriıilen tqebbüılerin hepsi de 
çoçk manidar bir takım alametlerdir. 

Hitler'cilerin hareketi muvaffaki
yetle neticelendiği takdirde Alman
ya'nm harici ve dahili ıiyaıetinin ne 
olacağı suali daha timdiden heyecan 
içinde bulunan Fransız efkin umu
ıniyesini mqgul etmetkedir. 

Umumiyetle zannolunduğuna gi). 
re Almanya, ''Millet vasıtaaile ve 
millet için" düsturunu kabul edecek 
ve bidayette gaynkafi olacağı tabak· 
kuk edecek olan Hitlercilerin siyasi 
terbiyelerini mevcut ahval ve ıeraite 
uyacak ıekilde tadil edecektir. 

Fransa için en ziyade fBY&ru e
hemmiyet olan cihet, harici siyasetin 
esaslı hatlannı temyiz etmektir. Ma 
amafih bu harekatın son derecede 
hat bir naıyonalizm buhramna mün
cer olmasmda ve bu buhranın A vru
pa'nrn emnü aıayiıini değilse de 
Franıız • Alman mukarenetini tehli
keye ilka etmesinden korkulmakta· 
dır. 

Hitler'in adamlarından olan M. 
Poaenberg'in Londra ve ltalva aeya. 
hatlerinden sonra Paria' e ııelmek Ye 
orada Fransız iktısadi mahafili ile 
müzakerata girişmek niyetinde bu
lunmakta olduğuna dair bir takım 

Yugoslavya ile Lehİs· 18yialar deveran etmektedir. 
tan bir çok ~umıüleyhin Amerika'ya da ııit-

mesı melhuzdur. 
noktalarda anlaşmışlar . . . . ~ .. 
VARŞOVA, 5 A.A. _ M. Marin- Çelık Mılferlılerın nu.ma~ışı 

kovitch ile M. Zale<ki, gayet dosta- . BER~l.N, 5 A.A. -;- Çelik ~ifer
ne mükalemelerde bulunmuılar ve li.l~r teşkilatı Alın~nya nın yenıden 

• · t' ·· d · · 1 silahlanması lehınde propaganda 
umumı vazıye ı goz en geçırmıı er- k d"l t b.. ""k b" ·· · 
dir. Yugoılavya ve Lehistan harici- ma ~gaye uyu ır numaıt 
ye nazırları, hali hazırda mevcut o- yapa · 
lan başlıca meseleler hakkındaki nok Naıis' lerin propagandası 
tai nazarlarının mümaseletini mem- BERLIN 5 A.A _ Naziı'ler ma-
nuniyetle. mütahede etıniıler ve lki hirane prop~andalar yapmaktalana 
memleketı~. bu?d~ sonra daha ~"? da bu propagandalarda bzen zevksiz 
ve daha mw:uır hır mukare~et ıçın lik ı;ıörülmektedir. Berlin'li müfrit 
ç~ıfma!an luzumunu tebeyyun eyle milliyetperverlerden bir tlebe, tqrih 
mıılerdır.. . . edilecek bir kadavra'nın kalçumdan 

Mumaıley~ıma, ~ilhaaaa Le~ ve gamalı bir aalip parçası kesmittir. 
Yugoslavya milletlen arasmdaki kan 
karebetini ve ayni milli hırs mem
balanna sahip olduklannı ehemmi
yetle kaydetmiılerdir. M. Marinko
vitcb ile M. Saleski muallim ve ta
lebe mübadelesine müteallik bir ta
kım mukavelenameler İmza etıniper 
dir. 

Mumaileyblına, iki memleket ara 
sındaki iktısadi münasebetlerin in
kitafma medar olacak mahiyette hü
kumetleri trafından sarfolunacak me 
saiyi teshil etmek va.dinde bulunmuş 
!ardır. Siyasi münasebetlere gelince 
mumaileyhima, ekalliyetler, tahdidi 
tealibat ve sulh muabedelerinin mu
hafazaaı hakkındaki mütekabil nolı. 
tai nazarlannı yekdiğerine iblağ et
meğe karar verıni9lerdir. 

Nihayet iki devlet adamı, Lehi,. 
tan ile Yugoslavya araımdaki tqri
ki mesainin bir takım müıbet netice
lerinin elde edilmiı olduğunu müıa
hede etıniflerdir. Bu teşriki mesai 
iıtikbalde de devam edilmeai lizıın 
ırelen ıiyaai ve iktnadi umumi kal
kmmayı istihdaf etmektedir. 

• 
Gandhi Pariste 

._ 

PARİS, 5 (A.A.) - Gand 
hi saat 16 da Paris' e gel mit, 
Hintli cemiyetlerin mümessil
leri tarafmdan karıılanmıt· 
tır. 

işsizlik Fransada da 
arbyor 

P ARiS, S A.A. - lııizlerin mik· 
tarına ait son luıftalık iatatiatik • ki 
23 ili 28 tqriniaani tarihleri araım· 
daki devre aittir • Mesai nezareti ta 
rafından nqredilınittir Bu iataliatik
lere nazaran, iısizlerin miktan ı914 
tarihinden görülmemiı olan bir mik
tara çıkmııtır Tamamen itıiz olan 
ve itıizlik tazminatı almak üzere 
kaydedilmiı bulunan iıaizlerin ınik. 
tan 92 bin ı57 olup bunların 16 bi
ni kadındır. 

Geçen sene, ayni devrede yalnız 
4,893 işsiz vardı. Sene bidayetinden 
beri kaydolunan iıaizlerin ınilıtan fD 
suretle tahavvül etıniıtir. Kiııunuaa 
nide 29 bine ıubatta 41 bin, martta 
5 t bin, nisanda 50 bin. may11ta 41 
bin, haziranda 27 bin t-ıazda 36 
bin, ağuıtoa 28 bin, eylülde 39 bin, 
tqrinievvelde 57 bin. 

Civanmert bir 
cumhuriyetçi 

CASTELLON DE LA PLANA, 
5 A.A. - Bu ha...ıideki kara mer
mer ocaklan aahibi, hükıimete müra
caat ederek lapanyol reiaicumburu 
için İnfB edilecek olan saray malze
mesini meccanen vennelı: teklifinde 
bulunmuıtur. 

•• - • • ... • • ' y ... "'" -. 

~--------~ . 
Yeni liste bu günlerd 

neşredilecektir 
Mart ayı için listede fazla mıkdar 

da kontenjan vardır 
ANKARA, 5 (Telefonla) 

- Yeni kontenjan liıteleri tel 
ki katı bitmek üzeredir. 1708 
numaralı kanunda muvakkat 
kabul usulünden istifade eden 
qyamn bu defaki listeden ha
riç tutulmnsı muhtemeldir. 

İıtanbulda i§lenmek üzere 
gelen ve bilabara Avrupa'ya 
ihraç edilen yaprak halindeki 
Rus tütünleri, tnrak, tesbih 
ve kat1k imaline mahsus selloit 
oriant, çuval İmaline mahsus 
keten, Ayintap havalisinde İt· 
lenen mensucat için iptidai 
maddeler, kutuluk kereste, ha 
lı imali için iplikler ve saire 
bu meyandadır. 

F abrikalanmızm kullandık
ları iptidai maddeler de listeye 
ithal edilmiyecektir. Bunlar 

160 kalem tutmaktadır. Buıl 
lnr serbestçe fabrikalann vetl 
cekleri beyannamelere müıte 
niden memlekete girebil~ 
tir. 

Kanunusani ve ıubat ayl• 
rından ziyade ithalat mevainı 
nin başlangıcı olan mart a 
için listede fazla miktarda kol 
tenjan vardır. 

Viyanada bir maruken f 
rikası İstanbulda yerli deri İf 
letecek tesisat yapacaktır· 
Bu müessese için elzem olal 
mevaddı İptidaiye temin edileı 
cektir. 

Yeni liıtelerin tatbikinde\ 
en fazla kısrm İstanbula veril 
cektir. Listenin aym on bi~ 
de nefri ihtimali kuvvetlidir. 

Dahiliye vekilinin 
Adanada tetkikatı 

ADANA, 4 (A.A.) - Dahiliye Vekili Şükrü Kayn Be 
dün İslahiye'c!e kaçakçılık vaziyetini tetkik ve geceyi Fevzi Pa· 
şada geçirmiştir. Vekil Bey Fevzipaşa'da, Antep, Maraş ve 
Cebelibereket vilayetlerile birlikte üç komşu vilayeti alakad 
eden itleri tetkik etmiıtir.Bugü n Osmaniye' de, Ceyhanda halk 
la temas ettikten sonra Adana' ya gelmiştir. İstasyonda mer•· 
simle halk tarafından karıılanımttır. 

Vekil Bey yann cenup hududuna yapmıt olduğu tetkikal 
topluca mütalea edecek ve Adanayı tetkikten sonra Erzine gidı 
cektir. 

Leningrad Sovyet nümune şehri olacak 
MOSKOVA, 5 (A.A.) - Dün neşrolunan icra komiserlif 

ve merkezi icra komitesi kararına nazaran Leningrad 1932 se 
nesinden itibaren Sovyet nümune ıehri olacaktır. 

Bir haftalık üzüm ve incir ihracabmız 
lZMlR, 5 (A.A.) - Şehrimiz Ticnret ve Sanayi odaamıl 

üzüm ve incirlerimizin ticari vaziyeti ve ihracatı hakkında tart 
zim eylediği rapora göre ı.. 11 • 931 tarihinde 3 • 12 • 931 u 
rihine kadar İzmir borsasında bir milyon dokuz yüz bin üç yül 
yirruı kilo incir satılmıttır. MezkUr bir ay zarfında ecnebi melli 
leketlere vki ihracatımız ise üz milyon altı yüz doksnn beş bİ' 
dört yüz elli bet kilo üzüm ve üz milyon üç yüz yetmiş iki b'' 
yedi yüz on altı kilo incirdir. 

• 
Fransa ile lngiltere 

galiba uyuşamayorlar 
Bu günkü şerait dahilinde de 

müsait bir hal çaresi bulunamayot 
PARIS, 5 A.A. - Havas Aian· 

ımın aldığı malumata göre gÜmrük 
tarifeleri hakkında doğrudan doğru 
ya müzakereye giriıilmesine dıür o
larak Fransa tarafından yapılan tek
life lnııiltere hükumetinin verdiği 
cevabın umumi hatlarına Franıu hü 
kıimeti ittila hasıl etmiıtir. Bu hu
ıuıta alınan malıimat bugünkü şe
rait dahilinde müsait bir hal çaresi 
bulunacağını ümit ettirmeğe pek az 
müsait bir ıekil ve mahiyettedir. 

PARIS, 5 A.A. - Gazetelerin 
ekaeriai, 1 ngiltere ile yakmda yapıla 
cak olan, iktısadi müzakeratın tehJi. 
keye düıtüğünü tahmin etmektedir. 

Es:celsior sazeteaine aö,e, nazır~ 
lar meclisi lngiltereye bir heyeti 
murahhasa göndermenin lüzumlu o
lup olmadığını buııün tetkik edecek
tir. 

M. Raciman'ın /Jeg•natı 
LONDRA, 5 A.A. - Anormal 

idhali.t hakkındaki kanun ahkimma 
tevfikan, ııhittn ticaret nazJrJ tarafın 
dan netredilen iki listeye dahil mah
tulit üzerine vazedilınit olan ruau. 
ma ait kararnamelerin mer'iyet mev
kiine girmesi hakkında Avam kama
raıında yapdan müzakerat esnumda 
M. Rucimıuı, pyet mühim bir nu• 
tuk irat eylemiıtir. 

ltakipleri tarafından bu tedbirlere 
kartı dermeyan olunan itirazlara ce
vap veren nazır, söyle demiıtir: 

"Ecnebi memleketlerde gümrük 
mani•l•n ihdaa edenlere vuku bulan 
bütün müracaatalarımızm bota ıitti. 
iini, akim kaldıiım mü§ahede eyle
dik. ikna usulünün faidesiz olduğu. 
nu ve bu yolda ıöriimekle hiçbir ıu
retle terakki edememel<te olduiııınn 
zu anladık. 

Nazır, müteakiben demittir ki: 
Franfız kararnamesinin bizi muta
zarnr ettiği tekilde mutazarrır ola
caluak bizim de mukabil harekete 
ıreçmek ye a,..U teıebbüılerde bulun 
mak zaruretinde kalacağımızın g&o 
rek hariçte ve ııerek memleket dahi· 

tinde berkeı tarafından anla§dmaıı 
iktiza eder. • 

Muhtelif noktai nazarlan en dol' 
tane bir tekilde telif edebileceğimi~ 
ümit ediyoruz, fakat lngiliz menafi. 
İni haleldar edecek her türlü farııJ• 
muameleyi gayet ciddi bir suretti 
nazarı dikkate alıyoruz. 

Bunu müteakip kamara, mevzuu 
bahiı mahsulata ıüt % 50 resmif 
yarı ııeceden itibaren mer'iyet me\f· 
küne gireceğini natık olan kararna 
meyi 37 reye kartı 234 rey ile kabul 
elmİftİr. 

Fransa ticaret lı~geti .~ega~ 
lıatini ttılıir ~digor 

LONDRA, 5 A.A. - Evvele' 
söylenildiğinin hilafına olarak, Fra~ 
aız ticaret heyetinin hafta tatilinde 
Mondra'ya gelmeıine intizar edilme
mektedir. M. Ruciman'ın Avam kıı• 
marumda dün yapmıı olduğu beya• 
nallan sonra bu seyahatin tehiri kef 
fiyeti, hayret tevlit etmenıiftir. 

Ete narh 
Konulacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
fiat farkının izaleai için ilk tedbir .r 
!arak zaruri ıörülmüıtür. 

Belediye kıvırcık, claihç, l<ar.· 
man, keçi, ııiır, dana ııibi cinslere 
ayn ayn fıat teabit edilecektir. Nar~ 
tatbika batlandığı vakit, fazla fiaf' 
satanlar indirecekler Ye nokl8· 
mna satanlar da narha a-öre fiatı ,..ülo 
aeltebileceklerdir. 

Et komisyonu mesaisini ikmal et· 
tiii için, narhın ıureti tatbiki ve te< 
biti için daimi encümen meıgul ols 
caktır. Daimi encümen et itinin bıl 
ikinci safhasını da yakında teabit e
decek ve mesele tehir meclisinin W 
vibine ar:ı:edilecektir. Narh üzerio· 
den et satııı baıladıktan sonra gene 
bazı kasaplar hiyle yoluna saparlar· 
aa, ikinci tedbir olarak sabı yel"lerl 
açılacaktır. Bu aatıı maiazalan dol 
rudan doğruya belediye tarafından ~ 
dare edilecektir. 
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E'konomi 

Tüccar en ziyede güm
rükten şikayetçi ! 

Oda, vaziyeti takip ediyor ve 
şikayetleri Vekalete bildiriyor 

Ticaret Ocluı idbalahn tahdidi 
hakkında hükUınetin aldığı kararı 
müteakip piyasada husule gelen te
sir leri, erbabı ticaretin gümrüklerle 
olan münasebabnın müşkülat dere
cesini, idhaliit tahdidinin ticaret mad 
deleri ve sanayie tesirleri, tahditten 
tonra fabrikalann vuiyeti ve umu 
mi tikiiyetleri büyük bir alaka ile 
takip etmiıtir. 

Ticaret Odasına ıimcliye kadar 
yüzlerce tifahi ve tahriri tikiiyet ve 
yirmi kadar da müdellel rapor veril
miştir. Şikayetlerin ekserisi gÜmrük· 
!erdeki muamele tanının fenalığın
dan ve itlerin sür'atle yürümemesin
den ileri gelmektedir. Oda bu müra
caat ve şikayetleri giinü gününe ve 
bila teabhur lktısat vekaletine bil. 
dirmektedir. 

Aynca Odaca son vaziyet hakkın
da vekalete verilmek üzere mufassal 
bir rapor h82ırlamaktadır, 

Merkez ·Bankasının 

lstanbul şubesi 

kelimesinin konuması için bir karar 
ittihu etmİ§tİı ·. 

ihracat ofisi bunun üzerine müte 
addit müracaatlarda bulunarak el
de mevcut konservelerin bu kayıttım 
iıtisnaıını iıtemiıti. Aldığ1mız ma
IUınata nazaran, bu teıebbüa müs
bet netice vennemiştir. 

Konıerveolerin elinde 200, 
000 kutu kadar konserve stoku 
vardi!'. Bunlar Fransaya gönderilmi· 
yecektir. 

Amerikanın 931 
pamuk rekoltesi 

Amerikanın 1931 ıenesi pamuk 
istibsalabna ait aon kat'i tahminle
re nazaran rokoltelG.903.003 balya
dır. Bundan bir ay evvel yapılan tab 
min 16.284.000 balya idi. 

Ege mıntakasında 
stok mallar 

Ege iktisat mmtakasında baıhca 
ihraç mallarının stok mık.tarları hak· 
kında malumat gelmişti•, 

Cümhuriyet Merkez Bankası Is- Buna nazaran 139,915,625 kilo 
tanbııl tuheai yakında küıat edilecek arpa, 354,917 kilo afyon, 167,850, 
tir. 6?7 kilo buğday, 1,911,9939 kilo in

Bankanın Jstanbul tuheıi ittihaz cı.r 6,634,858 kilo ü2üm, 17,926,350 
edilen Kmaciyan hanında tertibat ik kilo palamut, 3,087,305 kilo pamuk, 
111~) edilmiı gibidir. 18,896,518 lalo tütün •toku vardll'. 

Binanın alt kab bankaya elveris- Arjantinin bugw day 
li bir ıekle sokulmuıtur. Esasen ev· 
~elce binanm bu kısmında I§ Ban- mahsulü 
lı:au lıtanbul !uhesi bulunmakta idi. BUENOS AlRES, 5 (A.A.) _ 
Küçük esnaf ta Oda'ya Arjantin buğday mahsülünün mikta-

n 5,950,000 tabmi11 edilmektedir. 
kaydedilecek j 

Eınaf cemiyetleri reis ve kab"bi Kambiyo Borsası 
llmumileri dün aabah T ocaret Oda
llnda bir ictima yapmışlardD'. 

Bu içtimada küçük esnafın Tica· 
"'t Odasına teocil edilmesi 11\znn g
lip gelmediğ;i tetkik edilmittir. Ne
ticede Odalar kanununun dördüncü 
tnaddeai ve Oda nizamnamesinin, cs
'rlaftn Odaya kayıt mecburiyeti koy
duğu görülmüıtür. 

Bu şekle nar.ıran badema muhte
lif eanaf cemiyetlerine mensup bul11-
nn11 kfü;ük esnaf da Ticaret Odasına 
!.ayıt yaptmnağa mecbur olacakbr. 

lsterlln 708100 Kuron 16,0J,OO 
'-- - -----ır------ı 
Dolar 0,47,27,50 Şlllnr 

Pezetı 

Frank 8. 8,41,31 Zloti 

Drahmi 88,81,20~enrd . 5,51,40 
frank 1. 2,42,00 \ Ley 80,77 

Ley;- 6!,31,16 , ~lnar 26,SJ.63 

florin 1,17,36 I Çervoneç 

Rüsumatta 

Gümrüklerd4 
Vaziyet 

. 
Dün de listeden bir 
kaç madde kapandı 

Gümrüklerde dün muame
lat mutat şekilde devam etti. 
Yalnız dün Başmüdüriyet dai
resinin tenhalığı n·azarı dikka
ti celbediyordu. 

Son günlerde fazla beyan· 
namenin çıkmış olması anbar 
ve antrepolardaki faaliyeti art 
tırnıış, fakat tesçil ve vize mu 
amelesindeki yükü de hafiflet· 
mişti. 

Bütün bunlara rağmen şiki 
yetlerin arkası kesilmemiştir. 

Komisyoncular aralarından 
Ankaraya bir heyet gönder
mek için teşebbüsata girişmiş
lerse de bu fikir pek rağbet 
görmemiştir. 

Dün de bir kısım maddele
rin kontenjanı kapaıımışbr. 
Tahmin edildiğine göre çok 
yakında gümrüklerdeki bütün 
müıkülit zail olacaktır. 

Kadastro mektebi 

Mahkemeierde 

Arn·avut Süleyman 
dün Adliyeye verildi 

••O•• 

Ölen bar kızı Sofiyanın neden 
zehirlendiği tetkik ediliyor 

Papagan barda .içtiği muhtelif İÇ· 
kilerin ve müvebbihlerin tesiri ile ze
hirlenerek ölen Mabna2el Sofiyamn 
ölümüne ait tahkikat devam etmek
tedir. 

Matmuel Sofiyanm ceaecline 
morgla otopsi yapdmı§, ahıass çıka· 
nlarak kiınyahaneye gönderilmiıtir. 
Mabnazelin neden zehirlendiği an· 
cak abşanın tahlilinden sonra anla
tılacak, bu muamele de on bet Jİİıl 
kadar sürecektir. 

Matmazel Sofiyayı masalarına 
davet ederek tehanımülünden fazla 
içki içıniye icbar eden ve mütemadi
yen içki verenlerden Arnavut Süley
man Polİ• tarafından derdest edil
miı ve dün evrakıyle beraber mev
cuden müddei umumiliğe teslim edil 
miştir. 

Müddeiumumilik Ansavut Sü)ey. 
man.ı ve enalmn altıncı müıtantikli

nin muhakemesine dün devam edil
miıtir. 

Muhakemede Faik efendi henÜ2 
köyden para11 gelmediği için vekil 
tutamadığını söylemi§, muhakeme 
Faik efendinin vekil tutması için bat 
ka güne talik edilmittir. 

Çocuk düşürme davası 
Çocuk düıürmekten maznun Fir

devs hanımla Doktor Horhoryan e
fendinin muhakemelerine dün devam 
edildi. 

Dünkü muhakemede şahit olarak 
morg tabiplerinden Rahmi ve ıer
beıt etibbadan Bedroıyan Beyler is
tima eclildiler. Muhakeme müdafaa 
vekilinin dava dosyasını tetkiki için 
ba~ka güne kaldı. 

Kamile H. ın burnunu 
kim kesti? 

ğe ıevketmiştir. Davacı Kamile Şadi Hırnım, maz-

Üç isimli hırsız dört nunlar da KBmile Şadi Hanımın ko-
caoı llyaı Omer ve llyas Omer efen 

latanbul tapu müdürü Zi- seneye mahkum oldu elinin yeğeni Münür Mehmet efen-
ya, kadastro heyetleri reisi diler. 
Rüştü, tasarruf azasından ve ikinci ceza mahkemesinde mB2· Kamile Hanımın polite ilk verdi-

nun m~kiinde genr sars•m hir a- - • if d k il Ka 
sabık kadastro mektebi müdü- y ' gı a eye nuaran, ocası e ımı-darn var. Bir buçuk ay kadar evvel paıada otururlarken, Münür Mehme 
~i Sıtkı !'Sey!er tapu ~ü~üriye K?z yatağında ~uhiddi? paı.a kö~- din anneıi ölmüş, Münür Mehmet 
tı umumıyesınden vakı olan kunde oturan A•ım Beysn evıne gı- te: ~Ben yalnız kaldım, evleninceye 
davet üzerine evvelki gün An j rerek eı!a --~~tan maznun olan kadar bizim eve gelin, hem tİ2 kira-
karaya gitmişlerdir. Müdüriye bıı genem uç ısnu varmış: dan kurtulununuz, hem de ben yal· 
t . • · b d . ka Aksaraylı Ali ı ruz kalmaktan!., demiş. Kan koca 

1 umımııyenın U avetı • Kalikratyalı Halinı bu davet üzerine Münür Mehmedin 
dastro mektebinin iki seneye Afyon Kal"Qhisarh Halil. Balattaki evine taşınmışlar. Fakat 
iblağı ve mektebin ili olması Polislerin anlattığma ııöre, bu üç aradan bir kaç zaman geçince Mü· 
noktasından kendilerinin malı'.i isimli maznunun 12 tane de ""bıkaıı nür Mehmet Kamile Hanımı koca
matına müracaat etmekle ali- varmış. smdan boşanmak için mahkemeye 
kadardır. Maznun ciinnünü inkar ediyordu. müracaat etmeğe t"§vik etmiı, K.a-

K d kteb. d ah Fakat cürmü =nbgı" görenlerin ve mile Hanım da bir istida ile Eyip 
a astro me ın e t • ·~ Sulh h1ikiınliğine müracaat etmi•tir. 

"! ·· • 1 yakalsyanlann !ehadetiyle aabit ol- • sı gormıyen memur ar meslek O akıam koca11 bu hadiseyi duymuı, 
• hd ed 1 du. Maznun 4 •ene ba!>"e mabkUm k te ısti am i miyecektir. oldu. gece uyur en Kimile Hanımın ağ-

Sabık Hidiv Ankaraya 
gitti 

Birkaç gündenberi ıehrimiz 
de bulunan sabık Hidivi Abbas 
Hilmi Paşa dün akşamki tren 
le Ankaraya hareket etmiştir. 

Papaz T arantos Ef. 
neden ölmüştü? 

zını ve burnunu kesmiıtir. 
Münür Mehmet te buna kızmış, 

Kamile Hanımın kocasını yarala
mııbr. 

Fakat K1imile Hanım mahkemede 
davasını böyle anlatmanuı: 

- Münür Mehmet kocams eve 
iatemecli. Ben buna itiraz ettim. Oda 
hem benim burnumu kesti, hem de 
kocamı yaraladı, o benim katilimdir. 

Olümü şüpheli göriilerek cesedi 
morga kaldmlan Papa Eftim efendi
nin papazı T arantoı efendinin ceıe
dine mora:ta otopsi yapılınıı ah§aSJ 
çrkanlarak kimyahaneye gönderil
miştir. Mahkemeye verdiğim iatidayı da 

sonra hen bilmeden imzaladım. Netice on beş, yirmi gün 
belli olacaktır. 

Fransa markasız 
konserve istemiyor 
Bundan bir müddet evvel F ran

•ız hükürneti dahili konserve sana• r Yilni himaye için Türkiye'den ithal 
•dilecek konserve tenekelerinin üze. 
tine kabarahna olarak "La Turguie" 

Borsa { Altın 965 

h 
. . Mecidiye 51,00 

arıcı Banknot 242 

Eshaın ve Tah\ ılahn nevi 
l•11ktazı dr.hlll 
DO.yunuı ınuvuhhlde 
hı.ranıfyell De111iryo1Jorı 

00,00 

00,00 
2,50 

Fırka vilayet idare 
heyeti dün toplandı 

H. Fırkası umumi katibi 
Recep Bey dün fırka merkezi
ne gelerek meşgul olmuştur. 
Fırka vilayet idare heyeti Re
cep Beyin riyasetinde bir içti
ma yapmıştır. 

Eyipteki cinayetin 
davasına başlandı 
Bundan iki üç ay evvel Eyipte 

bir cinayet olmu,, Vehbi isminde bir 
adam eski bir münaferet yüzünden 
seyyar esnaftan ömeri öldürmüıtü. 
Bu cinayetin muhakemesine dlln 
başlanmıı ve ıahitlerin celbi için 
başka güne talik edilmittir. 

Mahkemeye götürdüğüm zaman 
bana: 

- Hanım kocandan neJ'a ayrılıyor 
sun, yuLk değil mi? diye sordular. 
Ben de istidanın bo§anma istidası 
olduğunu anlayınca vazgeçtim. 

Poliste verdiğim ifade hastanede 
vaki olmuıtur. Sersemdim ne söyle
diğimi bilmiyorum, hakikat ıimdi 
söylediğim gibidir, dedi. 
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Maaş 
levziatı 

Evkafta da maaı tev-
ziatına başlandı 

. Eytam, eramil, ve müteka
ıdinin üç aylık maaşlarının ita 
sına dün de devam edilmiştir. 

Evkaf idaresi hademei hay 
ratın teşrinisani maaşı ile ey 
tam, eramil ve mütekaidinin 
ınaaşlannın itasına dünden iti 
baren başlamııbr. Yalnız bun 
lardan mütekaidinin maaşları 
Pazartesi günü verilecektir. 
Evkaf idaresi maaşlannı Üs
küdar, Beyoğlu, ve merkez vez 
tıelerinden tevzi etmektedir. 

Maaş sahiplerine bir 
kolaylık 

Eytam ve eramil maqında 
b'zzat gelemiyenlerin gündere 
cek!eri vekaletname ibrazı İ· 
tap etmektedir. 

Ancak bu defa maat esha· 
"' lıına bir suhulet olmak üzere 

inal müdürlüklerine verilecek 
lıir istida ile maaşın vekillerine 
de verilebileceği defterdarlık
tan mal müdürlüklerine tebliğ 
edilmiştir. 

• 
arlı 

Ali Ticaret 
Talebesi 
Dün yarım ka1an kon

grelerini bitirdiler 
Ulumu iliyeyi ticaret tale

besi dün sabah Ticaret odası 
salonunda senelik kongrelerine 
devam etmişlerdir. Bu kongre 
nin ilk cels""i geçen ayın son 
günü yapılmış ve vaktin geç ol 
ması üzerine tehir edilmişti. 
Dünkü içtimada evveli yeni· 
den hazırlanan nizamnamenin 
müzakeresi yapıldı ve bazı ta
dilat icra edildi. 

Bundan sonra intihapları ge 
çen defa yapılamıyan divanı 
haysiyet ve teftiş heyeti inti 
hapları yapılmıştır. 

İngiliz kömürü yerine 
Kok kömürü ihtikarı hak· 

kında belediyeye bir şikayet 
vaki olmuştur. Birçok kömür 
cüler piyasada İngiliz kömürü 
olmadığı halde, bir miktar İn 
giliz kömürünün içine Rus 
ve yerli kömürü karıştırarak 
halka İngiliz kömürü diye sa
tıyorlarmış. 

Be1r rliye bu şikayeti tetkik 
edecektir. 

Polis Faik Efendinin 
muhakemesi 

Uyaa Omer de ayni iddiayı aer
detti. 

Münür Mehmet hadiıeyİ inkarla 
karı kocanın biribirlerini yaralacbkla
nnı ve kendisine atfı cürmettiklerini 
söyledi. 

Çemberli taıta meyhaneci Nadir Muhakeme tahitlerin iıtimaı için 
efen<livi öldüren polis Faik efendi- başka bir güne kaldL 

Viia·yette 

Bakır köyde 
Tifo var 

-·-----

Mülhakatta 

Pendikte 
Temiz et 

iki Bulgar komünisti Doktor gitmemiş; tr.h- Pendik etleri de sıhhi 
tutuldu kikat yapılıyor muayeneden geçiyor 

KIRKLARELi (Milliyet) _ Bakırköy civarında bi~ köy Pendikte etler öteden beri ucuz 
Bulgaristanda takibata uğrayan üç de tifo hastalığı görülmüş ve aatılıyordu. Çünkü kasaphk hayvan. 
Bulgar komünisti hududumuzu ge- Y eşilköy belediye doktoru he- lar sellemehüsselam kesiliyordu. Ni-
çerek kaçarkon Kırklareli zabıtası kim gönderilıne.i için rapor hayet Pendik belediyesi aıhhi takay. 
tarafından yakalarunıştır. Bu mülte- vermiştir. yüdatm tatbiki için kaza baytarı 

R 
• R B ci komünistler, Ruı hükumetince mu Nazım Beyi mezbahayı mürabakaya 

8ŞIİ 1Z8 ey vafakat edildiğinden Rusyaya ıev- Halbuki doktor gitmemi,. memur etmiıtir. Nazım B. YB2İfeye 
kedileceklerdir. tir. Vilayet, dün oraya bir dok baılaysnca menıe ıehadetnaınesi ara-

Y enİ temsiller veriyor tor göndermiştir. Bu doktor clığı gibi kanuni muamelabıı tatbi-
Raşit Rıza Bey ve arkadat Sahte 25 kuruşluklar ayni zamanda doktor gitmeme kine de teveasül etmiı, bunun iizeri.. 

!arı hey' eti temsiliyeai önümüz Birkaç zamandan heri piyasada si esbabı haklonda da tahkikat i:J:ıeJ!"' eı:t::';'ntzde ııltmıt ni... 
deki salı gününden itibaren sahte yirmi beş kuruıluklar görül, yapacaktır. 
Beyoğlunda Fransız tiyatro· mektedir ikinci ıube polis müdiriye· J d k d Et kesmeyen kasaplar tlüklcinla-

d t. e bu aaht yı"rmi be ku 1 ki an arma uman anı nnı kapatmı•lar, dig"erleri ... _ eti" ı .. 
sun a temsillerine ba,lıyacak- m e ' ruı u ar tanL.·ldan ıo' kurut faz'-~ma- -~~-dan birkaç tane getlrilmittir Geçen- d uu ıas _..,_.. 
tır. Yunanistan ve Trakya'da )erde Balrkesirde dahi üzerı"nde --L. Vilayet Jan arma kumanda 

f 
""" ğa ba§lanuşlardır. Pendikten giden 

muva fakıyetli temsiller ver- te yirmi bet kuruş bulunan birisi nı Hüsnü Bey staj için orduya kasaplar bu defa etlerini hiç bir mu. 
dı"kten sonra memlek t d bil. yakalanını!ltır. lstanbulda dabı" sahte e a ın gitmi•tir. ayenei tıbbiyeye tabi olmıyan Kar. 
de yeni bir seyahata çıkacak 0 yirmibeşlikler süren Feyzi ve Hüsnü " tal, Maltepe, Bostancı mezhahalann 
1 R • Rı B isminde iki kiıi yakalanarak adliye. 

et· 
tel 
la 
bd .,.. 

an aşıt za ey ve arka- ye verilmiştir. Bundan baıka zabıta Komisyoncular birli- da et kesmeğe ve bu etleri damgalı-
Doktoriarın ihtisas da§lan bu defa geniş bir teıki ba2ı ıupheli kimseleri takip etmekte yarak Pendikte satmağa ba§laınıı· 

"k l litla burada vereceği temsil- dir. Sahte paraları yapanların izleri g" İnde yeni reis lardD'. Naum B. keyfiyetten maka-
vesı a an l h 1 · d mı aidini haberdar etmi"•br

0 

• Bu mhi-ere azır anmıştır. Hey'etin üzerın en yürünmektedir. • ... 

Ma rifte 

Yeni bir 
Cemiyet 

•••• 1 

Kabataş lisesi mezun
ları da bir 

cemiyet yapıyorlar 
Kabataş lisesi mezunların· 

dan bir gurup içtima ederek 
"Kabataş liscai mezunları ce
miyeti., ismile bu cemiyeti leş 
kil etıneğe karar vermişler 
Ve muvakkat bir nizamname 
vücude getirmiılerdir. 

Keza ilk ve muvakkat ol
ma! üzere bir idare heyeti de 
intihap etmitlerdir. 

Cemiyet yakında umumi bir 
içtima yaparak yeni bir idare 
heyeti intihap edecek ve kat'i 
nizamnameyi tesbit edecektir. 

Cemiyet bu umumi içtimaa 
bütün Kabataş lisesi mezunla
rını davet edecektir. Nizamna 
mede bütün yeni ve eski me
zunları birbirlerile tanı§tır 
mak, hayatta 'biribirlerine yar
dım etmek gibi maddeler en e 
saslı olan maddelerdendir. 

Cemiyet çay ve tenezzüh 
gibi samimi toplantılara vesile 
verecek tezahürler de tertip e
decektir. 

İlk mekteplerde 
kooperatifçilik 

İstanbul ilk tedrisat müfet
titleri dün Maarif müdürü Hay 
dar Beyin riyasetinde içtima e 
derek, ilk mekteplerde koopera 
tifçilik teıkilitı hakkında mü· 
zakeratta bulunmuşlardır. 

İçtimaa Muallimler birliği 
namına umumi katip Tahsin 
Bey de itlirak etmit ve koope
ratifçilik için hazırladığı bir 
talimatname bakkmda izahat 
vermiştir. ,.. 

Emin A!i Bey bir 
konferans verdi 

Alitar hafriyabnda komi
serlik vazifesini ifa eden mü· 
verrih Emin Ali B.perfembe ak 
şamı eski Türkocağı binasında 
"Hafriyatın sureti icrası ve ne 
ticesi., hakkında bir konferans 
vermiştir. Emin Ali Bey ez. 
cümle demiştir ki: 

- "Hafriyatın en tayam 
dikkat kısmı Milattan 2000 se 
ne evvele ait bir binaıını bulun 
masıdır. Yunan medeniyetin
den 1500 sene evvel Anadoluda 
bir medeniyetin mevcut oldu
ğunu buradan anlıyabiliriz. Bu 
binanın kendine mahus bir 
tarzı mimarisi vardır. Bina kli 
sik medeniyetlerin hiç birisine 
benzememektedir. 

Konferans 
Feyziati lisesinden: 
6 Kanunuevvel 931 pazar 

günü akıamı saat 20 de mühen 
dis mektebi muallimlerinden 
Salih Murat Bey tarafından 
mektebimizde son zamanlarda 
fizik ve riyazi terakkiyat mev
zuu üzerine bir konferans veri 
lecektir. Arzu eden zevat teş. 
rif edebilir. -
Kara denizde 
Fırtına dindi 

Gelen malı'.imata nazaran, 
Karadenizde on gündenberi 
devam eden fırtına tamamen 
sükı'.inet bulmuttur. Bu fırtma 
bazı ufak hadiseler bertaraf e
dilirse, kazasız geçirilmiştir. 

Safa Beyin cenazesi 
Ölümünü dün haber verdiği

miz esbak hariciye nazırı Safa 
Beyin cenazesi bugün (pazar) 
T eşvikiye camisinden öğle na
mazından sonra kaldırılacak
tır. 

Şehrin 
Sıhhati 

r 
3 

En çok tahribatı ya· 
pan gene verem .. 
Şehrimizin umumı vazıyeti 

sıhlHyeai hakkında şu malfıı::ı.a 
tı aldık: 

Havalar bu sene ani tah<.v• 
vüller göstermediğinden salgın 
halinde grip yoktur. Nezleye 
bile tek tük tesadüf edilmekte 
dir. 

Sari hastalıklardan tifo ;;ok 
azalmıştır. Şehrin muhtdif 
semtlerinde günde bir ve niha 
yet iki vak'a kaydedilmekte.. 
dir. 

İstanbul halkının sıhhatini 
kemiren en büyük içtimai afet, 
VCTemdir. 

Veremle ölenlerin munta
zam bir istatistiği tutulma,..ıak 
la beraber her sene hain hasta 
lık binlerce gencin hayatına 
kaıdetmektedir. 

Bundan epeyce zaman evvel 
Sıhhiye müdüriyeti, hususi ida 
re bütçesine 100 yataklı bir ve 
rem hastanet;İ yapılması için 
tahsisat konmasını teklif etmit 
ti. Neticede, bu iş için idarei 
hususiye ancak 45,000 lira 
tahsis edebildi. 

Bu para ile verem hastane· 
si açmağa tabii imkan yoktu. 

Bunun üzerine Sıhhiye mü 
düriyeti Heybeliada sanatoryo 
muna bir verem paviyonu ilave 
edilmek suretile şimdilik hiç 
olmazsa 40 - 50 yataklık bir 
verem şifahanesi vücııde geti
rebileceğini düşünmüş ve icap 
eden teşebbüsatta bulunmuş
tur. Belediye encümeninin bu 
teklifi tetkik ederek bir karar 
vermesi beklenmektedir. 

Esasen Sıhhiye veka!eti 
bu paviyonun idamesi için la
zımgelen parayı kendi bütçe
sinden temin edeceği için bu 
paviyonun açılması wıun müd 
det gecikmesinde bir sebep yok 
tur, 

Verem mücadele Cemiyeti
nin Erenköyünde , Kozyata
ğmda, Muhittin Paşa köşkünü 
satm aldığı ve burada 25 ya
taklı bir verem hastanesi açı· 
lacağı malumdur. 

Hastanede orta halli aııcler 
arasındaki verem musabini, 
pek az bir ücret mukabilinde 
kabul edilecek ve burada itina 
h tedavi göreceklerdir. 

Kozyatağındaki sanator-
yom, önümüzdeki mayısta açı 
lacaktır. 

Frengi hastalığına gelince, 
şehrimizde frengi vukuatı git
tikçe azalmaktadır. Frengi mü 
cadele heyetlerinin faaliyeti, 
hastalığın kısmen önüne geç
miştir. Anadolu ve Trakya şe 
hir, kasaba ve köylerinden ls
tanbula gelen frangililer, ma· 
hallerindeki sıhhiye memurları 
tarafından yapılan iş' ar üzeri 
ne derhal takip ve mecburi te
daviye tabi tutulmaktadır. Son 
teşrinisani ayında tutulan ista 
tistiklerin verdiği neticeye gö
re tehirde iki kızıl vak' ası kay 
dedilmittir. Kızamuk, ve çiçek 
yoktur. 

Küçük Haberler 

• Evvelki gün Atina'dan 
fehrimize· F ranıız piyanistle
rinden Matmazel Rence gel
miştir. Matmazel Rence şehri 
mizde birkaç konser vermek i
çin dün Belediyeye müracaat 
etmiıtir. 

• Eskişehir Tayyare mekte 
bi muallimlerinden M. Ardo-' 
viun Dumazet evvelsi gün Eı 
kitehirden şehrimize gelmit· 
tir. M. Ardoviun bukünkü 
Loiı ekspresile Franiaya hare 
ket etmi§tir. 

Davetler 
Muallim namzetlerine 

konferans 
Doktorların ihtisas vesika· oynıyacağı piyeslerden ezcüm- iki gün evvel bazı sebepler ler hakkında takı"bata batlanmıttır • 

lan Sıhhiye vekaletinden pey- le "Canavar, kudret helvası, Tasarruf haftası den dolayı istifa eden komis- Pendikte etler 1 - yenilebilir, 7 /12/1931 pl\Zartesi günü aaat 16 
d.......,ey Sıhhiye mü&u··rı"yetı"ne kin, B-.te gelen, Tala~k eg"len ı b" ı· •· · · H 2 - yenilebilir, fakat gıdai kıymeti Poliste tebeddül yok! da Çapacla latarıbul kız muallim --,. -., ve kadınlar yoncu ar tr ıgı reısı aıan noksan, 3 - Fenni muameleden son mektebinde Selim Sırn Bey tarafın-
~önderilmı:kle ve sıhhiye mü- cesi ve ilk defa olarak da De- Tahsin Beyin yerine yeni reis ra yenilebilecek et, 4 - imhan icap İstanbul, İzmir ve Bilecik- dan kız ve erkek mnafüm namzetle· 
Güriyeti larafınclan da sahiple mirhane müdürü piyesleri var· Kadınlar birliği idare heye intihabı yapılmııtır. eden et olarak dört nevi damga kul- teki polisler arasında tebeddül rine (Cumhuriyet muallimlerinden 

1 

rine verilmeldedir. Vesikala- d!r. Raşit Rıza Beye ve arka- ti bugün içtima edecek ve ta- idare heyeti, yeni riyasete !anmaktadır. Bu suretle Pendik hıılkı !er olacağı a.öylenmekte İse de, ne bekleyoruz?) mevzuu üzerinde 
~ı~ te".zii bir ay sonra niha,~y..,e~tL'.d .. a..,şı:-la..,r~ı,_.na.,_m.,~u~v:.,:a~f~fa~!u:ı.ıı:.t:ive.ı..t_..ıdıı.ıiwlPli:·:..ı.;•!l"fJ'rr:;oıuıı..f ..ıhf!ia!.!filt!ias!lıU!hi!!a.!ik.!ikmmıdt!.iıaru""ID!Ü~Z§a·::..L.a-LlliJ.,ı..ıu·~""··suK~a~d~ı..;.ll·.ıN,:uıµc!:lr;ı..ruR·ell't"';· ~s~~.ı...tru.':!""'k.t..""·:v~..,~ın·m.,,u.laf!.y.,en"~liJ.~ı.,~.ı...~i.eç..i'i:.~ .. ·;.:·:.,e_t.;y,.e-J.~l>htJ:ll"i.L•mi"iiı"·~ '"ili" ti".lıli:.1l"'ill-·~..ı,_,_ımL·--aı-·-~·~[j·ia..-J..bi-"r..l_;a,ko~~.....,era,...,.n.,• .. v ... e•ril•ec.....,•k~b"'·~ .. · ..... .,....ı .. li·m-- ___! 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

6 K. EVVEL 1931 

yoruz.. Gündelikçiden ay
lıkçıya kadar buhran vergisi 
alıyoruz.. Gümrüklerde ithala
tı tahdit ediyoruz. Yarın öbür 
gün irada da vergi koyacağız!. 
Sebep?. Buhran?. Pek ala! Bun 
dan erbabı keyif müstesna ını 
kalacak!.. 

MiLLiYET PAZAR KANUNUEVVEL 

Nahiye kongreleri 
Dün akşamdan itibaren nahiyeler 

içtimalara başladılar 

1931 

. iDAREHANE - Ankara cadde
si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
letanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

Bana kalırsa saat on bir
den sonra açık kalan, meyha
ne, baloz ve barlardan, bura
larda açılan her şişeden buhraa 
~ergisi almak en doğru şeydir. 
Alem iki yakasını bir araya na 
sd getirsin diye düşünürken, 
vur patlasın keyif yapanlardan 
birkaç kuruş fazla vergi almak 
doğru olmaz mı? .. Hele bir
kaç tanesini bildiğim boğuntu 
yerleri var ki; geçenlerde biri 
sinde bir kadın öldüydü... Ora 
!ara para dökenler biraz da 
hükfrmet hazinesine yardım et 
seler ayıldıklan zaman kendi
lerini teselli edecek vesile bu
lurlar ... Sabaha kadar cazbant 

H. Fırkası nahiye kongreleri dün 1 da Nahiye merkezinde, Mahmutbey 
akşamdan itibaren başlamışbr. Na- nahiyesi 15/ 12/ 931 salı saat 13 te 

Bu akşam M A J 1 K sinemasında 

ABONE ÜCRETLERi 
biye kongrelerine Ocak reisleri ve Nabiye merkezinde. 
üç Ocak mümessili iştirak etmekte- iV. Beyoğlu kazası: Hasköy na
dir. Kongrelerde mabiyelerden ge- biyesi 9/12/ 931 . çarşamba saat 20 
len raporlar tetkik edilecek ve nahi- de Nabiye merkezinde, lstiklfil nahi
yelerin umumi ihtiyaçlan ile birlikte yesi 10/ 12/ 931 perşembe uat 20 de 
kaza kongrelerine havale edilecek- Kaza merkezinde, Galata nahiyesi J 

tir. 11/ 12/ 931 cuma saat 10 da Nahiye 1 

CEHENNEM KARTALLA 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kuruı 800 kuruı 
6 .. 750 .. 1400 .. 

Sözlü ve şarkılı muazzam film 
JACK HOL T, RALPH GRA VE ve ULA LEC tarafından 

~12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nusbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir~ 

Gazetemiz ilanlarm meo'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy rasat merkezin

den verilen malilmata naza
ran bugün hava Adalar de
nizinden ve Marmara üze
rinden Karadenize ile,r/iyen 
düşük tazyik Marmara hav
zasında suhuneti arttırmış 
ve bu sebepten yağış yağ
mura inkılap etmiştir. Ta
zyiki nesimi (765) milime
trede durmuştur.Azamı ha
raret (6) asgari (2) arasın
da cereyan etmiştir. 

Hava bulutlu ve kısmen 
yağmu,rlu olacaktrr. Rüzgar 
cenüp istikametinden ese
cetkir. 

ffELE~ 
Yerli köprü 

Yerli köprü demek yerin
den oynamıyan köprü demek 
değildir!.. Zaten bizde yerin
den oynamıyan köprü yoktur. 
Köprülerimiz az çok oynaktır
lar... Betondan olanları bile. 
Nerede kaldı ki su üzerinde 
kurulu olanlar! .. 

Evet yerli kumaş, yerli şe
ker, yerli deri ve yerli köprü! .• 
Yerli olmıyan köprüden geç
miyeceğiz !. Yüzme bilenler i- · 
çin fena değil, lakin benim gi
bi suyu • bardakta görenlerle 
Daver Bey gibi ıslanmay<a ta
hammül edemiyenler ne ya
par?. Ne yapacak köprüden 
geçmez .. Ben yerli köprü taraf 
tarlarının fikrine muarız deği
lim... Hatta Gazi köprüsünü 
yapmak için müracaat eden al
tı karyola fabrikasının teşeb
büslerini de takdir ederim. Gü 
zel fikir, iyi teşebbüs, şayanı 
takdir cesaret.... Yalnız dikkat 
etsinler... Vakıa kayola da de
mirden yapılır, köprü de ... An 
cak köprünün eb'adı karyola
dan biraz büyüktür. Bir de 
karyola bir, nihayet iki kişiyi 
çeker ... Köprüler daha fazla 
adam çekerler .... Üçüncü bir 
nokta da: Karyolanın boyu 
1,95 metredir. Köprünün bo
yu birkaç yüz metre tutar ... 
işte bu ufak tefek farkları göz 
önünde tutarlarsa pek ala yer 
li bir köprü yaparlar... Hatta 
yerli tunel bile yaparlar! .. Bu 
hususta güçlük yoktur. Asıl 
güçlük ondan geçmektedir!. 

Meyhanelerde buhran 
vergisi 

Bütçemizin masrafını kısı-

• kı ' nara, rılan cam şangırtıları 
ve polis, bekçi düdüklerile u
yuyamıyan bedbaht komşular 
da bari: 

- Ne yapalım! Gürültü e
diyorlar ama millete verei te
min eyliyorlar... Diyerek ra-

1 hatsızlığa katlanırlar ... 

Bence m2yhanelerden, bar· 
!ardan buhran vergisi almak 
farzdır. Hem de yüzde yüz!.. 

Tekrar Fahriye Hanım 
efendiye 

Hastalık sebebile gaybubet 
ettiğim günlerden birinde ga
zeteye kadar gelerek beni ara
manızdan pek mütehassis, ve 
yazıp bıraktığınız mektup mün 
derecatından da çok müteaccip 
oldum. 

Böyle (Desti izdivaç) lafı
nı eder etmez gazeteye kadar 
zahmet etmenizi kadınlık guru 
rile kabili telif görmiyen Ha
nımlar var. 

Evvela, hatırlatayım ki; 
siz ya beni tanımıyorsunuz, ya 
but ilk tahminim gibi biraz 
- deli değil - eksantriksiniz ? .. 
Neden? .. Hele bir kere şu sizin 
mektubu aşağıya dercedeyim 
de sonra görüşürüz: 

Felt:k Beye 

" Efendim, 

Hakknndaki yazınızı oku
dum .. Min gayrihadin sizinle 
evlenecek kadar yüksek deli
lerden olmadığım gibi kanunu 
medeninin evlenmelerini me
nettiği akrabanızdanım ( !) 

Bakırköy emrazı asabiye 
hastanesinin en kıdemlilerin
den biri ile teehhül edeceğini
zi Mazhar Osman Beyden duy 
dum ve pek münasip gördüm. 
Nikahınızda şahidiniz olacağı
mı timdiden vaat ve temin ve 
hürmetlerimi.... - Fahriye,, 

Efendiciğim! 

Evvela yüksek deli olmadı-

Bu hususta C. H. F. umumi mer- merkezinde, Fındıklı nahiyesi 11/·JI 
kezi tarafından gönderilen atideki 12/ 931 cuma saat. 10 da Nahiye mer-

1 
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tebliğ ve listeyi n"§rediyoruz: kezinde, Şişli nahiyesi 12/ 12/ 931 cu I Dehakar CHARLİE CHAP-
C. H. F . lstanbul vilayeti riyaoe- martesi saat 20,30 da Nabiye merke- LİN Londra'da ikıen: 

tinden: Nahiye kongrelerimiz 2 Bi- zinde. Kasnnpaşa nahiyesi 11/12/ "Sözlü filmin sadık taraftarı 
rincikanun pazartesi ırünü başlaya- 931 cuma saat 15 le Nahiye merl<e-
cak ve 15 Birincikiinun salı gunu zinde. değilim" demiş. Fakat Paris'e 
bitecektir. Nabiyelerin kongre gün V. Beşiktaş kazası: Arnavutköy muvasalatind.e 

ALTINKALP ve saatleri ve kongrelerin yerleri a- nahiyesi 13/ 12/931 pazar saat 20 ı 
şada gösterilmiştir. Ocaklara muka- de Nahiye merkezinde, Beşiktaş 0-
yet arkadaşların mezkur gün ve sa- cakları mümessiller içtimaı saat 14/ , filmini görmüş ve Madekine Re 
atlerde kendi nahiye kongrelerini leş 12/ 931 pazarte&i saat 20 de kaza :naud _ Miclıel Simon ve Rene 
rifleri rica olunur. merkezinde. Lefebvre'yi alkış.lamrştır. 
Kongre gün ve saatlerile VI. Sarıyer kazası: Büyükdere na- :.--••lıııİ••ııİıı•ıİııı•.! 

l . . - . . . biyesi 11/ 12/931 cuma saat 10 da 
ger erını gosterır lıstedır. Nahiye merkezinde, Uluköy nahiye-

!. Eminönü kazası: Alemdar na· si 11/12/ 931 cuma saat 15 te Nabi
hiyeıi 7 / 12/ 93lpazartesi, saat 20,30 ye merkezinde, Kemerburgaz nabi- \ 
da Halk evinde, Küçükpazar nahiye- yesi 11/ 12/ 931 cuma saat 14 te Na-

ye merkezinde, Kumkapı nahiyesi Vll. Kadıköy kazaıı: Erenköy -

Maıdeleine Reııaud ve Rene 
Lefebv.re tarafından temsil 

edilen 

ALTINKALP si 11/12/ 931 cuma saat 14 de Nabi- biye merkezinde. 'ı 

10/12/931 perıembe saat 20 de Na- Bostanc; nahiyesi 11/12/931 cuma Fransızça sözlü ve §arkdı film 
hiye merkezinde, Bayazıt nahiyesi saat 10 dıı Erenköy nahiye merke- i umum halkı memnun edecektir. 
13/12/931 pazar saat 20,30 da Na- zinde, Kızıltoprak nahiyesi 11/12/ 
biye merkezinde, Eminönü nahiyesi 931 cuma saat 10 da Nahiye ınerkc- Dalkavuklukta basit, beşeri ve 
13/12/931 pazar saat 14 de Halke- zincle, lskele - Yeldeğirıneni nahiye- büyük bir komik olan Michel 
vinde. si 11/12/ 931 cuma saat 15 te Kaza Simon ağ\atırcasına güldi\reoek-

11. Fatih kazası: Balat nahiyesi merkezinde. l t" 
7/ I 

~ 

1~ 931 p~rtesi, saat 20,30 da VII~. O_sküdar kazası: Beylerbe- 1 ~------------= 
Nabıye merkezınde, Unkapanı nahi- yi nahıyesı 11/ 12/931 cuma saat 10 
yesi 8/12/ 931 salı, saat 20,30 da Na- da Nahiye merkezinde, Kısıklı nahi
hiye merkezinde, Fatih nahiyesi 9/ yesi 11/ 12/931 cuma saat 13 te Na-
12/ 931 çarşamba 20,30 da Nahiye biye merkezinde, iskele - Doğancr
merkezinde, Karagümrük nahiyesi lar - Yeni mahalle nahiyesi 11/12/ 
10/~2/931 perşembe, saat 20,30 da 931 cııma saat 15 te kaza merkezin
Nabıye merkezinde, Eyüp nahiyesi de. 
11/12/931 cuma, saat 14 de llk mek IX. Beykoz kazaaı: Hisar nahiye
tepte, Aksaray nahiyesi 12/ 12/931 si 11/ 12/931 cuma saat 10 da Nalıi
c~artes~ saat 20,30 da Nabiye mer ye merkezinde, Beykoz nahiyesi 11/ 
kezınde, Şehremini nahiyesi 13/12/ 12/931 cuma 14 te kaza merkezinde, 
931 pazar, saat 20,30 da Nahiye mer Ömerli nahiyesi 11/12/931 cuma 
kezinde, Samatya nahiyesi 15/12/ saat 13 te Nahiye merkezinde. 
9~1 salı saat 20,30 da Nahiye merke- X. Ada kazası (Nahiye kongresi 
zınde. yoktur). • 
. fil: Blarköy kazası: Y "§ilköy na- XI. Mülhııkat kazaları kongre gün 

hıyesı 11/ 12/931 cuma saat 10,30 terini kendileri tesbit edeceklerdir. 

EVLENME 
Samsun Ticaret Odası ~eisi mu

teber tüccarlardan Yelkenci zade 
Şükrü Beyin kerimesi Leman Ha
nımla İstanbul Ticaret ve Sanayi 
Odası raportör muavini Mürefte 
eşrafından Ali Paşa za.de İbrahim 
Hilmi Beyin oğlu Mustafa Hi.lmi 
Beyin evlenme merasimi yapılmış

tır. Tarafeyne saadetler temenni e
deriz. 

İrtihal 
Elaziz yirmi beşinci alay, 

birinci tabur kumandanı binba 
şı Raufi Beyin kayınbiraderi İz 
mir askeri hastanesinde bakte
riyolog yüzbaşı Abidin Beyin 
pederi İstanbul üçüncü Noter 
başkatibi Agah Bey dün sabah 
irtihali darülbaka eylemiştir. 
Ailei kederdidesine beyanı ta
ziyet ederiz. 

Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

ALAKADARANIN NAZARI 
DiKff:A TİNE 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
DARULBEDAYl TEMSlLLERl 

BUGÜN AKŞAM 

MUs;;tıl;~~DÜ ıııı~ı~ıı 
Komedi 5 perde ~ 
Yazan : Müsahip- ııı 

zade Celal 
HALK g.ecesi 
Cumartesi ve pazar günleri 

tenziLatlı halk gecesi1 oyundan 
sonra hususi tramvay. 

Salı gününden itibaren ŞAR
LAT AN (Konk.) 

Bulgar Operetinin 
son temsilleri 

Bugün matine saat 16 da: 

BAYADERA 
Emmerich Kalmanin meşhur 

'opereti 
Tenor: Y. ~çef. - Pdma Don

na: Mimi Ba.lkaruıka. Napoleoıı: 

Stoil Stoiloff. 
Akşam saat 21 ıde son temsil: 

Harem Esrarı 
Müzik: Valentinoff. Komik: 

A. Rouskoff. 

Üsküdar llile Sinemasında 
BİN BİR ÇILGINLIKLAR 

BELDESİ 
Mümessili: Jozeıfin Beyker. 

ğınızı söyleyişinizi tevnua ....................................................... . 

Askeri faıprikalar için mü

nakasa veya pazaırltlda alına

cağı ilan ediliıp bunlardan Av

rupadan cefüi zaruri olan me

vat ve malzeme için heyeti 
vekilenin milli iktisadi koru
ma haıkıkmdaki kararnamesi
nin 3 üncü .macJ.desindeki sara
hat da•hilinde cellbedilecek iş
lbu mevat ve malzeme müıka
lbilinde memleket ma.mulit ve 
maıhsulatından ihracat icrasnu 
:kabul eylemesi me§rut ıbuluın

duğu malı1m olmatk üzeıre ilanı 
keyfiyet olunur. ( 4232) 

MEŞHUR TENOR 

İvan Caçef'in 
KONSERİ . hamletmeme müsaade buyuru- h 

İç fena olmaz .. Bu da üç .. nuz. Bu bir!. Saniyen benim 
anam ve kız kardeşimden baş- Benim tımarhane kıdemlile 
ka nikah düşmiyen kadın ya- rinden birile evlenmemi tensip 
kınım olmadığına nazaran ya buyurmanıza gelince; bunda 
aldanıyor, ya oynatıyorsunuz.. 'haksız değilsiniz. Çünkü dışarı 
Bu ikiden biri.. dakilerin içinde içeı·idekilere 

B d "k" taş çıkaracakları tümen tü-u a ı ı ... 
Salisen: Mazhar Osman Bey men! .... Baki Cenabı Haktan 

efendi ile görüştüğüniiz '. ; ;r - - hayırlı şifala.r temennisile hür 
de etmenize nazaran kendinizi metler efendim ... 
bir kere muayene et~ırıroen.z J FELEK 

* * * 
80 TON TUTYA 

Yukarıdaki malzeme kapa

h zarfla 15-2-932 de saat on 

dörtte ihalesi yapılacaktır. Ta 

!iplerin şartname için her gün 

ve münakasaya gixımek ıçın 

de o gün teminat (Tekliofat) 
ile muracaatı. (4145) 

Arzu ve talep .umumi üzre meşhur 
tenor İvan Çaçef tarafından önü· 
müzdeki 9 Kanunuevvel Çarşamba 

günü saat 18 de Fransız Triyatro
sunda bir konser verilecektir. 

Bu konserin programı, Nape>litain 
ve Viyanalı şarkılariLe büyük ope
.ralardan mürekkeptir. Müfassal 
.programı tiyatro kişesine talik e
dilmiş ve kişeler bilet satışına baş-
1.amıştır. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 99 bir arada yaşayacağız. maya dı;ığru yürüdüler. mezsiniz ne kadar sevindim. 
Demek kafiydi. Alt tarafı · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Zaten dün geceden beri hep si. 

muvafakat cevabından sonra Birinci matine henüz bitmiş- zi düşünüyor, hep sizden bah-
kendileri kendi aralarında ko- ti. ikinci matine için gelenler, . sediyorduk. 
nuşabilirlerdi. vestiyerin, büfenin önünde ki- Mebruke Numan Ahmet Ne 

İki genç, yavaş yavaş dağı- mi dolaşarak, kimi oturarak sa- bili İşgal ediyordu: 
BAŞI DÖNÜKLER. 

lbrahim NECMi 
lan hicap bulutunun verdiği !onun açılmasını bekliyorlardı. - Ah, Nebil Bey, size çok 

İkisi de düşünceye vardılar: hizmetlerini görürdü.Zaten Ah tereddüt ve kesiklikler içinde, İki genç, biribirine sım sı- gücendim. Geçen gün bana öğ-
Evet, kiminle söyletmeliydi? met Nebilin ilk eski çocukluk bütün bunları kararlaştırırken kı yapışmış, teneffüs salonuna le yemeğine gelmeğe söz ver
Ahmet Nebil doğrudan doğru- mahallesinden geldiği gün ona otomobil de Elhamra sinema- girdikleri zaman, karşılarında miştiniz. Geldiniz. 
ya kendisi söylese, evladının rast gelen, Nebahatten ona ma sına yaklaşmıştı. bir çift belirdi: - Affınızı rica ederim. Meb 
saadetini özleyen bu anne, el- lumat veren de Şükufe bacı de Erkek, ince, uzun hafifçe ruke Numan Hanım, bütün ge · ı · d ? Delikanlı bu defa da ida-bette muvafakat cevabı verir- ğı mıy i. çarpık bacaklı, kadın, arkadan ce uykusuz kalmıştım. Sabah 

d k M .. k 1 re müdüriyetinden Elhamra bi-di. Fakat delikanlı iz ivaç e- - u emme··· görünüşüne göre, dolgunca, kı· uyanamadım. 
limesini ğzına almaktan uta- Artık karar verilmişti. Ah- !etini kopartınıştı. Galatasaray sarak boyluydu. Döndükleri za - Affetmek bir şey değil. 

l · "b" t N b"l h "d" k ı be önünden aşag"·ıya dönerken, Ne N nan eski zaman bakire erı gı ı me e ı , emen gı ıp u ü man evzat Süreyyanın kemik Fakat size çok mühim söyliye-
. ·'" d "h · · k d bahat birden bire sordu: utangaç bir insandı, söyliyemı cıgın e ı tıyar zencı a ını gö li zayıfyanakları ortasında fırla ceklerim vardı. O gün görüş-

k k t k b - Tahsilim? yecekti. lstanbulda, hatta dün- rece , onun a mer atmer u- mış bir eğri tepeye benzeyen müş olsaydık, belki dün akşam 
Yada kimsesi olmadıg" ı için ki- ruşmuş, kara ellerini öperek: - Ha! Sahi, kaçıncı sömes- burnu, içeriye kaçmı•, fıldır fıl ki hadise de olmazdı. 

b• lik ed k tredesin? d ' mi göndereceğini de bilemiyor - Bana ır anne ece - ır dönen gözleri ile Mebruke - Hangi hadise? 
du sin, Şükufe bacı! - ikinci... Numamn dalgalı sarı bukleler - Canım, işte Nebahat Ha-

. h k N b h · d""" - O! Daha iki sene var, de- d Birden bire genç kız alır- Diyece , e a atı sev ıgı- mek ? -arasın a masum bir çocuk yü- nımın hadisesi ... 
ladı: ni anlatarak: _ Evet. züne benzeyen beyaz yüzü be- Ahmet Nebilin içi içine sığ-

Sa~~'t~:.::cı .. Nebilin aklı ra -;iı~N~~!ı!::i{::! ~ta:ıımla - Çok.... ~:!ı~h~~:i ~=b~~;!:~:d~ :~e:ıt·g~:~:i~~e:ev~e~::~~ 
neredeydi? Şükufe bacı, ihti- Diye onu Nebahatın evine · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · lar. Biribirlerine bir şeyler fı- Numanla Nevzat Süreyya gibi, 
yar siyahi kadın, tam bu işin gönderecekti. Karar veremediler. Otomo- sıldadılar. kendisinin artık unutmak, yal-
erbabıydı. Ahmet Nebili de, Y.alnız fU var ki Şükufe ba- bil durmuştu. Ahmet Nebil at- - O! Maşallah Nebil Bey! nız hatırasından değil, hayatı
Nebahati de kucağında büyüt- cı teferrüatı konutamazdı. Ona !adı. Şoförün parasını· verdi. E- Böyle bu vakit sinemada? nın sahifelerinden bile silmek 

-...UWlU:!!ib~·lI..!l!b.ı;ı.ıeı;ı;..!!ZJl.&m~an~gV!!le<!n!." .L.iW!üil'e.ı.: ----------L:'ii:=n::i _-u::z-:a::ta:;.r-.:a=k::__..,g..:e=nc-:ç_.;:k=ı=Z:_I ::.h._ü.._r-::m..,e:-t:_-J_____::-::::-:_o-B'.'-o,..n',!ju.....,r Lk".u":·. ~iı"'" k..__.h..,a .. n..,ı ... m..,e_.f..-e"'.n'....L'.":is tedi ği bir alemin mensupları-

istirakile yap,lm's, m'J,. ssir 

• _. ______ Bugünkü pazar------•1 

M E L E K ve E L H A M R A 
sinemalarında 

Mevsimin en büyük sinema hadfaesini teşkil eden 

ISTANBUL SOKAKLARINDA 
TUrk!iC sözlü ve şarkılı ve Rum<:a şarkrları havi muazzam filımi•li 

kemali takdirle seyredip alkışlayabilirsiniz. 
Seanslar: Elhamra'da : eaat 12,30 tıan. 

Melek'te saat 1 den itibaren başlayor. -----· 
Dünyanın her tarafında büyük muvaffakiyetler kazanan muazzam 

mevzulu muhteşem bir dram olan 

KAÇAKÇILAR GEMİSi 
ASRi SiNEMADA 

çok <ağbet görıdüğünden bütün şehir halkı oraya koşuyoı 
MARLENE DİETRİCH ve GASTON MODOT 

güzel rollerini fevkalade oynayanlar. 1 
Bugün saat 16,30 ta .,e suvarede varyeteler. 

NANDY'S RÖVÜSÜ ile ADA and GALLAİ'in ve.da müsameresi. 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİGİNDEN: 

1726 Nüm~olu 27 Eyliil 1930 tarihli Kanunun tatbiki dolayısile 
vakt olan İhtiyat Evrakı Nakliye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

3 - 1 inci Kan. 1931 tarihindeki vaziyet 

1 - Döviz Giriş ve Çrkışları 
26 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut evvdki 

ıbakıye Fr. 31.930.300 
Tahsil edilen ya'hut 'hafta zarfında tahsil 

edilecek olan Dövizler Fr. 12.463.000 
Fark Fr. 12.463.000 
3 - 1 !İnci Kan. 1931 tarih~nde Osmanlı Ban-

kası yedindeki Dövizler yekunu Fr.44.393.300 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışlaxı 

Çıkan Evrakı Naktiyenin 26 - 2 inci Teş. 
1931 tarihindeki bakıyesi T.L. 2.645.414,13 

Hafta ·zarfında çıkan Evrakı Naktiye T.L.1.Q33.465,88 
Faı'k T.L.1.033.465,88 
Çıkan İhtiyat Evrakı N aktiyenin 3 - 1 inci Kanun 

1931 tarihindeki yekunu T.L.3.678.880,01 
Yukardaki ırakkamlar konsorısiyom kaydına muvafıktır. 

27 EylUI 930 tarihli ve 1726 nümerolu kanuna tevfikan keyfiyet 
Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olunur. 

1726 Nümerolu 27 EylUl 1930 taırihli Kanunun tatbiki dolayisile 
vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

3 - 1 inci Kan. 1931 tarihindeki vaziyet 
1 - Döviz Giriş ve Çrkışları 

26 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut evvellki 
!bakı ye Fr. 31. 930.300 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında tahsil 
edilecek olan Dövizler Fr. 12.463.000 

Fark Fr. 12.463.000 
3 - 1 inci Kan. 1931 tarihinde Osmanlı Ban-

kası yedindeki Dövizler yekunu Fr.44.393.300 
2 - İhtiyat Evrakı N~ktiy·e Giriş ve Çıkışları 

Cıkan Evrakı Naktiyenin 26 - 2 inci Teş. 
- 1931 tarihindeki bakıyesi T.L. 2.645.414,13 
Hafta zarfında çrkan Evrakı Nakliye T.L.1.033.465,88 
Favk T.L.1.033.465,88 
Çıkan ihtiyat Evrakı Naktiyenin 3 - 1 inci Kanun 

1931 tarihindeki yekunu T.L.3.678.880,01 

delikanlının kendisini başka bir 
gençle konuşmağa bırakarak 
Mebruke Numanla sohbete dal 
masına ne diyecekti? 

Diğer taraftan Mebruke Nu 
man Ahmet Nebilin en hassas 
damarına basmıştı. Nebahatin 
Muhteşem Nihat Hanımın sa
lonunda görünmesine bile "bir 
hadise,, adını takan bu yarı 
monden karıların kendileri hak 
kında neler düşündüklerini, ne
ler bildiklerini, neler yapmak 
istediklerini anlamak lazımdı. 

Nevzat Süreyyanın Nebaha
te sokula sokula, hararetle bir 
şeyler anlattığım, anlatırken 
elerile, kollarile mubalağalı 
jestler yaptığmı görüyordu. Ba 
zan Nevzat Süreyyanın kolları 
Nebahati saracakmış gibi iki 
yandan uzanınca Ahmet Nebi
lin içinden birhiddet köpürüyor 
hemen atılıp bu kupkuru çocu
ğun incecik kollarını kıra kıra: 
koparmak istiyordu. 

Mebruke Numana ters ters 
cevap verdi : 

- Nebahat Hanımın hadise
si, filanı yoktur. 

OSMANLI BANKASI 

gibi, bir an durdu. Sonra kolu
nu silkerek kayıtsızlıkla cevap 
verdi: 

- Kaba adam olmuşsun, Ne 
bil! Benim eski sizin mahalleli 
Fatma olduğumu, Hacı Hüse
yin Efendilerin Nebahati pek 
ala tanıdığımı unutuyorsun ga 
liba ? ••.. 

Mebruke Numan Hanım, 
sarı buklelerini titreterek, gü
cenmiş gibi, uzaklaşıyordu. 

Ahmet Nebilin içinde bir 
ateş düşmüştü: Ne demek is
tiyordu sanki bu karı? Nasıl da 
edalı edalı: 

- Hacı Hüseyin Efendilerin 
Nebahat ... 

Demişti. Ne biliyordu san· 
ki? 

Hayır, mümkün değil: Da
ha mahallede sürtük bir ahret
lik iken yaşlı, genç demiyerek 
her kendisine rağbet gösterene 
yılışan, sonra daktiloluktan ya 
rı mondenliğe geçen bu karı ile 
temiz, ince, mahcup, ciddi Ne
bahat arasında hiç bir münase· 
bet olamazdı. 
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Nasıl Para Kazandınız? 
1 1 

SiNEMA 1 
@ 1 

FEN 1 
• 

enizlili lsmail Hakkı 
Bey ne diyor? 

tvdeki keçiye yedirmek için küfe
lerin içinden asma yaprağı 

opladığım günleri hiç unutmam .•. 
- Çarşının Mercan kapısın- bagat fabrikasını açmıf oluyor

dan çıkınız .. Yüz adım kadar dum. 
tiirüyünüz. Sağda içerlek bir Fabrikaya "Abacı zade De
llıağaza göreceksiniz.. Abacı nizlili Hacı Hasan ve şüreka
lade Denizlili lsmail Hakkı sı,, ismini verdik. Fabrikamız, 
Beyi orada bulursunuz!.. otuz sene içinde mamô.latının 

Abacı zade İsmail Hakkı nefasetile şöhret alarak bütün 
Bey, Ticaret odası azasından- rakiplerini ortadan kaldırdı. 
dır d b -ı · t" · "d" Bundan on üç sene evvel, ka-• a ag ar cemıye ı reısı ır, __ .ı . 1 d k" · k 
ıa · b ·ı · - · d ed d yın""""erım e aramız a ı şır e-
V nadyıh ıkr.ıgınb" eı· vezbön .. )ar kır.. ti feshettik. Fakat Hacı Hasan 

e a a ım ı ır Y e aç Ef d" · - il B · B 
teşekkülde azalığı vardır. 1 e~I mınAohmguetarHı ads~ı Aeyl: 

Ne zaman arasam aldığım Rızanın iştirakini de temin e-
1 

e og um am ı ve ı 

tevap şu oluyordu: derek yeni hir şirket teşkil et-
- Kazlıçeşmeye gitti... tik • 

- Ticaret odasından ~ağırdı 
lar . 

- Sanayi birliğinde işi var .. 

- Sabahleyin beş dakika uğ 
1adı amma şimdi nerededir, bil 
Ilı.eyiz. Nihayet geçen gün, ma
iazasından çıkmak üzere iken 
rakaladım. Evvela küçük bir 
tereddüt devresi geçirdi-: 

- Başka bir gün gelseniz •• 
diyecek oldu. ıJerhal atıldım: 

- Eğer işiniz fazla iıe, be
raber çıkar, yolda konuşuruz.. 

Artık itiraza mecali kalma
dı· 

- Efendim, dedi ben, aslan 
l>enizliliyim. 305 aeneıinde ta
llıam 13 yaşında iken lstanbul
da ticaret yapan amcam Hacı 
tfasan Efendinin yanına gel
diı:n. 

Şirketimiz "Abacı zade De
nizlili lsmail Hakkı ve şüreka
sı,, namı altında devam ediyor 
kayınpederin vefatında bı
raktığı emvali gayrimenkule
nin kıymeti 200,000 lirayı mü
tecavizdi. Çiftlikler, hanlar, ha 
mamlar .. Fatihteki Şekerci ha
nı bile onundu. 

Ticaret hayatımda en bü
yük buhranı iki buçuk sene ev
vel geçirdim. Deri piyasası bir
den bire düştü. Öyle ki, artık 
'l:ararma aatıt yapmağa başla-

Artist olmayanların 
çevirdikleri film 

...,,,,.,..,.=,..,..._·r 

Krls filminde rol alan ~encilertlen bir erkek tJe bir L-
Fibnleri yalnız tanınmış ve- Filmin sahne vazıı Amerika-

ya tanmmamıt aktörler çevir- lı Andree Roosvelt'tir. Zencile 
mezler ya!.. Bir film tirketi rin bile İ:ıarikulaade muvaffak 
zencilerden mürekkep Bali a· oldukları bu filmi düşündükçe, 
dasına giderek, sırf yerlilerin insan gayriihtiyari içimizde 
iştirakile bir film çevirdi. Bu kim bilir kaç gönülde arslan 
filmin bütün aktörleri, aktrisle yattığını düşünüyor. Filvaki 
ri, figüranları hep yerlilerden film çevirmek için, tiyatro ve 
aeçilmişir. itiraf ediyorlar ki, sinemanın tekniklerini bilmek 
bu yerliler sadelikleri ve sami- lazımdır. Bunu öğrenmek için 
miyetleri ile vücude getirdikle- de stüdyo setlerini aşındıran ar 
ri filmde, Avrupa ve Amerika- tistler yüzlerce metre film he
nın en maruf aktör ve aktrisle- ba ediyorlar. Sonra da asıl film 
rine taş çıkartmışlardır. Aynı çevrilirken, rejisör: "olmadı,, 
zamanda film, gayet iptidai bir diyor. Aynı sahneyi iki, beş, on 
hayat yaşayan bu adaya doğ- defa çevirtiyor. En sonuncusu 
i"U, ıeyredenlere güzel bir seya filme konuyor, evvelce çekilen 
hat yaptırmış oluyor. filmler de gene heba! 

Filmin isimi Kriss'dir. Kriu 
yerlilerin lisanınca "hançer,, 
demek. Tabii hançer işin içine 
girince gözde bir aşk faciası 
canlanıyor. Faciada din ve ec
dattan kalma an'ane kuvveti 

Tabii memleketten on para• 
1ıı: çıkmıştım. Amcamın deli
letile lstanbulda eczacı mekte
bine girmek istiyordum. Fakat 
~ahınetlinin okuması yazması 
tokt"'-. Mekteplerin kayıt ve 
~bul zamanı geçtiğini bahane 
ederek beni yanına aldı. Am
:lın, çarşı içinde, zebil soka
?ında kösele üzerine it yapıyor 
dıı 

büyük bir rol oynuyor. Ne sev
dalar var ki, an'ane kuvveti 
bunların inkişafına mani olmuş 

, tur. Olamamışsa kana boğmuş 

Sonra bir de şu hiç sinema 
ne demektir bilmeyen zencile
rin çevirdikleri filmi düşünme
li! Muhakkak maruf bir sine
ma artistti diye tanınan yıldız 
kadar film ŞeTidi heba etmemiş 
tir. Çünkü zenci yerlinin, sine· 
ma yıldızı gibi sun'iliği yoktur 
da onun için diyeceksiniz, de
ğil mi? Doğru! 

Ayda bir lira aylığ·ım var
i, Fakat bu bir liranın on pa
~sını yemeğe mezun değildim. 
1-ı,ç unutmam: Geldiğimin 
1~İnci günü idi. Çıraklardan bi
ttnin eline iki kuruş vererek 
beni yanına kattı, Ayasofyadan 
bd~r yemeni alıp ayağıma geçir
ıler. Dönüşte amcama, "ben 
teıneni giymem,, diye sızlan
lııağa başlayınca kızdı: 

- Şimdilik giyeceğin hep 
bıı yemenidir .. Potini büyüyüp 
\dam olduktan sonra giyersin! 
do.ı· "'11. 

~. Evde keçiye yedirmek için, 
''lercan kapısında üzüm küfele 
tinin ağzından dökülen asma 
~ilpraklarını bana küfe küfe ta
!ıtırdı. Sonra akşam olunca, 
lem.bili sırtıma vurur, ucuz ol-
1tın diye ta Kantarcılardan 
~lrzavat getirirdim. 

O kadar çalışırdım ki, gece 
bir lokma ekmek yer yemez, 
bıtap düşerdim. Bu hayat, iki 
''ne kadar devam etti. Am
tarn, iş içinde iyice piştiğime 
~anaat getirince beni kendisine 
darnat etmeği düşündü ve kızı. 
~ı bana verdi. 

Ismail Hakkı Beg 

mıştık. Bu esnada Cümhuriyet 
hükumeti, isabetli kararlann- , 
darı birini daha gösterdi: Ma· \ 
mu! derilerin kilosuna 80 kurut 
gümrük koydu. Milli sanayii 
himaye eden bu karar, hepimi
zin belini doğrulttu. Aksi tak
dirde, mahvolacaktık. Milli sa
nayi erbabı, hükô.metimize kar- ı 
§ı sarsılmaz minnettarlık his
lerile bağlıdırlar. 

tur. 

Çabuk yetişen 
Bir artist 

Bugün için, hariçten bir tek 
ayakkapı derisi girmese mem
leketin bütün deri ihtiyacını 
temin edecek vesaite malikiz. 
Son hizmetim, bundan üç se· 
ne evvel (130) bin lira sarf e

derek Kazlıçeşmede vücude ge 
tirdiğim fabrikadır. : M. Ginetle Gaubert 

Oğullarımın ikisini dabagat 1 Fransız artistlerinden MI. 
tahsili için Almanyaya gönder- Ginette Gaubert sinemaya baş. 
dim. Sonra bir mütehassıs cel- lıyalı ~aha on sekiz ay .. olu~or. 
bed k d 400 1- .. I Bu muddet zarfında dort fılm 

ere ay a ıra ucret e · d" 
"k" çevır ı. 
ı ı sene yanımda çahştırdnn. 

Alman, gitti, fakat her şeyi bi- Hayatta bir çok kabiliyet ve 
ze öğreterek gitti. Şimdi, bü- istidatlar vardır. Fakat bu kabi 
tün ustalarım, ustabaşılarım, liyet sahipleri sempatik değil
işçilerim Türktür. Oğlum Al- dirleı·. İnsanlarla l<aynaşmağı 
manyadaki gÖrgü ve bilgilerin- beceremezler. Onun için de ka
den çok istifade etti. bili yeti sönmeğe ınahkum ka

Artık, Hacı babanın kazan. 
tından yüzde yiı·misine ortak 

lır. Halbuki Ginnette Gaubert 01ı:nak hakkını da kazanmıs- Çıkardığımız derilerin Av. 
lı E 1 d"k "k • stüdyodaki sevimliliği ile her-ııı. v en ı fen ı i sene son- rupadaki emsalinden, bir farkı 
ta h- h k kesin gönlünü kazanmış bir ar-em amcam, em ayınpe- varsa, o da bizimkilerin daha 
~e · l H H Ef tisttir. rım o an acı asan en- dayanıklı olmasıdır. 
dinin 150 liralık sermayesini Bir defasında Fransanm gü 

1 
Şarlo 100 bir alaca:t-: 
davası karşısında 

LONDRA: 2 - Mia: Shopheard 
namında bir reklam ve ilinata ajanı, 
Cbarles Chaplin aleyhinde bir ala· 
cak davası açmıştır. Mis Charles'in 
filimleri için yaptığı reklam ücretin 
den bakiye kalan 100 lngnliz lirası 
nı istemektedir. Bu dava şimdiye ka 
dar meçhul kalan birçok feyleri mey 
dana çıkanruıtır. Mis iftaat arasın
da Chaplin' den haftada ancak 15 lira 
aldığı halde Rudolpb Valentino'dan 
kırk lira, 1 ackie Coogan' dan 35 lira 
aldığım söylemiştir. Hakim Chaplin 
ne gibi bjzmetlerde bulunduğunu sor 
muştur. Mis Chepheard bu suale su 
cevabı venniştir: · 

Ona türlü tÜrlü hizmetler ettinı. 
KendisiJ-e Londra şehremini arasın
daki mülakatı ben hazırlayıp temir 
ettim. Chaplin'i yemeğe davet ede 
BaşvekHe gönderilen cevabı ben y ~ 
dım. Kralın amcası Duk Connaı ... ıt 
ile l'Ukuu kararlaştırılan mürata 
Chaplin'in geç kalmasını maz gös 
tennek için yazılan komik rr<aleyi 
ben kaleme aldım. Şu sayd <m hiz
metlerin değeri her hald,.fÜz liı·a· 
dan çok fazladır. fakat..::haplin'ni 
eli sıkı bir adam olar~ tamdığnn 

için ondan fazla birşe• İstemeğe ce· 
saret etmedim. Chapn' den bir mÜ· 

lakat talebinde bulu"" takriben elli 
kişiyi baştan savınk için sarfetti
ğİm belağat ve c1r1>linin kendilerile 
görüşmekte ma..ır olduğunu diğeL" 
40-50 meraklı-' mektupta anlatmak 

'için sarfettirm gayret hesaba dahil 
değildir. )Oksa bun1"'"1 da saysam 
Chaplin'i' hana birkaç yüz lira ver
mesi ].3.7 ,m gelir. 

--~·---~00 liraya çıkardım. Bedestan İsmail Hakkı Bey, kahvesin- zellik .kraliçesi, bir defa Atlan· 
t Ali Bey isminde birile birle- den son yudumu içerken ilave tik kraliçesi oldu. Pek çok gü- Müstakbel yıldız 
~tek, sermaresi ondan, çalış- etti: zellik müsabakalarında müka· 1929 a kadar her •ene Hollywo 
J· <tsı bizden, ösele müteahhit- - işte biz böyle çekirdekten fatlar aldı. Fakat ona sinema· od' da "13 rnü•takbel Yıldız,. intihap 
iği yapmağa başladık. · 'k d d ediGrdi. Geçen sene Yapılmıyan hu yetıştı ... da yardım e en güzelliğin en 

1 İşimiz, o kadar iyi gitti ki, intihap busene yapı mı~tın "Müstak 
,._ k d b Ayağımda yemeni sırtımda ziyade, san'at vadisindeki isti- bel yıldız,, olarak seçilenler şunlar· 
·«cam azancm an in lirası· kü"f ·ı K I dadı olmu•tu. Şimdı" de y-.i d-·. ~ı çıkarıp bana verdi. Kazlı- e ı e antarcı ardan zerza- ~ ,.... q 

t d d vat taşıdığım, günleri ömrüm bir angajman aldı: "Vatandaş· Joan Blondell ( First National ). 
~eşme e öte en beri bir dabağ- lar rey başına!,, isminde bir Conatance Cummings (Colunbia), 

a_ne açmağı zihnime yeri-tir- oldukça unutmam ve hatırladık fil Sı"dney fax ve Anita Louise (Univer .._ -~ · m çevirecek • 
..,ıştim. Bin lira sermaye ile bu ça daima iftihar hissederim. sal), frances Dee ve Judith Wood 
•tzumu yerine getirdim. İki se- (Paramount), Rochelle Hudson ve 
~e geçmeden, dabaghaneyi fab Para kazanmak için belki müşkülleri yener ve ergeç, ta- Marion Sebilling (Rko . Radio), Jo 

.ı.ı.'~""k~ay;:..a;;;.,.t;;;a;,;h;.;v..;i;..l ..;e;;:d:.:ec;.:;e:,:k_s:;;er~m=ay?..e-::.;..ı__z_ek_a,_ta_ı..,ih_g"'i""bui_ş_e_y_le_r_e_d_e_i~h·t-i_-.ı~l~ih~in~~k_o_lun_u_b_u_·km __ e-=ğ'-e_m_u_v_a_f_--L,.alLn ~:.:eM~:~=n,~~!e!, (M.<:J 

Sinema lfaberleri 

~ F ransada 4530 sinema sa· 
!onu vardır. Bunların 1027 si 
seslidir. Yalnız Pariste 212 si,. 
nema vardır. Pariste sinemala
rın mecmuu kazancı 1930 da 
308,197,011 frank, 1927 de ise 
117,655,896 frank idi. 

'\' Buster Keaton'nun son fil
mi olan "Buster muharebeye 
gidiyor,, filmi orduyu gü'ünç 
gösterdiği için Fransız sansü· 
rü tarafından menedilmiştir. 

~ Bir Amerikan sinema kum 
panyası Avrupaya "sinema 
keşşafları,, göndermiştir. Bu 
keşşaflar mütenekkiren bütün 1 
müzik holleri ve tiyatroları do· 
)aşacaklar, sinemada kendilerin 
den istifade etmek mümkün o
lanları gördükleri zamaıı, ken
dilerine angajman teklif ede
ceklerdir. Bir çok artistler se· 
yirciler arasına karışan bu keş 
şafları tanımak istiyorlar. 

Madge Evans evinde 

Şarlo'nun 
Borcu 

M. · d "ki LONDRA, 3 (A.A.)Ay * Jean ırat aynı zaman a ı R ki" . l .1 . . e am ış erı e meşgu~ ka 
muhtelıf fırına hesabına ayrı ayrı i Sh h d · · d k" 1 . 
vaZJ< sahneler idaresinde iki film çe ep er . ısmın e ı r:esın-
virmektedir. Biri Baron Getti'nin dınmın bır alaca~ ~im a
idaresi altında OSSO şirketi hesabı den dolayı Charlıe dünkü 
na "Brumes dig" eri Pathe Natan he leyhine açtığı daVfsti na-

" 1 . d . sabına Joe May'ın idaresi altında ce sesın e sınem~irmiştir. 
"ikisi bir arada dır. hoş bir iki dakilburada hiç 

" . "lk Mahkeme reisi.sna yapıla-* •iLostracılar Şahı,. filminın ı 
kimse için bi!j muamele temsili Paris Mulen Ruj'unda büyük 
maz herkese,n yerinize otu bir gala ile 13 te§rinisani tarihinde T 1 

pek parlak olmuş ve bütün Paris si- gösteri ır. ,tibi sanki komik 
nema erkanı hazır bulunmuştur. Pi bir rol oy• gibi müdafaa ve 
ere Colombier ve Rene Pujol tarafın· bir rol '!'ırada şakalaşan 
dan düşünülüp Piere Colombier ta- kili ile~iddiyete davet etmiş 
rafından vücude getirilen Bubul'un Chap!~ Mis Shepberd'in 
bu yeni filmi bir alkış tufanile ve so tir. fve istikametine hafif 
nunda mümessiller ile sinemaya, ye na'İe sürmeğe kalkışan da
ni, komi~ bir .şaheser bahşeden Pat ~b~kilinin bu tarz hareketin· 
he Nalan da şıddetle alkışla~mışt.'.ı·. \-çirkinliği şiddetle takbih 

Lostracılar Şahı,nın tevzıatı §OY• . . Ch r kl"m ajanı 
ledir: ıştır. ap b'';1ı reb a 1 

.a bir santim ı e orcu o ma 
Ceorges Milton . Bubul, Hen\:lığından bidayette mahkeme-

Kuray Anatole, Adrıen Lavey Ze• l k istemediğini ve fa 
H H M""I . G"Jd ' ye ge me 
kiens~Y oııvry dru teozım: ' ses ~ kat işin içine Başvekil gibi. ba 

• ımone au Y ezı, uız zı mühim şahıslann karıştırıl 
Delve Pola Graçı, Gayd Glal( . . . hk h 
nedar, florence Valton Mis .ya. ması üzerın? ışı m_": eın:e u 

n - zurunda temızlemegı tercıh et 
* LOSTIRACILAR :tıracı· ti "ini söyledikten sonra: "dost 

MiL TON'un yeni filmi, Je Paris la;ım olan bazı büyük ~e~at~n 
lar Şahı, geçen ayın 13 p . ,. 1• simlerinin bu derece adı bır 
Mu! R ., d b e arısın , A 

en UJ un a mat il . d vada zikredilmesıne ve guya k... .. •1 . ..Jıu, sınema a 
erriha~ında go~terdı" mışJ~r misli gÖ· bunlara karşı hürmetsizlikte 
ta menşunıye. I d hkk d 
ül . b" .-uyet o muş- bulunmuşum tarz a a ım a r menıış ır muvr ) 

rirkin bir isnadatta bulunu ma tur. ~ 

* Rr 
1 

• şen artisti olan sına çok müteessifim, davayİ 
ARMAN";"

12

8;;ı:1ARD, hali ~azır- kısa kesmek için Mis Shep· 

d B li 'd ".ıhayyelemdeki ka· herd'in sözde benden alacağı 
a er n e kt d" K d" ·ı 

dı fil . . rme e ır. en ısı e olan paradan başka mahkeme n,, mını' R , R 
birlikte SU~ VE NON la SA 1 masrafını derhal ödemeğe ha-
OC•ANIN .SRARI ve SiY AHLI zır bulunuyorum,, demiştir. 
KJ DINll~OKUSU filmlerinin a· 

, .. .OULETABILLE'i RO
çı. goz 
L: ,ND .>UTAIU oynamaktadır. Clara Bow evlendi 

T ermometreni1 

Tarihi 
.le 

Hararet derecesinin,ik
ve rakamla tayin ve t? ali
rinin ilk önce hangi ma· 
minin kafasından g< 
lum değildir. H 

pan O· 
İlk termometrl'leille van 

landalı fizisyen 1572 de 
Drebbel'dir. B~ ölmüştür. 
doğmuş ve 16maması için 
İlk termoret;ıe ilave edilen 
içine acide taptan ibaretti. 
suyu havite bir ağzı açık, 
Bu kabıııüdevver olarak 
öteki kı~ tüp koyarlardı. 
şişirilrrra soğudukça asit· 
Ondaıahilinde yavaş yavaş 
li su. çıkar ve nihayet bir 
yulf dururdu. Bu nokta 
n<ı{ haraket,, derecesini 
''.rirdi. Tüpün kenarına in
ir şerit yapıştınlır ve bu 
tin üzerine "vasati hararet,, 

.>klasının üst ve altına doğru 
jereceler işaret edilirdi. 

İtalyanlar Galillee'yi termo 
metrenin mucidi gibi gösterir
ler. Fakat bu iddianın doğrulu
ğu şüphelidir. 

Drebell'in termometresinde 
ilk tadilat del Cimento akade· 
misi azası tarafnıdan yapılmış
tır. Akademi termoretreyi afa· 
ğı yukarı bugünkü ıekline ge
tirmiş ve busuretle bu termo
metredeki tazyiki nesimi usulü 
nü kaldırmıştır. 

On deyinci asrın ortalarına 
doğru, termometrelerdeki hara 
ret derecelerinin sabit olması 
lüzumu hissedilmiştir. 

llk defa olarak Robert Boyle 
hararetin sabit noktası olarak 
suyun incimat derecesini tek
lif etmiştir. Fakat fiziıyenler 
bir tek sabit noktanın kifayet 
etmiyeceğini düşündüler. ikin
ci sabit nokta olarak ta tereya. 
ğınm erime derecesini kabul et 
tiler . 

1701 de Newton bir termo· 
metre yaptı ve ispirtoyu terke 
derek ketentohumu yağı kul
landı. Çünkü bu yağ kaynamak 
sızın ispirtodan daha yüksek 
hararete mukavemet edebiliyor 
du. 

Hararet derecelerini tayin 
için de buzun erimesini, insan 
kanını balmumunun erimesini, , 
suyun kaynamasnı, kurşun, ka 
lay ve bizmütten mürekkep 
bir halitanın zevebanını, sade 
kurşunun erimesini esas ittihaz 
etti. 

* .amuit eıt a nous 0 ve «DAG r·· filmlerinin unutulmaz baş 
.. ossili JEAN MIRA T şimdi Da 
: PAROLA ile "Jacquese BA-

JNCELLl'in idaresi altında "SiS,, 
mini çevirmektedir. 

LAS VEGAS (Nevada) 5 A.A.
Maruf Amerikan sinema artisti ucıa 
ra Bow'' dün sinema artistlerinden 
Rex Beli ile evlenmiştir. Yeni evlile
rin her ikisi de ilk defa olarak izdi· 
va~ hayatına girmektedirler. 

Bunu müteakip on üç sene 
termometreler şekilden şekile 
girdiler ve nihayet Fahrenheit 
ile Celsius'un ve Reaumur ter
mometreleri meydana çıktı. 

Daniel Gabriel Farenheit 
(1690 da Dançinde doğmuş ve 
1740 ta vefat etmişti) ticareti 
terkederek Holandaya geçmiş 
ve orada termometrelerin ısla
hı ile uğraşmağa başlamıştır. 

F ahrenheit İspirtoyu müber
rit bir mahluta karıştırarak ter 
mometreyi içine koymuş ve is
pirtonun tevakkuf ettiği nokta 
ya o rakamını koymuştur. Bu O 
son derece soğuğu görteriyor
du. Ondan sonra termometreyi 
su ile karıştırılmış buzun içine 
sokmuş ve ispirtonun tevakkuf 
ettiği noktayı da, buzun eridiği 
derece olarak işaret etmiştir. 
Bu her iki nokta arasındaki me 
safeyi de 32 dereceye ayırmış· 
tır. 

1730 da Reauınur ilk ter
moretresini imal etmiştir. O 
da su ile karışık ispirto kullan 
mış ve buzun erime derecesile 
kaynayan su derecesi arasında 
ki farkı 80 dereceye taksim et 
miştir. 

1 
En nihayet 1740 ta İsveç!' 

fizisyen Celsuis buzun erim 
derecesini O ve suyun l:ayJ:]am 
derecesini 100 ittihaz edere 
aradaki mesafeyi yüze taksi 
etmek noktasında ısrar etmiş
tir. 

Bugün bütün dünyanın k 
1 - _J -
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--akuşi . ükümle bir 
~ıoykot kararı 

Bu n~ karar ar disiplini daha 

dzık}' ~ yu kardakilerin 
~~~üfle ?aber1~a lir alamet sayılır 

bal·~ 1 llrkadaşlarmuzdilf' ener. 
denizcili heyeti tarafıncoal B. 
bet boykot cezasına maruaüeb-

tuı Merak ettik, kendisini buldmş· 
içi kararın ıebebini ıorduk ve ~u 

ce de hayretler içinde kaldık. l
ka Mmtakanm ıu ıporlarile m, 

, olan teknik heyeti Kemal Beye 
ğıda yazılı olan ve 4/10/931 tar 
"! taşıyan mektubu yollamış. V a:ı 
hır surette meseleyi karilerimize nı:ı 

d !atmak için mektubu aynen neıreru
r yoruz: 

Fenerbahçe spor klübü azasından 
r. Kemal Beye 
r Efendim 
a 11/9/931 Beykoz yarışları hakkın 
z ela 12/9/931 tarihli Milliyet gazete Haks 

Vecihi Bey 
Şehrimizde 

Son yaphğı seyahat 
hakkında 

bir konferans verecek 
ISTANBUL, 5 A.A. - Sivil tay

yarecimiz Vecihi Bey buırün Adapıt
zarın'dan kendi tayyaresile hareket 
ederek aaat 13 te Yetilköy'e inmiı
tir. 

Vecihi Bey, Vali ve Belediye rei
si namına Bakırköy Kaymakamı F eh 
mi, Tayyare Cemiyeti müdürü Ha
san F elımi, Piyango müdürü Fikri 
Beylerle Tayyare Cemiyeti erk:.ru, 
Bakn·köy Cumhuriyet Halk fırkııııı 
reisi, hava müfrezesi kumandnnr, 
Türk tayyarecileri ve halk tarafın
dan hararetle karşılanmıştır. 

Vecihi BPy yarın öğleden ıonra 
Vali Beyi, Kolordu kuma;ndanını ve 
Cumhuriyet Halk fırkaoı reioini ziya
ret edec~ktir. 

Son zamanlarda Anadolu dahilin
de Tayyare cemiyeti namına büyük 
seyaiı..ılar ynpmıı olan Vecihi Be
yin, bu ıeyahat intiharları ve tayya
recilik hakkında v•k·.,-'~ bir konfe
rans vermesi muhtemeldir. 

Yunanistanda 
~ v~ Türk Spor mecmualanndaki neş- · boykot kararına maruz 

nyabnız Üzerine heyetimiz reisi ve bırakılım Vaziyete 
r azalarının tikiyetleri üzerine tetki- '<.emal Bey 
2 l.at yapılmq ve hunlar müaabakala- Demek oı ç f 
t ra rağbeti kırar ve sporculuk di- Mrbagi biı1LJ üç imza oldu mır ar e • 
1 siplinini ihlal eder mahiyette olup ve dile bilecek.: profesyonel adde- B k•l • • d 

mezkur ..... riyal ilıni ve bitaraf ten- . k da aşve l in rıyasctin c 
< kittin ziyade Denizcilik heyetinin tabiidir ki yayazıy_et 8~§ıSın 

şahıslarını edilmiı tecaviiz mahiyetin kadar makamat'l gırmedık. Ala- içtimalar yapılıyor 
} de göriilmüı ve nizamnamenin 200 Hakikat tezahü/acaat edeceğiz ATlNA, 5 (Husuai) - M. 
< üncü maddeıi mucibince hakkınızda Bu yazıda ne Jktir. . V enizelos'un riyasetinde ola
< mhiüe~ boykot cezaamın tatb'ki ve reiıine Ye ne de azıpık heyeb rak bazı nazırlardan ve banger 

- r '""'a razeteci ııfatile Denizcilik bir tecavüz yoktur. ~ şah.,na 
heyetinin alakadar olduğu müaabaka anlatmaktadır. . ;e hadısatı lerd(!n teşekkül eden ali ko-

[ 
•eya idmanlara kabul edilmemeniz Her murahhas tems~ misyon dün içtim::. ederek İn
teemmül edildiğinden keyfiyet bere- kUliin bir haksızlığa malii tc!ek gii;z lirasınm ciü§rnekte devam 
Y1 malUnıat tebliğ olunur efendim. nı görünce rer.klerinia ş<iflldıgı- etmesi üzerine vaziyeti m<1li

T. 1. C. 1. halaza etmbuek. mecburiyetini.mzua- ye ve iktısadiyede hasıl olan 
ten o zat ı~ için oraya gö. . -

lstsnbul mmtakası denizcilik Yoksa murahbaslığın bikmetilır. tahavvülleri ve Yunanistan' da 
heyeti umumi Htibi cin kalmaz. Kemal Bey de FenCS· ittihazı lazım gelen tedbirleri 

dı M. Ehem çenin maruz olduğu haksızlığı rl. müzakere eylemiştir. 
G• Kemal Beye tebliğ edilen boykot daşınııza beyanat teklin.Je &Öyl Kat'i mukarrerat ittihaz e-
d kararı budur. tir. Bu biç ~ir zaman Kemal Bey~ilrnediğinden muz.:kerat de-

ş mevzuu bahıo olan yauyı yazdıg. d k . 
K imdi b,. kararın mahiyetini tct- demek değildir. ., lrn e ece tıı·. 
lı kik edelim. Bir kere mevzuu bahis 

olan yazılan Kftna.J Bey yazmamış- Eğer böyle beyanat Üzerine he- Moratoryom yok 
l\ tır. Çünkü Kemal Beyin Milliyet ga yet bir boykot karan vermitse, mu-
k zetesi ile hiç bir alakası yoktur. rahluularrn hakkını inkar ebniş de- V TlNA, 5 (Hususi) - M. 

Kemal Beyin zikredilen tarihte m<ktir. 1. t.elos, Yunanistan'da teci 
k !"fif!iyette yazısı yoktur. Ancak bu Çünkü ber murahhas noktai na- 1 0

. n ilan edileceği çıkrın 
) ışle meşgul arkadaşımız yarışlara zarını bi, gazeteciye söylemek holo- §~yıaL sureti kat'iyede tek-

F_en_erbahçe _ kl.übünün girmediğini nı baizdil'. zıpk e ve bu gibi ıayiaları 
n goru:>ce salahryetta.- ol.10 klüp mn- C<indl'J"ilen mektupta nizamname çı aran y . 
ç rahha''"' müracaat etıniı ve ademi nin 200 inci maddesinden bahsedili. ziyeti m~ . ~ahms.tanm va

1
-

lı jstirak ·• hakJ.,nda fikirlerini alını•- yor. Bu ruadde imza tahtında yapı- .. 1 • •esını ıJnçte teze -
t 1 b . • 1 zu e ugraı k . ted'kl . . .. I ?"· . şte ugiın o yazıyı a)'nelt o ta- nn neşriyata ait olsa gerektir. l . . ' ıs ı ennı soy 

1- rı.hlı gazeteden alarak tekrar neıre-

1 
Kemal Beyin de böyle hir yazısı emıştır. 

diyoruz: olmadığına nazaran bu kararın hak- y • 
ı: Ademi lştirak/eri hakkınd f"k . aız olduğu tebeyyün eder. B:naena- enı ~r teklif 
~ ne müracaat etı°"· . F a 

1 rı leyh mezk'ir heyet böyle bir karar AT1NA, 5 1 ") B 
ıgımız enerbahçe -.ermekle doğru bir banket yapnıa- d ld· .ı. b'ususı - u 

t muralıh K J B rıı a o WiÇ& ı.k b' "h t" • ası ema ey bize şunlan yıp hata etmiş oluyor. 'k d' . I ' ır §O re ı 
I ısöyledi: Zaten bu kararı huıu•i duyduğu- 1 tısa ıyeaı 0 an. aksirno Yu 
l .._ ._ . nan borçları taks. · · d b - Külübümiizden Seyfi Be hak ~?za nazaran '."ınta~ .naı<•~tmiJ ve . 1 k ed' !nnın ra 
1 k d h Y ıkı seneye tenzıl etmiştır. Eger mın- mı o ara t ıyesı -rini orta-
1 '.n a eyet dün ak§'lm geç vakit taka bunu resmen tebliğ etlerse o tla ya almıştır. '.'duma.Yh bu su 
nızamnsmesinin hiç bir maddesine Den>zcilik heyetinin düı;tüğü hata- retle Yunanıstan'da .

1 
t 

istinat etmeden profesyonellik kara ya düımüş olocaktır. d• b h b' d ı ' raa-
Ç""nk" d" b' b' ı u ranın ır erece k d c rı vermi~. Bunu bı'z:e bir emri vaki ... u ~. u'.'y~nın ıç ır yerinde tnhfif edeceai fikrinde .. a ar 

karşıs d b k k . . böyle delaıle utınat etmeyen boyltot " 
1 ın ~ .. ıra_ ma ıçın ancak bu kararları veri!emez Bu iıin tetk."ki 
, rada teblıg ettıler Halbuki nizam- ve bir haksızlığa mahal kalmamak 

name mucibince bir idmancının için daha büylilr makamalın şiddeti .. 
profesyonel olması için evrak ve de na.um dikkatini celbederiz. 

ıaiıi müshiıe, cürmü m•~hut ıazım- İleri Spor'un senelik 
dır. Seyfi hakkrnda tahkikat yapıl-
dı. Ne bir kayde tesadı1i edildi. Ne kongresi 
de delai/ bulundu. Heyet reisi kana ileri Spor klübü riyasetinden: 
:ıti vicdaniye i/,. hareket edildiğini Klübümüzün senelik konı;re•i 18/ 
ısöyleyor. Nizamnamede (Kanaati 12/931 cuma günü saat onda klup 

binaunda yapılacaktır. Biitün a:ıa
vicdaniye) diye bir madde yoktur. nın teşrifleri rica olunur. 

Poliste 

İhtilaf kalmad. 
ATlNA, 5 (Hususi) vta 

!iye nezareti müsteşarlığı 
Hariciye nazırının dairei in. 
babi} esindE- intihnbatta rakib 
olan Mösyö F. Zaimia'in tayi
ni yüzünden Batvekil ile Hari
ciye nazın Mösyö Mihalikopu 
loa arasında zuhur eden ihtilaf 
bazı zevatın tavassutile berta
raf edilmiştir. Bunun üzerine 
Hariciye nazın kabineden isti
fa etmek hususunda izhar etti 

E • s d ..., numaralı altmış üç arşın arsa üze~inde ah-
ın n yet an ıgı ~ap iki katta üç oda bir sofa bir mutfak bir 

taşlık ve seksen arşın arsa üzcri"1de bir ahır 

E 1 "' k •• d • ve oda ve yüz otuz yedi arşın bahçeyi ve m a muza ye esı bahçede bir kuyuyu lnvi tamire muhtaç 
bir hanenin tamamı. Naciye H. 

Kat'i karar ilanı 390. 3292 7573 Kasnnpaşada Tahtaıkadı mahallesinde Tah-
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1845 Çarşıyıkebirde Bitıpazarı caddesinde eski 63 
ve yeni 61, 63 nmnaralı on yedi arşın arsa ü
zerinde kağir iki katta üstünde bir odayı ha
vi bir dükkanın nısrf hissesi . İbrahim Ef. 

40 520 4321 Ü sküdarda Selimiye mahallesinde Kışla cad 
desinde eski 68 ve yeni 60 numaralı altmış 
arşın arsa üzerinde ahşap iıki katta üç oda 
bir mutfak (bacaswdır) (ahıır mutfağa tah
vil edilmiştir) ve yiınni arşın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Salih Ef.Hava H. 

100 3920 ;ı(ı()8 Beyoğlunda Hacimimi mahallesinde eski ku
yuaı ve yeni camcı sokağında eski 8 ve yeni 
2 numaralı yüz yetmiş arşın arsa üzerinde 
kağir üç katta bodrum ıkatı bir oda bir mut
fak bir kuyu dört kömürlük biırinci kat dört 
oda bir sofa ikinci kat dört oda bir sofa ü
çüncü kat üç oda bir sofa sakaflı bir daraça 
bacasız bir mutfak bir çıkma (alt kat demir 
ıarmaklıklıdır) (bahçenin sokağa ayınca met
hali varoır) ve dört yüz otuz arşın bahçeyi 
havi bir hanenin yirmi hisse itiba,rilc sekiz 
hissesi. Fethi B. 

l :10 1495 4949 Kanlıcada Y enimahallede eski 3 ve yeni 17 
numaralı yüz yirmi beş arşın arsa üzerinde 
ahşap üç katta sekiz oda üç sofa bir mutfak 
bir taşlık (odaların bazılarında gusulhane 
vardır) ve yüz yirmi aırşın bahçeyi bavi bir 
hanenin tamamı. Kutsiye H. 

2000 10490 5077 Galatada Eereketzade mahallesinde Yüksek 
kaldırım sokağında eski ve yeni 64 numal"alı 
yüz yirmi arşın arsa üzerinde ıkağir dahili 
ahşap dört katta üstünde on iki oda (odala
rın biri sofadan müfrez ve üçü ufaktır) üç 
çatı odası iki SO<fa bir mutfak bir kuyu b'ır 

sarnıç ve on üç arşın aydınlığı ve altında bir 
dükkanı ve dük>kanm altında bic bodrumu 
havi odaların tamamı (bir ufak dükkan daha 
yapılmıştır.) Gida Viçyan Kirimr Ef. ve 

Madam Meryem Gida Viçyan. 
145~ 6200 5Cı54 Beyoğlunda Kamer.hatun mahallesinde Al so 

kağında eski 9,11 ve yeni 11 13 numaralı yüz 

0 
yetmiş arşıırı. ansa üzerinde kağfu- dahili ah
şap üçer katta beşer oda ikişer ufak sofa bir 
balkon birer taşlrk birer kömürlük ve odun-

taköprü sokağında eski 4 ve yeni 6 numaralı 
yüz kıl'k aırşın a!'sa üzerinde bir katı kagir 
iki katı ahşap olmak üzere üç katta on bir 
oda (odaların sekizinde yü:k dolap vardır) 
iki sofa bir mutfak bir toprak evaltı bir tu
lunbalı kuyu ve beş yüz altmış dokuz arşın 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı. Ayşe 

H. Sabri Ef. 
30 990 7852 Hasköyde Aptüsselam ınahall~inde eski 

,_,rksalın ve yeni Tekke sokağında eski 7 ve 
yeni 23 numaralı yetmiş arşın aı-sa üzerinde 
ahşap i:ki katta dört oda odaların birinde 
yük ve dolap vardır, bir güsülhane iki sofa 
(odanın biri ufaktır) bir güsülhane bir avlu, 
odun kömürlük olarak müstamel bodrum, ve 
seksen arşm bahçeyi havi bir hanenin tama
mı. (Harici iki methali vardır ve harici kıs
men tahta ve kısmen çimento kaplıdır) . 

Süleyman Sc-:vet Halit B. 
Yukanda cins ve nevile mevki ve müştemilatı yazılı emlak 

61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza
larında gösterilen bedellerle talipleri üzerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müdiietle müzayedeye vaz
edilmiş ve 9 Ka. sani 932 tacihine müsadii Cumartesi günü saat 
on dörtten itibaren müzayedede mübaşeret olunar;ı:.'.t saat en 
beş !buçukta muhammen kıymetini geçtiği taktirde kat'i karar
larının çekilmesi mukarrer bulunmuş -olduğun.dan talip olanla
rın mezkur günde saat on beş buçuğa kadar Sandık İdaresine 
müracaat eylemeleri ve saat on beş buçuktan sonra vuku bula
cak müraeaatların kabul edilmiyeceği ve me21.1<ar emlake evvel
ce talip olanların kat'i ıkarar esnasında hazır bulımmııdıkları ve
ya başka talip zuhur eylediği taktirde evvelki mlipl~rin müza
yededen çekilmiş addolunacakları lüzumu il!in olunur. 

Mustafa Şamh Mahtumu Müessesatı Türk Ticaret 
Anonim Şirketi murakıpliğinden: 

Madde: 1 Şirketin vaziyeti umumiyesi hakkında hissedarların tenev
vürii ve mııbtelif hissedarlar tarafından feshi şirket hakkındaki temayü
lün tetkiki ve buna mütaallik kararların ittihazı için kanuau Ticaretin 
357 inci maddeainin bahşeylediği aelfilıiyetc istinaden hissedaranı 7 Ka
nunusani 1932 perşembe günü kahlezzcval saat 10 da fevkalfı<k :Gtimaa da· 
vet eylerim. 

Madde: 2 M.:zkllr içtimada bulunacak hissedarlorm içtimaa takaddüm 
eden on gün zarfında içtimaın akdedikceği Bahçekapıdaki •irket merkc· 
zioe müracaatla kaydolunmalan. 

Rüznamei müzakerat: 
Şirket vaziy.:ti umumiy«i hakkında müzakerat ve ic~bı lıal~k devamı 

faaliyet veya ksbii tasfiye kararı itası i.le bu kararlarm istilz:ım edece
ği müteakip kararlar ve müktezaların tayini. 

luk birer mutfak birer ç~ bireır sahanlrk 1 1 
birer sarnıç kapanmış bir kuyu ve yüz on ar- 3 üncü Kolordu il§n.ar.ı 
şın bahçeyi havi iki hanenin tamamı.Halil B L. ---------------------

1 ı ıo 4913 5656 Beyoğlunda Kamer hatun mahallesinde Oda- ! · K. ve 1 inci imkanın Rama
lar sokağında eski 17, 19 ve yeni 17, 19 nu- zan ihtiyacı olan zeroali ve e
maralı altıyüıı arşın arsa üzeil"inde bir buçuk rik reçelinin .kapalı zarfla mü
katı kağir dahili ve biır katı haşap olmak ü- nakasası yapılacaıktır. İhalesi 
zere iki buçuk katta otuz seıkiz oda bir taş 

19
_
12

_
931 

tarihinde cumartesi 
havlu bir kuyu ve altında bir .oda ve düıkkan 

günü saat 14 te komisyonuve yüz on üç arşın bahçeyi havi bir hanenin 
tamamı Halil İbrahim B. muzda yapılacaıktır. Şartname-

1300 9110 6-430 Gedikpaşada Divanali mahallesinde Bedes- sini almak üzere her gün ve 
ten sokağından eski 10 ve yeni 10, 12 numa- münakasaya iştirak edeçekle
ralı yüz yetmiş sekiz arşın arsa üzerinde ka- rin de teminat ve teklifname
gir üç buçuk ıkatta iki bölükten ibacet olup lerile komisyonumuza müra
bir bölüğü yani 10 numaralı kısım zemin ka- caatları. (606) (4130) 

tında mutfak kömürlük birinci katta bir oda • * * 
K. O. ve 1 inci fırkanın ihbir antre ikinci ve üçüncü katlarında birer 

tiyacı olan kuru üzüm kapalı oda birer sofa 12 numaralı kısım zemin ka
zaııfla münakasaya konmuştur. 

tında mutfak, hamam, kiler harice methal, 
İhalesi 19-12-931 tarih cumar

v.e asgMi 1,43 irtifaıncla ve 
nakliye koşumların keza 5 ila 
8 yaşında ve asgari 1,37 irti
faında olmaları ve hayvanların 
bilcümle hastalıklardan ve ku
sut'lardan ari bulunmaları Ia
znndır. Diğer fazla malumat 
komisyona müracaatla öğ,re

nilebilir. 
Bu şeraitte satılık hayvanı 

olanların me:zıkOr günlerde hay 
vanlarile birlikte Dolmabahçe 
hayvan hastahanesine 
caatlan. (616) 

*** 

miira
(4179) 

Zeytinburnu civarında :~:::d:~~;::::·eıeri 
bir ceset bulundu h~~~:~L~~ c1:.~~;ğ_ / 

İhracat Ofisinden tebliğ edil-

Cesedi n hüviyeti henüz bilinmiyor miııt~::.cat tncirleri men§e ,aha 

ufak, taşlrk birinci katta harici sahanlık met 
hal, ortası, kapılı taşlık, iki oda, ikinci katta tesi gumı komisyonumuzda 
üç Oda bir sofa bir şahniş üst katta üç oda yapılacaktır. Taliplerin şart-
bir sofa bU. şahniş ve yüz seksen iki ar$ın namesini almak üzere her gün 
bahçeyi ve üç kuyııyu havi iki bölüklü bir ve münakasaya iştirak ederek 
hanenin tamamı. Ali B. !erin de teminat ve teklifna-

120 1725 '\7!i Üsküdarda Rummehmetpaşa mahallesinde melerile vakti muayyeninde 
-::edrese sokağında eski 13 ve yeni 21 numa- komisyonumuza müracaatlaırı . 

İstanbulda bulunan kıtaat 
ve müessesatın ekmek ve er
zaklarının senelik nakliyatının 
pazarlığı tekrar 10-12-931 tarih 
perşembe günü saat 16 da Ko
misyonumuzda yapılaca:kt~.-. 

Taliplerin şartnameyi alma.ok 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak edeceklerin de yevmi 
muayyende Komisyonumuza 

Dün Bakırköyde Zeytin bumu 1 ınıuıaalı İçeride bırakıp dqan çıkmıt 
f~brikası civarında hüviy~ti ~eçbut ve bu sırada manıraldan siçrayan ln-
bır ceset bulunmuı ve muddeı umu vdcnnlardan odanı dö el • 
miliğe ibbaT edilmiıtir. Tahkikata n ıern erı tu-
hıı1lanmıştır. tuıar"!' evd? ~angın çıkını, .. da et. 

Ç • • k rafa ıırayetinı meydan verilmeden 
amaşır ıçın avga aöndüriilmüttür. 

Dün Küçükpazardn V da cadde-
ıinde Gülzar Hanım ile komsuşu ls
mail aruında çamaşır meselesinden 
knvga ç·kmıt, lsmail Gülizar Hanı
mı başından hafif ıurette yarala.,,,,_ 
ttr. lsmail yakalanmq, hakkında talı 
kikat ba§lamııtır. 

Kömürcü dükkanında 
yangın 

Kumkapı, Nitanca caddesinde 
fırıncı Şakir efendinin sahip, Meh
met efendinin müatecir olduğu kö
mürcü dükkanımn iiıt katında ya
r.an mang-aldan çıkan kıvılcnnlardan 
rangın çkımıısa da, sirayetine mey
dan verilmeden söndürülmüştür. 

T opkapıda bir ev 
yanıyordu 

iki otomobil çarpışh 
Bebekte lnıirah sokağında otu

ran Amerikan ha•tanesi Urtabibi M. 
Şatlıann bindiği otomobil, dün gece 
polis melııtebine a-iderken, mektebin 
bahçesinden gelen 1070 numaralı o
tomobille çarpqmııtır. M. Şatharın 
otomobilinin bazı yerleri bozulmuş
tur. Müaademeye sebebiyet veren 
toför firar etmiıtir. Aranmaktadır. 

Hooverin kaimbiraderi 
beraat etti 

SANTAMONlCA, 5 A.A.- M. 
Hoover'in kaimbiraderi olup ispirto
lu içki bulundurduğundan dolayı tev 
kif etdilmit olan M. Vanneı Levitt 

.Topkapıda, Falına Sultan mahal- beraet eylemi,, fakat tevkifinden pek 
lesınde Ku~lu eokakta 18 numara- az evvel bir bnrdali iıpirtolu icki ic
muş gıbıyaı. nt:r .ı.•uı.a.u \,,.. ........... 1 ...... _....._ .... 

•• ' t t .. -~· -•---~--- ''-·-

detnamelerinin yalnız malın 
çıktığı iskele ticaret odaların
dan verileceğini sanıyor ve ek 
seriya o iskelelerden mente ta 
hadetnamesi celbetmek için 
çok vakit kaybediyorlar. 

Menşe şahadetnameleri ti· 
caret odalarından maada ma
lın ihraç edileceği gümrük ida 
relerince de verilebilir. lhra
catçılanmızm bu kolaylıktan 
istifade etmeleri tavıiye olu-
nur. 

İrtihal 
Ordumuz mensuplarından yiizba

tı llyaş Sırrı ve tehrimi-zde "Poliğ
lot" tercüme hüroıu aalıibi İbrahim 
Etem Beylerin pederi Hacı Yusuf 
Sıddik Bey dünkü cumarteıi günü 
aaat ikide Allahma kaVU§muıtur. 
Naatı mağfireti bugünkü pazar gü
nü öğle namazından sonra Beylerbe
ynideki makberei mahsuıuna defnedi 
lecetkir. 

Müteveffa lılim felııefesine dair 
muhtelif eserlerile tanınmıt ve Cami 
ül - Ezberde tahıilini ikmal etmişti. 
Kedcrdide ailesine fıeyanı taziyet ey-i ·-1 • • • " • ..-. " e1 n,:ır. 

ralı yüz elli arşnı arsa üzerinde ahşap iki (60-4) (4128) 
katta yedi oda bir oofa bir mutfak bir antre * • * 
bic bodrum harice methali ikinci kattan iti- Çatalca Müstahkem mev-
ıaren şahniş vardır ev altı çimento düşeme- kiin ihtiyacı olan kuru üzüm 
lıbiır kuyu ve yüz elli arşm bahçeyi kapla- aleni münakasa ile satın alı
ın<fan tamire muhtaç bir hanenin tamamı. naca: .tır. İhalesi 19-12-931 ta-

Almıet Hamdi B. rih cumartesi günü saat 15 te 
90 1 ıoo 7065 Eren.köyünde Merdiven Karyesinde Çeşme Komisyonumuzda yapılacak _ 

sokağında eski 37 ve yeni 45 numaralı 100 ur. Taliplerin şartnameyi gör
arşm al'Sa üzerinde ahşap iki katta 5 oda 1 mek üzere her gün ve müna
şofa (od~Jarın biri sofadan camekanla bölün 

·kasaya iştirak edeceklerin de 
ınüştür) t~ş evaltı 1 mutfak ve yüz arşın ar- vakti muayyende Komisyonu-
sa üzerinde ı mutfak l ahır (mutfaklar bir muza muracaatları. (612) 
çatı altındadır) ve ı dönüm bin dört yüz ar- (

4163
) 

şın bahçeyi habi bir hanenin tamamı. Musa * • * 
Kazım Ağa Dolmaiıahçe hayvan hasta-

1 SO 2205 7169 Avratpazarmda l{üır·kçübaşı Ahınetşemsettin . d "t klcil hayvan sa-
_ı.._u • d kii _.d . d nesın e mu eşe mi:Ll ...... esın e 'çük lanğa cau esın e eski . f 

· 5 .. tm alma ıkomısyonu tara m-151 ve yenı 1 1, 15-1 numaralı yuz .otuz arşın 1 
arsa üzerinde ahşap iki katta beş oda bir d~ . pazar - 6ah. -. perşern~.e 
mutfak tıir çıkma bir kuyu üç yüz kırk beş günlen saat 9 dan ıtıbaren mu
arşm bahçeyi havi bir hanenin tamamı. (iki sait fiatla yerli binek ve nak
sofa vardır) . Ahmet Fehim B. !iye koşımı hayvam mübayaa-

120 1104 7497 Üsküdarda Valdeiatik mahallesinde Çavuş- sına başlanmıştır. oatın alına-

müracaatları. (626) ( 4290) 

İstanbul Sekizinci İcra dairesin
den: Bi.r bor.:un ödenmeci için ev
velce hacız edilen Sandalya, koltuk, 
dolap.masa, Sehpa, saç yağ deposu 
V<: sair eşyanın bu defa satılmasına 
karar verilmiş olduğoodan 9-12-
931 tarihine miiııadif çarşamba gü
nü saat 9 dan itibaren ona kadar Ci 
balide Tilrnya Nebati yağ fabrika
sında açık artırma ile eanlacağın
dan talip olanların y.:vm ve vakti 
mezkfirda hazır bulunacak ınemu· 
runa mürac.aatJ.an lüzumu ilan olu
nur. 

ZAYlPLAKA 
Sirkeci - Bakırköy hattında çalış

makta olan 3653 numerolu otobil
&ün arka plllkmı S.12-931 tarihinde 
zayi ettiğimden hiikmü olmadığı i
lan olunur. 

Üsküdar araba meytlanr Şile ote
li No 24-3653 No otobüs s.ıhibi Mu· 
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IKTİSA T vapuru 6 kanu· ~~-~ +_ - t_ 
nuevvel ı Limanımıza muvasalatı beklenen 

. .. . . HELOUAN vapuru 6 Kanunuev-
p günu 18 de Sırkecı rıhtı- el p '(İ 1 y . ) azar v azar ta ya ve unaıustan 1 

mından hareketle (Zon- dan. 

guldak, İnebolu, Evreııye, Abaııa, MERANO vapuru 7 KaııUilluevvel 
samsun, Gireson, Trabzon, Rize Pazart""i (İtalya ve Yunanistan) 
Mapavri, Pazar, Evhavi) iskeleleri- dan. 
ne hareket edecektir. Yük ve yoLcu Limanunızdan hareket edecek 
için Sirkecide Paket posta hanesi vapurlar: 1 
karşısrnda Yeni Handa 35 No. müra- MERANO vapuru 7 Kanunuev-
caat Tel. 2, 1062 vcl Pazartesi (Samsun, Trabzon, 

Bat.um, Novoroslsk, Ode9sa, Kös-

1 

D. ANAGNOSTOPOULO ıence, Vama, ve Bıugıız) a. 
ve C. SİSKİDİ ABAZİA vapuru 8 Kanunuevvel. 

Yunan vapur şirketi Salı (~ağaç, Kavala, Setanik, 
Avrupa - Sark postası Volos, Pire, Patras, K.orfo, Ayasa-

Anversten eıntiai muhtelife ile mü randa, Br:endizi, Venedik, Triye<1te, 
vaseleti beklenen OROPOS vapu- Fiumc "" Trieste) ye. j 

MİLLiYET PAZAR 6 KANUNUEVVEL 1931 

Sovyet Antrasit Kömürünün 
Vürut ettiğini ve ikametgaha teıılim şutile evelki gibi 

38 (otuz sekiz ) liraya sahlmakta olduğunu 
muhterem mü~terilerimlze arz ayleriz. Satış merkezi . Galata Arapyan H•n 137 Tel. B. O. 3587 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Harik Hayat Kaza ve ı-
ıa kain 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon.ız. 
ÜNYON SİGORTASINA :ı!.ekte olan 

Türkiyede bilafa.srla icrayı muamt 

ÜNvrN 
sigorta yaptır

kumpanyasma bir kere uğraııı.u 2002. 
mayınız. Telefon: 

Mefsuh 
T .. k ... .aki sahlıyor. 

ur ocagı , H . R" . d 
ru 16-20 K. evv.elde limanımıza ge- HELOUAN va,puru 10 Kanunu-
lecektir. evvel Perşembe saat tam 10 da 

Umu mi acentalan: Galatada Çi- (Lloyd Ekı;ıpres) olarak Pire, Bren- ı 
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto- dizi, Venedik ve Triestıe) ye. 

Ad C H F V 
.. t eyeti ıyasetın en : 

ana . • • 1 • ·.1ı: • bed r 
Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat . . _ . . Mevkı Senelı ıcar e 1 

J 
Cmsı ve muştemılatı Lira. Kuruş. 

poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 (COSULİCH LİNE) kumpanya 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: sının lüks vapurlarına aktarma edi
Bıitıin seyahat acentalık:larıdrr. terek gimall ve c.enubl Amerika li

BARTİN LÜKS SÜR'AT 
manlarına gitmek için tenzilatlı 

doğru bilet verilir. 

POSTASI 

BARTlN Vapuru 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Mumhane (Lloyd Triestino) ser 
acentesine Telefon Beyoğlu 4878 

günü veya Galatasaraymda sabık Sel§aik Her PAZARTESİ 
.,,at 18 de Sirkeci rıhtımından bonmartesi binasındaki yazıhanele
iıareketle, Ereğli, Zongu.Ldak, Bar
tin, Amasra, Kuruçaşile, Cide is
kelelerine azimet ve aynı tarikle İs 
tıınbula avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Sirkeci Yeni 
han No 15. Telefon: 23609 ve 23388. 

Tepebaşı Tiyatro•unda 
7 Kanını.eve! Pazartesi akşamı 

verilmesi mukarrer 

Kemani Reşat 
Konseri 

14 Kanımevvel Pazartesi 
akşamına tehir edilmiştir. 

SATILIK 
MÜCEVHERAT 
7 Kiinunevv<0l pazartesi günü saat 

2 de Sandal bedesteninde çok kıy
metli dört bUyük ıı>ırlanta taşlı pla
tin güzcıl bir plaka, pırlantalı kol 
saati, tek taş nefis pırlanta yüzUk, 
inci kolye ve daha bet pa.rça miiA:ev 
her satılacaktır. Meraklılar için bü
yük fırsat . 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Gevşemiyecek bir civata so
munu (Ecrou iııdes.serable) hakkın
da olan bir ihtira beratı için İstan
bul Vi!ayet cclile<ıine 4 Şubat 1928 
tarihinde takdim olunup 4736 nu
mara ile mük.ayyet müracaat üzerin 
deki hukuk bu kere ferağ veyahut 
icara verileceğinden mezkur ihtira
yı satın ahnak veyahut isticar et
mek arzusunda butunan zevatın İs
tanbul Bahçeka,pı Taş Han No 43-
48 de mükim vekili H. W. İSTOK 
Efendiye müracaatları. -----
İstanbul 3 üncü İcra memurlu

ğundan: Tamamına (9615) lira kıy
.net takdir edilen Beyoğlunda Fe
riköy mahalle<ıinin ik;nci kısım a

rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide Kırzade hanındaki ya 
zıhanesine müracaat edilmesi. Te
lefon İstanbul 235. 

SEYRİSEF AIN 
Merkeı acenta: Galata KöprU ba

ıı B. 2352. Şube A. Sirkeci Miihür. 

dar ude ban 2. 2'40. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURİYET) va

puru 7 kanunuevvel pazar
tesi 17 de Siııkeci rıhtımın
dan hareketle Zonguldak, 
İnebolu, Ayancrk, Samsun, 
Ünye, Fatsa, Ordu, Gire
son, Tcaboon, Rize, Mapav 
ri'yıe gideceıktir. Dönüşte 
Zonguldak yoktur. Of, Sür 
mene, Tireboluya da uğ;ra
yacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSlN) 8 Kanunev
vel Salı 17 de Sirkeci Rıh
tımm<lan. 

7 Kanunevvel Pazartesi 
Bandırma Postası yapılmı
yaca:ktır. 

ORIENTMARE 
Yakında V olo, Pire ve Buji.'ye 

· harek;et edecek vapurlar: 
İtalyan ıbandrralı T RID ENT E 
'Vapuru limannnızda oluıp eın

tiai Ticariye tahmil etmekte
dir. 

Tafısilat için, Galata, Frenk
yan Hanında Tıheo Reppen Va
pur Acentalığma müracaat o-
lunması. Tel. B.O. 2274 j 

Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 1 .eri- Kuru köprüde 

: 600 metre murali>aı a.§i is- Han lruı:IPu~- 3500 
ne mdbni dahilen lf srhhl 
tiabma kafi ve fevıJ&it san-

GaJriuıü~a~iller Tak~iri Kı1111et KonıisJonn BiJasetin~en: 
Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıktan sonra 

kararları ve istihkak miktarları değişmiş olan Gayrimü
badillerden aşağıda numaraları yazılı karar sahiplerinin 
yüzde ikilerini almak üzere 6 - 12 - 931 pazar günii 
saat 10dan 16ya kadar Komisyona müracaatları. (4297) 
Karar No. Karar No. Karar No. Karar No. Karar No. 

ve feruıi son sistere müceh 
dalyalar ve kant7e her biri 
hez !büyük 'bir Sve 150 kişi 

dört kişilik 1 1ıımış lbal'kon 
istialbına gör!m saıhnesile 
ve çok m1!~fında ıkaırşı
saıhnenin ~·sahne altında 
1-•-•- "4" H<..Ll .epo ... nıuntaza:m 
"b"" ,,.._ ' · uyı.m. ' dairesi ve büyük 
bir malör ve dinamo ve 
sisteıııtıma göre tesis edil· 
f~ay dairesile sesli, söz
~1itılı illmak üzere son ısis-1174 1181 1191 1199 1211 

1175 1183 1194 1201 1212 
1176 1185 1195 1203 1215 
1177 1186 1196 1204 1217 
1178 1189 1197 1209 1223 

-• Dr.lHSAN SAMİ 
GONOKOK ASiSi 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek te<ıirli ve taze aşıdı.r. 

Divanyolu Sultan Mahmut tür-
••• besi, No. 189 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassrsı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 1 
İstanbul 22398 : 

Srra numarasını beklememek 1 

isteyenler, kabineye müracaat ı 

la veya telefonla randevu al
malıdrrlar. 

IJoa:tor -, 
Rusçuklu Hakkı 

bınit Orta Mette~i Mü~ürlüğüD~·' k 

O . . l la .. uA-
1 - rtamektep ıbınası ıttihaz etli ecek Q n §'fıi teısi-

çakoca u~ mektebi binas~m tamirat, tadilat ve.ce icapa
sat ve saıresi mevcut keşıfu.ame, şartname muc!aya 'kon
lı zarf usulile ve yirmi gün müddetle m~;şte orta 

• muştur. İhale 21-12 931 pazartesi günü saat 'icr kılma
mekteıbin şimdi iıkamet etmekte olduğu bin,t.ak ~10 lira
caıktır. !alip olanl'.11" t~inatı '.'11uvaldcate ıatinden % ıo 
lı'k nakit veya nakıt yerme kamı ve lborska mektubunu 
noksanlı esham ve tahvilat ve yahut ~ almış Qlma
malsandığrna yatırarak mukıabilinde mıuz 
lrdrrlar. 

T 1. 1 hl" . f . . N Başmühendisliğin-
2 - a ıp er e ıyetı ennıyesı a · · t"hd ma mec-

--''k ed"l . . ""h ısı ıs ı a ce ta,,..ı ı mış mımaır veya mu e 
burdur. 

3 M .. -•-- .. .. d al' 1 teminatı muva'kkate - un ....... sa gunun e t ıp ' . . · . . ~tubunu ve ınşaatta ıstı-
makbuz veya mektuıbıle teıklıf r hl" t · ka usulü 
mal edeceği mimar ve mühend'1 eh ıy~ . vesıb' sınıf . inıd 
d · · nd arfl bili.ıre epsını ır zar ıc e 
b 3ires~ • e tald ar~h vf z v~ .. ~t ıon dörde kadar m.clrouz 

u un ugu e ı a e gunu 1 . 1- d 
mukaıbilinde komisyona tev etme en azım ır. 

4 _ Fazla malfunat aw«: ve şartn~eJ.':i -~~_rmek .~sti-
l h gun.. ·· ·1 d ra mektep mudurlugune mura-yen er er og e en :;· 

caat edebilirler. ( 4153) 

1932 
Tayyare ilLBAŞI Piyangosu 

lq. ak' ·1 . 
,ınema m ınesı e aspıra-

k mocehhez ve haricen bii 
kişe, methal ısalonu ve iki 

ıiyük teneffüs salonunu :havi 
ve son sistem elektrik tesisati
le tenvir edilmiş, su tulumbası 
ve diğer müştemilatını havi 
kargir sineması. 

Müzayede müddeti 
20 Teşrinisani 931- 20 Kanwıuevvel 931 

Bir aydrr. 
Muvakkat i:hale günü 

20 K~unuevvel 931 tarihine müsadiıf Parıar 
günü saat ıs tir. 

!hale yeri: Şimdiki Halk Fnıkası binasında ?hale edilecektir. 

1 

Yukarda cinsi, müştemfültı, mevkii, senelik icarı, müzayede 
müddeti, muvakkat ihale günü ve ihale yeri ve ihale saati yazı
lı bulunan Kuru köprüdelki Türk ocağı sinemast satılıktır. 

Tayin edilen gün ve saatte muvakkat İ'halesi yapıldıktan 
sonra kat'i ihalesinin icrası için "10" gün temdit edilecek ve bu 
müddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabul edilecektir. 

Taliplerin daha fazla tafsilat almak, ollbaptaıki şartnameyi 
gör.m~, binanın krokisini tetkik etmek üzere her gün saat 9 
dan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadaır Cümhuriyet Halk Fmkasına 
müracaat eylemeleri ilan olunut". (4274) 

Mefsuh Adana 
Türkocağı emlaki satılıyor. 

Adana C. H. F. Vilayet Heyeti Riyasetinden~ 
Cinsi ve müştemilatı Mevki Senelik icar bedeli 

Lira. Kuruş. 

728 metre mura:bbaı üzerine Adan.ada 

1 meıbni fevkani 15 oda, 1 ıbüyük Postane civan 4432 50 
tik fırın ve Düz oğlu, cedit Bomon- 1 

ti caddesin.de eski 45 fırın Düz oğ- 1 

ıu cedit 73, 73-1, 73-2, 73-3, 73-4, I 
73-5 nurnarala~la mürakkam kayden 
iki ba.p dükkanı havi dört bap hane, 
elyevm iki dükkanı havi üç bap 
hane ve bir ahırrrı tamiı.ını açık ar
tırmıya konulmuş olup 15-12--931 
tarihinde şartnamesi divanhaneye 
talik edilerek 7-1-932 tarihine mü
sadif perşembe günü saat 14 ten 

KARADENİZ 
POST ASI 

Samsun 

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

ın B~yoğlu 2797. 
~Sııat: 14 - 18. 

ı Beyoğlu dördÜ'i!.CÜ suılh hukuk 
mahkemesinden: Mahkemece hac

~ redilerek vesayet altına konulmuş 
'ı olan Recinanın uhdesinde bulunan: 

Adet 
1 
l 
1 
1 

lkra.İye . 

.. .. 

Lira 
1 , 000,ı'JOO 

400,llOO 
200,000 
150,001) 
100,000 

l 
salon, 1 büyük koridor ve bil
cümle teferruatını şamil bu-

r l~an şim?iki. Belediye daire-
İ sile bu daı,renın alt katında l 7 
, bap dükkanı ıhavi kargir bina 
' Müzayede müddeti 

16 ya kadar İstanbul 3 üncü i<:ra 
dairesinde açık artırma ile satıla
caktır. 

Artırma ikincidir. Birinci artır-
masrnda (3000) liraya taH:p çıkmış 
olup bu kerre en çok artıranın üs
tünde bırakılacaktır. Artırmıya 1§
tirak için yü:ode yedi teminat akçe
si alınır. Müterakim ve<ğiler ile 
belediye resimleri ve vakıf icareısi 
müşteriye aittir. Hakları Tapu sicil 
!erile sabit olmıyan ipotekli ala
cakhlar ile diğer alakadaranm ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususile faiz ve masarife 
dair olan iddialarını ilan te· ""in
den itibaren yiımi gün içinde ev
rakı müsbitelerile bildirmeleri la
zımdır. Aı...i halde hakları tapu si
eillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin ,paylaşmasından hariç kalır
lar. Alakadarların icra ve iflas ka
nununun 119 uncu maddesi hükmü
ne göre tevfiki hareket etmeleri ve 
daha fazla malumat almak istiyen
lerin 930-3613 dosya numarasile me 

1 

vapuru 7 K. evvel 

KadıköyUnde Osman ağa nıahalle-Pazartesi 
/ sinde Rızapata çeşmesi sokağında 

günü akşamı Sirkeciden atik 21 ve dört defa mükerıer nu
harcılı:etle (Zonguldak, İne ı maralı ve oedit Çeşme solr.ağın<Ja 
bolu, Samsun, Ünya, Fatsa, 41, 43 ve mektep sokağında ıs, zo 
Ordu, Kireson, Trabzon, 1 22, numaralı beş ba,p hanenin 1350 

Sürmene ve Rizeye gide- ! lira kıymeti muhaınmineli yeıli.de 
.cektir. birer hissesi: açık artınııa @ur~tıy-

Fazla tafsilat için Sir· 
1 
ıe rü ,,ntt dellıı1iye ve iha1e ı:ıı'";_u 

keci Yelkenci hanındaki müşterisine ait olmak uzere 10 g:a-
acenteliğine müracaat. ı nuııusani 932 .pazar günü saat 15 te 

:.•m•••••T•e•l•2•1•5•1ıiı5.0: i ıaatılacaktır; Taliıp olanların nıez

Tavil Zade Vapurları 
1ZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi ak
şamı on yedide Sirıkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanaıkkaleye 
uğırayara'k avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: İst. 

kllr gün ve saatta kı,,-ti muha'II· 
minenin yüzde otuı n.isbetinde ıpey 
akçesmi hamilen Beyoğlu <iördlineü 
ısulh hukuk mahkemesinde JıaZU: bu 
Jwımaları lüzumu ilan olunur· ---------

İstanbul İkinci Ticaret lllahlı:e

mesinden: Mukaddema mabke~ce 
iflasına karar vıerilerek ıiflas roen>Ur 
luğuru:a muamelatı tasfiye edilen 
Galatada Voyvoda caddesinde 118 
No. Ju dükkan.da şaıpk.acı Mibal Ye
romnimon ef. nin esbabı matlubu ile 
aktettiği kongoııd.atonun 30-11-1931 
tarihinde mahkemece tastikine ka-

1 .. 
' .. 40,000 

L " 
30,000 

1 .. 20,000 

1 .. 15,000 

100 Mükafat (1,000) 100,000 

ıoo .. ( .. ) 100,000 

100 ,, ( .. ) 100,000 

100 .. ( .. ) 100,000 

5 lkramiyı {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 

3,340,000 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Dariila.ceze hastanesinde lbiri 25 birisi 20 diğeri de 22-5 lira 

ücretli üç kadm hademelik ınünhaldır. Talip olanların vesaiki la
znnelerile roüesseseye müracaatları. (4134) 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Müesseseye şartnamesi veçhile iktiza eden on bin kilo pata

tesin kapalı zarf usuli.le müna'kasası 17 Kanunuevvel 931 çar
a ~ü saat 14 teicra edilecektir. Taliplerin teminat ak-

20 T·""l""'isani 931 - 20 Kanunuevvel 931 
Bir aydır. 

Muvakkat i:hale günü 
20 Kanunuevvel 1931 tarihine müsadif Pazar gilnti. saat U tir. 

İhale yeri 
Şimdiki Halk Fııika:sı binasında male edilecektir. 

Yukarıda cinsi, evsafı, mevkii, seneli,k icarı, müzayede müd
deti muvaıkkat ihale yeri ve ihale günü Ye saati yazılı Adana 

' . 
Tüı:ıl<"ocağı emlll!kinden !bulunan şimdiıki Belediye dairesi bına-
sile altındaki 17 bap dfrkıkan satıldtur . 

1 Tayin edilen ıgün ve saatte muvaı&at ihalesi yapıldıktan son
ra kat'i ihalesinin icrası için 10 gün temdit edilerek ve lbu 
müddet zarfında yüzde 10 zamla pey kabul edileooktir. ' . . 

Taliplerin daha fazla tafsilat almak, olbaptaki şartnameyı 
görmek, binanın ,Jı:rdkisini tetkik etmek üzere her gün saat 9 
dan 12 ye ve 14 ten 20 ye kadaır Cümhuriyet Halk Fıricasına 
müracaat eylemeleri ilan olunur. (4272) 

KARON 
Alman kitaphanesi 

Boyoğlu Tünel meydanında 523 

' Akşam Erkek San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: ,.,., 

·- Kayıtlarını yenilemiyen ve devama başlamıyan taleben' 

· · ilin..olunur. (4236) 
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l\LATA 

~rkekler için ..., 

lngiliz 1\şambalan 81 /2Li.radan 
itibaren 

Çevrile hı, Musauıbalar 12112 
'' 

Mjflo,Ie 
221/2 Gaba:din '1~esuler '' 

Trençkotlar 131/2 
'' 

ln~iliz ~i~iıni kostüm\r 
\ı. 

18 1/2 
'' 

Cihanşumul ıarka 
Mandelb&g 

Empermea•lize 
Pardesüler 

27 1

'
2 Lira 

• 
KARAKÖY 

Hanımlar için 
Deri taklidi mütenevvi renklerde 

Çevrilebilir Muşambalar, 121
/2 :t!~:'!: 

Müflon ile Gabardin 
pardesüler 21112 

ipekli muşambalar 211/1 

Çocuklar için 

" 
" 

lngiliz Muşambaları 4112 tira 
Trençkotlar 8 1

12 " 

Yünlü Paltolar 8112 ,, 

Erkeklere mahsus pardesü
ler, paltolar, kostümler v~ 
muşambalarla hanımef endı
lere mahsus ipekli mantolar 
ve muşambaların müntahap 

;eşitleri. 

._( _iL_A_L_İA_H_M_~!!~!.!.~!!_~!!~~İ!~~m~.~-D_E_N_S_U_Y_U_) ASPiRiN- KENA~ 
Komprioıe' 

leri 

GRiP, 
NEZLE, 
BAŞ ve 
Diş 

Iktısat Vekaletinden 
Vekalet Müessesatı ihtiyacı için mubayaası kararlaştırılan 

15 adet ağrr yağ traktörünün 5-11-931 tarihinde kapalı zarfla ya
pılan münakasasmda teklif olunan fiatlar haddi layikında gö
rülemediğinden keyfiyet bu kerre 15-12-931 tarihine müsad.il 
Salı günü saat Qn beşte pazarlıkla icra olunacaktır. Alakadara
mn Vekalet Mübayaat Komisy-0nu Riyasetine müracaatları i-
15n olunur. (4273) 

lstanbul J.eniz Levazımı Satınalma 

Kilo 
Komisyonundan: 

2450 Makama; Pazarı.a münakasası 14 Kıl. evvel 931 pazar
t;;si günü saat 11 ı, 

725 Şehriye; Pazarlrkla,ünakasası 14 Ka. evvel 931 Pazar
tesi günü saat 11 te. 

1275 Reçel Pazarlıkla mün.asası 14 Ka. evvel 931 ıpazartesi 
günü saat 13 te. 

1275 Beyaz Peynir; Pazarlıkl"llüna.kasası 14 K. evvel 931 Pa
zartesi günü saat 14 te. Tütün in~isarı unıunıi nıo~orliğin~en Marmara Üssü Bahri ve Mü-..,hkem Mevki efradının yuka

rıda cins ve miktarı yazılı ramaz.iyelik erzakı hizalarındaki i - (450) metre kostümlük, (80) metre paltoluk kumaş, gün ve saatte pazarlık.la münakasan icra olunacağından şart-
(150) çift fotin (21) adet siyah ve (3) adet sarı müşamıba, (32) namesini görmek içi her gün ve verr~k istiyenlerin münakasa 
adet gocuk nümuneleri vec;.!ıile pazarlıkla mübayaa, gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz evazrını Satınalına Ko-

2 - (150) takım elbise, (36) paltıo, (5) kas:ket nümunele- misyonuna müracaatları. 
rine göre pazarlııkla imal ettirilecektir. Arzu edenler İzmitte Mannara Üssiılahri K. Levazım Mü-

Taliplerin yüzde 7,5 teminat akçelerini hamilen (24-12-931) diri yetinden de şartnamesini tedarik edti.lirler. ( 4252) 
perşembe günü saat 10 da İstanbul Ba.şmüdiriyetinde Mübayaat 1-----------------------
Komisyonuna müracaatları. ( 4221) 

Tülün in~isarı umumi oıü~ürliğin~eu 
25-11-931 pazartesi günü kapalı zarfla mübayaa olunacağı 

evvelce ilan olunan (150,000) kilo 70 nınnaralı düz beyaz karton 
ile (10.000) kilo mavi ve (150,000) kilo beyaz sellüloz kağıdı 
için tüccar tarafından verilen fiat haddi layik görülmediğinden 
bu üç kalem levazımın tekrar kapalı zarfla mübayaası 12-12-931 
Cumartesi gününe tarik olunmuştur. Taliplerin yevmi mezkQr
da saat (14) te İstanbul Başınüdüriyetinde Mill:ıayaa Komisyo
nuna müracaatları. (4220) 

Jandarma Satınalma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma için mevcut kumaştan (15800) ila (16200) takım 
yazlık elbise ve olmikdar serpuş ve tozluğun' imaliyesi kapalı 
zarfla münakasaya çrkarılmıştır. Taliplerin şartname ve nürnu-

Enjekte edilmiş 40,000 adet traversin Derincede. Samsuna 
nakli kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. '!ünakasa 
26-12-931 tarihinde Cumartesi günü saat 15 de Ankara'-! Nafia 

V ekfileti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak ed";ekle
rin teklif mektuplarını ve muvakkat teminatlarını aynı lfünde 
saat 14 buçuğa kadar münakasa K-0misyon11 Riyasetine verme
leri lazrmdır. Taliplerin Ticaret Odalarında mükaYYet bUlun

malan şarttır. Taliplerin münakasa şartnamelerini iki lira rnu
kabilinde Ankara Nafia Vekaleti İnşaat dairesinde,İstanbulda 
Haydarpaşa liman işleri Müdürlüğünden de tedarik edebilirler. 
(4282) 

Nafıa vekaletinden: 
50000 adet meşe yol traversi pazarlık suretile mühayaa edi

lecektir. Pazarlık 17-12-931 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 15 te Ankarada Nafia Vekaleti müsteşarlıkmaka.mrnda ya

pılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin on dört bin altı yüz li
ralık teminatı muvakkate ve Ticaret odası vesikasile birlikte ay 

nelerini görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için te- nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler 
minat ve teklif mektuplarile mraber 26-12-931 Cumartesi günü ı şartnameyi gönnek üzere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme 
saat IS den 16 ya kadar Gedikpa§adaki Komisyonumuza mü- dairesine, İstanbulda Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene 
racaatlan. (423f) . memurluğuna müracaat edebilirler. (4281' 

• \ 
gıbıyaı. ı ıcJ ~aı.1.ı.aa..11 "'•""""'"l ... ___ _ 
•• 1 t t 

I 

Istanbul Su Şirketinden: 
DiKKAT 

Kış geldiğinden su saatlerinin iyice muhaf~z~ olunmasını v_e 
bunlar soğuktan kırıldığı taık.dirde tamir ıbedelinin abonelere aıt 
olacağını İstanbul Su Şiııketi muhterem müşterilerine ilan eder. 

lstanbul Belediyesi ilanları ı · '~--------------------· Keşif bedeli 400 lira 40 kuruş olan İstanbul 36 ıncı mektebin 
tamiri münakasası biı: hafta müddetle temdit edilerek 14-12-931 
pazartesi günü ihale edilmek üzere münakasaya konmuştur. Te 
minat akçesi 31 liradır. 

* Fatihte Zireıkte kain 16 odadan ibaret rovu:k: kuyu medrese
si kiraya verilınek ve 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmek 
üzere açık mfüı:ayedeye 'konmuştur. Teminat akçesi 32 lira 50 

kuruştur. . . 
* Aksarayda 14 odadan ibaret Murat Paşa medresesı kiraya 

v&ilrnek ve 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmek üzere açık 
müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 17 liradır. 

* Üsküdarda Alem<lağı caddesinde 13 numaralı Ayşe ıhatun 
mektebi kiraya verilmek ve 28-12-931 pazartesi günü ihale edil
mek üzere açrlı: müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 3 lira
dır. 

Teminat akçesi nakden kabQI edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatırılıp alınacak makbuz ve yahut hlikfi
metçe müteber tanrnmrş bankalardan getiırilecek teminat mek
tubu ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya makbuzu ile iha
le günü saat on beşe kadar Daimi Encümene müracaat edilme
lidir. Yukarıda yazılı işler hakkında şartnamelerini görmek ve 
İzahat almak iç~ de her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat 
Iaırmdır. ( 4294 ). 

Eminönü Kaymakamlığından: Eminönü Evlendirmeme
murluğu Vilayet konağı dahilin.de bulunan Defterdarlık bina
sının alt kısmına nakıl edildiği ilan olunur.(4295). 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Yerli mamulatı yirmi beş bin çift yün çorap kapalı zarlla müna 
kasaya çrkarılınrştır. İhalesi 16-12-931 Çarşa~ gün~ sa~t on ı 
beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname . ~e nurn~eyı goı:mek 
üzere her gün ve müna:kasaya iştirak ıçın teklıfnamelen ve 
l'ÜZde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi mez
kurda saat on beşe kadar Komisyonumuza müracaatları.(4054) 

:r '~ A CRII..A • 
ı RININ 

en 
birirıci 

ilicul·r. 

) ziy 
lıman 
~i işg 

bu 
\ı bu 
{nkar 
blda 
luıe 
ltıuştu 

,---------ı ~bliğ 

HANIMEFENDi, 

SOİR DE PARİS 

Pudra ve ıtriyabnı 
tecrübe ediniz. Gü
zellik sırnnm sibren
giz formülünü bula-" 
caksımz. 

BOURJOU 

fard paatel 
mucidi 

llıeml 
Çİlerin 
il nok 
Ilı illet 

1 
olmad 

Bu •e bil 
tar ki 
•alem 
le ed 
ııar d 
ıahür 

'----------~. llyni 
Aıkeri San'atlar Mek.tebj1 de L 

Müdürlüğünden: •~nda 
\'izm 

As.Sn.Mp.Talcbesi için 1-1-~ ~ lahü 
tarihinden 31-5-932 nihayetill •i ka 
kadar alınacak 20400 ıkilo e~· 1, 

ı· 'fürk 
rnek aleni münakasaya kontl bir b 
muştur. Vermek istiyenlel ıa, 
22-12-931 salı günü saat 14 ti ki z 

'f\nrthanede Askeri San'at13( inek 
-,.. •afi 

Mp. inde müt~ekkil SA. Av latı 
KO. nuna ve şartnameyi glif' da t 

mek istiyenlerin de curnadsf. rniz 
maada her gün müracaat el" ahed 

batlı lemeleri ilan olunur. (4176) kaç 
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Dr. lzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçeka.pı Hacı Bekir dükkanı 
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