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ersım ı e M . . · 11 
gezeğe rahat vermiyor -- eml~k~t ı tıs . dıyatını koru ak Ozre ı 
Fakat memleketin her tarafında 

Cümhuriyetin ve kanunun 
kuvveti mutlaka hakim olacaktır .. 
ELAZ1Z (Telgrafla) •• Bat 

llıııbarririmizden: 
Çimi§gezek .. İtte Çimitge

ıeğe de geldik. Halkın dilinde 
l'iirk kasabalarının bir sembo· 
lii olan Çimitgezek büyük ka
Yk~lara yaslanmı§ büyücek bir 
oyden ibarettir. Bu Türk ka
•abumın belli iri ıztırabı var, 
bu ızbrabı halkının gözlerinde 
0kıımak mümkündür. Anadolu 
illin her tarafı umumi buhran
dan müteessirdir. Fakat Çimi§ 
tezeği müteeaair eden sebep 
hlnu iktısadi buhran değil
dir. Buradaki halis Türk hal
kııun ıztırabma, sefı:letine, düş 
kiinlüğüne sebep Denim eşki
hlarırun hücumudur. Dersim 

bb~valisindeki halk eskisi gibi 
ııyiik tecavüzlere kıtalle

ıe maruz kalmıyor fakat 
bayvanlarınııı, mallarının, yol
tıılarımn Dersimin e,kiyası ta 

3, ~afından soyulması ark aık va
i oluyor. Bundan batka eıki

Yıı. tarafından öldürülen Türk 
'atandatlan da az değildir. Bü 
liin bu vaziyet bu civar halkı-
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5. 
11 •tı heyecana, endiıeye düşme-

;ı lerine sebep olmaktadır. Mah
tıı ve canın~ emniyette görmi
Yen halk inıkan bulunca mem
leketini bırakıyor, vatanın baş 
ka aksamında yerleımeyi dü
!Ünüyor. Bu yüzden Çimişge
tekte münevver denilen bir 
ı:ençlik kalmamıttır. Kasaba
nın umumi seviyesine bakılın-
ca bu cihet kolaylıkla anlaşı
lıyor. Halbuki Çimişgezekli 
llıektep görmüş esaslı tahsil 
Yapmış vatandaşların sayısı ne 
kadar çoktur. Şüphe yok ki Da 
biliye vekilinin bu havalideki 
halk ile doğrudan doğruya te-
ltıası, Dersimin asi dağlarında 

sığınarak civarındaki halis 
Türk unsurunu tehdit eden teh 
tikleri görmesi, en nihayet bü
tiin bu hadiselerin iktısadi, ru
hi ve mahalli amltlerini bizzat 
tetkike imkan bulması çok fay 
dalı olduğu gibi,böyle birtetkik 
derhal alman tedbirlerden bat
ka ileride alınması icap ede
cek daha esaslı tedbirler için 
de zaruri olmuttu. Unutmama 
h ki, Cümhuriyet idaresi mem
leketin her tarafında kanunun 
hakimiyetini her mülahazadan 
üstün tutar. Çünkü hükfune
tin en esaslı vazifesi halka em 
niyet ve adalet içinde yaşamak 
imkanını hazırlamaktır. Eğer 
bu emniyet şimdiye kadar va
tanın bazı aksamında mutlak 
olarak temin edihnemişse bu
nun sebebi İmparatorluk idare
sinden bugünkü idareye miras 
kalmıt olan birçok hesapların 
dah• evvel tesviyesi mecburi
yetidir. Her halde Türk Cüm
huriyeti adalet namına irtikap 
edilmiş cinayetlerin cezasını 
imha etse bile uzun müddet ih 
mal edemez. Bir tarafta Cüm
huriyetin kudreti diğer tarafta 
bir avuç asinin temerrüdü kar 
şısındayız. Asilerden bizar Çi
miıgezekli bir vatanda§ Dahili 
ye vekiline tikayetlerini söy
ler iken şu sözleri de ilave et
miıti: "Devletin kuvveti var 
İstediği zaman bir vuruşta asi
leri yok eder. Deryanın yanın

da hiç kuyu kazılır mı? Köy
lünün bu sözleri Cümhuriyete 
ve onun kudretine olan imanı
nı ifade ediyor. Bu iman kuv
vetini taşıyan vatandaşları su
kutu hayale uğı·atmak olur 

? mu. 1 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

= ıttıhaz edılen karar·name.. = 
;! Kararname gelinceye kad~; gümrüklerde muamelibn ııı 
~ durdurulması telgrafla alakadar makamata bildirildi ! 
~ 1 ~~~ - ANKARA, 15 (Telefon- 11940 numarayı taşıyan bıı raki kontenjan listesi tat- hususların ve fiili inhisar te kile kararına bağlı olacak- :s 
ij la) - lcra Vekilleri Heye- kararname yarından itiba- bik tarihinden en az yirmi şebbüslerinin rel'i tedbirle- tır. . 
- tinin 12 Teşrinisani içti- ren meriyete girecektir. gün evvel Resmi gazete i- ri alınacaktır. Kararnamenin diğer mü-
5 maında tasvip ve kabul o- Buna sebep te her türlü spe le ilan olunacaktır. Devlet bütçesile hususi him bir ma.ddesi de ticaret ~ 
~ lunan ve 1872 numaralı ka- külasyona mani olmak dü- Bu esasa göre ikinci liste ve mülhak bütçelerden ve plançomuzun açık olduğu g 
a nunun ikinci maddesinin şüncesidir. Kararname altı 10 K. Evvelde ilan edile- Darülfünun gibi amme mü memleketlerle yapılacak ve :S 
§ verdiği salahiyete binaen maddeden ibarettir. cektir. Listede kontenjanla esseseleri ile menafii umu- ya müddeti bitiği için yeni ~=== 
- hükiimetlçe memleket iktı- Kararnamenin ihtiva etti ra mahsuben gümrüklefe miyeye hadım müesseseler den aktedilecek muahedele 
5 _ sadiyatmı korumak üzere ği maddelere göre Teşrini- gelecek eşya vürutları tarih bütçelerinden ve bir imti- re açığımızı kapatmak üze-= ittihaz olunan kararname saninin 16 sından itibaren Jeri sırasile ve her ay için yaz işleten müessese ve şir- re bir kompansasyon listesi 
- Reisicümhur Hazretlerinin memleketimize ithal edile- mukarrer listeyi geçmemek ketler tarafından bedeli ve- ilave edileceğine dair mad-
§1 tasdikrna iktiran etmiştir. cek eşyadan iptidai madde üzere memlekete idhal olu- rilmek üzere ecnebi memle dedir. Kontenjanlar liste- § 
i[i Bu kararname ve merbu- olarak Türkiyede müesses nacaktır. Herhangi bir ay ketlerinden satm alınacak sinden fazla eşya idhali bu § 
= tu kontenjan listesi yarın fabrikalar tarafından kulla- zarfında vü.rut eden eşya bu eşyaya mukabil bu eşya ba- kararname ile sureti kati'y ğ!= 
§ sabahki Resmi Gazete ile nılmağa mahsus olmayan- aym listesini geçtiği tak- yilerinin memleket mahsu- yede memnudur. 
- neşredilecektir. Bu münase lar her ay içinde idhal edi- dirde fazlası vürut tarihleri /at ve mamulatından mua- Yarınki Resmi Gazetede 
il betle Rüsumat umum mü- lecek azami mikdarları He sırasile müteakıp ay başın- dil kıymette eşya satın al- ilan edilecek kontenjan lis- ==_= !!! dürlüğü bugün müstacel tel yeti Vekile kararile muvak da ve o ayın kontenjanları- malarının temin olunması tesinde bu bir buçuk ay zar 
_ grallarla keyfiyetten güm- katen tahdit olunacakt11. na mahsuben idhal oluna- işbu mübayaatın icrası için fında memlekete idhal olu-
- rük idare/erimizi haberdar Teşrinisaninin 15 günü i- caktır. riayeti mecburi bir şart ola nabilecek eşyanrn nev'i, cin 

eylemiş ve Resmi Gazete le kanunuevvele ait olan Kontenjanların tesbitinde cakt11 si ve miktarı gümrük tarife 
ile merbutu listelerin vusu- bir buçuk aylık kontenjan ve her ay idhal olunacak Ancak bu şekilde tenakus !erindeki numara ve fasılla 

_ lüne kadar gümrüklerde mu listeleri bu karaname ile miktarların tayininde mem imkanı olmayan veya am- ra göre tanzim edilmiştir. -
- amelatm durdurulması em- birlikte ilan edilecek ve di- leket sanayiinin inkişafı ve me hizmetinin ifasını im- Memleketimizde mevcut 
= rini vermiştir. Kararname ğerleri ep aşağı iki aybk ol mevzii san'atlerin icapla- kansız kılan vaziyetlerde yerli mallar esas tutularak -
;;;;;; ve liste bu akşamki posta i- mak üzere ilan ve tatbik o- rı göz önünde tutulacak ve mecburiyetin tamamen ve- muadil eşya listeye ithal e- = = le lstanbula gönderilmiştir. lunacaklard11. Bundan son- pahalılığı tevlit edebilecek ya kısmen rel'i Heyeti Ve- dilmemiştir. -
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Buhran vergisi ne 
suretle alınacak? 

Layiha Meclise veriliyor. Kanunusani
den itibaren tatbikina geçilecek,. 

Vergi hasılatı 9 milyonu bulacak .. 
ANKARA, 15 (Telefonla) gibi hükfunet bütçe vaziyetini 

- Başvekil ismet Pş., M. Mec düzeltmek için böyle bir layiha 
!isinin kış tatilinden sonra yani ihzarını elzem görmüıtür. Bu 
teşrinisani zarfında, hükumetin suretle gümrük varidatı da bit· 
buhran karşısında alması zaru- tabi bir miktar daha tenezzüle 
ri gördüğü tedbirler etrafında uğrıyacaktır. Hükumet bu ye-

Kurtuluş 
Yolu 
Dersimlilerin hay

dutluklarının 
önüne geçilecek .. 
Şikayetçilerin en 

büyük kısmı 

Marmarada iki vapur 
çarpıştı, biri battı 

Batan vapur mürettebatından 31 
kişi dün batıran 

vapurla şehrimize getirilmiştir. 

• Millet vekillerine izahat vere- ni vaziyeti de karıdamak zaru-

gene Dersimlilerdir 
El.Aziz 15 (Husuıi muhabirimiz 

den) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey buııün Etaziz vilayetinin ıimal 
kazalarını tetkike baıladı.Zaten daha 
eve! Arapkir ve Kemaliyenin tetkiki 
ile vaziyeti ihata edilmeğe baılanan 
bu nuntakanın en mühim ıahaıı O· 

lan Çemişgezek kazası buııün ııezil
di. 

Ith aıaA t ve ı•hracatta cek ve itimat istiyecektir. Bu retini bissetmiştir. 
izahatın Meclisten evvel Fırka Layiha pek yakında Meclise 
grupunda verilmesi muhtemel tevdı edilecek ve kanuniyet kes 

O t •• b ı k dir pettikten sonra, galip bir ihti • 

:oıı evazun ozu mıyaca zır;~:!:~:a~~:J!~~a~e~~i de~~tr~:;~:i~:J,~t:~:~::e~~ 
vekile içtimaında müzakere e- tir. 

Bu tevazün Ün temini Üçüncü b Ü yük =d=ilm=iş=ti=r.=D=i.ı=· n=de=b=il=d=ir=di=ği=m==(=D=e=v=am=ı=S=i=n=ci=s=ah=i=fe=d=eJ==-

kongrede de 
, esas olarak kabul edilmiştir .. 

Şükrü Kaya Beyle birlikte lbra
hiın Tali Bey, Kazım Pata. yedinci 
kolordn kumandanı Kenan Paıa, fır
ka kumandanı Osman Pa§B, Siirt 
meb'uıu Mahmut Bey, Elazlı: valiıi 
Nizameddin Bey de bu tetkikata iı
tirak eylediler. 

Evvelki gece Marmara Ereğliıi 
açıklarında bir deniz facia11 olmuı 
ve büyük bir lspanyol vapuru bat
mııtır. 

gözü görrniyor, bir metre ilel'İIİ bile 
seçilemiyordu. 

f 
t: \ 

tanzim ve takviyesi C. Halk 
Fırkası uçuncü büyük kon 
gresi tarafından program -
da ehemmiyetle nazarı dikkate 

Çemiıgezek ve Denime komıu 
olan bütün kasabalar, uğradıkları a
cı akıbetin örneği, addedilebilecek 
surette manen ve maddeten ııöçmüı, 
adeta bir köyden farksız bir hale ııel 
mişlerdir. Bunun sebebi Deraimlile
rin taarruzlarıdır. Kazancı baği ile 
elde edilen, maddiyab ağasının, vic
daniyatı da h8la İnanarak bağlandı 
ğı Seydinin avucu içinde olan der
simli bu muhit için büyük bir bela 
kesilmiıtir. 

Cumarteıi Pazar gecesi sabaha 
kartı Marmarada kesif bir ıiı hü
küm ıürüyordu. Bu ıis içinde söz 

Gecenin zifiri karanlığı ve ıisin 
kesafeti içinde iki büyük gemi biri
birinin aksi istikamette ilerileyordu. 
Biribirini takip eden düdük uğultu• 

~ 

) 

a 
e 

alınmış idi. 
Filhakika proğramda bu me 

sele şöyle tasrih edilmiştir: 
"İthalatın ihracattan fazla 

olmaması ve en nihayet ayni 
kıymette olması tediye müva
zenesinin temini için elzem ad
dettiğimiz şarttır.,, 

Fırka proğramının bu mad
desi çok sarih ve Ankaradan 
gelen haberleri teyit edici 
mahiyettedir. Bundan evvel, 
25 fUbat 931 tarihli bir karar
la İran hükumeti ithalatın ih
racattan fazla olmamasını te
minen, ithalat müsaade ve ve-

) 
sikası usulünü ihdas etmiş ve 
bunu tatbik etmeğe başlamış-

) 

tır. Filen ithalat ve ihracat 
hakkı hükumetindir. İran hü
kumeti emtianın ihraç edildiği 

, , , ' memleketleri, ithal emtiasının 
~ memlekette tekabül ettiği ihti 

İthalatın ihracattan fazla 1 yacı nazarı dikkate alarak, it-
'>l . 'k . hal vesikası vermekte ve itha-
mamasını temıneıı 1 tıza e- latı a b'I k . . d'' . . 

ıl d b" · · 'h d'I •. Y pa ı me ıçın ovız ıta en te a ırın ıttı az e ı ecegı etmektedir. 
Ar.karadan gelen telgraflar
dan anlaşılmaktadır. 

İthalatın ihracattan fazla ol 
tııaması, yani harici ticaretin 
memleket iktısadiyatı lehine 

Bundan bir kaç gün evvel 
Estonya hükiimeti en mühim 
ithalat maddelerinin memleke
te girmesini hükumet inhisarı 

şekline sokmuştur. 

-

Belediyenin önünde tescil için bekleyen hizmetçiler ... 

Müddet dün bitti ! 
Şimdiye kadar tesçil edilmemiş 

hizmetçilerden ceza alınacak 
Evlerde tesçil edilmemiş olan hizmetçileri 

muhtarlar kaydetmeğe başlıyorlar 
Müstahdeminin belediyeye kaydı müddeti dün akşam hitam bulmuı

tur. Mühlet temdit edilmiyecektir. Şimdiye kadar müracaat eden müı
tahdem adedi 2500 dür. 

Mahalle ihtiyar hey~tleri bugünden itibaren henüz kaydedilmemiı 
hizmetçileri teıbit edeceklerdir. Bunlar hakkında para cezası kesilecektir. 

Cümhuriyet Dersimi adeta tetki
(Devamı 5 inci sahifede) 

Ali o, 
Vaşington! 

Ankara - Vaşington 
telefonunun 

açılması tetkik ediliyor 
m;irt<letten beri ha

zırlanmakta o
lan Bükre, -
Vaşington te
lefon hattı iki 
gün evvel umu 
ma açılmıftır. 

Ankara -
Sofya telefonu 
nun Bükreıte 
bu hatta rapte 

oereK, Anı<ara - Vaşington 
telefon hattının tesisi etrafın
da tetkikat yapılmaktadır. Bil
hassa iktısadi bağlarla Ameri
kaya bağlı olduğumuzdan Tica 
ret odası bu mesele ile yakın
dan alakadar olmaktadır. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Şehir meclisi dağıldı! 
Bir nokta: Meclis bu devresinde 

hiç bir iş görmedi mi? 
lıtanbul umumi mediıi teırini· 

aani devresinin son içtimaınr dün ak
tetmiıtir. Medis reis vekillerinden 
Sadettin Ferit Beyin riyasetinde sa
at 14. 15 da tonplandı Divan katibi 

mevkilerinde Etem izzet ve Sadi 
Beyler vardı. Zabtı sabık okunduk· 
tan sonra ruzname mucibince müza
kerata geçildi. Dflimi encümenden 

(Devamı 5 inci sahifede) 

• 
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Tarihi ve Sigasi Tefrika: 2 

Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Mustafa Kemal için 
tek rey var/ 

bir 

Mecliste Mustafa Kemal Paşan~~ şahsiveti 
· etrafında intirikalar çevnlıyor! 

Bizi buraya gönderen kud
ret hakkını ister. Türk mille
tinin intihap ile eline mukad-. 
deratını teslim eylediği heyetı 
temsiliyedir. Bu meclisin vazi 
fesi bir çerçeve içine :ı~ınnl;ıf 
demektir. Heyeti temsılıyenın 
tesbit ettiği umdeleri müdafa 
etmeli! 

Şu halde, biz dünyayı sar
san bin bir ihtiraslar arasında 

' kendi milli varlığımı'zı koru-
mak ve kurtannak vazifesini 
almış insanlarız. Böyle olduğu 
halde şu meclisin bu davayı 
müdafaa ederken böyle sakin 
ve müdafaasız yürüyüp gide- / 
ceğine inanınak biraz fazla 
safdillik olur. Bir gün bizi da
ğıtabilirler, bir gün bizi kova
bilirler, bir gün bizi hapsedebi
lirler. 

İşte o zaman kanun yolun
da milletin hakkını istimal et
mek için heyeti temsiliyemiz 
riyasetine kanunu esaside mu
sarrah olan hakkı şimdiden ver 
mem121 alınacak tedbirlerin 
başında görüyorum. 

Biz heyeti temsiliye reısını 
Meclisi meb'usan reisi intihap 
ederiz. O yine Ankarada kalır. 
Burada reis vekilleri şu iti gö
rebilirler. Lakin beklenilen 
pek tabii dağınıklık olduğu va 
kit Meb'usan meclisinin de re
isi olan heyeti temsiliye reısı 
ne zaman ve nerede İsterse der 
hal meb'usları davetle toplar, 
o vakit it hem kanuni, hem mil 
li bir hak olur.,, 

Ben daha sözümü bitirme
den bir gürültüdür koptu, dik
kat ettim: 

Başta, en başta Rauf Bey, 
Kara Vasıf, Hamit, doktor Ad 
nan, Celal Arif Beyler haykı
rıyorlardı: 

- Mustafa Kemal Paşayı 
yerinden oynatamayız. Yan
lış düşünüyorsun. O heyeti tem 
siliye reisidir. lki vazife bir 
şahısta içtima ederse nazarı 
clikkati celbeder. hilaf devlet 
!erine emniyetsizlik gelir. 

Bir başkası da: 
- Artık milli davayı mü

dafaa edecek olan meclisi meb 
usan teşekkül ettikten sonra 
heyeti temsiliyeye lüzum kalıp 
kalmadığı da söz götürür bir 
şeydir. 

Diğer bir ses: 
- Mustafa Kemal için rey 

yok. 

- Mustafa Kemal Paıayı 
İstanbula mı getirmek istiyor
sun? 

Anladım ki hırs bu dönen 
gözleri bürümüştür. 

Şiddetle hücum ettim. J.a
kin yalnız kaldım. Ertesi gün 
mecliste resmen reis intihap 
edildiği zaman intihap sandı
ğından Mustafa Kemal Hazret 
lerine bir tek rey çıktı: O da 
benim naciz reyim idi! 

Şimdi: Mecliste bir de grup 
ışı çıkmıttı. Mutlaka bir 
grup yapmak lazımdı. Rauf, 
Kara Vasıf bana yan yan ba
kıyorlar. Hatta nutka cevap 
vermek encümeninde bu işin 
faydasız bir fey olduğunu söy
lediğim vakit birden atıldılar. 

Grupun manasını anlama
dım. Bu ilk toplanıtı eski İtti. 
hat ve Terakki fırkası salonun 
da yaptıkları vakit gittim ve 
şu sözleri söyliyerek dışarı çık 
tım. 

- Ben grupun manasını 
anlamıyorum. (Felahı vatan) 
ne demektir. E:ı:an mı okuyo
ruz? Bizim bir grupumuz var
dır. 

Türk milletinin grupudur. 
O da Mustafa Kemal Patanın 
riyaset ettiği müdafaai hukuk 
cemiyetidir. Böyle felahlı me
li.hlı işe aklım ermez. 

Ben dışarı çıktıktan sonra 
bu grupu teşkil etmişlerdi. lki 
gün sonra da Hüsrev Bey (tim 
di Tahran sefiridir) elinde bir 
defterle muh..,fız kumandan 
odasından çıkarken bana salon 
da rast geldi 

Celal Arif Bey 

Mustafa Kemal Paıa 
Hazretleri soruyor. Şeref niçin 
grupa girmedi diyor. Ben de 
(defteri göstererek) buraya 
yazdım bildirdim. Dedi ve ben 
de mukabele ettim: 

- Hata ettiniz. Ben müda· 
faai hukuk cemiyeti adamıyım. 
F ellahlarla itim yoktur. 

O mecliste Şarki Karahisar 
lı Feyzi, Emin hoca, Kütahya 
lı Rasih Beyler vardı. 
Ve pek çok Damat Feri. 
din' bendeleri vardı. İngiliz. 
!erin adamı olanlar da var
dı. Sonra: Bir takım eski siya
setçiler de bulunuyordu ki bun 
lar 1 ttihadı Terakkiye olan 
sönmez gayız ve kinlerini şim 
di kuvvayi milliyeye çevirmiş
ler, onu da aynile fttihatçı ola 
rak ittiham ediyorlardı. Bun
lar Mustafa Kemalin yürüttü
ğü davaya yan gözle, hasetle, 
kinle, garezle bakıyorlar. Bun 
lar da kendi kendilerine bir 
siyaset güdüyorlardı. Bunlar 
Ferit Paşanın siyasetine taraf. 
kir olmamakla beraber çözül
mez bir bağlantı ile padişahlı 
ğa bağlı idiler. Bunlar için de 
şu itten sıynlmanın yolu her 
halde Mustafa Kemalin çizdiği 
mukavemet yolu değil ancak 
galiplere mutavaat yolu idi. 
Şu fark ile ki Damat Ferit 
bir müstemlekeye kail iken 
bunlar bir mahmi gibi kalabil
meği cana minnet biliyorlardı. 
Mısır gibi bir şey de olsa razı 
idiler. 

Ve başta Osmanlı padişahı 
lafzı murat bulunursa belki ile 
ride bir şeyler9yapabilirler ümi 
dini besliyorlardı. 

Maamafih bunların hiç biri 
ne hacet kalmadı. Mu~tafa Ke 
malin dediği gibi hepimizi ku 
!aklarımızdan tutunca kapı dı
şarı attılar. 

O günün ruhi haletini kay
detmek isterim: 

lngilizler meb'usları 
i~tigorlar! 

Fındıklı sarayının yukarısın 
daki geniş salona yeni bir VÜ· 

keli. heyeti gelmişti. Maarif 
nazırı ihtiyar Abdürrahman 
Şeref, Adliye nazırı Celi.! Bey 
ler ile nazırların hepai orada 
idi. Hararetli bir mübahaseye 
dalmışlardı. O sırada İngiliz. 
ler gelmit bizi istiyorlardı. 

Türk davasını müdafaa e
derken bu gibi bin bir beli.ya 
göğüs germekten ileri gelen 
bir soğuk kanlılıkla akıbeti 
meçhul bir yere giderken şu 
toplanan İnsanlara bir ders ver 
mek istedim. 

Başında Mustafa Kemalin 
bulunduğu Türk davasının ar 
tık lstanbulda müdafaa yeri 
kalmadığını anlattım. Ortalığı 
bir mabet sükutu kaplamış, 
havayı bir matem kokusu bürü 
müştü. Türkün geçirdiği muz 
tarip günler ve tarihi ~ılarda 
gösterdiği azametli kıyamları
nı misal getirerek artık dava
mızın Anadoluya intikal ettiği 
ni, hemen bir dakika kaçırmı
yarak memleketin fikir ve 
kalp sahibi, meziyetli ve fera
gatli evladının, Mustafa Kema 
!in yanına koşmasını söyledim. 

(Devamı var) 

Çin imperatorunun 
kaçtığı anlaşılıyor 

Japonlar da, Çinliler de daha geniş 
harekata hazırlanıyorlar 

PEKiN, ıs A.A. - lndopasif~k 1 
ajansı sabık Çin İmperatorunun b~ 
Japon vapuru ile Ti':n·!.sin'den fi. 
rar etmiı olduğunu bıldiriyor. 

TOKYO ıs A.A. - Hükumeti
nin emri üz;rine hareket eden Tien· 
Tsin'deki Japon konsolosu, sabık 
Çin İmperatarunun kendiı~ne müte
madiyen yapılmakta olan ış~.encele~ 
den ve müfrit mahafilden mutemadı 
yen almakta olduğu tehditlerden 
korkarak Tien· Tsin'den kaçmış ol
duğunu beyan etmiştir. lmperato
run nereye iltica etmiı olduğu ma
lum değildir. 

Vaziyet vahim 
TOKYO, 15 A.A. - Şimdiye 

kadar J&Yİ olan haberlere rağmen, 
şimali Mançuri'de Çin ve Japon or
duları arasında müsademe olmamış.
tır. Fakat vaziyet vahimdir. Jeneral 
Ma· T chan-Chan, T sitsikar Japon 
konsolosunun hariciye nazırından 
almıt olduğu talimata tevfikan . ~'! 
ayın 11 inde yapdan sulh teklıfini 
de kabul etmemiştir. 

Mumaileyh, Japon ordu kuman
danının 12 teırinisan.i tarihli ikinci 
sulh teklifini de kabul etmemiştir. 
Çin jenerali, gerginliğin zail olmuı 
olduğu bu günlerden bilistifade An
ganki civarındaki 1,500 kişilik Ja
pon kuvvetine karı• 20,000 kiıilik 
bir kuvvet tahşit etmİ§, 30 top ve 
tayyarelere karşı kullanılan 2 top 
getirmiştir. 

12 tqrinisani sabahından itiba
ren 3,000 kişilik bir Çin süvari liva
sı zikri geçen Japon kuvvetini sar
mak maksadile ilerlemekte olup mez 
kur kuvvetin sol cenahına 8 kilomet 
re takarrüp etmiştir. Ufak Çin kıt'a
ları arasıra Japon mevzileri önünde 
görünmekte olup Çinlilerin bugÜn 
yarın taaruza kalloımasından kor
kulmalrtadır. 

Cenubi Mançuri' de haydutların 
faaliyeti günden güne artmaktadır. 
Japon ordusu, 6 ve 12 teşrinisani 
günleri arasmda 9 defa siliha müra
caat mecburiyetinde kalmıştır. Or· 
c!u, bu müaademelerde 24 telef ve 
mecruh vermittir. Bundan başka 3 
Japon askeri sivil giyinmit olan Çin 
askerleri tarafından katledilmittir. 

Japonya asker sevkediyor 
TOKYO, 15 A.A. - Mançuri'

deki Japon kıtaatının yerine ikame 
edilecek muhtelit livayı teıkil eden 
alaylar, dün öğleden sonra şimendi
ferle Üjina'ya hareket etmi§tİr, ora• 
dan Mançuri'ye gitmek üzere gemi
lerine bineceklerdir. 

Tokyoda muazzam bir içtima 
TOKYO, 15 A.A. - iki siyasi 

rücül ile 15 kadar umumi teıkilatın 
himayesi altında Mançuri buhranını 
münaka!a etmek Üzere 50,000 kiıi
lik muazzam bir meting aktedilmiı
tir. 

lctimada, karar sureti kabul edil
miştir. Bu l<arar suretinde Cemiyeti 
Akvamın, hattı hareketinden rucu 
ctmeıi ve Mançuri ihtilafının halli 
için Çin ile Japonya ara1ında doğru
dan doğruya müzakerat icrasr sureti 
le halli çaresini araması, talep edil
mektedir. 

Karar suretinde ecnebi tazyikine 
mukavemet edilmesi ve Tien - Tsin' 
de, Tsitsikar'da ve diğer mahaller. 
de hüküm sürmekte olan gerginlik 
dolayııile Mançuri'ye ve timali Çin' 
e takviye kıtaatı gönderilmesi de 
teklif olunmaktadU'. 

Karar suretinin birer tam nusba-
11 telgrafla M. Hoover'e, M. Briand' 
a ve diğer bir takım zevata gönde
ri1ecektir. 

Binlerce Japon hergün büyük im
peratorun metfun bulunduğu lahidi 
ziyaret ederek milli buhranın hô.lli 

bile Tao-Van ile Anganchi arasında
ki demiryolu münakalatını tamamile 
kesrneğe karar venniştiı·. 

Tien • 1 sin hadiselerinden 
sonra 

PEKiN, 15 A.A. - Tien-Toin'· 
den a1ınan bir tclgrafname, bir Fran 
sızla bir lngilizlerin serseri birer 
kurşun yiyerek ölmüş olduklarına 
dair olarak dün verilmiş olan haberi 
tekzip etmektedir. 

Çinlilerin Japonlara ait İmtiyazlı 
mıntaka etrafındaki bitaraf mınta
kadan çekilmeleri için yapılmakta 
olan müzakerat, Japon mmtakasına 
pek yakın bir naahalde Çinlilerin 
kuvvetli biı· müdafaa hattı meydana 
çıkarılmış olduğundan dolayı inki~
a uğramış olup hali hazırda mezkur 
mıntakanın bütün Ç~nli unsurlardan 
tathirine çalışılmaktadır. 

Çin cenerallerinin 
hazırlıkları 

HARBiN, 15 A.A. - Ma-Tchan 
-Chan'ın kıtaatı şarki Çin demiryol
ları boyunca mevki almışlardır. Si
perleri dört kilometre tulunde olup 
30 top ile ıiper topları ve mitralyöz
lerin himayesi altında bulunmakta
dır. 

Bu ordunun cenahında kuvvetli 
topcu kıta&h vardır, bu kıtaatın Ja. 
pon kuvV"tlerini ihataya teşebbüs et 
mektc olucJkları oöyleniyor. Harbin' -
den gönderilmiş olan 1800 kişilik 
bir kuvvet Japon taraftarı olan bu 
tehir hüku'ınetinin arzusu hilifı .. 
na, jeneral Ma-Tchan-Chan'ın ordu 
sunu takviye edecektir. 

Birihirlerini yiyorlar 
LONDRA 15 A.A. - Moukden 

den Sunday f im es gazetesine bildi
rildiğine göre İyi membalardan alın
mış haberler, jeneral Ma-~chan • 
Chan'ın kendi maiyetindeki Jeneral
lerden Chang • Hai • Peng'den bir 
ultimatom alınııtır. Maiyet jenerali, 
bu ultimatomunda Ma • Tchan • 
Chan' da:ı Mançuri timalindeki Çin 
orduları başkumandanlığını bU'ak
maıı ve Tıitıikar'ı kendisine terkey 
lemesini talep etmektedir. 

Jeneral Ma • Tchan - Chan'ın 
bu ultimatomu reddetmiı olduğu 
söyleniyor. Pek yakında iki Çin or• 
dusunun çarpışmalı muhtemel görül 
mektedir. 

Cenevrede ne yapıyorlar? 
LONDRA, ıs A.A. - Sunday 

Times, Sir Jhon Simon'un seyahati 
münasebetile şöyle yazıyor: 

Diplomasi ınahafilinde Cemiyeti 
Akvam meclisinin Çinlilerle Çin era
zisinin tahliyesi hakkında kayit ve 
ıartıız müzakerata giritmeğe imale 
etmeğe muvaffak olacağı intibaı var. 
dU'. 

Sir Jhon Siınon'un doğrudan doğ
ruya icra edeceği nüfuzun Japon .. 
ya'yı evvel ittihaz etmit olduğu hat
tı hareketi terke imale edeceği ümit 
olunmaktadır. 

Harbi~de endişe 
LONDRA, ıs A.A. - Harbin'

den Sunday Tiınes'e bildirildiğine 
göre, Harbin' de yarın Japonların ha 
reket etmelerinin bir emri vaki ol
ması korkusundan dolayı bir endite 
hüküm sürmektedir. 

Ma • Tchan • Chan'ın ordusu, ti
mali Çin demiryolu boyunca mubare 
be safı teıkil etmitliı:· Birçok Çinli 
ve ecnebi zevatın fikrınce, Japonlar 
demiryoluna hAkiın olunca Mançuri 
sakinlerinden 200,000 kiti memleke
ti terke icbar eclilecektir. 

Cemiyeti Akvamın kat'i bir karar 
ittihaz etmesinden korkan Çinliler, 
kendilerini Japon kontroluııdan aza 
de kılacak her türlü teklifleri kabu
le amade bulunmaktadırlar. 

için düa etmektedirler. 1 • 
Japonlar bir oltimatom Nasyonalist erın 

verdiler tedhiş harekah 
CENEVRE, 15 A.A. - Çin mü- BERLIN 15 A.A. - Parlimento 

, .. b'lad messili, Nankin'deki Japon elçisinin sosyalist grupu reııı me us r an 
Tien-Tsin hadiseleri hakkında Çin M. Rudelph Breitscbeid, Darmstad' 
hükı'.imetine venniı olduğu nota ta bir nutuk söylemiştir. Mumaile
hakkında meclisin nazarı dikkatini yh, demiıtir ki: lmperatorluk hüku
celbeylemiıtir. Bu nota, bir ultima- metinden ve diğer Alman devletleri 
tom mahiyetindedir. hükômetlerinden nasyonaliıtlerin 

Çin, acilen bitaraf bir komisyon tethit harekatına nihayet vermeğe 
gönderilnıesini talep etmİftİr. mütemayil olup olmadıklarını, fatiz 

Cevap bekliyorlar me kartı cidal açıp açmıyacaldanru, 
yoksa nasyonalistlere mutaveat et-

MOUKDEN, 15 A.A. - Japon mek niyetinde mi bulunduklarını so
sivil cemiyetleri, bugünkü pazar gü- ruyoruz. bu son takdirde, bütün AJ. 
nü muazzam bir nümayiı icra ede- man proletaryası, kendisine düıen 
celderini ilan etmiılerdir. Şehrin bü- mücadeleye bütün çarelere baş vu
tün mahallelerinde afitler tô.lik edil- rarak gİrmeğe amadedir. 
mittir. Bunlarda Mançuri' de Japon J k A 

alaylarnun ibkası ve Cemiyeti Akva- Paris müstem e at 
mın kararına rağmen yeni takviye •• k nd 
kıtaatı gönderilmesi talep edilmekte sergısı apa ı 
dir. Japonlar, jeneralın ileri sürül- PARIS, 15 A.A. - Müstemle. 
müt olan şartları kabul edeceğini kat serıriıinin bazı paviyonlarının 
ümit etmektedirler; zira !ehrin yak- muhafaza edilip edilmiyeceği mev
laımakta olması ve cenubi demiryol- · zuu bahsolmaktadır. Bu mesele, dün 
ları boyunca haydutların faaliyette Dahiliye nazırı tarafından tetkik e
bulunma11 dolayısile, Japonlar Non- dilmiıtir. Ancak, Seine meb'usu M. 
ni köprüsündeki kuvvetleri de dahil Faure ile alakadar belediyelerin ta
olduğu halde mümkün olduğu ka- lepleri muvakkaten yapdmıı binala. 
dar fazla miktarda askeri kışın ka. nn kııın muhafazası tehlikeli olacağı 
rargi.hlarına çekmek arzusunda bu- cihetle nazarı itibare alınınamıştU'. 
lunmaktadırlar. Maamafih istihbarat Cite'si sarayı 

Bununla beraber jeneral Honjo, payitahtın henüz tayin edilmemiı 
Japon askerleri bu mıntakada gayri olan diğer bir mahalline nakledile
muayyen bir müddet için kalsalar cektir. 

-
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1 Tarife 
Meselesi 
lngilterede günün en 

mühim meselesi 
LONDRA, ıs A.A. - Avam ka· 

marasında M. Austen Chamberlain' 
in, M. Herbert Samuel'i nazırlar a
rasında cereyan eden müzakeratm 
mektum tutulması kaidesini ihlal et
mekle muahaze eylemesi dün parli
mentonun siyasi mahafilinde olduk
ça şiddetli akisler hasıl etmittir. 

Liberaller, bu hücumundan dahi
liye nazırını haberdar ebnemiı oldu
ğu ve bu hareketin Avam kamarası 
itiyadatına muhalif bulunduğu müta 
leasmı ileri sürmektedirler. Liberal
ler, M. Baldwin tarifeler meselesini 
görüımek üzere kendi fırkasını top
ladığı halde Sir Herbert Samuel'in 
kendi fırkası erkinını toplamasının 
muahazaya ıayan görülmesinin §a
tılacak şey olduğunu ilave etmekte 
dirler. 

Hadise; kapanmamııtır. Muaha
zaya maruz kalmış olan nazırın ilk 
fırsattan istifade ederek hakkındaki 
ıthamlara cevap vermesi muhtemel
dir. 

Maamafih, bazı liberallerde bu 
nevi temayüller hasıl olmaktadır ki 
bu temayülün inkitafı, muhafazak&r 
ların Sir Herbert Samuel'in faaliye
ti aleyhinde ileri sürdükleri sebeple
rin tamamile hilafı bir takım sebep
lerden dolayı ihtilifı halletmesi muh 
temeldir. 

Sağ cenah, mumaileyhin dostlan
nı tarifeler siyasetine karşı yapmak
ta oldukları mumanaatta teşvik ve 
bu hususta büytik bir nüfuz icra et
tiğini ileri sürdükleri halde bazı Iİ· 
beraller bu nufuzun bilakis tarifeler 
lehinde icra edilmiı olmasından kor 

.- .. \jt)l..J... 
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MOSKOVA, 15 (A.A.) - M. Litvinof Japon sefirine biı 
nota tevdi etmitşir. Notada ezcümle deniliyor ki: 

"Rusya Çin işleı·ine kat'iyyen ademi müdahale siyaseti ta· 
kip etmekte olduğunu sarahatle beyan etmiştir. Rusya Sovyet 
!erin bazı jerıerallerine yardım ettiklerine dair bir takım haber· 
!ere Japon matbuatının makes olmasına teessüf eder. Rusya ba· 
zı askeı·i mahafilin Sovyet Rusya aleyhindeki muttarit mücade
lesi üzerine Japonya'nın nazarı dikkatini celbeder. 

Alınan bazı haberlere nazaran Japonlar Çin Şark demiryol
larını geçmeğe hazırlanmaktadırlar. Halbuki böyle bir hareket 
Sovyet Rusya'nın maddeten mutazarrır olmasını intaç ed~k
tir. Sovyet Rusya, Japonya'nın vermiş olduğu teminata rıayet 
eyleyeceğini ümit eder." 

Hükumet Osmanlı borçları hamil· 
lerine cevap verdi .. 

ANKARA, (A.A.) - Osmanlı borçları hamilleri mecli· 
sinin mektuplarına Türkiye Cümhuriyeti hükumetinin Maliy~ 
vekaleti tarafından verilen cevabın bugün postaya tevdi edildiğı 
haber alınmıştır. 

Dahiliye vekili Hozat ve Mazkirtte 
ELAZİZ, 14 (A.A.) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey 

Elaziz vilayeti kazalarını teftişe başlamıştır. Bugün Çemişgeze· 
ğe gitmiştir. Vekil Bey ha.'k~ te?1astan.sonra Elazize. dö.n~üş· 
tür. Yarın Hozat ve Mazkırt e gıdecektır. (Geçıkmıştır) 

Rus futbolcuları yakında geliyorlar 
MOSKOVA, 15 A.A. -Terbiyei bedeniye yüksek meclisi 

Türkiyeye gidecek olan Rus sporcularının müsabaka programla· 
rım ihzar etmiştir. Sovyet futbol takımı iadei ziyaret etmek üzre 

kulmaktadır. ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı 
Mancheıter Guardian gazetesine 

nazaran M. Hopkin Morrin, mecli
sin her türlü hükUmet nüfuzundan 
azade olması için dahiliye nazmnrn 
(ırka içtimaları riyasetinden çekilme 
sini ve yerine başka birisinin ikame 
edilmesini istiyecektr. Bu hô.dise, bü 
yük bir ehemmiyeti haiz telakki edil 
memelidir, ancak fırkaların gümrük 
siyasetine müteallik olan her mese
ledeki hassasiyetini ve ruhi haletini 
gösteren bir delildir. Gümrük mese
lesinin yarınki pazartesi günü akte
dilecek nazırlar mecliıi içtimaında 
tesbit edilmesi muhtemeldir. 

yakında Türkiyeye gidecektir. 

Batvekil, hafta tatilini geçirmek
te olduğu Chequers' de meseleyi son 
bir kere daha tetkik edecektir. 

ispanyada 
Kralcılar 

Hükumet Madritte 
tevkifat yapıyor 

MADRIT, 15 A.A. - Polis bir
kaç gün evvel rejim aleyhinde çalı§• 
makta olan bir fesat tertibatı keşfet. 
mit idi. Ş'imdi bu tertibata iştirak et
miı olmakla maznun Qmseleri tev
kif etmektedir. 

Saat 5 de M. Galarza, gazetecile
re bir gece sekiz kitinin tevkif edil
mit olduğunu söylemiş ve bu suretle 
polisin işe baıladığı andan itibaren 
tevkif olunanlar miktarı 18 e baliğ 
olmuştur. 

Mevkuflar meyMıında dün bildi
rilmit olanlardan başkaca bir kuman 
dan, bir Cizvit, bir avukat, bet tale
be ve ba§vekalet dairesi memurların 
dan yüzbaıı Mendez vardır. 

Bir geceki tevkifat, aıağıda be
yan edildiği v~bile icra edilmiştir: 
Bir klisede gizli silahlar bulunmak
ta olduğuna ihtimal verildiıjinden 
polis ırece mezkur kliseye gitmiştir. 
Klisede bir takım kimseler bulmuş
lardır vakitsiz olarak orada bulun
ma1ar~nt bu adamlar, kliaeyi balkın 
muhtemel bir tecavüzüne kartı mü .. 
dafaa etmek maksadile izah etmek 
iıtem:olerdir. Bu izahat makul görül 
memiştiı·. Çünkü bütün dini müesse
selerde taharriyata ıririşilmiştir. 

Bu ameliyat uzun sürecektir. 
Çunkü çan kulesine kadar ber tara
fın aranılması emredilmiıtir. Yeni
den bir takım tevkifat daha yapda
cağı temin ediliyor. 

İngilizlerle Hintliler 
ve Müslümanlar 

LONORA, 15 A. A. - Müslü
manların ittihaz etmiı oldukları hat· 
tı hareketin delalet eylediği veç:trJe 
J&yet pazartesinden evvel bir itilaf 
hasıl olmıyacak olursa federasyon· 
lar münascbatı komitesinin mesaisi 
o !!Ün hitama erecektir. 

Yeni bir Fransız 
kruvazörü 

PARIS, ıs A.A. - Bahriye na· 
zırı, yakında meb'usan mecliaine 
26,000 tonluk bir kruvazör inJ&11na 
müteallik kanun liyihası tevdi ede
cektir. Bu ıreıni, beynelmilel itilaf
ların Fransa'ya inıa hakkı bahıet
miş olduğu tonaja dahildir. 

Meb'usan meclisi Maliye encü~ 
meninin birçok azası M. Flandin'den 
Farnier - Lacour - Gayet heyetinin 
Amerika'da elde etmiş olduğu neti
celerden encümene malU.mat venne
ıini İ•temişlerdir. Bu heyetin altın 
ihracatının tevkifi ve 7 milyarlık 
F ransrz kredisini istikrarı gibi mü .. 
him mali neticeler elde etmiı olduğu 
:ta'!'tnolunmaktadır 

Irak Cemiyeti 
Akvama giriyor 

Mandalar komisyonu 
mahzur görmemektedir 1 

Kral Faysal Hz. 
CENEVRE, 15 A. A. - Hususi 

muhabirimiz bildiriyor: 
Mandalar komisyonu üt ırün de

vam eden gizli celselerinde Irak re_v
kalnde komiseri ve Mandalar komıs· 
yonunda lngiliz başmurahhası Sir 
Françis Humpheys'in Irak hakkın
daki raporunu tetkik etmiıtir. Ko
misyona verilen izahatta Irak hükü
metinin muhtelif sahalardaki mesai· 
sinden ve beynelmilel mukavelelere 
iştirak ettiğinden bahse:1ilmekt"d.ir: 
lngiliz murahhası Irak ın kendmı 
idare edebilecek bir vaziyette oldu
ğunu, bütün komıu hükumetlerle 
dostane münasebette bulunduğunu 
bilhassa, kral Faysal'ın son Ankara 
seyahati Türk • Irak dostluğunu da· 
ha samimi bir sahaya sevkettiğini 
bildirmiş ve lrak'ın diğer serbut 
milletler ıribi Cemiyeti Akvama ka
bulünü i•temİ!tİr. Komisyon, lngiliz 
murahhasından bazı noktalar hak
kında İzahat aldıktan sonra lngiliz
lrak ittifak muahcdenaı.ıeaini tetJri. 
ke başlamıı ve bilha11a muahedenin 
Irak'ın cınnü seli.metine ve arazisi .. 
nin tamamiyetine dair madde ile 1-
rak'ın vaziyeti maliyesi ve Baıt·a li
manınrr. istikbali meseleleri üzerin .. 
de fulaca meıgul olmuıtur. Komis
yon mütealesini bir raporla Cemiye. 
ti Akvam meclisine gönderecek ve 
lrak'ın Cemiyeti Akvama girmeaın· 
de bir mahzur kalmadığını bildire
cektir. 

Irak ve Suriye hududu 
CENEVRE, 15 A.A. - Fran117 

ve 1 nıriliz hükıjmetleri Irak - Suriye 
hudutlarının tahdidini Cemiyeti ak
vama havale etmişlerdir. 

Mısıra tütün tohumları 
nın ithali menediliyor 
KAHİRE, 14 A.A. - Hu

susi muhabirimizden : Mısırda 
tütün yetiştirmek memnu oldu 
ğundan Tütün tohumlarının it 
halini ve dahilde satıtlarını ya
şak eden yeni bir kanun layiha 
sı hükumet tarafından ha:ı:ırlan 
dığı haber alınını tır 

İranda bir 
Şehir bulundu 

Şehir milattan 2500 sene 
evvel mevcuttu 

MARSILYA, 15 A.A. - Luvre 
müzesi muhafız muavini M. Geor
ges Contenau dün Marsilya'ya gel; 
mittir. Mumaileyh, dört ay merkezı 
lran'da Nuristan hududuna pek u· 
zak olmıyan Nihavenite asan atika 
taharriyatında bulunmuttur. 

Milattan 2,500 sene evvel ismi 
bugün maliım olmıyan bir tehir me-v 
cu iae, taharriyat esnasında meyda .. 
na çıkarılan mezarlıklare bakılııcak 
olursa bunun oldukça muazzam bir 
tehir olduğu anlaşılmaktadır. 

Mezarlıklardan çıkarılan enkaz, o 
devirde insanların ne suretle gömül· 
mekte olduğunu göstermektedir. 0-
lüler, tüfek horuzu teklinde ve yan 
olarak gömülmütlerdir. 

Ölülerin yani hatlarında !>ir·:oil 
eıya, içlerine yiyecek konmuş oldu· 
ğu anlatılan kaplar, bazdarının Üze~ 
rinde İnce bir zevke delalet edeo 
tezyinat bulunan tunç silahlar, be· 
yaz zemin üzerinde parlak siyah re· 
simler bulunan çanaklar 5ömlckler 
ve yine tunçtan müzcyyenat buJun 
muıtur. 

Fotografileri alınmış olan eıyayı 
bu tetkikata memur heyeti tertip et
miş olan Luvre müzesine aittir. 

M. Contenau, esasen daha evvelce 
Lübnan' da Seyda' da atik Sidon'un 
bulunduğu mahalde İcra etmiş oldu· 
ğu taharriyat ile aaan atika mute· 
haısıılarının nazarı dikkatini celbet 
mit idi. 

Goethe'nin ölümünün 
yüzüncü yıldönümü 

BERLIN, 15 A.A. - 1932 sene 
sinde Almanya'da Goethe'nin ölü 
münün yüzüncü yıl dönümü müna .. 
sebetile yapılacak merasim Weimar 
da son haddini bulacak ve bu mera 
sim orada 20 marttan 28 marta ka 
dar bir hafta devam edecektir. Rei· 
sicümbur maretal Hindenboura, 
Weimar'a giderek Alınanlann en 
büyük muharriri olan müıarüniley• 
hin mezarına bir çelenk koyacaktır. 
Bu tarihi dakikada bütün Almanya' 
daki kliselerin çanlan çalacı1ktır. 

Gene 16000 metre 
irtifaa ! 

BERLIN, ıs A.A. - Neue Aug· 
~burı:rer Zeitnul", StratoıpeherP. ıuu
du ile iştihar etınit olan pr.,fe11eW' 
Picarc!'ın önümüzdeki ilkbaharda y• 
niden uçmak için bazırlıklarda bu· 
lunml\kta olduğunu yazmaktadır. 

Bu hazırlıklarda bizzat professeuı 
Picard nezaret etmekte ise de bu de
fa ne kendisi ve DE de muavini uça· 
cak değildirler. Balona binecek olar 
lar iki Belçikalı pilot olup profes
seur kendilerine bizzat tecrübelet 
yapmak fırsatını bahtedecektir. 

Bu meyanda fizik muteha11ısla 
nndan Cosynı'in ismi zikredilmek
tedir. Balon, 2000 metre mükabı mii 
vellidilmi ile ti!irilecek ve 16,0C-O 
metreye kadar yükselebilecekti• 

Sulh askeri: M. Briand 
PARIS, 15 A.A. - Cemiyeti Ak· 

vam ıYleclisinin yakındaki içtimai 
münasebetile M. liriand, birçok e<ki 
muharipler cemiyetlerinden Çin-Ja· 
pon ibtiliifındaki muslihane faaliye
tinden dolayı birçok tebrik tellraf· 
ları almaktadır. Bu telgrafnamelerde 
M. Rtiand, cihan sulhü için sulh a~· 
keri sıfatile mesaisine devama teJ· 
vik olunmaktadır. 



r 

MİLLİYET PAZARTESi 16 TEŞR 

ihracatımızı tanzim • • 
ıçın 

• 
yenı tedbirler 

Ekonomi 
• 
ihracat eşyamız için 

Patriğin 
Dedikodusu. 
Miiddeiumumiliği ala

kadar eder 

mahiyette görülmedi Malta bir mahreçtir 
Ofisin yaptığı tetkik çok müsait 

bir netice gösteriyor 

Rum Patriii Fotyos Ef. nin Yu
nan hükumeti namına Balkan kon
feranıında. Bqmurabhaslık vazi.
feıini ifa eden M. Paoanastasyu'ya 
ıiyaıi beyanatt& -
bulunmaıını, gaze
temize gönderdiği 
b;r mektupta 
Tilrk ceza kanu
nuna mugayır bu
lan Triyandafilos 
Ef. nin iddiaaı et. 
rafında Müddeiu
mumilikçe tetki
katta bulunuldu
iun11 dünkü nÜ11< 
hahızda yazmııhk. 

Memleketimizden Malta'· 
h harbi umumiden evvel pek 
lok ihracat yapılır, hububat ku 
l\ı sebze, pamuk ve hayvan sev 
•edilirdi. Bili.hare bu ticaret 
ı.afa uğramı,tır. Ofis Malta, 

ı· ~eınleketimiz ihraç eıyası için 
e 1~İ bir mahreç olacağından bu 

hususta tetkikat yapmıştır. 
Bakla, mahut, koyun, keçi, 

11 ğır, ve kuru meyvalann sil
e ~illetle Malta'ya ihraç edilebi

tceği anlatılmıttır. Bu husuı
lt alakadarların nazarı dikkati 

y 

e 

e 

Celbedilmiştir. 
lı Malta ile Türkiye arasında 
'lolanda ve Alman vapurları 
~oğru seferler yaptığından bu 
•hracatta kolaylık vardır. İz
llıir ve Mersin tacirlerinden ba 
lıları Maltaya ihracat için ha
tırlanmaktadırlar. 

Afyon piyasası 
çok düşük 

Bir müddetten beri durgun 
~e düşük olarak tavsif edilen 
afyon piyasası dün nihayet 
beklenilen patlağı vermiştir. 

Bir haftadan beri üzerinde 
bariz muamele olmayan afyon, 
PİYasası dün ilk muamelelerini 
İnanılmayacak derecede dü
tük fiatle görmüştür. 

Normal fiati 12 lira olan af 
Yon dün 7 lira gibi en a~ağı bir 
fiatten muamele görmüştür. 

Hariçteki İtalyan 
odaları kongresi 

Hariçteki İtalyan ticaret o
daları kongresi 10 teşrinisani
de Romada M. Musaolini ta
rafından düşat edilmiştir. 

Bu konferansta ltalyan O
dası bulunan memleketlerde 1-
talyan emtiasının sürümünü te 
rnin çareleri tesbit edilecektir. 

Malfun olduğu üzere lzmir 
Ve lstanbulda birer İtalyan ti
caret odası mevcuttur. 

Çekoslavakya tütün 

alıyor 
Gelen malumata göre, Yu

ğoslav reji idaresi Çekoslavak 
yaya mühim mikdarda tütün 
satmak üzere bir mukavele yap 
mıştır. • 

Lehistan rejisi murahhasla 
rı da Belgratta bulunmaktadır 
lar. 

Yuğoslavya, lS milyon ki
lo bulunan tütün istihsalatının 
fazlası olan dört milyon kilo 
için yeni mahreçler bulmakta
dır. Yalnız unutmamak lazım
dır ki bu iki memleket Türk 
tütünlerinin alıcısıdır. 

Telsizde esperanto 

Muhtelif ecnebi telsiz tele
ion istasyonları Fransız" tica
ı ·et alemi tarafından muavin 
lisan olarak kabul edilen Es
peranto ile konferanslar verme 
ğe ve Esperanto lisanını öğ
renmek için dersler tertibine 
başlamışlardır. Bilhassa Paris, 
Bern, ve Vorşova radyoları bu 
hususta çok ileri gitmişlerdir. 

lstanbul radyosunun da Es 
peranto lisanı ile dersler tertip 
edeceği hakkında dönen riva
yetler hakkında Radyo müdü
rü Hayreddin Bey diyor ki: 

- Böyle bir şeyd.,n habe
rim yoktur. Şimdilik düşünme
dik. 

ltalyada tütün ofisi 
Italya tütün ihracat ofisi 

teşkili hakkında 24 eylul tarih 
li bir kararname neşretmiştir. 

Bu kararname mucibince tü 
tün inhisar idaresi tütün inhi
sar ofisinin teşkiline memur 
edilmiştir. İnhisar idaresi Ofis 
idaresine de iştirak salahiyeti
ni haiz bulunmaktadır. 

Bir haftalık ihracatımız 
d uh 

telif ihraç mıntakalarından fU 
mikdar ihracat yapılmıştır: 

lstanbuldan: 1004 çuval 
fındlk, lSS balya tiftik, 22000 
çuval arpa, 28 sandık afyon 
S34 balya yapağı. 

lzmir: 996.835' kilo arpa, 
636 kilo afyon, 104,257 kilo 
incir, 1.299.297 kilo üzüm, 12 
bin 380 kilo zeytinyağı, 297 
bin 534 kilo palamut. 

Samsundan: ı62.998 kilo 
tütün ve ı 7ı5 sandık yumurta 
ihraç edilmiştir. 

Tütün stoku 6.409.000 kilo 
dur 

Londra piyasası 
LONDRA, ıs (A.A.) -

Bu haftaki temayül gayri mun 
tazam ise de piyasanın vaziye 
ti umumiyet itibarile memnu
niyet bahştır. Maamafih, Ja
ponyada altın üzerine yeniden 
albargo vazedileceğine dair o
lan şayia, daima gergin ve ka
rarsız Çin - Japon vaziyeti ve 
Alman buhranı borsa muame
latını tahdit eylemiştir. 

lngilterede intihabatın fer
dasında siyasi ufuk oldukça 
mühim surette tenevvür etmiş 
se de İngiliz lirasının uzayıp 
giden ağulığı, İngiltere banka 
sında iskonto fiatinin o/0 6 da 
olarak muhafaza edilmesi ve 
kredilerin tahdidi siyaseti pi
yasa üzerinde mahsus bir ağır 
lık hasıl etmiştir. 

İngiliz lirasının hilafına ola

Müddeiumumi KENAN BEY 
Kenan Bey, dün buna dair demiıtir 
ki: 

- iddia, makamımızça tetkik e· 
dilmiıtir. Bu iıin Müddeiumumlliği 
alikadar eder bir noktaaı yoktur. 

Tasarruf haftasına 
Hazırlık 

Dün Fırkada Vali muavini 
Fazlı Beyin riyasetinde muhte 
lif müesseseler mümessilleri-
nin İftİrakile bir içtimayapıl
mıştır. içtimada tasarruf haf 
tasının şehrimizde mükemmel 
bir surette tatbik edilmesi için 
mukarrerat ittihaz edilmiştir. 

şesi olf'ln memleket ve İngiltel'enin 
sınai ihtiyaçları hesaba katılacaktır. 

Sunday Dispatch gazetesi, buğ

dny fiatinin elli ili 65 şilin olarak 
tesbit edilmesi için bir teklif yapıl
mış olduğunu İstihbar ediyoı". Bu 
tedbir, hazineye !'.enevi 7,000,000 
lngihz lirasına bali.ğ olacaktır. 

Almanyanın ahvali 

maliyesi 

rak, kambiyolar ve bilhassa ce BERLIN, ıs A.A. - Maliye ne
nubi Amerika kambiyolan sağ ~aretinin bir istatistikine na'Zaran 
lamdır. Fakat Mileris, küsura Alnıanya'nın varidatı eylul ayında 

tını kaybetmiş ve 4 1/ 8 iken 4 51'1: milyon marka baliğ olmuıtur; 
olmuştur. ınas~rif ise 570 milyon markbr, şu 

Ecnebi esham komparhma hale nazaran 58 milyon açık vardı.. 
runda cenubi Amerika son de- BinMtice, nisan ayında başlayan 
rece aranılmaktadır. Halbuki bütçe senesi bidayetinden beri ı21 
Japon, Çin ve Alman eshamı ı milyo.n rna~klık takriben 121 milyon 
münakaşalara zemin teşkil ey- luk hır varıdlit fazlalığı vardır Ge
lemektedir. çen •enenin açığı 30/ 9/ 931 tarihin

Buğday sukutu 
LIVERPOOL, lS (A.A)

Buğday piyasası geçen hafta 
zarfında ecnebi piyasalarında 
fiatlerin sukutu üzerine büyük 
bir gevşeklik göstermiştir. Ta
liplerin azlığı tasfiye muame
latıııı ağırlaştırmıştır. 

Arjantinde souğun tahribat 
yaptığı bildiriliyor. 

ltalyada iktısadi vaziyet 
CENEVRE, 15 A.A. - Ameri· 

ka'dan gelen 96 sandık altın, İtalya 
bankasının Roma' da ki merkezine 
gönderilmiştir. 

Ticaret mahafili, iktısadi vaziye
tin ıslahına matuf birçok hadiseler 
kaydetmektedir. 

Ceneve ve Napoli'ye Amerika'
dan mühim altın iıtokları gelmiş ve 
tefriniıani ayında ilk defa olarak ih. 
racat, ithalatı geçmiştir. 

Piyasa 790 milyon 130,000 liret 
ithal ve 825 milyon 550,000 liret ih
raç eylemİ§tİr. 

Maamafih istatistikler ecnebi 
memleketlerle yapılmakta olan tica
ri muamelelerin tedrici surette eksil 
mekte olduğunu, fakat ibracahn da 
ayni suretle tenezzül etmekte bulun 
duğunu göstermektedir. 

İngiltere ecnebi ipek ve 

buğdaylsrına 
resim koyacak •• 

LONDRA, ıs A.A. - People 
gazetesi, yeni ittihaz edilecek güm
rük tedbirlerinin bilhassa İpeklilerle 
buğdaya ait olacağını istihbar eyle
miş olduğunu yazmaktadır. Bu ru
sum, yüzde yüze baliğ olacak ve 
hatta bu niıbeti geçebilecektir. 

Procramın teferruatı; meclise 
ıubat ayında tevdi olunacaktır. 

lngiliz değirmenleri, bir miktar 
yerli buğday kullanmağa mecbur tu
tulacak ve fiatler hükiimet tarafın
dan temin edilecek bir niıbet dahi
linde tesbit olunacaktır. 

Ecnebi buğday ithalatı kontrol 
cd;Jecek, yemi§, sebze ve diğer zirai 
mahsullere ağır ı·esimler konaC".aktır. 

Sunday Chronicle gazetesi, hüku 
metin bazı ithalitı menetmek için 
kamarada salahiyet talep edeceğini 
yazmaktadır. 

Gütnl"ük tarifelerinin nisbeti yüz
de 10 ve 100 olarak tesbit edileoelc 
ve bu a ılırken malın cinsi. men-

de 1 milyar 31 milyona baliğ iken 
şimdiki açık ancak 910 milyondu7. 

Fevkalade bütçede ayni tarihte 
305 milxon milnarındo bir açık ıı:a•· 
termektedlr. Bhıaenaleyh açık ye
kunu 1 milyar 255 milyondur. 

Borçların yekunu, 30/ 9/ 931 de 
10 milyar 558 milyon marktır. Ha
ziran da ise 10 milyar 395 milyon 
idi. 

Arpalarımızın ıslahı 

ANKARA, ıs A.A. - İktı
sat vekaleti bu sene ihracat ar
palarımızın evsafını ıslah için 
esaslı tedbirler almayı kararlaş 
tırmıştır. Bu maksadın temini 
için ve çiftçilerin tohumlukları 
bu merkezlerde meccanen seçi
lip ilaçlanacaktır. Bu iş ıçın 

muktazi makineler mübayaa e
dilmek üzeredir. Hususi bir teş 
kilitla mevsiminde faaliyete ge 
çilecektir. Müteakip senelerde 
tedricen bütün arpa mıntakala
rına da teşmil olunacaktır. 

Meyveciliğin inkişafı . . 
ıçın 

ANKARA, ıs A.A. - Mem 

leket meyveciliğinin inkişafı ve 
mevcut kıymetiyle meyve nevi 
terinin tamimi için lzmir, İs
tanbul, Bursa, Adana Ziraat 
mekteplerinde memleket ve Av 
rupa meyve nevilerinden müte
şekkil olmak üzere birer kollek 
siyon nümune meyve bahçesi 
tesisine başlanmıştır. Ancak a
ğaçları teşkil edecek olan bu 
bahçeden alınacak aşı kalemle
riyle yetiştirilen meyve fidan
ları mevsiminde halka tevzi o
lunacaktır. Bu suretle en mak
bul nevilerin teksir ve tamimi 
temin olunacaktır. Kolleksiyon 
bahçelerinin yanında birer de 
meyve fidanlığı vücude 2etiril 
miıtir 

Mahkemelerde Vilayette 
------... - Eytam 

Kuzum, oglum, boşan- Maaşı 
ffia mahkemesi Derde? Bordrola__,r -ay,.__ın 25 şinde 

hazır! 

Adliye koridorunda iki kadından 
biri neler anlatıyor? 

lki yaşlıca hanım Adliye 
koridorlarında buluştular: 

- Vallahi, az evvel gönlü
me malum olmuştu. Bak şu 
işe, kısmet nerde buluşmak
mış? E ... görmiyeli iyisiniz i
şallah. 

Öteki başını salladı: 
- lyi diyelim de iyi olalım .. 

Ah ah.. neydi o bir şarkı var
dı: 

Pürateşim açtırma benim 
ağzımı zinhar .. 

Sen de benim dertlerimi dep 
rqtirme kardeşceğzim ... 

Merakla sordu: 
- Hayrola.. bir kaza filin 

mı yoksa .. 
- Kaza değil, bela .. Hem 

de belanın büyüğü.. Sacideyi 
boşatıyoruz .. 

Ağzı iki karış açıldı: 
- Aman deme.. llahi sen 

bilirsin.. Daha evleneli kaç ay 
oldu canım? .. 

- Altı ay var yok •. 
- Demek geçinemediler. 

Vah vah vah.. Pek acındım 
doğrusu .. 

- Acınmak ta söz mü hem 
şire .. Olanlar oldu bize .. Me
ğerse herif damat değil, hırsız 
larm ele başısı imiı. Güvey gir 
diğinin 'haftasına karısının bi
leziklerini götürüp bedestende 
sattı. Ayına varmadan parma
ğındaki yüzük uçtu. Dedim ya 
herif katmerli yankesicilerden
miş. Malın gözü imiş senin an 
layacağın ... 

Muhatabı durmadan başını 
sallıyor: 

- Vah vah vah •• Pek acı
dım doğrusu.. Vah vah vah .. 

Poliste 

- İstediğin kadar acın .. 
Bak faydası olursa •. 

- Demek şimdi mahkeme 
lere düştünüz böyle .. 

- Düştük.. hem de bir de
ğil kaç mahkemeye birden düt 
tük. Mehkemeler de bizden u
sandı! işte dünya böyle .. Da
mat dersin, izzet ikram evine 
alırsın .. Yedirir içirir, giydirir, 
kuşatır, gül gibi kızını koynu
na verirsin.. Sonra da herif se 
ni peşi ura sürücü beygiri gi
bi dolaştırır ... 

- Ne diyelim, Allah sonun 
dan güldürsün kadreşceğzim .. 
Şimdilik musade bana .. 

Ayrılddar. Damat dertlisi 
kadın biraz sonra elinde pullan 
mamış bir istida, önüne gelene 
soruyordu: 

- Kuzum oğlum, boşanma 
mehkemesine nereden gidilir? 

Arap Hasan 6 seneye 

mahkum oldu 
Osküdarda İntirab gazino

sunda arkadaşlarile bir hadise 
çıkararak, müdahale eden zabı 
ta memurunun kasaturasını al 
mak ve bu kasatura ile memu
ru yaralamakla maznun Arap 
Hasan dün Ağır ceza mahke
mesince 6 sene 2 ay 20 gün 
hapse mahkum olmuştur. 

İstinaf mahkemeleri 

için malumat yok ! 
Yeniden ihdasedileceği mev 

zuu bahsolan istinaf mahkeme 
leri teşkilatı hakkında İstan
bul Adliyesinde henüz malu
mat yoktur. 

Üsküdarda bir adam 
hemşiresini öldürdü .. 

Hemşiresini kurtarmak isteyen iki 
kişiyi de yaraladı .. 

Dün gece saat 20,S ta Os- ı da taş atarak Reşat ağayı yü· 
küdarda Valdei atik mahalle- zünden yaralamışlardır. 

sinde bahçıvan Deliver Efendi Bir kadın diri diri yandı 
nin hanesine ayni mahalle sa-
kinlerinden Refik Efendi zev
cesi Aşye Hanım, tütün amele 
sinden kayin biraderi Yaşar, 
Mustafa Efendi, biraderi Şir
keti hayriye memurlanndan 
Ahmet Şükrü Efendi misafir 
gelmişler. Bir aralık Yaşar E
fendi dışarı çıkarak anlaşılma
yan bir sebepten dolayı hemşi 
resi Ayşe Hanımı yüzünden ve 
kolundan ağır surette yarala
mış ve Ayşe Hanımı kurtar
mak isteyen hane sahibi Dili.
ver Efendiyi de sağ omuzun
dan, Ahmet Şükrü Efendiyi 
parmaklarından bıçakla yarala 
mıştır. Yaşar Efendi yakalan
mış, yaralı Ayşe Hanım Tıp 
fakültesine kaldırılmışsa da bir 
müddet sonra vefat etmiştir. 
Diğerleri de tedavi altına alın
mışlardır. Polis tahkikat yapı-
yor. 

Ayağı kayınca •• 
Dün saat 13,5 ta Küçükpa

zarda Demirtaş mahallesinde 
Leblebicisinan sokağında med 
rese ittisalinde sabun fabrika
sında amele lsmail kazana su 
doldururken ayağı kayarak ka 
zana düşmüş diz kapağından 
yanmıştır. İsmail berayı teda
vi Cerrahpafa hastanesine ya
tırılmıştır. 

Bunlar kim? 

Y eşilköyde Şevket mahalle 
si bekçisi Reşat ağa tesadüf et 
tiği iki şahsa kim olduklarını 

sormus. Bu mechul şahıslar 

Samatyada evvelki gece fe
ci bir kaza olmuş, bir kadıca
ğız diri diri yanmıştır. 

Samatyada Sancaktar Hay
rettin mahallesinde 7 numaralı 
evde oturan 95 yaşlarında A
rap Hatice Hanım isminde bir 
kadın evinde hasta yatarken ge 
ce yatağının yanında yanmak
ta olan lamba devrilerek yatak 
lar ateş almış ve oda tutuşmuş
tur. 

Hasta kadın alevler içinde 
kalmıştır. Alevi etraftan gören 
ler yetişmişler ve daha fazla te 
veaaüüne meydan vermeden 
söndürmüşlerse de Hatice Ha
nım bu sırada muhtelif yerlerin 
den yanarak ölmüştür. Yangı
nın zuhuru hakkında tahkikat 
yapılmaktadır. 

Arabanın tekerleği bir 

kızın boynundan geçti 
Evvelki akşam Balatta feci 

bir kaza olmuştur. 
Balatta arabacı Ömer ak

şam üzeri araba ile odun iske
lesi caddesinden geçerken, 7 
yaşlarında Sara iıminde bir mu 
sevi kızına çarpmıştır. Araba, 
çocuğun boğazmın üstünden 
geçerek boğazını parçalamıştır. 
Dikkatsizlik yüzünden çocu
ğun ölümüne sebebiyet veren 
arabacı Ömer yakalanmıştır. 

Eli kamalı sarhoı 
Mustafa İsminde birisi ev

velki gece kendini bilmiyecek 
derecede serhoş ve elinde birde 
kama olduiiu halde Galatada 

Eytam, eramil, mütekaitle
rin üçer aylıklarının itası için 
lazrm gelen hazırlıklar ikmal 
edilmektedir. 

Bordrolar ayın yirmi betin
de bitmiş olacaktır. 

Ziraat odası faaliyeti 

Vilayet ziraat odası faaliye 
tini tevsie karar yermiştir. 

Bu cümleden olarak bu se
ne cl'e köylüye konferanslar ve
rilecektir. 

Meyvacılık, çiçekçilik sergi
sinin de daimi olması dütünül 
mektedir. 

Yen-i polis 
Teşkilatı 

Kanun ldgi1ıası M!lltd 
Me.clisine verildi 

ANKARA, lS - Yeni po
lis teşkilatı hakkındaki kanun 
layihası meclise verilmiştir. 
Bu li.yihaya göre, polis müdür 
leri Emniyet müdürü ismini a 
lacaklardır. 

Derecelere gelince, İstan
bul Emniyet müdürünün dere
cesi beş maaıı aslisi 80 lira, 
Ankara Emniyet müdürünün 
derecesi altı, maaşı aslisi 70 li 
ra olacaktır. 

lki Emniyet müdürü 7 inci 
dereceden SS, beş Emniyet mü 
dürü sekizinci dereceden 45, 
2ı Emniyet müdürü 9 uncu de 
receden 40, iki Emniyet müdür 
muavini 8 İnci dereceden 45, 
21 merkez memuru ıo uncu de 
receden 3S, 16 merkez memu
ru 11 inci dereceden 30, ı S res 
mi ve sivil merkez memuru ı2 
inci dereceden 25, 150 komiser 
ı4 üncü dereceden 20, 489 ko
miser muavini ıs inci derece
den ı7, beş polis memurları ı6, 
namzetler de 12 lira maaşı as 
li alacaklardır. 

Terfi için her sınıfta li.akal 
üç sene hizmet etmek lazım

dır. 

Yeni hareket 

memurları 
Haydarpatadaki Hareket ve mü

nakalat mektebi 17 inci devre tale
heıine bugün saat 15 te diploma ve 
mükafat dağıtma merasimi yapda
caktır. 

Piyango kazanan mer

hametli bir kadın 
Tayyare piyangosunun son 

keşidesindeki büyük ikramiye 
isabet eden biletin bir parçası 
kendisinde bulunan Şişlide Er 
kanı harp miralayı İsmail Be
yin refikası Zekiye H. da ikra
miyesini almiştır. 

Zekiye H. mühtacı muave
net fakir ailelere nakden yar
dımda bulunmuştr. ---·---·-----········ 
bağırarak caddede dolaşırken 
yakalanmlşhr. 

Zorla srüzellik 

Berber kalfası Mihal ismin
de birisi madmazel Vaso ile nı
şanlanmak istemiş ve kızın 
yüz vermemesinden hiddetle
nerek Taksimde yolunu bekle
miştir. 

Kızcağız evine giderken Mi 
hal önüne çıkıp adam akıllı 
dövmüş ve bir ustura ile üzeri 
ne hücum ederek: "Eğer be
nimle nişanlanmazsan yüzünü 
parçalayacağım,, diyerek teh
dit etmiştir. Mihal hakkında 
tahkikat yapılmaktadır. 

Rakı başında 
Galatada Mehmet, Bahri ve 

Osman isimlerinde üç kişi ra
kı içerlerken bunlardan Meh
met sarhoşlukla bıçağını çekip 
diğerlerinin üzerine hücum et
miştir. Mehmet yakalanmıştır. 

Bu nasıl kardeşlik? 
Galatada Salahaddin ve Ha 

mit isimlerinde iki kardeş kav
ga etmişler, Salahaddin, Hami 
di başından yaralamıstır. 

Belediyede 

Yeni 
Stadyum 
Elde para olmadığın

dan bu sene yapılmıyor 
Belediye şehir stadyomunu 

bu sene yaptırmaktan vazgeç. 
mittir. Çünkü bu sene bütçe 
sinde bu husuı için ancak 40 
bin lira tahıisat vardır. Bu mik 
dar ise arazinin istimlakine bi· 
le ki.fi gelmemektedir. 1932 
bütçesine stadyom için daha 
fazla tahsisat konacaktır. 

Bu seneki 40 bin lira da el 
de hazır bulunmuş olacaktır. 

Yük tramvayları da 

işletilecek 
Tramvay şirketi ile beledi

ye yeniden müzakerata girit· 
mitlerdir. Mukavelede yük ta
şımak üzere yük tramvaylarl 
tahrik edilmesi hakkında k.-. 
yıt vardır. Fakat bu madde 
şimdiye kadar tatbik edilme
miştir. Hiç olmazsa sabah ve 
alqamları olmak üzere halkın 
yükünü taşımak üzere şehrin 
muhtelif semtlerine doğru ara
ba tahriki için müzakerat ya· 
pılmaktadır. Belediye hangi 
semtlere en evvel araba tahri
ki lazım geleceğine dair tetki· 
kat yapmaktadır. 

Kereste depoları ıçın 
talimatname 

Dahiliye vekaleti kereste de 
poları için bir talimatname ya 
pılmak için belediyeye emir 
vermiştir. Yapılacak talimat
namede yangından korunmak 
için depoların şehre uzak olma 
sı, bazı şeraiti haiz bulunması 
noktalarına itina edilecektir. 
Asri bir kereste deposu İnşası 
için de bir şirketle mukavele 
7apılacak, depo belediyenin 
malı olacaktır. Depo için 400 
bin lira sarfedilecektir. 

Ucuz otômobiller 
Şoför cemiyeti azasından 

Seli.nikli Mehmet Bey bir kaç 
arkadaş ile birleşerek bir (tur 
taksi) teşkilatı yapmak için 
Dahiliye vekaletine müracaat 
etmişlerdir. Bu grup balkın u 
cuz ve seri gidip gelmesi için 
muayyen merkezlerde otomo
bil işleteceklerdir. 

Dürrüşehvar 
Evlendi 
Nizamın 

da 

ikinci oğlu 
Nilüfer 

Hanımla evlenmiştir 
Sakıt halife Abdülmecidin 

kızı Dürrüşehvar'ın Haydara
bat Nizamı'nın oğlu ile evle
neceğini haber vermiştik. Dün 
gelen Times gazetesinde oku
duğumuza göre nikah ayın on 
ikısinde yapılmıştır. Haydar
abat Nizarnı'nin oğlu ve veli
ahti Dürüşehvar ile evlendiği 
gibi Nizamı'n ikinci oğlu da 
gene sakıt halifenin akrabasın
dan prenses Nilüfer ile nikah
lanmıştır. Her iki kardeşin dü 
ğününün Haydarabat'ta büyük 
merasimle yapılacağını yine Ti 
mes haber vermektedir. Abdül 
mecit Hindistana gıtmiyecek· 
tir. 

Memlekette 

Çankırı'da neşredilen 
bir istatistik 

ÇANKIRı, ıs (A.A.) - Çankırı
da çıkan Duygu gazetesinin. başma
kalesinde iıtibdab meırutıyet ve 
cümburiyet devirlerine ait istatistik 
neıretmiştir. . . . . 

Cümhuriyet devrının barız faalıye 
ti diğer devirlere ~öre yüzde yüz 
fark göstermektedir. Yalnız bu ıene 
vilayet dahilinde yeniden otuz mek 
tep inta edilmektedir. Köylerde bir 
maarif seferberliği vardır.Denilebilir 
ki viliyette tahsil mecburiyeti yüz .. 
de yirmi beş nisbetindc tatbik edil
mektedir. Vili.yet merkezile kaza ve 
nahiyelerde yedi mu~lliın kütüphane 
ıile bilumum taın te,kiliıtlı mektep
lerde birer talebe kütüphanesinin bu 
hafta içinde küşat resmi yapdmı~tır. 
ldarei hususiye tarafından orta mek
tepte yetmiş yedi köylü çocı;ğu okut 
tu1·ulmakta, bunların yiyeceği ve ci
yeceği temin olunmaktadır 
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4 MlLLlYET PAZARTESl 16 TEŞRINISANI 1931 

A srm umdesi «Milliyet» tir. 

16 TEŞRiNiSANi 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ai No: 100 Teleraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER/ 

G Türkiye ıçin Hariç için 
S "ylıiı 400 kurui 800 kurut 
3 " 750 .. 1400 • 

ı 2 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti eeç- nuıbalar 10 kurut 

tur. Gazete ve matbaaya ait i§ler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ili.nlarm ınea,uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy hava rasat merke
zinden alman malumata gö
re bugün hava bulutlu vekıs 
men yağmurlu olacaktIT. 
Rüzgar evvela lodostan son 
ra şimal ile garp arasmdan 
esecPktir. Sıcaklik azalacak 
ır .Dünkü hava tazyikı 

759 milimetre azami suhu
·et 16. asgari 8 

Metelik 
- Fransızcadan -

Madam Rosnere bunu tabi- kocasından, aşıkı varsa aşıkın
atin kendisine bahşettiği birku dan, yahut her ikisinden tuva 
sur gibi addediyordu. Güzeldi, !eti için mütemadiyen para is-
çok güzeldi. ter. 

Güzellik makul hududunu Bütün bunlar yine bir şey 
geçince, tahammül edilmez bir değil. . Çok güzel bir kadın 
şey oluyor. Güzel bir kadının olmanın en büyük mahzuru, 
hayatında tesadüf ettiği sıkın- sokaklarda peşine takılan er
tıları tahayyül etmek bile in- keklerdir. Ah, bu erkekler ne 
sana giran geliyor. terbiyesiz adamlardır. Neler 

Her an yüzüne ve vücudü- neler söylemezler. Hatta ha
ne doğru tevcih edilmiş haris zen cür' tlerini ne kadar ileriye 
erkek nazarları, hasut kadın götürürler. Zavallı kadın so
bakışları .. Yetişmiyormuş gibi 

1 
kağa çıktı mı, daha üç adım 

nereye gitse daima kaba cüm· atmadan arkasına birisi takı
leler, bir takım imalı, telmihli ı lır. Bu adamlar nasıl ve nerden 
sözler.. peyda olurlar, bilinmez. Fakat 

Bu kadarla kalsa yine iyi.. mutlaka ekilmedik yerde b!ter 
Çok güzel bir kadın insani his ler. 
!erile de muztariptir .. Mesela Madam Rosnere ne yapsın? 
bir arkadaş ile görüşüyor değil Uzun müddet ses çıkarmadan, 

1 
mi? İçinden tabiatın bazı ka- güzelliğinin bu icaplarına ta
dınlara bahşettiği çirkinlik kar \ hammül ediyordu. Maamafih 

1 şısında merhamet ve ıztuap du 

1 

bir gün artık dayanamadı ve 
yar.. derdini madam Sabat'ya açtı. 

Dahası var. Çok güzel bir Mdam Sabat dedi ki: 
kadın, bu güzelliğininin aya- - Takip eden erkekler, de 

il rında tuvaletine _dikkat et~~k ğ~I mi.? , .~ilirim, biliri?'. H!ç 
mecburiyetindedır. Onun ıçm bır gunum yoktur kı sokaga 

~r:~~~-~!!L~!!E!!!!!!!!~!!!!=~~--~ I ·~;~:~:··~:~~·~:·;:;;;~;::·~:~~ .. :;;:; ~~t:tı'::k~f :n::::.mdan iki üç 

l.t mill ~ sunuz.. Onun için kaçtım ve Madam Rosne;·e arkadqı-
kendi kendime düşündüm.. nın bu adamlardan memnun ol 

G.. " h d - Gümüşane elması. Haki- duğunu zannetti. Fakat terbi-
UmUŞ ane e ki değilse kırk kuruşa halisi o yesi müsait olmadığı için sesi-

12 kuruşa imiş! lursa teksene.. ni çıkarmadı. Sonra madam 
.. t·· d Geliniz de bu memlekette Sabat o kadar güzel de değil-

Gec_en gün köprü us un e 1 · d' A b d ? S d 
ki ihtikar olmadığını, fiat erın ta ı. ca a on an mı. a e-

bir manav dükkanına ya aş- 1 b 1 d • b 1 t ı ce: 
K .. .. .. t•· d k' bii u un ugunu ana ana ın. trm. opru us un e ı manav- _ ya!!!! Dedi. 

!ara kolay kolay yaklaşılmaz.. Dün gazetelerde Gümü~ane Fakat madam Sabat devam 

etti: 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

Yetmiş yedi kalem 
elektrik malzemesi 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarfla 21-12-931 de saat on dört 
te ihalesi yapılaca:ktrr. Taliple 
r in şartname için her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (teklifat) ile mü
racaatı. (3840) 

Kilosu 
3300 

2000 

200 
700 
100 
470 

2115 
2730 

* * * 
ismi 

Bir kaynamış bezir 
yağı 

İki kaynamış bezir 
yağı 

Çiğ l>ezir. 
Kurşup üstübeci 
Çinko üstübeci 
Kaba üstübeç 

.Toz sülügen 
Neft yağı 

Yukarıda müfredatı yazrlı bo 
ya malzemesinin pazarlığında 

teklif edilen fiatler pahalı gö
rüldüğünden pazarlığı 18 İkin
ci teşrin 931 saat 14 e tehir e
dilmiştir. Taliplerin şartname
yi görmek için İstanbulda Top 
hane Asken San'atler Mekte
bine, Merkezde satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(5538) (3889) 

* * * 
173 kalem elektrik nıalze

; mesı 

Bir çift nadide tek taş 11 krat 

Pırlanta küpe 
19 İkincite~rin Per. embe günü San 
dal Bedesteninde müzayede ile sa
tı lacaktır. 

Mukaddema Boğaziçinde fstinye 
de İsti,,ye caddesinde 60 numaralı , 
bostanda mukim iken halen nerede I 
bulunduğu meçhul olan Prezenli 
Hasan bin İdris Ef. ile gene Boğaz
içinde Kircçburnun da Ali Paşa so- ı 
kagında 10 numaralı hanede ikamet 
etmektele r iken keza ikametgah ı ha 1 

• 
iNE MALA 

"GEL EVLEN E L l M,. del" 
daha kuvvetli"ŞEKERİM, 

den dah a sen ve 
SAİNT - GRANİER, MEG 
LEMONNİER (Bouffe~ 
Pa·isi ens) den ve GEOR 
GES ETCHEPARRE tarr 
fından temsil edil en m e\ 

simin şen temaşası 

zırla rı bilinmeyen Ayşe Behice ve 1 yaşasın Hakikat 
r atma Cavide Hanımlar binli Talat j 
Beye : Filmi 18 Teşrinisani Çar-

htanbul ikinci lcrasmdan: Vasi- ! samba akşamı 
laki, Pandeli Efendilerle Manna, li.ıı••••••••••••••llİİMİİİEiiilJ.iii,EİİİİKıi.ıiSİı;ıİ,.lıeiımiiiiıaiiiiiisıiı1 r.111.ııidllla~ Alcksan<lıra Hanımlara izafeten ve-
l<illeri avukat Aziz Beyin aleyhini
ze İstanbul mahkemei asliye dördün 
cü hukuk dairesinden istihsal ve 
berayi infaz memuriyetimize tevdi 
eylediği 24-3-931 tarih ve 927-637 nu ı 

maralı ilam fıkrai hükmiyesine na- f 

zaran Hasan Ağadan (1500) lira ve 
1 

Ayşe Behice, ve Fatma Cavide Ha- J 

nımlardan (300) liradan (600) lira I 
ki cem'an (2100) liramn (30) lira 
ücreti vekaletle beraber maa faiz 
ve masarifi muhakeme tabs.ili hak
kında vaki müracaat ve talebi ti.ze
rine mahk(ımünbih mebliiğın tesvi

yesi zımnında berayi tebliğ Urafı- , 
nıza gönderilen ödeme emri ikamet 
gahlarınızın meçbu li yeti ha sebile 
tebligatı mukteziyeniın ilanen icra- ı 

sı karargir olmakla tarihi ilandan i
tibaren bir ay zarfında ve 931-4211 
dosya numara.sile i.c:.ranın dumıası- f 
nı mübeyyin şifahi veya tahriri ola- ı 

rak bir itirazda bulunmadığınız ve 1 

RAİMU ve JANİE MARESE 
ANNY ONDRA ve GEORGE ALEXANDRE 

MAM'ZELLE NİTOUCHE 
filmile şimdiye kadar görülmemiş çok güldürücü bir komedi ----> vücude getirmislerdir. 

Talep ve arzuyu umumi üzerine 

ELHAMRA SİNEM ASI 
Çarşamba akşamından itibaren bütün rekorları kıran 

KÜÇÜK DAKTİLO 
filmini tekrar gösterecektir. 

Mümessilleri: MARY GLORY, ARMAND BERNADRD 
ve JEAN MURAT 

Ayrıca: R A N G O 
Ormanlıkta cereyan eden fevkalade bir film 

müddeti mezkGren.in hitamını müte- ••••••• Sinema aıeminin 
akıp sekiz gün zarfında ise hissele
rinize isabet eden mahkUmünbih 1 
meb!ağı tesviye veya itfaya ~kabül 1 
edecek emvaJ irae eylemediğiniz 

Otuz seneden beri kaydetmediği en büyük hadise 

Istanbul sokaklarında Çünkü onlar her müşteriye iti de elmanın 12 kuruşa satıldığı 
bar etmezler. Fakirce kılıklı nı okuyunca aklıma bu yazdı
birisi gelse de: ğım hadise geldi. Bir okka el-

Yukarıdaki malzeme kapalı 
zarfla 14-12-931 de saat 14 te 
ihalesi yapılacaktır. Taliplerin 
şartname için her gün ve mü
nakasaya girmek için de o giin 

- Size bir şey söyliyeyim . 
mi? Bu adamlar canımı sıka- temınat (teklifat) ile müraca-

takdirde bermucihi talep muamelatı 
icraiyenin gıyabınızda olarak infa- Tamamen türkçe konuşan, türkçe şarkılı, Tüı:ık musikısi ile 

- Oğlum üzüm kaça? De- ma Gümüşaneden lstanbula 
se. gelince kıymeti yedi defa ar-

- Satıldı diye.. Cevap tarsa lstanbula gelmek isteyen 
verir. Onlar kibar, zengin ve !erin bu arzusunu meşru gör
pazarlık etmeyen müşteri ister melidir. Elma, armut kabilin
ler. Zaten tam vapura yakın den şeyleı·in kıymeti artınca be 
duruşları da vapura giren a- nim, senin neden artmasın?. 
damların pazarlığa vakti olmı
yacağı hikmetine müstenittir. Çok lüzumlu ma.liimat! 
Ben bütün bunlari bildiğim hal Gazetelerimiz bu ı;unlerde 
de gene yaklaştım ve Gümüşa her şeyi bırakıp kenclilerine bi 
ne elmasının fiatini sordum: 1 rer ansiklopedi şekl i verdiler. 

- Kırk kuruş .. Dedi ve ba- Avrupad.a ancak haftalık gaz" 
na bir elma göaterdi. Tatlılığın lelerin karileri ne veı dikleri eve 
dan şüphe ettim ve şüphemi yemeğe, sıhhate ve ameli haya 
söyledim. ta ait malumatı bi7imkiler her 
- Halis Gümüşane isterseniz. gün veriyorlar .. Bunu bilgileri 
işte .. Lakin seksene!. Dedi. Bu mizin taşmakta olduğuna ham 

cak yerde, bilakis beni eğlendi atı. (3761) zına tevessül kılınacağı malfununuz kısmen arapc;a, rumca, fransızca sözlü Türk sanatkarlarının 
bulunmak ve olbaptaki ödeme emri- f Türk sermayedarlarının vucüde getirdiği bir ~ahe;.er riyorlar. 1--------------

- Yok canım! J L A N nin tebliği makamına kaim olmak lıı • .llılı.ıiıııl.••ı•••••••••ıiiıı•••••ııİıı••••i 
üze re ilanı keyfiyet olunur. i.I ÜHİM .6İR HARİK 

_ Evet. Eğlendiriyorlar. 1 
Çünkü takip kaf; miktard" de Yüzde ;;r faizli, 1911 tarihli SİGORTA Kumpanyası ...,. Bakırköy Sulh mahkemesinden : 
vam edince, buna bir nihayet "Credit F ; Acier Egiptien,, talı ı Yeşil köyünde Şevketiye mahalle- İyi ıreferanslar gösterebilen 
vermek için hiç şaşmaz bir usu villerinin, 1 kanunuevvel 1931 sinde Serbesti sokağında 15 numa- muktedir sfogrta simsarları 
lüm vardır. ıalı hanede mutasarrıfen sakin iken arayor 

- Nasıl usul bu? Allah a'kt ta .-ihinde iııra kılınacak amorti 1 Hu''ku'metçe tasdik edilen • .ı . . 18-10-931 tarihinde vefat eden Ner-
na söyle ! keşidesind., başa baş tedıyesı yenı· harik siogrtaları tari-

~es Ncrsesiyan Efendinin varisi 
G t b 't' B d · tehlikesine'karşı Osmanlı Ban f · · 15 T ·nı·sanı· 931 aye ası . an a ıma - meçhul bulunmasına mebni mahke- ' esının eşrı 

çantamda bol mikdarda ufak kası Galata Merkezi ile Yeni- mece terekesine vazıyet edilmiş ol- , tarihinde mevkii tatbika ko 
para taş'.rım -~rkamd~n p~k cami ve Beyo0ğlu şubeleri taora- makla müteveffa zimmetinde aJaca- nulması hasebile muktedir 
taşkın bır erkegın benı ta~up f d P k mü ait seraitle si- ğ ı olanlarla müteveffaya borcu bu- 1 e:şhas için iyi bir fırsattır. 

·.. · ·· ·· b' d b m an e s · T kl'f "A X ettıgım gorursem.' ır en ır~ ı . . . . • ' . lunanla rın kanunu medeninin 561 • e ı atın . .,, rumuzu 
dururum ve ötekı daha kendı- gorta edılecegı mezkur tanvı- · · dd · t f'k ta ·h· · ı · ı' le İstanbul 176 No. lu pos-" ıncı ına esıne ev ı an rı ı ı an- I 

Kadıköy - SOREYY A 
Sineması 

19 Teşrinisani Pe rşemb 

gününden Vibaren 

Çılgın Macera 
Mümessi lleri 

Mari Bel - Can Murat 
Fransızca sözlü şarkılı fi lm ........... -.......... 

İstanbul Belediyesi 

scız üzerine ben hemenkaçtım. !etmeliyiz. 
Çunkü söz söylemek ihtiyacı İşte bir ga~ete~in s?n nü~
hasıl oldu. Halbuki bunlarla hasında pek faıdelı bır bahıs 

ne gelmeden derhalçantamdan liit hamillerinin malumu olma:k dan itibaren bir ay zarfmda müra- , ta kutu adresine gönderil-
ufak para çıkarırım ve tıpkı üzere ilan olunur. caatla alacak ve borçlarını diyün 1 mesi. Yarın akşam 
b~r dilenciye veriyo~~uşum gi 1 defterine kaydettirmeleri ve müddc ı :,.••••••••••••.:' ı Saat 21,30 da 

münakaşa etmek tehlikelidir. var: 
bı, bu zata para verırım. O za- j • . .. de et . N' ti mezkürc zarfında müracaat etme S A T l L 1 K Mukaddes Alel' 
man o erkek hicabından artık · det takıbıne musaa tı. ı- ki ı 5 9 Facı·a 3 Perde 

h b' d b d d yen alaca ı arın 6 uncu madde j c K k 
takip etmez. ayet ır en ire . ur u, çan. ·b· · k · be )

0 0S JSra Yazan·. S. Moug 
tasını açıp 1 metelık aldı, arka mucı ınce vere..eyı tere eye ıca tle 

Al t tarafı ne olacağını hesap "Can çekişen adamın yanın-
etmeden adama: da ne yapmalı, ne yapmamalı,, 

Madam Rosnere bu usulü 
- Bu suretle sen o elmayı gazeteler vakit geçirmek,khava pek beğendiğinden ilk fır· 

yiyemezsin! Derler.. Bunların dis öğrenmek, haber alma için satta tatbika karar verdi. Erte 
Böyle ters muamelelerini tec- çıkar .. Karilerine bir can çe- d 

d b 1 si gün uzak bir mağazaya gi e 
Z ·. ,.e edecek memur, müfetti• ki•en adamın yanın a u un- k · H d ld' y 

' ~ ' h 1 ce tı. ava a güze ı. ürü-
ve makam yoktur. Tahammül manm zevkini ( !) atır atan 

1 yerek gitmeğe karar verdi. edemeyip kavga edersiniz .. O- gazetenin bu hizmeti unutu ur 
n<. bir şey olmaz. Sizin hakkı- şey midir?. Bittabi evvelden de tedbiri-

d ni ittihaz ederek, çantasına bir 
n•z a; Yalnız yemekte mi? .. _ Ne ayıp şey! Manavla dö hayli para aldı. Şimdi cadde-
vüşmüş ... Derler .. Gazetelerde Birisi Türk yemeklerinin de yavaş yavaş yürüyor ve ta-
ertesi gün. neden itibardan ve tattan dü,. kip edecek erkeğe cesaret ver· 

"Gazete muharrirlerinden tüğünü izah ediyor. Bunun 1 mek _için de ar~ ~~ra mağaza ca 
Cacip Bey ile köprüde manav-. için gösterdiği sebep şudur. mekanlarının onunde duruyor-
lık eden İbrahim arasında bir "Biz yemekleri hep el kara du. 
meseleden dolayı kavga çık- rile ve göz tahmini ile yaparız,, Nihayet hissetti ki, arka
mış, manav İbrahim Cacip Be Baska şeyleri ne ile yaparız ki? dan birisi geliyor. Bu gelen 
}i dövdüğünden hakkında tah · FELEK zatı korkutmamak için bir müd 

Milliyet'in Edebi Romanı: 80 

AŞI OÖNÜ~aMm~!!, 
Mebruke Numan Ha-

nım , sarı bukleleri titriyerek 
hayretle genç kadının bu haşin 
d:ırbesine bakıyor, sonra dö
ııup Muhtqenı Nihat Ham
mm renkten renge gırışını 
scyı·ediyordu. Süheylanın bile 
y r.aklarına koyu pc•ıbe bir bu 
hu çıkmıştı. Nimet Hanım, 
ı:özlerinin içi gülerek, sözü he 
men kendi üstüne çevirmeğe 

çalıştı: 

- A! Kızım! Ben de yaşlı 
kadınım, ama hiç öyle boş şey 
le.ac inanmam. 

Nemika Sırrı Hanımın yü
:zu daha fazla kar,.rmıştı. Ye
rinde duramıyor, sinirleniyor
du. 

Erkekle.- da rbeyi daha kayt 
sızlıkla kaı ~ ıladılar. F e.·it Nec 
det, Yazıcı Zade Nazmi, Şey
da Kamil, Mukbil Nedim Bey 

!er biç bir şey anlamamış gibi 
kaytsızdılar. Nevzat Süreyya 
tecessüsle iki kadının bu gizli 
düvellosunu takip ediyordu. 
Kemal Reha Bey biraz evvel 
Süheyladan gördüğü ters mu
amelenin hıncını bekler gibi 
Muhteşem Hanrma bakıyordu. 
Reşit Bey, büyük bir endişe 
ile eğildi. Siiheylaya doğru 
baktı. İki yanında Muhteşem 

Nihat ve Nemika Sırrı Hanım 
!arın hali genç adamı tiddetle 
meraklandırıyordu. Ahmet Ne 
bilin yüzünü penbe bir kan 
tabakası kapladı. Hiç bir şey 
anlamadan hayretle etrafı sÜ· 
zen Nebahat bile bunun farkı
na vardı: 

- Ne oldunuz, Nebil Bey? 
Diye f,.ıldadı. 
Nibat llhami Bey ortalığa 

çöken sükutu izak için duman 

lı kafasında tek bir tedbir bu
labildi : 

-- Hanımlar, efendiler, bir
birlerini seven gençlerin ıere
fine içelim! 

Hizmetçiler, kırılan kadeh
lerin yerlerini doldurmuşlardı. 
Erkekler ayağa kalktılar. Ka
dehler dokuştu. Fakat yine 
bir ,angırtı duyuldu. Hırsın
dan kuduran Muhteşem Nihat 
Hanım ikinci gelen kadehi de 
kırm.ştr. 

Nihat İlhami: 
- Şerefe! Şerefe! 
Diye bağırarak etrafı gürül 

tüye boğuyor, yeniden bir ka
deh kırılma mübahasesine mey 
dan vermemek istiyordu. 

Refik Cemal, bu gençler
den çok zevk alıyor, gözü ö
nünde bir entrikanın büklüm
leri kıvrıldığını görerek gülüm 
süyordu. Yavaşça Muhte§em 
Nihat Hanımefendiye eğildi: 

- Aman Hanımefendici
ğim, misafiriniz kocalan kadın 
!ardan bahsetmekle sizi kastet 
miş olamaz. Çünlrii siz kocal
mıyan güzellerdensiniz .• 

k takip edcmiyecekleri ve müteveffa- ham. 
sından gelen zata verme üze- nın varisi olup olmadığı anlaşılma- Anglo - Arap 1,60 irtifam- Tercüme E.: A. Gazanfer 
re döndii. Bir de ne görsün? 'da doru renklı· cı·ns bı'r kıs-dığından kanunu medeninin 534 ün 
bu arkadan gelen zat dilenci cü maddesi mucibince tarihi ilandan rak bu çarşamba günü Fa- Talebe gecesi. 

değil mi ? itibaren üç ay zarfında varisi olan- tihte Atpazarında satıla- İstanbul cihetine tramvay 
tahsis edilmiştir. - Madam madam! Ne o- ların bilmüracaa sıfatlarını bildir- caktır. 

!ur küçük bir ~adaka! Üç gün 
dür açım. Ağzıma bir lokma 
ekmek koyamadım. Küçük bir 
sadaka! Allah senden razı ol-
sun. 

Madam Rosnere bu dilenci
ye öyle kızdı, öyle kızdı ki, me 
tetiği tekrar çantasına attı ve 
hiddetinden mağazaya yaya gi 
decek yerde geçen bir otomobi 
li çağırdı ve içine atladı. 

meleri ve müddeti mezküre zarfın
da vuku bulmadığı takdirde mira
sın hazineye intikal edeceği ilan o
lunur. 

ZA Yt - Galata İdhalat Gümril
ğünden 3-9-931 tarih ve 6512 numa
ralı beyannameye ait makbuzu zayi 
ettiğjmden ve yenisini çıkartaca

ğımdan eskisin.in hükmü olma<lığı 
ilan olunur. Samuel Benbaşat 

·-- ~ -

Diye dil dökmeğe başladı. 
Ahmet Nebil, infilaka hazır 

bir bomba gibi duran Süheyla 
ya içinden derin bir minnet 
duyuyordu. Gözlerile tetekkür 
ederken dudakları da yavaş
çacık: 

- Aman, Süheyla Hanım, 
bir mesele çıkarmıyalım .. 

Sözlerini fısıldıyordu. 
Bu sırada salonun pencere

sinden şiddetli bir ışık akset
ti: Akşamdanberi bulutlarla do 
lu olan semada timşekler belir 
mitti. Çatlıyan şimteği şiddet 
li bir gök gürültüsü takip et
ti. 

- A! Fırtına var! 
Himıetçiler perdeleri kapa

mağa, panjorlan çekmeğe ko· 
şuştular. Reşit Bey dudakları 
arasından mmldandı: 

- Sema da bize nazire yapı 
yor .• 

Gramofondan akseden danı 
nameleri, sofra halkını ayak
landırdı Bu yeni bir Fokstrot 
havasiydi. Nihat İlhami Bey 
biribiri üzerine yuvarladığı ka 

dehlerin tesirile ayakları dola
şarak ev sahibeliği vazifesine 
atıldı. Süheyla Hamına oyun 
teklif etti . Ferit Necdetle Se
miha Nazmi dansa başlamışlar 
dı bile.. Nevzat Süreyya he
men Mebruke Numan Hanımı 
kaldırdı. Mukbil Nedim, Nemi 
ka Sırrı Hanıma; Refik Cemal 
de Muhteşem Nihat Hanıma 
birlikte oynamak teklifinde bu 
lundular. Kemal Reha Bey, 
deminki haberden ürkmü§, ya 
omdaki Nebahata danı teklifi
ne cesaret edemiyerek dudak
larını ııınyordu. Yazıcı Zade 
Nazmi Bey Neriman Cemşit 
Hanıma rica etti: 

- Lutfeder misiniz, Hanım 
efendi? 

Neriman Cemşit Hanım, 
süzük gözlerile Retit Beye bak 
tı: 

- Afederainiz, Beyefendi, 
Reşit Beyefendiye söz vermit
tim. 

Yazıcı Zade, kaba kaba gü
lümıiyerek, yaklatıqı Reıtit Be 
ye döndü: 

- Buyurun, Beyefendi, a-

fstanbul 8 inci lcradan: Bir dey YANARDAG? 

nin temini istifası için tahtı hacze 1--- -----------

alınmış olan Şişlide Kahtane cadde Tiyatro mektebi 
ıinde 170 numaralı hane derununda Darülbedayi Müdiriyetin· 
ki ev eşyası 19-11-931 tarihine mü- den: 
aadif ,,..r.,.mbe gu .. nü saat 15 - 18 e İ 

r- ·- kinciteşrinin 16 ıncı pazar 
kadar paraya çevrileceğinden talip-

tesi gününden itibaren tedris< lerin mezkur günde mahallindeki 
memuruna müracaatları ilan olunur. ta başlanacaktır. 

humuz aslan ağzındaymış ! .. 
Şimdi salon ayak darbeleri

le sarsılıyordu. Gök gürültü
leri, şimşekler de içerdeki gü
rültüye tempo tutar gibi de
vam ediyordu. Ahmet Nebil, 
yavaşça davrandı: 

- Arzu eder misiniz, Neba 
hat Hanım? 

- Siz bilirsiniz, Nebil Bey. 
Oynamağa başladılar. ikisi 

nin de yürekleri çarpıyordu. 
Birbirlerine bir söz bile söyle
meğe cesaret edemiyorlar, ilk 
defa olarak birlikte dans et
menin heyecanile seuiz sessiz 
oynuyorlardı. Bu iki gencin 
ahenkli oyunları gerçekten göz 
lere ferah veriyordu. Neriman 
Cemşit Hanım, kollan arasına 
kendini bırakbğı Rqit Beye 
gözlerini süze süze bu çifti ita 
ret etti: 

- Bakın, Retit Bey, bu çift 
ne güzel! 

- Sahi öyle! 
- Ben sizin yerinizde ol-

sam bunları baş göz ederdim. 
- Kim bu genç hanım? Ta 

mmıyorum. 

- A! Nasıl olur? Buraya 
yeğeniniz getirdi . 

- Evet. Fakat ben tanımı
yorum. 

- İşte bu da genç kızın na 
muskarlığına delile t eder. 

-O! 
- Öyle ya: Sizin sandığı· 

nn: güzel bir kadının baştan 
çıkmaması mümkün mü? 

- Ama yaptınız! 
- İşte en son misali de 

ben .. 
Süheyla Hanım, Nihat 11ha 

mi Beyin kolları arasında dans 
ederken teşekkür etti: 

- Mersi, Nihat, benim sö
zümü besledin. 

- Hangi sözünü? 
- Biribirlerini seven genç 

ler hakkındaki sözümü .. 
- Tabii, değil mi? 
- Neden? 
- Biz de bitoirimizi aevmi 

yormıyız ya ? 
• - O! Sen de mi gençlik da 

vasındasın? 
- Öyle ya: Daha yatım ne, 

başım ne? 
(Devamı var) 



--- - -

Muhabir mektubu 

Sinoplular hakkında 
yanlış bir efsane! 

Bu efsane Sinobun uzun seneıer 
menfa diyarı 

ittihazından ileri 2elmiştir. 

Yulcarda Sinobun güneş doğmadan evvel manzarası, aşağıda 
bayramından bit intiba 

Cumhuriyet 

Sinop: Cümhuriyet bayramında 
Sinoba avdet eylemek üzere Ger
zeye gitmqtim. havanın muhalefe
tinden ve baıka bir vasıta bulunama 
rnasından dolayı bu arzuma muvaf 
fak olamadım. Maahaza Gerze'de 
parlak bir bayram yaptık. Ertesi 
günü mülhit bir lodos esiyordu. 
Oğleden sonra bir motörün hareket 
edeceğini söylediler. Deniz çar§llf 
gibi görünüyordu. Fakat bazısı (bu 
raıı limandır, dıprda mülhit deniz 
var) diyorlardı. Ben busözlere bak
nuyaı-ak motöre atladım. Fakat 
Kösk burnunu dolaıınca sert bir ka
ray~l ve köpüklü bir denizle karıı
laıtım. Geri dönsem olmaz ileri git
sem fena! Çarunaçar yolumuza 
devam ederek ve adam akıllı soğuk 
duşlar yaparak Sinoba muvasalat 
eyledim. 

Sinopta merasim 
Sinop'ta da vali ve erkanı hüku· 

metin net'eli muzaheretleri ve hal
kın pek coşkun tezahuratile Ciun· 
huriyet bayramı parlak bir surette 
tes'it olunmuştur. Muhtelif mevki
!eı·de icra olunan merasime yediden 
yetmişe kadar umum halk iıtirak 
eylemiş ve sokaklar inaanlarla dol
mu~tur. Vali Azmi Bey tarafından 
İrat edilen müessir hitabe ile mual
lim ve mektep talebeleri tarafından 
•ôylenen nutuklar halkın hissiyatı
nı galeyana getirmİftİr. Gündüzün 
relimi getiçler ve geceleyin fener 
11layları yapılmış ve park gazino
sunda verilen baloda geç vakitlere 
kodar dans edilmiıtir. 

Sinop 'ulara yanlış isnat! 
Öteden beri Sinoplular çok mer

dümgiriz olduklarını ve yabancdar
dan knçtıklarını itilmeyen kalma
mıftıl'! Hatta buraya vapurdan çı
kıpta bir kahveye gidildi ıni yerli 
ahali birer ikiıer dağılarak insam 
yapa yalnız bırakırlarmış! Doğru
su ya .bu hale hepimiz İnanmıı ve 
Sinoplulara yan gözle bakmağa bat· 
lamıttık! 

Halbuki bu itin yanlıt bir tefeh
hümden ileri geldiğini ve meselenin 
neden ibaret bulunduğunu bu defa 
ki tetkikatımda anladım: 

Mailim olduğu üzere Sinop sene 
lerdenberi menfa mahalli idi. Sultan 
Hamit zamanında buraya nefi olu
nan kalebentlerle menfiler ayrıca 
hafiyeler tarafından da takip ettirile 
ı·ek kimlerle görüştükleri tahkik et. 
tirilmekte olduğundan kendilerine 
de bir zarar gelmek ihtimaline bi
naen kimse ile görütmezler ve onla
rın girdikleri yerlerden kaçarlarmıı! 
Şu halde muhterem Sinop halkının 
bu suretle harekette mazur olduk
ları anlaşılmaktadır. Binaenaleyh, 
Türkün seciyesine yakıtmıyan tu kö 
tü İsnattan Sinoplıların beriyİİzzim. 
me oldukları şüphesizdir. 

Postane 
Sinop postahaneai şehrin en gü

zel binalarından biridir. Bina icarla 
olmayıp hükumetin kendi malıdır. 

Sinoba haftada bir vapur uğradı 
iiı cihetle hen gün veya gün aşm 
gazete gelmediğinden sekiz günlük 
evrakı havadis bir araya toplanmak
tad.r. Mektup muhaberatı da aynı 
veçhile bir güne munhasır kaldığın 
dan ve başka yollardan da posta 
sevki kabil olamadığından insan bu 
rada bir hafta zarfında dünya ile a-

lalı:aaını ketmit bir vaziyete düt
mektedir! 

Segrisefain 
Istanbul'clan Sinoba navlun Üc• 

retleri Samsundan yüksek olduğu 
için Sinoba eelecek yolcular ücüz 
tarafından Samıun'a bilet alarak ıon 
ra Sinoba çıkmakta imişler! Eğer 
bu hal doğru İse halka sühulet için 
biletlerdeki bu tezadın kaldırılması 
çok muvafık olur. . 

Seyriıefain postaları mevsım 
dolayııile bire indirilmiş olduğun
dan Karadeniz seferlerinde fevkala
de izdiham olmağa baılamıştır. Hat 
ti bu sebepten tüccar eıyasın!n da 
nakli mümkün olamamakadır. 

Ragıp KEMAL 

Fakir Almanya ve 
eski efendileri 

BERLIN 15 A.A. - Prusya 
diyeti bütçe ~ncümeni, hükU.met fı;·
kası t ürafından verilmi§ olan ve b1l
hassa sosyalist1et· tarafından müza
heret ~dilen bir takriri reddetmiştir. 
Bu takrirde, eoki Alman pronsteri 
ile aktcdilmiş olan bütün mukavele
lerin veniden tetkik edilmesi tale;> 
olun~flkta idi. 

Bu ınünasebetle, demokrat gaze
teler hiçbir memleketin eski prens· 
!eri hakkında Alınanya kadar ilice
nabane davrann1amı~ olduğunu yaz
maktedır. Mesela ufak Mecklem
bourg Strelitz aslen Alman olan Ka
radağlı bir prensese 1 ınilyon m~r
ka yakın para vermektedir. 

Pnısya hükumetinin Hohenzol
lern hanedaıu ile aktetmiş <>lduğu 
mukavelenameye nazaran bu hane
dan üç taksitte 15 milyon mark al
mııtrr. Teıviye edi1mif olan bu meh 
lağa ınülkiyetlerinin kendilerıne nit 
olduklclrl tanınmış olan §aloları, ma
likaneleri, ormanları ilave etmek 
lazımdrr. bunların kıymeti 100 mil
vonlaı·ca mark tahmin olunmaktadrr. 
• Eski imperatorluğun senyörleri • 
ki timarlarını bile doğrudan doğru. 
ya imperatordan 1tJmıyorlardı. - Da
ha fe ... :ı muamele gÖrmemİf1erdir. 
Onlar senevi iratlarını almakta ve 
bu iratlardan sabık kont Alexandre 
Frederic de Hesse'e ait olaıu GOO 
bin marka, Schleıwig Holstei.ı dok" 
Fre<leric Ferdinand'a ait olar..ı da 
195,450 marka baliğ olmaktadır. Se-
11evi takriben 1,800,000 mark al:ın 
prensler 15 kadardır. 

Demokrat gazeteler, bu conıertli
ğin bütün hayatlarında tekaüt san· 
dığına az çok mühim miktarda pa
ra tevdi ebnis olan mütelıaitlerin 
haftada almakta oldukları 13 mark 
ile bir tezat teşkil etmekte olduğunu 
yazmaktadır. 

Briand'ın bir ziyafeti 
P ARiS, 15 A.A. - M. Briand, 

Fransız • Alman iktısadi komisyonu 
murnhhaslan ıerefine bir öğle ziya· 
feti vermi,tir. 

lıveç faşistlerinin saf
larındaki ecnebiler 
SOKHOLM, 15 A.A. - Polis, 

lsveç fatislerinin l'ayri kanuni tah-
riki.tına ittirak etmq olan biri Al
man ve diğeri Avusturya'lı iki ecne 
hinin memleket haricine çıkardmala 
rını talep .eylemiıtir. 

PAZARTES 193i 

Birinci sahifeden geçen ·yazılar Çanakkaleden geçen 
gemiler 

il A F l F 

Kurtulus 
Yolu 

1 Buhran 
Vergisi 

(Başı J inci sahifede] 
lit sahibi kesilmiı bir qkiya yuvası 
halinde bulmuıtu. Acil ve muvaffak 
tedbirlerle bu seneye kadar idaıe e
dilen bu kalabalığı Cümhuriyet ha
yabna tam İntihak ettirınek için 
arbk esalı tedbirler almak zamanı 
gelmiştir. Böyle tedbirler için icap 
eden bütün manevi ~rtlar tamam 
:>lmuıtur. 

Şükrü Kaya Bey Çemİfgezek
te köylülerin dertlerini dinledi. Bun 
ların en büyük §İkiyetle!·İ Deı·sim
lilerin haydutluklarındandtr. Dikka· 
te ıayandır ki bu şikayetçilerin bü: 
yük kısmı gene Dersimlileri.n kendi 
içlerinden ayrılarak bu muhıt~e top
rağa hem de tapulu olark b~gla.n~n 
aşiret uıakları idi. Bunlar dıllenmn 
döndüğü kadar iyi bir vatandaş ol
mak arzusunu gösterdiler. Dağların 
uçurumların ara~ında İnsanların zul 
münden tat kesilmi~, vicdanlan na
ıırlanmıt f insanlann zulmünden kur 
tulmak için devletin muhafaza ted
birlerinden ettikleri istifadeyi büyük 
bir sevinç ve şükran duygusu ile 
tekrar ettiler. Bunların yürekten ge 
len yarım yamalak ifadeleı·inden an
laşıldığına göre yarı göçebe,haneber 
dut olarak ömürle.-ini başka adamla 
rın nam ve hesabına geçiren ve onla 
nn tetvikile kendileri de birer hay· 
dut kesilmek tehlikesine maruz olan 
talisizlere cümhuriyet lrurtulut yolu 
nu göıtermiıtir. Onlara ovaralara İn 
mek, alnının akı ve terile çiftçilk ~e 
hayvancılık etmek imki.nını venn•f
tir. 

Fakat hayvancı olan Dersimliler 
birden bire çiftçi olmağı kolay san· 
mıyorlar. Bir de yaylak ve otlak itle 
rinde çok müşkülat çekecekleri zan· 
nında bulunuyorlar. 

Bir vekilin kasabalarını ziyareti 
Çerniıgezekliler için unutulmaz bir 
ümit ve cesaret kaynağı olmuıtur. 
Dahiliye vekili tarafından serbestç~ 
dütündüklerini söylemeğe davet edı 
len halk arzularını açıkça söylediler. 
Bu arzuların en mühim hedefini ve 
hülitaııru Dersimin umumi bir tekil 
de cümhuriyet hayatına intibak etti· 
rilmesi tetkil ediyordu. 

Eski Dersim meb'usu Diyap Ağa 
da bu seyahati duymut ve iki saatlik 
mesafede olan köyünden Şükrü Ka
ya Beyi ziyarete gel~İflİ. ~u ziı:a~e 
tine ve Dersimdeki qıret aıyasetinin 
artık yürüyemiyeceğine tamamile a .. 
kıl erdirmit olan Diyap Ağa: "Deni· 
zin yanında kuyu kazılmaz.,, diyor 
ve bu ata sözü ile devlet otoritesi 
yanında reislerinin efradı üzerinde 
büyük otoritesi olan bir aşiret reji. 
ininin artık sökerniyeceğini açıkça 
söylüyor. 

Yarın Hozat ve öbür ııün Mazkirt 
ve Persek kazaları ve köyleri tetkik 
olunacak ve hu suretle DersimJinin 
İyi bir cümhuriyet vatandaşı olması 
nı daha ziyade kolaylaıtırmak ve ça 
buklattırmak İçin yapılması lazım 
gelen idari ve iktııradi tedbirlere da
ir daha fazla malumat elde edilmiı 
olacaktır. 

Y oung komitesinin 
salahiyeti 

PARIS, 15 A.A. - Y "ıın:ı: isti
şari komitesinin salahiyetleri hakkın 
da Fı·ansa ile Almanya aı·asındalıi 
noktai nazar ihtilaflarının halledile
ceüi ü:nit edilmektedir. 
~Almanya, mezkur komitenin tah- 1 

dit edilmis olan salahiyetlerine ar
tık itirazd;. bulunmıyacaktır. Fran
sa' da Almanyada atıl bir halde kal
mıf olan kredilerin tasfiyesi imkan
larını tetkik etmek üzere nlacakJı ve 
borçlu bankalar mümessillerinin bir 
konferans halinde toplanmalarına i
tirRz eylemiyecektir. 

lstişari komite, büyük !>ankalar 
müme .. illerinden miirekkep olup ih 
timal BUıe'de toplanacaktır. Banker
ler konferansının da ayni zamanda 
ve ayni şehirde toplanması ihtimal 
haricind~ değildir. 

Flandin - Yon Hoesch 
mülakatı 

PARIS, IS A.A. - Young pla
nın~n derpiş eylediği istİ§ari komi
tenin içtimaa daveti yüziinden orta
ya çı• •n usul mesele•i hakkında M. 
1-~landJn Von Hoeach ile görüşmüş
tür. 

Korsika haydutları 
tevkif ediliyor 

AJACCIO, 15 A.A. - Tathiı- a
meliyesi dün de devam etmiş ve Jo
seph Carlotti tevkif edilıniştir. Jo
seph Carlotti, birçok defalar Favig
lioli'e yalaklık etmittir. Eehemmiyet 
siz bir iki kişi daha tevkif olunmuş· 
tur. H~li hazırda mevkuflann mik
tarı yüze baliğ bulunmaktadır. Je
neral F ournier, timdi ye kadar elde 
edilmiı olan neticelerden memnun 
olduğunu, çünkü Jandarma kuvvet
lerinin haydutların hüküm sürmekte 
oldukları dört beş kasabayı nüfusça 
zayiata sebebiyet vermeksizin iıgal 
etmiı olduklarını beyan etıniıtir. 

Bir Gürcü katilin 
mahkumiyeti 

P ARiS, 15 A.A. - Cinayet mah 
kemesi, siyasi bir takım avamilden 
dolayı vatandaş Ramichvili'yi katlet 
miş olan Gürcü Echanouk Vadze'yi 
10 sene kalebentliğe ve 20 sene 
müddetle ikamet hakkından mahru
ıniyete mahkum etmistir. 

(Başı birinci sahifede) 
Bubraru karşılamak için ih

dası takarrür eden bu buhran 
vergisinin ucuzlamaga batlıyan 
hayatın daha da ucuzlamasına 
amil olacağı kanaatı vardrr. Bu 
vergi ile yalnız devlet bütçesin 
den maaş alanlardan 5 ili 6 
milyon lira temin edilmit ola
caktır. Diğer lıusuıi müessese
lerden de 3 milyon lira temini 
suretile bu vergi hasilatının 8 -
9 milyon lirayı bulacağı anlaşı 
lıyor. 

Yeni vaziyet karşısında mem 
leketimizin pahalı şehirlerin
den biri olan ve bir memur şeh
ri bulunan Ankara'da esaslı ted 
birler alınacaktır. Bilhassa mes 
ken içar bedellerinin asgari 
hadde indirilmesi en büyük te
mennidir. 

Millet Meclisi mahafilinde 
yüksek maaş alan memurlar
dan, küçük maaş alan memurla 
rın maaşlarından yüzde on ke
sileceğine göre, bu nisbetten 
fazla vergi alınması lüzumu i.' 
leri sürülmektedir. Hatta ba
zı meb'uslar devlet barem:n.in 
tadilini ve beşinci dereceden 
yukarı maaş alan memurların 
aldıkları maaşların fazlalığına 
işaret etmektedirler. Bu husus
ta Millet Meclisinde müzakere 
cereyan etmesi muhtemeldir. 

Yüzde onlar kesilirken eski 
tekaüt kanunu mucibince kendi 
terine maat bağlanan mütekait 
eytam ve eramilin bundan is
tisnası iltizam olunmaktadır. 
Bu istisnadan maksat yeni ka
nun mucibiace kendilerine ma
aş bağlanan mütekaitler, ey
tam ve eramilin fazla maaş al
makta olmalarıdır. Bu suretle 
adaletin temin edileceği beyan 
edilmektedir. 

Marmara' da iki 
Vapur çarpışh 

(Başı 1 inci sahifede) 
ları ve kampana sesleri arasında ha
fif yolla ilerliyen iki gemiden birisi 
Fransız bandıralı Le Levent, diğeri 
de 600 tonluk ispanya bandıralı A
ran Guren'dir. Sis içinde ilerliyen 
bu iki gemi ayni rotay, takip ediyor 
lardı, Fransız gemiıi Marsilya'dan 
geliyor, petrol almak için Romanya' 
ya gidiyordu. hpanyol ııemisi Kara
deniz limanlarından Akdenize çıka
caktı. 

Liman tarafından yapılan tahki
kata nazaran bu iki vapur ,.ekdiğe. 
rinin düdük 'seslerini çok yakın bir 
mesafede duymuşlardı . Fakat bu 
mesafe o kadar yakındı ki, iki gemi
nin mü~ademesinin önüne geçmek 
imkanı hulunam::uruştır. 

Fransız beylik geınlernden olan 
Le l .. event'ın nöbetçi süvariıi bir 
gemi boyu meweden karıuında bü 
yük bir geıoinin karaltısını görmüş
tür. Diğer gemiden de ayni vaziyet 
görülmüş olmalı ki A. .. an Guren bir
den bire hurun çevirmiş, bu anda ve 
tam •aat 22,45 te müthiş bir gürül· 
tü ile Le Levent bo:·dadnn 1 ve 2 
numarlı ambarlardan Aran Guren'e 
binmiştir. 

Bu darbeyi yiyen ve büyük bir 
rahne alan Aran Guren sür'atle bat· 
mağa baılaıruttır· 

Gecenin süküneti içinde yatakla
rında uyuyan ArP.!1 Guren'in mü
rettebatı bir anda yataklarından fn·. 
lamışlar, dehşetle göverteye ko,muı 
!ar ve geminin batmakta olduğunu 
deh,etle görmüılerdir. 

Derhal Le Levent den indirilen 
sandallarla kazazedeler semi batma
dan biraz evvel Le Levent'a alına 
bilmişlerdir. 

Le Levent kazazede geminin gir
dabından kurtulabilmek için derhal 
vak'a mahallinden uzaklaşmıttır. Fa 
kat Aran Guren Marınaranm ıuları 
arasmda kaybolduktan sonra, kaza
zede geminin aJıçısın1n gemide kal
dığı ve ~emi ile beraber bu zavallı. 
nın dR kazaya kurban gittiği anlatıl· 
mı,trr. Aran Guren'den kurlardan 
21 kazazedeyi hamil olanLevent dün 
limanımıza gelmiştir. Liman idareıi 
derhal kaza hakkında tahkikata baJ
lamıştır. 

Dün zabıta ve müddeiumumilikte 
işe vazıyet etmiştir. Gece geç vakite 
kadar kurtulan kaptan ve tayfaların 
isticvabı ile meşgul olunmuıtur. 

Cemiyeti akvam mec
lisindeki murahhaslar 

PARIS, 15 A.A. - Cemiyeti Ak 
vam mecliıi murahhaslarından M. 
Lerroux, M. Scialoja ve M. Jhon 
Simon bugün buraya geleceklerdir. 
M. Jaleski ile M. Yon Bülow pazar· 
tesi günü geleceklerdir. 

BA YONNE, 15 A.A. - M. Ler
roux, cenup ekspresi ile saat 10,30 
da istasyondan ge:çmiştir. Mumaile
yh, ista~yonda Fransa hükUmeti n~
mına prefe mı•2vİni tarafından i!:tik- ı 
"•I edilmiştir. 

Şehir meclisi 
Dağıldı 

(Başı 1 inci sahifede) 
gelen bazı evrak müzakere ve tas
dik edildi. Amindos köyünün isıni 
Avcılar köyüne tahvili kabul edildi. 

Ahmet Ali B. bu sırada söz aldı. 
Geçen içtimada azaya dağıtılan mu
addel bütçenin müzakeratının rüzna
meye ithal edilmediğini söyledi. 

Reis muavini Nuri B. cevap vere
rek dedi ki: 

- Muaddel bütçe tasdiki i.liye 
iktiran etti. Mecliste yaptlacak iı 
yoktur. 

Salahiyete tecavüz mü? 
Mehmet Aü B. - Daimi encü

men meclisin sali.hiyetini tecavüz et
miştir. Meclisin bütçeyi tanzim ve 
müzakere etmegİ lizımdır. 

Avni B. Daimi encümen namına 
dedi ki: 

- Mazbata iyice okunursa he
yeti vekileden gelen tezkere mu va
cehesinde hareket edilmesini müta
lea etmekle bırakmıştır. Bizim maz· 
batamız beyanı mütalea şıkkıdır. Ha 
!in icabı olarak ve itlerin geçikme
mesi için beyanı mütalea olarak tas 
vibi aliye iktiran etmiıtir,.. 

Mazbatanın müzakere ve tasdiki 
tehir edildi. 

Halbuki müddet bitmiş! 
Müteakiben müstahdeminin mu

ayenelerinin yapılması için mühlet:n 
temdidi hakkında daiıni encümen 
tezkeresi okundu. Feridun B. tem
dit edilmesinin aleyhinde bulundu. 
Avni B. lehte söz söyledi. Neticede 
son olmak üzere temdit kabul edil
di. 

Halbuki temdidi istenen müddet 
başlamıı ve dün akJ&lll hitam bul
muıtu. Bu vaziyet aza arasında gü
lütmeyi mucip oldu. 

Tifoya kartı tedbir olmak Üzere 
tahsisatı bütçeye konan lağım çıkur
lannın açdma11 için makama salilıi
yet verilmesi meıelesi gelecek devre 
içtimaına tehir edildi. 

Keza daimi encümenin tahsisatı
nın tezyidi mazbata11nm müzakere
si de tehir edildi. 

Gene mezbaha .• 
Bundan sonra Karaağaç müesse

sabnm hesabı kat'i raporunun tet
kikine baılandı. 

Geçen içtimada varidat kwnı mü 
zakereai bitmiıti. Masraf kı11111 mü
zakeresine geçildi. 

Mehmet Ali B. buz istihsalitının 
ki.fi gelmediğini söyledi. 

Makam naınına cevap veren Nu
ri B. günde 120 ton buz istihsal e
dilebildiğini, halbuki sarfiyatın 100 
ton olduğunu, ıehre kifi geldiğini 
beyan etti. Rapor neticede kabul e
dildi. 

Son söz 
Ruznamede müzakere edilecek 

mevat bitmişti. Bu sırada Mehmet 
Afi B. söz istedi ve dedi ki: 

"- Meclis dağılırken reisin sami
mi bir tezahüre vesile vermek için 
kısa bir nutuk söylemesi ve bir dev 
rede yapılan itleri hulasa etmesi te
amüldendir. Bereket versin ki bu 
teamül bizim meclisimizde yoktur. 
Eğer olsaydi her halde reis B. çok 
müşkül vaziyete düşecekti. Hepimi
ze sel&metle ayrdmamızı temenni e• 
derim. 

Fakat dütünürsek bu devrede ne 
i' gördük? Bir iki mazbatanm kabu
lünü tasdik ettik. 

Asıl göreceğimiz it umumi hesa
bı katinin tetkiki idi. Fakat yapama. 
dık. Ancak Karaağaç müeııeaeıinin 
hesabı katisini tetkik ettik. Fakat bu 
için İse geçen sene bu zaman ikmali 
lazımdı. Vali Beye yardım eden ko
ca bir tetkilat var. 

iş yapılamıyor 
Muhittin Beyin iıi cidden batın

dan aşmıştır. Fakat bu koca teıkili.t 
ne yapıyor? Biz bu devrede i'siz bı
rakddık. Her mani.aya rağmen vazi
feleri ifa ile mükellefiz. Sadece et 
ıneselesinin halli için bir hayırlı a
dım attık Bu hiç olmazsa günahları 
ınızın kefaretini tetkil eder." 

Memurlar çalışıyor! 
Makam namına Nuri B. cevap 

vererek memurların İyi ç.a.hfhiını, 
geçen sene tevhit meselesi, mütead
dit muvakkat bütçe ihzan, barem 
tatbiki mühim iıler olduğunu söyle
di. 

Çanakkalede sıhhi kontrolla: mı 
yaptıracak olan gemilerin (Çimen
lik) ve (Nara) fenerlerini vaoleden 
hattın üzerinde ve Çimenlik fenerini 
bordalayarak Çanakkale sahil •ıhhi
ye merkezi hizasında, demirlemek
sizin, makinelerini tevkif ve siir'at
lerini tahfif eylemeleri usul ittihpz 
edilıniı ve keyfiyet alakadarlara bil
dirilmiıtir. -----
Fransada milli cihaz

lanma 
PARIS, 15 A.A. - Sarthe meb'

usu M. Montİgny, milli cihazlanma 
projesi hakkında bir tadil teklifi tev 
di etmiıtir.Bunda, umumi sıhhat ser 
viıi kredisinin bet sene müddetle 2 
milyara çıkarılması teklif olunmak
tadır. 

İtalyanın bir hakemliği 
ROMA, 15 A.A. - ltalya hüku

metinin Clipperton meselesinde 
Fransa ile Meksika arasında zuhur 
eden ihtilaf hakkmda hakem olarak 
vermiı olduğu karar, netredilmiftir. 
Fransa'run noktai nazarı kabul edil
miıtir. 

Paris'teki İsviçre darül
fünun mahallesi 

PARIS, 1:; A.A. lsviçre federal 
meclisi reisi M. Motta, lsviçre Darül 
fünün mahallesinin ilk ta,mı vazet
ıniştir. 

Fransız kabinesinin 
içtimaı 

P ARiS, 15 A.A. - Kabine per
femhe sabahı içtima edecektir. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Saat: 14 - 18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıktan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye mürııcaat 

la veya telefonla randevu al

malıdırlar. 

Bakrrköy Sulh mahkemesinden: 
Yeş.ilköyünde Şevketiye mahallesin 
de Serbesti sokağında 15 numaralı 
hanede mutasarrıfen mukim iken ve
fat eden Nerses Nersesiyan Efetıdi
ye ait maateferrüat ra.dio ile ve 
bir elmaslı ve iki kapaklı bir ahun 
saat ve kordonun şehri halin 18 İn· 
ci çarşamba günü saat on dörtte 
Sandal Bedestanında satılacağından 
taliplerin hazır bulunmaları ilan o
lunur. 

- --- - - -
- Sağlam lıji;ını h•lel gel 

meksizin bir mürekkepli 
kalemin yapılması müm· 
kün olduğu kadar halıf 
olmalıdır. Bu suretle \&zı 
pzmasını teshil eder. ·a.. 
yiiniz bu Eversharp kolc
minin tecrübesini yapmı
ğa am•dedir. Milrekkepl! 
kalemlerin bütün çeşitlerın 
de kur;un kalemleri var# 
!dır. Raş ' ıca kırcasiyeciler-

:ı; ,~ ı 
c .. f 1 

~ 

Mürekkepli \e kurşun kalemleri 

ilan 
İstanbul Elektrik, Tramvay 

ve Tünel Şirketleri ile İstan
bul ve Kadıköy hav~~azı Şir

ketleri ve Tesisatı Elektrikiye 

Şirketi, elyevm ve oldukça u · 

zun bir müddet için münhal 

1 hiç bir memuriyetleri bulun

madıgmı ilan ve hiç bir netice 

verilemeyecek olan hizmet ta

lebinden sarfı nazar olunması

nı bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilere 

alfilı:adar olan hayırhah ze

vattan gelen tavsiyename ve 

teşebbüsler hakkında dahi key 

fiyet aynıdır. 

SİGORTACILAR 
DAİREİ MERKEZİYESİNDEN 
(Harik Sigortalarının yeni tarifesi) 

İktısat Vekaletince tasdik edilen 
yeni harik sigorta tarifesi 15 Teşri

nisani taıihinde mevkii tatbika ko· 
nulmuştur. Binaenaleyh mer'iyetıi 

15 Teşrinisani 931 tarihinde başla· 
yan Harik Sigorta poliçeleri yeni 
tarife fiatkrine göre tanzim edilme 
lidir. Bu tarife, mer'iyeti mezkU.r 

tarihten mukaddem olan .poliçalara 
kabili tatbik değildir. 

l;urayi Devletin kararına tevfikan 
itfaiye resmi sigortalılara aittir. 

Yeni tarifenin 27 inci maddesinin 
(4, d) frkrasında; ckumpanyalar, 
acentalar ~ simsarlar tarafından, 

her ne şekilde olursa olsun, sigorta
lrlara tenzilat yapılması kat'iyyen 
rnemnu okluğu ve bu hükmün hili· 
fına hareket edildiği takdirde mü· 
rakabe kanunu ahkimına göre tccz' 
ye edileceği musarrabtır. > 

Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.AN.A~C>Ll.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 
Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakrf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telg.raf : 
İmtiyaz 

!!!!!!!!!!! 
Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: 

30 İkind Teşrin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edilmiş 
olan ecnebi şirketlerinden Çekoslovakya tabiiyetli (Sosiete Anonim dö 
Fabrik dö Bone Türk) şirketi bu kere müracaatla Türkiyedeki muame· 
!atını tatil eylediğini bildirmiş olmakla mezkur şirketle alakası bulu 

Müzakere bitti nanlarm şirkete ve icabında İstanbul mıntakası Ticaret Müdürlüğüne 
Reis Sadettin Ferit B. dedi ki: 

müracaat eylemeleri ilin olunur. 
"- Meclisin iti bitti. Şimdiki ze- ı-----.:..---------------------'.'""::-""".""'"" 

min bir muhasebeyi i.maldir. Bu va- s hh • • .. k"' 
dide söylenecek çok söz olabilir. Fa- l at Ve IÇtlffial ffiUaVenet Ve a• 
kat ruznamede müzakere edilecek 
bir şey yoktur. }etinden: 

Sadettin Ferit Beyden sonra aza-
dan lsmail Sıtkı B. söz aldı. ı - Erzurum, Çorum, Konya, Kars ve Malatya Doğum ve 

Uzun bir mukaddimeye giritti. Çoçuk Bakmn Evleri i<'in şartnamesine merout listelerinde ay-Reis celsenin nihayet bulduğunu ıöy ~ 
ledi. Aut salondan çıktı. lsmail Sıtkı rı ayrı isim ve miktarları yazılı cem'an 122 kalem Cerrahi aliit 
Beyin sözü kesildi. ve malzeme. 

Zenciler arasında 
kanlı arbede 

LIZBON, 15 A.A. - Bissaudan 
Seculo gazeteıine bildirildiğine göre 
tetrinievvel ayı nihayetlerine doğru 
bir domuz ıirkati yüzünden Papel 
ve Mandadha kabileleri arasında bir 
mücadele zuhur etıniştir. Bunu iki 
kabile efradı arasında kanlı bir mü
sademe takip eylemiıtir. Ölenlerin 
miktarı 100 kadardır. 

yeni bir müsademe vukuuoa ma. 
ni olmak için 4,000 kitiden ibaret o
lan Mancııdh.~ yerlileri bir kal'eye 
hapsedilınittir 

2 - Sivas ve Erzurum Niimune hastaneleri için keza şart· 

namesine merbut cerrahi atat ve malzeme kapalı zarf usulle· 

rile münakasaya konmuştur. 

İhaleleri 29-11-931 saat 15 te Ankarada Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaletinde komisyonu mahsusunda icra olunacak

t;r. Sartname ve listeleri görmek istiyenleriaı Sıhhat ve 1. N. 
Vekiletinde İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne veya İs
tanbul Sıhhat ve İçtimai M. Müdürlüğüne müracaatları ve ta

liplerin şartnamelerine tevfikan ve her liste mukabilinde teklif 

ettikleri fiatları ayrı ayrı göstermek sl.lf'etile tanzim edecekle

ri teklif mektuplarım vakti muavveninde Vekalete tevdi et· 

meleri. (3798) 
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Süt 
Veren 
Annelere Fosla lı sark alt Hulasası Kullanınız. Sütünüzü arrttırır. Ço

cukların kemiklerini kuvvetlendirir. .. 
MOBiL Y Ave KARYOLA almak 

bulunanlar, 
Riza paşa 

arzusunda Asri mobilya mağazaaınm 
İstanbulda aalonlanm gezmeden mu· 
yokuşunda bayaatta bulunmayımz. 

Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon ve 
salamanje ve kübik yatak odalarının müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş istor, 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeıitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.2407 

,,--Alman Hastanesi--... 
İstanbulun en eski müessesatı sıhhiyesiıııden olan TAKSİM 

Srraselvilerde 100 numarada kain 

ALMAN HASTANESi 
Yeniden açılmıt ve hasta kabulüne bruılamıştır. 

Poliklinik saatleri: Cuma ve pazar günlerinden maada z - 3. 
Telefon: Beyoğlu 4950, 4959 

Istanbul Ziraat mektebi 
müdürlüğünden 

Talebeye imal ettirilmesi tekarrür eden 29 dahili, 29 .kat 
harici, elbise 23 adet palto le (53) çift iskarpin 25/ 11/931 tari
hine müsadif çarşamba günü saat on beş buçukta ihaleleri ic
ra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş- 1 

tur. Taliplerin şeraiti münakasayr anlamak ve yevmi ihalede 
iştirak etmek için Galatasaray Lisesi dahilinde Liselec muha
seb~iliği nez.dinde müteşekkil İstan'bul Ziraat Mektebi müba
yaa t komisyonuna müracaatları ve teklif zarflarınm mezkur 
saate kadar tevdii. (3564). 1 

------------------------------------------~ 
Istanbul Liseler Müba- l 

yaat Komisyonundan: 
Mektepler için satın alınacak kül

liyetli mikdarda Fizik, Kimya, Ma
rangoz ve Tesviye aletlerile Eczayı 
kimyeviye 19-1-931 tarihine müsa
dif Salı günü saat 15 de ihale edil
mek üzre kapalı zarf usulile müna
kasaya konulmuştur. Taliplerin ko
misyona müracaatla alet ve eczala
rın mevcut listede muharrer evsaf 
ve mikdarlarını görerek münakasa
ya iştirak edebilmeleri için yevmi 
ihaleden asgari 15 gün evvel muka
bil teklif ve kataloglarını berayı tet
kik komisyona tevdi eylemeleri. 

(3799) 

Liseler Mubayaat Ko
misyonundan; 

Komisyonumuza mülhak metkeplerin gaz, benzin, vakum 
ve mazot yağlarile kuru meyvaları ve Kabataş. Lisesi ile Ü skü
dar ciheti mekteplerinin ekmekleri ve Çamlıca K. mektebinin 
sebzesi 15-12-931 tarihine müsadif salı gım saat 15 te ihale 
edilmek üzere kapalı zarf usulile münakasaya ve Galatasaray 
Lisesinden maada diğer mekteplecin Ekmek ve yemek artıkla
rı ayni serait ve müddetle müzayedeye konulmuştur. Taliple
rin yevmi mezkfirda komisyona müracaatları. (3624). 

Ekmek münakasası ilanı 
Nafia Fen Mektebi Mubayaat ko

misyonundan: 
.Mektebin Senei haliyye nihayetine kadar ihtiyacı olan ek

neyin 18-11-931 çarşamba günü saat 14 te aleni münakasa ile 
ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminatı muvakkatelerini 
liseler muhasipliğine vererek alacakları makbuz ve ticaret ve-

- sikalarila birlikte Gümüş suyundaki mektep mubayaa komisyo
nuna müracaatları. (3511). 

Jandarma Satınalnıa Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için 164 kalem eczayı tıbbiye kapalı 

zarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 26-11-931 
perşembe günü saat 14 te Jandarma umum kumandanlığı le
vazmı müdiriyetinde yapılacaktır. Taliplerin şartname için 
Ankarada Jandarma umum kumandanlığı başhekimliğine ve 
lstanbulda Jandarma satınalma komisyonuna müracaatları. 

(3690) • 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
İstanbul'da Çakmakçılar,sandalyacılarda Küştüyü fabrikası yüzile şilte 

12,yüzile yorgan 15, yağlıboya yastık S liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ruıtan baş!ar.Kuştüyü kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

Dr.İHSAN SAMİ -- ~--------ıır:ı 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
GONOKOK ASiSi SEYRİSEFAIN 
Belsoğukluğu ve ihtilatlarına 

karşı pek t-ttıirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut tür

.. _ .. besi, No. 189 

Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

ıı B. 2362. Sabe A. Sirkeci Kübilr. 

dar sade ban 2. 2740 . 

. Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 
3 üncü Kolordu ı 

ilanları 

PlRE - ISKENDERIYE 
POST ASI 

(EGE) 17 Teşrinisani 
Sair saat 10 Galata Rıhtı
mından ıkalkar. 

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

J Ordu ihtiyacı sıhhiyesi için TRABZON POSTASI 
ı kapalı zarfla katgüt mübayaa (INEBOLU) vapuru 16 
· edilecektir. İhalesi 25-11-931 Teşrinisani Pazartesi 17 de 

tarihinde saat 15,5 da icra edi- Sirkeci Rıhtımından hare-

Unutmayınız ki: Yeni 

• • 
Tıraş l:ıçakları her yerde satılır. 

Eskişehir vilayetinden: 
Sarıköy - Mihalıçık tarikinde yapılacak 15 adet büz ve bir 

adet 0.80 metrelik menfez 4407.29 lira bedeli keşifle 8-11-931 
tarihinden 28-11-931 cümartesi güttü saat on beşe kadar alenen 
münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların bedeli keşfin yüz
de yedi buçuğu nisbetinde teminat akçası veya banık mektubu 
vermeleri ve inşaatın devamı müddetince bir fen memuru veya 
ehliyeti Başmühendislikçe müsaddak ıbir çavuş istihdam ede
ceklerine dair teahhütnamenin yevmi ihalede Vilayet encüme
nine ibrazı lazımdır. Evrakı keşfiye ve saireyi görmek ve faz
la izahat almak istiyenlerin Nafia Başmühendisliğine müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. (3817). 

Tütün inhisarı umumi 
~üdürlüğünden;' 

10-10-931 tarihinde ihale olunacağı ilan olunan Izmit depola
rımızdaki bin ton yaprak tütünün deniz tarikile nakline ait iha 
le 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi günü saat ona talik: o
lunmuştur. Talip olanların Yeni postahane civarında Tütün İn
hisarı İstanbul Başmüdiriyeti binasında Mü\>ayaat Komisyonu 
na müracaatları. (3821) 

Tütün inhisarı uınumi 
müdürlüğünden: 
Tahtı isticarımıroa bulunan Bebekte Halim Paşa veresesıne 

ait yalıda bedeli keşfi 459 liradan ibaret şartnamesi mucibince 
yapılacak tamiratın ilıaJlesi 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 11 de cra oluna<:ağmdan talip olanların Y enipostaha 
ne civarında Tütiin İnhisarı İstanbul Başmüdiriyeti binasında 
Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (3822) 

Jandarma Satın Alma Komisyonu 
Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için (800) sekiz yüz ık~hk çeket ve panta
loıı imaliyeı;i pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin şartnameyi 
görmek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için 18-11-931 çarşam 
ba günü saat on beşten on altıya kadM Gedikpaşada jandaıma 
satın alma komisyonuna müracaatları. • (3883) 

1 lstanbuE Belediyesi ilanları 1 
Bugün kapaoh zarfla münakasası yapılacağı 26-10-931 tarihli 

Vakit, 14-11-931 tarihli Milliyet gazetelerile ilan edilen 28 bin 
kilo gaz için teminat mikdarı sehven 110 lira yazılmış ise de bu 
mikdar 400 lira olduğundan talip olanların ona göre muamele 
yapmaları ve 400 liranın bankaya yatırıldığına dair alınacak te
minat makbuzunu ve yahut bu miık:darda banka kefalet mektu
bunu teklif zarflarının içerisine koymaları lazım geldiği ilan o
lunur. 

Y eşilköy Klitarya köyünde •başıboş •bir manda !bulunmuştur. 
Sahibi sekiz gün zarfında Bakll'köy belediye daiıresine müra<:aat 
etmezse alelusul satrla<:ağı ilan olunur. ( 3884) 

Beyoğlu Emrazı Zühreviye muayenehanesinde dört eSıki çini 
soba aleni müzayede ve pazarlıkla satılacaktır. Almaık istiyen
lerin satış günü olan 19-11-931 perşembe günü saat 13 de mez
ıkur mahalde bulunacak memura müra<:aatları. (3887) 

Beyoğlu Belediye şubesinden: Bir keçi yavrusu bulunmuştur. 
Sekiz gün içinde sahibi müracaat etmezse satılacaktı.r. (3885) 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Kurşun kalemleri hakkında" 

ki icat için Sinai müdiriyeti umu
miyesinden istihsal edilmiş olan 21 
Kanunsani 1930 tarih ve 1003 numa
ralı ihtira beratı bu kere ferağ ve
yahut icara verileceğinden mezkfir 
ihtirayi satın aJmak veyahut iati
car etmek arzusunda bulunan ze
vatın İstanbul Bahçeka.pı Taş Han 
No 43-48 da mükim vekili H. W. 
İSTOK Efendiye müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

" Tayyareden torpido endahtına 
ait tertibat " hakkındaki icat için 
Sinai Müdiriyeti umıımiyesinden 

istihsal edilmiş olan 9 Teşrinisani 
1929 tarih ve 20481 Vilayet evrak 
No. lıu ve tayyarelerden atılan tor
pidolaroa ve to•pidolara ait terti
bat" hakkındaki icat için Sinai Mü
diriyeti umumiye<ıin.den istihsal 
edilmiş olan 9 Teşriniaani 1929 ta
rih ve 20480 numara ile mükayyet 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğin.den 
mezkfir ihtirayi isticar etmek veya
hut satın almak arzusunda bulunan 
zevatın İstanbul Bahçekapı Taş 
Han No 43-48 de mükim vekili H. 
W. İSTOK efendiye müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Sigara paketlerinde veyahut 
bunlara ait ıslahat> hakkındaki kat 
için Sinai Müdiriyeti umumiye.sin.
den istihsal edilmiş olan 21 Kinun
evel 1927 tarih ve 753 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veyahut i
cara verileceğinden mezk(lr ihtira
yi satın almak veyahut i.sticar et
mek arzusunda bulunan zevatın İs 
tanhul Bahçekapı Taş Han No 43-
48 de mükim vekili H. W. İSTOK 
Efen.diye müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

c Dolma kalem mahfazaları> 

hakkında olan bir ihtira beratı tak 

bi için İstanbul Vilayet Celile<ıine 
30 Kinunevel 1929 ta.rihinde tak
dim o.lunup 23846 numara ile mü

kayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut kara ve 
rileeeğinden mezk(lr ihtirayı satın 

almak veyahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın İstanbul 

Bahçekapı Taş Han No 43-48 de 
mükim vekili H. W. İSTOK Efen· 
diye müracaatları. 

Darüffafaka liseıi müdi
riyetinden: , 

Talebe için kumaşı ve mal
zemesi mektepten verilmek ü- 1 
zere dahili ve haırici elbise ile 

1 pelerin yaptırıla<:ağından imali 
yesine talip olanların şartname ! 
sini almak üzere her gün ve mü 1 

' nakasa için de 18 teşrinisani 

lecektir. Taliplerin şartnamesi 1 ektle Zonguldak, İenbolu, 
· al k .. k · · 1 Ayancık, Samsun, Ünye 

111 maı ve muna asaya ıştı- F·~t Ord G' T b' 
•• • IQ sa, u, ı.reson, ra 

'fak etmek uzere temınat ve zon Rize Mapavri'ye gide 
teklifnamelerile yevmi mezkur ı cek~ir. DÖnüşte Zonguldak 
da komisyonumuza müra<:aat- yoktur. Of, Sürmene, Tire-
larr. (511) (3617) bolu'ya da uğrayacaktır. 

* * * İdarece aşağrda ismi ya
zılı kereste pazarlıkla satın 

nın pirinç ihtiya<:ı kapalı zarf- alınacaktır. Teminat yüzde 
la münakasaya ıkonmuştur. İha 

1 
10 dur. İahle 17-11-931 saat 

lesi 26-11-931 perşembe ıgünü 17. Çıralı çam 60 tane, meşe 

~aat 15 te Fındıklıda K. O. 3. 1 5 tan-:e·========= 
SA. AL. KOM. nunda yapıla- ~ ~ 

K. O. ve 1 inci fır'ka kıtaatı-

::·~,~=~~~,:-::..:: M'!,jj~ ,~, 
den evvel temınat ve teklıfna- ._ ..... _ ... _,l,.JJ.u~L:ı-ı&.~l.~l..~.~~i.l'Ll-~ 
melerile birlikte komisyonumu 
za müracaatları. (504) 3562) 

* * * 
K. O. ve birinci fııı:<ka kıtaatı ı 

nın ihtiyacı için şeker kapalı \ 
zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 23-11-931 pazaırtesi gü- 1 

nü saat 15 te komisyonumuzda 1 

yapılacaktır. Taliplerin şartna
meyi almak üzere her gün mü
nakasaya iştirak etmek üzere 
de vakti muayyendc teminat 
ve teklifnamelerile komisyonu 1 

muza müracaatları. 
(506) (3594) 

* * * 
Askeri mü.7-eye nakli icap e-

KARADENİZ 
POSTASI 

Samsun 
16 v±~~ni razartesi 

günü akşamı Sirkeci Rıh
tımından hareketle (Zon
guldak, İnebolu, Samsun. 
Ünye, Fatsa, Ordu, Kire
son, Trabzon, Rize ve Pa
zar) iskelerine azimet ede
cektir . 

VATAN 
den topların aler.l münakasa vapuru 18 T. sani 
ile pazarlığı yapılacaktır. İha- ç b 
lesi 5-12-931 cuın:ırtesi günü i arşam a 
saat 16 da kom'syoınumuzda 1 

icra kılınacaktrr. Taliplerin günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, lne 

şartname ve keşitnamesini Eiir bolu, Samsun, Ordu, Kire· 
mek üzere her gün, ve münaka son, Trabzon, Sürmene ve 
saya iştirak edeceklerin de vak Rizeye gidecektir. 
ti muayyende komisyonumuza Fazla tafsilat için Sir 
müracaatları. (560) (3878) keci Yelkenci hanındaki 

* * * acenteliğine müracaat. 

ı Tel 21515 
K. O. ve birind fmka kıtaatı -.ı••••••-=-•ıcı:pııiii 

ihtiyacı için pirinç pazarlııkla 
satın alınacaktır. İhalesi 16-11-
931 taırih pazartesi günü saat 
16 da ıkomisyonumuzda yapıla 
caktrr. Taliplerin şartnameyi 

almak üzere her gün ve ihaleye 
iştiraık etmek üzere de vakti 
muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (559) (3877) 

oıs TABİBİ 

PERTEV ATA 
Badema hastalarını öğleden 

evvel de kabul eder. Tepebaşı 

73. Telefon: B. O. 862. 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

P1RE-MARS1L YA 
için seri ve doğru posta. 

(PATRIS) Lüks vapuru 19 
teşrinisani perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide• 
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azami tenzilat. 

1 

Umumi aeentaları: Galatada (!• 
nili Rıhtım Hanında D. Anagnosto• 
poulo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 

! Galata ve Beyoğlu Tali acenta/arı: 
Bütün seyahat acentalrk/arıdır. 

.,. Emrazı cildiye ve-~ Vapur Mücehhizi NAİM BEY 
İstanbul-İzmir ve İzmir-İstanbul ara 
sında muntazam serı talı pos. zühreviye mütehassısı ı · haf k ta 

D f t K ,. •ı AdD,an lüks vapuru 19 Teşrin•· r. zze amı sani perşembe günü saat 17 de (!a• 

ı lata rıhtımından hareketle 1 inci. Z 
in<:i sınıf ve yataklı üçüncü sınıf 
yokuları kabul ederek doğru tz· 
mire hareket ede<:.ektir. 

Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükkanı 

karşısındaki apartımanda. 

lstanbul lkinci lcra Memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer 892 pUi--------..-----1 ka numarasını havi Oktant markalı 

Darülfünun ilahiyat aipor otomobili bir adet yedek iste-

931 çarşamba günü saat 10 da 
Nuruosmaniyede Cemiyeti 
Tedrisi ye merkezine müracaat
ları. 

Seyahat müddeti 20 saattir. BÜ' 

yük otellerdeki her türlü esbabı is· 
tirahat mevcuttur. 

Acfana vapuru 19 Teşrinisaııi 
perşembe günü akşamı Sirkeci rıb· 
tımından hareketle (Antalya ve :Met 
sin) e azimet ve avdet edecektir. F akülteainden: .pcme ile 21-11.931 tarihine müsawf 

cumartesi günü sa.at 14, 16 da Top-
Darülf ı.inun İlahiyat fakülte hanede Tophane garajında açık art 

si heyeti tedırisiyesinoe oumar- tırma ile satılacağından taliplerin 
tesi, pazartesi ve perşembe mahalli mezkOrda hazır bulunmala
günl~i Fakülte dershane.sinde 
saat beşten altıya kadar veril
mesi tekarrür eden seı:ıbest 

derslere iki taksitte senevi bir 
lira ücr"'ti kaydiye ile talip o
lanların Fa!külte kalemine mü 
ra<:aat eylemeleri. 

rı ilan olun ur. 
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Tafsilat için Galata Site Franst$ 
No. 13 de kain Şart Şuma acentası• 
'na müracaat. Tel. B. O. 1041. 

Parla Tıp FakUltesl mezurııl 
~ile ve zührevi hastalıklar müreha ssı· 

1 Dr. Bahattin Şevk' 
J Babıali caddesi, Meserret oreli 

k~r.-ısında Avni Bey apartım~..,, 

125 sabahtan akşama kada. . .. ~ 
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