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6 ncı tene, No. 2094 

NUSHASI S KURUSTUq 

Sahip ve Hatmuharrai 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdllrll 

ETEM İZZET 

Dahiliye Yek • 
1 An karaya Döndü 

tara ında k e za 
. . ~· " ' - ' . . ·' . . . -~ 

Cenup vilayetlerimiz 
için umumi ıslahat 

esaslan hazırlanmıştır 
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! Dahiliye Vekilinin ! inhisarı 
= } = lnhisarlarımızın ecnebi ' raporunun esas arı 1 gruplara verilmesi 
3 E mevzuu bahis değildir - = 

u vilayetlerimizde siyasi, içtimai, ~ Heyeti Vekilenin · bugünkü ~ 
§ içtimaı hususi bir e 

iktısadi ve ruhi vaziyeti; = 1 :; 
ve vasati dereceyi nasıl buluyoruz?~ ehemmiyeti haiz bu unacakhr ~ 

URFA, (Baş muharririmiz- aklı selime davet edecek müs- ~ Kaçakçllık hakkındaki rapor ~ 
den) - Urfanın pek eski bir bet tetkilatın faaliyeti göze ;: fi 
tarihi var. Mektubumda onu çarpmamaktadır. 2 55 
karıtbracak değilim. Bu Türk Urfa vilayetinin köylerinde = ANKARA., 8 (TelefonJa) - ı leoeği gibi cenup viliyetlerinde 5 
beldesinin yeni tarihi daha ca- aile hayatı; pek iptidaidir. Bu- = Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. umumi vaziyet ve memlekette 2 
ıip, daha manalıdır. Milli mü- rada kadın; erkek için bir hayat _ Umum Jandarma Kumandanı kaçakçılık meselesi etrafında = 
cadelede Urfanın memleket mü arkadaşı değil, bir esirdir. Er- = Kazım Paşa, Başmuharririmiz Şükrü Kaya Beyin Heyeti veld § 
dafauındaki kahramanlıklannı kekler, bir kadını almak için 2 Siirt Meb'usu Mahmut Bey bu leye iı:ahat vermesine intizar o- § 
kim unutur?. Esasen bunlan u- beş yüzden iki bin liraya kadar = akşam on sekizi yirmi gere va- lunabilir. r ii 
nutmağa imkan yoktur. Şehrin bir para hazırlamağa ve kızın sıl olan Adana trenile §<!hrimi- Kaçakçılıkla mtlcadele E 
dağları, tatları, evleri, köpriile- babuına vermeğe mecburdw• . ::: ze geldiler. istasyonda Kazım Bilhassa kaçakçılıkla mücade § 
· h · d - ve ismet PB§alarla vekiller, meb = rı ve er şeyı, aynı zaman a ;: le içiD alınması lazım gelen te- e 

b 1 h d · 1 - uslar, mülki ve askeri erkiin ta- = em e im, em e azız o an o 5 dabir esaslarının tesbitine bü- 5! 
hatıraları her an nazarlarda 5 rafından samimi surette karşı- kfimet yarından itibaren başla- e 

1 d . == landılar. -can an ınyor. = yacıık ve fırka Maliye komisyo- = = ismet Paşa Şükrü Kaya Bey- = 
h d d d b = nunun mütalea ve kararlarından = Urfa, Suriye u u un a ü- 5 le evvela Millet Meclisiae gel- 5 

.1 . . k · - istifade Milecektir. -ı Yük bir vı ayetimızııı mer ezı- 5 di, burada bıi: müddet kaldıktan 5 
d• 1 · d. k - 2 nwr.aralı iktısadl koruma -ır. Bu vi ayetın ye ı azası 5 sonra ÇanJrayaya giderek Rei- 5 
Var. R-i kuyudata go··re vı·1a· - -- kararnıunesi n merbutu liste ::r::-~•au. sicümhur Hazret/eri tarafından 
Yet dahilindeki köylerin yeku- = kabul edildiler. on veya on bir klnunuevvel ta- 5 
nu (1504) tür. Bu köylerden = rihli Resmi Gazete ile neşir ve = 
yalnız üç tanesinde köy kanu- § Heyeti Veldlede.. tamim olunacaktır. Bu listenin ;;;;;; 
nu şöyle böyle tatbik edilebil- ;: Heyeti Vekilenin yarınki iç- memleketin her ta alına kolay- :: 
ıni.ştir. Bunda alakadar makam . ;;;; timaı hususi bir ehemmiyeti ha /ıkla tamimi r,z_alcsadile lktısat S::: 
ların bir mes'uliyeti yoktur. Vi- E h bulunacaktır. Bu içtimada üç vek§leti bu nüshadan bir kaç S 
la yetin umumi ahvali, vesaiti, ~ aylık. yeni kontenjan listesi ve bin tane fazla tabolunmasını te -
şeraiti· kanunun tatbikına mü- = bu lısteye merbut kararname min etmiştir. 5 

İ~f! ::~ik!~!: .. GUb~f adr~fHa~~l~b.1:kii~ 1 ;;ılll;~l;;l~;;ll;;,;~;~1;1;1~~;;~;1~;;1111111111111~~;;;17,;ll;l~;l~;l~~;;,;~;:ılll: 
nu usu ı ı yuz ın ır. a u 
hakiki yekôn bu değildir. Bu v • • k • ı ' 
~~kdara, ~n.az 50 bin ~ektum ergıyı esmemış er 
nufusu da ılave etm.ek lazı~dır. 1 • 
Çünkü Haran ve Vıraıışehır ka 
:ı:alarında bir çok aeyyar aşiret 
ler var ki, bunlar tahriri nüfusa 
dahil olmamışlardır. 

Şüphe yok ki, bu havalinin 
balkı halis Türk ırkındandır. 
Bunu hem kendileri inkar et
ıniyorlar, hem de umumi ve hu
&usi hayatlarındakio hususiyet
ler açık açık gösteriyor. Halbu
ki buralarda türkçe, arapça, ve 
kürtçe dilleri aynı nisbette ko
nu,ulmaktadır. Hepsinde de es 
ki Türklerin adet ve ananeleri 
hala yaşıyor. Haran ve kısmen 
IDerkez kazasındaki halk, daha 
ıiyade arapça konuşuyorlar. 
Bunların arasında gazve namı 
altında çapulçuluk ve biribirle
rine taarruz usulü hala devam 
ediyor. Bu hal, tabii olarak vi
layetin asayitine tesir yapmak
tadır. Bu havalide kan gütmek 
ideti, hala bakidir. Her •tire. 
tin veya her ailenin mutlaka 
başkalarından alınacak kanlan 
Yardır. Bu hal, her iki tarafı da 
daimi bir tahaffuz endişesi için
de ya~atmakta, müdafaa için ai
lahlı bulundurmaktadır. Hükô
ınet tecavüz eden adamı ceza
landırsa bile, kan davası, kan 
gütmek iptilası geçmez. tık fır
satta bizzat intikam almayı bir 
namus borcu bilirler. Urfa vilii
}'etinde aşiret hayatı, tam ma
nasile devam ediyor. A,iretle
rin çoğu, kışın bir nevi toprak 
kümelerden ibaret olan kulübe
lerde, yazın da çadırlarda otu
l'Urlar. Bu seyyarlık, onlarda 
ınedeni hayata alışmak imkanı 
nı ıelbediyor. Kasaba veya 
köylerde işlere aklı eren, biraz 
okumu§ yazmış olanlarda da 
bıühim bir zaaf göze çarpıyor. 
Bunlar menfi propagandalara 
tabi olmakta, muhitlerini tah
Pik etmekte hazan pek ileri gi
diyorlar. ilave etmeliyim ki, bu 
kısım biçareleri durduracak, 

1 • 

1 Fatih Malmüdürlüğündeki mua-
Şükrü Kaya, lbrahim Tali Beyle melenin iç yüzü nedir? 
Başmuharririmizle beraber Uriada 
lar. Bu suretle babalar, adi bir 
mal gibi kızlarını satmış olu
yorlar. Artık kadın, bütün hak
larını kocasına terketmiş olu
yor. Kanunu medeni, birden 
fazla kadın almağa müsait de
ğildir.Buna rağmen köylüler ya 
gizlice dini nikahla ve yahut 
metres namı altında istedikleri 
kadar karı almak imkanını bu
luyorlar. Hükfunetçe bu gibi 
yol~uz muameleleri takip etme
ğe imkan yoktur. Çünkü kadro
lar, kocalarının kanuna ve in
sanlığa muhalif olan bu hare
ketlerini haber vermei'"' cPsaret 

(Devamı 5 inci sabi/ede) 

Gazi Hz.nin 
Hediyeleri 
Reisicümhur Hz. M. 
ve Madam Muşanof'a 
resimlerini hediye etti 

ÇATALCA, 8. A.A.- Tre
nin hareketinden sonra teşrifat 
müdür muavini Kudret ve hari
ciye hususi kaleminden Selim 
Rıfat Beyler M. ve Madam 
Mouchanoff'a Gazi Hazretleri 
tarafından ibda edilen çok kıy
mettar çerçiveli resimlerini tak
dim ettiler. Bulgar Başvekili 
ve refikası Gazi Hazretlerine 
tükran "e tazimatlarının iblağı 
Dl rica ettiler. Diğer Heyet a
zasına da Gazinin büyük kıta
da fotoğraflan verildi. Hepsi 
isme yazılmış ve imzalı idi. 
Heyet çok mütehassis oldu. 
Gaır:iye tazimatlannın iblağ~ı 
rica etti. 

Muameleleri bir kanunuev- ı kadar tuttuğuna göre, buhran 
velde ikmal edilip te tediyesi o vergisi kesilirse 400 lira kadar 
güne kadar teahhur eden ikra- bir para almak lazım geliyor. 
miyelerden buhran vergisi alı- Fakat malmüdürlüğü buhran 
nır mı, alınmaz mı? vergisini kesmeden parayı ta-

Bir kaç gündür gazetelerde mamen sahibine veriyor. 
mevzuu bahsolunan bu mesele- Halbuki buhran vergisi ka-
y> tahkik ettik: nununda şöyle muvakkat bir 

Süvari kaymakamlığmdan madde vardır: 
mütekait bir uta at tediye Muvakkat madde: Bu kanu-

nun meriyete girdiği tarihten 
evvel tahakkuk ettiği halde tes 
viyesi bu tarihten sonra yapı
lan maaş, ücret ve yevmiyeler 
vergiye tabi değildir. ikramiye, 

Malmüdürü Cemal Bey 

emri 24 teşrinisanide Fatih 
malmüdürlüğüne geliyor Mua
melenin ikmali için, birkaç ka
naldan geçmesi lazımdır. Bina 
enaleyh bu zatın muamelesi de 
ancak kanunuevvelde ikmal e
diliyor. Bu ikramiye 1980 lira 

(Devamı 5 inci sahifede) 

----··--····---· .. ······--···· 
Mücadelede 
Muvaffak 
Olacağız 

İsmet Pş.nın mektubu 
ANKARA, 8 (A.A.) - Ba§v•kil 

ismet Paıa Hazretleri, Anadolu A
jana.ına §U mektubu gönderrni,lerdir: 

1 "Memleket iktuadiyabnı koruma 
kararnamesi münaıebetile milli iktı· 
sat ve tasarruf cemiyetinin memleke
tin her tarafındaki ıubelerinden aziz 
milletimizin tasvip ve müı:aharet te
zahürlerini bildiren birçok telgraflar 
aldnn. Her birine ayrı ayn cevap ver 
meğe vaktim müsait olmadığından 
milli ikbsadı korumak için hükume
tin aldığı tedbirlere kartı milletçe 
gösterilen uyanıldı alakadan çok mü 
tehusiı olduğumu ve zamanın zaru
retlerine karşı bu kadar hassas dav· 
ranan bir milletin gİrİftiği ve yeni 
mücadelede de muvaffak olacağı hak 
kmdaki kanaatimin ve büyük vazife 
severlik gösteren milli iktııat ve ta
sarruf cemiyetine de teıekkür ve tak 
dirlerimin ibliğına Anadolu Ajan11-
run vaatetini rica ederim.., 

Müskirat miidiirii diln 
Ankaradan geldi 

Müskirat lnhisan umumi mü 
dürü Asım ve Tütün inhi.san 
umumi müdürü Bebçet Beyler 
Maliye Vekaletinin daveti üze 
rine Ankaraya gitmişlerdi. A
aım Bey dün Ankaradan avdet 
etmittir. Behçet Beyin daha 
bir kaç gün Aııkarada kalması 
muhtemeldir. Hükiimetçe ka
çakçılığın kat'i surette men'i 
takarrür ettiğinden ve bu hu
susta yeni kanun lava .. ,.ıan ih-

Asım ve JJ•hçet Beyler 

zar edilmekte bulunduğundan 
kaçakçılığm men'i için inhisar
lar müdürlerinin de mütaleaları 
almmıştır. 

Müskirat inhisarı 
devrolanacak mı? 

Geçenlerde buraya gelerek 
Ankaraya da gittikten sonra 
Avrupaya avdet eden eski Re
ji Ceneral müdürü M. Veyl'in 
de dahil olduğu bir ecnebi gru
pun Tütün inhisarından sonra 
Müskirat inhisarına talip oldu 
ğu ve hatta M. Veyl'in Müski
rat inhnarına ait müesaesatı zi
yaret ettiği bir gazete tarafın.. 
dan yazılmıttı •. Dün bir muhar 
ririmiz Aaım Beyi görerek bu 
hususta malumat istemittir. A
sım Bey demiştir ki: 

- Müesseselerimiz umumi mü 
dürlüğiin malumatı olmadıkça 
kat'iyyen gezilemez. Bu isimde 
bir zatın da fabrika ve miiesse
selerimizi gezdiği doğru değil
dir. Talip olduğu meselesine ge 
lince bu hususta malumatım 
yoktur. Benim bildiğim bir §ey 
varsa, gerek hükfunet, gerek 
Büyük Millet Meclisi inhisar
lann daha ziyad~ tekamül ve, 
inkişafı için tedbirler almakta
dır . 

Gazi Hz.nin 
Teşekkürleri 

Mülkiye Mektebinin 55 inci yıldö
nümü münaıebetile yapılan bir içti
mada Mektep müdürü Şükrii Beyin 
Reisicümhur Hazretlerine bir tazi
mat telgrafı çektiğini yazmıtbk. Re
iıicümhur Hazretleri ıu cevabı ..-er .. 
mişlerdir: 

Yüksek ilim müesseselerimiz 
den olan Mektebi Mülkiyenin 
55 inci yıldönümü münasebeti
le toplanan mezunlarının hak
kımda izhar ettikleri samimi 
hissiyata teşekkür ederim efen.. 
dim. 

Reisicümbur GAZI 

MUSTAFA KEMAL 

Kral Zogo, maslahat
güzarımızı kabul etti 
TiRAN • (Hususi) - Ar

navut Kralı Zogo Türk masla
hatgüzan Zeki Beyi sureti hu
suaiyede kabul etmittir. 

at ver 

Amerika misyonu/erinin içinde çalıştıkları Bible House 

''Muhit,, mecmuasını · 
misyonerlerin çıkar
dığı tahakkuk etti f. 

Buradaki mümessil bunu itiraf 
ve hıristiyanlık 

propagandalarını tevil ediyor 
Bir müddetten beri ıehrimizde 

•Muhit,, iıimli bir mecmuna çıkıyor. 
Zaman -zaman, bu mecmuanın Ame
rikan misyonerleri tarafından çıkarıl 
dığı fikri ileri ürüldii. Fakat mec
mua ile alakadarlar bunu tekzip etti
ler. Türkiyede misyonerlik propa
candaıı yapıldığına dair çıkan haber 
ler bir vakitler ''Misyonerleri kov
ma,, cemiyetinin doğmasına sebep 
olmuıtu. 

Bundan bir iki ay evvel Amerika 
da çıkan "Sizin misafir kitabınız,, is 
minde bir kitapta Türkiyeye ait hir 
sahife, ıahifede, ıehrimizde çıkmak
ta olan "Muhit,, mecmuasının reımi 
vardı. Y apbğımız tahkikata göre, 
bu kitap merkezi Amerikada olan 
"Amerikan Bolt,, ismindeki miıyo
nerler emiyeti tarafından her sene
nin aonbaharmda n"!redilmektedir. 
1931 aonbaharmda çıkan nüshada 
28 ziyaret ve memleket hakkında • 
yazı vardır. Bu yazılardan bir tanesi 
de Türkiyeye aittir. 

Memleketimize dair olan yazı "A
merikan Bolt,, cemiyetinin lıtanbul 
ıubeai müdür muavini Mr. Birıe ta
rafından tasrih edilmektedir. Fakat, 
yazınm altında "Mr. Birge,, nin İm
zau yoktur. Mr. Birce cemiyetin 
ayni zamanda neıriyat ıubesi mü
dür muavinidir. lstanbul umumi mü
dürü Mr. "Mekkelam,, d.... Muhit 
mecmuaıırun neıriyatını Mr. Birge 
ile beraber Ahmet Cevat B. idare et
mektedir. Mr. Birııe 43 yqındadır. 
Rumeli Hisarmdo. ikamet etmekte
dir. Mumaileyh 1914 ıeneıinde Tür
kiyeye gelmit ve burada miıyoner
lik için çalışmaia batlamıttır. llk 
evvela 1 zmirde çalıı.-ia batlamıt 
ve orada 6 sene kalmıtbr. 

Diklcat ve tetkike şayan beyanatta 
bulunan Muhit ne§Iiyat müdürü 

Mister Birge 

1927 seneıinden beri de cemiye
tin lıtanbul tubeıi müdür muavinJi. 
ii vazifesini ifa etmektedir. 

Amerikada çıkan kitabın ellinize 

geçen 931 nushaımda Türkiyeye ait 
olan k11mında ve Mr. Briııe'in ifade
si olan satırlarda şu cümleler tayan{ 
kayıttır: 

''Burada vaktimi alelekıer oku
makla seçiririm, zira en mes'u]iyetll 
iılerimden biri neşrebnekte olduğum 
bir Türkçe mecmuaya yazı bulmak
tır.,, 

''Bizim bir mecmua çıkartmakta
ki &•yemiz, okumayı ve yazmayı ilk 
defa öğrenen Türk camiaıına muasır 
hayat hakkındıtk; h,,.;,ti..,,.~ ~.,ktayı 

(Devamı 5 inci :sabifede) 

Ra§it Rıza ve arkadaşları dün ak§am Fransız tiyatrosunda ıııc. 

ı.msil/erini verdiler. 
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Tarihi ve Siyasi T•frika: 20 • 

Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Edirne Meb'u•u 

M. Şer:•/ 

Başkumandan anlatıyor .• 

ismet Bey "Pş." hata etmiştir .. sözünün 
akisleri derhal yükseldi 

Ve en son olmak üzere ıe- _ 
rek bey' eti i.liyeoizden ve ıe
rek onlara emniyet bahşolabj,.. 
lecek kıymetli ve faziletli arka
daılanmı:zdan bir kaçı ti. ora
ya kadar gittiler. Kendilerine 
icap eden neaayihte bulundu
lar. Fakat bu da müessir olma
dı ve belki bu arkadaılan iğfal 

• etmek için bir çok yalanlar söy 
lemişlerdir. Çünkü bu arkadat· 
!arla orada müdavelei efkar et
tikleri sırada bükmetin kenCli 
emirlerine vermiş olduğu 159 
uncu alaym zabitanının ki.Efe
sini tevkif etmişlerdi ve efradı
na da birer vesika verdiler ve 
bu vesikalar üzerinde, artık mu 
harebe bitmiştir hepimiz padi
şahın evamirine itaat edeceğiz. 
Haydi memleketlerinize gidi
niz ve bunu neşrediniz, diye 
terhis etmiılerdir.. ve ellerin
den aili.hlannı alarak turadan, 
bundan topladıkları adamlara 
ve ondan sonra da Yunanlılara 
vwdiler. O ııralarda idi ki, ya
;ıi hey' et daha orada bulundu
;1u zaman idi ki hatn i.linizde
dİl'. Doğrudan doğruya meclis 
ri:ıı;aaetine hitaben yazdıktan 
telgraf, daha doğrusu bir pro
testoname diyelim çünkü onlar 
öyle demişlerdi. Bu protestona 
me ile doğrudan doğruya mec
liıi ilinizin meşruiyetine mev
cudiyetine tecavüz ve taarruz 
etmişlerdi. Bütün manasile is
yan etmiflerdi. 

Nusret Ef. (Erzurum) -
·Pata Hazretleri bu telgrafa İs
yanname desek daha doğru o
lur. 

- Evet bu isyannamelerini 
kendileri için kıymetli bir vesi· 
ka addederek düşmanlarımız 
nezdinde kendilerini kurtarma
ğa kifayet edecek bir vesika te 
lakki ettiklerinden son elde et
tiğimiz vesaikte bunun bir su
retini de dütmanlarımıza ver
mit oldukları anlaşılıyor. Bu 
adamlar bütün milletin ve 
memleketin menafii mukadde
sesini tahkir etmekten, bu a· 
damlar meclisi ilinize karşı 
hiç bir ferdi zelilin telaffuz 
edemiyeceği biedebane tahkira 
ta cür'et ettiklerinden bu adam 
lar mifdafaayi vatan için hudut 
!arda, cephelerde oturan as
kerlerimize silblannı çevirmek
ten utanmadıkları halde gene 
meclifl aliniz bunlarm ıelıiode, 
lmnların salahında bulunmak 
istediniz ve en son kabul etmiş 
olduğunuz karar, bu adamların 
ilticaları halinde denaetinden 
dolayı baklarmda sadır olması 
tabii olan bükümü kanuninin 
delaleti i.cizanemle mazhan af 
olacağı vaadinin kendilerine bil 
dirilmesinden ibaretti. Efendi
ler; hey'eti aliyenizin bu em
rini harfiyen ifa ettim. Ve teb
liğ garp ordusu kumandanı İs
met Bey tarafından aynen bun 
lan tebHğ edilmi9tir. Garp or
dusu kıımandam İsmet Bey 
her insana nasip olmıyacak bir 
büyüklüğü de kendiliğinden 
göstermiıti. Bu admalann ka
fasını on kere parçalamak için 
namütenahi fırsatlara malik i
ken pek kuvvetli kıtaat elinde 
iken ve bütün vaziyete bakim 
iken vurmamıştır. 

Vuracağı zaman demi§tir 
ki .. (bata elmi§ sesleri) o ha
ta etmiştir, o daima meclisi ili
nizin mukarreratına tevfiki ha-
reket etmekle pek büyük bir 
savap iılemiştir. (Doğrudur 
sesleri) ismet Bey bunlara de
miştir ki (iıte Büyük Millet 
Meclisinin size olan en büyük 
lutfü ve atıfeti bunu ıize res
men tebliğ ediyorum.) Fakat 
hususi olarak kendiliğimden de 
diyorm ki. Y aptığmız biyanet 
cinayet ve denaattir. Güvene
cek biç bir ıeyiniz yoktur, ma
i yeti.Dizdeki kuvvetleri pek 
mubali.ğalı olarak söylüyorsu
nuz ben onu üç misli addederek 
tedabirimi ona göre almışımdır 
Binaenaleyh B. M. Meclisi
nin emrine itaat ediniz. Bu 
adamlar ona da itaat etmemiş
lerılir. işte ondan sonra ordu 

Birinci Mecliste Erzurum meb'usu 
NW1rat Bey 

kumandanı 
bulunduğu 
cih etmiştir. 
daha evvel 

kıtaatı bunlann 
istikamete tev
Halbuki bunlar 
Yunanlılarla ittj,. 

fak etmişlerdir. Ve bütün sa
fahat gösteriyor ki, bu ittifak
larını filen izhar etmek için 
bahane taharri ediyorlardı. Or
du, Gedus istikametine tevec
cüh edince bunların maiyetle
rinde bulunanların bir kısmıkül 
tisi zorla tutulabilen insanlar 
derhal vaziyeti anladılar ve kı
ııım, kısım aynldılar. Bu ayrı
lanların bir kısmı orduya ilti
hak etmiştir ve bir kısmı da 
iltihak etmek üzere bulunuyor. 
Etem, Tevfik, ve Reşit Beyler 
doğrudan doğruya maiyetlerin
de kalan bir kısım kuvvetler ki. 
En son vaziyetle üç yüz kişi 
kadar görülmüttür. Bunlarla 
bilakaydüşart Yunanlıların em 

rine tabi olmuştur. (Kahrolsun 
linet olsun sesleri.) Yunanlıla· 
ra şüphe yok ki bunlar bir çok 

esrar tevdi etmişlerdir. Y alnı:z 
bu adamlar bittabi ne ordumu 
zu bilirler ve ne de ordumuzun 
celadetini lüzumu gibi takdir 
edebilirler. Onların esrar diye 
tevdi ettikleri şeyin hükum ve 
tesiri yoktur. Fakat her halde 
mubalağalı bir surette vermiş 
oldukları malumat ve izahatla 
Yunan ordusunu ve İngilizleri 
fevkalade heveslendirmiştir. 
Ve bunun neticesi olarak iki 
gün evvel Yunan ordusu bütün 
garp ordusunun ber noktaaında 
kendi hatlan arasında Etem 
dahil olduğu halde taarruza 
geçmişlerdir. (Allah kahretsin 
sesleri) 

Çerk•s Etem meselesinin 
halli 

Nusret Ef. (Erzurum) -
Pa,a Hazretleri artık bey de
meyiniz hain deyiniz. 

(Devanu var) 

F ransaya ithalat 
PARIS, 8 (A.A.) - Bqiin meb' 

usan meclisi idhalatm tabi tutulaca· 
ğı resimler hakkındaki ~anun layiha 
sını müzakere etme.ktedır. 

Şeker kıralının 
ültimatomu 

NEYYORK, 8 (A.A.) - Avrupa 
ya gil:miı olan M. Chadbourne"nun, 
dünya'da şeker istihlaki azalmakta 
olduğundan dolayı Cava şeker mÜ•· 
tahsillerinden iatihsaliitlarrru tenkisi 
talebini havi bir ültimatomu hamil 
bulunduğunu söylemektedir. 

M. Snowden istifa ile 
tehdit ediliyor 

LONDRA, 8 (A.A.) - Daily He 
rald gazetesi, emlak """gisine müte
allik hükiimet kararının bucün Mr. 
Chemberlain tarafından Avam Kama 
ruma bildirileceğine yazıyor. Nazır
lar meclisinde bu verciye dair miiza 
kere esnasında M. Snowden ile ıid
detli bir mün•lc•ıa olmut ve muma
ileyh iltizam eylemiı olduğu tedbir 
terkedildiği takdirde istifa edeceği 
netice bir uzlll§maya müncer olmuş 
tur. 

M. Grandi döndü 
NAPOLI, 8 (A.A.) - Amerika· 

ya yaphğı seyahattan avdet etmek
te olan Hariciye nazırt M. Grandi 
Napolide karaya çıkmış, gazeteciler
le görüşmüş saat 9,5 da Romaya ha
reket etmiıtir. 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 9 KANUNUEVVEL 1931 

Almanyada vaziyet 
dikkate şayan safhada 
Başvekil yeniden emirnameler çıkardı. 
Şimdiye .kadar kendisine müsamaha 

gösteren fırkaların da vaziyeti değişiyor 
BERLIN 8 A.A. - M. Brüning' beraber Alman siyasetinin macera

İn müzayek; emirnamesinin tahriri sını altüst edecek hu kabil ~i.di~ele
bu akşam bitecektir. Bu emirname, rin behemehal zuhur ~deceg~ _m~ta
nakliyat ve bidemah umumiye tari- leasmda b':'l.unmak. dogru degı!dır. 
felerinin tenzilini ihtiva edecek kö- Başvekilın, telsızle neıredılecelr. 
mür demir potas fiatlerinin i~diril olan nutkunda, Hitler'cilerin tahri-

' ' ' . d h'I" b. mesini istiyecek ve buna karşı ücret katını ıbham. an tamamen a ı .. !r 
!erin tenzilini iliin eyliyecek ve iı ifade ile takbıh . ."e mu.a~ ·~~·!'.~· 
miktarları üzerine mevzu vergiye ne ve Alman cumhurıyetçilerının u-
0,85 den 2 ye kadar bir zam yapacak zun müdde~teı;ı. ber.i ~em~te o!: 
tır. EnUnıame üçüncü kısmında d~v dukları kat ı sozlerı soyleyebılecegı
let düşmanlar;na karşı alınacak siya- ne dair bir şayia deveran etmekte-
ıi tedbirleri izah edecektir. dir. 
Eğer son saate kadar bir tebed- Eğer bu mealde sözler hakikaten 

dül olmazsa, haftalardan beri çalııı- sö!lenı;cek ve bilhassa hü'?ıme~. 
lan ve siyasi mahafilin "Brüning ka- Hıtleı:'~ :ı:a'?nda }loma'ya ç-ıdecegı 
binesinin son büyük gayreti" namile baberının ıttıhazı luzumun~ ııbat ey 
yaddettiği bu vesika umumi hatları !ediği müsbet ve kat'i tedbırlerle bu 
itibarile yukarıda yazdanlardan iba- sözlere müzaheret edecek olurstt sos 
rettir. yal demokratlarla hükumet, yeniden 

Bu vesika her halde büyük bir bir mİ•ak aktedebileceklerdir. 
taraftar grupu bulmiyacak fakat M. Aksi ta_kdi~de .nadir görülmüş ve
Brüning'in bizzat kendi ekseriyeti hamette sıyası hır buhran zuhuru
İçinde şiddetli bir muhalefete maraz nun önüne geçmek kabil olaımyacak 
kalacakbr. tır. 

Sosyal demokratlar, hükumete e.- Herhalde, Hitler meselesinin hali 
velce yapmış olduklaı-ı mükerrer ih. hazırda Almanya'nın bütün siyasi 
tarlarla, ücretler hakkındaki müta- vaziyetine hakim olduğu münakaşa
leasmı bildirmişti. ya tahammülü olmıyao bir hakikat. 

Dün öğleden sonra da Sosyalist tır. 
sendikalart umumi konfederasyonu 
reisi, ba§vekile bir mektup göndere Alma11ya ve Avusturya 

nasyonalist/eri rek fıükumet 10 kanunusaniden iti
baren Ücretlerin ve maaşların tel'.ki
sine kiyam eylediği takdirde sendi
kalenn bu kabil mukarreratın tevlit 
edeceği neticelerden doğacak her tür 
lü mes'uliyetleri reddedeceğini bil
dirmiıtir. 

Bu neticeler, bilhassa Sosyalde
mokratların Brüning hükU.metine 
kartı takip edegelmekte oldukları 
müsamaha siyasetinden fera<ı:at et. 
meleri ve tevlit edeceği her iürlü si ~ 
yasi neticeleri dÜ§Ünmeksizin Rei
chstag'ın vaktinden evvel içtimaa 
daveti olacaktır. 

Vaziyet pek vahim görünmekle 

VIY ANA, 8 A.A. - Hitler'in A
vusturya' da ikamet ruhsatını istihsal 
etmiş olduğu zannedilmemekle beı-a
ber Weltblat gazetesine göre Avus
turya Hitler fırkası tarafından vücu
de getirilmiş olan (Kara Ev) i teftiş 
etmek için birkaç saat Viyana'da 
kalması muhtemeldir. 

Prens Stahremherg ise bu sıralar
da ihtilal propagandasına devam et
mekte olup Klageosfurt'ten "Nou
velle Presse Libre,, ye gelen hir tel
grafnameye göre mumaileyh yakın
da Heimvehren'lerin bir diktatör ilan 
edeceğinden bahsetmektedir. 

Haydarpaşa yangını 
sigorta davası 

Fırka 
ve M. 

grupu içtimaında Yusuf Kemal 
Şeref Beyler izahat verdiler 

ANKARA, 8 A.A. - C. H. 
Fırkası grupu 8 / 12/ 931 tari
hinde Afyon meb'usu Ali Be
yin riyasetinde toplanmıştır. 
Haydarpaşa istasyonu yangını 
sigorta davasında evvelce Ma
liye vekaletinin vekaletini de
ruhte etmit olan Yusuf Kemal, 
Mustafa Şeref Beylerin fırka
mız grupunu bu mesele hakkın 
da tenvir etmek arzusunu izhar 
eylemeleri üzerine verdikleri 
malUınat dinlenmiştir. 

Yusuf Kemal Bey beyanatın
da evvela fırkayı tenvir etmek 
istemesi meselenin B. M. Mec 
lisinde müzakeresini temdit et
mek maksadını istihdaf etmedi 
ğini, za.ten vekalet ücreti bahsı 
nın kendisi için ehemmiyeti ba 
iz olmadığını, hakikatın bilin
mesi ve haklı muameleniu ne 
olduğunun anlaşılması ehemmi 
yeti haiz olduğunu tasrih et
miş ve Mustafa Şeref Bey de 
ayni beyanatı teyit etmiştH-. 
Mesele şudur: • 

1917 de vuku bulan Haydar 
paşa garı yangını dolayısile, 
Anadolu demiryolları şirketi.le 
sigorta şirketleri arasında ta
baddüs etmiş ve 12 seneden be 
ri intaç edilmemiş olan dava da 
bu hattın mubayaasmda Mali· 
ye vekaletine intikal etmiştir. 

Bir tavzih 1 

ANKARA, 8 A.A. - Ferit 
Beyin Adliye Müsteşarlığın
dan Vekalet emrine alınması

nın Fırka grupunda geçen mü 
zakerelerle alakası olmadığını 

beyana Anadolu Ajansı mezun 
dur. 

Belgrat darülfünunu 
kapatıldı 

BELGRAD, 8 A.A. - Da
rülfünunun üç gün müddetle 
kapatılması kararı üzerine bazı 
talebe nümayiş yapmağa teşeb 
büs etmişlerdir. Polis mudaha
leye mecbur kalmış ve nümayiş 
çil eri dağıtmış.tır. iki talebe ha 
fif yaralanmıştır. 

Davanın geçirmiş olduğu saf. 
halara nazaran maliyenin men 
faatrnın bihakkın müdafaa edi
lebilmesi memleketin-en mukte 
dir ve maruf bukukşinaslarınm 
vekaleti deruhte eylemelerine 
vabeşte olduğu görülmüş ve bu 
meyanda Mustafa Fevzi, Yu
suf Kemal ve Mustafa Şeref B. 
!erin de ihtisaslarına müracaat 
lüzumu hasıl olmuştur. 

Yusuf Kemal ve Mustafa 
Şeref Beyler davanın esasını 
tetkik ve en mühim safhalarını 
takip ettikten sonra adliye ve 
iktısat vekaletlerini deruhte et 
mişler ve binaenaleyh son saf
hasında davanın takibinden çe
kilmişlerd•r. 

Bu mesele hakkında cereyan 
eden müzakere neticesinde C. 
H. Fırkası grupu şu kararlan 
ittihaz etmiştir: 

1 - Vekalet ücreti haktan
dır. 

1 - Meb'us arkadaşların bu 
davada hazine leyhine muvaffa 
kiyetleri mucibi memnuniyet
tir. 

3 - Davanın vekalet ücreti 
İçin verilecek tahsisat miktan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Encümeni ve heyeti u
mumiyesi tarafından tesbit edi 
li.r. 

Brüksel borsasında 
BRÜKSEL, 8 (A.A.)- Hükilmet 

borsada vadeli muameleye ait olarak 
prim muamelesinin kaldırılmasını ve 
kaqdıksız satıı yapdmaBJnm mene
dilmesini lıararlaştırılmq ve satışa 
arzolunan eshamın tasarruf edildiği
nin 48 saat zarfında isbahnı talep 
etmek hususunda borsa komisyonu
na mezuniyet venniıtir. 

Kahire de tevkif at 
KAHiRE, 8 A.A. - Polis, 

komünist propagandası yap
makla maznun 11 komünist ile 
~ Ermeniyi tevkif etmiştir. 
Mevkuflann evlerinde yapılan 
taharriyat sırasında ele geçiri· 
len vesikalar polisin bu baptaki 
şüphelerini teyit eylemiştir. 

1 Çinli talebe 
Galeyanda! 
Japon itilafgirizliği 

vaziyetin 
vehametini artırıyor 
PARIS, 8 (A.A.) - Fransız ga

zeteleri, Japooyanın yeni müddeiya
tmın Mançuri ihtilafını fevkalade 
vabimle§tİrmekte olduğu mutaleaım· 
dadır. 

Petit Journal diyor ki: Japonyada 
ki uzlaşma zihniyetinin fıkdanı 12 le 
rin dün akıamki içtiınaında şiddetli 
tefsirlere yol açırufhr. Şimdi artık 
Çin tarafından King - Tcbeou mese
lesinde büyük fedakarlıklar yapılma
sı mümkün değildir. Biraz daha va
kit geçecek olursa Japonlar, Pekin
den bahsehneğe batlayacaklardır. 

Herhalde meclis, bu hafta nihaye
tine kadar mesaisini ikmal etmeğe 
karar vermİ§ görünmektedir. 

Bitaraf mıntaka projesi 
terkedildi 

PARIS, 8 (A.A.) - Geçen sene 
12 lerin İcra etmiş oldukları ,roüzake 
re ve münakaşaların sarih neticesi 
bitaraf projesinin ameli olarak terke 
dilmiş olmasıdır. 

Meclis her iki tarafııı ıimdiki ista 
tokoya riayet ederek- bulunduklan 
yerlerde kalmalarını isteyecektir. Ba
k alını Japonya kabul edecek mi? 

Çinli talebe harp istiyor 
PEKiN, 8 (A.A.) - Talebe, U.. 

tasyonlan zaptetmişler ve diğer Çin 
li ve ecnebi yolculann oralara girme 
!erine mani olmuşlardır. Talebe, teh 
dide müracaat ederek demiryollan 
müstahdeminini Nankine doğru iki 
treni yola çıkarmağa mecbur etmiş
ler ve M. Sze ile M. Koo'nun kat'i 
surette istifa ebnelerini ve Japonya
ya harp iliin edilmesini talep maksadi 
le hükilmet aleyhtarı Japon dütman 
larmın payitahtta tertip etnıİ§ olduk 
!arı nümayiılere iştirak el:mek İçin 
bu trenlere rakip olmuşlardır. 
ŞANGHA Y, 8 (A.A.) - Talebe

ler diğer müşabih imtiyazlı mınta• 
la.İara meccanen nakledilmeleri hak
kındaki talepleri reddedilecek olur
sa, memurlara taarruz veya hakaret 
etmektedirler. Talebenin iyi tertip 
edilmiı olan bu mücadelesi görünüşe 
nazaran milli hükumetin itibıırmı 
kesrehne.k ve ihtimal verildiğine gö 
re Reis Şanırhayte.ki istifaya mecbur 
etmek gayesini istihdaf eylemekte
dir. Şanghayın 30 bin talebesi, hüku 
metin Mançuriye acilen bir ordu gön 
dermesini talep ederek ııırev ilan et
mişlerdir. 

NANKIN, 8 (A.A.) - Takriben 
iki veya üç bin talebenin bu sabah, 
Maliye ve Hariciye nazD'larının İka· 
nıetlerile Kou - Ming - Tang'ı'n mer 
kezi de dahil olmak üzere ıehrin on 
sekiz noktasına taarruz el:meği ta
savvur ettikleri bildirilmektedir. Hü 
kUnıet Japon konıoloshanesini tar
sut eden muhafız lnt'aunı takviye ey 
lemiıtir. Şimdiye kadar ciddi biç b_ir 
vak'a hadis olmamııtır. Maamafıh 
hii.kiimet makamab her türlü kontrol 
dan azade bulunan talebenin vaziyeti 
dolayısile müşkül bir mevkide bulun
maktadır. 
ŞANGHA Y, 8 (A.A.) - 180 tale 

be Nankin İstasyonunda demiryolu 
münakalatını durdurduktan sonra, 
makinisti tetbiş ederek gece ekspre• 
sini zaptebnişler ve makineye son 
sür'ati verdirmiılerdir. 1.okomotf 
Şanghay istasyonuna doğr~ ôir ~m 
ba gibi fırlamq ve hat boyundaki qa 
retlere aldırmadığından Şanghay
dan gelen katarla müsademeyi bir le 
sadüf eseri olarak defedilebilmiıtir. 
Bu hadise Çin - Japon ibtiliifı haklan 
da nazarı dikkati celbetmeyi arzu e
den Nan kin, Peiping ve Şanghaylı 
Çinli talebenin bir çok bareki.h &l'a· 

sında yalnız tek bir miaalidir, 

Amerikadaki 
Açlar alayı 
Kanır• önande de nlima

giı gcptılar 
VAŞiNGTON, 8 A.A. - Mitral 

yözler ve göz Yllfl dökdürücü pzli 
bombalarla mücehhez mühim poli. 
kuvvetleri, riyaıeti cumhur sarayını 
ve Capitale'i, dün Amerika'nın her 
tarafından ırelen 1,500 aç insanı ge
tirmit olan otomobil ve kamyonların 
takarrübüne karşı muhafaza etmekte 
dir. 

Polio, iki defa mutaarrızlann ayan 
meclisi binasına girmelerine muma
naat etmiştir. Zabıta, aralarında bir
çok kadınlar bulunan nümayiıçilere 
kartı büyük bir sabır göstermişler
dir. Kadınlar için husuıi karargahlar 
vücude getirilmittir. 

VAŞiNGTON, 8 A.A. - Kon
grenin yetmiı ikinci açdqr dün icra 
edilmiştir, Mitralyözler ve göz Yllfl 
getirdici bombalarla müıellab mü
him polis kuvvetleri merasim esna
ımda kongre binası ile Beyaz Ev., 
in etrafını 1500 cAçlık Yürüyücü
lerinin> muhtemel bir taarruzlarına 
kartı muhafaza ediyorlardı. Bunların 
arasında birçok zenciler de bulunu
yordu. Kafile başlannda muzika ol· 
duğu halde ve enternasyonal §arkı
sını terennüm ettikleri halde sokak
ları dolaşmıılar ve ayan mecliaine 
girmek teşebbüsünde bulunduklann 
dan polis tarafından iki defa püskür
tülmüşlerdir. 

«Açlık Yürüyücüleri» reisicüıt.ı
hur M. Hoover'in nezdine gitmek 
maluadile saflarını tekrar teşkil et
mişlerdir 

-_ ~ 

l!" ...... nı 
M. Muşanof Sofyada 
alkışlarla karşılandı· 

Bulgar Başvekili memleketimizde 
gördüğü kabul 

tarzından hararetle bahsetmiştir. 
SOFYA, 8, (A.A.) - Ba§vekil 

M. Muşanof ile Ankara seyahati ea
nasmda refakatinde bulunanlar bu 
sabah Sofyaya gelmişler, istaoyonda 
bütün nazırlar ile yüksek memurlar 
ve kesif bir halk kütlesi tarafından 
kar§danmqlardır. M. Muf8110f tren
den indiği zaman hararetli bir suret
te alkı,lanmıştır. 

M. Muşanofun Türkiye cümhuriye 
ti hükumet merkezinde yaptığı seya 
halin Bulgaristanda 10 günden beri 
uyandırdığı alaka en son haddini bul 
muştur. Efkarı umumiye M. Muşa· 
nofun bu seyahatini aralarındaki 
dostluk ve itimat duyguları esasen 
malum olan iki komşu milletin mü
nasebetleri daha sıkı bir surette kuv 
vetlendiren ve büyük bir ebemmiye 
ti haiz bulunan bir vak'a mahiyetin 
de telakki etmektedir. 

M. Muşanof Sofya toprağına ba
sar basmaz gazetecilerle görüımüı
tür. 

M. Muşanof Ankarada hasıl ettiği 
intibalara dair sorulan suale verdiği 
cevapta demittir ki: 

" Ben ve arkadaşlarım lstanbulda 
ve bilhassa Ankarada gördüğü
müz kabul tarzından dolayı ı;ok 
memnun bulunuyoruz. 

" Türkı'ye Reisi Cümhuru Gazi 
Mustafa Kemal Hazretleri Bulgar 
miIIeti hakkcnda besledikleri dost
luk duygularını bize duyurmak için 
ellerinden gelen her şeyi yaptı1'ar. 
Gazi Hazretleri benim ile ve refa
katimde bulunan heyet azası ile bir 
kaç defa görüştüler. Bu g6rüşme
ler memleketimı'zi ne kadar iyi ve 
etraflı bir surette tanıyıp bildikle
rine bir d~il teşkil etmiştir. 

Başvekil ismet Paşa yüksek me· 
ıeiyetlerini takdir fırsatına nail o
lanların hepsini hayran bırakmış
tır. ismet Paşa derin düşünceleri 
ve sade tavurları ile kalplerde de
rin tahasslisler uyandıran sakin bir 
zattır. 

" Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyefendi kuvvetti ve iyi bir seci
yeye malik, ber sabada gayet geniş 
bı'r vukuf ve ı'hataya sahip bulun
maktadır. Bilhassa Balkanlara ait 
siyasl vaziyet ve şuunu, beynelmilel 
vaziyete taal/uk eden ~selelerin 
hepsini gayet iyi bir surette bilmek. 
tedir. Bize faydalı otabilmtılc lı;ia 
elinden geleni yapmıştır. 

" Büyük MiIIet Meclisi Reisi 
Kbzım Paşa kuvvetli bir iradeye 
sahip azimkllr bir şehsiyettı'r. Bul
garistanı çok iyi ve etraf.it surette 
bilmektedir. 

" Kendileriyle görlişmek fırsa
tını elde ettiğı'miz Türk devltıt a
damlarının hepsi memleketimiz hak 
kcnda çok iyi duygularla miJtehas
sis bulunmakta ve münhasıran ye
ni Tlirkiye ye hizmet etmek düşün-

ce ve arzusundan ınülhem olmak
tadırlar_,, 

M. Muşanof Türkiye Cümhuriye
tinden bahsettiği sırada Türk zimanı 
darlarının hepsinin memleketlerini 
Büyük Millet Meclisinin ihzar ettiği 
yeni teıkilit esaslarına İstinat ettir
meğe yorulmak bilmez bir sayile ça· 
lışmakta olduklarını da ilave eyle· 
miıtir. 

M. Muşanof Türk zimamdarlan· 
nın sulhu korumak ve kuvvetlendir
mek, vatanlarının iktısadi itilasına 
çalı§mak hususundaki samimi arzu· 
!arını da ehemmiyetle kaydetmiıtir. 

M. Muşanof Ar.karada hangi mese 
lelerin tetkik ve müzakere edildiğine 
dair gazetecilerden birinin sorduğu 
ıuale de fU cevabı vermiıtir: 

" iki memleketi alakadar eden ik
tisadi meseleler hakkında Türk zi· 
mamdarlariyle, bilhassa ismet Paşa 
ve Tevfik Rüştü Beyefendi ile gö· 
rü!jmek fırsatına nail oldum. 

" Tütkiyeden ve Bulgaristandan 
hicret edenlerin emval ve emlakine 
tasarruf meselesi hakkında tetki
katta bulunmak üzre komisyonlar 
teşkil edebilecektir. Bu komisyon· 
lar iki memleketi albkadar eden 
iktisadi meselerle de - ticari nıu· 
badele/eti artırmağa yardım maksa
diyle - iştigal edeceklerdir." 

M. MufBnof Türkiye Cümhuriyeti 
hükilmct merkezinde cereyan eden 
siyaıi mahiyette mükiilemeler hakkın 
daki suale cevap olmak üzere şu be· 
yanatta bulunmuıtur: 

" Tabiidir ki beynelmilel ı·azi· 
yeti ve bilhassa. Balkanlara ait va
ziyeti gözden geçirdik. Bu tetki· 
kat esnascnda iki hükumet arascnda 
tam bir fikir ve nolctai nazar birli· 
ği mevcut olduğunu gördük. Zaten 
sulhu kuvvetlendirmeğe Balkanlar· 
da refah ve huzur temin etmcğe 
çalışmak arzusuyla mütehassis olan 
devlet adamları arasında bu mese
leler hakkmda fikir ayrılığı bulun· 
masıaa imkin olamaz!' 

M. Muıaııof Ankarada Yunanistan 
elan da bahsedilip edilmediğine dair 
sorulan suale de şu cevabı vermi§
tir: 

.. Balkanlardan bahsettiğimizi 
demin söyledim. Yunanistan da ta· 
bii bir Balkan memleketidir. 

M. MufBnof beyanahna şu suretle 
nihayetvermiıtir: 

"Türkiye Cümhuriyeti hükumet 
merkezinde gördüğümüz kabul tar· 
zından çok memnun ve Türkiye ile 
Bulgaristanı biribirine bağlayan 
dostluk rabıta/arının iki komşu 
milletin menfaatlerine ayni derece· 
de uygun olmak üzre sağlam ve 
devamlı olduğuna kuvvetle kani o· 
/arak Bulgaristana dönüyoruz." 

Ankara hapisanesin
den kaçanlar tutuldu 
Dört gardiyan tevkif edilmiştir 

ANKARA, 8 (Telefonla) - Evvelki rece umumi hapisha
neden kaçan iki mahkUnı bugün Çubuk kazasının Sirkeli köyün· 
de yakalaımufbr. 

Malıkllmlar buraya getirilerek hapishaneye teslim olunmuı 
!ardır. Firar hadisesi hakkında tahkikat devam etmektedir. Bu 
itte alikalan ıörülen dört gardiyeıı tevkif olunmuttur. 

Uşakta ispirto fabrikası açıldı 
UŞAK, 8 A.A. - Bugün ıaat .ıs te Utak ispirto fabı:i~ası· 

mn küşat resmi pek parlak bn- tekilde yapıldı. lktısat Vekilı na· 
mına Edime meb'usu Faik Bey fabrikanın kapıımı açtı. Fabrika 
müdürü umumisi Gaziantep meb'usu Remzi Beyin İktısat ve Sa
nayie ait hitabeleri halk üzerinde çok büyük tesirler uyandırmıt 
tır, Remızi' Bey şeker fabrika&1nda yakında bir de sütçülük tube
sinin açılacağını lebıir ederek Gazi Hazretlerinin fabrikanın tev· 
aü hakkında arzu ve emirlerini tebliğ etmiş ve Remzi Beyden 
Reisicumhur Gazi Hazretlerine Utakldann tükran ve tazimatı· 
nm iblağı rica edilmiıtir. Müteakıben fabrikanın her tarafı gezil· 
mit ve hazuruna pasta ve çay ikram edilmiştir. 

Suriyede intihap mücadelesi var 
BEYRUT, 8 A.A. - Sıirye'de intihap mücadelesi bugün 

başlamıştır. Müntehipisani intihabı 20 kanunuevvelde ve meb'uı 
intihabatı S kanunusanide yapılacaktır. 

Çeşmede anason zürraının borçları 
1ZM1R, 8 A.A. - Çeşmede anason istihsalile meşgul olan 

zürraın Müskirat inhisar idaresine olan borçları gelecek seneyQ, 
tecil edilmiştir. Bu borçlar esasen zürraa bir yardım olarak faiz·· 
sız verilmişti. inhisar idaresi ayni zamanda celbettiği iyi cinsten 
anason tohumunu da tevzi etmek üzeredir. 



9 KANUNUEVVEL 1931 
I!!:_ - _c § • 

Nasıl Para Kazandınız? • Birinci sahifeden geçen yazılar Istanbulda bir senede 
Dilberzade Şvket 

Bey ne diyor? 
Vergiyi 
Kesmemişler 

(Ba!jı 1 inci sahifede) 

tazminat, temettü ve saire gilıi 
mukannen olmayan istihkaklar 
dan meriyet tanhinden sonra 
tediye edi enler bu tarihten ev 
ve! tahakkuk etmiş olsalar da
hi vergi.ye tabidirler • ., 

"Muhit,, mecmuasını misyonerle
rin çıkardığı tahakkuk etti! 

(Ba!jı 1 incl sahifede) ı hıriatiyan, biri Yahudi iki kişi, üçün-

l>ara kazanmak için lngiliz Lordu-
nazarlarını telkin etmektir. Gazete- cü bir kimseden bahsediyorlar. Horiı 
mizin iami de müıemmuına uygun tiyan diyor ki: 
olarak konmufhır: "Muhit'' . -;-- ~adam çok iyi bir adam •. Tam 

t Bu c azete işlerinden maada bir hinabyan ... 

nun yaptığı gibi bir tek .ıe incili yeni türkçeye tercüme eden Yahudi hemen atılıyor: 
bir komitede azalığım vardır. - Yok. .. O adam çok iyi lıir •· 

cTürk hiçbir zaman bugünkü ka- damdır. Tam bir Yahudi. 

kibrit çöpü ile dört cığara yakmalı! Şu muvakkat maddeye naza 
ran, iknnayie sahibinden buh
ran vergisini keamek icap et
mektedir. Halbuki malmüdür
lüğü kesmeden vermiştir. 

dar eıki ananelerinden kurtularak Meseli çok iyi bir adan. bir 
göğüıünü Hıriatiyan tesirlerine aç- miiılüman da: 
IDIJ bulunmamaktadır. - Çok İyi bir adam .... Tam müa-- Şevket Bey, zatı iliniz 

ııriainiaı:7 
Sultanhamamındaki Dilber 

Zade maiazasıom ti nihayetin 
de mini mini bir yazı maaasL. 
Yanında, batı kasketli bir zat 
duruyor. Şevket Bey, Dilberza 
de aileıMnin en yaşlı11, iıte bu 
ıatbr. 

- Evet, diyor, bendeni· 
tim •• Bir ıey mi istedinizdi? 

Kısaca anlatıyorum: 
- Sizinle anket için ıörüt· 

ıneğe geldim. 
Şevket Bey, elite derhal bi.r 

ret işareti yapıyor: 
- Yok bir münasebet •.• 

Biz esnaf adamız! Buraya ka
dar zahmet etmiısinıiz •• 

Fakat benim de öyle kolay 
kolay 'battan savulmağa niye
tim yok. Dilimin döndüğü ka
dar izaha çalı,ıyorum: 

- Bunda nuıl bir mahzur 
görüyorsunuz?. 

Bacün, ticaret aleminde, 
tanmmıt bir firmanız var. Su
alimizi her rast selene aormu 
yoruz. Esasen •• 

Sözümü kesiyor: 
- Maksadınızı pek güzel 

anladon. L&kin, beni mazur 
görün! Gazetelere beyanatta 
bulunmak adetim değildir •• 

- Amuı efendim, sizden 
beyanat istemiyoruz ki •• Bize 
İf hayatmızı kısaca biki.ye • 
din kafi .• 

Di.lberzade Şevket Bey, bir 
türlü razı olmıyor: 

- Hotlanmam böyle ter· 
lenf-.. Zensin de clefilim.. 
Size söyliyeceğim teYler hiç • 
teresan ,olmıyacak.. 

Hemen cevap veriyorum: 
- Biz, enteresan olabilecek 

tarafını buluruz •• 
Şevket Beyin, eski muka-.. 

illeti yavaı yavaş azalıyor, di
yor ki : 

- Y .:ıDlZ bir tartla.. 
- Buyrun.. 
- Benden resim iatemiye-

cekainiz. Mağazamızdan bah
setmiyec:eksiniz. 

Şartlarını kabul ettiğimi aöy 
leyince anlatıyor: 

- Selanikte Terakki mek
tebinden çıktım. Mektebin aon 
sınıfını -bitirmek kabil olma
llllflı. Büyük biraderim, latan 
buldaki mağazayı yeni mçmtf• 
Adam lizım... Çağırdılar. la
tan bula gelince de bir daha 
Seliniğe göndermediler. 

Ticaret hayatma pek küçük 
Jatta girdim. Fakat bu hayat 
bana yabancı değildi. Ailemiz 
hep bu ilemde yuvarla.nmıt 
kimaeler olduğu için, itimi dw 
hal benimaedim. Babad•• ka
lam muhafaza ve IDM'c:ada ill 
•e -için ıeceli eündüzlii ça.lıt
tım. 

Eh •• Biraz da tali yardım et 
ti. Ara arra zuhur eden bü
yük buhranlardan müteessir 
olmadık değil. Hatta, birçok 
defalar, tehlikeli günler geçir 
dik. Fakat, sonunda yine ayak 
ta kalabildik. Hele bir tarih
te piyasayı pek fena sarsan 
Kez:ııpçı oğlu vak' ası az kaldı 
tapumuzu iflasa süriiklüyordu. 
Kezzapçı oğlu, Marpuççularda 
büyük bir bangerdi. 

Kambiyo aatm alır, tüccara 
kredi ile mal verirdi. Bir gün 
çarııda bomba gibi patlıyao 
lıir haber duyuldu: 

pata tarafında yıkılmadık bina 
k•lm-•tb. Tabii bütün tica· 
ri faaliyet derhal durdu. Kre 
diler ke.ildi. Tüccar, ne yapa 
cağını t41mlı. 

c Terakkiperver misyonerlerin her lümaa der-.. 
yerde tatbik ettikleri yeni usulü biz- itte o kitapta kullanılan hıriati-

Fakat, biz, bu badireden de 
yakayı •ıyırabildik. 

Kanunun tatbikından evvel 
bir kaç güı> tediyatın tatili em 
redilmitti. Böyle olsa bile mev 
zuu bahıa ıktamıye gene kanu
nun sarahat ve şumulünden kur 
tulmaktadır. Yalnız Fatih mal 
müdürlüğü kanunun kendileri
ne iki kanunuevvelde tebliğ e
dildiğini söylemektedir. Kanun 
neşri tarihinden itibaren mute
ber olduğuna göre, bu mazeret 
te varit olamaz. 

' yan kelimesi İyilik miınaama kulla
nılmıtbr. Mesela •İz daima iyilik e
den bir adamamız.. O halde ıiz bft
na göre tam ve hakiki bir hiriatiyan-

Bu vak'ayı üç sene sonra 
Yunan muharebesi, muharebe
yi de mütareke takip etti. 

Tualya'dan dönen askere 
aba elbise, fanila ve saire tev
zi için her taraftan ianeler 
toplanıyordu. lıte bu it, bi
zim yüzümüzü güldürdü. Epey 
ce mal sattık. 

Para nasıl kazanılır? Diye 
soruyorsunuz. Para kazanmak 
için logiliz lordunun yaptığı 
nı yapmalı •• 

F rkra maliimdur ya.. Hani, 
vaktile gayet haaia bir lnriliz 
lordu varmı,. Bir bayır müea 
aeaeai »amma iane toplandığı 
sırada, kendİ•İne müracaat et 
mek kiauenin batırma ıelme 
mi9 •• Nihayet, bir aralık: 

- Ne oluna obua demit
ler, utiyenin bir yüzü, venni
yenin iki yüzü ••• 

lngiliz lordunun iane topla 
mağa gelaılerden dört kitinin 
cıgaraamı bir tek kibritle tu
tuıturduğunu &ören ianeciler 
biri birlerine bakmıtlar •• 

Halbuki biraz sonra hiç um 
madıklan halde İngiliz lordu, 
iane için yaptıktan müracaata 
karp ıu Cftabı Yermİf: 

- Bütün Londra senainle 
rini dolaımn Oıılarm toptan 
verecekleri iınenin bir o kada 
nm da benden alıma!,, 

Parayı bu lnriliz lordu ribi 
kannanlar, ııraamda bir kib
rit çöpü ile dört ciıara yakar 
lar. Fakat ııruı reliıxe bin
len:e lirayı sözden çıkarmakta 
tereddüt etmezler. 

Tanıdığım müeaaeaelerin 
yüzde .ebeni parayı muhafa
za etmesini bilmedikleri için 
piyasada tutunamamıılardır. 

Benim fikrime kalına, tica 
ret aleminde burün rördüğü
müz darlık, buhran değil, bit 
inkıliptır. Dünya, normale 
doiru ıidiyor. 

Ve piyasa, normale kavu
fUDCaya kadar dütenler düte
cek, idaresini bilenler tutuna
cak.. 

itte ba böyledir, aziziııı.,, 
Dilberzade Şevket Beyi o 

srrada acele fabrikadan çağır
dılar. Gitti ve bir daha gelme 
di. Tabii hikayesi de bu kadar
la kaldı • • 

M. Salahaddin 

Halbuki biz Eminönü malmü 
dürü Cemal Beyin de fikrini aor 
duk. Mumaileyh dedi ki: 

- Fatih malmüdürünün yap 
tığı muamele doğrudur. Kay
makam beye verdiği ikramiye, 
kanunun neşrind- daha evvel 
tahakkuk ettirilmit bir para ol 
duğu için, buhran vergisi kanu 
nunun izahnamesinin 4 üncü 
maddesi mucibince esasen ver· 
giye tabi değildir. 

Cenup vilayetle-
• • • • 
rımız ıçın 

umumi ıslahat 

Muhiti !jl!rik olarak neşreden 
Ahmet Cevat Bey 

lw de tat laik ediyoruz. Telkinlerimi
zi sözle değil fiille yapıyoruz.,, 

c Zaten l oayı dille tasvire çalıt
malr ne kadar aalıinane pyret aar· 
fetmektir • ., 

< Hakiki hiriatiyanlık kendini her 
lisanla anlatabilir. late Türkiyenin 
de iatediii badur.,, 

Yukarıda, manası gayet sarih o
lan cümleleri okudunuz. Bu yazıyı 
netreden mecmua ayni zamanda yll
zmın muharriri olarak tasrih ettiği 
Mr. "Birge" nİn de resmini netret
mekte<lir. 

(Ba!jı 1 inci sahifedt!) Biz bu ~eleyi ehemmiyetli bul 

edemı.yorlar. E•a•en onlar da duk ve bir muharririmizi bu itin tah 
• • kikine memur ettik. Mulıarririma, 

bu vaziyeti, hali tabii olarak le- meseleyi söyle anlatıyor: 
likki etmekte ve kendileri için "Bible Horıse., da 
bir hak tasavvur etmemekte- Mercan yokutunda ''Bible Houae,, 
dirler. Köylerde tesettür, kasa- rn kapıamclan eirdim. Bir Türlı: kapı 
batara niabetle daha azdır. Köy cı sordu: 
ı.....1- erkeklerden ziyade ka- - Kimi iatiyoraunu? 
_...., - Mr. Brige burada mi? 

dmlar çalışmaktadır. Zaten er- _ Üçüncü kat, ıs nunıern... 
keklerin birkaç kadm alması, Oçüncü bta çıktıiw nlcit bpı-
yalnıı: hiaai ve cinai mülahıza• lann üstünde 16 numarayı arıyor· 
lardan değildir. Bunun bir ıe- ct.ım. " • 
bebi de iktısadt millahazalardır. Bir odsd•n ııenç bir im ııöründü. 

Bana aordaı 
Her fazla kadm, erkek için faz. _ Kimi ittoıliaiz? 
la bir itçi demektir. - Mr. Briııe... 

Bu mevzu üzerinde bqka bir Kızm lıoaatınaamdaıı bir ermeni 
gün uzun uzun tevakkuf edece- oldağaaa anladmı. 

d ki ge1· H - Biraz otnraa, dedi, biriaile ko. 
ğim. Şim i a a !U ıyor: Ü nafuyor, timdi görütiinüaiiz. 
kamet timdiye kadar ba acıklı Bekledim. Bira sonra oturduğum 
ballett nasıl seyirci kalabildi? odaya yandan açılan lıir kapıda ... 
Bunun cevabı basittir: Bu hal- ntm bir zat göründü. Türkçe: 

lerin mea'ulleri, bugünkü rejim M~rr;a.il::ıç::-bi8;~da, 
değildir. Memleketi ne gibi U• bir masa baımda kartı karpya idim. 
aul Ye terait altmda eski idare- Sordum: 
den teslim aldığımn: malum- - Amerikada çıkan bir kitapta ai-
dur. Yeni idare her teYden zİn Türkiyedelıi muainize dım za
enel buralarda aükiin ve asayi- tıiıliiıizin yazdıimrz bir yazı W:1 

B · Mr. Briııe çok güzel türlıçe k~ 
ti temin etmek istedi. unun 1• nutuyordu: 
çin yapılan fedakarlıklar az de- - Evvela tunu söyliyeyim lıi 
ğildir. Aaayi' hedefi, bugün bir -a babııettiiiniz Y&Ziyl ben 
dereceye kadar iatihıal edilmit yıozmadım. Bminı haberim lıile yok. 

sayılabilir. Şimdi ruhlarda aaa- !!:i:..a! ~==:::.... ı.u::
yi, kurmak mecburiyetindeyiz. burada "AıMrilran Bolt,, cmıiyetinia 
Mesel~ basit olarak mütalea- ıubeai olaralı:. çalqıyoruz. c.ı.;yetin 
ya imkin yoktur. Esaslı bir pyeai inaıuılar anı•mda iyiliği ta-

lngilterede proıram dairesinde yürümek mim -ı., yelıtiien.. yardımda 
lazımdır. HükUmetin böyle bir lıalıanmaiı temindir. Gümrük himayesi Evet, Muhit nıecmuaanıı ceıniye-prorramı olduğunu ve bu prog· timiz çılıanyur. Panı•mı biz temin 

T•tl6irl•ri11 sonl'flki iNii- ram üzerinde yüründüğünü he- ediyoruz. Aıaerilıadalıi medı:eaimiz. 
t:••ini 6eldigerlar men ifade etmeliyim. Bu prog· den ııeliyor- fakat •-ua ilmi, e-

LONDRA, 8 A.A. _ M. ~ ram tahakkuk ettirilirse, meae- debi ve içtimai bir gaye talılp ecli
düa Avam Kamaraamda, meyve, le kökünden halledilir. Prog· yor. Kat'iyyen bıriatiyaalık propa
~ze _ ..;,.d-'ere ait ve bazı ...: • .ı. d ek pndaaı için defildir. Nitekim cani
-r •v r•...,. ~ ram üzerin e ağır yüriim yetin Amerika .-kezi de "Lediaoa 
faailelerile, Yat ııebze, çiçelı:. aoiam b 0 yetı0nı0 L"t m"l"Laza c~ .. mecmuamu çıka--1~dır. 
ve lıöldere yiizde yüze kadar ıüm- mec un ' ıru çe u an a;:_~T~-'-'y--'- -'---L _..:;~ .. uyan 
rülı resmi konulma-• mezuniyet aı doğuruyor. Unutmamalı ki, """' unu .,_ -- -nw11 
verilmesini ihtiva eden kanun proj.. memleketin bu kıannlannda ıa- dıracaiız. Bir ırüa ııelecek lıi mec-
.....• • "-'-~ '-'- -tı"nde 1-L...1 edilmeıı·- • • lah mua kendi kendini idare edecektir. 

-.na ...,_ ...._. lahat maddi "e manevı ıs at Cev 
Dİ teklif eylemi•"'-. . B Mecmuada Ahmet at Beyle f"• 

.... ;cin mühim bir para ıater. u rikiz." E" d" • propaga d ta M. Gilmour, teklif eylemiı olduğu ger ını n a vaaı -
anlü izah etmİf ve büyük Britanya günkü vaziyette bu parayı ko- aı olaaych C"'1t B. böyle bir ite it· 
nm bu fasileye ait iatibaalitile tek- laylıkla bulamıyoruz. Yoksa, tirak eder mi idi? 
rar ihraç edilmek üzere lagiltereye halkın maarif, maarif! diye ha· Biz ve mecmuamız İyilik, ııüzel-
1.dhal edı"len bu kabil madde!-:- r- b" b" • f 1 lik ve hakikat için çalıtıyoruz. Ame-~· - ~ ~ırdım ır mu ıtm eryat anna rikada lıir ....ı. di · ~--'
simden muaf tutnlacalılarmı ili.ve " .,. - asız a........... var
etmiştir. kulak asmamak, cümhuriyet i- dır ki bizimle beraber ayni gayeler 

Mesai fırkasına mwup muhalif dareainin tian değildir. Vazi- için çalıııyorlar. Maarif vekileti 
meb'uılardan biriai, bu kanun proje- yet, olduğu gibi görülmüttür. "Muhit,, i takdir ediyor •e .ı.onedir. 

ımız ••• 

Hıristiganlık negmiı .. 
fakat size ııöre aiz bir müalüınan 

ıınız. Bizim cemiyetimizin insanlığa 
İyilik etmek üzere açtrğı müeııese
\er · vardır. Meııeli Türkiyede üç has 
tahanemiz var. Keza üçü lstanbulda 
olmak Üzere Türkiyede sekiz mekte
bimiz var. 
Parayı nerden 6ulugorlar? 

- Bu müeııeıeleri idare için pa
rayı nereden temin ediyorsunuz ... 

- Amerikadaki merkezimizden 
geliyor. 

- Cemiyet merkezi bu parayı na
sıl buluyor? 

- Hıriatiyaalardan İane, aidat, 
teberru vesaire vaııtasile. 

Nerede şubeleri var? 
- Türkiyede diğer, tehirlerde tu· 

beleriniz var mı? 
- Var ... Bütün Türkiyede yüz 

kadar arkadat bu tetiriliotı idare edi
yoruz. latanbuldan batka Gaziayın
tapta, lzmirde, Ankarada, Adanada, 
Meraşta, Tallata, Mardinde, Merzi
fonda ıubelcrimiz var ..• 

- Türlıiyeden maada hangi mcm 
leketlerde !Ul:teleriniz var? 

- Hindistan, filipin adalan, Çin 
Japon, cenul'>i Afrika, Meksiko, A· 
YUatura\ya ..• 

- Bakıyorum da, tubeleriniz, Hi
ristiyan olmıyan, batlıa dinlerdeki 
milletlerin ya§Bdddan yerde açılmıt

Mr. Brige bu sualime cevap ver
medi. Gülerek dedi lıi: 

- Amerikada genit merkez teşki
litnnız var ... 

Ben aon sual olarak Mr. Brige'e 
aordumı 

- lataabulda incili türkçeye ter
aime eden bir komitada aza buhıau
yomıutaunuz. 

!acilin türkçeye tercüme edilme
si din propaıraadaaı JÜpbesini doğıır 
mazım? 

Mr. Briıe d..tıal -P verdi: 
- Hayır, bayır.. Filvaki incili 

tidıçe7e tercüme ..ı.. lıomitada a-
zayım. 1 ncilin türkçeye tercümesi 
lizımdır. Çünldl mı a..a lıir adam 
her feyİ bilmek, olmınak mecburiye
tindedir. Meaell biz Karam olıuyo
naz.. luaa iyiliiin ne nldaiuna an
lamak için iyilik tellıia eden lıiitia 
kitaplan olımnalr mednıri, etinde 
dir." 

Mr. Brige e veda etmek üzere • 
yafa lrallıın1'tan. Elini aılıadren: 

- Te,eldriir ederim izababnıu, 
aizi fazla rahatsız ettim, dedim. 

Mr. Brige ayaea 111 cümleyi söy
ledi: 

- Bir teY deiif .. Eaa- vazife
miz baalan ...ıaı-ı.. .. 

Bible Houııe' dan çılrarlı:mı bu -
c:iimleain miıaıumı kafamda baOe 
çalqıyordum. 

Retat FEYZi 

Dahiliye 
Vekilinin 
Raporu. 

( Bqı 1 inci ubilede) 

Tetl6frler 
Dahiliye Vekili ŞOkrfJ Kaya Ba

yin seyahati amuında müphedeleri 
ve bunların ilham ettiği tedbirler 
etrafında bir çok raporlar gönderdi
ğini evvelce bildirmiştim. En son o
larak kaçakçılık hakkında Dabiliye 
vekilinin Adanadan gönderdiği bü
yük rapor bi}hassa çok dikkate şa
yan ~s ve mütal~aları ihtiva et
mektedir. Bu raporun bu günkü fır
ka grupunda okunmuş olması ihti
malinden bahsediliyor. 

• 

neler yapıldı? 
Fırka Vilayet idare heyeti nahiye 
kongrelerine b~ r rapor gönderdi 
Fırka htanbul viliyet idare he- ı 

yeti, okunarak fırkanın bir senelik 
faaliyeti hakkında fikir edinilmek ü
zere nahiye kongrelerine mufasaal 
bir rapor göndermİ§tİr. Bu raporda 
fırkanın tarihi ve geçen bir sene zar
fındaki hareketleri, büyük k"ngre 
ve bugünkü vaziyet baklanda etraflı 
maliimat verildikten oonra, bilhaaaa 
Vilayet kongresinde tesbit edilen 
ihtiyaçlardan takip netice.inde yapı
lan ve yapdmakta olan itler izah e
dilmif tir. Bu i~leri .c;yle hulasa ede
biliriz: 

Sılılıat işleri 

1 - Edirnekapıda ( 20) bin lira 
kadar aarfile bir ıüt ve mektep ço
culdarı bakını en açılmı§br. 

Oaküdarda Zeynep Kimil ha•ta
haneai açılacaktır. Keza erenköyün
de Verem hastahanesi açılmak üze
redir. 

Osküdar - Kadıköy - Eyüp .-e 
Kaınnpa§Bda dispanserler açdmıştır. 

Adalardaki aanatoryomlarda şehir 
balkı ile bazı az maaşlı ve ınühtacı 
muavenet belediye memurlanndaa 
verem hastalığına tutulanlar .,.... ile 
tedavi ettirilmektedir. 

Keza idarei hususiye heaabma bu 
sene zarhnda mühtaç ve fakir ve
remlilerden (50) kiıi sanatoryoma 
yatırılmıştır. 

Bir gece bannma evi açılmıştı. 
ihtiyacın arttığı görüldüğünden bu 
evin karyola adedi bu sene (80) e 
iblağ edilmi1tir. 

Sıbna mücadelesine Viliıyetimiz 
dahilinde bu sene de devam edilecek 
tir. Yalnız büyük teıki!at ve masrafı 
istilzam eden bu mücadelenin birden 
her tarafa teşmiline imkia olmadığı 
tabii gÖriilınelidir. Bu lıir - zar
fında sıhhat -ur1anmız tarafm. 
dan (26075)' niifuoa PÇek .. uı Ye 

(36617) nüfusa da tifo .. ur tatbik 
edilıaİftİr. 

Mahalli nridatmm ademi kifaye
aine bi- maball..u.den ...ı.; mü
racaat üzerine Şile uhbat itloıri için 
(1&00) ve Yalova aılıhat itleri İçİa 
(1000) lira yardmula ı.aı-ulllltlf
tur. 

Geçen - (15000) laıdoır basta 
-- ve kıa- iliıflarmı -m 
eden Fırkamızın Beyotla diepaaıeri 
ha - de fuliyetiae devam ederek 
bugüne ı.a.ı. (14000) den fazla 
basta -yene ve lıaalardan (1000) 
den fulaaınm ilicını temin etmiıtir. 

Kea seçen - Diaa,oalanda 
tesis edilmit olan çocuk balom eft. 
miz (1450) ...... tedavi etmittir.Ba 
diapaaaer bu - zarfmda (2360) 
hasta mua- ve tedan etmittir. 

Fırkamızın Akııarayda Valde ca• 
mİİ karfıamdaki Kadml•n çalıttmna 
yurdu imalitbreleri cittikçe teka
mül eden ve yüzden fazla febİt aile 
ve kalannı himayesine almıt bulu
nan kıymetli bir müeuesedir. 

Maarif iıleri 

Kadıköy - mektep ve Kandilli 
kız orta mektebi bir liae haline ifrağ 
ve ha ounıtle Anadolu mtakaaınm 
mühim bir ihtiyacı temin edilmitlir. 

Ooküdar orta mektebi mahallin 
ihtiyacına tekabül edecelı: bir vaziye
te ıetirilmittir. 

Fırka Vilayetimiz dahilinde de 
laalk mektepleri tedrisatına devam et 
tiii sibi, manfaum bir proaıw tab 
tında mahalle ve köylerde yeni yeni 
ilk mektep binalan -ya de
vam -eldedir. 

Şu nı<ktepler yapılıal§br: 

2 Nipntatı lllfUh bitmittir. 
1 Çarıwba .. .. 
1 Azapkapı .. " 
1 Eski zaptiye ,, ,, 
1 Topkııpr ,, • 
1 Hüakir imamı ,, ,, 
1 lhaaniye ,, ,. 
1 Kaaanpaf& ,. ,, 
1 Davutpap lnpata batJaıı.. 

mıtbr. 
Yeni yapılan ve yapılacak olan iUr 

mektep binaları ıunlardır: 
ihalesi yapdan ve ikmal edilmek 

Üzere olanlar 16 büyük tip (Şehir 
dahili), 7 küçük tip (Şehir dahili), 
11 köy tipi. 

Şehir dahilinde ve köylerde yeni
den iaşuı tesbit olunan mektepler 
ıunlardır: 

8 Ufak tip, 3 büyük tip, S Baya
zıt tipi. S 3 dershaneli, ıs 2 dersba
neli, 2 Beyazıt tipi. 

Mevcut mekteplerin tamirah için 

(45000) lira aarfolumnllfhır. 
930 - 931 senesi - mülhakat 

Vilayet dıohilinde 746 millet mekt~ 
bi denhaneıi açdmrJ. mükellefine 
tedrisat yapdmIJ ve (10194) zata 
da mu.-affakiyetlerinden dolayı mil
let mektebi vesikası verilmiftir. 

Evkaf işleri 

( 29300) lira aarfile asan itikadan 
olan ve ihtiyaç görülen camilerden 
mühimlerinia tamiri kısmen ilımal e
dihni, ve kmnen ikmal edilmekte 
bulurunuıtur. Kandillide yeniden 
yapılan cami bu meyaıaa dahildir. 

Ortaköy camiinin rıhtımı tamir 
edildiği gibi Beylerbeyi camii önüa
delıi nhtnnm da tamirine baılanmıt 
lır. 

Pek çok yollar ve köprüler yapıl
mıftır. 

Tenoirat f1Cr çeşmeler 
Geçen ııeııe içinde Bakırköy kaza. 

"' dahilinde 24, Sqikta§ kazası da
hilinde 35, Eminönü kazası dahilin
de 79, fatih kazası clahiliade 104 ve 
Sarıyer kazası clahiliade 29 mahalle 
liımba talik olurunuştur. 

931 seneıi zarfında Adalar1, Be
§İktaf, Beykoz, Kachlıöy ve U akü
dar kaz•lan dalüliadelıi çqmeler ..., 
au tesisatı için (8952) lira tamirat 
ücreti verilmitlir. 

E ınaf cemiyetleri ye amele itleri 
ile .ıe yakından ve ıalabcı hır ııekilde 
met~ Olmllftur. 

Bu sene zarfmda deliJetiinizle 
Türlı:. Maarif Cemiyetinin teaia ettiği 
ve bihakkin kıymetli bir miieaaeae 
haline getirdiği Talebe Yurduna yir
misi iaıeli olmak üzere (70) den 
fazla talebe yerlettİrilnıİ§tir. Ayni 
zamanda bu husustaki ibtiyacatı. da
ha İyi tatmin edebilmek için Darül
fünun arkasındaki eski ve harap kıt
la binasını ( 25000) lira sarfile, kim
Maiz ve mühtaç yüksek tahsil takip 
eden gençler İçİa mükemmel bir yurt 
haline ııetirilmİJtir. 

Caialoiluada tesis edilmekte o
laa Hallıevinde limm gelen ibzarat 
lıitmelı ·· edir. Buada devam e
den 6- lmnlan daha ziyade tev•i 
eı*bd:h olduğa ırihi, kütüpbaneai
aia Ly• --...ı edilerek ammnua 
İatİf de' '-----L me ~ ve gençlerimiz 
için nezih bir aile yuvası ve toplantı 
merlı:ezi haline ııetirilecektir. 

Viliı.yetia, kimsesiz çocuktan top
layıp inzibat altına almak, giydirme, 
yedirme n yabrma ihtiyaçlannı ve 
civar melıteplere aevkedilerdı: olıa· 
malarmı tanin icin bir bakım m 
ae.Ui _k .. dile Viliıyet bütçesine 
(30,0000) liralık tahaiaat komnut
hır. Bu sene teaia edilmek ü-.. v;. 
llyetçe, bu hizmeti İfaya elv.-qli bir 
yer aranmalıtadır. 

Spor 
Bu sene zarfında ati için eaaa ted

birler üzerinde dütüaüp çalqorken 
......... yapabildik: 

A) Mı11taka heyetine ( 3000) lira
lık yardan temin eclilmittir . 

B) 1 staabul Spor ve Süleymaniye 
klüplerile Haliç 1 ciman ve KnmlıaPI. 
Beykoz, Altın Mekik. Karaırüınriii&, 
Eyiip, Küçükpazar ve daha bir çok 
kliplere lııamen Frrka merkezleri
mizde yer verilmit ve lııamea de ha
riçte binallll" temin edilmittir. Ve ba
zı klüplere de mütkül vaziyetlerinde 
aynca maddi yanlanlarda bulunul
muttnr. 

Bu raporda yapılan diğer birçcılı 
itler hakkında da etraflı malümat var 
dır. Fırka ,.,ıeceı. -e İçin de daha 
eaulı ve müabet lıir proııramla çalı
.. calctır. 

Maruf bir piyanist 
Şehrimizde 

- Kezzapçı oğlu iflas et
ınit I 

aiııia rediai talep eden bir teklif tev- Hastalık teşhis edilmittir. Bu O lıaltle? 
di ederek mezkii: lranun projeainia bavaliyı" ıslah ve temıdin etmek - Peki aizin yazmadıimrz bir ya-

Şükrü Kaya Bey bu raporunda 
her taraftaki mü!jahede ve tetkikleri 
nin mticelerini toplayarak kaçakçı
lılı:. merlı:.e:ıi ve fllbeleri nereleri oldu 
ğu,kaçağın hangi yollardan.nerelere 
akmakta bulunduğu, kaçakçılık yapı 

1 
lu bqlıca maddeler, kaçakçılığın -------------•! icra tarzları, kaçakçılığın ilrtıSMli 

Jlm. Rende Floriacııy 

Diferleri gibi bizim ticaret 
hanemiz de bu iflastan çok mü 
leeasir olmuttu. Fakat ihtiyat 
lı Ye tedbirli hareket etmek sa 
yesinde bu buhranı da atlat. 
trk .. 

Sonra 310 tarihindeki zelzele 
de latanbul ticaret hayatı için 
sayılı felaketlerden biri olmut 
tu. 

Hiç unutmam: 310 aeneai 
haziranın sekizinci günü idi. 
ıaliba, öğle yahut ikindi eza
nı ol..-unuyordu. Dehıtetli bir 
türültii koptu. Kapalı çar§ı, 
Dlduğu gibi çökmüş, Mahmut-

Britaaya ziraatiae fa......t..- oJ.L.."- ka zıyı ciddi olmaoı lizım ııelen lHr mec 7 - .._.. karar ve azmi vardır. Bu, itin · ., _ _., ? aaatini izhar etmİf ve ha kanun po·o- mu aaıd aoze a.._..yor ··· 
je..inin kalıalü ıııda üzerinde resim yansı sayılır. lmkin ve vasıta- - Bunun sebebi yazmm tesirinin 
nz'mın ilk merhalesi olacaktır, de- lar müsaade edince ıslahat it- daha kuvvetli olmuı içindir. ElllHD 
mittir. lerini daha ziyade ileri ıötür- bir ııazetede çJluuı 0 Y- ten:ü-

1 cak mesi tam değildir. Bazı kelimeler sui 
Dalıilige nazırının nrıtkrı mek mümkün o a •• tafehhüme uğram•tbr. 

LONDRA, 8 A.A. - Lilıeral na- Siirt .... ,,.,, - Yazının içinde Türtüyede bi-
zırlar f"nfİne dün ak""11 verilen MAHMUT riatiyan telildriaini tamime çalI§tığı-
bir ziyJette, Sir Herbert Samuel, -------------•lı aız kaydediliyor. Buna nedeniniz? kabinenin vazifeleri hakkmdaki aut- ri ıeyriaeferimize zararlı darbeler - iki aevi misyonerlik vardır. 
kunu İrat ettiği urada fÖyle demiı- varabilecek ve ticari muvazeaemize Birinin prensibi tudur: Hiriıtiyan 
tir: IHr fayda temin etmelı:sizin yüzbin- olmıyanlar cehennemde yanacak. 

"Gümrük himayesine ait tedbir- lerce insaıım itaiz ~lmaamı ııebep Biz bu manada misyoner değiliz. O 
\erimizin yalnız şimdiki tesirlerini olacak mahiyette bulunacaktır. yazıda kullanılan hiristiyan kelimesi
nazarı dikkate almamatıdır. Onlann Büyük Britaaya, ihracat ticareti- nin manası iyilik, insaniyet için fa
atiyen bilva11ta yapacaklan tesirleri aİ lraybederae, eier dünya ırıda piya- lqan kimse demektir. Biz bu mi.na
de dütünmelidir. Bu tesirler, idbali- salarına uzatmk kabiliyetini fedalıir da misyoneriz_ Size bunu daha iyi 
tnnızı durduracak, birçok mahalli aa bk yapanılı elden çılıarırsa bupnlı:.ü izah edebilmek için Amerikada met
aayiimize, ihracat ticaretimize, bah- nüfuzunu muhafaza edemiyecektir. bur olan bir bikiye söytiyeyim. iri 

ve ahllkl tesirleri üzerinde izahat 
venni§tir. 

Mrılıafaza t.ıkilitı 
Vekil &y aynı zamanda mevcut 

muhafaza te!jkilitııun mahiyeti, nok 
sanları, bunların ıslahı için alımna 
sı elzem olan tedbirler, ikramiye usu 
!ünün ıslahına ve mubafaza İ§leri i
çin mevcut kanunlarda yapılması 
ltıznn ohn tadillere ait mütaleaları 
da bu raporda mufassalan anlatmı!j 
trr. 

Arama rısrıll,.ri 
Şiikrü Kaya Bey bütün tetkilcler 

ve mü!jahedeleri neticelendirerek 
raporunun nihayetinde alılUDaSl icap 
eden icil ve esaslı tedbirleri de hu
lasa etmiftir. Bu meyanda giimrlUc 

muhafaza tt!şldlitının merkewlt!a 
yüksek salahiyetli bir makam tara
fından idaresi, kaçak arııına usulleri 
nin dü:ıeltilme!Iİ, kaçakçılar baldan 
da mevcut ceza hükümlerinin ve 
bunlar hakkındaki ceza talı:ibatıma 
usullerinin deği!jtirilmesi, .lraçakçı
lılı: edebilecek vaziyette olu saaa't 
ve meslek erbabı lıakkında enslı 
takyitler konulması, kaçak ihbar .. 
denlere verilecek ikramiyelerin sür
at}e ve kolaylıkla. verilmesinin esa 
!lının tt!min edilmesi noktaları da 
dahildir. 

Şilkril Kaya Bey aynı zamanda hu 
dud um uz fJzerindt! kaçağa mani ol
mak için ilrtısatfl. tedbirler ittihazı 
lazım geldiğine İ!JBret ederek. bu ted 
birler hakkındaki mütalealarını da 
bildirmiftir • 

Birkaç rün evvel tehrimiaı:e 
Madam Renee Florigny ismin
de bir Fransız piyanisti gelmit 
tir. Mm. Renee timali ve cenu
bi Amerikada, ispanya ve Ati
nada müteaddit muvaffakıyetli 
konserler -.ermittir. Mm. Re
nee dün bir muharririmize de
mi,tir ki: 

- latanbulda ne kadar kala
cağım belli değil!. Burada dört 
konıer vereceğim. Birinci kon
serim Union Francaiae'declir. 
Konserlerimi bitirdikten -ra 
Ankaraya da giderek bir kaç 
konser venceiim. .A.Ydette Mı
sıra ricleceğim. 
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YENi MUHTIRA DEFTERi 

16 çeşit üzerine intişar etmiştir. 
Bilumum kırtasiye mağazalarında bulunur. 

Caddesi No. 109 Afitap mağazası 

Mehmet Sadık 

KARON · Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Kaza ve 

Sirgortalarımzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınmz. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele ebnekte olan 
aa 

UNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 2002. 

D 
•
1 b 

kolonyaları tabii kokulardır ve 
çiçek bahçelerini temsil eder. 

1 er Sabunlar : Gliserinli ve tabii 
kokulardan imal edilmiştir. 

Deposu: Nuruoomaniye'de şı-
racı Ali Sinan karşısında. ı 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
u 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

-
-ı 

~TJT:C --
M1LL1YET ÇARŞAMBA 9 KANUNUEVVEL 1931 

---........................................ 
Okuyup Geçmeyiniz .... 

İSTİKBAL VE SAADETiNİZ BUNU iSTiLZAM 
EDER ••• 

Bugünlerde ıize edeceğımiz en iyi ve müfit tavıiye; 

Büyük 1 000 000 Lira 
ikramiyesi • • olan 

Yılbaşı Tayyare Piyangosuna 
iştirak etmek l\zre biletinizi 

KADER (VENTURA) Gişesinden 
almanızdır. Taliiniz yaver olduğu takdirde ist·ikbaliniz 

temin edilmiştir. 
Hamış: Biletlerin tedarikini teshil maksadile, Tclıcf<lllla vukubulacak 
a4>arişi kabul ve ikametgaha kadar göndıermeği t<:ahhüt eyler. Binaen

aleyh vakit kaybetmeksizin kader gişelerine müracaat ediniz. 
Merkezi: İstanbul, Eminönü Valide Hanı ittisalinde No. 4. 

Telefon: İstanbul 2~970. - Şubesi: Beyoğlu, Parmak Ka.pı No. 109. , 

~HAN 1 M EFEN D iı~, 
Beyoğlunda Tokatliyan karşısında kain 

LUVR 

Öksürenlere: Katran HAKKI EK 

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

gazeteler için bilumum resmi daireler 

- ilanlarını kabul eder 

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

Dr. İhsan Samı ~·~":'t~~,Wffi~ Dr. A. KUTiE 
ÖKSÜRÜK $UR'}~U L. \~r. , i~ Cilt ve zührevi hastalıklar t 
Öksüriık ve nefes darlıgı ıçın ~ ~ ı vihanesi. Karaköy, büyiık mahal 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu j ci yanında 34. 

Sultan Mahmut türbesi No. 18Ç KARADENİZ -----------1 
· E En karlı alım satım yer 

Her eczanede bulunur • POST ASI @B O N O 
İstanbul Birinci İflas rnemurıu- ı rzurum Balıkpazar Meksudiye Ha 

ğundan: Bir müflis şirkete ait ve No. 35 M. D ' l"'.Ş 4l"'11 
Trikotaja müteallik envai mamulat vapuru 9 K. evvel MAGAZALARINI 

ziyaret etmekle düşünceleriniz azalacaktır. 
Zira , Apartımanmızı 'tefriş ve tezyin için muktezi bilcümle levazı 

matı en mütedil fiatlarla bulacaksınız.Bütün tefrişat kumaşları en son 
moda ve en müntahap cinstendirler. Bilhassa salon ve yemek odaları 

için mobilya takımları katiyyen rekabet kabul etmez fiatlarla 
satılmaktadır. 

Zengin çeşitlerde bronz karyolaların<lan mürekkep bir stok gayet 
ucuz fiatlarla elden çıkarılacaktır. Bu mağazayı ziyaret etmekle çok 

para tasarruf etmİ§ olacaksınız. 

şehri halin ondördüncü pazar günü 1 Çarşamba 
saat 14 ten itibaren BeyoğJund.a İs- ı 
tiklal caddesinde Soviyet hanı al
tında 390 N: lı mağazada açık ar
tırma ile satılacagmdan talip olan
ların mürocaatları ilan olunur. 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

Kibar kadın, daima 

MONPARFUM 
Pudra ve ıtriyatını 
istimal eyler. 
Bu parföm, Paris'te 

·ı 

Başınıza bir felaket gelebilir: ı,-.. Sınai Tesisat Makineleri<4-.... 

İ9tanbul Beşinci Hukuk Daire- 1 

sinden: Madam Manyo Petro veki- 1 
li avukat Hayrettin beyin Galatada 
d<ığru yolda 136 - 138 numarada 1 
tüccardan Panayot valedi Ergiro 
Konadis efendi aleyhiM istihsal ey-

J !ediği 25-11-931 tarih ve 118 numa
ralı ilamın süreti mılsaddakası mü- ı 
maileyhin ikametgahı meçhul olma
sın.dan naşi tebliğa~ icra edileme- 1 
miş olduğundan tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 

Alemdar Zade 
VAPURLARI 

~aradeniz postast 

Bourjois 

ticmrethanesinin hafif 
ve nefis parfömüdür. 

1 -~ 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

( TURKIYE İŞ BANKASI) 

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

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

pılacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin on dört bin altı yüz li
ralrk teminatı muvakkate ve Ticaret odası vesikasile birlikte ay 
nı gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler 
şartnameyi görmek üzere Ankarada Nafia Vekaleti malzeme 
dairesine, İstanhulda Haydarpaşa inşaat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (4281) 

Ta~lisiJe lınunı Mü~ürlü~ün~en: 
Bedeli keşfi dört bin küsur liradan ibaret olan Kumköyünde 

(Kilyosta) Müdür hanesile Tahlisiye mev;Jdi arasındaki yolun 
adi kaldırım tarzında inşası aleni surette münakasaya konul
muştur. 14 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki fenni 

ve idari şartnameyi almak üzere Galatada Rıhtım caddesindeki 

İdarei Merkeziyeye müracaatları ilan olunur. (4035) 

Jandarma Satınalma 
Komisyonu Riyasetinden: 

Jandarma için (3800) - (3900) takım kışlık elbise ile o mik
tar ~apka ve tozluk imaliyesi kapalı zarfla münakasaya .çıkarıl
mıştır. Münakasa 24 Birinci Kanun 931 Perşembe günüdür. Ta
liplerin şartnameyi ve nümunelerini görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için teminat ve teklif mektuplarile yevmi 
mezkurda saat on beşten on altıya kadar Gedikpaş:;:.daki Ko
•niılyonumuza müracaatlan. (4232~ 

latedi~niz makineleri ehven fiat ve müsait ,eraitle 
yalnız 

Galatada Voyvoda caddesinde Agopyan Hanında 

·BiNI FRlNK ve ~Eli Ki 
Deutz - Humboldt Makine 

Şirketi 
müessesesinde bulursunuz. 

Mektup adresi: Galata posta kutusu 420 
Telefon: Beyoğlu 4038. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Ankara motörünün tamiri aleni münakasa suretile 28 Ka. ev
vel 931 tarihine müsadif pazartesi günü saat on dörtte ihale edi-

İstanbul birinci {Uas memurlu
ğundan: Bir müflise ait ve 230 j 
Türk lirasına rehniyeti olan bir ta- 1 

kım mikevherat şehri halin 15 inci 
sah günü saat 15 te Sandal Bedes
tanında müzayede mahallinde açık 
artırma ile satılacağından talip o
lanların mahal ve vakti mezkfude 
hazır bulunmaları i!Sn olunur. 

Arnavutköyünde Dubaracı soka
ğında 14 No. lu hanede sakine iken ı 

elyevm ikametgihı meçhul Dilara ' 
hanım ile halen İran.da olup ika- 1 
metgahları meçhul sakine hanımla ı 
Apopas efen.diye. 
İstanbul Yedinci İcra Memurlu-lecektir. Taliplerin şartnamesini görmek üzere her gün Galata

da Karamustafa Paşa sokağında İstanbul limanı sahil sıhhiye ğmdan: Fatma Yaşar hanıma olan 
mütebaki 1492 1ira borcunuzun tc

merkezi levazını memurluğuna ve münakasaya iştiırak için mez- mini istifası emrinde tanzim ve 
kur merkezde müteşekkil mübayaa kıoımisyonuna müracaatları imla kılınan ödeme emri ikamet
ilan olunur. ( 4340) gahlarınızın meçhuliyeti hasehile 

1 lstanbuı ~eledıyesJ ••anıarı J :------: 
Keşif bedeli 449 lira 81 kuruş olan Çendere fabrikasının ta

miri açık münakasaya konmU§tur. Talipler şartname ve evrakı 
keşfiyesini görmek için her gün Levazım Müdürlüğüne müra
caat etmelidir. Münakasaya girmek için 34 lira teminat akçesi 
lazımdır. Teminat akçesi nakden kabfil edilmez. Ya Belediye
den irsaliye alınarak Bankaya yatrrılıp alınacak ına!kbuz ve ya
hut hükumetçe müteber tanınmış bankalardan getirilecek temi
nat ır.ektuhu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz .veya mektu
bu ile ihale günü olan 31-12-931 perşembe günü saat on beşe ıka
dar Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (4343). 

Keşif bedeli (lll)lira 91 kuruş olan Büyük Pangaltıda Emin
önü mahallesinde Kll!raağa sokağında 5 ve 7 nurnarah haneler 
pazarlıkla tamir ettirilecetkir. Pazarlık 12-12-931 aumartesi 
günüdür. Teminat akçesi 17 liradır. 

* Keşif bedeli 120 lira 27 kuruş olan Gala tada eski horsa ha
nı dükkanları dam aktarılması paza<rlıkla yaptırılacaktır. Pa
zarlık 12-12-931 cwnartesi günüdür. Teminat akçesi 19 lira 50 
klllUŞ tur. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatırrlııp alınacak maıkbuz veya hükfunet
çe müteber tanınmış bankalardan getirilecek mektup ile olur. 
Bu şekilde teminat mak!buz veya mektubu ile pazarlık günü 
saat on beşe kadar Levaznn müdürlüğüne müracaatlarr.(4344) 

Tütün iu~isarı uuıunıi nıü~irli~in~en: 
İstanbul Depo ve İmalathanelerinde mevcut ve (Triyol) 

makinesinden geçirilmiş (235,000) ıkilo kadar ikırınu ile imalat 
neticesinde çıkan toz ve istimale gayrı salih mahsul aksamın
dan da takriben (110,000) ki cem'an (345,000) kilo toz tütün ve 
mahsul paırçalarr memleketten ihraç edilmek üzere ıkapalı zarf
la satılacaktır. Taliplerin yüzde (7 ,5) hes:ahile teminat ve tek
lif mektuplarım hamilen (28-12-931) pazartesi günü saat (11) 
de İstanbul Başmüdidyetinde Mübayaat Komisyonuna müra
~aatları. (4313). 

tebliğ olunamamasına ve ilanen teb
liğine karar verilmesine binaen ta
rihi ilandan itibaren iki bu9uk ay 
müddet zarfında kanuni bir itira
zınız olduğu taktirde 931-2944 do
sya numarası ile bilmüracıa derme
yan edildiği taktirde ğıyabınızda 

icraya devam olunacağı ödeme em
rinin tebliği makamına kaim olmak 
üzere ilanen tebliğ olunur. 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

Kapalı zad usulile 14-12-931 
tarihinde münakasası yapıla- 1 

cak olan 173 kalem ve 21-12- ı 
931 de mün.akasası yapılac.a.lı: 

olan 77 kalem elektrik malze

mesinin ilanında müsavi fası
laya riayet edilmediğinden ye
niden münakasaya konularak 
münakasa günü 30-12-931 tari
hinde saat 14 te tehiır edilmiş
tir. Taliıplerin yevrnü muayyen 
de müracaatları. (4065). 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hııstalıkları 

mütehaaaısı 
Cumadan maada heııgün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyohm-

1 

da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 1 

İstanbul 22398. Sıra numara
sını ıbeklememek isteyenler, 
kabineye müracaatla veya te
lef onla randevu almalıdırlar. 

MİLLET 
Vapuru 9 Kanunuevvel 

Çarşamba 
günü aıkşamı saat 18 de Sir 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu, Sam
sun, Ordu, Gireson, Trab
zon, ve Rizeye) azimet ve 
~yru iskelelerle (Görele ve 
Unye) ye uğrayarak avdet 
edecektir. 

K4RrAL . 'MARK~ 

HUTCHIN80 
En aaeıam 

...__;;L:;;.;A•tlk lerld=lr~···.1"'! 

Müracaat mahalli, İstan
bul Meymenet Han Alem
dar Zadeler Tel. İst. 1154 

1 
TAViL ZADE Vapurları L----.x;....--""TI 

A YV ALİK POST ASI 

Selamet 
vapuru her 
Perşembe 

akşamı on yedide Sirkeciden 
hareketle Gelibolu, Çanak.kale, 
ve Körfez tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektir. 

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de Mustafa biraderler. Tele
fon: İst. 2210. • 

KALKOLEOL 
cı ::o 
> z 
c:: 
f;; 

Balıkyağı Hulasası 
vtr AMiN A. B. D. 1i 

hazmı kolay ve kokusuzdur. 

BAKERLTD 
istiklal caddeai 

36 - 38 
F.n mü§külıpe

sentleri bile 
memnun edecek 
surette en mü
kemmel ve mün 
talıap İngiüz 
kumaşlarından 

pk ve zarif 

Ismarla -~.._rl, 
rna Kos
tümler 

derhal Y'IPılır. 

Fiyatlar gayet 
mütedildir. ıeJI 

lllE6RO 
.-. Apollr, •• Mlf dftt ~ 
Ml•kl•nmı Dn.,. .. ıı.u .. , .... ll.tf• 
.... 110'9• ........ Mlf ... IHlıt •• ,.., 
....... J..U M.o M~llla wı, 

:"'.::.~ 
U.... A-&alen;. ~ 
._,,·rot cı-ı- •• ........,. 

-....ı.a.a... 

BERATI 1 

" Gevşemiyecek bir civata so"1~ 
nu (Ecrou indesserahle) bakk~ 
olan bir ihtira beratı için İsta11ııııl 
Vi.lliyet celilesine 4 Şubat 1928 tart' 
hinde takdim olunup 4736 nuınarl ı• 
ile mukayyet müracaat üzerinde)! 
hukuk bu kere ferağ veyahut ;cari 
verileceğinden mezkfu- ihtirayı fi! 
tın almak veyahut isticar etmek ,r 
zusunda bulun.an zevatın 1stan)ıll 
Bahçekapı Taş Han No 43-48 il 
mükim vekili H. W. İSTOK Efe!" 
diye müracaatları. 
~--~~-----~ .... J' 

İstanbul İkinci İflas mcmurW 
ğundan: İflası ilan olunan Mahtıı~1 

paşada İrfanıiye çarşısında 27-28 rl 
lı mağazada kumaşçı Aram 1\1ı ~ 

tyan efendinin alacaklılarile aktC1
' 

miş olduğu kongurdato ma~keıne'' 
6-12-931 tarihinde tasdik eciilmiş ol 
duğu ilan olunur. 

ZAYİ - Galata İthalat 
ğünden 17-9-1931 tarihli 
numaralı makpuz senedi zayi et! 
ğimckn ve yenisini alacağımdan ef' 
kisinin hükmü yoktur. G. Tiiıı' 
caddesi No 52 N. Behar. 7' lı 

M1LL1YET MATBAA51 ~ 


