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NUSHASI S KURUŞTUR 

Sahip ve Haşmuharrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM İZZET 

İngiltere ve 
Dominiyonlart • u 
Bir kaç sene eVTel Lloyd Ge
ge kendiainden dominiyon'un 
'nasmı aoran bir ııazetecif'e 
cevabı vermi9ti: 

- Bunu tarif etmemek, de
işti, hem dominiyonlarm, 

de İngilterenin menfaati 
ızasıdır. 
Filhakika dominiyonun ma
sını tasrih etmek, İngiltere i
ınünasebetlerini de tesbit et

ek demek olduğuna göre, ln-
.hzler 9imdiye kadar bundan 

ı .... recınm19lar ve iti hadiaatm sey 
· e terketmit bulunuyorlardı. 

nunla beraber, dominiyonlar 
a harbi umumiden beri başla
an aynlık cereyanı tedricen 

vvet bulmakta idi. Domini
ar harpten evvel, yalnız da

.li işlerinde muhtariyeti haiz o 
n müatemlekelerdi. Bunlann 
tıgiltereye yapabilecekleri as· 
ri yardım meselesini tetkik 
ınek için barbi umumi içinde 
k imperatorluk konferansı top 
lııdığı zaman, yalnız dahili u
urlarmda değil, b..rici mese-

ltierde de iııti9are edilmesini e-· 
las itibarile kabul etmişti. 
bominiyonların bu hakkı iste
ilıelerinİ de tabii görmek lazım 
dı. Çünkü harbi umumiye ka
~ar kendilerinden büyük feda
•irlık yapmak istenmemişti. 
~nsızm Londra hariciyesinin 
~es'uliyeti altında başlanan bir 
:ıarpte onlardan da kan vergisi 
~terıince, harici meselelerde 
oıendilerine söz hakkı verilmesi 
labii bir netice idi. 

istiklale doğru cereyan 1926 
~e 1930 senelerinde toplanan 
•onferanslarda kuvvet bulmut 
OfınakJa beraber, dominiyonla
rın İngiltere ile olan münaae
lıetleri hukuki bir esasa istinat 
tlıniyordu. Gerçi dominiyonlar 
Cemiyeti Akvama müstakil dev 
letler halinde i9tirak etmi9ler
lli_ Sonra Kanada Amerikaya, 
lngiliz sefirinden ayrı bir mü
~essil göndermitti. Fakat hu
~ki noktai nazardan İngiliz 
e~rlamentosunun nüfuz ve sala 
qıyeti, eskisi gib~ baki idi. 

Son bir kaç haftadan beri İn 
tilterede dominiyonların vazi
l'etini tesbit etmek için bir ce
~eyan başlamıştır. Bu cereyan o 
•adar seri inkişaf etmi9tir ki 
lngiliz parlamentosu bir kaç 
tün evvel bu hususta bir kanun 
layihası kabul etmi9tir. Yalnız 
lngilterenin teşkilatı esaıiyesi 
lloktasından değil, bütün cihan 
devletlerinin İngiltere ve domi
tıiyonlan ile olan münasebatı 
lloktasından ehemmiyetli olan 
bu kanuna göre, İngiliz parla
ltıentosunun dominiyonlar üze 
tine olan nüfuz ve salahiyeti il
ifa edilmektedir. Westminster 
kanunu denilen bu kanun ile İn 
!filiz parlameııtosunun salahi
l'eti, dominiyon meclisi meb'u
•anlarına intikal etmektedir. V ~ 
lngiltere ile dominiyonlar ara
•ındaki rabıta kralın şah11na 
tııünhasır kalıyor. 

• • a ıne, ilı •• un 
İş kanunu layihası 

hazırlanmış ve 
tamamen 

bitmiştir 

1 Sarsılmaz 
Bir abide 

lktısat vekili dün Mecliste layiha etrafında uzun 
izahat vermiştir. Heyeti vekilede, 

kanun Üzerinde, son tetkikler yapılmakt~ 
sat Bey (İzmir) tarafından sorulan 
suale cevap vennit, demiıtir ki: 

"Arkac'aılar; lzmir meb'uıu Mah
mut Esat Bey, it kanununun Büyiik 
Meclise ne vakit arzedileceğini ve 
l<anunun esasları neden ibaret ol· 
duğunu soruyorlar. 

iş k anunu h•zır 
Muhterem heyetinize hemen arzo 

deyim ki, İJ kanunu lô.yihaaı temn
men hazırlanmış ve bitmiıtir. Heye
ti V<!kilede son tetkiklerini gönnek
tedir. 

Esaslarına ııelince; hepimiz bili
yoruz ki, mevcut umumi ahkam lıİ.
ricinde iş kanunu derin ve esaılı bir 
inkılabı ifade etmek demektir. lı 
kanunu ile milli tesanüdün İcap ve 
ihtiyaçlarından Joğan fertlerin inti
sadi menfaatleri itibarile müıavata 
doğru ilerlemek hareketlerini, kanu· 
ni müeyyidelerle himaye altına al
mak mevzuu bahistir. it kanunu, iç
timai ıulh ve müsalemetin yaşaımı lzmir meb'usu Mahmut Esat Bey 
kuran bir kanundur. ı menfaatler iradenin muhtariyeti dc-

H imagtı diğimiz bir prenıipin hükmüne tabi
dir. Ferdi menfaatler itibarile insan-

. Bu kanu'!1a kadın .".e ç~uklar gi- Jar kartı karşıya geldiklerinde ihti
bı. zayıflar hıma ye edılir, ucretler te- yaçlarından, vaziyetlerinden ilham a
m!nat altına alınır, çal.ııırk~n kazaya larak tartlannı koyarlar.Ve bu ıart • 
ugraınıt olan amelerun . ~I olarak ları Jc..rıılı klı pazarlığa tabi tutarak 
aokald~rd?. ka~sına m~ı olacak bir noktasında ittifak ederler. 
kanunı mueyyıdeler, tedbırler alınır. Huıus"ı hayatta b ·· k .. •kt _ On! .. h ka , ugun uı ısa 
• ar ıçın • ay~lının son~na dar di cemiyette hakim olan prensip, bir 
ıra~ ~ ım~nlan t~mın .. olunur. İradenin muhtariyeti prenıipidir. 1-
1, ı.tı"!ır~e emnıyet teuı.e~ılir. Ame- radenin muhtariyeti pı: " ipi, husu
lenı? tJŞız kalmasına manı olacak si hayatta devletin miı<lahaleden iç-
ahkim konur. tinap etmeoini serbcat rekabetin 

lktısat Vi!kil1 Mustafa Şeref Bey Emekçiler pürü11üz surette ~bil« olunmasını 
istilzam eder." 

ANKARA, 7 A.A. - Büyük Mil- Bu suretle iş kanunu, emekçiler r'r 
Jet Meclisi bugün Reiı Vekili Refet dediğimiz bir zümrenin hayatı üze- uç nevi cidal 
Beyin riyasetinde toplanmıştır. Cel- rinde refaha doğru müeasir olan a.'ı· Muıtafa Şeref Bey, hu prensipin 
ıenin açılmasını müteakip lktısat kamı kanuniyeyi müeyyideler dahi- tatbik •abası bulduğu devirlerden 
Vekili Mustafa Şeref Bey, söz ala- linde vazeder. Diğer taraftan yine ve hunun neticesi olarak sanayide 
rak it kanunu hakkında Mahmut E- hepimizin bildiğimiz veçbile ferdi (Devamı altmcı sahifede) 
......................................................................................... 

Şükrü Kaya Bey Mardinde Kendisini teşyi edenlerin 
ellerini sıkıyor. 

-Dahiliye vekili bugün 
Ankarada bulunacak 

Suriye 
Krallığı 
Abbas Hilmi Pş. 

namzet 
mi gösteriliyor? 

Sabık Hidiv "Maluma
tım yok,, diyor 

ANKARA, 7 (Telefonla). -
Dün Başvekil İsmet Paşayı ma 
kamında ziyaret eden sabık Mı 
sır hidivi Abbas Hilmi Paşa bu 
gün de vekaletlere giderek ve
kil Beylere kart bırakmıştır. İs
met Paşa dün akşam Abbas Hil 
mi Paşaya Ankara Palasta ia- 1 
dei ziyarette bulunmuştur. l 

'(. '(. '(. 

Gazi Hz.nin Eseri 

Bulgar Çiftçi Fırkası 

U. Katibinin beyanatı I 
ISTANBUL, 7 (A.A.) - Bul

gar çiftçi Fırkası Katibi Umumiıi ve 
Bulgar heyeti erkim mümtazesinclen 
M. Verguile Dimoff, Bulgari.tana 
avdet için hareket ederken Anadolu 
A,jansı muharririne fU beyanatta bu
lunmuıtur: 

"Çiftçi Fırkası milli bir teıekkül
dür. Gayesi, yalruz memleket dahi
linde kendi halkının refahını, saade
tini temin değil, ayru zamanda bey
nelmilel sahada da Bulgariıtanm va
ziyetini islah ve tanine çalıımaktır. 

"M. Muıanof, nutkunda (toprak 
karde~ler) kelimesini kullandı. Ni
çin? çünkü Türklerle Bulgarlar ara
sında asırlardan beri kopup gelen 
birçok rabıta ve münasebetler var
dır. iki millet hiribirine kartı gayet 
tabii olarak sevgi ve saygı hislerile 
mütehaısistir. Artık bu iki millet a
rasında hiç bir ihtilaf ta kalmarnıı-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Muamele 
Değişiyor 

Ma.iye heyeti teftişiye 
reisi tali

matnameyi getirdi 

Adil Bey 
Üç gün evvel gümrüklerde 

muamele şeklini tanzim eden 
talimatname projesini hamilen 
Ankaraya giden Maliye heyeti 
tefti§iy~ reisi AdiJ Bey dün 9eh 
rimize avdet etmittir. Adil B. 
dün bu hususta kendisile görü 
§en bir muharririmize demi9ti.r 
ki: 

- Gümrüklerde muamelatı 
(tJ~vamı 6 mcı sahifede) ....... ' 

Buhran 
Vergisi Dün akıam çıkan Son Posta ga

zetesi, Kahireden aldığı malumata 
atfen Framızlann Suriyede ihdası Serbest meslek esha-

. Westminster kanunu, esasen 
filen mevcut olan bir vaziyete 
lıukuki tekil vermekle beraber 
ehemmiyetlidir. Çüıikü kanun 
dominiyonlann İngiliz impera 
torluğu içindeki hukuki vazi
l'etlerini tesbit etmi9 olmakla 
kalmıyor, beynelmilel va:Piyet
lerini de takviye ediyor. Ve bey 
•elmilel vaziyetlerinin tebarüz 
etmesi de tngiltere himaye si•- Şükrü Kaya Be. yin da ve ti kaçak-
•emmı kabul ve tatbik etmeğe 

nı tasavvur ~ttikl~. _ .knıllık için iki . • 
namzet tesbıt edıldıgı ıayiası deve- hına da teşmıl edılecek 
ran ettiğini ve bunlardan birinin ga .. 

hık hi<liv Abbas Hilmi Pata olduğu 1 ANKARA, 7 (Telefonla) - Buh
nu diğerinin ise icmi mektum tutul. ran vergisi kanunu doktor, avukat, 
duğunu yazıyordu. Gece Ankara mu eczacı gibi ıcrbes meslek eshabma 
habirirnizden telefonla malümat iste- teşmil edilmemişti. Hükumet bu ver
d;k, Bize §U cevabı verdi: ginin bu gibilere de feımili için bir 

~!~'!!:::. sonra ehemmiyet çılıkla mücadele için 
ra~:~i~r:i~:s:':nm~~~~:r;e: alınacak tedbirlerle alakadardır 
l:ıit edilmi§ olmakla beraber, ik ANKARA, 7 (Telefonla) - ANKARA, 7. (Telefonla)-
tısadi münasebat henüz tesbit Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. Arif Paşa vasıtasile Abbas Hil-
edilmemi9tir. Ve daha az yann akşam Ankarada buluna- mi Paşa Hazret/erile görüşe 

proje hazırlamaktadır. Bu projenin 
irat vergisi liyibasından evvel mec
lise verileceği zannedilmektedir. 

c p r 

Resimler: Bulgar Başv1Jkili M. Mu
şanof cenapları Ayasofya camiini 
ziyaretten çıkıyorlar. Başvekil ce
napları trenin hareketi anında ken-

disini teşyi edenleri sel§mlıyor; 
Muhterem Başvekil Sirkeci 

istasyonuna giriyor. 

Dost Bulgaristanın 
muhterem 

Başvekili ·dün gitti 
M. Muşanof dün akşam Sofya'ya 
avdet etti ve hararetle teşyi edildi 

Başvekil Cenaplan dün Ayasofya'yı, 
müzeleri ve T opkapı sarayını 

gezdiler ve tetkikatta bulundular 
İstanbulumuzda bir gün mi

safir kalan dost Bulgaristanm 
muhtef'e1D Batvekili M. Muşa· 
nof cenaplan, dün aktam saat 
17,35 de hareket eden ekspres
le Sofyaya avdet etmitlerdir. 

Bulgar Başvekili, dün sabah 
saat onda otomobille Taksime 
giderek Cumhuriyet abidesine 
bir çelenk koymuıtur. Abideye 
kooan çelenk, hakikaten çok 

(Devamı 6 ıncı sah:iede) 

Sürp Agop hakkında 
iki taraf dinlendi 

Ehli hibre, tarihi vesikaları tetkik 
ederek raporunu verecek 

ehemmiyetli olmayan bu caktır. Şükrü Kaya Beyin müs rek bu hususta malfımatmı sor İş Bankası 
ltıesele de gelecek ae- tacel işlerin müzakeresi sırasın duk, bana cevaben: Bono almıyor Sürp Agop mezarlığı dava- Halbuki Beyazıdı Veli zamanın 
tıenin ı'lk a 1 d 1 ')' d h··k· k · d b 1 smda hakem vaziyetinde tara- da Tophane ve Kag"ıthane ı·s-y arın a ngı ız a u umet mer ezın e u un "- Bu haberler hakkmda tııüstemlekat nazınnın bütün ması lüzµmlu go··ru··ımu··ş ve av- h. b. I' k İ& B.mkasının gayri mübadil feyııi dinlemek üzere tetkil edi minde mevkiler yoktu. Beledi. 
d 

ıç ır ma umatım yo tur.,, de ~ ı hl'h b ominiyonları ziyaretinden ve delinin tesrii dün gece geç va- d · bonalarını almakta olduğu söy en e ı i re Ermeni cemaati- ye ise ehli hibreye iddiasını 9öy 
h.u defa Kanada'da Otava şeb- kit kendisine bildirilmiştir. Da- ı. lenmişti. Dün bir muharririmiz nin ve belediyenin iddialannı le serdetmektedir: Mezkiir me 
tınde toplana k ) · h'l' k·1· · d · b.lh J banka ı ··d·· ·· M tifahi ve tahriri olarak dm· le- zarlıg"ın yerine aı't tapu kayıtla ca o an ımpera- ı ıye ve ı ının aveti ı assa Gandi sviçrede n n mu uru uammer 
torluk konferansından sonra kaçakçılıkla mücadele için ah- Beyden bu haberin doğru olup miştir. Ermenilerin iddiaları fU nndan maada hazinei evraktan 
lıalledilecektir. Ve Westınins- nacak müstacel tedbirlerle ala- CENEVRE, 7 (A.A.) olmadığını sormuştur. Muam- dur: Sürp Agop mezarlığının bir çok kıymetli vesiklar çıka-
ter kanununun ehemmiyeti an- kadardır. Fırka Maliye tetkik ~ükrü Kaya Bey baş muharririmiz Gandi Cenevre civarında Ville- mer Bey demiştir ki: yeri Beyazıdı Veli vakfından rılmıştr. Bu vesikalar bu arazi
C:ak bu konferanstan sonra t. ' komisyonu tetkikatını ilerlet- Siirt meb'usu Mahmut Beyle birlik- neuve şehrine gelmiştir. Orada - Bankamızın gayrimüba- değildir. Çünkü eski kayıtlarda niıı Beyazıdı Veli vakfından ol 
harüz edecek•· · t• K · b Fransız müelliflerinden M. Ro- dil bonolan tı ldı" d • burasının hudutlan bı'r taraf dug"un isbat etmektedir. Hudu .ır. mış ır. omısyonun çarşam a tc Diyadbekir hükı;met kon~[.ındJn aa n a gı ogru 

._.,__ _____ ~---~o.•.ı..-l--;-n-.~--"-"'- "'-J.iıt...ı'-'--------'"•kacJu.,,_,, ____ J~m...::.aı.ı'n..ı-.R~~l_'~ind'in nezdinde bir de. ğildir. Bunu tekzip edebilirsi Kağıthane ve bir taraf ta Top- dunun Tophane ve Kağıthane 
- ~~ ..... ....L~~--'~'~---------~--L1.-~...ı~..ı..~"""'""-..a.~.ı..,.....ı;:._l___,r_n,...~ ..... ;...~ ....... 
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Tarihi t1e Sigasi Tefrika: 19 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

E ~urum meb'usu Hüseyin 
Avni Beye cevap I 

Gazi Mustafa Kemal Hz. mecliste Çer kes Etem 
hadisesini anlatırken H. Avni Bey soruyordu .. 

Bu buauıta dahi iddialanmıı I 
gayrimakul olduğunu ııörünce 
mikya11 biraz tebdil ettiler ve 
dediler ki yahıız filin kuman· 
danı iıtemeyiz. Meaeli; Refet 
Beyi istemeyiz, dediler. Niçin 
Refet Beyi İltemiyorıunwı de
dik. Emniyetim yok diye ce
vap verdi. Biz bu emniyetıizli
ği Refet Beyin nokaan mezaya 

1 
suıdan münbais olduğunu far· 
zetmekte olduğunu telakld ede 
rek bunun böyle olmadığını 
söyledik. Kendisine söyledi
ğim zaıııan biz böyle fazilet
lerin herkesten ziyade Refet 
Beyde mevcut olduğuna ve 
herkesten ziyade kanaatleri ol· 
düğunu beyan ettikten ıonra Birinci Mecliste Erzurum meb'usu 
şahsan ademi emniyet beyan e- H. Avm Bey 
derek Refet Beyin oradan kalk likiz ve size ittirak etmekle 
masını ve Refet Bey ile ben- büyük işler ve büyük fedaki.r
ber Karahiaarda bulunan kol- !ıklar yaptık. Biz Yunanlılarla 
ordu kumandam F ahrettin Be- beraber kalabilirdik. Ve Veni
yin de kalkmasını arzu ediyor- · zelosla ben diz dize oturabilir· 
!ardı. Fakat böyle her an bat· dim. Binaenaleyh birinci haya
ka safhada, batka bir renkte, le birinci gayeye vasıl olmıya
baıka bir maksatta tecelli et- caklarmı gördükten sonra ikin
tirilen mesele bittabi bizim na- ci bir noktai menfaatin istih
zarı dikkatimizi celbetmiıti. Ve sa.line teşebbüs etmiılerdir. Bu 
bunun için hükiimet te bu iti nun için tevessül ettikleri tarzı 
bütün vesaitile tetkik ve ta- hareketleri tunlardır: Evveli.. 
mika koyuldu. Bu esnada gör- Bolşevikleri iğfal etmek ko
dük ki bunlar meseli. Demirci münist renk ve şekil ve kisve
Mehmet efe, Yürük Ali efe sinde görünmek bolşevikleri 
ve saire gibi ne kadar böyle aldatmak. Bolşeviklere bu 
kimseler varsa bunlar hepsi memleket içinde bir feveran, 
gizli mektuplar, şifreli mektup derhal bir inkılap, bir ihtilal 
farla, buıuıi adamlarla hüku- yapmak imkanı olduğu. 
met aleyhine kendisile beraber nu kanaatini vermek is. 
teşvik ediyordu. Hükiimet bir tediler. Ve bunun için 
taraftan bunlara nasihat etmek gönderdikleri memuru mahsus 
suretile dairei akıl ve mantı· farla burada bir beyanname yaz 
ka ircaa çalı§tığı sırada bitta- dılar. Evveli.. Eskişehride bu
bi diğer taraftan da bunların lunan ameleyi İsyan ettirmek 
fenalıklarının memlekete inti- İstiyorlardı, o ameleye hitaben 
şar etmesine çalıtıyordu. Ve bir beyanname yazdılar ve ta
bunun için icap eden tedbirler bettiler, oraya götürüp tevzi e
alıyordu. Bu adamlar baktılar deceklerdi. Tabii müsveddesini 
ki bu tedbirlerinde, bu teşeb- yazdılar ve makinede tabetti· 
büslerinde muvaffak olamıyor- ler. Ancak ondan sonrasına 
lar, o zaman noktai nazarlarını muvaffak olamadılar. Bunların 
tebdil ettiler. Tebdil ettikleri bu hareketi evvelce malum idiy 
noktai nazan timdi arzedece- se de (fe • vak'a) halinde gö
ğim gibi bir zihniyete istinat relim dedik. Fakat diğer taraf. 
ediyordu. Bu zihniyet doğru· tan bolşevikler de bu • adamla. 
dan doğruya Reşit Beyin ağı- rın böyle mesleksiz ve mezbep
zından çıkmış benim mecliıi siz olduklarını anlamıtlardır. 
alinizde bulunan bir çok zeva- Binaenaleyh kendilerine hiya
tın huzurunda telaffuz edilmit· nete daha müsait olan bir mu. 
tir. Bu admalar demiılerdir ki bit, bir noktai temas aradılar. 
bizim için, hayatımız, hayıiye- Onun için Yunanlılarla doıt
timiz, bizim menafiimiz bu luk taharri ettiler, böyle bol
milletin, bu vatanın hayat ve ıeviklerle Yunanlılarla ve aynı 
menafiinden yüksektir. Biz 1- zamanda İstanbulla ve aynı 
randa da, Turanda da kendimi- zamanda İngilizlerle böyle 
ze yaşayacak bir yer buluruz. muhtelif kisvelere ve renklere 

Hüıeyin Avni Bey (Erzu- ve zihniyetlere bürünerek muh 
rum) -Tarihini söyler misi- telif siyasetler takip ve muhte. 
niz? Ne zaman ıöylediler? lif siyasetler düzdüler. Hangi 

Mustafa Kemal Pata Anka- siyaset kendi emellerine, men.
ı a (devamla) o kadar hafızam faatlerine, ıiyanetlerine muta
kuvvetli değildir • bık geli.rıe derhal oraya tevea-

Beyefendi hazretleri müıa· ıül için müheyya bulunuyor
ade buyunınanız bunu İfİtmİf !ardı. Bir taraftan da millet 
arkadaılardan Celil Beyin ha- vahdetini ve bilha11a ordunun 
ftzası daha kuvvetlidir. Bu on, vahdet ve İtaatini, inzibatını ih 
on bet gün içinde, son zaman- lal için te,ebbüsatta bulunuyor 
larda vukubulmuştur. Ve gene tardı. Orduya bir takım adam. 
bu adamlar demişlerdir ki ben lar soktular ki bunlar askere 
lzmir ve bavaliıinde vasi ara- diyeceklerdi ki: "derhal zabit
ziye, çiftliklere ve servete ma- terinizi öldürünüz. Memeleket-

iktisadi kronik 

1-İngiliz gümrüklerinin tenkidi 
Lıberal lnııilizler, yeni gümrüldo

ri üç noktadan tenkit ediyorlar. 
Diyorlar ki, İngiliz gümrüklerin· 

elen maksat, iclhalatı durdurmak gi
bi bir iktısat faidesi kazanmak 
değil, idbalat üstünden hazineye i
rat temin etmektir. Gümrük, ya ik
t .. adi himaye veya mali irat maksat 
larile konduğuna göre, yeni lngillz 
ı:üınrükleri bu maksatlardan ikincisi . 
ni i•tihdaf ediyor. Halbuki lngiliz 
Tie ret N&21n Parlamentoda verdiği 
izahatta, gümrüklerin sade<:e ecnebi 
idhalatının bir kısmını memlekete 
sokmamak, dışanda bırakmak - to 
koepout • için konduğunu söylemİf · 
tir '!u surette nazır, efkan umumi
yeyi, lngilterenin mali aık&ntıiından 
çevirmek, baıka tarafa tevcih etme!< 
;slemİftir, Gümrüklerin daha hatlar 
ken hangi maksatla vazedildilderi 
hal<londa vuzuh olmam.~" liberal in 
ailizlerin ilk tenkit eriııi te kil ed· -

yor. Diyorlar ki, madem ki gümrük
ler mali deiil, iktısadi maksatlarla 
kondu, ıu halde yüzde elli değil, yüz 
de yüz konmalı idi. Ancak bu suret
te ecnebi idhalatı memlekete aokul
maz, dıtanda tevkif edilirdi. 

ikinci tenkit gümrük cetvellerinin 
tarzı tertibine aittir.22 fasıl ve G9 ka 
lemden ibaret olan bu cetvellerde ı.., 
zı çarabetler vardır. Son sene zarfın 
da 27,908,920 lngiliz liralık idha
lata tekabül eden bu kalemler arasın 
da Öyleleri vardır ki, bunlann ne ma 
Ü ve ne de iktısadi ehemmiyetleri 
yoktur. Senede yalnız 923 lngillz li
rası idhalatı olan kalem yontacak a
letler bu kabildendir. Daha bunuu 
ıı:ibi ıcnelik idbalatı 181, 783, 715 
lngiliz lirası kadar dun mikdarlarda 
olan manifatura eşyası da listelere 
idhal edilmit bulunuyor.Halbuki bun 
lar idhali mened.ilen yekuna göre hiç 

. dedir Cetv · · 
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Brüning, Hitler' e ne
den sesini çıkarmıyor? 

1 Nankin'de 
Örfi idare 
Cemiyeti akvamın son 

kararını 
Japonya kabul ediyor 

~---..!!!!!!!-~ • 
Yeni kontenjan listes 

hazırlandı • •D•. 

T emps gazetesi Alman kabinesinin 
seyirci kalmasına hayret ediyor 

PARIS, 7. A.A.- Tes•it komitesi, ,. ... 
niden saat 11 de toplanmııtrı. Komite" 

Sxe'yi dinlemiıtir. Bitaraf nuntab m .. 
selesine temas edilmemiı olduiu sörlenl
yor. Bu mükileme ean&•ında Çia muralt
huı komite eırkinı ile karar projesi •e 
meclis reisinin beyanab haldır.roda ıörüı

müş tü.r. 

Tıbbi ve kimyevi ecza, kontenja 
listesine ithal edilmedi BERLIN, 7.A.A . - Hitler'in Londrara 

memuru mahau•lar ıönderme•i, it&lyada 
daimi m.emurl.M kullanma .. , baz.ı ecnebi 
matbuat mÜtae•ıillerini da•et etmesi lr:ey 
fiyeti. mumaileyh.in aç.ı:k~ Bruniııs'in 

meıru halefi ~ibi hareket ettiğini. ıös

termekted.ir. 
Hitler, ufak bir hareketle hükü.meti 

aar•maia muktedir olduğunu ıiı:lemi-yor. 

Mümaileyhin kendisinden mülik.at talep 
eden bir Fraııı .. z &•%eteçİsine ce't'ap •er

mekten istinki.f atmMİ brde 111.yan ola-
rak zikredilmektedir. Fransız 

ferinin reddedilmesi hadisesi • 
s•:ceteci
Hitler'in 

m .... •ini M. Gocherins'in dünkü. nutkun
da Fransa•ya ,Almanyayı eaa.ret halinde 
tutmak istemekle ittih.am etmesine •e Ver 
aaill .. muahedesi son çizsiıine kadar or

tadan ka.lmaddrça hakiki bir sulhun 
t ... ıüıü mWnkün olanuyacaiına dair i
li•e etmit olduiu söze atfetmektedir. 

Hitler geligor 
PARIS, 7. A.A.- Temps ıazeteıi, Al

maayadaki L.arekit münaa•betile diyor 

ki: Hasa.laya ••imıya.n birıey varsa o da 
M. Bruninc, Hitler'in kendisini maka
nua.dan indirmesini bekliyormut l'İbi,Al

man hükUmetinin müfrit milliyetperTer• 
lerin hareki.bna karıı hiçbir ıiina icraat 
b. bulunmamasıdır. Fakat iı bu merkeı:

d• İ•• •e Almanyada Hitlerin tecrübeıi 
pek yakında İcra edilecek•e bul'Ün Bi.le 
da batlamıt olan mali rnüz:akerelerle 
bunlan takip .decek olan beynelmilel 
müzakerele,.in ne sibi bir ehemmiyeti o
labilir. 

Bir kere daha söyleyelim, müfrit mil
liyetper.erlerin tahriki.b gerek Alm,. .. 
menafiini ve gerek Avrupanın menfaatle4 

ri.ni tehlikeli bir sure tte ilıli.1 eylmelıı:te

dir. 

Tehlike "'" mı, yok mu? 
BERLIN, 7. A.A.- Efki\rı umumiye, 

Ingiltereden silah ye 
cephane ihracatı 

LONDRA,7. A.A. - Hariciye nazırı 
Sör Joh.1a Simo1a a•am kamarasında aoru 4 

lan bir suale ••rd.İİİ ce•apta h.ariciye 
nezaretinia ecn•b~ memleketlere ıili.h. 

cephane ibracah yapslmauna ait rühıa· 

tiyeleri tasdik ederken bu taadik maa
meelainin ali.kadar de•letlerle lnl'iltere 
arasındaki dostluk münasebetlerini her

hanıi bir ıuretle ilrı18.I edip •lmi1.ceiini 
öğrenip anlamelı:: muli.ha.a:auaa tabi oldu 
iunu heyan etmiıtir. 

Sör Jobn Simon bu. mülalaasanın Çin'• 
ve Japonya,.a yapılan. •ili..L. ihracatmada 
ıaınil o1dniua.u ili.•• ettikten sonra d .. 

mittir kiı 
" Çin'• yapılan ailü ihrac:abna ait ruh· 

aatiyeler ba eili.lılanıa memlekete ith.ali· 

ne Çin hü.lcUmeti tarafından müsade edil· 
dikten ıonra tasdik olunmaktadır." 

Hava faciaları 
BANGKOK. 7 A.A. - Felemenk 

posta servisine menıup bir tayyare, 
dün havalanacaiı esnada düşmüştür. 
ikisi yolcu olan bet Avrupa'h telef 
olmuıtur. -··----···-·----
lerinize gidiniz böyle şeye lü
zum yoktur.,, Diğer taraftan 
da bütün zabitanın kendilerile 
beraber bulunmaları için ayrı 
ayrı propaganda yapmıılardır. 
Diğer bir iıtikametteki teıeb
büıleri de bütün millet naza
rında Büyük Millet Meclisinin 
muhterem azalarını lekelemek 
Büyük Millet Meclisinin ka· 
dir ve hasiyyetini tenkis et
mek idi. Dabile ve harice karşı 
bütün bu te§ebbüsler esnasın
da hükômet tedbirlerini tatbik 
etmekle beraber arzettiğim gi
bi mümkün olduğu kadar bu 
adamları ıslahı hal ettirmeğe 
çalıştı. 

(Devamı var) 

kikatla vücude getirildiği iddiasına 
karşı, lib<,ral tenlıit, cetvellerin bil
akis çok ıeri surette tetkiksi~ mey
dana getirildiğini ileri sürmektedir. 

Nihayet üçüncü tenkit olmak üze
re, yeni giit1)rük1erin bilhassa tran .. 
sit muamelesinde İngiliz ticaretine 
vahim darbeler vunnak istidadmda 
olduğu söyleniyor. Deniyor ki, İn
giltere, yalnız kendisi için idhalat, 
ihracat yapan bir memleket değil, ci
han için dahi idhalat, ihracat yapan 
bir memlekettir. 1 ngil tere, öyle 
bir beynelmilel ticaret merkezi 
dir ki, ticaretein ehemmiyetli kısmı 
ln~iltere vasıta.:ıe, fakat başkası he 
ıabma olur. Eşya lnq:iltereye girer, 
transit olur. gideceği mahrece idhal 
olunur. İngiliz zenr,inli~inin köklerin 
den birini teıkil eden bu e•aslı tica
ret, kall<dtğı veya tenezzüle uğradığı 
veya rahnedar olduğu trün lnııiliz 
z~nginliği büyük zararlara uğrar. 
Yeni f!Ümrük kanununda transitin, 
gümrük memurlarının takdirine ter
kedilmi~ olması, siddetli münakaşayı 
mucip olmokta, liberal kararl'!ah•" a
tet?li tenkitlerine maruz kalmakta-

Hitlel"' in tertip etmiı olduiu nümayiıle· 
rin ecnebi mernJeketlerinde basıl ctmit 
olduiu t .. iri son derece dikkatle takip 
etmektedir. 

bilbaaaa Pa-
riat~n almmıı birçok telıraflar neıret

melııt.tedir . Ba telsraf1arda Almanyanın. 

haricinde Hitler'in pek az bir zamaa, 
yani birkaç ay batta birkaç hafta sonra 

i.ktidar m evkiine celeceii suretindeki be
yanat biç te hiffetl• te(i.ldri edilmernekt 

M . Sze'oin. n.a•1onalist uoıurlar tara
fından Üzeriade icra edilmekte olan ta
ZJ'İke raittıen, ameli olmaktan ziyade hu
luıki ol.an bi.r takım ihtiraz b.1ıtlan der
meyan etmek auretile kararı kahuJ etme-
ie mütemayil bulunduiu zan.o edilmek· 

ANKARA, 7 (Telefonla) -Yeni kontenjan listelerinin h 
lığı üç aylık olmak üzere ikmal edilmittir. Listelerin çarşa 
günü heyeti veki.lede tetkiki mukarrerdir. Her ay için tesbit 
len idhali.t mikdarı kıymet itibarile 8 milyon Türk lirasını t 
vüz etmeyecektir. Tıbbi ve kimyevi ecza kontenjan listesine 
hil edilmeyerek bunların memlekete idbali serbest bırakılmış 

ismet Pş.nın nutku olduğunu kaydetmektedir. 
. 1 tedir. Bu karar projesi hakkında zaruri 

Ecnebı memleketlerde basıl olan bu f olarak bir itilif ha"I olacafı tahmin e-
aksUlimeller, salihiyeltar siyaıi mahafil- dilmektedir . 
de bir nebze netesiı:lik te•lit etmektedir. 
Bu mahafil, Hitler'in gözlerinin Ye ha· 

reke tlerinin bilhassa Pariate bu kadar 
nazarı dikkati celbetmesine hayret et
mektedir. Ba., dikkatin yerinde doiru 
olmadıiı •Öyleıunekteclir. Filhakilc:a k11y
d e ,ayandır ki Hitler'in hareketi kar,ı
sında Alman hülı:Umeti tam bir sükUt 
muhafaza etmekte olduiu halde h.üln~

metle •ıkı surette temasta bulunan •İ· 

ya al mahafil, "Hitler tehlikeai me•cut d e 
i ildir." demektedir. Hitler, bülc:ümeti i

dare etmek için hiçbir zaman 18..zım olan 
ekseriyeti elde edemiyecektir. Bir de Na
zi• fırkası diifmüt olduğu tenakü ı ların 

tesiri ile kendi kendine inhilal eyliyec:elr:

tir. 

Bu tesell i verici teminatın doiru ol-
duğuna inanma lciatenileceii tabiidir.Fa
kat maatt&easüf tecrübe. ayni mahafi.lin 
aiyasi tah.minlerin u ekseriya vukuat ta

rafından tekzip edilmit olduğ unu aöster· 

mittir. 

Hitler At1usturgadan 
geçecrk 

ViYANA, 7. A..A.- Avusturya hükü.
tneti, Hitl•r'e yolda durmaması ıartile 

Avusturya topraiından seçmek ıuretil• 

Romaya aitmeaine mezuniyet ••rmittir. 

lspanya'da yeni bir 
siyasi fırka 

MADR1T, 7 (A.A.) -Mad 
ritte içtimai müdafaa fırkaıı na 
mile yeni bir siyasi fırka tqek 
kül etmittir. Bu fırka netretti
ği gayet şiddetli bir beyanna
mede takip edeceği gayenin po 
litikaya ve politikacılara karşı 
mücadeleye girişmekten ibaret 
olduğunu tasrih etmiştir. 

Hindistan'daki Müslü
man akal-

liyeti ne istezor? 
YENi DELHEY, 7 A.A.

Hit müslümanları birliği mecli 
si, müslümanlarm hukukunu hi 
maye bahsinde İngiltere hüku
metinin kararmı ilin etmemis 
olmasından dolayı memnuniyet 
sizliği izhar etmiştir. Birliğin 
içtimaında miislümanlann 
memleektin idaıi ve siyasi teş
kilatı ile müstakil parlamento
da bulunacak olan müslüman 
mümessillerinin mikdarı hak. 
kındaki metalibi tekrar edilmiş 
tir. 

Varşova ziyareti 
BELGRAT, 7 (A.A.) 

Varşovadan avdet eden Yugos 
lavya Hariciye Nazırı M. Ma
rinkovicch, seyahatini Lehis
tan, Yugoslavya dostluğunun 
bir tezahürü ve Lehistan tara· 
fından hararetle temenni edilen 
bir mesai iştirakinin mukadde
mesi olduğıınu matbuata beyan 
etmiştir. Mumaileyh, M. Za
leski ile be .. aber siyasi ufuk et 
rafında geniş bir devir yapmış 
olduklannı söylemiştir. 

lngiliz Ticaret nazırmm liberal ol 
ması, yüzde elli gün1rük kanununun 
bir liberal Ticaret nnzın zamanında 
geçirilmiş olması, batından tırnağı
na kadar liberal olan ve bütün ömrü
nü liberalizm gayesile geçiren bir in 
sım lngiliz nazariyatçı ve tatbikatçı 
lan için acı ve garip telikki olunu. 
yor. O nazır ki, intisap ettiği iktısat 
melttebinin prestiji'ni düıünmeyerek, 
gümrüğün mali değil, ik~•1adi mak
ıatla vazolunduğunu bilhassa beyan 
etmiş bulunuyor, yani mali maksat. 
la vazolunduğunu söyleyerek dahi 
vaziyeti kurtannağa lüzum görmü
yor •.•. 

2 - Eşya fiatları 
düşüyor 

On altı memlekete ait toptan eşya 
fiatlerini, (mukaı ·e•e edilebilmek i
çin müş'irelerle) aşağıdaki cetvelde 
neırediyoruz. Cetvel, her mcınkke
tin 6 senelik eşya fiati temevvücünü, 
harpten evvelki 19Ia senesinde aynı 
eşyanın fi~ti 100 olduğuna !Öre !{ÖS 

M. Briand, saat 15,30 da M. Yoc1ılza
••J"ı kabul edecektir. Müteakiben 12 ler 
komitesi •a.al 17 de toplanacakbr. 

PARJS, 7. A-A..- Cemiyeti akvam ka
rar projesiniıı JaponJ& tarafından kabulu 
ıimdi temin edilmit sibi ıöriinmektedr, 

Çlinkü y.lnız iki nokta muallakta kalaaıı 
ve bun.larda berhansi 

kuu muhtemel ıörülmekte bulunnıuttur. 
Bu noktalardan birisi tahkik komisyonu
na müteaUiktir ki. Cemiyeti alnam ba 
hus111ta Japon noktai nazarnu kabul et· 
mek.le beraber formülün deiiımeıi.ıtıi ta· 
lep cyJemiıtir. Diğ eri de, haydutlara ka.r 
f ı kullanilacak müsellah kuvvetin tanı İ• 
tima li meselesine d a ir Cemiyeti ak.am 

tarafından telkin ediJmi t olan ı:nütabeka
te aittir. 

Japoıa hükUmeti, jeneral Tch.anl' Sue 
Liaoa'ın Çin aakerlerinin büyük dıvarın 
içine ihtiyari ricatleri meselesine tekrar 

a •detedeceiini ümt eyle mekte •• kendi 
a rzularil• çekilmedikleri takdirde onlan 

i.cbar etmektedir. Zira, bu tenlilr:e men· 
bar ortadan kalmaddcı;a sulhun İstikrar 

bulanuyac:aiına Japonlar emindirler. 

Hükümet makamatt, Çin askerlerini 
Çin dahilinde aayri muntazam bir ıulhe 
dütürecek bir d..rbe vurmağa ve hareka
hn merkeziai bü:rük dı•ar nuntakasında 

temerküz ettirmeii de dütiin.müyor d.e· 

iillerdir. 

Çinliler, müdafaa tertibatı 
alıgorlar 

TOK.IO, 7. A.A.- Moukden'dea Rn.· 
ao ajan•ına selen bir t•larafname Çin
lilerin Kiatcheouda •e Pekin il• Ti ... 
Tsin arasındaki se•kUlceyı noktalarında 

,.eni müdafaa tertibab almakta oldulı:la
rmı bildirmektedir. 

Nankin'de örft idaf'fl 
ildn edildi 

LONDRA, 7. A.Jı..- Oaily Mail p
cetesi:oin Clu.n•haidan istihbarine cör-, 
Japonyaya karıı harp ili.runı iıtey•ll ta
lebenin ih.daı etmiı olduklan Tuiyet. 
kartı koymak üzere mezkG.r ıehre aci.lea 
aıker celbedilmiı ve bir örfi idare ilin 
olunmuıhlr. 

Tchang • Sue - Liang'ın 
müract!atları 

LONDRA, 7. A.A.- T olriodan Renso 
ajanıına bildirildiiine cöre Tclaaal' Sumı 

Liana, terbi. edilmiı askerler• tel.raf
la müracaat ec:lerelıı: bir ı&nüllü ord.uıa 

•Ücude setirmelerin.i talep etıniıtir. 
Mumaile.,.ll, tacirlerle •an.ayi •babına 

da müracaat ederek Japonya aleyhinde 

•ati mikyasta faali,.ete seçmelerini iste

mittir. 

Ciddi çttrpışmalar 
LONDRA, 7. AA. - Moukd-'dea 

Reuter ajansına bildiriliyor: Japonya tay• 

yareleri, Moukden'İ• cennbi sarbiıiıacle 

kiiıt K.uns Vai Fou •e H•i•·Mia Ta• 
,.akiniftde Vıa Finl' Taideld Çinli haydut 
çetelerini bombardıman etınıiıtir. Çinlilaır 
den takriben 300 kitinin telef olmaı ol• 
duiu. söylenmektedir. 

Moukden'in timalinde T dıana· T ouda 
ela Çin eılıı:iyaıu i"' .. bjr muharebe Yalnıa 
aelmit olduiu haber verilmektedir. 

Yugoslayya parla
mentosunda 

BELGRAD, 7 A.A. - Parlamen
to mesaisine tekrar batlamııttr. 

ANKARA, 7 (Telefonla) - İamet Paşa tasarruf haftasını 
nasebetile nutkunu Halkevinde cuma değil, cumartesi irat 
cektir. 

Ankara hapisanesin
den iki mahkum kaç 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Dün gece Ankara hapishanesi 
den iki mahkiim firar etmiştir. Bunlardan biri ölüm cezası 
mahkiimdur. Evrakı temyiz mahkemesinde bulunmaktadır. la 
Sadıktır. Diğeri de sirkat fiilinden iki seneye mahkum Hasand~ 
Bunların hapishane gusülhanesinin üzerindeki pencere demirle!' 
ni kesmek suretile dama çıkmışlar ve surların üzerinden iple yef
inmeğe muvaffak olmuşlardır. Jandarmaların surlar üzerinde ıı 
bet bekledikleri mabat ile bunların firar ettikleri yer arasında 
pey mesafe bulunduğundan jandarma firarileri görememiştil 
Müddeiumumilik bugün aktama kadar hadisenin tahkikatı i~ 
meıgul olmuş, mahkiimların yakalanmaları için icap eden ted' 
birler almmııtır. 

Transit eşyasının memlket dahilin· 
de kalması temin edilecek 

ANKARA, 7 (Telefonla) - lktısat vekaleti transit qyasıoıJI 
memleket dahilinde kalmamasını temin için depozito esasının il 
daamı temin edecek olan kanun projeıini hazırlamıştır. 

Kuşpalazı seromu itilafnamesi 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Meclis 11ıhhat ve içtimai mua\ff 

net encümeni kutpalazı seromu baklandaki beynelmilel itilafn'' 
meyi tadilen•Pariste tanzim ve imza edilmit olan bey.nelmilel ıııf 
kavelenin tasdikına dair olan layihayı müzakere ve kabul ederei' 
heyeti umumiyeye aevketmiıtir. 

Samsunda rekzedilecek 
gümrük resmi nasıl 

olan heykeliıı 
verilecek? 

ANKARA, 7 (Telefonla) - Samaunda rekzedilecek heyke
lin ııümrük resminden muafiyeti hakkında Samsun meb'usları• 
nın Meclise tevdi ettikleri kanun teklifi Maliye encümeninde ro~ 
zakere edilmiı ve bu heykelin gümrük resminin Taksim heykeli 
gibi Maarif bütçesine ili.ve edilecek tahsisatla tediyesi takarriil 
etmiştir. 

Gümrük başmüfettişleri Ankarada 
ANKARA, 7 (Telefonla) - Gümrük başmüfettitlerinden R' 

if-ve Tahıin Beyler gümrükler umum müdürlüğünün daveti üze
rine ıehrimize gelmiılerdir. Başmüfettiılerin daveti gümrükler· 
de yapılacak bazı ıılabat ve alınacak tedbirlerle alakadardır. 

Teşkilatı esasiye kanununun 95 inci maddesi 
ANKARA, 7 (Telefonla) -- Tetkili.tı esasiye encümeni ı,

ııünkü içtimaında teşkilatı esaıiye kanununun 95 inci maddesi· 
nin tadili projesine mülbak bütçeler tabirinin de ili.veaini karar al 
tma almıftır. 

Sabık Adliye müsteşan tekaütlüğünü istedi 
ANKARA, 7 (Telefonla) Vekilet emrine alman Adliye müı• 

tetarı Ferit Bey tekaütlüğünü talep et.mittir. 

lktısat Encümeni ve Halil Beyin teklifi 
ANKARA, 7 (Telefonla) - İktıaat encümeni İzmir meb'usll 

Halil Beyin kanuni teklifini önümüzdeki hafta zarfında tetkik ve 
müzakere edecektir. 
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Yarın ,Oda'da ühim mesel er gor sülecek .. 

i Ekonomi 

, Oda meclisinde yarın 
hararetli bir içtima var· 

Bu içtimada bazı m!'ddelerin 
borsada muamele görmesi 

meselesi müzakere edilecek 
Ticaret Odası meclisi yarm 

bir içtima yapacaktır. Oda mec: 
!isinin bu içtimaında oldukça 
mühim meselelerin müzakeresi 
ruznameye konulmuıtur. Bil
hassa geçen içtimada birçok gü 
rültü ve münaka9alara sebep 
olan ve nihayet riyaaet tarafın
dan müzakeresinin tehiri zaru
reti hasıl olan bazı maddelerin 
borsaya idhali meselesi vardrr. 
Zeytin yağı, susam, ha9ha9, a
raıit, ayçiçeği, pamuk, keten 
yağlarile beyaz ve katar peynir 
lerinin Ticaret borsaamda mua 
mele görüp görmemesine bu 
içtimada kat'i bir karar verile
cektir. 

Bundan maada ruznamede 
lstanbul'da beynelmilel bir ser 
gi tesisi tasavvur olunduğu tak 
tirde bu serginin ne ıekilde ol
ması lazım geldiği hakkında 
Oda idare heyetinin verdiği ka
rar da bulunmaktadır. 

Almanya'da yeni bir 
tedbir 

Almanya hükômeti bazı 
rnemleketlerden alman gümrük 
tarifesile döviz temevvücatını 
sür'atle telif edebilmek için ta
rifede icap eden tadilatı yapa
bilmek salahiyetini almıştır. 

Yunanistan'da şeker ve 
buğday inhisarı 

Yunan hükômeti buğday ve 
şeker idhalatmı inhisar altına 
almak için bir kanun projesi ha 
zırlamı~tır. 

Bu proje mucibince buğday 
ve şeker idhal inhisan Yunan 
Ofisine verilecektir. Ofis buğ
day ve teker siparışlerini top
layarak bu siparitleri mukabi
linde Yunan mahsulü alan 
rnemleketlerden temin edecek
tir. 
Muamelatı nakdiye 

müdürü geldi 
Maliye vekaleti muamelatı 

Sinemaclların 
Teşebbüsü 
llekdlet Ankaraya giden 

heyetin izahatını 
nazarı dikkate aldı 
Son idhalat listesi mucibin

ce sinema filmleri de tahdide 
to.bi tutulmuıtu. Bunun üzeri
ne İstanbul sinemacılan ayda 
800 kilo filim lizım geldiğini 
Ticaret odasına bildirmişler, 
diğer taraftan da İpekçi kardet 
lerden İsmail Beyin riyasetin
de bir heyeti vekaletle temasta 
bulunmak üzere Ankaraya gön 
dermitlerdi. Bu heyet avdet et 
ıniştir. 

Vekalet heyetin verdiği iza
hat nazarı dikkate almıı ve 
kendilerine bu ayın 20 sinde 
cevap vereceğini bildirmiıtir. 
lktıaat vekaleti diğer aylar zar 
fında İatanbula kaç kilo filim 
getirildiğini tetkik edecek ve 

cede fiat çıkıtı gösteriyorlar. lngilte 
rede fiat çıkışının eylulden başlama
•rnın sebebi, altm standardın terke
dilmesile ba§layan inflacyon tarzın
daki para tesirlerine atfetmek İcap 
eder. 

3 - Rus buğda
yının hücumu de

vam etmeyor 
Rus buğday hücumunu kesti. Bu 

lnevıimde yalnız 801,000 kortcr huğ 
doy ihra ; edildi. Halbuki ı.e. sene
lik planda bu mevaim için tahmin e
dilen 2,367,000 korter idi. Bu hadise 
•hemmiyetlidir. 

Eğer kıt ve yaz hasatlarımn top· 
la.ndığı dört nyı, temmuz, ağustos, 
eylı.il, birinci teırin aylarını, müııire
lerile beraber tetkik edeı·oek, bu QY· 
larda toplanması beş senelik pliır.a 

nakliye müdürü Sırrı Bey dün 
Ankara' dan ıehrimize gelmiş
tir. 

Sırrı Bey burada son vazi
yeti müteakip tahaaaül eden 
kambiyo vaziyetini tetkik ede
cektir. Sım Beyin buradan lz
mir'e gitmesi ihtimalı vardır. 

Amerika, hazine bono-
ları ihraç ediyor 
VAŞİNGTON, 7 A.A. -

Amerika hazineai, IS kinunu
sani 1931 tarihinde bir sene va
deli ve yüzde 31/ 4 faizli 600 
milyon dolarlık hazine bonola
rı ihracına tevessül edecektir. 

Bundan batka, 6 ay vadeli 
yüzde 23./4 faizli 300 milyon 
ve 9 sene vadeli, bu bonolar, IS 
kanunusanide inkiza edecek o
lan 1 milyar 100 milyon bor
cun tediyesi maksadile ihraç e
dilmektedir. 

Fazla olan 200 milyon; IS 
mart 1932 tarihine kadar hüku 
metin emrinde kalacaktır. 

Kambiyo Borsası 
Js1erlln 692,50 .) Kuron J6.,J9,00 

Dolar 0,47,30,00 Şilin( •.19,22 

Frank --U,oa B Pez.eta 5,67,40 
- -

Liret 9189000 '' RaHmark 2.06,0C 
·------ ·-~-------ı 

Frank B. 8,58,70 Zloti 
- - _'..._ - -----· 
Drahmi 37.22,# Penıa 3,61,.0 

I • - -
Franlı: l 2,42095 ~ Ley 81,67_ 

Le•a ~,05.00 Dinar 21,17.74 
-
florin t,17,50 . Çervoneç 

Borsa 
harici { 

Altın 
Mecidiye 
Banknot 

862 
51,00 

1142 

Esham ve Tahvilabn nevi 
lııstlkraı.ı dahili 00,00 
Dilyunu mu .. bhlde 15.00 
lkromlyell Demlryolları 2,50 

Tek başına hava 
Yollarında 
Dün şehrimize Berlinden 
bir kadın faggarec: geldi 

Dün §ehrimize ElliBeinhoru 
isminde bir Alman kadın tayya 
reci gelmiştir. Elli Beinhorn ev 
velki gün Berlinden hareket et
miş ve dün saat 14 buçukta 
Yeşil köye inmiştir. T a-yyareci 
kadın buradan Bağdada ve ora 
dan Buşir Singapur ve Bali a
dasına gidecektir. Beinhorn bu 
seyahatini yalnız batına yap
maktadır. Geçen &ene de bir 
seyyahat yapmış ve gene yal
nız olarak Garbi Afrikaya git
mi~ti. 
••••-••••••••••••• .. -•••-•••-•"•-'•••••-
ona göre muayyen bir miktar 
tesbit edecektir. Vekalet geçen 
ay zarfında şehrimize 120 bu 
ay da 160 kilo filim idhaline 
müsaade etmiştir. 

göre lazıın olan mikdarlarla hakika
ten toplanan mikdarlar ara11nda hay 
lı farklar ııcrünür. 

Temmuzda toplanması lazım gelen 
buğday mikdarının yüzde 114 ü top 
landı, yani fazlasile. Fakat ağustos 
da bu niıbet yiizde doksan yediye 
düıtü, eylulde yüzde 69 a ve birinci 
teırinde de % 52 ye düıtü. Bu ra
kamlar, Rusyada yaz hasadının çok 
fakirane olduğunu gösterir. 

Malumdur ki Rusyada yaz hasadı 
kıı hasadından ehemmiyetlidir.. Bu 
sebepten yÜksckçc nisbet gösteren 
temmuz ve ağustos aylarına nazaran, 
düıük ralıiam ırüsteren ey)iı) ve birin 
cİ teşrin rakamları çok manidardır. 

Yeni sonbahar zeriyatı nasıldır? 
Sonbahar zeriyahnın ümit verici ma 
hiyette olmadığını ırene rakamlar ve 
müşireler göstermektedir. Bu sene 
sonbahar zeriyatr 92,400,000 akr 
(hir hektar, yani yüz metre murab
baı 2,471 akr) dır. Halbuki geçen 
sonbahar zeriyalı 96,300,000 akr idi. 
Şu halde bu sene 4 milyon akr kadar 
noksan ekilmi;tir. 

Vilayette 

Muhiddin Bey 
Fahri aza 
Mülkiye cemiyeti Va
liyi fahri azalığa aldı. 

Mülkiye mektebi mezunları Ce
miyeti tarafından Vali ve Belediye 
reisi Muhittin Beyin cemiyetin fahri 
azalığına kabulüne karar verilmiıtir. 
Muhiddin Bey Hukuk mezunudur. 

İskan umumi müdürü 
lakin umumi müdürü Akif Bey 

dün Vali muavini Fazlı Beyi ziyaret 
etmiıtir. 

Aldığımız malumata göre ,yeni 
iskan kanunu hey'eti vekileye tev
diolumuıtur. 

Halikanlı aşireti 
Halikanh aşiretinin bet vilayete 

iskanı ikmal edilmittir. 
Kendilerine ev ve tarla verihnİ§

tir. 

Mahkemelerde 

130 bin 
Liralık dava 
Defterdarlık eski bir 

alacağı istiyor 
Umumi harpte müteıekkil ''Tüı-k 

dostluk tirketi" o zaman askeri de
miryollar ve limanlar idaresile bir 
hesap ihtilafı vardı. Bu idare bilaha
re lağvedilince, beaRpları da Maliye 
ye ıeçmişti: Ahiren Defterdarlık 
bu tirket aleyhine 130 bin lira ala
cak davaaı açr.uştır. O zaman bu tir· 
keti teşkil eden zevat şunlardı: Sa
bancalı Hakkı, kardeşi Baki, Karasu, 
sabık hanedan damatlanndan mer
hum Salabattin Ali ve Salah Cimcoz. 
Beyler. 

Bir tehdit davası 
Galatada Despina isminde bir ka

dınla Hasan iıminde bir adamı teh
dit ebnekten maznun arabacılar 
kahyası Hayri efendi ile Meyhaneci 
kasap Abdullabın ve Arif, Hasan ig. 
minde 4 kitinin muhakemelerine 
dün ikinci cezada devam edilmiş, 
kasap Abdullah ıimdiye kadar hiç 
mahkiimiyet ve sab:kası olmadığını, 
tehdit edildikleri söylenilen ıahısla
rı da tanımadığını, böyle bir vak'a. 
da alaka11 bulunmadığını söylemiı, 
muhakeme mahkemeye ıelmemiı O· 

lan maznunlardan Arifin zorla celbi 
ne karar verilerek başka bir gÜne bı 
rakılmııtır. 

Hareket gazetesi davası 
Hareket gazetesinde ve tütün 

mecmua11nda Herman Spirer tirketi 
hakkında hakaretamiz neşriyat yap 
maktan maznun Sait, Fahri Kemal 
ve Suat Tahsin Beylerin muhakeme 
!erine dün ikinci ceza mahkemesinde 
devam edilmit, evvelce bu davadan 
ayrılarak rüyet edilmiı ve beraetle 
neticelenmiş olan ıantaj da-.asının 
kararının celbi için m"hakeme baı
ka güne kalmıştır. 

Bir neşriyat davası 
Hacivat gazetesinde "'Martaval~göz 
boyanak için mi?,. ~eorlitvhalı yazı 
Halkı kanunlara knı·şı gelmeğc teş
vik eder mahiyette görüldüğünden 
Neşriyat müdürü Bürhaneddin Ali 
Bey aleyhine ikame edilen davamn 
rüyetine dün üçüncü ceza mahkeme 
sinde batlanılmııtır. Bürhaneddin 
Ali Bey o yazının böyle bir mana i. 
fade etmediğini söyliyerck, kendini 
müdafaa etrr.;ş, iddia makamı da be
raetini İsteınittir. 

Muhakeme kararın tefhimi için 
başka güne kalmıştır. 

Arnavut Süleyman 
tevkif edildi 

Papagan barmda fazla içki~en 
zehirlenen Sofyayı barda masasına 
davet etmiş olan sabıkalılardan Ar. 
navut Süleyman evvelki ııün tevkif 
edilmiıtir. 

Rus buidayı diyince geçen seneki 
dumping hatıra gelir. Ve bu sene de 
aynı oyunun devam edip ebneyeciğ 
düşünülür. Fakat vaziyete bakılrrsa 
bu sene Rusların cihan buğday piy:ı
sasını tesir altında bulundurabilecek 
lerini kabul ebnek mümkün olmaz. 

Gümüş para 
olacak mı? 

Altın ortQdan çekilince, nazaı·lar 
gÜmüşe döndü. Harpten evvelki çif. 
te para, yani altın, gÜmüı para cleT
rinin hatırası canlanmaya batladı. 
Gümüşün yeniden para olarak teda
vülünü İsteyenler çoğalıyor. 

Son zamanda lngilterede sıkı bir 
münakaşaya tabi tutulan bu meıele· 
nin hareket noktası ıudur: Dünyada 
altın, milletler arasında fena tevzi e· 
dilmiştir. (maldiıtribution of gold) 
Al tının dörtte üçü Amerika ve Fran 
sada kapalı kalmı§lır. Altının tabii 

INarhtan sonra eti daha 
pahalı mı yiyeceğiz? 

Etin şimdiden pahalanması mev
sim icabından ziyade bir 

manevra telakki edilmektedir 
Şehir meclisi tarafından İntihap 

edilen et komisyonu ete narh koy
mak kararını verdi. 

Bu karar her tarafta bir merak 
uyandırdo: Acaba narh konulduğu 
taktirde et fiatleri ucuzlayacak mı, 
yoksa pahalılaıacak mı? Hemen her 
kes bu suali soruyor .•• 

Biz bugünkü et fiatlerini ve narh 
tan sonra fiatlerin alması ihtimali 
olan §ekli tetkik ettik ve §Öyle bir 
neticeye vardık: . 

Ete narh konma kararı verildik
ten sonra, ilk tebeddül et fiatlerinin 
sür'atle yükaelmeaile baıladı. Şu kı
sa müddet zarfında et fiab on kuruş 
yükseldi. Kasaplara nazaran bu hal 
mevsim icabıdrı- ve tabii telikki et
mek lazımdır. Halbuki narh mevcut 
fiatler nazarı dikkate almarak va-

Poliste 

zolunacağmdan alakadarlar bunu 
kasapların yüksek narh koyclurma11 
için bir manevra11 teliiklı:i etmekte
dirler. Ete narh konulmasile bugün
den farklı bir vaz:yete eriıilemiye
ceği kanaati umumidir. Narh et fiat 
lerini ucuzlatmak için bir sebep te
lakki edilmemektedir. 

Yalnız bu tetkikatı yaparken ıa
rip, fakat calibi dikkat bir safha ile 
karıılqbk: 

Hayvan bonasmda kesilecek hay 
vanlann etleri resmi alınmadan fÖY 
ledir: Karaman 16, dağlıç 21, kıvır
cık 18, kuzu 22, keçi 12, dana 9, 
manda eti de 8 kuruştur. Kasaplarda 
ise koyun eti 65 - 90 kurut arasın· 
da satılmakta olduğu nazarı dikkate 
alınırsa etin niçin ve ne derece paha 
h yendiği nazarı dikkate çarpar. 

Bir tayfa denize 
düştü ve kayboldu 

••••••• 1 

Polis tahkikat yapmaktadır 
. Haydarpafa nakliyat ambarında 

katip Hamit efendinin Rusçuklu 
Hasan reis idareaind•ki lstanbul li
manına mukayyet •tHaydar reis" is
mindeki molörü, dün sabah Meyve
hoıtan bot elma sand;klan yüklet
miş, bunları Haydarpafa'ya götü· 
rürken, Ahırkapı feneri önünde mo· 
törün baş taraıfında bulunan tayfa
dan lnebollu lsmail ~<111İze dütmüı 
ve kaybolmuıtur. Tahkikata devam 
olunmaktadır. 

Keyf için silah 
Tophanede Karabat mahallesi sa

kinlerinden sabıkalı Arap Reşit, ev 
velki ııece lıtiklil caddesindeki Kris 
tal birahanesinde kafayı tütsülemiş, 
beş altı el tabanca abnııtır. Zabıta 
tahkikat yapmaktadır. 

Bir çocuk mangala 
düştü 

Sirkecide Dcmirkapıda 31 numa
ralı evde oturan seyyar satıcılardan 
Hayım efendinin zevcesi Roza ye
mek almak için mutfağa inmiş, bu 
esnada odada oynamakta olan iki 
çocuğunc!a;ı yedi yaşındaki Ra~el 

mangala düşerek, yüzünden ve ko· 
!undan yarumıtır. Raşel Balat muse. 
vi hastanesine yatırıJmı~ tır. 

Bir çocuk yaralandı 
Eyüpte Koca Çe~me caddesinde, 

Romanyalı Abdullah efendinin idare 
sindeki ~833 numara! : araba, ""Tülb"n 
tçi sokağında 2 nurr.nralı hanede o
lurAn lbrahim efendinin dört yaşla
rındaki çocııfru Rahime çarpmış, Ra. 
him hafifçe yarıılanm:ıtır. Arabacı 

yaka1anmr~, çocuk tedavi albna 8.lın
mışbr. 

Bir kadına motosiklet 
çarptı 

Evvelki gün Sultan hamamında 
45 yaılarındaki Servet Hanıma, 

hayvanat müderrislerinden M. Ha· 
vasın bindiği motosiklet çarpmıı, 
kadın yaralanmıştır. Servet Hanım 

ve iktısadi hareketleri vardır. Bu ha
reketlere mani olmak demek, altının 
vazifesini yaptırtmamak demektir. 
O zaman altın yerine bir diğer ma
den, mesela ııfunüt ikamesi dütünü
lebilir. 
Gümüşün, bu yirmi ıenedir unutul 

muş metaın etrafında çıkarılan giirül 
tü, altın •loku tükenm.iı memleket
lerden geliyor. 

Fakat arada giimüş fiatı düıüyor. 
Bunu gümütün para olmaktan çıkma 
sına atfedenler var. Onlara göre, 
madem ki ııfunüt para değildir, elbet 
le kıymeti düşecektir. Yalnız tunu 
söylemek lazımdır ki, gerçi gümüş 
garpte para olmaktan çıktı, fakat 
şarkta ııümüı lıili para olarak teda
vül ediyor. Bu ııün Çin ve Hindistan 
da mübadele va11ta11 güınüıtür. 

Şu halde gümüşün fiatindeki su
kut bir batka surette izah edilmeli. 
dir. Mesela senelik ıümüı istihıalatı 
nın artması ile .... 

tedavi eltına alınmış, M. Havas ya. 
kalanınıştır. 

Yang?n 
Dün akıam Eminönünde Mimar 

Kemalettin caddesinde, Köprülü han 
albndaki 31 numarada köseleci Ne
sim Artidi efendinin kösele dülr.kiı

nmdan yangın çıkmıı, bir miktar kö
sele yandıktan sonra ateş ıöndürül

müttür. Yangının nasd çıkbğı anla
ıılamamı§tır. Tahkikata başlaıumt
tır. 

Liman şirketi 
Tasarruf yapıyor 
Memurlar badema nasıl 

maaş alacaklar? 
Liman ıirketi varidatı ıon 

zamanlarda mühim mıktarda 
azalmış olduğundan tirketin 
memurin ve müstahdemin ma
aşlarında mühim mıktarda te
nezzülü icap ettiren bir formü
lün tatbikine başlanmıştır. 

Kanunuevvelin birinden iti
baren idhalatın tahdidi dolayı
sile varidatın azalacağı nazan 
dikkate alınmış ve memurin ile 
müstahdeminden bazılarının va 
zifeden çıkarılması zarureti ha
sıl olmuştur. Fakat kış ortasın
da bu şekil doğru görülmediğin 
den yeni bir formül bulW!muı
tur. Bu formül mucibince me
murlar maaşlarından nısfını 
maaş oluak alacaklar, diğer 
nısfı için ay 25 gün heseabile 
çıkacak harici kısmet bir gü~ 
lük yevmiye olarak verilecek
tir. 

Baro dün toplanmadı 
Baronun dün saat üçte heyeti u

mumiye içtimaı yapmruıı mukarrer
di. Fakat içtimada ekseriyet temin 
edilernediiinden 21 kinunuevvele 
tehir ve talik olunmuıtur. 

fiatine ehemmiyet veriyorlar. Zir.ı 
dünya ıümüı istihsalinin yüzde yet 
mitini Amerikalılar kontrol ediyor
lar. Bu itibarla onlar ırümüıün yiik
ıek fiatte olmaaile pddetle aliıkadar
dırlar.Gümüşü kıymetlendirme cere
yanının bilhassa Amerikadan ıelme 
si bir tesadüf değil, bir zanırettir. 

Fakat giimüşün kıymetlendirilme
si aynı zamanda Çinin ve Hindiata
nın ihracat Jruwetini azaltacak, bu 
sebepten İftira kabiliyetlerini indi,.. 
cektir. Yani neticede bu iki ülkenin 
lngiltereden yaptıkları iştira azala
caktır. Görülüyor ki gümüt fiatinın 
çok çıkması lazmı, Amerikalıların 
menfaati için... Gümüş fiatının çok 
çıkınama11 liızım, f ngilizlerin menfa
ati için. ... 

Tezatlı bir mesele. Bu mesele ıu 
günlerde, Londradaki Amerika tica
ret oda&1 ile Londranın alakadar ,__ 
hafili arasında hararetle müzakere e 
dilmektedir. 

Bir günlük 
Fark 
Bazı mütekaidler mal 

müdürlüklerini 
vilayete şi:{ayet ettiler 

1 Kanunevvel buhran vergi
sinin tarihi netrinden bir gün 
evvel Fatih ve diğer birkaç mal 
müdürlüğüne bazı mütekaitle
rin ikramiye havaleleri gelmiş, 
fakat o giin verilmemiştir. Erte 
si gun ıse buhran vergisinin 
tatbikma geçildiğinden, kanun 
mucibince bu ikramiyelerden 
dahi vergi alınması lazım gel
miştir. İkramiyesi gelen müte
kaitler ise havaleleri buhran 
vergisinden bir gün evvel gel
mişken, tediye edilmemesi yü
zünden ve bu teahhura da mal 
müdürlüklerinin sebebiyet ver
diklerinden bahisle, kendilerin 
den alınmak istenen vergmın 
malınüdürlerine tazmin ettiril
mesini istemektedirler. Müte
kaitler bunun için vilayete mü
racaat etmişlerdir. 

Fatih malmüdürü bu mese
le hakkında dün bir muharriri
mize ıunları söylemiştir: 

- Buhran vergisinin neşri 
tarihinden bir gün evvel havale 
!eri gelen tekaüt ikı·amiyelerin 
den alınan buhran vergısını 
malmüdürleri tazmin etmeğe 
mecbur değildirler. İkramiye, 
havalelerin muamelesi bitme
miş olduğundan verilmemittir. 
Buhran vergisinin netrinden ev 
vel ikramiye almaya istihkak 
kazanıp ta, ikramiyeleri tediye 
olunamıyanlar, vergilerini öde 
meğe mecburdurlar. Malul ikra 
miyelerinden ise vergi alınmaz. ..... ' 
Halil Beyin 
Hesapları 

Alakadarlar İzmir meb
usunun yanlış esas 

tuttuğunu söylüyorlar 
Müstakil lzmir meb'usu Halil Be 

yin B. M. Meclisine bazı maddelerin 
idbalinin men'i hakkındaki teklifi ik
tisdi mebafilde ııün ıeçtikçe daha faz 
la bir alaka uyandırıyor. Halil Bey, 
13 kalem eşyanın men'i idhalini tek· 
lif ediyor. Bunların içinde, Çay, ka
kao gibi mükeyyefattan addedilen 
maddeler, mevaddı giclaiyeden bir 
kısım qya ve daha da bir çok meval 
var. 

Halil Bey bu eıyaya verdiğ;miz 
paranın 25 milyon lira olduğunu 
söyleyor. Halbuki alakadarlar Halil 
Beyin ıösterdiği rakkamlarm haki
kate uygunolmadıiını iddiada etmek 
tedirler. Bi., bu ciheti tetkik ettik: 
Halil Bey idhalinin men'ini istediği 
maddelerin bilhas•a 1929 seneıi zar
fındaki idhalatıru nazan dikkate al· 
mııtır. Hatta buradan baılamakta
dır. 1929 ıenesinden beri, bilhassa 
Halil Beyin zikrettiği maddelerin id
halatı mühim miktarda azalmışbr. 
Hatta bu senenin ilk on ayı nazarı 
dikkate alınırsa geçen seneye naza
ran tenezzül görülür. 

Diier taraftan 929 senesi anar 
mal bir senedir. Çünkü 1929 da ye
ni gümrük tarifesi tatbik edildiği j. 
çin, tarifenin tatbikinden evvel gö
rülmemi§ tekilde fazla idhalit yapıl
mı§tL 

Bu itibarla Halil Beyin gösterdi
ği rakkamlarla alakadarların ıöster. 
diği rakamlar arasında bir fark hasıl 
olmaktadır. Fakat netice itibarile 
Halil Beyin idbalini men'ettiii me
vat memleketin oldukça mühiın bir 
servetini çekmektedir. 

1 dbalinin men'i istenen menttan 
1930 senesinde 3,570,273 liralık kah 
ve, 1,241,080 liralık çay, 9,270,889 
liralık ıeker idhal edilmittir. 

Taşra ya tayin edilen 
polislerin maaşlan 
Emniyeti umumiye müdürliiiün

ce muhtelif vilayetlere tayin edilıniı 
olan 1 stanbul kadrosuna dahil ko
miser, komiser muavini, ve polis e
fendiler barcırablan ıelinciye ka
dar eski vazifelerinde ipka edilmiı
lerdi. 

Düne kadar lstanbuldaki eski 
vazifelerine devam etmit olan bu e
fendiler evvelki ııün maaı almak i
çin mutemetlerine müracaat ettikle
ri zaman, kendilerine ls~nbul kad
rosuna dahil olmadıklan ve yeni ta· 
yİn edildikleri yerlerden maa, ala
cakları bildirilmi,tir. Bu efendiler 
de halen lıtanbulda vazife gördük· 
)eri halde maaı alamadan kalmışlar
dır. 

Fakirler için balo 
Kadıköy Türk fukara perver ce

miyeti menfaatina 10 kanunuevvel 
perıembe akşam Süreyya sinaması 
salonlarında bir balo verilecektir. 
Balonun mükemmeliyeti icin calr11l-

Belediyede 

Belediye 
• 

Hizmetçi veriyor 
- --Bir müstahdemin ida· 

rehanesi açtı 
Şehirdeki hizmetçi buhranı bir 

çok ailelerin şikayetini mucip olmak· 
tadır. lıtanbulda mevcut 16 hususi 
müstahdemin idarehanesi l&yiki!e ve 
iyi şeraitte iıtenildiği vakit hizmetçi 
temin edememektedirler .Bu vaziye
ti gören belediye hususi müstahde
min idarehanelerile rekabet etm~k 
ve halka sühulet için bir müstahde. 
min idarehanesi de keııd.isi açmı~tı,., 
Belediye müstahdemin müdürlüğün• 
merbut bulunan bu idarehane gayec 
sühuletle istenildiği zaman hizmetçı 
temin ebnektedir. 

Belediyenin hizmetçileri daha u
cuz ve daha ziyade matlup ,eraiti b..,. 
iz bulunmaktadır. Bu vaziyet kart 
smda buıuıi müstahdemin idareleı=-ı 
müşkül vaziyete düşmektedirler. 

Yeni bir tramvay . . 
servısı 

Tramvay tirketi Samatya ile Sir
keci arasında yeni bir servis ibda· 
etınİf ve dünden iti!>a.ren itlemeğe 
batlamııtır. 

Kartal Belediyesinin 
bir tavzihi 

Muhterem gazetenizin 6 kanunu
evvel 931 tarih 2091 Na. lı n üsha
sının 3 ncü sah;fesinin be§inci sütu
nunda mülhakatta ser levhasındok" 
yazıda Fendikte dükkinlannı, kap.ı 
yan kasapların hiçbir muayenei a.1:
biyeye tabi olmıyan Kartala gelerek 
et kestikleri yaz;lıdır. Pendikten ve, 
sair yerden dükkanını kapayıp Kar 
tala gelm;ı kasap yoktur. Öt•deı:bc 
ri mevcut iki kasap tarafından et kc 
silmekte ve Mezbahamızda kesilen 
etler kasabada baytar bulunmadı~ı 
için hükumet ve Belediye Tabibi Ali 
Rıza Bey tarafından muaye"e edil
dikten sonra da.mg:ılnnmal<ta olJu ğı: 
nu tashih buyunnarnzı rica eylerim. 

Gazi köprüsünün 
şartnamesi 

Gazi köprüsü intası için ~artna · 
menin muhtelif lisanlara tercüır.e.i 
ikmal eclilıniı ve tab'a verilmiştir 
Şartname yerli ve ecnebi matbuatl~ 
1 kanunusani 1932 tarihinde ilan e
dilecektir. ilandan tam altı ay son
ra Jatanbul belediye.inde daimi en
cümen tarafmdan münakasaıı yapı· 
lac:ak ve ihale olunacaktır. 

Ekmek fiatı 
latanbul Belediye Riyasetinden: 

K. Evvelin 9 nru çarıamba günün
den itibaren ekmek yedi kuruş on 
para ve francala on bir buçuk iuru~ 
tur .. 

iki lise müdürü 
becayiş edildi , 

Kabataş lisesi müdürü Edi Ber· 
le Pertevniyal lisesi müdürii Mah
mut Beyin becayiıleri yapılmış ve 
her ilci müdür <le yeni vazifelerine 
baılamıtlardır. 

Yaptığımız tahkikata ıöre bu be
cayişin sebebi şudur: Kabataş lisesi 
müdürü Edip Beyle ayni mektep 
munllimlerinden Muh•in Beyin bir 
meseleden dolayı araları açılmış ve 
münakaşa etmiılerdir. Hidise ınaarif 
vekaletine alısetmit ve vekalet mü· 
dürle muallimi Kabataştan ayırm~ğ, 
tenaip etmiıtir. Müdür Edip n. 
Pertevniyal ti.esine muallim Muh
sin B. de Galatasaray lisesine tayir 
edilmittir. Kabataş lisesi tarih mual 
limliğine de Galatasaraydan Müln-i
min Halil B. tayin edilmiştir. 

Seyrisefain-Kurtuluş 
maçı 

1ST ANBULı 7 A.A.) - Bu 
gün Kurtuluş sahasında Seyri
ıefain takımı ile Kurtuluş b;rin 
ci taknm arasında yapılan maç 
ta Seyrisefain takımı bire karşı 
iki ile galip gelmiıtir. 

İzmir muallimleri 
Menemende 

lzmir muallimlerinden 150 kişilik 
bir grup geçen cuma giinü Mene
mene giderek şehit Kubiliyın meza
rını ziyaret ebnişlerclir. 

Küçük Haberler 

* Belediye havayici :raruriye fiat. 
lerini tetkik ettirmektedir. FiatlerJe 
bir ıayritabiilik olursa, yeni tedbir
ler alacaktır. 

• Bir ecnebi ırup tehrimizde don
durulmuı et fabrika11 BÇIDRk için 
tetkikatta bulunmaktadır. 

* Cemiyetlerine kaydeclilmiyea 
esnaftan yiiz liraya kadar ceza alına
caktır. 

* C. H. Fuka11 Alemdar nahiyesi 
dün akıam Halk evinde Cevdet Ke
rim Beyin riyasetinde ilk n.,hiye 
kongresi aktedilmiştir. 

,. Kadınlar Birliği idare heyeti ya
rın i~tima e-d rtk vcriltt.Pk t rdAn•an 

,• 
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ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 9_ylığ1 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 

12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilinlarıil meı'uliyetini 
lnbul etmez. 

MİLLİYET 

1 lktısadi bahisler 1 
Iskandinavya memleketlerile tica
retimiz - Danimarka lsveç ve nor

veçte iktisadi ve mali vaziyet 

SALI 8 KANUNUEVVEL 1931 

Nümune 
- Fransızcadan -

Türkiye hükumeti İıveç hü yon; Norveç'ten 235 bin lira Master Josua hazır esvap yeknesak pantolon lazım .. Sen 
kmetile bir ticari mukavele ak- fazladır. Danimarka ile olan satar. Öyle mağazası, tezga- bu işi ucuzdan becerebilirsin. 
tetmit ve bu mukavele 29 ha- ticaretimiz cüz'i olmakla be- hı yoktur. Köy köy, şehir şe- Elbette becerir. O zaten 
ziran 1931 tarihinden itibaren raber ihracatımız ayni müddet hir dolaşır, malını öyle satar. Master Josua'nın işi.. Derhal 
mevkii mer'iyete girmiştir. içinde ithalatımızdan 130 bin Yalnız stok eşyasını muhafaza istenilen pantalonları buldu ve 
Danimarka ile aramızda 2 tem l lira ziyadedir. için bir küçük deposu vardır. 1 imalathaneye gönderdi. İşin 
muz 1931 tarihindenberi mer'i Danimarka, İsveç ve Nor- Satamadığı mallan buraya is- sür'atle bitişinden kendisi de, 
keza bir ticari muahede var- veç Avrupa' da iktısadi ve ma- tif eder ve zamanını bekler. imalathane sahibi de memnun 
dır. Norveç devletile Türkiye li vaziyetleri en sağlam mem- Fakat son günlerde buhran oldular. 
arasında henüz bir ticari mua- leketlerdir. İngiltere altın esa onun da işlerini bozdu. Artık Bir gün bir mektup: 
bede mevcut değildir. sını 21 eylul tarihinde terke- eskisi gibi satamıyordu. Surat "Evvelce sipariş ettiğimiz 

1931 senesinin ilk sekiz ayı dince, aralarındaki sıkı rabıtai tan düşen bir parça olabilir- amele pantolonları her veçhile 
zarfında İskandinavya mem- iktısadiye dolayıaile lakandi- di. matluba muvafık çıktı. Bu ke
leketlerile olan harici ticareti- navya memleketleri de altın e Bir gün tanıdıklarından biri re imalathaneye yeniden ame-
miz ıu vaziyettedir: sasını bırakarak sarı madenin s~ dedi ki: le aldığımız için yüz efü pan-

Biner Türk lirası hesabile: ihracını meneylediklerinden - Yahu, bizim ameleye lolonun daha sür'atle irsalini 

ıiitttttttiti 
ı · MAM'ZELLE NITOUCHE 1 
.. -----•Yarın akşamdan itibaren 4111111•---• 
ARTİSTİK Sineınasın~a 

Fransızça sözlü ve şarkılr 

ALTIN KALP 
bugünkü hava 

İsveç Norveç Danimarka her yerde ve her zaman hi.kim ...................... 1•••••••••d•...................... rica ederiz.,, filmi ba<:.layor. Müstesna bir mevzu, tatlı, munis bir teessür şık ve 
ithalatımız 1,600 258 41 olan arz ve talep kaidesine tev kus ederek skan inavya mem Oh, oh! işler kapalı zama- ' 

Yeşilköy askeri rasat 
merkezinden aldığJmız ma
lumata göre bugün hava 
ekseriyetle açık olacak, 
ruzgiir mütehavvildir. 7-12-
931 de tazyiki nesimi 767 
milimetre, azami sdhunet 
13, ·sgari 9 dur. 

1 k ti · · tedı'y t ı·n ola rengarenk bir eser olup ihracatımız 123 23 171 fikan bu memleketlerde kam- e e ennın a P a ç • nın da bile bazen öyle açılıyor 
Resmi istatistiklerin gös- biyo fiatleri temevvüce başlı- rını rahne?ar e~l~miş~_ir. . ki.. Master Posua keyfinden ~ENE LEFEBVRE, MİCHEL SİMON 

terdiği bu erkama nazaran ka yarak 30 eylul 931 tarihine . __ lktısadı şeraıtın musaadesız kabına sığamıyordu. Derhal ve MADELEİNE RENAUD'un temsilidir. 
nunusaniden ag-ustos 1931 ni- kadar sırasile Danimarka, Nor lıgıne ve m~~bur~n altın esa- eski pantolonları aldığı terzi-

l t ked lmesıne ve parala Bu film pek yakında ,Ankarada gösterilecektir. 
h t . k d 1 'te 'tba- veç sveç kronları yüzde 18 3 sının er 1 haneye gitti. Ona şu cevabı ı 

aye ıne a ar sveç n ı , ' ' k · d"' ·· b 1 ·-----latrmız ihracatımızdan 1,5 mil 14,2 ve 18,7 sukut etmiştir. ı rın ıy~etı uşiuı d'unma- verdiler: -
............ -........................................ İskandinavya ln·onlan altın sına ragme~ . . 5 an .ınavy_a - Elimizde iş çok.. Stok ~ -

r.aritesi paramızla 56 kuruş 30 memle_ketlcrın. ı_n ık_tısadı __ vazı- ı mal da yok.. --------------------------.. yor diye küfürname gönder- r 1 b 1 -ı 
para iken 30 eylulde Danimar yet erı .~s~sı ıtı <ı:rı e sa~ a~- Master Josua'nın tanıdığı Talebi umumiye binaen ve herkesin görmesini teminen sözlü ve 

Adalar kimin? 

mış.,, 

kuoası • Balkan 
Atinada Balkan kupasına da

ir müzakereler oldu.. Kararlar 
verildi ve maalesef bizim her 
şeyden anlayan spor mütehas-

On İl;İ ada meselesinden do· sıslarımız bu bapta bir tek keli
layı nasıl b"zim Lahey divanı a me yazmadılar... Farkında mı 
claletinde bir işim i z varsa bizim değiller, işin ehemmiyetini tak 
İstanbul adaları hakkmda da dir etmediler mi, yoksa bahset 

•aliye vekaleti ile Evkaf ara- mı-k mi istemediler? .. Bilmem! 
ında bir ihtilaf var. Evkaf za- Geçen hafta Atinada Balkan 

le ö teden beri adalara baygın futbol şampiyonaları için Tür
<lır. E vvela üslür!deki çamlar- kiye, Romanya, Bulgaristan, 
d. n başle.yarak oraya mülkiyet Sırbistan ve Yunanistan murah 
'ddia etmişti. Ben·m Evkaftan hasları toplanıp kararlar vere
i}düm kopar.. Çünkü bir yolu- ceklerdi. Gelen haberlere naza 
nu bulurlar, bir eski kayda des· ran bu kongrede bizim murah
tres olurlar .. Bir de bakarız ki; hasımızla Bulgar murahhası bu 
ben de vakıf imişim de haberim lunmamış! .. 
yok! Haydi kırk senelik icarei Eğer bu içtimada beynelmi
müeccele bilmem ne kadar ica- !el kongre gibi umumi şeyler 
rei muaccele, icarenin icaresi, görüşülse ve bizi alakadar eden 
tavşanın suyunun suyu.... şeylere dair kararlar verilme-
Başka yerde olsa gülmekten miş olsaydı, gaybubetimizin bir 

!<atılırlar. . Bizde alışılmış ta zarar olmayabilirdi. Halbuki a
r ldıran yok! Bir yere kucak do iman haberlere göre Balkan ku 
hısu para verirsiniz ... Harçlar, pası müsabakalarına profesyo
rnasraflar olur, ilmü haberler, nellerin de girebilmeleri ser
takrirler yapılır ve orayı satın best bırakılmıştır. Romanya ta 
alırsınız .. Halbuki orası haki- rafından ileri sürülen bu teklif 
katle sizin malınız değildir, Ev maalesef kabul edilmiştir. Bu 
kafın malıdıı-. Bu verdiğiniz suretle evvelen bizim Balkan 
paranın i!mİne icarei muaccele kupasını kazanmamıza imkan 
yani peşin kira derler .. Senede yok!. Çünkü profesyonel takun 
bilmem ne kadar da icarei mü- lar bizim amatör takrmlarımız
eccele isterler .. Hem vermezse dan çok. daha iyi oynarlar. De
niz tahsili emval ile alırlar.. necek kı; bu suretle profes!o
Vnllahi aklıma öyle geliyor ki; 1 nı:Her~~ oy?aya oynay~ ~alıte
eg· er muktedı' olsam b · · mız yukselır ..... Fena fıkır de-r , u ıcareı _ .1 b d . B Ik b' . 
müecceleyi kddırır b b gı amma u ersı a an ırın 

' şu u ran . !' - . d l k • k esnasında vergiye za d . cı ı,gın e ama ta mana yo tur. 
n:me e y 'td·-· . 

rim. Hem memlekette mülki- arın yenı ıgımız zaman ge-
yet cs:ısı mantıki şeklini almış ne: 
olur, hem de bütçeye bir haylı - İşte bizde sporun hali .. 
foideai dokunur. diyecekler ve karşımızd~.kiler 

para ile bu iş için bilhassa tutul 
Film için ne dersin muş adamlar olduğunu düşün-
lki kişi arasında: meyecekler ... Daha ilk adımda 
- Yeni Türkçe filme ne der profesyonellerle bir Balkan 

sin? şampiyonluğu denemek gibi tat 
Bu söze muhatap olan zat et 1ı bir şey olmasa gerektir. Biz

rnfına lcorkak korkak bakarak: ce Balkan şampiyonasına pro
- Başka şey konuşalım .. Ne fesyonelleri almak, B:dkan spo 

n~ liiz'm yer;n kulağı var.. ru için, hele Balkanlılar gibi fa 
Gazetelerden: kir memleketlerden mürekkep 
"Bir rejisör, bir muharririre, yerler için büyük bir hatadır .. 

kendi yaptığı filmi tenkit edi- FELEK 
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BAŞI DÖNÜKLER. 
Ibrafıim NECMi 

Kemal Reha, Şeyda Kamil ka
yıtsızca duruyorlardı. Kemal 
Reha Beyin monokl'u gözü Ü· 
zerindeydi. Şeyda Kamil ber
mutat bön bön bakıyordu. 

Delikanlının hiç tanımadığı 
Semiha Nazmi Hanımın yanın
da duran sarışın genç, merakla 
kendilerine gözlerini dikmişti. 

Ahmet Nebil, yavaşça Ne
bahate fısıldadı: 

- Dikkat! 
Genç kız, birden bire anla

madı. Ruhu, zihni, bir taraf
tan Ahmet Nebilin verdiği iz
divaç müjdesi, diğer taraftan 
sinemada, sanki kendi müstak
bel saadetini tersim ediyormuş 
gibi, seyrettiği saf ve samimi 
aşk levhası ile meşguldü. Ka
labalık arasında çıkarken kar
şıda sanki "hazılor !,, kuman
dası almış gibi dun11 k3fileye 

bakamamıştı bile. 
Döndü, Ahmet Nebile bak· 

tı: 

- Ne var? 
Ahmet Nebilin ateşler sa

çan gözleri, Muhteşem Nihat 
Hanımın sağında, solunda top
lanmış duran sürüyü işaret et
ti. Nebahat, iri ela gözlerinin 
derin bakışile bu sürüyü süzdü. 

Muhteşem Nihat Hanımın 
sesi, çatlak çatlak, aksetti: 

- Bonsüvar, Nebahat Ha
nım! Bonsüvar, Nebil Bey! 

Sem\ha Nazmi, Süheyla, 
Mebruke Numan, hep birden 
sanki Muhteşem Nihat Hanı
mın aksi sadaları gibi, tekrar· 
ladılar: 

- Bonsüvar, Nebahat Ha
nım! Bonsüvar, Nebil Bey! 

İki genç, sanki bir kabahat 
işlerken yakalanmış gibi, bir te 

ka 46_5, Norveç 46 ve laveç dır .. Huk.ume~le.rı? vazıyetı daha birçok terzihaneleı· var. şarkılı filmlerin şaheseri ve 
47,75 kuruşa düşmüştür. ~alıyelen de ıyıdır. _1sv~ m~ Onlardan birine gidecekti. Fa- MARTHA EGGERT, GEORG ALEXANDER ve büyük komik 

Cihan buhran iktısadisi İs- Iıyı: nazırı 1931 s~neı mahyesı kat elinde nümunelik panto- j FRİTZ KAMPERS'fo temsili 
kandinavya memleketlerinde varıd~tının masarıfatt~n. fazla lon olmadığı için, derhal ima-

fena tesirler husule getirmiş- ~lacagı~ı be~an etmıştı;: B~ \ li.thaneye gitti. Bir pantolon DUL NI.ŞANLI 
tir. Malumdur ki Norveç de- uç memd.~kketın ubur_u ja ~~esı aldı. Ve başka terzihaneye si-
niz nakliyatı ve balıkçılıkla te- gaye~ ı at ~e asır~t e 1 a- parişini verdi : 
mini servet ve ticaret eden bir re ed_ılm~~tedır. Her ~ç ~e;:ı· - Bu nümunenin ayni ola 
memlekettir. Beynelmilel ti- leketın duyunu ~h'umıy~s~ I er rak yüz elli pantolon isterim, : 
carette husule gt!len durgun- ne ka~~r fok mu dm bye <;:11 a- nümuneye muvafık çıkmazsa 
luk Norveç gemicilerinin mena ra balıg 0 uyo.~sa a ~ orç: geri veririm. 
fiini haleldar eylemiş, birçok l~r hep .menafu ~md?lm~yı:ye ~a Siparişi verdikten sonra ka , 
gemiler bağlı kalarak vapur d_ım te~ıs~ta sa~ e ı n_ııştır. e zanacağı karı da düşünerek, 
kumpanyalarının hasılatı sür'- s~satı sı;"~ıye?. şır.ıendıferdsulte 1 keyifli keyifli dolaşıyordu. 

filminin yarın akşamdan itibaren 

Opera sinemasında 
bir kaç gün daha iraesine devam olunacaktır. 

atle sukut etmiştir. Bu bal, sısatı gıbı m_~e~sesata ev et \ Siparişin teslim günü gel- 1 
vapur şirketlerinin hariçten te !11alı. olup h~kumet tara~ından 1 di. Terzihaneden bir mektup: ·--omm••-•••••••-a--------•I 

· tt'klen" kazançlara mü- 1tletılmektedır. Bu tcsısatın "Nümuneye tamamile mu- - -- -------
mın e 1 "d ·1 h · • b ı -••••mımmm::aı••=•••••-•••••••-.S h'nı · bette istinat eden tedi- van atı e arıcı orç arın re- vafık olması kaydi i•leri biraz 1 nıs ··ı 1 f · l · ··d kt 1 ' -. 1 yat plançosunu da müteessir s';1 ma ve aız erı 0 enme e- ı uzattı. Neticeyi görünce hak-
etmiştir. Balık sanayiinin vazi dır. M fh İ k d' kımızı teslim edersiniz.,, 1 
yeti de memnuniyet bahiş de- aama ı. '. 5 ~~ .ın~vya Master Josua bu mektubu, 
-·ıd· memleketlerının de atısı bıtta- imalathane müdürüne go··ster-
gı ır. b' 'b 'k d' h 

ı umum cı anrn ı tısa ı a • di ve tehirin sebebini anlat-
Diğer taraftan, bir ziraat valine muğlaktır. Bu memle- tı. 

memleketi olan Danimarka baş ketler geniş mikyasta Alman· Mallar tam bir ay gecikti. 
lıca çiftlik ve zirai mahsulat ya ve İngiltere' de cereyan eden Master Jesua hatta sandıkları 
ihracile idamei mevcudiyet et- ı hadisata tabidir. Alman'ya ve bile açmağa lüzum görmiye
mektedir. Alman'yada iştira İngiltere mühim miktarda ls- rek, bunları oldukları gibi ima 
kudretinin azalması ve İngil!z 1 kandin9:.vya . n_ıe~leketieri~in lathaneye gönderecekti. fa
lirasının sukutu bu mahsulat • mahsulatını ıstıhlak eden pıya kat şu geciken itinalı işi bir de 
ihracatını azaltmıştır. lsveç'in salardır. fa da görmek istedi, ve sandık 
refahı ise mühim nisbette ke- İngiliz lirasının sukutu, lardan birini açtı. 
reste, zirai mahsulat, makine umumiyetle intizar edildiği veç llk eline aldığı pantolon, ' 

YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN 

A.LKAZAR Sinemasında 
icrayı !Ubiyata başlıyor. Bu sözlü, şarkılı ve danslı bir filmdir. Bu 

filmi görünce adeta büyük bir Amerikan sirkını görmüş gibi 
olacaksınız . 

.......... , .. ıma ............ - ........ . 
ve maden ihracatına tabidir. hile İngiltere'ye ithalatı ten- tesadüf olacak, nümunelik pan 
Bu eşyanın fiatleri son aylar- kis ve lngiltere'nin ihracatını tolondu, onu bıraktı, başkası
da mühim derecelerde düşmüş tezyit eyliyecektir. Bu temayü nı aldı. O da nümunelik panto '---------------------------
1_,_515 mi_lyona, 

1
lsveçin 1,k-3u, lü~ .ls~andinavya memleket-

1 
ıon.: Al!a~, Allıt:h! Aceleden 

tur. Danımarka nın 1929 da lerının ıhracatını ne dereceye terzıye ıkı tanesı nümunelik 
umum ihracatı 1,610 milyon- i kadar azaltacağını ve yahut pantolon verdi? Fakat üçün
dan 1,546 milyona, Norveçin , İngiliz emteasının beynelmilel cü, dördüncü, betinci, bütün 
752 milyondan 684 milyona pazarlarda lskandinavya mem pantolonlar nümunelik .. Hep
tenezzül etmiştir. İhracattaki leketlerine ne kadar rekabet e- sinin kıçında yama, hepsinin 
tenezzül 1931 senesinde bilhas debileceğini şimdiden kestir- dizleri lekeli, düğmeleri ko- ! 
sa nazarı dikkati calip bir hal mek müşküldür. Alman'ya, puk.. ı 
almıştır. Her üç memleketin \ geçirmekte olduğu şedit buh- Master Josua'nın gözleri 
ihracat ve ithalatı yalnız te- ran tesirile ithalatını azaltmış döndü, ortalık sanki kararmış ' 
nezzül etmekle kalmamış, Nor tır. Ve azaltmakta devam ede gibi oldu .. Rüya mı, hakikat 
veç ve İsveçte ithalat fazlalığı ceğine de şüphe yoktur. Fa- \ mı? 
da mühim surette artmıştır. kat lskandinavya memleketle- O sırada terzihaneden bir 1 

Norveçin ithalatı 193-0 senesi- ri bu müşkülatı evvelden der- mektup: 
nin ilk yedi ayı zarfında 173 piş ve tecil ederek ona göre "Siparişinizi gönderdik. Bü 
milyon kron fazla iken 1931 tedbirler almışlar; bir taraftan tün pantolonlar aynen nümu
te bu fazlalık 222 milyon kro- gayet sıkı bir tasarruf siyase- neye muvafık olarak yapılmış- 1 

na, lsveçin 88 milyondan 206 ti tatbik etmeğe diğer taraftan tır. Yalnız terzihanenin hzla j 
milyona yükselmiştir. Nakli- da malları İçin yeni yeni mah- emeğine mukabil, faturaya 
yat, seyyahların sarfiyatı, mu- reçler taharrisine koyulmuşlar 

1 

yüzde bet zam yapılmıştır.,, ! 
hacirlerin irsalatı gibi gayri- dır. Master Josua ark~sını oku 
mer'i ihracat dahi hayli tena- Hayrettin ŞÜKRÜ yamadı, düşüp bayıldı. ' 

reddüt lahzası geçirdiler. 
Ahmet Nebil, birdenbire i

çinden kopan bir gayz sadasını 
göçlükle tutarak cevap verdi: 

- Bonsuvar, hanrmefendi
ler ! Bonsuvar, beyefendiler! 

Muhteşem Nihat Hanım, se 
sine hakim olmağa çalıştı: 

- Kuzum Nebil Bey, mi.ni 
olmayın sakın. Nebahat Hanım 
efendi ile hep birlikte şurada 
Tokatliyanda bir çay alalım. 

Ahmet Nebil, kol'kduğu is
kandalın bir çay davetine dön
düğünü sevinçle karşıladı: 

- Fakat .... 
- Yo! Fakatı, makatı yok. 
Muhteşem Nihat Hanrmm 

sesinde bir gizli tehdit var gi
biydi. 

Ahmet Nebil korkmadı. Fa 
kat bir rezalet çıkarmaktan çe
kinerek vesile aradı: 

- Tabii sinemaya gidecek 
diniz, hanımefendi. 

- Hayır, hayır. 
- Böyle topluca burada bu 

lunmanıza başka ne mana veri 
le bilir? 

Muhteşem Nihat Hanım, 

münakaşadan usanmış gibi, 
burnundan soludu: 

- Şimdi siz manayı, filanı 
bırakın. Hadi T okatlıyana ! 

Ahmet Nebil, bu T okatlıyn 
davetini tehlikeli görüyor de
ğildi. Fakat bu güruh ile Neba 
hati bir kere daha bir araya ge 
tirmemek gayretile tekrar iti
raz etti: 

- Hanımefendi, Nebahat 
Hanımı evine götüreceğim. Va 
lidesi merak eder. 

- Canım, uzun uzadıya o
turacak değiliz ya! 

Semiha Nazmi Hanımın ya 
nındaki sarışın genç, serbest 
hatta şımarık bir tavırla ilerile 
di. Nebahatin kolunu alarak: 

- Buyurun hanımefendi, 
size refakat edeyim. 

Dedi. Ahmet Nebil sap sarı 
kesildi. Gözleri, ateş saçarak, 
bu laübali gençe döndü. 

Süheyla, birden bire delikan 
lının koluna girdi: 

- Siz de bana refakat edin, 
olmaz mı Nebil Bey? 

Ahmet Nebil zangır zangır 
titriyordu. Rezaletten korkma-

sa oracıkta sarışın genci tokat
lıyacaktı. 

Süheyla onun koluna gire
rek yavaşça fısıldadı: 

- Korkmayın, Bedri Suat 
Bey sevgilinizi, Fatihli sevgili
nizi elinizden almaz. 

- Bedri Suat mi? 
- Evet. İşte şu genç! Semi 

ha Nazmi Hanımın sevgilisi! 
Ahmet Nebil şaşaladı. Bu 

İsmi bir yerde duymuştu, am
ma nerede? Bir türlü bunu ha
tırlıyamıyordu. 

Nebahat, hayretle, biraz da 
üzülerek, Bedri Suadin kolun • 
da, gözü Ahmet Nebilde, mü
tereddit duruyordu. 

Muhteşem Nihat Hanım, 
Nebahatin yanına geldi: 

- Hadi, Nebahat Hanım, 
lutfen bizimle bir çay içmeğe 
tenezzül edin. 

Arkadan gelen kalabalık a
rasında kafile yürümeğe başla
dı. 

Ahmet Nebilin dişleri biri
birine çarpıyor, ayakları dolaşı 
yordu. Kafasının içinde bir du
man vardı. Deminki şiddetli 

ŞIK Sinema' da 
Bugün 

~ER~ERi llRlt 
JEANETTE MAC DONALD 

ve DENİS KİNG 
İş.bu film İstanbulda son de

fa olarak irae edileceğinden 

görmeyenler için SON 
FIRSAT 

EDMOND ROSTAND'rn 
şaheseri 

Napoleon' un oğlu 
(L'AİGLON) 

ALİCE COCEA 
CLARA TAMBOUR 
Pek yakında 

HENRY GARAT 
ile birlikte 

Gel Boşanalım 
filminde taganni edecektir. 

Teessür ..., heyecan. dehşet. 

korkunç akıbet. 
lşte (La Fouchadk~)nin eseri 

ve Michel Simon'un temsili 
muazzamı 

DiŞi KÖPEK 
filmini görünce .cJ.uyacağmız 

hissiyat budur. Pek yakında 

Majik sinemasında 

infial onun bütün ruhi kudreti- Hanımın arasında, Mebruke 
ni sarsmıştı. Numan Süreyyanın kolunday-

Nebahat, şaşırmıştı: Hiç bil- dı. Şeyda Kamil, Muhteşem 
mediği bu sanşın gencin cür- Nihadin, Kemal Reha da Meb
etli müdahalesinden ürkmüş, ruke Numanın yanı ııra yürü
Abmet Nebille aralarında bir yorlardı. 

kavga çıkmasından korkmuş- Tokatlıyana girdikleri za-

tu. Yola düzüldüler. zaman, vestiyerde paltosunu 
Ahmet Nebilin beyni müte- çıkarırken Ahmet Nebil, birden 

madi bir titreyiş içindeydi. Ka bire hatırladı: Öyle ya .. Bedri 
fasının içinden bir lahzada Suat İsmini Refik Cemal söy
bin düşünce geçiyordu: !emişti ... Hem de Yazıcı zade 

- Bunlar buraya neye gel- Nazmi Beyin başkatibi diye ... 
diler? Nasıl haber aldılar? To- Süheyla da bunun Semiha 
katlıyanda ne olacak? Bedri Nazmi Hanımın yeni sevgilisi 
Suat ... kim bu? Ben bu ismi olduğunu söylüyordu. 
nerede duydum?... Nebahatin Bu hatırlama, o kadar ani 
yanında kavga çıkarmak, oldu ki Ahmet Nebil aramakla 
ayıp! ... susmak.. ya buna Neba- yorulan kafasının içinde çakan 
hat neder? ... Knedisini müda- bu şimşeğin ziyasından gözleri 
faa etmediğime hükmetmez kamaşmış gibi şaşaladı. 
mi?.. Çay, hususi bir odada ha. 

Delikanlı, kararsızlık içinde zırlanmıştı. Beyzi şekilde sof. 
başının döndüğünü hissediyor- ranın kapıya karşı olan tara
du. fında Muhteşem Nihat Hanım 

Süheyla, Ahmet Nebilin yer aldı. Sağında Şeyda Ka
kolunu sımsıkı tutmuş, adeta mil,, solunda Bedri Suat vardı. 
onu sevkediyordu. Nebahat, 
Bedri Suatle Muhte • m Nihat \ (Devamı var) 

r 



Nasıl Para Kazandınız? 

Parayı para değil, 
insan kazanır ... 

işportacılıktan fabrikatörlüğe 
yükselen Bursa Pazarı sahibi 
Hasan Bey neler anlatıyor? 

Bursapazan sahibi Hacı Ha 
ıan Beyi, Bahçekapıdaki mağa 
zasmda buldum. Kendimi tam 
lmca: 

- Anladım.. dedi, nasıl 
para kazandınız? Bunu sora
caktınız değil mi? 

- Evet!. 
Gülümsedi: 

- Hacı Recep Beyın ceva 
bını okudum. O, benden iki se 
ne sonra işe başlamıştır .• 

- Bize iki kahve ••. 
Kahveler gelince anlatmağa 

başladı: 
- Aslen İapartalıyrm. 9 ya 

şında İstanbula geldim. Am
cam, çarşının Bitpazarı kapı
sında yağlıkçılık ederdi. 

İstanbula geldiğimden on 
beş gün sonra, büyük zelzele 
koptu. Zavallı amcam, olduğu 
gibi çöken çarşının enkazı al
tında kalarak vefat etti. 

Hayatta, istinat ettiğim bi
ı·icik adam, bu kadar feci bir 
ıurette ölünce bütün aile yü
kü zayif omuzlarıma yüklen
ınişti. 

Zelzele sakinleştikten son
ra, zavallının cesedini enkaz 
altından çıkardık. Nasılsa kur 
tulabilen bir kaç parça şeyi 
satarak, bir müddet geçindik. 

Bir yağlıkçının sermayesin 
den ne olur? Sata sala elde 
bir r,cy kalmadı. Amcamın aile 
~i, bütiin ümitlerini bana bağ 
lamıslard~ Calışıp, çabalayıp 
onları ,,-eçindirmei:ie mecbur
dum. Kendi kendime: 

- Haydi bakalım .. dedim, 

gayret sana düştü .. 

Amcamı tanıyan çartıbla
tın birinden yüz yirmi kuruş, 
evet ne fazla ne eksik, tamam 
"Üz yirmi kuruş ödünç para al 
dım. Bu para ile hemen bir 
İşporta, beş on çift corap, eldi 
\'en, terlik, mendil filan teda
rik ederek işportacılıi{a başla
dıın. Bu yüz yirmi kuruşluk 
&ermayenin getireceği karla, 
lıem evdekileri beslemeğe, 
lıem amcamın çocuklarına mek · 
lep parası tedarik etmeğe, bir 
le.raftan da sermayemi arttır- 1 

lııağa mecburdum. Tamam iki 
'ene, bir dilim ekmekle akşa
lııı ederek, işportacılığa devam 
ettim. 

kredi açmakta tereddüt etmi
yorlardı. Bu sayede, çarşıda 
bir dükkan daha işletmeğe baş
ladım. Fakat, gündelik mai
şetimde hiç bir değişiklik yok
tu. 

Kırk paralık bir kap yemek, 
ve on paralık ekmekle kamrmı 
doyururdum. Çarşıkapıda, se
petçi Hanında bir bekar odasın 
da yahp kalkar, günde yüz 
paradan fazla masraf etmez
dim. 

Vaktile beni yanında çırak 
olarak çalışhran Hacı İsmail 
Efendi, benim gayretli bir 
genç olduğumu görünce, kızı
nı bana verdi. Kainpederimin 
Mahmutpaşa kapısında, Ayna
cılardaki. mağ•zasını devren 
aldım Zavallının yedi yüz lira 
açığı da vardı Onu da kapat
tım 

Seferberliğin ilanında üç ma 
ğazam vardı. 

Şimdi, Bursada iki kumat 
fabrikası sahibiyim İçinde yet 
miş kiti çalışır 

Biri Beyoğlunda, ilciıi Bah 
çekapıda, biri Mahmutpaşada 
dört tane "Bursa pazarı,, aç
tım Dördünü de ben idare e. 
der, en küçük teferruatına ka 
dar bütün işlerile ben u~raşı-
nm 

Bugün bile 
evden getirtir, 
liılde yerim. 

yemeklerimi 
işçilerimle bir-

Geceleri saat dokuzdan ev-

Hasan Beg 

ve! mağazadan çıkmam. Sa
bahları da 7,5 tan sonraya kal 
dığımı gören olmamıtlır. 38 se 
nelik ticaret hayatımda, doğ
ruluğu kendime rehber ettim. 

Hayatımda çok yoksulluk
lar gördüm, refah beni şaşırta
cağına bilakis itidal telkin et
ti. 

Yalnız şu mağazamda 32 
kişi çalışır. İstanbulda bir ku
maş fabrikası açmak tasavvu
rundayım. Pamuklu mensucat 

Sinemada figüranlar Stüdyolarda 
Telefoncular 

Seyircilerin içinde l<im bilir ne 
ümit edilmedik istidatlar vardır 

Stüdyolardaki telefoncular mü
him insanlardır. Çünkü vazifeleri mü 
biın ve aynı zamanda çok ağırdır. 

Mesela Metro Goldwyn Mayer 
stüdyolarında her biri sekiz telefon
cudan mürekkep Üç takım vardır; 
bunları her •ekiz saatte bir nöbet 
değiştirtirler. Bu telefoncular, ıtüd· 
yoda çalışmak için gayet sıkı bir im 
tihan geçirmitlerdir. Her biri tele
fon ınuhaberesi isteyen zatın ciddi 
bir iş için mi, yoksa her hangi bir 
prestişgatın ıadece takdirlerini arzet 
mesi için mi muhavere aradığını k~ 
fedecek kudrettedirler. 

Iıık nasıl çekerse, 
stüdyo kapıları da mutlaka sinema
ya İntisap etmeğe karar vermit genç 
leri de öyle çekiyor. Kim bilir yeT 
yüzünde ne kadar genç kız ve deli
kanlı vardır ki, en büyük arzuları si 
nema artisti olmaktır. 

Filvaki bir çok sahne vazıları fU 
hakikate kanidirler: "Kadın, erkek 
ıeyirciler arasında kim bilir ne ka
dar artist istidatları vardır da, biz 
maa1eıef onları bilmiyoruz.,, 

Belki bundandır ki, ıtüdyo kapı
larım, it bulmak için, günlerce aım
dıran çoktur. Fakat bunlar figüran 
bile değildirler. Figüranlar iç.inde 
profesyonel olanlar vardır. Bu pro
fesyonelltt bittabi her filmde rol al
mazlar. Sadece rejisörün eli altında 
dırlar. Her yemeğin baıka türlü ıal
çası vardır. Her film için de., başka 
figüran lazımdır. 

Figüranlar bazan mahallinden in
tihap edilir. Mesela "Son ıahil,. fil
minde Parisin meşhur Monmartre 
barlanndan biri temıil edilmekte
dir. Bu film çevrilirken, vakıa barın 
duvarları stüdyoya nakledilmemiı

tir. Fa.kat barda çalı tan metr dotel
den kapıcısına kadar bütün müıtab. 
demin çağmlmı§ ve filmde figüran 
rolü almıılardır. 

Jane Marnac'ın ilk çevirdiği film 
olan "anım Paria,. te bir müzik hol 
temsil edilmektedir. Salonu ve se
yircisi ile bu filme bnden fazla kadın 
erkek figüran lazım gelmiştir. 

Amerika da iıe buhran, her gün 
stüdyo kapılarında kaynaıan figüran 
namzetlerinin simaıında bir tahav
vül buıule getinniıtir. 

Hollyvood'daki Metro Goldwin 
stüdyoları müdürü Pau\ Wilkins di
yor ki: 

- Eskiden bize sinema artistti ol 
mak heveıile binlerce insan müraca
at ederdi. Halbuki şimdi sahne va
zıları karşııında taayyüı için İt at"a
yan her yaıta İnsan görüyor. Bun
lar stüdyoya olduğu gibi, mesela bir 
demir fabrikasına da müracaat eder 
!er. Maksatları karın doyunnakhr. 

Bir filmde iki figürant 

Sonra bu telefoncu kızlar, dünya 
nın dört bucağı ile temaıtadırlar. 
Mesela bir sinema müdürü, Bahri 
muhiti geçmekte olan bir artist ile 
konuşmak iıtiyor değil mi, derhal 
artitle muhavereyi temin etmek ınec 
buriyetindedir. 

Gecenlerde stüdyonun "tahrirat 
fubes(, Berlinde bir bir kütüphan.,_ 

ı ye telefon etti. Halen filmi çevril
mekte olan caıuı Mata Harl'nin ha
yatı hakkında malümat İsteyordu. 
Sahne v~zıı George Hill bir çok 
sahneleri Cilcda geçecek bir film için 
Vaşington'daki bahriye nezareti ite 
konuştu. Van Dyke bir çok oafhala
rı Küba' da geçen film hakkında ma 
h1mat almak için, telefonu açtı ve 
Kübn k~n5olosu ile görüştü. 

En çok muhavereler aktör ve ak
t1·islerin preıtişkirlan tarafından vi 
ki olan muhaverelerdir. Bunlar hat
ta Avrupadan bile Aınerikaya tele
fon ederek, beğendikltti artistlerle 
konuşmak istiyorlar. Muvaffak ol
mak i;in de mesela Greta Garbo'nun 
akrabasından olduklarını söy\ÜyOT
lar. Lakin stüdyolardaki telefoncu 
k•ziar, böyle herçebatabat artistlerle 
konuşmak isteyenlerin hilelerini bil
dikleri için, kolay kolay aldanmıyor 
lar. Bu telefoncular pek acayip sual
lere de cevap vermek mecburiyetin
dedirler. Mesela: 

''Hayır, Norma Shearer eski kos 
tümlerini satmaz. 

"Siz Jackie kardeı miıiniz? Öyle 
ise valdesine müracaat ediniz. 

''Bilmiyorum madam! Greta Gar
bo' nun kirpikleri sahici mi, yalancı 
mı? bilmiyorum. 

medyundurlar. Mesela Eddie Nu- "Zannetmem ki Lawrence Tib· 
gent stüdyoda bir dekorator idi. Sah bett'in size kar§ı ders venneğe vakti 
ne vazıı çevirdiği filmde aradığı tipi müsait olsun. 
kendisinde gördüğü için, hemen Ed- 1 "Buster Keaton'un yüzü felce uğ 
die Nugent'i angaje etb. Carle Lane ramış değildir. O film çevirmediği 

zamanlar herkesten fazla kahkahalar 
iıe alelade bir ameleydi. la güler ve herkes gib eğlenir.,, 

Stüdyoda çalıtanlar içinde bazan 
çok enteresan unsurlar bulunuyor. 
Geçen !!Ün bir filmde hazin bir sah
ne temsil ediliyordu. Sahnenin hüz
nünü teyit için musikinin tesirine 
müracaat etmek lazım geldi. Fakat 
içimizden bir musiki bilen çıkmadı. 
Hatta levazım dairesine adam gön
dererek, br gramofon getirtmek iıti 
yorduk O sırada makinistlerden bir 
Rus, eğer istersek, piyano çalabile~ 
ceğini söyledi ve Mozat'tan öyle ha 
zin parçalar çaldı ki, değme üıtatl&
ra değiımek kabil dezğildi. Aylardan 
beri içimizde çalı,an bu adamm pi
yanoda bu kadar kuvvetli !)lduğunu 
bilmiyorduk. 

Sonra biziın stüdyolarımızda en 

Bir gün Joan Crawford stüdyo
dan çıkıyormu§. Kapının yanındaki 
telefon çalmıf. O sırada telefonun 
batında kimse olmadığı için, belki 
kocaıı çağırıyor zannile, ahizeyi al-
mış. 

Meçhul bir ses: 
- Ben Miss Joan Crawford'la ko

nuımak istiyorum. Çok mühiın bir 
mesele var. 

- Sizin telefonla malumat vere
ceğinizi bekliyor muydu? 

- Elbette! Bana kı1Bltılmak üze
re bir kemer vermi,ti. Hazll' olur 
olmaz telefon etmemi tenbih etti. 

- Pek ita amma, sizinle konutan 
bizzat Miu Crawford'dur 

Zavallı adem, belki böyle yakayı 
ele vereceğini hesaba kalmadığın· 
dan mı, yoksa utancından mı, telefo
nu kapamı§ . 

Gary 
Coopere 
Dair 

Yuk3rrda "'Yanık kalpler .. filminde Gary Coopser ve Marline Dietriciı, 
aşağıda "Kurdun §arkısı,, filminde Gary Coper ve Lıyse Ve;ez 

.. Gary ~oope~ sinem~ ~Jeminin bü ı Fakat ressamlığı para etmeyince, si+ 
yuk ~sıyetlerınden hırı oldu. Rol- nemaya girmek kararile Los Nngc -
!erinde bilha'Sa ztırabı trun mana- lcs'e ıritmiıtir. Son derece sporcu
sile canlandırması, ve erckek güzel- dur. Ata biner, boks yapar, yüzer 
liğinin yeni bir tipini temsil etmesi otomobil, batti. tayyare idare eder 
itibarle muvaffakiyetleri onu bugün iyi ni~ncıdrr, las5o kollanır. 
kü şöhret ve servet payesine yük- Gar alel.d b' fi ·· 1 k el · F ı · ı · Y a e ır guran o ara 
s ttı. a.<~t bu mckıe ge ınceye ka ve hatta çok ırünler aç kalarak elli 
d_ar da hakikaten M ıztıraplar çek· kadar filmde bulunmuştur. Bu Ira
t! ve boş yere ne gayretler sarfct- dar gayrete rağmen talih mütered
tt. dit, zaman geçiyor. Bu uzun boylu 

Gary Cooper Amerikada Monta- ve mükedder simalı gence "yaratıla
na hükıimeti dahilinde Helena'da cak,, bir rol vermiyorlar. Nedense 
doğmuştur. Kendi•i 1901 de doğdu itimat edemiyorlar. 
ğunu söylüyorsa da buna bir kac 
sene daha ilave etmek lazımdır. · Fakat güzel Meksikalı Lupe Ve-

Gary dokuz yaşında iken berayi lez ile beraber çevirdiği ~Kurtlnr 
l ıarkısı,, ona yolunu açıyor. Gary 

tahıil ngiltereye gelmiştir. Ailesi- bu filmde bütün kozlarını oynuyor 
nin dostlanndan birinin evinde pan- ve nihayet partiyi kazanıyor. "Ka-
siyoner otunnuştur. On üç yaşında natlar", ~Boğulmuı rüya,, cÖlüm 
iken elden bir otomobil satın almıf, sürücüleri>, c:Yanık kalpler• mu-

fa'Btaba~Ga";';;;: ;!;;';;;!~:· veı·- vaffakiyetli filmlerindendir . 

Artist olmak hevesleri ikinci derece ziyade sevilen şey, vaktinde gelmek 
dedir. Biz bunu bi1diğiıniz için, eli- ve hüsnü niyet göıtennektir. Mese
mizden geldiği kadar en mühtaçlar~ \ la Edwina Bootb alelade bir figüranı 
yardımdan kalmıyoruz. Fakat bizim iken dakikasında itine gelir ve m3d
de vüs'ümüzün bir hududu var. di karştlığını bek1emekızin azarı.ıi 

diği sıkınbyı düıünerek, yaraları İyi Bugün Zena'in ve istikbali müem 
olur olmaz kendisini Amerikaya, mendir. Fakat mükedder siması hala 
çiftliğe almııtır. zail olmamııtır. Gary de tıpkı Şar-

Greta Garbonun Gary iki sene çiftlikle kovboyluk lo ıribi sefalet hayatından beri, fÖh
yapmıı ve bu hayatı pek beğenmiş- retine ve servetine rağmen, cemiyete 
ti. Sonra babası ile bozuşmuı, bir 1 ve İcaplarına alışamamıştır. Adeta 

SO D U m U ge 1 d j ? . =g=az=e=te=y=e=r=es=s=a=m==o=la=r=a=k="'g=ir=m=i='ş=ti=r=. =in=s=a=n=lar=d=a=n=k=a;,ça=r=.======= 

S · bir d talih .. ı hüsnü niyetle çalışırdı. Nihayet Tra onra sınenıa az a ışı- . . . . 
d. ç k t' ti d k' b .. ı der Horn fılmi içın aan§ın hır aktrı-
ır. o ar ıı er var ır •t ugun- . . 

k .. vkil · · t d'"f d ·ı t 1., ı se ıhtıyaç hasıl oldu ve biz derhal u me ennı esa u enı en a ı · ~ • 

İki sene sonra, sermayem 
bir parça artmıştı. Amcamın 
~h.baplarından yağlıkçı Hacı 
lımail Efendi, beni yirmi ku
ruş haftalıkla yanma aldı. Bir 
buçuk sene orada kaldım. On
dan sonra, Bosnalı lsmail Hak 
kı Efendinin Kalpakçılar ba
§ındaki mağazasında baştezgii.h 
tar Clldum. Dört sene, bu ma
Razada tezgahları muvaffakI
l'etle idare ettim. İsmail Hak 
kı Efendi, Bahçekapısında bir 
lııağaza daha açmıştı. Orayı 
da ben idare ediyordum. Guya, 
beni kendisine ortak etmiştİ!. 

sanayii mızın yükse 1 mes i için I !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ Edwına Booth'u h~tırladık. "Beyaz 

1 

ilah,, rolünü ona veı·dik. Çünkü 
onun kadar bu role 13.yık olan yok
tu. 

tin daha uzun müddet Amerikada ı dızların alamadıkları parayı alıyor
kalmayacağını yazıyorlar. Çünkü du. Sonra gayet 1Bkin hayat yapdı
halk artık onu sevmiyormuş. Hatta ğı ve Hollyvood' da hemen hemen 
firmalar da kendisini istP.mİyorlar- kimsenin ziyaretine gitmediği için 
mı§. O kadar ki bir müddet sonra masrafları azdı ve kenara haylı para 
Greta'yı angaje edecek kimse kalmı- koydu. Fakat Gretanın paradan baş-
yacakmı§. ka hiç bir ıeye ehemmiyet vermedi-

Bu kadar çalışıp çabaladık
tan sonra dört sene nihayetin
de Hacı İsmail Efendi bana: 

- Otuz altı lira alacağın 
'l'ar •. Hakkını al, git! demesin 
lııj? 

Askerliğim gelmişti. Bedel 
\'ermek için elli lira para la
~ırndr. İşte bu elli lirayı ver
lııek için bana, bu muameleyi 
Yapıyordu. Meğerse, beni or
tak diye almamış. Halime a
cıdığı için 36 lira aylıkla ya
llında çalıştırıyormuş. 

b Gördüğüm bu haksızlık, 
enj meyus etmedi. Abdur
talıman Efendi isminde bit"in
den 50 lira ödünç aldım. Be
~el paramı verdikten sonra, e
l 1ıtıde beş on lira ile Kalpakçı
ka; başında bir tahafiyeci dük 
anı açtım. Çorap, fanila, ço-

~uk elbiseleri filan satıyor-
um. Piyasada yavaş yavaş 

~l!vilmeğe başlamıştım. Çarşı 
b~ki mağazamın sermayesını 
lr taraftan arttırıyordum. Bor 
':~u gün geçirmeden verdi
lhıni görenler, bana yeniden 

ben de hisseme düşeni yapaca 
ğım. 

Hülasa olarak şunu söyliye 
yim ki, para parayı kazanır 
sözünün ticarette yeri yoktur. 
Parayı para değil , çalışan in
san kazanır. Yalnız şu da var: 
Kazanmak marifet değil, ka
zancı elde tutmak marifettir!. 

M. Salahaddin 

Atk facıaları 
NAPOLI, 7 A.A. - Piazzolla'

dan yazıldığına göre reddedilen bir 
niıanlı bir arkadaşının yardımile bir 
köylü kızını kaçırmştr. Merkum, kı· 
zın kaçırı1maı esnasında beyhudı~ 
yere halkı imdada çağıran diğer bir 
köylü kız.nı tüfekle tehlikeli suı·etle 1 

yaralamıttır. 

Şeker kralı Paris'e 
geliyor 

NEVYORK, 7 A.A. - M. Tho
mas Chadbourne, refakatinde Cuba' 
lı birçok-ihracat tacirleri bulunduğu 
halde dün Avrupa'ya müteveccihen 
vapura binmİ:jtir. ı 

Mumaileyh, Paris'ee gitmektediı-. 
Orada Cava'lı tarla sahiplerini tarla
larının randmanını biraz daha ten- ' 
kis etmeğe iknaa ça1ıımak üzere top- ~ 
!anacak olan beynelmilel şeker sana 1 

yii meclisinin içtimaında hazır bu1u ! 
nacaktır. 

Lya de Putti'nin en son resim
lerinden biri 

Diyeceğim şudur ki, bugün onda 
dokuz namzet figüranlar, sinemayı 
kendilerine meslek ı "İhazı için değil, 
sadece başka tarafta iş bulamadıkları 
için, stüdyoların kapılarını aıındırı
yorlar.,, 

Sinema Haberleri 1 

'' Pariste 4000 kitilik yeni bir 1 
sinema salonu inıa edilmektedir. Bu\ 
sinemada, film seyretmeğe gelen t 
valdelerin çocuklarını muhafaza için 1 
hemşireler arasında bir de N urıey 1 
vücude getirilecektir. Seyircilerin is
tifadesine hah~uı meccani bir telefon 
servisi de ihdas edilecektir. 

* 4
' Bir gece baskını,, nın senaryo 

sunu yazan Henri Decoin ''Kahrol. 
sun erkekler!,, İsminde yeni bir se· 
naryo daha yazın ıştır. Bu filmin mü 

1 messilleri Jim Gerald Tellas ve Lu-
lu Vatier'dir. 

Greta en son filminde Clark Gable 
ile beraber 

AmerikRn gaz~telerit herncden~c 
daima mütezat haberler vermekten 
zevk ahyorlar. Bir ~Ün, b~kıyoruz, 
filiin yıldız izdivaç hayatı~an son 
deı·ece ınemnundl~r. El'tesi gün ta- ı 
li.k dava~ı açmak isteyorm.Jf. Daha 

ı:: Amerikan sinema sanayii iısiz1e ı ertesi ı;:ün kocası ile ondan iyi geçi
re yardım için, sinema salonlarında I nen yokmu-ş. 
iane top1amağa b!l§lamı~tır. Bu İane Son PÜnlerdc de Ameı·ik:ın gazc
den hi.sıl olan hir milyon dolarlık !;Ck 

1 
tclcri Greta Gar!ıo'ya l-carşı çok ha

bizzat Mary Pirk"ord tara:ından A- şin davranıyorlar. insan adeta Grcta 
run Arıer:k~n ra7.eteleri muhbiı·1er· - 1 

mcrikan reisicümhuı·una tevdi edi1- ne ne yaptı da,'" b'.lnları bu kadar da-
miştir. rdttı diye kendi k:!ndine soruyor. O 

* Fanton1a Elime ahnmışt!!_· ___ ,z~.~1.an n1ul<avele1erle lıvceli artist 
1 

Bu makalelerin saniasyoncl ğini zannetmek te hata olur. Greta 
ser levhaları va•·. Bir tanesi ~öyle: evini çok seven kadınlardandır. Çok 
~'Greta Garbonun sqnn geldi mi?,, okur· 

Acaba Greta Garbo bunları oku- Biz Gretanın düımanlarırun yazı. 
yunca ne düşünüyor? Bereket vero;İn lanna rağmen, onun daha Amerika
lıveçli yıldız, uzun zamandan beri da epice uzun sürecek bir istikbali 
kafi mikdarda filozof olduğunu ve olduğuna kaniiz. lsbatı da son gün
bu neviden netiı-leri gülüınseyerek lerde çevrilmeğe baılanan yeni bir 
okuduğunu isbat etmistir. filmde Metro Goldwin'in kendisine 

Çünkü bir defa Greta haylı zen- baş rolü vermesidir. 
ırindir. Son senelerde de değme yıl- Bu filmde eti Clark Gable'dir. 

Lilian Harvey _kenılı resmini ~c>yredi ·o· 



Kudüs 
Kongresi 

Bir murahhasa dayak 
atmak suretile açıldı 
KUDÜS 7 (A.A.) - Müf· ' . . 

tü tarafından Kudüste ıçtımaa 
davet edilen İslam kongresinin 
küşat celsesinde büyük gürültü 
ler olmuş, bir murahhas sopa 
ile dö-.rülmüştür. İçtima, iğtişaf 
lı bir manzara arzetmittir. Müf 
tü, söylediği nutukta ~ongre
nin ağlama dıvan, Hıcaz de
miryolunun mürakabesj,, Filis
tindeki makamatı mukaddese 
ve Kudüste bir müslüman da. 
rülfününu açılması hakkında 
ilızari komisyon tarafından. itti 
haz olunan kararlann müzake
re edileceğini söylemiş ve Hicaz 
demiryollan mürakabesini müs 
lümanların elinde olması lazım 
geldiğini ili.ve etmiştir. Müftü, 
nutkunda siyasi bir maksat zik 
rinden ihtiraz etmittir. 

Açlar Vaş;ngtona 
yürüdüler 

V AŞlNGTON, 7 A.A. - Ame
rikanın her tarafından ıelmiı olan 
1600 H Açlık yürüyücüsü" kamyon
larla buraya gelmifler ve polisin dü· 
rü,tane muamele edecek yerde ken
ılilerini ıehir dahilinde dostane bir 
tarzda karıılamakta olduğunu hay
retle ııörmüılerdir. 

"Açlık yürüyücüleri" aıcak ye
mek yimiıler Ye emirlerine yataklar 
bazırlammşbr. Polisin claba ne ka
di.r zaman bu misafirperverlik hiHi 
yabnı göstermekte devam edeceği 
m«huldür. 

Ruslar kiliseyi niçin 
uçurdular 

MOSKOV A, 7 AA. - Saint • 
Sauveur klilesinin dün bir suikast 
JJeticesinde berhava olduğuna dair 
ecnebi muhitlerde intişar eden ha
berlerden bahseden Tass Ajansı, bu 
ldiıenin mebni bulunduğu mahal Ü· 
zerine Covyet sarayının in13sile 
meıııul bulunan teskilitın dün Saint 
• Sauveur klisesinin birçok kısırnla
nnı havaya uçurmuı olduğunu teb
liğ ediyor. 

Nobel mükafab 
OSLO, 7 A.A. - Nobel müki· 

fatlarmın tevzii kinunuevvelin 12 
ünde yapdacaktır. Coudenbove, Ka 
)ergi ve Adamı'ın mükafatlara nam
zet ıibi iıimlerinin sayılması teyit 
cdilmit değildir. 

Nobel sulh mükafatı 
Vilhclme mi verilecek? 

Dost Bulgar 
Başvekili gitti 

(Başı birinci sahifede) 
zarif bir tekilde tertip edilmit, 
mevsim kınzantemleri ve koyu 
kırmızı karanfillerle süslenerek 
adeta bayrağımızın bir timsali 
vücude getirilmişti. M. Muşa· 
nof ve refakatindeki zevat abi
deden avdette İstanbul ciheti· 
ne geçerek evvela Ayasofya ve 
Sultanahmet camilerini ve Top 
kapı ve asan atika müzelerini 
ziynet etmişlerdir. M. Muşano 
fa gezilen camiler ve müzelerde 
ki eserler hakkında belediye Tu 
rizm tubesi memurlan tarafın· 
dan lazım gelen izahat verilmiş 
tir. 

Miufitlerimiz, Topkapı sa
rayının barem ve hazine daire· 
!erini büyük bir alaka ile tet· 
kik etmiştir. Müzelerin ziya~ 
tinden sonra misafirlerimiz öğ· 
le yemeğini Çarııkapıda Mus· 
tafa Nafi lokantasında yedik
ten sonra Kapalıçarfıyı gezmit 
ve çartıdan hediyelik bazı eşya 
mübayaa etmişlerdir. M. Muşa 
nof ve refakatlerindeki zevat 
geç vakte kadar Çartıda kalmıt 
lar ve Sandal bedestenini de 
gezdikten sonra aktam saat 17 
ye doğru Sirkeci istasyonuna 
gelmişlerdir. Gar, misafirlerimi 
zi teıyi etmek üzere gelen ze
vat ile daha erkenden dolmut· 
tu. 

Vali Muhiddin, Polis müdü
rü Ali Rıza Beyler vilayet ve 
Belediye erkanı, ticaret odası 
namına reisi Nemli zade Mitat 
Bey ve resmi, hususi müessese
lere mensup birçok zevat, Bul· 
gar sefiri M. Pavlof, Sofya el
çimiz Tevfik Kamil Bey, teş
yie gelenler meyanında idi. 
Bundan maada şehrimiz Bul
gar kolonisinden yüzlerce kişi 
ve bu meyanda Bulgar eksarhi 
Boris Ef. de gelmişlerdi. M. 
Mutan~f, trenin hareket saatin 
den birkaç dakika evvel gelmiş 
ve büyük salonda bir müddet 
istirahat ettikten sonra hususi 
konpartimanına geçti. 

Gan dolduran kesif kalaba. 
Irk, M. ve Mm Mutanofu şid
detle alkıtladılar. Bu esnada 
kendilerine müteaddit çiçek bu 
ketleri takdim edildi. 

BERLIN, 7 AA. - Hugenberg Vali Muhiddin Bey, ikinci 
IJ'atbuab ile yakından temaaı olan kampana çalınırken M. Muşa
Münchener • Augaburger • Aben nof'un kompartimanına girerek 
Zeitung, Nobel aulh mükifabmn i- kendisini selamlamıştır. M. ve 
kinci Vilhelm'e verilebileceğini yaz 
maktadır. Beklenilmiyen bu teklif Mm Mutanof, tren kalkıncaya 
şu •uretle makul ve muhık gösteril- kadar vagonun pençeresinden 
mektedir. aynlmaınış ve halkın samimi 

Bu miikifat, vaktile Bertba von ' tezahuratına mukabelede bulun 
Sut.tnC>" ismini t31ıyan "!"E. ebesine,, mutlardır, 
verılmış, fakat harbe manı olama- B d B 1 E'-· h 
mıt idi, bu miikifat yine bir takım .u esna a u gar ıuoar ı 
nazırlara ve son olarak Stresmann'a Bons Ef. vagona yakla~mıt ve 
vcrilmitşir ki bunların bepıi de Başvekile birkaç cümle ile iyi 
gençliklerinde birer arazi ilhakı ta- ıeyahat temennisinde bulun
ra!tarı ve militar~•t -~~~~!.anaık ~v t M Mu anof Boris Ef. 
vet ve melekelen duştugu, son gun- ~Uf u_r.. • ş , 
lı;ri geldiği zo.man •ulh ropagand~•ı nın elını sıkarak bu temennı
yapmafia başladılar. Şimdi mükafat, yata teşekkürle mukabelede bu 
yiue •crbeot kaldı -~ğ:r dü~yada bir lunmuştur. Saat 17,35 geçe 
adalet _varsa bu m~kafat, bır çeyrek tren halkın coşkun tezahüratı 
,..,r d"nyada ıulbu hem de 1900, ' d • v h k b 
1004 ve 1911 seneleri gibi vahim ıJa. arasın a agır agır are ete aş 
k''<.>lm-da m•Jhafaza ebniş olan ikin- layınca M. Muşanof vagonun 
.; Vıllıclm'e verilmelidir. penceresinden eğilerek: 

Bale istişari ko- - Allaha ısmarladık! hitabi 
· t · d le halkı türkçe olarak selamla-

mı esın e mıştır. ve tren sürekli alkış sa· 
BALE, 7 A.A. - Buradaki mu- daları arasında hareket etmiş

tt..!.a~ıı?ar komitesi içtimaı Y ouıuı 
planilc derpiş edilen herhangi bir tir. · 
uzla;mayı icap ettirmiyec:ektir. M. Muşanof Cenaplannı ha-

lçtıına tabii çerçevesi dahilinde mil olan tren bu akşam Sofya
vııku bulacaktır. Fakat, Fransa ile ya vasıl olacaktır. 
Alrnanyanın noktai nazarlarında bir 
fark mevcut bulunmaktadır. Yunan gazetel~rinde 

Bu fark, komitenin deruhte eyle- mütalealar 
mi, olduğu vekalete taalluk ebnekte 
ve Fr~n•a tarafından 13rta gayri ta
bi hi>se meselesinde komitenin faa
liyotinin tahdidine matuf bulunmak 
Uı <;lÇ.ığu hAlde Almanya, planı ta
m•:Tu·;etj itibarile derpiş eylemekte 
v_ ı . İrat ile hn•u•i borçlar baklnn 
t!a ha ka bir mesele Yazebnektedir. 

n,, ıuretle, Bale mutehauıslar 
fı');n"te:s.inde Fransız menafüni tem
oil cdocek olan M. Riıt, tarta tabi ol
maya, k:~nun temas edilemez ve do 
kunularnaz olduğuna dair bulunan 
tezi müdafaa etmek mecburiyetinde 
k~lacnkbr. 

ATINA, 6 - Gazeteler, Bulgar 
Başvekili M. Mu13Dof'un Ankaraya 
azimn ve avdetinde yapılan tezahü
rattan memnuniyet izhar etmekte 
ve iki devlet münasebatmnı daha :ti
yac!e kuvvet bularak ve bunun Bal
kan ittihadı için bir merhale olması
m temenni etmektedirler. 

Katimerini gazetesi, ltalya.n ga
:ıetelerinin, Ankarada Bulgar . Yu. 
nan münasebetinin de mevzubahı e
dildiği hakkındaki haberleri üzerin
de durarak diyor ki: 

"Tiirkiyenin Balkan itililmı la• 

Vuronoftan kuvvetli mimi surette arzu ettiği an1a,11ıru,. 
VfLLINCTON, s. A.A.- Buro hH· tır, Vaziyetten,. ya bir (itil~ m~se!. 

1 • ı b' · · b.b. 1 ,_ l'd les) ve yahut uç taraflı bır DUsak 
la ne ~r4n 011 1rının ıerta ı ı e,,~a • e 1 akt' •· h • d bul ld • ·· 

-<· b' k ·ı b 1 K- . ı muvace eıın e un~ ugu go-munım ır •tı te u unmutt:.ır. urreı .. 
1

•• ,, 

an::ın ceııuhi lcutbunda biten bir buida7 
tohumundı'ln çıkardığı yainı iktida.rau:lı

i" ltarıı Vorono fapunın .kat.L.at feTkİa• 
dt mütttıair o1du~unu iki aen.edenberi yap 
tt.ı• tecrübeler n•tİ.c••İnde anla,ılmıtttr. 
Bu yas bı.ıbranın Bi(l)oji müeaaes .. inde i7 

cn•I ve tf°d•rik edilmel..te-dir. ll&cın Vo• 
rorıof d••uı».a kart1 ycıni bil" failı;iyeti 

Mm dalıl~in hem de haricen iatimal edil
lebilme11indedit'. Ke'itf ~aberi fencilcr R• 

leminde fe,•kalde b;r nıcrl\k uyanclınnıt· 

ru.uyor. 

Bu gazete (müselles itilaf) tabi
rile Türkiye Bulgaristan ve Yuna· 
nistanı kaatebnektcdir. 

Bulgar opereti 
:ANKARA, 7 (Telefonla) -

Bulgar opereti şehrimizde per
şembe r.ıkşamından itibaren tem . .. . 

MİLLİYET SALI 8 KANUNUEVVEL 1931 

l Sarsılmaz 
Bir abide 

(Başı 1 inci sahifede) 
trr, Bu sebeplerden dolayıdır ki, mü
nasebatımızda ıuli:ıü.1 muhafazasını 
ve dostluğun takviyesini hedef itti
haz eden yeni bir devir açılmı~tll'. 
Bu ıcyahat bu yeni ve mes'ut dev• 
rin başlangıcıdır. 

Ankara 
•Ankarayı İlK defa tema13 ettiğim 

ve o ıssız yerlerde böyle muazzam 
bir şehrin yükselmiı olduğunu gÖr· 
düğüm vakit, eski Yunan itikadınca 
Venüıün nagihani denizden yükseli 
ıi hatırınm geldi. 

Ankara, yeni Türkiyenin sem
bolüdür. Şüphesiz daha yapdacak 
çok şeyler vardır. Ancak, Ankaray• 
gören bizim gibi ecnebiler, kani olur 
lar ki yeni Türkiye daimi surette 
yükselmekte ve günden güne daha 
ziyade resanet kesbetmektedir. Bir 
gün gelecektir ki, · o ııün uzak de· 
ğildir . Asyanın başlangıç noktasın· 
da yeni bir Türk medeniyeti tecelli 
edecektir. Fakat,insamn Ankaradan 
daha çok nazarı dikkatini celbeden 
9ey, yeni Türkiyeyi kuran devlet 
adamlarıdır. 

Gozi Hz. 
Büyük devlet adamının vücude 

getirdiği eseri birkaç söz içinde iza. 
ha kalk•ımak güçtür, Onun kurduğu 
bina efsane ııibi yalnız Türk milleti· 
nin tarihinde değil bütün beıeriyetin 
dalgalı tarihinde saraılmaz bir abide 
olarak kalacaktır. 

Sözlerim, yeni Türkiye devleti
nin banisi Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retlerine aittir. Yirminci aıo-da ge
lecek neıillere yol ıröstereıı, büyü!; 
me13le olarak beı büyük adam gös
terilebilir: Mustafa Kemal, Muıııo
lini Lenin, Vilsoıı, Stambuliski. 

Bunlar, beşeriyet debaımın ma
kesleridir. Milletlerin bir hassası var 
dır ki, o da, daimi olmaktır. Müşkü· 
lat, felaket ve inkıraz zamanlarında 
milletler arasında büyük adamlar çı· 
kar ve milletinin düımüş olan hayra· 
ğını eline alarak onu selamete çıka
nr. 

Bu nadir adamlardan biri de Ga
zi Mustafa Kemaldir. Türk milleti
nin en müşkül bir anında devrilmiş 
olan Türk bayrağını yeıden kaldır
dı ve yükseltti. 

Muıtala Kemal öyle bir fahıiyet· 
tir ki Onu bir defa görenler artık 
unu~ar. Yüzü bir fatihin yüzü
dür. Çehresi, sanki tunçtan oyulmuı 
gibidir, Göğsü geniı, ka~lar sert v~ 
sık, ırözleri parlak ve nafız, bakışı ın 
sam derhal teıhir edecek kuvvetli 
bir cazibe ta91yor. Sonra, gayet in
aa:ıi ve tatlı bir tebessümle giilüyor. 
Onun büyüklüğü yalnız devlet ada· 
mı, yalnız inkılapçı olmaımda değil, 
aynı zamanda büyük bir adam olma
aındadır. Bulgarlarm ona karıı duy
dukları hayranlık o kadar büyüktür 
ki kendisi dabi bize karşı muhabbet 

' le mütehauiıtir. 
ismet Pş. 

Yeni Türkiyenin ikinci büyük ıi
ma11, şüphesiz ki, lımet Paıadır. O, 
Mustafa Kemalin büyük fikirlerini 
tatbik ve İcra sahasına koyan adam
dır. Kendiıi, büyük evsafa maliktir. 
Ve Türk alieenaplığının ve insanlığı 
nm timsalidir. Onu görenlerin, caz.i .. 
besine kapılmamaları kabil değildir. 
Kendisi büyük bir devlet adaınınııı 
politik sistemini, vaııflAnnı ve kal
bini taşımakta ve bunun içindir ki 
bütün siyasetinde muvaffak olmak
tadır. Onun elinde bir Türkiye e
min olabilir ki, refah ve saadetini ve 
istikbalini emin ellere venniştir. __ ..,.. __ _ 
Sürp Agop 
Hakkında .. 

(Başı 1 inci sahifede J 
olarak zikredilmesine gelince: 
Fatih Mehmet zamanında top 
istimal edilmiş gene o tarihte 
Tophanede toplar dökülmüş, 
,Tophane ismi Fatih Mehmet ta 
rafından verilmiştir. Binaena
leyh Beyazıdı Veli zamanında 
Tophane mevkii vardı. Kağıt· 
haneye gelince: Kağıdı Çinli
lerdenalarak ilk defa Avrupaya 
getiren Türklerdir. Binaena
leyh Osmanlı imperatorluğu· 
nun daha ilk zamanlarında bi· 
le Kğıthane mevkii diye bir yer 
malıim ve meşhur idi.,, Şimdi 
ehli hibre iki tarafın bu iddiala 
nm tetkik etmektedir. Yakında 
bu husustaki raporunu mahke
meye verecektir. Mahkeme bat 
ka bir celse aktetmiyecek' ve ka 
rannı ehli hibre raporu üzerine 
bu ay içinde verecektir. Baka
lım, bu tarihi mezarlığın, neti
cede sahibi kim olacak? 

Himayci Etfale teberru 
Geçenlerde vefat eden, Ankarada 

Erzurum mahallesinde Sarı Kadı so
kağında 43 numarada Türkmen 
Yusuf ağa Himayei Etfal cemiyeti
ne 400 lira teberrü etmi' ve keyfi. 
yet Noter delaletile veresesi tarafın
dan Himayei Etfal Cemiyetine bildi. 
rilmiştir. 

Faziletli Türkün yetimler hakkın 
da hayatının son dakıkasında his et
tiği bu değerli alakayi takdir eder 
ve merhuma mağferetler temenni e-

l Dahiliye 
Vekili 

(Başı birinci sahifede) 
günkü içtimaına Şükrü Kaya 
Bey de iştirak ederek cenup vi
layetlerimizdeki tetkikat ve mü 
şalıedatı lıakkında komisyon a 
zalarını tenvir edecek, müt~le· 
alarından istifade olunacaktır. 
Fırka grupunun gelecek salı 
günkü içtimaında kaçakçılıkla 
mücadele için komisyonun tes
bit edeceği mücadele programı 
nın müzakere olunması ihtimali 
kuvvetlidir. Bu suretle takar
rür edecek vaziyete göre hükU 
met bir taraftan idari tedbirle
rini alırken kanuniyet kesbet· 
mesi için Millet Meclisine bazı 
layihalar da tevdi olunacaktır. 
Komisyon mesaisine iıtirak e· 
den tütün ve müskirat umum 
müdürleri kendi sahalarında ba 
zı tedbirler almağa davet edil
mişlerdir. 

iş kanunu layihası tamamen 
hazırlanmış ve bitmiştir 

Dahiliye t1ekili Ada11adan 
hareket etti 

ADANA, 7 (A.A.) - Dahi
liye vekili Şükrü Kaya Bey, 
dün Ankaraya hareket etmİf· 
tir. Vekil Bey salı günü Anka· 
rada bulunacaktır, 

Vekil B~g Kongadan 
geçerken 

KONYA, 7 (A.A.) - Tetkik se
yahatinden avdet ebnekte olan Şük
rü Kaya Bey ve maiyetindeki zevat 
bugün Toros ekıpreaile ıebrimizden 
geçmi,, iıtaıyonda vali, kolordu ku
mandanı ve vilayet erkanı tarafından 
istikbal ve tetYİ edilmiştir. 

Muamele 
Değişiyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
görülen inkişaftan bahsederek demiş 
tir ki: 

'' Sanayi, büyük istihsalde ~· tica
ret,büyük mağazalar ve büyük banka 
]arda çok mahdut kimseler elinde 
serveti tekilsüf ettirdi, iradenin 
muhtariyeti ve bunun neticesi ola
rak kredi, menfaatler itibarile mü
nasebetlerde devletin müdahale et
memesi, içtimai hayatta milli tesa
nüt yerine cidali esas olarak ikame 
etti. (Bravo sesJerı') . 

irade muhtariyeti, üç nevi cidal 
meydana ı;ıkardr: birisi, sanayici/e. 
rin dahili pazarla11 kendilerine has
retmeleri, harici paurlarda mahsu
Jatrn sürülmesi noktai naza11ndan 
memleketler arasmda doğan cı'dal; 
ikincisi, memleket dahilinde büyük 
sanayiin küçük sanayii ezmesi nok
tasından çıkan cidal ; üçün
cüsü, her türlü esbabı refah ve kud 
reti elde tutan iş yapan sermaye sa
hip/erile iş arayanlar arasında çıkan 
cidal. 

Bu cidal, iş sahipleri üzerindeki 
tesir itibarile çok iyi neticelere 
vardı. Bunun hudutsuz tatbikı ne
ticesi olarak maden ocaklarında do
ğan, büyüyen ve ölen yani bütün 
ömrünü maden ocakla11nda geçi
ren, dünyasını maden ocağından ; .. 
baret tamyan emekçiler zümresi 
görüldü. Binnisbe ucuz olduğu için 
erkek ameleye tercih edilen ve 16 
saat çalışt11ılan kadm, çocuk em.,k· 
çiler görüldü. 

Millf tesanüt 
Irkın atisile hiç allikasr olmıyan 

sermay" sahipleri, alabildiğine ken
di beninevilerini istismare sevke 
başladılar. Irkın atisinl muhafaza 
etmek v" prensip olarak kuvvetliler 
le zayıfla11 karşılaşt11an cidale ni
hayet vermek için devletin müdaha· 
lesi zaruri görüldü. Bu müdahele 
neticesinde cidal yerine milli tesa
nüt ikame edildl ve iş kanunla11 da 
bu müdahale esasından doğdu. 

Devletin müdahalesi iktısatta, arz 
"ttiğim gibi, ddal prensipi yerine 
tesanüt prensi pini ikame etmek ga· 
yesine matuf olduğu gibi hukukta 
da mukaveleli hayat yerine yasalı 
kanun ve nizamlı vaziyetler yani 
statükolu hayat ikame olundu. Bu
gün bu esas mucibince iş ve=k is
tiyenle iş almak istiyen kendi ira
delerini serbest tutarak mukavele 
yapıp iş şerairini temin edemezler. 
işe girme, çalışmak için flcretin va
ziyeti, kazalarm sureti takdir ve 
mahiyeti tamamen kanunla tespit e
dilmiştir. Bu yol fertlerin maddi 
saadet itibarile müsavatına insani
yeti götüren bir yoldur. iş kanun
ları bu yol üzerinde konmuş ted
birleri ihtiva ederl'1!r. Cümhuriyetin 
teessüsünden beri, cümhuriyet hü
kumetleri, iş kanunlarımn bu gaye
lerini benimsemiş ve bir gün evvel 
o yola girmek için müteaddit de
falar t,edbirler almak teşebbüsünde 
bulunmuşlardır.'' 

Bingale lngiltereyi 
boykot ediyor 

LONDRA, 7 A.A. - Daily Te
legrnpb g~zetesi, Kalküta'dan öğre
niyor: Bingale kongresi, büyük Bri
lanya bankalarile bütün lngiliz te
§ebbüsatma ve tekmil 1 ngiliz eıyası
na kartı !İddetli bir boykotaj yapıl
maınnı iltizam eden bir karan reyle
rin ittifokile kabul etmi~tir. 

( Ba!ir 1 inci sahifede) 
tanzim için yeni talimat yapıl. 
mıştır. Bu talimatname muci
bince lstanbula gelen eşya sa. 
bip veya vekilleri, İstanbul, Ga 
lata, veya Sirkeci gümrükleri
ne bir beyanname verecekler· 
dir. Bu beyanııameler evvelce 
de olduğu gibi, beyanname nu 
mara defterine müracaat sırası 
itibarile kaydedilecektir. Sabah 
tan öğleye kadar toplanan be
yannameler bir parti, öğleden 
akşama kadar toplananlar da 
diğer bir parti olarak memuru 
mahsusu vasıtasile, yani beyan 
name sahibi tavassut etmeksi
zin bu beyanname başmüdiriye 
te gelecektir. Başmüdiriyette 
biri kontenjan sıra numarası, 
diğeri kontenjan mahsup defte 
rini tutmak üzere iki masa teş· 
kil edilecektir .. Gelen beyanna 
meler evvela numara masasına 
verilecek ve beyannamelerin bu 
üç idhalat gümrüğünden aldığı 
numara nazarı dikkate alına
rak, bir kol\tenjan sıra numara
sı verilecekl.ir. Kontenjan sıra 
numarası olan beyannameler 
malı~up masasına geçecek ve 
mah!up masn:ıında istatistik nu 
marası esasile her madde açıla· 
cak tabelayla kz.rşılaştırılmak 
suretile kor. tenjan mikdarın- Bu teşekkülün içtimaı esna!lnda, 

riyaset eden M. Parba:-adnyal; son 
dan mahsup edilecek, karşılığı emirlerin konııreyi ezm~&i istihdaf 
yoksa bu hal beyannameye işa- ettiğini beyan etmiş ve kangre tara· 
ret edilecek ve bu suretle mah- fından bi" ''mücadele yapılacağını 
sup muamelesi ikmal edilmi~ o telmih eylemittir. 
lacaktır. Beyannameler bura- l"hA 
dan sıra numarasını takip eden Macaristan'ın tes 1 ah 
bir liste ile ait olduğu gümrük- CENEVRE 7 (A.A.) - Ma 
lere gidecektir. Gümı·ük mirle- car hükumeti mevcut silah kuv 
ri gelen beyannameleı; merbut vetleri hakkında lazım gelen 
numara sırasına tevfikan mua- malumatı Cemiyeti Akvama 
yene heyetlerine havale edile. göndermiştir. Bu münasebetle 
cek ve böylece beyannameler Macar hükumeti teslihatın bu. 
numara srrasile mevkii muame günkü keyfi vaziyetinin tahdi
leye ko~acaktır. ~ahren mua. di teslihat için makul bir hare
mele goren eşy.a ıse, bunlar~ ket noktası teşkil etmiyeceği 
am.barda emsah olmazs~ kendı ı kanaatinde bulunduğunu beyan 
lerıne mıt:h•us s~ra ta~p ede- etmit ve kendi fikrince bütün 
cek, akaı takdırde dognıdan milletlerin emnü selmet husu· 
doğruya çıkacaktır. Bu talimat sunda müsavi hakka malik ol· 
na~~nin. tatbiki.nde~ ev_vel mad malan prensipinin esas tutulma 
de ıtıbanle tasruf ed.ılmıt beya~ sdazım geleceğini ehemmiyetle 
nam~Ieı: bu şekle ırc~ı vakit kaydeylemittir. 
kayliettırmezse bu talımat on• 
lar hakkında da tatbik edilecek 
tir. Aksi halde madde üzerine 
tasnif edilmiş eski beyanname
ler eski minval üzerine çıkanla 
caktır. Maliye müfettişleri bu 
talimatın harfiyen tatbik edil. 
mesine nezaret edeceklerdir. 
Hilafı bir harekete şahit olduk 
ları takdirde bütün salahiyetle 
rini istimal edeceklerdir. 

ispanyada bir tren 
kazası 

MADRIT, 7 A.A. - Cordoba 
,ebri yakınında Maruff'da bir tren 
kazası olmuıtur. Vagonlar devril
mi9, yolcularda!' iki kişi ölmü§ ve bir 

p.a 

Italyada yapılan buğ
day ithalab 

ROMA, 7 (A.A.) - Geçen 
teşrinisani zarfında ltalyaya ya 
pılan buğday ithalatı 120,207 
kentalden ibaret bulunmuttur, 
Geçen sene teşrinisanisinde bu 
mikdar 2,212,442 kentali bul
muttu. Bir temmuz ile 30 t~ri 
nisani arasında geçen müddet 
zarfındaki buğday ithalatı 1, 
milyon 256 bin 746 kental ola
rak tesbit edilmittir .. 1930 se
nesinin aynı devresi esnasında 
buğday idhalitı 8,580,213 ken· 

•v 

Mükemmel bir şekil 
Hatip bundan sonra iş kanu· 

nunun en mükemmel bir şekil
de çkabilmesi için meclis tara
fından izhar edilen arzuya bina 
en muhtelif encümenlerde, Şu· 
rayi Devlette uzw1 tetkikata 
mevzu t~kil ve bundan dolayı 
gecikmiş olduğunu söylemiş ve 
demiştir ki: 

'' Bendeniz Veklilete geldiğim 
zaman Şurayı devletten gelen 58 
maddelik layihayı buldum. Yüksek 
Meclisin bir müzakeresinde liyiha
Jarın geniş bir tetkika istinat etti
rilerek kendisine tevdi edilmek yo
lunda tebarüz eden direktiften mül
hem olarak iş kanunlarında bulun
durulması mutat olan ahk§mı koy
ma-k üzere J§yihanrn ikmaline çalış
tım. 

FevkaJade içtimaımızm başında 
yalnız kaza sigortala11na ait abkiim 
müstesna olmak üzere diğer bir JA. 
yihada topladım ve Meclisi aliye 
arzedilmek üzere heyeti vekileye 
sevkettim. Yalnız bu esnada layi
hanın tekamülü için diğer bir vazi
yet zuhur etti. 

Bendeniz eyJ(JJde Cenevrede bulu
nuyordum. Oradaki beynelmilel iş 
bürosu ile temasa gelindi. Onlar bi
zim yeni bir iş kanunu tedvin et
mekte olduğumuza vakıf olunca: 

u Bunu Fransızcaya tercüme ~t
tirerek bize veriniz, bizim salahiyet 
tar bürolarımız onun her faslım 
tetkik ederek size mütalealarım bil
dirirler. 11 dediler. 

Bendeniz bunu frrsat bilerek J.f. 
yihanın bir suretını kendilerine 
verdim. Onlar kısa bir zamanda mil 
taleamızı bildireceğiz diyorlardı. 

Ôyle ümit ediyorum ki bir ay zar
fında noktai nazarlarını bildirirler. 
Eğer heyeti muhteremeniz kış i

çin bir tatil yapmıyacak olursa ıs 
gün sonra kendi mahsulümüzü tak
dim ederiz. Kış tatili olacak olursa 
~bflro enternasyonal dö travay''dan 
alacağımız mal(Jmatla beraber layi
ha şubat içinde hazrr olacaktır. 
Takdim ederiz . 

Bütün bu izahatı arzetmekten 
maksadım, hükumetiniz ve onun is
tinat ettiği frrka bidayetten beri, 
cümhuriyetin teessüsünden beri iş 
kanununun memlekete getireceği 
esaslı yenilikler ve inkılapla meş
gul olmuş, onu benimsemiş ve onun 
üzerinde daima çalrşmıştır. Daha 
iyi olması içindir ki bu güne kadar 
teahhür etmiştir. HükOmetinizin 
bu hususta hiçbir vakit terahide bu
lunmadığına. emin olman1%1 rica e
derim.'' 

Mahmrıt E.~at B.in beyanatı 

Sual sahibi Mahmut Esat 
Bey (lzmir), izahattan sonra 
söz alarak iı kanununun bir an 
evvel çıkarılmasını istemittir. 

Tarife 
Muharebesi 
PARlS, 7. A.A.- Bü1illL Britan1a'nın, 

lnıili& lira•ınm lc:rymetten dütmni neti· 
<Ce•İ olarak ecnebi rekabetine açık kal· 
mıt olan kendi pi,..aaaıun himaye rnak· 
..dile yükıeltmi1 oldaiu ıümrük dıva.n 
meyzuuna dair olarak FranJı:E ve 1ı:ı,;. 

lis ırıatbuab lc1t.l@m mÜnakAtalanna de· 
••m etmektedirler. 

Bundan, yüzde 50 resim tatbiki hasa
Lile bilbaaıa Fran11z ınahıuli.b tehlikeli 

!tir aurette müteessir olmu, bulunmakta· 
d.r. 

M. Flandin'in seyahatinden aonra, Jn .. 
ailiz matbaah, hiç fÜpbesiz mnıimsiz o· 
luak, bir tarif• muharebesini bertaraf 
edecek bir itilıi.hn •Ücut bulabi.leceiini 
ima ediyorlardı. 

Falcat M. Runciman'ın avam lı:amarası 
heyanatuııda1t ıonra bu fikrin tet"kedilme
•İ l&zını •eleceii ıörünÜ)'ordu. 

Mamafih bu sabah, lnailiz nıatbuab 
Is.alem münakaıaunı terketmekıizin hima~ 
ye tedbirlerinin haklı olduiunu Ye lı:endi 

iddialarına ıöre bu U.ti)'acın kendisini 
hiuettirmi, o1duiunu iıbata phıma.lrta 
Ye badiıatın aldıjı t•beddüle mitee.•if 
sörünmeJ..teclirler. 

Diğer taraftan ıümrtik m .... S.ıiai IDÜ

aalr.ere edecek olan Fran11-z heyeti mn
ra.bhasaırnın ıönderilme.inin teahhure 
airamaıından dola)'i Londrada teeıaür .. 
ler izhar edilmekte •• }.ütün ümitler ha .. 
ki baz:rrcla Londrada buhman M. H1-
manı'm ti)'aretine MilanmalctacLr, 

M. Hgmans, brıgiin Sir 
John Simon'a görecek 

LONDRA, 7. A.A-- Bel~ilı:a 1ıarici7e 

nazın M. Hymarıı buraya vaul olmuıtur. 
Mü.maileytı_ buıün öileden •on,.. a'l'am 
lr:amaraaında Sir Jobn ile görüıecek •e 
alı,am yemeiini onunla beTaber J'iyecek
tir. M. Hymana &alı veya ç.Artamba ıünü 
Br\ikael'e dönecelltir .. 

Belgratta İtalya aley
hinde nümayişler 

BELGRAT, 7 A.A. - Darülfü. 
nun ırençliği; Görice sabık baıpisko
posu monıinyör Sedej'in hatıraıını 
taziz için bir nümayiş tertip ebniş
tir. Tezahürat ltalya aleyhtarlığı 
~ah!yeti~i aldığından polis nümayit 

Memleket / 

Manisada 
Tasarruf ha!tası 
MANİSA, (Milliyet) - K>i. 

nunuevvelin on ikisinde başla
yacak olan tasarruf ve yerli 
mallar haftası için alakadarlar 
şimdiden lazım gelen hazırlık. 
ları bitirmişlerdir. 
Merkezi umumiden gelen bir ta 
mimde tasarruf fikrinin ve yer 
li mallar rağbetinin taammümü 
İçin lizım gelen propaganda ve 
sık sık umumi içtimalar yapıl 
masr bildirilmektedir. Cemiye· 
tin Manisa tubesi bunun üzeri· 
ne derhal faaliyete geçmiş ve 
ilk icraat olmak üzere umumi 
bir içtima aktedilmit ve şehri. 
miz Ziraat Bankası müdürü 
NusratB bu münasebetle birmü 
sahabe yapmıştır. İçtimaı müte 
akıp Başvekil İsmet Paşa Haz. 
retlerine bir telgraf çekilmiş
tir. Telgrafta dünyayı saran İk· 
tısadi buhrandan memleketimi
zi mümkün mertebe korumak 
için aldığınız tedbirlerin uğur
lu olmasını bütün kalbimizle di 
!eriz. Giriştiğiniz zorlu cenkte 
Manisa balkı gönüllü aıker gibi 
kumandaııızla harekete geçmiş 
tir. Bütün millet pek tabii ola. 
rak hülrumetle beraberdir. Sev 
gi ve saygılarımızı sunarız kıy. 
metli Paşa Hazretleri,, denil
mektedir. Manisa ıubesinin mu 
karreratına na:ııaran ıebrimiz 
de fimabaat bu tekil içtimalar 
yapılacak ve bu içtimalara hal
kın da ittiraki için lazım gelen 
tertibat alınacaktır. 

Manisa valisi 
MANİSA, (Milliyet) - An 

karaya giden vali Fuat Bey ıeh 
rimize dönmüt ve vazifesinf 
başlamıttır. 

Mühendis ve mimar 
odaları 

Ankaradan verilen malı'.imata na. 
zar an N afra Vekaletince Meclise bir 
layibai kanuniye verilmi~tir. Bunda 
büyük ıebirlerde mühendis ve mimar 
odaları açdma11 muvafık ııörülm•k· 
tedir. 

Mühendis ve mimarlar bu o~aJa. 
nn nizamafına göre odalara kayde
dilecektir. Layihanın bu ;çtİm:ı dev. 
resinde kabul edileceği ümit olun
maktadır. 

Bu layihanm bir maddesine gfü·e 
heyeti idare, heyeti inzıbatiye ve 
hakem heyetlerinde mühendis ve mi 
marlar müttereken mevki alacaklar
dır. 

Odalara, kalfalar ithal edilecek, 
mühendis ve mimarların bu suretle 
daha salim bir surette faaliyetlerine 
meydan bAbşedilmiş olacaktır, U.yi
bai kanuniye bu sene zarfında mü· 
zakere edildiği taktirde derhal mev
ki tatbika vazedileeeğindcn büylık 
tehirlerde mühendis ve mimar o.ia1:1 

rı da hemen ihdas olu1"caktır . 
Doktorlar içtiınaı 

lstanbul Emrazı Cilcliye ve Zülı
reviye Cemiyeti yeni sene rne~aisi:ıe 
başlaıruştır. 

Muhtelif müesıeıelerimi.ze men
sup mütehaısısfar tarafından frengi 
ve Cilt hastalıklarına ait olmak üze
re ç.ok nadir görülen ve entetarafrn
ılan gösterilen bir viladi Sifiliz ile 
Rüıtü ve Naci Beylerin unku ra!ıim 
üzerinde gÖ!tc:rdikJeri Şankı1 sifi]j 
tik vaka•ı selabiyettar zevat tarafın
dan münakaşalar yapılm.:k suretilc 
çok istifadeli geçmiıtir. 

Hazım Bey tarafmJan gÖ•tcrilen 
üç vaka ve bu meyanda bilha1Sa ben 
Xeroderma Pigmentos1ım vakf\51 
ehemmiyetli surette umumi alakayı 
celbetmiştir. 

Vak'a takdimini müte:Jcip yed ve 
silesile Dr. CevAt Kerim Bey tarafr.-ı 
da..-ı Umumi Katipl:k bü•osunun ge
çen senenin mesaiıini tebarüz ettiren 
bir rapor biilasa11 okunmuı bundan 
sonra intihab:ıta geciJmiJ ve yine ri
yasete profesör Talat Boy, Umumi 
Katipliğe de Cevat Kerim Bey İntİ· 
bap edilmi9tir. İkinci reiı Karalıoç 
Bey olmuıtur. 

Kari Sütunu 

Biraz himmetle düze
lecek sokak 

Saraçane ba1mdan Aksaray" mün 
tebi caddenin kaldırımları bozulmuş· 
tur. Gerek vesaiti nakliye ve gerek 
yaya olarak geçmek iınkinsız bir 
bale gelmittir, Bu cadd3 o kada~ 
iJlek, o kadar k5labalıktır ki sabah~ 
kadar yolcu devam eder. Esasen taş
lan m~vcut olup birer parça kum 
ve üç amele bu işi üç günde !Amir 
eder. Alikııdar dairenin nazarı dik. 
katini celbebncnizi beklerim. 

Horhor caddesinde 93 numaralı 
hanede Cemal 

Y oung komitesi 
BALE, 7 (A.A.) - İstişari 

mahiyetteki Y oung komitesi 
bu sabah beynelmilel tediyat 
bankasında toplanmıştır. Bu ve 
bundan sonra yapılacak içtima 
!arda Almanyanın tediye kabi 
liyeti hakkında tetkikatta bulu 
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1 Dünyada neler oluyor? 1 

Kral Alf ons, başına 
geleceği biliyormuş! 

,_ ___ ç_o_c_uıc _____ , !
1 

__ T_iy_a_t_r_o_,_s_i_n_e_m_a __ 

Oyunlar İstanbul Belediyesi 
DARULBEDA Yt TEMSJLLERI 

Çıkmaz Yol BUGÜN AKŞAM 

ŞSaAaRtL
21A.3T0 dAaN ııııı ı~ııın \ Bu oyun çimentolu ve ya- U 

but dötennıit bir avluda, yahut (Doktor Kınok) 
ta geni§ bir yaya kaldırımında Komedi 3 perde ıTı 

nun için lngiliz ve Fransız banka- ~~l>~.:~y.:.J1""::: 
larına evelden 250 milyon yatırmış - _,.J-:;..;.. 

Yazan: J. ROMA-
İNS 

Tercüme E.: İ. GALİP 
Talebe gecesi. 

-Bir Fransız gazetesinden-

Cortea'ler meclisi 19 - 20 teırini 
•ani ııeceıi, ispanya kralı On üçün
cij Alfoasli, ..-ekili sabık iyan reisi 
Conte de Romanones'un parlak 
ınüdafaaıma rağmen giyaben mah· 
kum etti. Bereket venin giyaben .. 
Çünkü lanJ, aöylendiiine ıröre sai· 
lam lngiliz ve Fran11z bankalarına 
250 milyonu daha çok evelden yabr
ll>ıt vaziyettedir. 

ispanyayı terkedip te, ailesi ve 
tnaiyeti ile beraber Fransaya celdiği 
~n, indiği otlede günde 24,000 
franga yüluelen bir masraf puıla11-
ıu ödüyordu. Görülüyorki kırat, ıer
vet noktai nazarından acınacak bir 
•aziyette değildir. Fakat cümburiyet 
~i hakimler, ıedit davrandılar, baıka 
türlü davranmatanna da ihtimal Ye· 

rilemezdi. 
Kırat btıklonda verilen hükmün 

e&ası ıudur: 

"Corteı'ler mecliıi, aabık lspan
Ya kıralımn lüyaneti vataniye ile 
ırıücrim oldüğunu ilin eder. Bour
lıon •e Halısbourg'lar Alfonı'u ha
rici ez kanundur. Bütün hukuku 
kendisinden nezedilmiıtir. Eğer sa
lıık hükUnıdar İspanyol topraklarına 
rirerae, derhal takip edilecektir. 
Cümhuriyet idereıi emvaline vaziyet 
edecektir. İspanyol toprağına girdi
li takdirde her vatandaş kendisini 
tevkile mecburdur . ., 

Bu karar kralın felaketine birıey 
iliive ebniyor. Sadece 14 nisan 931 
den beri bilfiil mevcut bir vaziyeti 
•e•men teyit ediyor. 2 nisan kıralın 
l\1adrit'tetn kaçıpta yerini Alevla 
Zaınora'nın mu\•akkat bükUmete ter 
kettiği gündür. 

Kıra! böyle bir sukuta zaten da
ha çok .. velden hazırlanıyordu. Yal
nız ıukut ederken, fazla incinmemek 
İçin yapılmaaı lizımgelen ne vana, 
l'apmııtı. Böyle bir hBdisenin vukua 
geleceğini aadece Avrupanın meşhur 
falcılan -değil, bizzat lspanyollar'da 
aöylüyorlardı. 

Çünlrii Madrit'tef•i kırallllr tür
lıesinde en son tabut, onun tabııttu
Ydu. Çünkü Alfons on üçüncü kıra! 
trıeı'um rakaml 

Madritte çıkan Crisol'den 
On üçüncü Alfonı'un mutlak bir 

hakinüyet için derin bir meyli vardı. 
Meşruti idareye sadakat - sözde bir 
formüldü. intihap ettiği nazırlar, bal 
kın dileğine en hafin bir tarzda mu 
halefet eden insanlardı. Ku-alın bı.ı 
lıca hedefi, !fdısi bikimiyetini takvi
Ye eylemektl Askeri tayinler O{'Un 
•!inde idi. Orduyu kendine bendet
mck için, aflar, mükafatlar ondan 
gelirdi. 1976 kanunu eaaıisine naza
•an, parlamentoya verilen salfthiyet• 
!ere aldırıı etmezdi. Eğer elkirı umu 
nıiyenin tazyiki ille, mecclisi milli 
arzulardan birinin tahakkukuna ön 
ayak olursa, derbal meclisi dağıtırdı. 

Fas harbi 
Hükiimetin Fu'taki müdahalesi

ni halk arzu etmiyordu. Fakat phıi 
hırslarını okfıyan bir İmperyalizmin 
ıevkile, kıra! kendiıini hpanyol'la
ra kartı müdafaa eden orduyu Afri. 
ka çöllerinde kullanmakta beis gör
müyordu. 

Fakat .f'aı'taki aıkeri hezimetler 
1909 dan itibaren, milli hayıiyeti ci
han efkin huzurunda lüçe indirdi. 
Salahiyetsiz, fakat kralın iıtediği ve 
mükifatlandırdığı bir aıkeri teıkila
tın idaresi altındaki F aı harekatı 921 
de felakete müncer oldu. O zaman 
efkarı. umumiye ayaklanıh. Kanını 
verdiği bir İtte yapılan hatalarm 
mes'uliyetinl aradı ve bu kadar ıid
det karıısında !aralın hükumeti mev 
kiinden çel.ildi. 

Bütün ispanya öğrendi ki, bu ba
ıirettizlik Ye ibtiyattrz hareketin 
mes'ulu bizzat kualdır. Binlerce 11-
panyol'un can verdiği bu muharebe 
ltrde, Mecliıi vükela arkatmda as
keri harekitı idare eden kıraldır. 

K.aal yine mecliıi dağıtb. Biz hü 
kumdann meşruti vazifelerindeki 
gayrimeıru hareketlerinin sayısız te
f errüabndan babıedecek değiliz. Ye
r?i ıene ispanyayı zulum içinde bıra 
kan darbei hükUnıetler hep kıratın 
elinin altından çıkmııtır. 

Ceneral Perimo dö Rivera'nın, ıa 
rayın cenarallerile beraber Banlon'. 
da çıkardığı a&keri iıyan neticesinde, 
Madrit'tet ilk direktüvar kuruldu. 
Y okıa kıra!, milletin eline verdiği 

içinde seyrederken, battakiler bata 
üzerine hata irtikap ediyorlardı. 

Madritt• çıkan La Voz'dan 
Sabık iyan reiıi Comtede Rorua 

nones millet mümesıilleri huzurun
da kıralı müdafaa ederken, çok müte 
zat noktalara diiftü. EYYela millet 
mümesıillcrinden mertlik göstermele 
rini İstedi. Sonra dedi ki: 

- Burada kırata nazırlık yapnuf 
inaanlar var. Kendilerine sorarnn. 
Kıra! biç bir zaman onları her han· 
si bir kararnamenin imzasına mec
bur tuttu mu? Kıralın Fas'ta hare
kat idare eden ceneraller üzerinde 
doğrudan doğruya teıiri olduğunu 
göıterecek deliller yoktur. K.....lın 
diktatörlüğü hazırladığını iıbat ede 
cek hiç bir delil de yoktur. Fakat Pe 
rİmo dö Riveranın sesi yükseldikçe, 
kıra! diktatörlüğe m&ni olamadı. 

Burada Comte de Romanones bir 
vesika okudu. Bu ceneral Perimo dö 
Rivera'run kırala gönderdiği bir tel 
graftı. Kıral alelacele vaziyeti hallet 
meğe davet ediyordu. Telgrafın mü 
eddasının !arala verilmiı bir emir
den farkı yoktu. 

Efkarı umumiye iıe ıiyasi teıek
küllere kartı duyduğu kin yüzünden, 
bidayette, her ıeyi ıslah edecek gibi 
görünen c!irektüvara sesini çıkarma 
dı. Bundan sonradır ki kıra! Corte•' 
leıj d'ağıttı ve kanunu esasi mucibin 
ce yenisini çağıracaktı, çağırmadı. 
O zaman ben iyan reisi idim. Kon
gire reiıi Don Alvorez ile birlikte 
tehrirat yazıp kırala verdik. Fakat 
saraydan çıktıktmız zaman yalnız 
kaldığımtz1 anlamıştık. Çünkü erka
rı umumiye diktatörü tasvip ediyor~ 
du. 

Sonra Fas muharebesi başladı ve 
elde edilen muvaffakiyetler diktatöre 
müsait gitti. K.aahn, diktaıörlüj{ü 
devirmek iıteyip istemediğini bilmi
y~~u~ Fakat isteseydi, kendiıi dev 
rilll'dt.,. 

lngilterenin en meşhur 
Tazısı 

LONDRA, S A.A. - Evvelki 
gün ıon koşutunu yapan ve talıibi 
tarafından elli lngiliz lirasına sah
lan lnıriiterenin en methur Tazı11· 
nın koıu hayabna artık ıureti kati
yeclı> nihayet verilmiştir. Hayvan 
bundan böyle iıtirahat edecek ve an
cak damızlık olarak kullanılacaktır. 

Bu köpek son üç ıene zarfında 
dokuz bin lira kıymetinde para mü
ki.fatından baıka b;rkaç ta kupa ka
zaıunııtır. Girdiği 6l kotudan 46 
ıında galip gelmittir. 

Buzlar arasında 
kalan var 

NEVYORK, S A.A. - Bay Cbi
ma vapuru iki aydan beri Alaskanm 
Point Barrow limanında buzlar ara
sında mahsur kaldıktan sonra son 
müthit kar fırtınası eınasında orta· 
dan kaybolmuı ya buz kitlelerinin 
tazyikile parçalandığına veya buzlar 
tarafından engine siirüklenip batb
ğma bükmedilmitti. 

Gemi dün ayı avmdan dönen bir 
Eıkimo tarafından eski yeriuden 4 
mil uzakta bir noktada ıörülmüıtür. 
Vapur buraya kadar içinde aıkqmıı 
kaldığı bir buz kitlesile birlikte ıü
rüklenmiıtir. Kaptan gemide kalan 
kürkleri kurtarmak için bazı teıeb
büılerde bulunmak niyetindedir. Fa

-
oynanır. Evveli yere tebetirle 
küçük bir murabba çizilir. 
(Şekil 1) bu murabba çıkmaz 
yolların merkezidir, bu murab
baanıo etrafında bir çok mün
kesir hatlar çizilir. Bu hatlar 
biribirlerini katederler. Yalnız 
hepsinin de birer ucu büyük 
bir murabbadan batlar, gene 
büyük murabbada biter. Sonra 
gene bir hat daha çizilir. Bu 
hat resimde noktalı olarak göa 
terilmi,tir. Fakat hakikatte 
noktalı değildi, öteki hatlardan 
farkı yoktur. Yalnız bu hat 

büyük murabbadan başlayıp 

küçük murabbaıo dılına mülaki 

olacaktır. 

Sonra büyük murabbaa ulaş 

mayıp ta, sadece küçük murab
badan batlayarak tekrar küçük 

murabbaa ulaşacak tarzda baş 

ka münkesir hatlar daha çizi
lir. Bundan maksat çıkmaz yo
lu daha çıkmaz bir hale getir
mek içindir • 

Bu suretle (Şekil 2) meyda 
na çıkmıt olur. Buna "çıkmaz 
yol,, derler • 

Ondan sonra oyunu idare 
eden zat, her oyuncuya büyük 
murabbadan, yani kenarından 
başlamak üzere birer hattı ta
kip etmesini söyler. Kim daha 
evvel hatları takip ederek mer-

keze vaaıl olursa, oyunu kaza. 
nan odur (Şekil 3) 

Söyliyelim ki, bu oyunda hat 
b takip etmek auretile merkeze 
va11l olmak çok güçtür. Aynı 
zamanda da eğlencelidir. Yıolu 
daha iyi bulduklarını zanneden 
ler. bulamayanlara gülnler. 

Muayenehane n kl 

Dr. Celal Tevfi~ 
Frengi ve idrar yolu has· 

talıklan mütehass•sı:S · rkeci, 

Muradiye caddesi No. 35 
kat bu tetebbüıler pek tehlikeli ola- --
caktır. Çünkü ıabilde vapura kadar ------------
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gidebilmek için gih ayrılan gih bir
leıen birçok buz kitleleri arasından 
veya üstünden geçmek lizımdır. 
Fazla olarak bu civarda gayet kor
kunç akıntılar ve ırirdaplar vardır. 

Vapura yaklatmağa çalıJBcak ıan 
dallar her an buz kitleleri arasmda 
sıkışıp ezilmek, akıntılar tarafından 
engine alınıp götürülmelı: veya gir
daplar tarafından denizin dibine ç&o 
kilmek tehlikesine maruzdur. 

Papa yazı nerede 
geçirecek? 

ROMA, S A.A. - Papanın önü
müzdeki yazı Romadan on bet mil 
uzakta bulunan Gandolfo JBtosunda 
geçireceği tahmin olunuyor. Burada 
yapılmakta olan telsiz istasyonunun 
inıa11 da buna delil addolunmakta· 
dır. Vaktile Papalık hükUmetine ait 
bulunan Roma tehrinin elli sene ev
vel İtalyanlar tarafından zaptından 
beri hiç bir Papa Vatikan mahalle•i 
hudutlan haricine çıkmamııtır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398 

Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 

la veya telefonla randevu al

malıdırlar. 

kuvvetlerden bilisitfade bu İsyanın ------------ İstanbul 5 İnci İcra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz <>
lup satılması mükarrer bulunan ya
zıhaneye müteallik eşyanın 13-12-
931 T. ne müsadif Pazar günü saat 
9-10 arasında Galata.da Ömer Ahit 
hanında rnübayaacılar cemiyetine 
ait odanın önün.de birinci arttuma
sı icra edileceğinden tali,plerin 
yevm ve saatı mezkurde mahallinde 
hazır bulunan memu.runa müracaat
ları ilin olunur. 

önüne geçebilirdi. Fakat yeminine 
ilıanet ederek, meıruti bir hükUmet 
yerine mevkii iktidare bir diktatör 
kabine getirdi. 

Don Alfo:ı•o de Bourbon lsoan
yol milletine karşı doğrudan doğru
ya ve şahsan mcs'uldür. Millet mü
r.1essilleri bunu böylece ilan cderke.ı 
vazifelerinin ifasmda tam bir siikıi
net ve selameti fikir gösterdiler. 

Fakat ispanyanın terakki yolunda 
seneler kaybcbni, olduğunu görmek 
le de mütellim oldular. Bu seneler 

Ye"i ne,riyat 

A vrupada tütün 
inhisarı 

Tütün işlerinde vukufu malum 
olan Habip Edip Bey, Avrupa tütün 
inhisadarile Türk tütün inbiıar ida
resi etrafında büyük alaka uyandıra 
cak kıymetli bir tetkik eseri neşret
miştir. Habip Edip Beyin kitabını, 
tütü!' itile meşgul olanlara tavsiye 

Yakında: MAYA 

Cumartesi ve pazar günleri 

tenzilatlı halk gecesi, oyundan 

sonra hususi tramvay. 

Raşit Riza 
ve 

Arkadaş lan 

8 bırlncı ıkanun salı günü akşa-
mı saat 21,30 da 1 
AKTÔR KIN ! 

Piyes 4 Perde 1 Tablo 

Tercüme eden: Mahmut Ye

sari Bey. 

Çarşamba Akşamı 

KUDRET HELVASI 

llil! 

Üskii<lar 

HALE SİNEMASINDA 

BIN!JIR ÇILGINLIKLAR 
BELEDESI 

Mümessili: Jozelin Beyker 

Fransız Tiyatrosunda 

RASlT R1ZA 
ve ARKADASLARI 

8 birinci Kanu.'lu salı günü akşamı 
21.30 te 

AKTÖR KİN 
Piyes 4 perde 1 tablo 

9 Birinci Kanun Çarşamba akşamı 

KUDRET HELVASI 
FiatJar: 40, 75, 100, 150. Localar: 

400-500 kuruş. Balkon talebeye tah
.sis ediJrniştir. 40 kuruştur. 

·-_... Kadıköy-.. 

Süreyya sineması 
Bu çarşamba gunu 

Kalamış 
Pansiyonu 
Operet 

Salı gününden itibaren 

sinama fiyatlarında aLami 

tenzilatlı tarife kabul edil

mi • o'up tatbikine J-.asla-
__ _. nacaktır. 

İstanbul 4 üncü İcra memurlu
ğundan: Tamamı (18500) lira kıy
meti mukaddereli Fatihte Dülger 
zade mahallesinde Kuyulu Nalbant 
sokağında eski , 1,1 Mü. 23 yeni 5, 
7,9, 11, Numaralarla rnurakkam 3 
bap Dükkanı müştemil bir bap apar 
tnnanın tamamı açık artırmıya vaz
edilmiş olup 17-12-931 tarihin.de 
şartnamesi divanhaneye talik oluna 
rak 9-1-932 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 14 ten 16 ya ka
dar İstanbul 4 cü İcra dairesinde a
çık artırma ile satılacaktır. Artır

miya iştirak .için yüzde yedıi temi
nat akçesi alınır. Müterakim verği
ler ile belediye resimleri vakıf ka
resi müşteriye aittir. İcra ve iflas 
kanununun 119 uncu maddesine tev
fikan hakları tapu si<:illerilc sabit 
olmıyan >potıekli alacaklılar ile di
ğer alakadaranm ve irtifak hakla 
sabi,ple.rinin bu bak·larını ve husu
sile faiz ve n:; ·sarife dair olan id
dialarım ilan tarihinden itibaren 
(20) gün içinde evrakı ınüsbiteleri
le bildirmeleri l.izımdır. Aksi hal
de hakları Tapu sicillerile sabit 
olmıyanlar satış bedelinin paylaş
masmdan hariç kalırlar. Alakadar
ların işbu maddei kanuniye ahka
mına göre tevfiki hareket etmele
ri ve daha fazla malilmat almak iıı
teyenlerin 930-445-446 dosya nume.
rasile memuriyetimize müracaatla
rı iia.n olunur. 

İstanbul İkinci icra memurluğun
dan: Bir borodan dolayı mabçuz ve 
furuhtu mükarrer İstanbulda Aşir 
efendi eokağmda Katırcı oğlu ba
nrıı.da mevcut beş adet ıoyi cins kay 
seri secaddesi bir halısı ve bir adet 
yazı makinesi ve sair eşyanın 10-12-
931 tarihine müsa.dif Perşembe gü
nü saat onda (10) açık artırma ile 
satılacağından taliplerin yevm ve 
saat muayyende mahalli mezkQrde 
hazır bulumnal.a1"ı ilan olunur. 

D. ANAGNOSTOPOULO 

ve C. S!SKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

P1RE-MARS1L YA 
için seri ve doğru posta. 

(PATRJS Il) Lüks vapuru 10 
Kanunuevvel perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yoku ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide
cektir. Azimet ve avdet biletlerin
de azami tenzilat. 

Umum1 acentalarr: Galatada Çi
nili Rıhtım Hanında D. Anagnoeto· 
poıılo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün #yahat acentalıklarrdır. 

SEYRISEF AIN 
Merlı: .. acenıa: Galata KöprU ba

ıı B. 2362. Sobe A. Sirkeci Miibilr. 

dar zade baıı 2. 2?40. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 8 Kanunev
vel Salı 17 de Sirkeci Rıh
tmı.ından. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 10 Ka

nunevvel perşembe 17 de. 

KARADENİZ 
POST ASI 

Erzurum 
vapuru 9 K. evvel 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gJdecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

Do&tor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Saat: 14 - 18. 

İstanbul Dördüncü İcra Memur
luğundan : Tamamına 2600 lira kıy 
met takdir edilen Unkapanında Pa
paz zade mahallesinin Uak:üblü tiO· 

kağmda atik 21 cedit 19 ve atik 23, 
cedit 23 numaralı bir sakaf altında 
iki bap dükkanı ve geçit mahallini 
ve fevkindeki katlarda dört oda i
ki helası bulunan hari<:(:n kargir 

ı:-tt:ih.a.clı 1'11.i 
TORK StGORT A ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmd;, 
Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktad ır. 

Tel: Beyoğlu - 2003 

• 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Unıum 
Müdürlüğünden: 

Yerli deriden bir oda takımı ile beş adet yazıhane kol tuğ~ 

ve 24 sandalya aleni münakasa suretile imal ettirilecektir. Mü

nakasa 17 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif perşembe günü 

saat 14 te İstanbul limanı sahil srhhiye merkezindeki komisyon 

tarafından yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümunelerini 

görmek üzere her gün Galatada mezkfrr merkez levazım memur 

luğuna müracaatları. (4092) 

'f F.1111:'9 
Muallim Mubahat Bey tarafından :=: 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

::::::! 
(HERBERT N. GASSON) 'un 

,_ 

-~ 
~ 

= İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTER! = 
BULl\,..AK SAN'ATİ _ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

"'ııııııııııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımıımıııııııır 

t::= 
=E 

= --

. _ Milliyet Matbaası ~ 
~ Her ne~::!;ı ~!b~;t~;=~~:1"!er. Notere 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilaruan yapılır. Fiatlar mutedildir. ==ı 
ADRES: Ankara caddesi dafrei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 ~ 

'.mıımıııııınıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı: ıl 
Aakert fabrika

lar ilanları 

80 TONTUTYA 

Yukarıdaki malume kapa
lı zarfla 15-2-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktr. Ta 

!iplerin şartname için her gün 

ve münakasaya girmek için de 

o gün teminat (Teklifat) ile 

muracaatı. (4145). 

ı .:ı uncu t\olorau 
ilanları 

Kadıköy Malmüdürlü
ğünden: 

İstanıbulda bulunan kıtaat 
ve müessesatın ekmek ve er
zaklannm senelik nakliyatının 

pazaclığı tekrar 10-12-931 tarih 

perşembe günü saat 16 da Ko

misyonumuzda yapılacaktır • 

Taliplerin şartnameyi almak 

üzere her gün ve pazarlığa iş

tiıiık edeceklerin de yevmi 

muayyende Komisyonumuza 

muracaatları. (626) ( 4290) 

Jt. * * Zühtü Paşa mahallesinde 

Fener caıddesinde Ayayani ki
lisesi ittisaiinde:ki 50 No. lı 

gazinonun icarı müzayedesi 

Dolmabahçe hayvan hasta-

gayrı menkW. açık arttırmaya vaze- bir hafta müddetle temdit e
dilmiş ali.iP 10-12-931 tarihin.de prt dilmiştir. Taliplerin 14-12-931 
namesi divanhaneye talik edilerek 
29-12-931 tarihine müsadif Salı gü- pazartesi saat 14 te Kadıköy 
nü saat 14 ten 16 ya kadar İl\tanbul Malmüdiriy.etindeki Komi
dördüncü icra dairesinde açık ar· syonwıa müracaatlan ilan olu
tırma suretile ııatıla.caktır. Artınna nur. 

nesinde müteşekkil hayvan sa

tın alma komisyonu tarafın

dan pazar - salı - perşembe 

günleri saat 9 dan itibaren 

müsait fiatla yerli binek ve 
nakliye koşum hayvanı müba 

yaasma başlanmıştır. Satın a . 

lmacak bineklerin 5 ile 8 yaşrn 

da ve asgari 1,43 irtifaında ve 

nakliye okşumların keza 5 ilii 

8 yaşında ve asgari 1,37 irti· 

fam.da olmaları ve 'hayvanla

rın bilcümle hastalıklardan ve 

kusurlardan ari bulunmaları 

lazmıdır. Diğer fazla malu

mat komisyona müracaatla öğ 

renilebilir. 

ikincidir. Birinci artırmada bin Ji. 
raya talip çıkmış 011-P bu ker.ı'C en 
çok artıranın üstünde bırakılacak

tır. Artırmaya iştirak için yfuıde 
yedi teminat akçesi alınır. Mütera
kim vergi Belediye vakıf icanosi 
müşteriye aittir. Hakları Tapu ai· 
cillcrile sabit olmayan ipotekli ala
caklılar ile diğer al§.kadaranın ve ir
tifak hakkı sah4>lerinin bu hakları
m ve hususile faiz ve masarife dair 
ol.an iddialarını ilan tarihin.den iti
baren yirmi gün içinde cwikı müs 
bitelerile bildirmeleri lilzımdır. Alı: 

si halde hakları ta,pu sicillerile sa
bit olmayanlar satış bedelinin pay
laşmamasından hariç kalırlar. İcra 
ve iflas kanununun 119 uncu ıı:ıad
desi hükmüne göre tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla maJfunat al
ma lcisteyenlerin 931-102 dosya nu
marasile memuriyetimize müracaat· 
ları ilan olunur. 

Sipahi OcağındaR: 
Bakırköy koşu mahallindeki yüz 

dönümlük tarla toptan veya pe
rakerule olarak 20-12-931 tarihin.
de ihale ediioıek üzere icara ftrİle· 
cektir. Taliplerin hergün Harbiye
de Ocak idare memurlufuna mü
racaat etmeleri. 

İstanbul İloinci ten Memurluğun 
dan:Miikaddema Kurtukııta Hıcıab 
met mahaU.eainde Salta eokağmda 
61 nu-lu ha.nede mükim ikıen halen 
ikaınet.gihı meçhul bulunan Ma
dam Domnaya: 

Yani Haralamboc efen.dinin ba i
Um zimmetinizde matlubu olan 
(300) üç yllz liranın temini ıç.ın 

şayian mutasarrıf olduğunuz Kur
tuluşta hacı Ahmet mahalle8inde a
tik, 2, 4, 6, cedit 59, 61, 63, 65, rııt· 

macalarla murakkam gayn mcclcU1 
emvalinü:in l>Kız ..., mahallen yapı 
lan variyet ..., takdiri kıymet mua
melelerinde mezkQr gayrı menklı· 

litınızın tamamına (250) lira kıy
met takdir olunduğu ve ıılaraklı ta· 
rafmdan açık arttırmaya va.z'l eu
retile paraya çevrilme talebinde bu
lunulduğu malumıımu bulunmak ve 
icra ve iflb kanununun olbaptaki 
madde.I mahsusuna tevfikan vaziyet 
ve takdiri kıymet rapoıunun eure· 
tile satıı talebinin ihbarı makamı

aa kaim olmak ~ i.Unecı. tebliği 
keyfiyet olwıur. 

Bu şeraitte satıl.tlı: hayvanı 

olanların mezkilr günlerde 

hayvanlaırile birlikte Dolma

bahı;e hayvan hastahanesine 

müracaatları. (616) (4179) 

••• 
K. O. ve Nakliye taburunda 

mevcut 250 araba gübre satı

lacaktır. Taliplerin gübreyi 

mezkilr taburda görmeleri ve 

satın almak için de 9-12-931 

çarşamba günü saat 15 te ko

misyonumuza müracaatları. 

(611) (4200) 

-------------·!ZAYİ-Nüfus tezkeremi kaybet· 
ZAYİ - Bisikletim için Seyrise
fer merkezinden aldığım 394 nume
rolu plakayi kaybettim. Hükmü 
yoktur. ODAik P~azyan. 

tim. Yenisini çıkaracağımdan hük
mü yoktur. İstanbul, Çukurçeşme
de Taş Han 20 No da Kirkor oglu 
Mıgırdıç. 
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Nafıa vekaletinden: 
Enjekte edilmiş 40,000 adet traversin Derincedfll Samsuna 

nakli kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 
26-12-931 tarihinde Cumartesi günü saat 15 de An.karada Nafia 

Veıkileti binasında yapılacaktır. Münakasaya iştirak edecekle
rin teklif mektuplarmı ve muvakkat teminatlarını aynı günde 
saat 14 buçuğa kadas- münakasa Komisyonu Riyasetine verme
leri laznndır. Taliplerin Ticaret Odalarında mükayyet bulun

maları şarttır. Taliplerin münakasa şartnamelerini iki lira mu
kabilinde Ankara Nafia Vekfileti İnşaat dairesinde,lstanbulda 
Haydarpaşa liman işleri Müdürlüğünden de tedarik edebilirler. 
(42.1\2) 

Tayyare TILBA~I Piyangosu 
BtiyO.k ikramiye 

1.000.000 
Lira.dır. 

Keşide Yılbaşı gecesi yapılacaktır. 

Biletler azalaıaktadır. 

AceDe E©J61fi)fi~a 

Iktısat Vekaletinden 
Vekalet Müessesatı ihtiyacı için mubayaası kararlaştırılan 

15 adet ağır yağ traktörünün 5-11-931 tarihinde kapalı zarfla ya
pılan münakasasında teklif olunan fiatlar haddi Hiyikında gö
rülemediğinden keyfiyet bu kerre 15-12-931 tarihine müsadif 
Salı günü saat on beşte pazarlıkla icra olunacaktır. AHikadara
mn Veıkalet Mübayaat Komisyonu Riyasetine müracaatları i-
15n olunur. ( 4273) 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
% 12 faizle emlak muka!bilinde para verilir. 
(5000) liraya ıkadar olan ikrazat için muhammen ücreti 

alınmaz. Vakıf Paralar Müdürlüğünün hiç bir yerde şube
si olmadığı gibi mutavassıt, Acente ve komisyoncusu da 
ydktur. Muamele yapacakların Bahçekapısında dördüncü 
vakıf handa ikinci katta 18 No. da Vakıf Paralar Müdürlü
ğüne müracaat eyleıme!C!'i. 

--------- Telefoa: 23654~===~ 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

u -

Başınıza bir felaket gelebilir: 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

( TÜRKiYE İŞ BANKAS~ 

- Istanbul Evkaf müdirliğinden: 
Lüleburgazda kain Sokullu Me'hmet Paşa camii minaresi in

şaatınm pazarlrkla icra kılman münakasasında veırilen bedel 
haddi Hiyik görülemediğinden 15-12-931 Salı günü saat ·on dört- ! 
te ihalesi icra kılınmak üzere temdit edilmiştir. Taliplerin şe--" I 
raiti anlamak üzere fıiır gün öğleden sonra İnşaat Heyeti fenni
yesine ve ihale günü de İdare Encümenine müracaatları. (4320) 1 

SALI 8 KANUNUEVVEL 1931 

31 Klnunuevvel 1931 blllnçosuna kadar 

Fiatlarda Tenzilit 

SURASKİ 
lngiliz Kumaş Ticarethanesi 

Pek yakında aene nihayeti bilançosuna başlayacağı 
cihetle bilumum mevsim sonu mallannı ciddi bir 

TENZiLATLA SATMAGA KARAR 
VERMiŞTİR. 

fOPTAN ve PERAKENDE 

LEEDS, ANGLETERRE 
·11, YORK PLACE 

ISTANBUL 
SULTAN HAMAM 44 

damla (inme) 
fartı semen 
romatizma 
alamı mafsaliye 

HAMJZI BEVLIN ( ASiT URIK) KURBA.'NLARI 
Tıp akademisi reisi sabıkı profesöt 

( L.ansero )tarafından tavsiye edilmişti~ 

Parls hasıahaneleri müıaahhiıleri 

Şatelen milessesat11 

15 büyük mijkafat 

bamm "'9t (asit urik) ile zehirlenmiş, .Jlm ve ızbrabatl\ 
tabb tehdidinde tiulunmuş olanlu ancak 

URODONAL 
aayeıinde ııalia olabilirler. Zira urodonal; hamızı bevli 

lıalleden yegane maddedir. bilOmum eczahanelerde satılır. 

Aleni Müzayede ilanı 
TürkiJe Ziraat Bankası lznıir ~u~e~in~en: · 

Eski 
Mevki' Mahallesi Sokağı Cinsi No. kıymeti 

İzm~;- Göztepe Nevzat Bey Hane 6/2 o 
İzmir Karantina Mektupçu Hane 1 o 
İxmir Al sancak Hacı Paşa Dükkan 53/17 o 
İzmir Aisancaık Hacı Paşa Dükkan 8 o 
İzmir Al sancak Şerafettin B. Baraka 12 o 
İzmir Alsancak Dilküşa Diiıkkan 18/28 o 
İzmir Kaa-antina İskele caddesi Furun 38/28 o 

Muhammet 
bedeli 
1.400 
5.000 

750 
800 

S.500 
500 

S.500 

1.- Yukarda evsafı yazılı emlak 8 K. evvel 931 tarihinden itibaren açık arttmna ve pe
şin para ile müzayedeye çrkarılmıştıır. Haziran 928 tarihli talimatnamedelci eşıkale göre 
hak sahiplerine verilıniş olan bonolarda nakit makamında kabul edileceıktiır. 

2.- Mezkur emlakin ihalesi 29 K. evvel 931 salı günü saat 15 te Gazi Bulvarında 

Ziraat Bankasında müteşekıkil heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin o .gün muayyen 
vakte kadar me2lkur heyete müracaatlan. 

3.- Talipler mezkur !bankanın Gazi Bulvarındaki şuıbesinin Muhasebe servisine müra
caatla yüzde 7,50 pey akçelerini yatıırabilirler. 

4.- İstiyenler satış şartnamelerinin müsaddak suretlerini ve kap eden malfunatı 
deı'hal mezkur şubeye müracaatla alabilirler. ( 4244) 

Jandarma Satın Alma 
Komisyonu Riyasetinden: 

(2000) çift siyah çizme kapalı zarfla alınacaktır. Müna 
23-12-931 çarşamba günüdür. Taliplerin şartname almak .. 
her gün, münakasaya iştirak için de teminatlarile berı 
muayyen günde saat on beşten on altıya kadar Ged'ikpaşa 

Komisyonumuza müracaatları. (4173) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları ) 

BELEDİYE TEKAÜT YETİM VE DULLARI~ 
KA. EVVEL 931 MAAŞLARI 

Belediyeye mensup mütekaidin ve eytamü eramıilin Kan 
evvel 931 aylrldarmın vcırilınesine K.evvelin 10 cu gününden; 
baren başlanacaktır. Maaş sahiplerinin tarihi me:ııkurdan it 
ren maaş cüzdanlarında yazılı belediye şubeleıri muhasebe! 
ne müracaatları ilin olunur. ( 4326) 

12460 lira kıymet konulan Tophanede Karabaş mahall 
de çubukçular caddesinde kilin bila numara metruk mezarlılı 

j sası pazarlıkla satılacaktır. Pazarlık 14-12-931 pazartesi " 
dür. T«11inat aıkçesi 945 lin 50 kuruştur. 

* Belediye Kimyahanesi için lüzumu olan 41 kalem aHit 
edevatı kimyeviye 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmek üı 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat aıkçesi 50 !' 
dır. 

* Keşif bedeli 662 lira 40 kunış olan Fatih İtfaiye b' 
helalarının tamiri 28-12-931 pazartesi günü ihale edilmeK üı 
kapalı zarfla münaka'Saya komnıuştur. Teminat akçesi 50 · 
dır. 

Teminat a<kçeleri nakden kabul edihnes. Ya Belediy 
irsaliye alınarak bankaya yabrıııp alınacak makbuz ve y 
hükfrmetıçe müteber tanınmış banka:ardan getirilecek t,..,~ilJl'I 
mektubu He olur. Kapalı zarflarda bu şekilde teminat 
veya mektuhumı, şartnamenin pullu bir nii9hasmı ve Ti 
odası ve işine göre ehliyeti fenniye şahadetnamesini t 
mektubu içerisine k.oymak icap eder. Pazarlıkta ise yalnız 
minat maklbuz veya m~tubunu getinneıkle olUI'. Yukarda 
zıh işler hakkında her gün Levazı:m müdürlüğüne müracaat 
zrmdır. İhale günü ise saat on beşe kadar Daimi Encürn 
müracaat edilmelidir. (4327). 

Nafıa Vekaletinden: 
40 Makas takımı için muktazi 1560 adet meşe travers kapJ 

zarrfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 28-12-931 tarihinde pazartesi günü saat ıs te J.r 

karada Nafıa V eka.Ieti binasında yapılacaktır. Münakasaya ir 
tiraık edeceklerin teklif meıktuplıarını ve muvakkat teminat . 
nnı ayni günde saat 14 buçuğa kadar münakasa komisyonu fi' 
yasetine vermeleri lazmıdır. Taliplerin Ticaret odalarında rı'r. 
kayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şartnameJetl' 

ni iki lira mukabilinde Ankaradıa Nafıa Vekaleti İnşaat daiıt' 
sinden, İstanbulda Haydaqıaşa Liman İşleri Müdürlüğünde!' 
tedarik ede'bilider. ( 4280) 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~.../ 
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Komprime
leri 

GRİP, 
NEZLE, 
BAŞ ve 
DİŞ 
AGRILA
RININ 

en 
birinci 

ilacıdır . 

• DiKKAT._, 
Ademi iktidara 1 
GLANDOKRATiN 
Meşhur Professör Brovn Se

quart ve Steinach'in mühim keş 
fidii'. Tesiri kat'i ve seridir. 
Her eczanede bulunur. Toptan 
satış yeri ZAMAN ecza depo
sudur. İstanbul, Bahçekapı 
tramvay caddesi No. 37 ve Es
kişehirde Yusuf Kenan beyin 

1 
Merkez e<:zanesi. Kutusu 200 

kuruştur. 

~ Emrazı cildiye ve 

zühreviye mütehassısı 

Dr. izzet Kamil 

..---~~-~~-' _ ___.., 

%0 Sani~e e 
eepten 

~azihane~s 
ve ~azıhan" 

eden 
eebe 

Bu iki muhassmat 
J<ıl•m Pa_rkrr Duofold 

da ı·ardır .' 
Bir P~rke.r Duorokl 

u.un alırken lı;akİkattc :iki 
kalem almıt oh.yoraunuz. 
Filhakika, tazyik düğ
mesini ve dcpo)-u muh.a· 
fan eden kilcuk somucu 
çıkarıp onunun verine 
ıh·ri k.J5m1 illve cuiginıı: 
takdirde Parkcr, ıo sani
fedC ya:.;ıhancdelci yerini 
ııgat etmcgc h.azırdir. Ve 
alcai ameliye yapıJdk.ı~ 
derhal bir cep kalemi 
teklinia.Jir, ietc bu mu7#Af 
hizmcılcri yalnİ"" 
PARKER görcbUir 

Bu ft<ıltm b<ı/tlirmağa 
lüziim lta/mada" yarar 

---- --

Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükldm 

karşısındaki apartnnanda. ________ , 
!
------

;19 lmtiyau ve •1 
tekcmmülita maz!uıırolan 
ycglnc kalem Parkcr 
Duofold'dur. Mü r c k· 
kcbin aynen ve munt.a· 
Ufllcn gclmeıi kalemin 
zahmctaizce yuma.tını 
temin ~er. 

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

gazeteler için bilumum resmi daireler 
ilanlannı kabul eder 

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

Askeri San'atlar Mektebi 
Müdürlüğünden: 

As.Sn.Mp.Talebesi için 1-1-932 
1 tarihinden 31-5-932 nihayetine 

kadar alınacak 20400 kilo ek-

mek aleni münakasaya konul· 

muştur. Vermek istiyenler 

22-12-931 salı günü saat 14 te 

'Dophanede Askeri San'atlar 

Mp. inde müteşekkil SA. AL. 
KO. nuna ve şartnameyi göı; 

mek istiyenlerin de cumadan 
maada her gün müracaat ey
lemeleri iliin c'un;ır. (4176) 

Snaior ,, Lt s l 7,50 
Spa:i.al • ,, 15.00 
Junior • u 12.50 
Lad1 • u 12.50 

.qJarker 
Duofold ı 

G.DielmannflBiil 1 
Sulta.rt //amman · 
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