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~:~~ .. ~ı Devletlere bir nota verdik ! = 
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HükQmel yen v ziyeli reSmen ecneb· : 

-.;,. etmek. = 

~4~i devletlere bildir i.~uhran vergisix7ı ; 
~=~~!~~:~:i8ae:: ~ Dün fstanbul ve memleket gümrüklerinde hiç bı·r muamele =I 
•ife tekabül etmesi demektir. Bunu § 
t•Pabilen bir devlet, mali itlerini yo - 1 d e· k edh ı· k A ·ı d·ıd· 5I 
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vz•re her devletin bütçesi açıktır. 

e bu açılı her sene tezayiit etmek- B • b k • • d • dh 1 d • l Fırka 1·~~tçeaçığınıkapamakiçinüçyol ır uçu ay ıçın e 1 a e 1 e- 14 l 
;r.~·~!yit ı.s:.::: ~'!':d!t;-ar~:: • bı·ıecek mevaddın op anıyor 
llıak yolu. 3 - Masarifi azaltmak 
ıoı~. 100 lira kazanan 7 

...;!~::.':i~~iy!~:: .. e:;s~ı: ~ • mı· kdannı neşrediyoruz lira verecek 
1•trübe eden devletler olmutlur. ilk cıns ve 
~tneler zarfında birinci ve ikinci yol- lktısat v.kili Fırkada 

•iirbe'i!:a:ü~~e di:~İe~:.t.;tö;et~fl Istanbulda dün ticari muamelat bir müddet tevekkuf izahat flerecektir 
)ol ıu olmuıtur ki, en iyi mali ıiya- y d hd f d• ? ANKARA, 16 (Telefonla) 
.. t, üçüncü yoldur. Yani masarifi etti.. eni Vaziyet ne ir Ve neyi isti a e JyOr • - Yarın öğleden aonra içtima 
"~ridata göre tesbit etmektir. Mem- edecek olan Halık fırkası gru-

h~::t.::~~e~';;;~e::ı~ !ty!;;:~t ,~: İdha} edilecek punda meclisin içtima zamanla 

lı;;tün devletlerin kabul ve tatbik et- v d"l • k E b • h ••k "" tl b • rı hakkında kat'i bir karar ve-
•>ıeğe ba§ladıkları, "yorganına göre e e 1 mıyece ene ı u ume ere ırer rileceği gibi hükumetin mem-
i-ağını uzatmak,, siyaseti olmuştur. f d "k leket iktıaadiyatını korumak 
•:<inı ıenelerden beri tatbik ettiıii- Şeyler no a ver ı •• için aldıg" ı tedbirler hakkında 

tııiz bu siyasete son iltihak eden dev-
!•t lnııiltere olmuıtur. Son İngiltere ---- lktısat vekili Mustafa Şeref 
•ntihabatının mi.nası bu idi. Bütün izahat ve Bu sabah gümrüklere yeni tebligat Beyin fırka azalarına izahat 

. liükumet son bütçeyi Meclise tev- yeni listeyi yapı,acaktır; Ankaradan vermesi muhtemeldir. 
~·ederken, varidatıaki tenezzül nis- d" d k"k d ld ğ m IQ t Müzakere mevzuunun ica-
uetinde masarifte de tenzilat yap- neşre ıyoruz.. son a 1 a a a 1 ımız a ma .. 
r.ı,tı. Şim .li varidattaki yeni tencz- bı izahatın buhran vergisine de 
>iil karııomda ma•arifi de tenkis et- Dün Jstanbalda flaziget ANKARA, 16 (Telefonla) - Hükıimet Hariciye ...ı.&leti vasıtaai- intikali muhtemeldir. 
llıek li.zımdır. Ve memurlarla husu- nasıl karşılandı le memleket iktıaadiyatını koruma kararnamesini ve melfuf listeyi 
•i mu"ess-elerde 'alııanların rriaa•- _ _, ti . Hey'eti vekile dünkü içti-~- T T l l d ? birer nota ile ecnebi .... are erine tebliğ etmiı ve ecnebi hükiimetlrini 
lal'l üzerine tarbedilecek vergi, büt- ve ne flr 0 u m.aında bu vergi etrafında mü-

bu suretle haberdar etmiıtir. d 1 ~eltin müvazeneaini temine matuf o- zakeratta bulunmutsa a iyi· 
lan lıu tasarruf cümlesindendir. Her Ankara Piyasasında.. ha henüz son şeklini almıt de-
llıctnlekette memur .uıaatlan tenzil Memleket iktuadiyatını koruma kararnamesinin bu s.tbabiu Resmi ğildir. lktısadiyatı koruma ka 
<diliyor. lnııilterede, Almanyada, 1-
'-lyada ve geçen ay da Japonyeda Gazte ile neıri bura piyaoaaında alaka uyandmruı ve ıehir telefonla· rarnamesinin tatbikatı gümrük 
~""ılar yeniden yüzde ıo ile yüzde rilo lstanbul telefonları devamlı olarak bu mevzu etrafında alakadarla· varidatında hasıl edeceği nok-
tirıni arasında indirilmiıtir. lngilte- nn müki.lemlerile mqgul olmuıtur. , sanın tebellürüne intizar olun-
tede bir hakimin, memuriyeti zama- Ankara pisasa11nda ecnebi etyası satan mağazalar vaziyetin İnici§&- 1 ması ve tetkik seyahatinde bu-
rıırıda maaıınm tenkis edile- fına intizaren etyalarmı kaldmnıılar ve talep vukuunda; "kalmadı, lunan Dahiline ve Maarif vekil 
llıiyeceği hakkında kanun bük· 
llıiine ııirmiı bir teamül ol- gelecek,, diyerek müıt<rilerini aaimıtlardır. !erinin avdetini müteakip liyi-
ug"u halde b defa onlar da- RU U M ·du IU~ d hanın meclise sevki muhtemel lıi aumat mum iı r ·glin e .• 
' İstisna edilmemiılerdir. Bütçenin dir. 

teırvünii ve mali vaziyetimizin ıeli- Rüsumat umum müdürlüğü de bu sabahtan itibaren kararnamenin 
llıeti namına bizim de bu zarurete tatbikat etrafında tetkikatta bulunarak gümrük idarelerine yapılacak Layihanın aldığı son tekle 
~atlanmaıruz lazım gelmektedir. mufassal tebligatı bazırlamııtır. Filvaki kontenjan listeıinde idhaline göre memleketimizde resmi 

ikinci tedbire ııelince; bu, ihraca- mü.aade edilen etyarun nev'i ve mikdarı umumi olarak teıbit edilmiı- ve gayri resmi müesseselerde 
lıınızıa ithalatımız arasında müva- 1.f ·· ki ·ı · 30 lı·ra maaş veya ücret alan-~ se de bu mikdarın muhte ı gumrü ere taksimi icra edı memıı bulun· 
•ne temini iç.indir ki, böyle bir mü· !arın bu kazançları asgari ma-

l zene paramızın kıymetini mubafa- duğundan bu tasnif gümrükler umum müdürlüğü tarafından bugün 
l.tl noktAi nazarından birinci derece- tanzim edilmiı ve mahalli ihtiyaçlar nazn dikkate alınarak her kalem ieşt haddi addolunmu§ ve züm 
de ehemmiyetlidir. Kıymetten diıı· · en~ baılıca glimrüklere muayyen listelr halinde serpiştirlmiıtir. Bu renin vergiden istisnası takar-
~demek, ittira kabiliyetini kay- Gümrükte işsiz bekligen tasnif ameliyesinde bittabi en fazla hiHe lıtanbul gümrüğüne tahıiı rür etmittir. 

si demektir. Bütçede tasarruf 1 Bu vniyete göre 30 liradan 
dolayıoile kazancnnıznı yiizde onu komisyoncular 0 unmuıtur. 
~rgi ıuretile alındıktan ıonra mü- Heyeti vekilede kabul edilen 1872 
1•baki kıınıırun da iştira kabiliyeti numar<ılı kanunun verdiği salahiyet 
lı2aJacak olursa, o zaman ikinci ve le ikbaadiyatımızı korumak üzere 1 

bu defa hududu da muayyen olma- ittihaz olunan kararnamenin mevkii ran bir tenezzül karıısmda kalmıt o- tatbika girdiği dün sabah Gümrük
ııruz. ler umum müdürlüğünden bir tel-
Hüklımetin aldığı isabetli tedbir- grafla lstanbul gümrüklerine bildiri) 

!•rle paramızın kıymetinde fiili bir mittir. Telgrafta "16 teşrinisani tarİ· 
l&tiJuar teesaüs etmiıtir. Bu iatikra- binden itibaren kontenjan 1isteler r. temin etmek için alman tedbirleri gelinceye kadar etyayı ticariyenin 
'2den sonra aynen Almanya gümrükten idbaline müsaade edilme 1 

dahi tatbik etmiıtir. Fakat mesi,, yazılmakta ve etyayı zatiye i- ı 
"ınan tedbirlerin daha müeı- le transit emteanın bununla ali.kası 
~ir olabilmeıi için ihracat ve olmadığı ilave edilmekte idi. 
1'1lıalabmız arasında bir müvazene le latanbul gümrükleri baımüdürlü
~i la.zımdır. Yani yabancı memle- ğü bu emri alınca derhal bütün 
...,tler bizden ne kadar mal satın a- gümrük ambar ve antrepolarındaki 
lıı'lllı, biz de yabancı memleketlerden idhal muamelatını durdurmu§lur. ı 
oliuclar 8§ya satın alacağız.Bazı mem Aynı ıekilde kambiyo mürakabe be
leketlerin idhali.t ve ihracat müva- yeti de memlekete yeniden idbal edi 
~•neleri açık olduğu halde hesap mü lecek mallar için verilmeıi mutat o
~azeııeleri kapanır. lngiltere ihracat lan kambiyoyu kesmiıtir, Bu suretle 
ıle iclbalit araımdaki farkı, zengin lstanbulda ticari muamelat bir müd 
"""'8nlarmda harice yaptığı istikraz det tevakkuf geçirmiıtir. 
ların faizi, ecnebi memleketlere ya- Öğle üzeri tüccar ve komisyoncu
tırdığı sermayenin geliri; hariçte ların müracaatile lstanbul baımüdür 
~•ptığı siııorta primleri, deniz nak- lüiü ııümrük resmi evvelce tediye 
liyatından aldığı navlunlar ile kapa- edilip te çekilmeyen idbal mallan-

' lıyordu. Bizim böyle gelirimiz yok- nm ambar ve antrepolarından çekil
lur, son zamanlarda lngilterenin bu mesine müsaade ••tm>ıtir. 
rıev; alacaklan tenezzül edince, mii- Gümrük batmüdürlüğü yeni ka
"~eneyi temin etmek için himaye ve rarnamenin şekli tatbikr hakkında 
tıınırük tarifeleri gibi tedhirleı·e te- hiç bir malumata sahip olmadığm
\casül etmek mecburiyetinde kalmıı dan, azami ihtiyatla hareket etmek
llJ'. 

Hük:ıimet, paramızın kıymetini 

Taksimat 
Yapılan taksimat yann sabah telgrafla mahllerine tebliğ olunacak

tır. Bu suretle faaliyetlerini bu emre intizaren tatil eden gümrüJder 
derhal yeni karar mucibince muamele yapmağa baılayacaklardır. ls
tanbul gümrüğünde çar'8JDba günü muameleye baılnmsı kunetle 
muhtemeldir. Krarnamede liıtedeki kontenjan mikdarlan esas tutula
rak icabında gümrükler arasında münakale icra olunabileceğine bir 
kayıt yokluı·. Tatbikat etrafında böyle bir muameleye teve11ül ihtiya
cı basıl olursa o zaman bu husuıta bir karar verilebilecektir. 

Ankara-İstanbul 
Liıtenin tebliğine intizaren Ankara gümrük muamelesi İlmıal edil

memiı mal gönderilmemesi İçin lstanbula emir verilmiştir. Yalnız 16 
Tqriniaaniye kadar gümrüğe gelmiı, beyannameleri verilmiı ve mu
ameleleri ikmal edilmek üzere olan emtea ile koli eşba11 hakkında eski 
a1'ki\m tatbik edilecektir. 

tc idi. Uün aktamn kadar konten
jan li..telorin gelmeoine intizar edil
miş, fakat listeler dünkü postadan 
çıkmamııtır. 

Kararnameye nazran 16 teırinisa 
niden itibaren memleketimize idhal 
olunacak bütün mevaddın -yerli fab 
rikalarda kullanılan mevaddi İptida 
İye müstesna- izami mikdan Heyeti 
vekile kararile muvakkaten tahdit 
olunacaktır. ilk bir buçuk aylık, ya
ni 15 Teırinisaniden kanunuevvel 
ıonuna kadar memleketİm2e idbal o
nanbilecek qyayı ve mikdarlarıru ih 

• tiva eden ilk kontenja::ı listeleri aii:ı 1 
Ankarada Resmi Gazete ile nqredil 1 
mittir. 

Neler olacak? 
Kontenjan li•telerin tertip tarzı 
(Devamı 5 inci sahifede) 

Kararnamenin 
metni ikinci sa
hifemizdedir. 

~uhafaza etmek için geçen sene kam 
~!Yo ve döviz hakkında aldığı ted-
!rleri, bu defa bir adım daha geri 

tıderek, döviz ve kambiyo ihtiyacını 
doğuran amillere de te,mil ediyor 
~emektir. Geçen ıeneki tedbirler çok 
'lli neticeler vermiıti. Ve bunların 
~· lcadar isabetli olduğu, bilahara, 
uanka ve tanj itlerinde bizden daha 

1 
-hile 

·steleri 
izde o 

• 6ncı sa 
yun uz •• 

~ok tecrübeli olan devletlerin de ay 
".' tedbirleri kabul ve tatbik ctmele
j,1.le de sabit olmuıtur. Bu defaki ted
,_!•lerin de aynı İyi neticeyi verece
cıııe §Üphemiz yoktur. 

Beynelmilel iktııadi buhran için-

de beynelmilel ticaret tirazesini kay
betmiıtir. Biliyoruz ki milletler ta
rafından alınan tedbirlerle bu bey 
nelmilel mesele esasından halledile
mez. Fakat bu, her milletin kendi 

,~aziyelini kurtarmak için elind€n 
gelen tedbiri almaaına mani değildir. 
Hükumetin bu günden itibaren tat
bik etmeğe baıladığı tedbiı·ler de mil 
li hayat ve iıtiklilimizin korunması 

mana, 
zaruretinin ilham ettiği tedbirlerdir. 
Şuurlu Türk milletinin hükiımete 
bu hayırlı yolda zahir olacağına fÜp
bemiz yoktur, 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Mustafa Şeref Beg 

fazla kazancı olanlar yüzde 
1 O vergiye tabiı tutulacaklar ise 
de 30 lira hesaba kablmıyacak 
tır. Yüz lira alan (7) lira, iki 
yüz lira alan 17 lira verecektir. 

Maarif 
Vekili 

Edirneg• g•çmek üzre bu
gün şehrimize gdecek 

Maarif vekili Esat Beyin 
Edimeye geçmek üzere bugün 
şehrimize eelmesi beklenmek
tedir 

© 

Marmara faciasının 
Dehşetengiz ta/ si/atı 

Marmarada vukua gelen bir deniz faciasından dün bahsetmiş
tik. Gecenin }·arısında ve sisler içinde vukua gelen -re 6 dakika
da bir geminin batmasile neticelenen bu facianın dehşetengiz 

tafslatı iç sahifelerimi:t.dedir. Resimlerimiz şunlardır: 
1 - lspanyol vapurunu batıran Fransız donanmasına mensup 
(Le I.oin) gaz gemisi. 2 - Gazete fotogralçıları köprü üzerin
de sıkıştırdıkları mağruk vapurun kaptanından izahat alıyorlar. 
3 - Le Lio gemisinin serdümenleri sefarete izahat vermeğe gi· 
diyorlar. 4 - lfl ağru.k vapurun kaptanı M. Mendi yatta Landora. 
5 - Fransız gemisinin kaptanı M. Motol Lari Galata rıhtımın-

dan filika ile gemisine gidiyor. 

Hareket memurları 
Yeni memurlara dün Haydarpaşa
daki mektepte diplomalar verildi 

Haydarpaşadaki hareket ve 1 Mezun Efendiler kalabalık 
münakalat mektebinde mera- bir davetli kafilesinin hazır bu. 
simle diploma tevzi edilmiştir. (Devamı 5 inci sahifede) 
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Tarihi ve Sigınl T•frik•: 3 

Birinci Millet Meclisi 
Yanını Ed.inae lleb'uaa 

M. Şeref 

Meclisin Ankarada toplan
... 

vıası zararı olugor 
Rauf Bey İngilizlerin tevkifal 
karşısında ne düşünüyordu? 

Sesim biraz gürlüyor, heye 1 
CAll bana biraz teessür, biraz 
ıztırap veriyordu. Galiba dava 
yı çok açık ve kuvvetle te,ri~ 
etmiş olmalıyım ki kapıda dı
kilmiş İngiliz kuvvetleri beni 
sürüklemek isterken o hücum 
karşısında eğilmiyen Türk da
vasının doğru ve haklı olduğu 
nu yüksek sesle haykırdığım 
için odanın içinde derin hıçkı
nklarla karıtmış bir kaynaşma 
oldu. 

Ben söylerken karşımda Ab 
dürrahman Şeref Beyin aksa
kalmdan •lık göz yqlannm sü 
züldüğünü gördüm. Ve o sıra 
da boynuma sarılan bir vefalı 
dost göz yatları ile göğsümü 
ıslatarak: 

- Türk davasına sonuna 
kadar sadık kalacaklanm hay
kırıyordu. Bu zat Sinop meb'· 
usu Yusuf Kemal Beydi (Şim
ii Adliye vekili). 

Mustafa Kemal'in sözü-
nü dinlememenin cezaaım 

<ektik. 
Rauf kaptan bizim Edime 

meb'uıu Faik Beye kendisince 
bir mantık çardağı kurarak de 
mitti ki: 

- Kuvvayi milli:re, kuvva· 
yi milli:re bizden ibaret değil
dir. 

Herkes bu iti ancak bizim 
yaptığımızı sanıyorlar. Bizi var 
sın İngilizler götürsünler bu 
iti bütün milletin yaptığını o 
zaman anlarlar. Bu yaolıt bir 
görüttü, zaten daha evvel kö
tü akibeti tamamile ve açıkça 
Mustafa Kemal söylemit, neti 
ceyi elile tutmuş gibi göster
mitti. 

Şimdi dava tamamile Anka 
raya intikal etmit, artık bir İs
tanbul meselesi kalmamııtı. 

Meclis reisi Celalettin Arif 
Beyle diğer meb'uslar Anado
luya geçmişlerdi. 

Mustafa Kemal timdi mil
letin seçeceği vekilleri İstanbu 
lun i~galine kartı alınacak va
ziyeti kararlattırmağa davet 
ediyordu. 

latanbul itgal edilince orta 
da hükiimet kalmamıftı. Dev
let mefhumu ise ortadan kalkı 
yordu. 

Damat Ferit sadarete 
geliyor .. 

Şimdi padişah Vahdettin 
bu İfgali çok tabii görüyor, iş 
başına da bu İşgali yaptıran 
Damat F eridi getiriyordu. Da
mat Ferit artık sadrazamdı ve 
onun nazırları da vardı. Lakin 
t"baasız padişah, hükumetsiz 
nazırlar, memleketsiz bir dev
let! 

İstanbul itilaf devletlerinin 
işgaline girdikten sonra adım 
adım İngiliz istilası batlıyacak 
tı. O kendine ayırdığı payı al 
mak için soluk deliklerini tutu 
yor, Fransızlan da kafese ko
yuyordu. İtalyanlar ise zaten 
laf olsun kabilinden araya ni
çin girdiklerini kendileri de bil 
miyerek bu itte İngilizlerin e
linde bulunuyorlardı. 

Trakyayı, lzmiri, Yunanlı
lara verdikten sonra İngilizle
rin yapmak istedikleri işler gö 
rünüp duruyordu. 

Ankara bu iıgal haberini 

Yuıuf Kemul Bey (Sinop) 
büyük bir metanet ve sabır ile 
karıdadı. Heyeti temsiliye der 
hal kararmı verdi. 

Milletin umumi reyine bat 
vurdu. Şimdi Anadolunun her 
vilayeti meb'uslarını: intihap 
etmiıti. 

ilk m11clis toplartdı 
latanbul meclisinden Ana· 

doluya geçen meb'uslarla kuv
vayi milliye meb'uslan birer 
birer Ankaraya geliyordu. 336 
ıenesi nisanmm 23 üncü cuma 
ııünü saat ikide Türkiye Bü
yük Millet Meclisi birinci ini
kadmm ilk celsesini açıyordu. 

Millet meclisi olarak hazır
lanan yer vaktile Ankaranın is 
tuyona giden yolu üzerinde 
kulüp olmak üzere yapılan tat 
bina idi. 

Bu:"!lda cüz'i tadilat ile bir 
salon meydana getirilmiıti. Bu 
nun dar, uzun koridoru üzerin 
de ufak büyük yedi odası var
dı. 

Ara duvan kaldırılarak 
genitçe bir salon vücu-
de getirilmitti, iki yana 
da locaya benzer tahta böl
meler yapılmııtı. Kısa, dar 
dolambaçlı merdivenle buraya 
çıkılıyordu. Salonun arka du
vannm ortasına yüksecik bir 
tahta kürsü, bir de onun üstü 
ne riyaset makamı ile, yanları 
na katipler için yerler yapıl
mııtı. 

Meb'uslann oturma;ı için 
ikiıer talebeye mahsus m ektep 
sıraları getirilmiıti. Burada zi 
net namına hiç bir şey yoktu. 
Tavanlara beter numaralı se
kiz on kadar petrol lambaları 
asılmııtı. Meb'uslar bu tahta
lar üzerinde birbirine sokula
rak oturacaklardı. 23 Nisan 
cuma gunu saat iki buçukta 
meclis açılıyordu. Reis Sinop 
meb'usu Şeref Bey riyaset ma 
kamına geçmiş ve birinci Tür
kiye Büyük Millet Mecliaini 
açmııtı. Ankara meb'usu Mus 
tafa Kemal Pata söz almı~, kür 
süye gelmiıti. 

Vaziyeti izah ediyordu. İs
tanbul itgalile Türk milletinin 
haldı gayiz ve heyecanını ken
disi~e has, temiz bir Türkçe 
ile anlatılor ve mecliste büyük 
bir milletin haklı davasını o 
milletin en aziz evladının SÜ· 
kiin içinde mehabetle, şehamet 
le, celadetle yükselen se-
si cihana itittiriyordu. ls-
tanbulun itgalile esare-
te gıren hilafetten bahse-

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1- San'at kavgası 
Gençlerin dediklerine bakdıraa, 

kenclisine has olandan batka bir ıra· 
ye gütmiyen aan'at, bütün taraftar· 
ları ile beraber, göçüp gitmektedir; 
modern cemiyette ona yer yoktur; 
ber ıey ıribi aan'atın da bir faydası 
olmalıdır. Hemen hemen her gazete
nin, her mecmuanın edebi makalele
riıule bu iddialan görebilirsiniz. 
Genç ediplerimizin hemen hiç biri 
san'atı bir 2inet G3ymıyor; bir ıiir 
yazmanın veya bir resim çizmenin 
ıeı...psiz doğmuı bir ihtiyacın tatmi
ni olmasını kabul etmiyor. Bir san'at 
estti viicude getirirken lüzumlu, fay 
dalı bir i~ gördüklerine kanidirler. 

Geçenlerde Behcet Kemal Bey, 

"Hakimiyeti Milliye,, de !Üri naaıl 
ı..lü:ki ettiğini anlatırken bunları 
söylüyor; gençliğinin bütün kuvvet, 
heyecan ve İmanını fİİre vakfeder
ken bunu, cemiyete nafi bir i' oldu
ğu kanaatile yaptığım anlatıyor, tet· 
vik bekliyor; yok, bu memlekete san 
at lüzumlu addedilmiyoraa bunun da 
kendisine, it itten geçmeden bütün 
o meziyetlerini baıka bir oahaya nak 
!edebilmesi için, bir an evel haber 
verilmeıini istiyordu. Daha bu gün
lerde neırolunmağa başlıyan ''Çığ,, 
mecmuaıında da Alp Er. B., "Sıın'at, 
aan'at için midir?,, isimli. yazısında 
güzelliğin aan'•t için bir ıraye değil, 
ancak bir tesir vasıtası olduğunu 
söylüyordu. Asıl gayeye gelince, onu 
da bildiriyor: 
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HARUCt HA~~RLE:IR ' 
M "d . - Ce . r k D 
ançurı e ımperat~r- Te::::l:Jej vam İkhsadiyahmızı ko~u-
luk kurulacak mı• Tasarruf için ilgası ffi3 kararnameSI 

tavsiye ediliyor 
Çinliler sisten istifade ederek Ja

pon mevzilerine taarruz edecekler 

LONDRA, 16 (A.A.) Daily Eka
pru, neıretmiı olduğu bir baflDaka 
lede Cemiyeti Akvamın sonu gelmit 
olduğunu yazmakta ve f.ngilizlerin 
bükümetlerinden Cenevre müeueııe
oi için ihtiyar etmekte olduğu maıraf 
lanlan vazııeçmesini iıtemeie tqLONDRA, 16 (A.A,4 - Harbin· 

den Reuttt Ajan•ma bildiriliyor: Pe 
i.in gazetlerine nazran sabık Çin İm
peratoru Husan - Toung, Cenubi 
Mançuri şimendiferlerinin huıuıi 

bir treni ile cumarteıi ıünü Mukd&
ne vüd olmuıtur. Gazeteler, lmpe
ratorun karargihmı Mukdendeki es 
ki aaryda kurmuı ve lmperatorluk 
hanedanı erki.nından bir çoklarının 1 
mühim mevkiler elde etmek için ken 
disine iltihaka çalışmakta bulunmut 
olduklarını yazmaktadll". Gazeteler, 
Japonların Husan . Toung'u Mongo 
liıtan ve Mançuri lmper<ltoru ilan et 
mek arzusunda bulunduklan söylen 
mektedir. Hanedanın ünvanı henüz 
tesbit edilmiş değildir. Huıan, "Ta 
Ching,, (Büyük saffet) Ünvanını is
temekte, Japonlar da ''Ta Hing" 
(Büyük ihtişam) ünvanını arzu et
mektedirler. 

Bnı tahilôt 
TOKYO, 16 (A.A.)- Sabık genç 

Çin lmperatoruoun Vinkow'a gel
miı olduğu resmen bildirilmekte İse 
de Mukden' de Yuan . Chin • Kai'nin 
ikametırahına ıritmit olduğuna dair o 
!arak matbuatta İntif"r etmiı olan 
haberler teeyyüt etmemiştir. Şimdi
ye kadar alınmıı olan resmi telgraf
lar, lmperator Suen • Tang'ın haliha 
zırda nerede bulunduğunun malUın 
olmadıtmı bildirmektedir. Suen • 
Tana'ın Mukden lmperatoru ilin o
lunduğu takdirde Japonyanm ne ci
bi bir hattı hareket itibaz edeceii 
suretinde sorulan bir ıuale, Japon 
reımi mahfili, böyle bir badiıeye in
tizar ebnemkte olduklannın beJtln 
ve fakat aon zamanlarda Mukden' ele 
Kirin'de ve bir çok tehirlerde t...,._ 
süs etmiı oL.n mÜ•takil hükUınetlc
rin Japon noktai nazrına tarftar bu
lunduklannı kabul ve teslim etmek
te ··ler. Japon Hariciye Nazın, So .. 
yetlt;;.rden henüz bir cevap almamıı 
olduğundan reımi mahafil, bu huıus 
ta beyanatta bulunmakta istinkaf et
mekte, fakat Rusyanın Ceneral Ma
Tcban • Chan'a bir dereceye kadar 
yardım etmekte olduğunu mevıak 
bir rnembad~n istihbar eylemit ol
duklannı teyit eylemlrtedlrler. Bu 
ınahafil ezcümle diyor ki: 

1 - Şarki Çin demiryolları idare 
ıi, mutlak bir tarflık kavaidine ria
yet ebnemektedir. Çin askerleri, Har 
bindea Tıitaikar'a gitmiıtir. 

2 - Aıkeri talimlerini Ruıyada 
görmüt olan ve Beynelmilel komü0 

niıt idaresine menıup olan yüzlerce 
Çinli, Koreli ve Ruı Ceneral Ma -
Tchan • Chan'm muavenetine kot· 
mutlardır. 

3 - Ahiren Çinlilerle Sovyetler 
arasında akdolunan bir itilafname 
mucibince eıliha ve mühimmat yük
lü olduğu zannolunan bir cok otomo 
billtt doğrudan doğruya Tsitaikar'a 
gönderil mit tir. 

Japon Hariciye Nazırı, zahiren as 
lı var gibi görünen ve M. Sbimizi
nin Tsitsikar'dan Harbine gitmiı ol 
duğunu bildiren habere İnanır görün 
memekte ve Japon konaoloıunun bu 
bapta bir talimat almadan memuri
yeti başından ayrılmağa hakkı olma
dığmı beyan etmektedir. Diğer ta
raftan Japon ateıemiliteri M. Hyshi, 
Harbiye Nazırının notaımı Ceneral 
Ma • Tchan • Chan'a tevdi ettikten 
sonra Tsitsikar'ı terkebnek emrini 
almıflır. Ceneralden bu notaya bu 
günkü puarteıi günü cevap verme 
si rica edilmektedir. 

Eğer bir mukavele olursa 
LONDRA, 16 (A.A.) - Harbin

den Reuttt Ajanım• bildiriliyor: 
Mançuriye cirecek olan tren, An
ganchi' de vaziyetin vahimle,mit ol
duğuna dair olarak vürut eden haber 
üzerine hareketini tehir etmiıtir. 
Sovyet menabiinden terenuh eden 
ve Japonların Tsitaikar'ı zaptetmek -······---·-·--.. ··---
dilirken Ankara meb'u,su Mus· 
tafa Kemal Paıa gözlerini is
tikbalin ona hazırladığı çetin 
cidale dikmit, Türk milleti
nin ve tarihinin ruhundan aldı 
ğı kudretle haykırıyordu. 

(Devamı var) 

"AlelUmum ıan'atların ve bu me-ı 
yanda edebiyatın "~ıl gayesi hisleri, 
fikirleri ve hayalleri siotematize et
mek, yani insanları içtimai ıeraitte 
me•cudiyetini temin edecek bir f&
kilde muntazam ve sağlam düıünme 
ğe, ya§&mal< sırlarını muntazam ve 
iyi duymağa, hayatını yaf"IDll şeraiti 
ne uydurmağa ıevkeylemektir .,. 

Bilmem anlıyabildim mi? Alp Er 
Bey galiba ıan'atın insanları terbi
ye ettiğini, onları muhitlerine alııtır 
dığını söylemek istiyor. Zannederim 
"ıy;ıtCmatiıer,, kelimesini de daha 
ziyade u ıtandardiser ,, manasında 
kullanmıı. 

San'ata, edebiyata vttilen bu ma
nalar insana yalnız Şinaıi'nin ''Ede
biyat hasletamuz edep olduğu için.,, 
tekerlemesi ile Namvk Kemal'in: 
''Tiyatro bir mektebi edeptir., iddia
aını değil, daha ziyade mektep kitap 
!arını hatırlatıyor. 

- Falan romanı niçin okuyorıu 
nuz7 

tasavvurunda bulunmakta oldukları· 
na dair olan haber kat'iyyetle tek· 
ıip edilmektedir. Fakat ıayet Cene
ral Ma - Tchan • Chan Japonya ta· 
rafından ileri ıürülen terait dahilin
de kıtaatını çekmekten imtina eyle
mesi yüzünden bir muharebe zuhur 
edecelı: olursa zikri geçen tehir etra· 
hnda bir muharebe vukuu muhtemel 
bu1unduğu allylenmelrtedir. 

Çi•~liler taarruz için sisi 
b ~kligorlar 

TOKYO, 16 (A.A.) - Harbinde 
bir Çin membaından bildirildiğine 
göre, Hai • Lung • Kiang valisi Ce
neral Ma • T chan • Chan, memleke 
ti sarmış olan kesif siıten bilstifade 
bu sabah fecir vakti Japon kuvvetle
rine karıı umumi bir taarruz icra et· 
meğe karar vermiıtir. Japon Harbi
ye Nazırnun ihtaratını Çin menafü
ne mugayir gören Ceneral Ma .. 
T cban • Chan'ın Japonların notasını 
reddederek bu taarruza karar venniı 
olduğu ilave edilmektedir. 

Japonya, harbe müracaat 
etmigecek 

LONDRA, 16 (A.A.) - Daily 
Expre11 gazetesinin Tokyodaki mu· 
habirine beyanatta bulunan M. Shi
dehanl, Japonyanın harp vasıtasına 
müracaat etmeyeceğini ye Briand • 
K-ellog mi&alona htt türlü ahval ve 
ıeraitte riayet edilmesi l8zım ırelen 
hakiki bir §ebiyet olarak riayet ede
ceiini yeniden temin etmiıtir. Mu
maileyh Japonya tarfmdaa iğtifllf 
zuhur etmiı olan mıntakalarda itti
haz edilmiı bulunan tedbirlerin inzi 
bat tedbirlerinden ibaret olduğunu 
da aöylemittir. 

Çin cenerali Japon talep· 
lerini kabul et~di 

LONDRA 16 (A.A.) - Tokyo
dan Reuter Ajansına bildiriliyor: 
T ıitaikar' daki Japon konaolQıanua 
vaziyet vehamet kesbetmİf olmaaına 
binaen mezkU.. tehirden hareket et
miı oldJığu. resmen teeyyüt etmekte 
clir. Ceneral Ma • Tchan • Chan'ın 
kıtaatın1 tarki Çin demiryollanam ti 
maline çekmesi suretinde Japonlar 
tarahndan dermeyan edilmit olaa 
talebi ~deylemit olduğuna dair o
lan haber Şüphe ile karıılanmakta
dır. Çünkii. bu Ceneral, Japonlann 
talebini ancak dün sabah almıı oldu 
ğu cihetİe henüz buna cevap vere
cek kadar vakit geçmiıtir. 

Şimalden çevirme 
MUKDEN, 16 (A.A.) - Bir çok 

Çinli akıncı Mançuri'nin şimal kıs
mında bulunan Japon askerlerini tec 
rit maksadile Anganchi'niıı yüz mil 
kadar cenubundaki küçük bir iıtaa
yonu ele geçirmeğe kalkqmıılardır. 
Japonlar bu aluncdarı geri püskürt
müılerdir. Çinliler büyük bir korku 
ve telif içinde kalmıılardır. Japonla 
rın ani bir taarnızda bulunacaJdan. 
nı zan ve tahmin etmektedirler. Bun 
dan dolayı Japonların Monni hava
lisinde yapmaları muhtemel her tür 
lü hareketleri sıkı sılaya göz altın
da bulundurmağa hazırlanmıtlardır. 
Çinliler Japonlar rahat bırakmamal · 
uıulünü iltizam etmektedir. Aynı ' ' 
manda Anııanchi'nin cenubunda hr 
siper tebekesi Yiicude getirmektedir 
ler. Japon Centtali Hanjo'nun Çin 
Jeneralı Ma • Chang • Cban'a gön
derdiği oltimatom Çinlileri heyecana 
dütürecek yerde Japonlann ileri ha
reketine kartı koymak hususundaki 
azimlerini arttırmıı gibi görünmek
tedir. 

Komünist ordusunun 
gardımı 

TOKYO, 16 (A.A.) - Renco 
Ajansı, Mançurideki Japon konaolo
ıunun göndennit olduğu bir rapora 
nazaran ''Enternasyonal,, denilen or 
dunun komünist gruplanndan biri 
olan ve 200 müsallah Çinli ve Ko
reliden mürekkep bulunan bir kuv
vetin garp havliıinden Mançuriye 
ııitmit olduğunu bildirmektedir. Tait 
ıikar' da ki Japon konıolsu, Harbine 
hareket etmittir. 

vik etmelıtedir. 

Paris iç'limaı 
PARIS, 16 (A.A.) - ispanya Ha 

riciye nazırı M. Lerroux, saat 19,30 
da buraya gelmiıtir. lıpanyanm Ce
miyeti Akvam murahhası olan mu
maileyhi bir çok zevat istikbal etmiı 
tir. lngiltere Ha riciyc nazm Sir 
John Simon da, beraberinde Japoa
yanın Londra sefiri olduğu halde bu 
raya gelm.i~tir. 

Fransız gazeteleri ne 
digorlar? 

PARIS, 16 (A.A.) - Gazetelerin 
ekıerisi Akvam Cemiyeti mecliıinin 
içtima devresi hakkında uzun müta 
lealar serdetmektedirler. Büyük İı· 
tihbarat ırazetleri, umumiyetle nİk· 
binlik izhar etmektedirler. Pelit Pa
riaien gazetesi, Paris ve Londra dip 
lomaıi mahafilinin Çin • Japon ihti
lafını daha nikbinane nazarla gör
mekte olduklanm ve çünkü matbua
tın ıerdetmİf olduğu mütalealar 
Lord Grey'in, Sir Herbert Samuel, 
Sir John Simon'un beyanatlarmm 
Japon efkan umumiyesi üzerinde 
müsait bir tesir baııl etmiı ve Japon 
!ara cerek Londrada ve cerde Pariı 
te Japonyaya kartı hiç bir aleyhtar
lık mevcut olmadığını ve Japonyanm 
ne metru menafünin ve ne de mük
tesp haldarmm inkar edilmemekte 
bulunduğunu göıtermiı olduğunu 
yazıyor. Le Journal gazetesi, Cemi
yeti Akvamın makul •e munıifane 
bir hl! suretini pyet kolaylıkla bu
labileceğini yazmaktadır. Cenewe 
muhit, kendisinin telifi beyn sahasın 
daki icraatından beklenilen herteyi 
vermiıtir. Pariıte daha muvafık t&
mayüller bulu.nması ümidi nrdır. 
Bu pzete M. Mataudeira'nın gerek 
Londra konferanamda, ırerek Va
ıinctonda ıefir olduğu sıralarda Ce
neral Daweı ile samimi münaıebet
ler teıiı etmiı olduğunu İIİlve eyle 
mektedir. Le Journal gazetesi, Cemi 
yeti Akvamın bu ihtilafı halletmek 
terefini Amerikalılara bırakmaması 
temennisinde bulunmaktadır. Bir 
çok gazeteler, meselelerin karıııldığı 
nı ehemmiyetle kaydebnelrte ve Ek 
sebior gaztesi, bu meselelerde yekdi 
ğeriıte muanz bir takım tesir ve men 
faatlttin biribirine kantmakta oldu. 
ğunu yazmaktadır. 

Dürrüşehvar 
H. ın izdivacı 
Büyük düğün Haydar• 

abatta olacakmış 

Dün Abdülmecidin kızı Dürrü
§ehvar ile Haydarabat Nizami 
nin oğlu ve Vahdettinin evlen
diklerini haber vermi§tik. Res
mimiz gelin ve güveğiyi gös-

termektedr. 
Taymis ıazetsinln yazdığına göre 

sabık halife Abdülmecidin kızı Dür
rüıebvar Hanım ile Sahip zade Seva
bı izam Can Bahadır ve Nilü0 

fer Hanım ile Bahadır Han111 
biraderinin izdivaç merasimleri NU... 
te yapılmııtır. Merasimde Mecit Ef. 
Haydaribat Maliye nazın, Mecit Ef. 
nin oğlu Omer Faruk Ef., Prens Ö
mer Suat, Şerif Pı., Lebip Bey, MeY 
lan Şevket Ali ve bazı lnııilizler ha· 
zır bulunmuılardır. 

iki gelin, iki gÜveği doğruca Hin
diıtana gidecekler ve büyük düğün 
merasimini orada yapacaklardır. 

- Ya,amasını öğrenmek için. [ Er. Beyin, manasını pek İyi anlama-
- Bana lüzumu yok· ben naıd dan reddediverdiği "San'at aan'at İ· 

yaıamak Jazımgeldiğutl bildiğimi çindir,, sözü de yine bunun için yal
zennediyorum. Bir değiıiklik olursa nız Tbeophile Gautier'~ ~ğil, ~tta 
etrafta görürüz; kanular için de ~~nız o!'un. etrafındaki z.~~ d.e 
"Resmi gazete y· takip etmek '-'. gil, cenuyetın malıdır; çunku cemı-

" 
1 

.... • b" k ··ıı . d fidir yetın ırço temayu erı araıın a o 
Al E B · h' ı ş · . romantik şairi en ziyade müteeuir . . .p r eyt ıç o mazı.a. lnaıı edenin ifadesidir. 

gıbı cınaaa baıvurmadığı ıçın teb- , . . • . • . 
rik etmek 18zım mı diyeceksiniz? A- .• Sa_n atm ıçtimaı bır hadise o!du~ 
cele etmeyin; o, ortaya attığı, daha !çın luzumlu ve. fay~alı addedılmesı 
doğrusu mtıp tazelediğini sanclıir ıcap. eder~ ka_tıl~erın, h~rsızl.~n~ da 
iddiayı isbat için kelimelerin, cümle- teıvik edilmeSI lizımgeli~; ç~nku on 
lerin manasını değiştirmeğe kadar gi lar .~a aynı derecede cemıyetın mah
diyor. Mesela yukarıdaki hükmünü suludur. 
nereden çıkarıy-0r bilir miıiniz? Şa San'at lüzumsuzdur, faydasızdır; 
iki cümleden: "Edebiyat içtimai bir fakat zaruridir, yani bir cemiyetten 
hadisedir. - Edebiyat maıeri varlık kaldınlmaaı imkanaızdır. 
tan, içtimai ıeraitten doğmuş ve doğ Alp Er Beyin ve zannederim o
maktadcr.,, Bunlar ancak, aan'at ese- nunla beraber bütün bemıinlerinin 
rinin meydana gelmesinde sadece o- düıtüğü bir hata daha ver: ilmi ka
nu ibda eden ferdin değil, bütün ce- fanın, fenni ibdaın faydayı istihdaf 
miyetin bir hiaseıi olduğunu göate- ettiğini, üzerinde münakaşa edile
rir; yokıa san'at eserinin fU veyııı bu mez bir hakikat gibi kabul ediyorlar. 
gayesi vaı·dır demek değildir. Alp "içtimai hadiseltt, ister maddi iıter 

Memleketimize idhaline müsaad 
edilen maddeler nelerdir? 

ANKARA, 16 (A.A.) - 1872 
numaralı kanunun ikinci maddesinin 
verdiii aalihiyete iıtinaden hükU
metçe, memleket iktısadiyatmı koru 
mak üzere ittihaz olunan tedbirleri 
havi 12 teırinisani tarih ve 11940 
numaralı kararname bugünkü Reımi 
gazetede neırolunmuıtur. Kararna· 
me altı maddeden ibarettir. Bu mad· 
de1er aşağıda yazılıdır. Kararnameye 
teıriniıaninin ikinci nııfında ve ki
nunuevvel BJ'I zarfında memleketi
mize idbaline müsaade olunan mad
delerle bunlann mikdarını gösteren 
bir li•te merbuttur. 

Madde 1 - 1931 senesi ikinci le§ 
rininin 12 !!>İliden itibaren Türkiyeye 
idhal edilecek qyadan iptidai madde 
olarak Türkiyede müesaea fabrikalar 
azami mikdarları icra Vekilleri he
yeti kararile muvakkaten tahdit olu
nur. Bu ıuretle vücude gelecek olan 
aylık kontenjan listelerinden ikinci 
tqrinin 15 ırünü ile birinci kanuna 
ait olanını derhal ve diğerleri en af& 
ğı iki aylık olmak üzere imla ve tat 
bik olunacaldardJT. Gelecek konten
janlar tatbik tarihinden en az yirmi 
gün evvel Resmi Gazete ile ilin olu
nur. Listedeki kontenjanlara mahıu 
ben gümrüklere vürut edecek qya 
vürutlan tarihleri ııraıile ve her ay 
için mukarrer liateyi geçmemek üze 
re memlekete idhal olunur. Herhan
ıri bir ay zarfında vürut eden eıya o 
ayın hassasını geçtiği takdirde fazla 
ıı vünıt tarihleri aıraıile mütealop 
ay batmda ve o ayın kontenjanlanna 
mahıuben idhal olunur. 

Madde 2 - Kontenjanların teabi 
tinde ve her ay idhal olunacak mik. 

darlarm tayininde memleket sana 
inin inkişafı ve mevzii san•atıerin 
caplan göz önünde tutulur. Pahal 
ğı tezyit edebilecek huıuslann ve · 
inhisar teıebüıleı-inin rcf i tedbiri 
alınır. 

Madde 3 - Devlet bütçesi ile b 
ıuıi ve mülhak bütceJerden ve ,,.. 
müesueaeleri "Dariilfünun ı;bi,, il 
menafii umumiyeye hadim müesse 
ltt "Hilaliahmer, Hiınayeietfal gibi 
bütçelerinden ve bir imtiyaz itlet 
müeııeseler ve fİrketler tarafmd 
verilmek üzere ecn~bl memleketleri 
dn satın alınacak ıyaya mukabil 
§Y• bayilerinin memleket mahıuli 
ve mamulatından muadil kıymeti 
qya satın alr.ıalarının temin olun 
ıı itbu mübayaatın icraıı iç.in t-iaye 
mecburi ıarttır. Ancak beyan oluna• 
tekilde, fakat imkinı olmayan vey 
amme hizmetinin İfUtnı imkinsız k 
lan vaziyetlerde bu mecburiyetin h ~ 
men veya tamamen ref'i icra Vekili 
ri heyeti kararma bağlıdır. 

Madde 4 - Ticaret plilnçomuzu 
açık olduğu memleketlerle yapıla 
veya yapdmı' olup ta müddeti bitti• 
ği için yeniden aktedilecek muahede 
lere Bfığımızı kapatmak üzere bir 
''K.ompansaıyon,, hiııeıi. ilive olu· 
nur. 

Madde 5 - Birinci maddeye tev• 
fikan tayin olunacak kontenjanlar· 
dan fazla eıya idhali memnudur. O· 
çüncü madde hükmü hilafına koa· 
tenjan dahilinde dabi olsa vaki ola· 
cak mübayaat İçin döviz verilmesi· 
ne müsaade olunmaz. 

Madde 6 - lıbu kararnamenin i<: 
raama icra vekilleri heyeti memur• 
dur. 

Gazi Hz.nin Kurtdere
liye mektupları 

Türk sporcularına bir meslek düsturu 
ANKARA, 16 (A.A.) - Reisicümhur Hazretleri Himayei 

etfal cemiyeti tarafından tertip edilen Türkiye Gürq Şampi· 
yonluğunda hakemlik yapmak üzere şehrimi%\! gelmiş olan 
65 yatındaki Kurtdereli Mehmet pehlivana aıağıdaki mek· 
tubu göodermitlerdir: 

"Seni cihanda büyük ün almıt bir Türk pehlivanı tanıdım. 
Parlak muvaffayıyetlerinin sımnı §U sözle izah ettiğini de öğ· 
rendim. "Ben her gürqte arkamda Türk milletinin bulundu
ğunu ve millet ıerefini düşünürüm,,. Bu dediğini yaptıkla· 
rın kadar beğendim. Onun için bu değerli sözünü Türk ıporcu· 
larına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla sen· 
den ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Ço
luk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu 
mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun 
sürmesini dilerim.,, 

GAZİ MUSTAFA KEMAL 
Reisicümhur Hazretlerinin bahtettikleri armağan 

ba merbut bin liralık bir çektir. 
ktu· 

Halk fırkası idare he-
yeti dün toplandı 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Cümhuriyet Halk fırkası grup 
idtıre hey' eti bugün meclisi hey' eti umumiyesinden geç vakte 
kadar devam eden bir içtima aktetmittir. Bu içtimada yarın
ki grup içtimamın ehemmiyetine mebni öğleden sonra yerine sa· 
bah onda toplanılması takarrür etmit ve grup azalarına ona 
göre tebliğat yapılmııtır. 

Yarınki İçtimaın öğleden sonra da devam etmesi muhakkak 
addediliyor. 

Muamele vergisinin 
maddesi yanbş mı 

ikinci muvakkat 
tatbik ediliyor? 

ANKARA, 16 (Telefonla) - Muamele vergisi kanunu 
ikinci muvakkat maddesinin yanlıt tatbik edilmekte olduğuna 
dair Bilecik meb'usu İbrahim Bey meclise bir takrir tevdi et 
miştir. 

İbrahim Bey bu takrinnde kanunun sarahatine rağmen 
928, 29, 30 senelerinden de müesaesatı amaiyeden muamele 
vergisi istenmekte olduğunu iıaret ederek maddenin sureti 
tatbiki hakkında tefsir talebinde bulunmaktadır. 

manevi olsunlar, hayati bir gaye iı- J 
tihdaf ederler ... Böylece hendesenin 
veya elektrik fenninin teeııüı ve in
kiıafı maddi maksadı izlenüttir di
yorlar. 

Bilmem ama meseli Newton'un 
cazibei arzİyeyi veya Papin'in buhar 
kuvvetini keıfederken faydalı bir İ§ 
görmeğe çalııtıldarmı tasavvur et
mek tuhaf olduğu kadar müıküldür. 
ilmin saiki ötedenberi yalnız teces
süs olmuıtur. lngilizce haftalık "Oh 
aerver" ıazeteei bu yaz bir muharri
rinin bazı alimlerle mülakatlarını 
neıretmİ.fti; ~'niçin çalıfıyorıunuz?" 
ıualine hemen hemen hepıi ıadece 
"aestbetical ,, , [1] yani hasbi bir 

[1] Bu kelimeyi mahsus incilizcede

ki tekli ile yazıyorum j çünkü fransız

cadaki. "eıthCtique" ile türkçedeki «be

dii> kelimeleri hatı"a yalnız aa.n'at cü
zelliıii minasını ııetiriyor; halbuki an· 

1adıiıma cörc tngilizh~r oıı u ilmin has 

biliği için. de kullanıyorlar. 

zevk için olduğunu söylediler. 

ilmin terakkisi inıanların ne aaa• 
delini, ne de refahını artırmııtır; an 
cak onlarnı ''niçin?,, lerine cevap ve
rir. 

Alp Er Bey, Homiros epopeleri
nin, Şehnııme'nin, milli efıanelerin 
ve daha bitçok edebi eserlerin cemi· 
Yet hayatında oynadıkları roldeo 
bahsediyor. Onun söylediklerine ila
ve olarak 1 tal yanların bir millet teı· 
kil etmelerinde Alighierit n.in eıeri· 
nin tesirini hatırlatabiliriz; hatti 
Dreyfus meseleıinin senelerce bil· 
tün Avrupa efkirı umumiyesini ali 
kadar etmesinde, o İte karqan edip
lerin teıiri inkir olunamaz. Fakat 
bunlar davayı halle ki.fi değildir; da· 
ha doğrusu aan'atın yalmz bir cep
hesini gösterir. San'at yalnız bu ba
kımdan ırörüldüğü l3kdirde, Alp Er 
Beyin zikrettiklerinden hiç de aıaifı 
kalmıyacak birçok san'atkiirların, p 
irlerin reddediJmesi li.zımgelir. Me· 
seli cemiyet hayatında bir vazife ifa 



1 
1 

1 

MiLLiYET SALI ti TEŞRiNiSANi 193). 3 
_ @ _ 

Gayrımübadiller 
1 E'konomi 

neye sabırsızlanıyorlar? 
Maarifte 

1 

f 

Buğday fiatlerinde 
tereffü başladı 

3 dershaneli 
Mektepler 
Küçük çocuklar içrn 

büyük bir kolaylık 
Fiat düşüklüğü son zamanlardaki 

/ f.azla müvaredattan ileri gelmişti 
Şehrin uzak ve sekenesi u 

bazı semtlerde üç dershaneli 
ilk mektepler açılması takar
rür etmittir. Çok küçük talebe 

Bir haftadanberi İstanbul 
borsasında muntazaman düt· 
lllekte olan buğday fiatleri dün 
bird entereffü meyli gösteı-mit 
lir. ! 

Dün İstanbul borsasında 
büğday fiatinde bet para teref
fij kaydedilmi,tir. 

Son fiat sukutunun ba9lıca 
ıebebi İstanbulda fiatlerin yük 
seldiğini duyan Anadolu aev
kiyatçılannı ihtiyaçtan çok faz 
l;ı sevkiyat yapmalarıdıı·. İstan 
hula dün 32 vagon buğday gel
"nittir. 

Fransaya yumurta 
ihracatı 

Fransa hükUmeti reımi ga· 
tetede netrettiği bir karama· 
ille ile Fransa'ya ithalat edile
cek yumurta kantenjanını tef· 
kil etmi,tir. 

Bu kantenjan dahilinde yumur 
t;ılann kabukları lizerine akına 
cak şekilde ve iki milimetre bü
Yüklüğünde mühür bulunması· 
lazım gelmektedir. 

Bu arar yumurtalarımız ara 
sında bir karıtıklık husule ge
tirmiştir. 

Mersinin teşrinievvel 
ihracatı 

Mersin limanından mevai
ınin ikinci ayı olan teşrinievvel 
de 647.286 liralık 11 .201 balya 
Pamuk ihrac edilmiştir. Halbu 
ki geçen se.;e ayni ayda 1.344 
hin 886 liralık 18.338 balya pa 
ınuk ihraç edilmişti. 

Bu sene pamuk ihracatı ge
çen senenin dıttı olarak bati 
olmuştur. Bunun sebebi de 
ınahsulün geç idraki ve İster
lin sukutunun husule getirdiği 
neticelerdir . 

Bu sene af yon az ! 
ihracat Ofisinin aldığı ma

lumata nazaran, Afyon Karahi 
sar mmtakasmda bu sene son
hahar afyon zeriyatı yapılma
ınıştır. Sulama suretile pek 
mahdut yetiştirilenler de so
ğuktan bozulmuştur. 

Ofisin istihberatma göre, 
diğer afyon mıntakaları da so 
ğuktan müteessir olduğu gibi, 
zeriyat ta esasen azdı . 

Bu sene Yuğoslavya'da ze
riyat sahası 250.000 dönüm 
tahmin edilmiştir. Oralarda da 
afyon zeriyatının fazla soğuk
lardan müteessir olduğu söy
lenmektedir . 

ltalyada ihracat fazlalığı 
ROMA, 16 (A.A.) - Ağus 

tos ayı zarfında ihracat 730 
ınilyon liretlik ithalata muka
bil 825 milyon lirete baliğ ol
ınuştur. İhracattaki bu fazla
lık ilk defa olarak müşahede e 
dilmektedir. 

Alman borsalan ne 
vakit açılacak? 

BERLİN, 16 (A.A.) - iki 
aya yakın bir zamandan beri 

fasılasız surette kapalı bulu- ler uzaklara gidemediklerinden 
nan Alman esham bornlarıD> ve her yerde bet ımıflı ilk 
nın yeniden açılması için yapı· mektep açmak fazla masrafı 
lan mücadele devam etmekte- mucip olduğundan bu tekil 
dir. Pazar günü Berlin borsası muvafık görülmektedir. 
idare komitesi borsa binalarına f l 
girilmesi ve orada serbest mu- Çocuklara açık ı m-
ameleler yapılması için hükU ler yasak! 
metten mezuniyet talebini mu- Maarif idaresi mekteplere 
tazammın bir takriri ittifakla mühim bir tamim göndermit
kabul etmi9tir. Borsaların kü tir. Son zamanlarda bir çok 
şadım teshil edecek muhtelif mektep talebesi hatta muallim 
tedbirler derpit edilmittir. Me- !eri refakatinde olmak üzere 
seli mecburi icraların men'i ve 
yahut arzları tanzime memur açık filimlere gitmektedirler. 
hususi bir sandık ihdası gibi İlk mektep talebesinin dahi ba 

yat bilgisi tatbikatı için sine
fakat bu projeler müphem kal- maya götürüldükleri ve açık 
mıştır. Zira Raihabank esham filmler seyrettikleri anlaşılmıt 
borsalarının yeniden açılması 
na şiddetle muarız bulunmak- tır. 
tadır. Badema 18 yatından küçük 

Almanyanın ticaret 
bilançosu 

BERLIN, 16 (A.A.) - Al 
manyanın teşrinievvel 1931 a 
yma ait ticaret bliinçosu 183 
milyon marklık bir matlup kay 
detmittir, hatta tamirat tama· 
mile yapılmış olan ayni teali 
mat nazarı itibara alınırsa bu 
mikdar 396 milyona baliğ ol 
maktadır. 

Kambiyo Borsası 
!sterlin 797,00 · Kuron 15,98,75 

Dolar o,•7,22,57 Şlllnf: 

frank 12,06 Pezeta 

~f.~k B. ~,:.: 
1 
:~:1~m•rt _1.99,32 

Drahmi 38,25 Penga 3,13,48 

l'rank 1. ı,40,25 , Ley 79,00 

Le.. 12,69,~ lf Dinar - 26,96 

fıorta 

Borsa 
harici 

1,17,68 Çervoneç 

J Altın 
1 

Mecidiye 
Banknot 

924 
51,00 

269 

Esham ve Tahviliıtın nevi 
1'111ıruı dahlll 95,00 
Düyunu muvahhldt: 53,00 
kframJyefl Demlryollan 2,65 

_____ ....... ·---·-........ ._ ......... _ 
Maliye müsteşarı 

dün geldi 
Maliye müsteşarı Ali Rıza 

B. Avrupadan avdet etmiştir. 

çocuklar kat'iyyen sinemaya 
gidemiyeceklerdir. Bundan bat 
ka ders aaatleriı talebenin mek 
tepten kaçarak sinemaya git
tikleri anlaşılmıştır. Sinemalar 
mektep saati zamanlarında ta
lebeyi kat'iyyen almayacaklar 
dır. Bu gibi talebe hakkmda 
takibat yapılacaktır. 

ilk mekteplerde 
teftişler 

İlk tedrisat müfettişleri bu· 
günden itibaren yeni ders sene 
ıi umumi teftişatına başlaya
caklardır. 

Hukuk doktora sını
fında dersler 

tik mekteplerde talebe okut 
turmak için tertip edilen harf 
levhalarının tab'ı devlet matba 
asnıda ikmal edilmiş ve mek
teplere tevzi edilmiştir. 

Eczacı talebesinin 
senelik hongresi 

Eczacı mektebi talebe cemi 
yeti senelik kongresini dün es 
ki Türk ocağı binaamda saat 
16 da aktetmiştir. Kongrede 
bir senelik mesai raporu okun
muş ve yeni idare heye'ti inti 
babı yapılmıttır. 

Esrarkeşin karısı 
Samatyada; esrar istimalin• 

den dolayı mahkum olan zev
cine esrar götürmekle maznun 
Zihniye Hanım dün ağır ceza. 
da muhakeme edilmiş ve iki 
ay hapis ile 5 lira para cezası
na mahkiim edilmiştir. 

Gayrımübadillerin sa
bırsızlığı artıyor mu? 

••••••• 
Ziraat bankasında toplanan paranın 
tevziine şiddetle intizar ediyorlar 

Gayri mübadiller takdiri 
kıymet komisyonu kıymetleri 
mahallinde takdir edilen mü
sakkafatın dosyalarını ikmal 
etmiş gibidir. Arazinin kıymet 
!eri evvelce burada tesbit edil
mit olduğundan bugün için kıy 
met takdiri muamelesi ikmal 
edilemiyen yalnız bazı küçük 
müsakkafat sahipleri kalmış
tır. Bunlara ait muamelelerin 
ikmali ise kıaa bir zaman me
selesidir. 

Esasen bu küçük emlik için 
ayrıca kıymet takdirine de lü
zum görülmemektedir. Küçük 
emlik sahiplerinin ellerinde 
mevcut tapu ve sair vesaiki bu 
rada yapılacak kıymet takdi
rinde esas olacaktır. 

Takdiri kıymet muamelesi 
ikmal edilmit olan gayrf mü· 
badillere hükiımetin kabul et
tiği yüzde yirmi istihkaka mu 
kabil alakadarlara bonolar le• 
zi edildiği malumdur. Bu tev
ziatın hali arkası alınamama
sı, küçük emlak sahiplerine ait 
dosyaların henüz takdiri kıy
met komisyonunun tasdikine 
iktiran etmemesinden ileri gel 
mektedir. Bu yüzden küçük 
emlak sahipleri çok sıkışık va
ziyete düşmüşlerdir. 

Alakadar mehafilden aldı· 
ğımız maliımata göre hükiıme 
tin. kabul ettiği yüzde yirmi 
nisbetinde istihkak, İzmir 
ve havalisinde kıymet\ takdir 

. " olunan Yunanlı emvali11Jn kıy-
metine muadil farzed,ilınekte
dir. Yani bütün gayri mübadil 
!erin alacaklannın yektlı'ıu 25--
30 milyon lira arasmdaClır. 

lzmir ve havalisindeki Yu
nanlı emvali de 6 milyon lira 
tahmin edildiğine nazaran bu 
altı milyonluk emlake karşı
lık olarak gayri mübadil mat
li\batmın ancak yiizde yirmisi, 
yani beşte biri istihkak haline 
kalbedilmiş oluyor. 

Temennileri hulasa 
Gayri mübadillerin temen

nilerini bir kaç noktada hüli
sa etmek kabildir: 

de alacağına dair de bir ümidi 
bulunmamasıdır. 

İkinci tikayet noktası bono 
larm kıymeti hakkında müey
yit bir kuvvet bulunmaması· 
dır. Bugün için gayrimübadil 
bonoları kıymetçe çok dütkün 
dür. 

Piyasada bazı sarraflar tara 
fından yüz liralık bonolar 22-
23 liraya kadar mübayaa edil
mektedir. 

Gayrimübadillerin iddiasına 
göre, bonoların borsaya kabul 
edilmes' dahi vaziyeti kurtar
mayacaktı. Mevcut kanaat fU· 
dur: Yunan emlakine fahit 
kıymetler konulmuttur ve kıy
met takdir edilirken maim a
morti bedeli, getirdiği icar na
zarı dikkate almmamııtır. 

lzmirde ayda ancak 100 li
ra ic:ar getiren bazı mülklere 
30--35 bin lira kıymet takdir 
olunmuttur. Halbuki bunlann 
emlakçilik noktai nazarından 
12-13 bin liradan fazla kıy
metleri yoktur. 

Bu vaziyet karşısında küçük 
istihkak sahipleri İzmire gide
rek müzayedelere i§tirak et
mek cesaretini kendilerinde bu 
lamadıklarmdan bonolarını 
yüzde yetmiş beş eksiğine, da
ha doğrusu yok pahasına elle
rinden çıkarmağa mecbur ol
maktadırlar. 

Gayrimübadiller, bir sene
den beri Ziraat bankasında 
toplanan Yunan emlaki ıcar 
bedellerinin tevziini sabırsız
lıkla beklemektedirler. 

Maarif cemiyeti 
Kongresi 

Bir sl!nelik faaliyet 
tetkik ve yeni idare 
hey~ti intihap edildi 
İstanbul maarif cemiyeti 

hey'eti umumiyesi dün saat 17 
de C. H. fırkası merkezinde se 
nelik kongresini aktetmiştir. 

1 - Mübadille~e lzmirde Kongreye cemiyette aza bulu-
tahsis ve teffiz edilmiş olan ve nan darülfünun müderrisleri, li 
kanunu mahsus mucibince ken se müdürleri de iştirak etmit
dilerinden istirdat edilemiye- ı tir. 
cek olan Yunan!• emvalinin Kongreye cemiyetin lstan
kıymetine muadıl mübadil em bul mümessili Cevdet Kerim 
liki. B. riyaset etmiştir. Cemiyetin 

2 - Mübadillerin istihkak bir senelik faaliyeti hakkındaki 
bakiyyelerine mukabil tasfiye rapor okunmu~ ve İzahat ve. 
kanunu mucibince kendilerine rilmiştir. Bilhassa önümüzde
tahaisi kabul edilmit olan mü- ki sene yurda yatırılacak tale
badil ve firari Rum ve Erme- be mikdarı için mühim müzake 
ni emvali metrukeden artacak rat cereyan etmiştir. 
olan emlak. Yeni idare hey' eti intihaba 

3 - Hazine uhdesinde bulu 
nan araziden işlenebile~k ve 
işletilebilecek olanlar. 

Gayrimübadillcr, bu emva
lin, kendilerine tahsisi halinde 
matluplarının tevazün edeceği 
fikrindedirler. 

Gayrimübadillerin asıl ta
zallümünü mucip olan nokta, 
Yunanistanda bıraktığı emva
lin tamamını alamaması ve iler 

tı da yapıldıktan sonra kongre 
geç vakit nihayet bulmutşur. 

Nakzen muhakeme 
F eridiyede ev sahibesi Şük

ran Hanımı ebediyyen malul 
bırakacak ~ekilde yaralıyan sa 
bık jandarma Mehmet, evrakı 
temyizden nakzen geldiği için 
dün ağır cezada tekrar muha
keme edilecekti. Mehmet ve· 
kil tt· tmadığını söylediği için 
dava talik edildi. 

ettiği muha!<k3k ?lan mimari kurtu· j ile muvazzaf .olanlar, öbürü böyle j n.i bu bir san'a~ eıerinde. fikrin, hiı- j ne? "T;iomph~, a kaf~~e bulsa o za- j dece ~iirin, san';tın gözle gö~ülen, j 
lu~ ama r";'ıın, _bilhassa_ Japonla~m k~yıtlarla baglı olmad~n. çalı~~':'la~. sın, mananı'! bır kıymeti. yoktur, ara man san'atkarlığı'.'ı .gostermiı olur. kulakla duyulan güzelliklerine bağ. 
o ınce resımlerı ~!ılmal!a. mahkum B.ır ~ımı!.~~ Er Beyın ~ıte<;figı gı- nılacak yegane ıey tekildir. Şiirde Bir kahramnın, bır aşıkın haleti ru- lanıp fikirle, hisle anlaşılanlarıru in
olur. Sbakespeare ın tanhı dramla- bı, guzelliğı bir gaye değil, bır va11- ıekil yapan da kafiyedir nazım ı.a..,. hiyeı.İni tahlile kalkacağına .mesela kar ettiler. Gautier: "Ben, indinde 
~ k1;1r_tulur; fokat Othello, , ~amlet, ta ~yanlar; ?bü~ü o~~· ön.ünde her iclinin hakkile tatbikidir'. Şekil ne ka "pantoum., ıeklini fransızca ıiire de harici ftlem mevcut olan bir ada
ilh. ıçın yer kalmaz. Goethe YI ne ya- ıeyın feda edılebilecegı yegane gaye dar zor olursa eser 0 nisbette gÜzel- tatbik etı.in! mım" (2) derken dabill ileme iti
parsınız? R~cine ne olur? tel~k~i ~denl.~r. Bu iki sınıf ara~ıncla leıir. Bunun için Gautier ve tilmizle- Bunun, daima tekrar edilen bir barı olmadığıns d~ söylemek istiyor 

Mamafi san'atm cemiyete hizmet d~'?1 ~ır mucadele; daha dogruıu ri nadir kafiyelere "ballade sonnet izahı vardı., Pırlantanın temizliği, du. 
etmeıi lazungddiği fikrinin tarihi bır ıslıhfaf var. v.ı.,, gibi zor ıekillere mdtundur. büyüklüğü, kuyumcunun elinde o- Biz, san'atın insanlan terbiye et
bir hakikat olduğu inkar edilemez; Alp Er Bey, nn'atın hasbiliğini Banville, Moliere'i pek sevmez, çün- lan bir şey miclir? Altının ayan iı- mekle muvazzaf olduğunu kabul et
bugünkü haabi san'at teliikkiıi niı- i~ia edenlerle "San'at san'at içindir., kü büyük komedi şairinin kafiyeleri tediği kadar yüksek olsun; bunda miyenler, onun beşerin bütün yük
beten yenidir. Bunl1, yani san'atin dıyenleri de biribirine karı§hrıyor; mukayyet değildir. Gautier, Racine' kuyumcunun ne mahareti vardır? sek faaliyetleri gibi hasbi olıruuını 
ilim gibi her türlü hizmet kaydından bu hususta yalnız değildir, muharrir in bir tek mısraını beğenir: "La fille O, çakıl taıını teneke halkaya yer- istiyenler, Gautier ile de beraber de
azade, tamamile hür bir faaliyet 18• !erimizin ekserisi bu hataya diitüyor de Minoı et de Paı.inhae ... Alfred de le§tİrip de güzel gÖıterebiliyor mu? ğiliz. lnsanl~rın hislerini, ihtirasla
yılmasmı, modern cemiyetlerin eski lar. Çünkü Tbeophile Gautier'nin Muuet tair cJeiildir, çünkü bir 11111- Asıl kuyumculuk İ§te budur. rını tahlil etmek; bunları ahenktar 
!erine karşı bir faikiyeti telakki ede- sözü türkçeye iyi tercüme edilme- raını: "Oh folle que tu eal., diye bi- Asıl f.İİr de ••kiden beri tekrar şekiller içinde ifade etmek ,,. bunu 
biliriz. Bir alim naaıl hayrı ve ıerri mi§tir. "L Art pour 1 art.,, Bu hü- tirmiıtir; halbuki fransızcanın na- edilen sözleri güzel, mukayyet lıafi. sırf teceHÜs sevkile yapmak... lıte 
nazarı itibare almadan sırf mevzuu- kumdeki iki "art., kelimeıinin biri zun kavaidine a-öre, "tu es,. de oldu yeli bir manznmeye koymaktır. san'atm gayesi! 
na kendi boğuluyor, ancak onun ha- majuıküJlle, öbürü küçük harf ile ya ğu gibi, seıli bir harfle biten bir ke- 2 - EdebAı zevk 
kikatini düıünüyorsa bugÜn bir san' zılmıtlır; çünkü birincisinde ''nefis Iimeden ıonra aesli harfle ba•lıyan Vakıa •L' Art pour l'art» diyen-

.an'atlar ı"kincı·ı· d " t ' ler indinde de san'at hasbidir-, fakat 
•tlıirın da öyle ~·lı•maaını kabul e- " • ın e zanaa " ma- bir kelime gelmez! •· ,_. ' nası kasdol t san' atın hasbi oldug' unu iddia et-
aıyoruz. O kadar ki bügün ı"kı" sınıf unmu§ ur. Fikrin, hissin .ni7 elli<n ~irin aan' mek, muh~kkak onlara ı"ltı"h k t 

· • · oru · bir "Güzel san'atlarda asıl olan, sa- atkiirlığı ile aliib&"r d;ğ;İdi,. Yeni mek değildir. Onlar, san'attan° in:..: 

"Muhit" mecmuaıını bilmem. o-

(2] "Je au ıs un hommc oour qui ı~ 
M l""'rl r r - .. ~-· ı- PT t • ot 

Vilayette 

Yalo'Va 
Yolu 

Yeni yolun inşaab 
bitmiştir 

( 

Yalova iskelesi ile Kaplıca
lar arasında ormandan geçmek 
üzere inta edilmekte olan yeni 
yolun ferşiyatı bitmiştir. As
falt kısmı kalmı§tır ki, sene ni 
hayetine kadar burası da ikmal 
e4'ilecektir. 

Bu yol, eski yolu iki kilo
metre kısaltmaktadır. Maama. 
fih eski yol muhafaza edilecek 
ve boradan da istifade edile
cektir . 

Yalova - Karamürsel 
otobüsü 

Yalova belediyesi Yalova
Kaplıea - Karamürsel otobüs 
imtiyazını almağa karar ft'I'· 

mittir. 
Bundan maksat halka btr 

•uh•lettir. 

Kilise dehlizi 
Y alovada Paıi. gazinoıa ar 

kasında çıkan münbedim bir 
kilise dehlizi bulunm11ftu. Bu
rada hafriyata devam edilmek
tedir. 

Yalova kaymakamı 
Yalova kaymakamı tehrimi 

ze aelınit ve Vali muavini Faz 
h Beyi ziyaret etmittir. 

Spor 

Sipahi ocağındaki 
yarışlar 

ı - Sipahi Ocağı tarafından bÜ· 
yük bir halk kütlesi huzurunda ya
pılan atlı müsabakalarm ikinciıi bu 
cuma günü mezlı:ür ocak lıonfrr mey 
danında icra edilecektir. 

Birinci mevkün ve mevkii mahsu
sun kavıi Sipahiocağınm küçük kav 
aidir. 

2 - Birinci hafta birinci, ikinci, 
üçüncü gelen atlara muayyen mini 
ler yükseltilmek değiıtirlmelı sureti 
le handikap tatbik edilecektir. Mani 
eıerleri, şekil ve cesametleri tama.mi 
le tebdil edilmi§ ve daha heyecanlı 
bir t"kle sokulmuş ve bir çok yeni 
tekilde miiniler ili.ve edilmiıtir. 

3 - Müsabakaya iştirak eden at
ların nı•fı parkoy döşay usulü üzere 
icra edilecektir. Bu tarzı tasnif; kon
fur heyetinin atlarının hem ıni.ni at
lamdaki maharetlerini ve hem de 
süratlerini meydana çıkarmalı için 
kabul edilmiı bir usuldür. 

Hamdi Emin Heyin 
mektubu 

Efendim, 
Gol gazetesinden naklen neşretti 

ğiniz bazı yazılara kartı cevabıma sü 
tunlarınızı açmak lütfunda bulundu
junuzdan dolayı arzı t*lıkür ede
rim. 

Bu memlekette, Gol gazetesi mu· 
hariri Refik Osman Beyin karakteri 
ni bilmeyen sporcu yok gibidir. Bu 
itibarla onu bu sütunlarda tahlil et· 
mem alakadarlara yeni bir şey öğret 
miş olmayacakbr. 

Gol gazetesini alıp okumam. Yal
nız bu zat, tarizkar bir yazı yazdı 
mı adresime lutfen bir nüsha cöncle 
rir, ben de bir göz gezdirir ve sepe
te atarım. 

Spor hayabnda hin bir kapının ipi 
ni çeken ve nezih •porculuk camia· 
ıında itibarı kalmayan bu adamm ya 
zılanna ciddiyet ve ehemmiyet atfet 
mek doğru•u eliınden gelmiyor. 

Muhterem gazetenizin sütunlarına 
intikal etmesi ve sırf insani bir •ecİ 
beye taalliılt: eylemesi itibarile bir 
noktayı tavzih etmek isterim: 

Bundan sekiz sene eyyel Olimpi
yattan dönerken hastalanan arkada
ıımız Kamil Beyi trenden indinneğe 
mecbur kalmıttık ve lıendiıine arka
daınruz Kemal Rıfat Bey terfik edil 
mişti. Hatırladığıma göre Kamil B. 
İyi olup memlekete döncLiü vakitKe 
mal Rifat Beyin hizmetinden, arka 

Çocuk nasıl 
Kundaklanır? 

Himayeietfal cemiye· 
tinde anneler içtimaı 

Himayei etfal cemiyeti an
lere birliği hey'eti umumiyesi 
dün merkez binasında içtima 
etmittir. İçtimaa birlik reisi La 
mia Refik Hanım riyaset et
miştir. Doktor Semiramis Ha· 
nımın teklifi üzerine küçük ço 
cuklara kundak takımlarını na 
sıl yapılacağı ve nasıl sarılaca
ğı haklnnda mufaaaal ve fen
ni bir talimatname yapılması 
takarrür etmittir. Bu talimat
name daha ziyade annelere bir 
rehber olacaktır. Talimatname 
ikmal edilince fazla mikdarda 
tabedilecek bütün annelere da
ğıtılacaktır. Eserde tatbikata 
ait ameli l'ftimler de buluna
caktır. 

Belediyede 

Tiyatro mektebi ted
risata başladı 

Belediyenin tiyatro mekte
bi dünden itibaren tedriaaaa 
başlamıttır. 

Otobüs imtiyazı 
Dünkü Cümhuriyet gezete

si tehirdeki bütün otobüs imli 
yazının tramvay tirketine ve
rileceği hakkında bir haber ne, 
retmitti. Belediye mebafilincle 
böyle bir şeyden ademi malu
mat beyan edilmektedir. 

Fiat listeleri teftiş 
ediliyor 

Kaymakamlıklar lokantalar 
ve sinema gibi müesseseleri tef 
tişe başlayarak fiat listelerini 
tanzim ve tasdik ettirmiyenler 
tesbit edilmişlerdir. Bunlara 
para cezası kesilecektir. 

Kaydedilen hizmetçiler 
Müstahdeminin belediyeye 

kaydı için verilen müddet dün 
bitmişti. Fakat son günde mu 
amelelerine batlanarak ikmal 
edilmiyenlerin de kaydı yapıl
ması takarrür etmiştir. 

Terkostan şikayetler 
Beyoğlu Ye Şiıli sakinleri 

namına belediyeye müracaat e 
dilerek terkosun son zatnan· 
larda gündüzleri de kesildiğine 
dair şikayette bulunmuıla"rdır. 
Belediye suyun niçin kesildiği
m tetkik edecektir. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmeğe 20 para 

zamla 7,2 ve francalaya da 
11,5 kurut fiat konmuştur. 

daıliından ıiiknınla bahsetmitti. 
Binaenaleyh lauta bir arkadatın ec
nebi cliyarmda :rabm: batına terkecli 
lerek benim Viyanya a-itmit oldu
ğum teklinde g&terilmek İstenen bu 
hadisenin hakikati bundan ibarettir. 

Bu vesile ile ıanu ela iliiveye lü
zum cöriiriim lıi feden.ıyonlar an
cak umumi merkez ve kona-reye kar 
t• mes'uldür ve biz lıoı meı'uliyeti 
müdrikiz. 

Hürmetlerimi talulim eylerim elen 
dim. 

Futbol federasyonu reiıi 
Hamdi Emin 

Beşikltlfl•lt.i •slcrim 
13 Tqrinisani 1931 cuma cünü 

Harbiye • Bqiktaı kulüpleri kılınç 
taknnlan arasmdaki tqriki müaaba· 
ka neticesi: 

Harbiye tak.on: Halim, Cahit, Ke
nan Efendiler. 

Betiktaf kulübü: llbami, Raif, Ni. 
bat Efendilerden müteıekkilcli. Be 
ıikla§ kulübii 3 e kartı 6 galibiyetle 
ve 34 vuru!& kartı 38 vuruıla galip 
gelmiştir. 

lıuyor musunuz? Ta.kip etmiyorsa- j hükme sevlıeden, Arnold Bennett'in 
nız haksızsınız. Güzel, fevkalade ol· o günlerde okuduğum küçük bir ki
duğunu iddia etmiyorum; bilakio, tabı, '"rhe literary taıte" i olmuştu. 
bütün magazinler gibi o da ıinirimc Ahm t C Be d B ,. 
dokunuyor. Resimsiz, modelsiz bir . e evat y e ennett ın 
mecm h mıf lıari d ,.,1 al o kitabını okumuı, onun ana hatla-uaya; er • e egu y ... " . ,, • • . 
nız edebiyat ve fikir aşıklarına hi- rı.?ı Muhit !" 1/ 1.1/ 1931 tarıhlı 
tap edecek, karilerini terbiyeye lıal- nuı~sınd~ ~~sa edıyor ve yazısı
kışınıyacak bir mecmuaya, ah! ne ru ııoyle bıtınyor: 
zaman kavuıacağız? Evet, "Muhit'' "Bu derin mülahazalar üzerino 
le bir magazindir; fakat onu okuya- pek tabii olarak durup dütünüyo
cak .ıursanız insanı •lik..ıar eden ruz: Bizde "Klasik" edebiyatçılar 
bazı yazılar arasında birkaç da yeni n eoerler var mıdır ve hangileri. 
pir İsmi öğrenirsiniz. dir?" 

Bilmem hatırlarda mı? aiti ay Ahmet Cevat Bey, zannederim bu 
kadar oluyor, bu gazetede "Mukav· suale kendi cevabını verecek; bil. 
va Mabet" iı.imli bir yazım çıkmıt- mem o da benim vardığım neticeye 
ti. Onda ·• bizim bazı güzel şiirleri- mi varacak, yoksa Türk edebiyatını 
miz ve iyi şairlerimiz olmakla bera- kurtarabilecek mi? Her halde "Mu· 
her bir edebiyatımız o1madığını; hit" in kanunuevvel numaraımı ben 
çünkü sadece eıki ve yeni Türk ta· sabırsızlıkla bekliyorum. Burnum• 
irlerini okumakla insanda güzeli çir- güzel ve hiç bir İş<' yaramaz mÜna· 
kinden farkeden hassanın vücut bu-

kaşalar koku•u geliyor! 
- _ .... ~.-- -·· :'" ..... ..! ......... n .... : ı. 
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1 
Askeri fabrika· ı Yeni ne,riyat: 

lar ilanları Poli Anna 
Eleonor Parter tarfından yazılıp ln
gilizceden Vedide Baba Hanım tara

srıı 

Ti 
17 TEŞRiNiSANi 1931 

iDAREHANE - Ankara cadd.,. 
oi No: 100 Telııraf aclrelİı Milliyet, 
lstanbuL 

İhtiyarın ölüsü 

As. Sn. Mp. için bilmimaoka
sa alınacak aşağıda muharrer 
11 ıkalem seb:ııenin evvelce •· 
lan edildiği veçhile 11 - Teş. 

fından tercüme edilen bu roman in~ 
tiıar etmi§tİr. Tavıiye ederiz. 

Le Chacheur d'Ondes 
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Telefon numaralan: 
ı4310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 

G Türkiye için Hariç için 
3 •ylığı 400 kunıı 800 kunıt 
6 .. 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

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

Gazetem.iz ilinların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşil köy rasat merke

zinden alınan malumata 
göre bagiin hafla kısmen 
bulutlu olacak fle ruzgdr 
garptan mut•dil esecek
tir. Diin tazgikı nesimi 
761 milimetredir. Azami 
suhunet 17 asıarl 9 san
liıtro.ttır .. 

lfELEiltal 
Ağız kokması ! 
Bayılırım pastırmaya ... 

(Va • Nu) dünkü Ak,am'da 
(Pastırma yazı) tabirini gayrı 
şairane bulmaaına rağmen ben 
pastırmaya bayılırım. Hatti. 
(Va • Nu) nun da bayılacağı
na eminim .. Sucuğa da öyle .• 
ille terator için deli olurum .. 
Y.a cacık? Allahım o ne lezzet, 
ne nefasettir!? İmam bayıldı
yı pek severim, bol soğanlı pi
yaza hiç dayanamam.. Lakin 
gel gelelim adabı muaşeret in
sanın ağzının sarmısak soğan 
kokmasını meneder.. Ben de 
bu güzelim şeylerden mahrum 
kalırım .. 

İyi amma. insanın burnu 
keskin olursa her yemeğin ko
kusunu yiyenin ağzından alır .. 
Sonra ne yiyebiliriz. Ağzı kok 
madan yenen .. İki şey var
dır. Dayak ve rÜ!vet .. Onda da 
atan ile verenin ağız kokusu 
çekilmez .. 

Kürk meselesi 
- Kürk ucuzlamış diyorlar 

dı .. İnanmamıştım.. Doğru i
miş .. Ya tavşanın kepazeliği? 
Atçı dükkanlarıııa kadar düş
müş! .. Ne hikmet bilmem? 

- Evet!.. Ben de dikkat e
diyorum .. Mahallede kedi kal
madı .. Ne hikmet bilmem? 

Meyhanede 
Senelerden beri - kaç sene 

olduğunu söyleyemem - gaze 
te okurum .. Zabıta vak'alaruıı 
okurum .. Haberler hep meyha 
nede kavga çıktığına dairdir .. 
Ne olur, şu mübarek yerde bir 
de dargın barıştırma, itilaf edi 
!iş gibi sulh ve salaha ait ha
reket olsa ya!.. Hayır .. Bir ka 
deh atan kediler, arslan kesilir 
ler .. Dünya gözüne kan kırmı
zı görünür .. Önüne gelene çat
maya başlar.. Ve nihayet da
yak yiyip rahat eder. Ertesi 

Karı koca, artık hayattan 
çok ıey beklemiyorlar ve çok 
şey istemiyorlar. İratları da ol 
duğu için refah ve sükun için
de, uzak bir yerde köy hayatı 
yaşıyorlar • 

Ara sıra gidip kendilerini zi 
yaret ederdim. Bir gün gitti
ğim zaman, dostumun zevcesi 
bana yaşlı ve kısa boylu bir a 
dam gösterdi: 

- Büyük babam, dedi, bi
lir misiniz kaç yaşında? Dok
san iki .. 

Halbuki ihtiyar adam hiç 
bu kadar görünmiyordu. İyi 
konuşan bir adamdı. Dinçti. 
Hiç sıhhatinden şikayet etmi
yordu. Bize birçok §eyler an
l&ttı . 

Sonra dostumun zevcesi ba 
na dedi ki: 

- Büyük babamı buraya 
getirdik. Artık bizimle otura
cak. .Kendisine bakmak için 
böyle lazım ge.ldi. Hasta veya 
kötürüm olduğu için değil, gö 
rüyorsunuz ya ne sağlam a
dam. Fakat bulunduğu yerde 
yanlızdı. Bir gün bir kaza ola
bilirdi. Buraya gelirken birçok 
eşya getirdi. Bizim bu eşyala
rı alacak yerimiz bile yok. Ken 
disine bir oda ayırdık. Şimdi 
bu odadan dışarıya çıkmıyor. 

İhtiyarın torunu olan kadın 
daha birçok şeyler anlattı. Fa
kat bunları niçin söylüyordu. 
Ben ihtiyarın aleyhine bir hü
kum almak için mi? Belki .. 
Çünkü ihtiyar söylenen eşya
dan ayrılmak istemiyor. Bu da 
pek tabii değil midir? Bu eski 
eşyada hep adamın mazisi var. 
Her biri o maziden bir parça .. 

Şimdi kendisine verilmiş 
bir odadan hiç çıkmaması da 
hep o maziyi düşünmek, o ma 
zinin içinde yaşamak içindi. ...................................................... 
gün bu hadisenin asarını yü
zünde gözünde gördüğünüz za 
man: 

- Allah cezasını versin. Gö 
zümü gece kapıya çarptım .. 
der .. Bu kadarcık tevili hoş 
görmeli .. Ben bu şekilde kapı
dan dayak yemiş ne sarhoşlar 
bilirim! 

Fiat listeleri 
Yarabbi sen bilirsin! Sen bi

ze acı! .. Etrafa bakınız!. Bele
diyede bir telaştır gidiyor: 
"Fiat listesi tanzim edilecek,, 
"Fiat listesi tasdik edilmiş 
mi?,, "Yeni müesseseler fiat 
listesi yapacaklar, yapmışlar, 
yapmamışlar., velhasıl bir fiat 
listesisidir gidiyor .. 

Bu fiat listesi lokanta ve bi 
rahanelerin listesidir. Ya efen
dim; et fiatı hem de ihtikar yü 
zünden almış yürümüş .. Yarın 
öbürgün koyun eti yiyenlerin 
isimleri gazetelere geçecr': .. O 
nun listesi yok mu? .. Karileri
me soruyorum.. Etrafında bu 
kadar gürültü edilen fiat liste
sinden ne anladılar, ne istifa
de ettiler ve hiç bir yerde te
sadüf edip mündericatından 
feyz aldılar mı? .. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 81 

ıt 

e 
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BAŞI DÖNÜ~.~~~ 
Refik Cemal, mütemadiyen 

ı Muhteşem Nihat Hanıma kur 
ı yapıyordu : 

1 ı - Aman, Hammefendici
E ! ~im, ne nefis dansınız var! 

3 - Öle mi buluyorsunuz? 
ı - Vallahi hayran oldum: 
f l:lu enfes vücut, bu şedövr oy
r ııayış!.. 

- Çok naziksiniz. 
- Billahi nezaket değil: 

4.ynı hakikat .. 
:. - Ahmet Nebil Beyle eski 

den mi dostsunuz? 

z 
- Gazetede tanıştık. 
- Bu beraber oynadığı ha-r• ., 

d ıtımı tanıyor musunuz. 
- Hayır. 

, - İşte asıl kur yapılacak 
51 h d anım ... 
d - Ama yaptınız: şaşkın bir 

piliç ..• 
- Öylemi buluyorsunuz? 
- DeiHlmi va? 

- Evet, amma pek taze •. 
- O kad ... r tazesi de toy o-

lur. 
- Varsın olsun. Öylesini 

baştan çıkarmakta da baıka 
bir zevk vardır. 

- Benim zevkime uymı
yor. 

- Benim hatırım için çalı
şın ... 

Refik Cemal şaşırdı: 
- Nasıl? Sizin hatırınız i

çin mi? Neye çalışayım? 
- Bu hanımı baştan çıkar-

mağa .•. 
-Neden? 
- Sinirlerime dokunuyor. 
-A! 
- Evet. Bu kadar sersem-

lik beni kızdırıyor. 
Refik Cemal, maksadı an

lar gibi olmuştu. 
- Baş üstüne. emreclersi

r iz ..• 

- Fransızcadan -

İhtiyar olduğu için kendisinin 
yaşlı bir kedi gibi bir köşeye 
atıldığını kendisi de anlamış
tı. 

Diğer ziyaretlerimde kendi 
sini görmez oldum. İhtiyar bir 
adam kimse ile görüşmek iste 
miyordu. Bu evde bir tarafa 
atılmış gibiydi. 

Lakin ben mutlaka onunla 
görüşüp dost olmağa kararver 
dim. Bir gün bilhassa bu mak 
satla oraya gittim. Orada ge
rek dostuma, gerek zevcesine 
maksadımı söyledim. Benimle 
ihtiyarın samimi olacağını pek 
zannetmiyorlardı. 

Hakikaten odasına girdi
ğim zaman aramızda bir müd
det soğuk bir hava esmedi de· 
ğil. Sonra git gide ihtiyar ba
na karşı samimi ve sevimli ol
du. Sözlerinden anlıyoı·dum 
ki, artık ölümü bekliyor ve is
tiyordu. 

Bir müddet sonra çok İyi 
dost olmuştuk. Bir sabah hasta 
lığını haber aldım ve gittim. 
Yatağında ağır bir hasta halin 
de yatıyordu. Hekimin dediği 
ne göre artılc birkaç saatlik öm 
rü kalmıştı. Dikkat ettim. Has 
ta benim gelişimden çok mem 
nun oldu. Başı ucunda duran 
torununa karşı hiç sevimli ve 
minnettar görünmiyordu. Va
kit vakit genç torununa tebes
süm ediyor, fakat onu kendine 
doğru çekerek, bir büyük baba 
nın son dakikasıııda torununa 
göstereceği şefkati gösteremi
yordu. 

Kendi kendime düşündüm: 

- Hakkı var. Bu evde ona 
menfa hayatı geçirttiler. Ken
disini odaya kapıyarak torunun 
dan ve kocasından uzak yaşa
dı. 

Şimdi ölürken de onlardan 
uzak kalmak isteyor. Sağlam 
bir iradesi var. 

Torunu büyük babasından 
son dakikada derin bir memnu 
niyet hissi izhar etmesini bek
liyordu. Kadının bu intizarı 
beyhude oldu. 

Nihayet akşam olmuştu. 
Bir aralık odada hasta ile yal
nız ben kaldım. Onun daha bir 
müddet yaşıyacağmı tahmin e 
denler dışarı çıkmışlardı. 

İhtiyar, odada benden baş
ka kimse kalmadığını anlayın
ca derin bir "Oh!,, Çekti. Son 
ra gözlerini kapadı. 

Ölmüştü .. 
Ah, bir tarafa atılan ihti

yarların bu gizli ve af etmek 
bilmiyen kinleri yok mu! Bu, 
müthiş bir şeydir. 

sani tarihinde icra edilen mü
nakasada müteahhitler tara
fından teklif edilen fiatlar mü
tedil görülmediğinden 21 Teş. 
sani 931 T. de tekrar münaka
saya vaz'ma ıkarar verilmiş ol
makla taliplerin yevmi mez
kurda saat 14 ten 16 ya kadar 
As. Sn. Mp. inde müteşekkil 

SA. AL. KO. nuna müracaat 
eylemeleri ilan olunur. (3850). 

Kilo Cinsi 
360 Semizotu 

1995 İspanak 
1555 Pırasa 

980 Lahna 
2840 
105Q 

90 
78Q 
190 
40 

260 

Patateş 

Kuru sova 
Maydanoz 
Taze bakla 
Taze sovan 
Dereotu 
Sakız kabağı 

Kilosu 
3300 

• * * 
ismi 

Bir kaynamrş bezir ya
ğı 

2000 

2000 

İki kaynamış bezir ya
ğı 

Çiğ Bezir 

700 Kuruşun üstübeci 

100 Çi~o üstüıbeci 

170 Kaba üstübeç 

2115 

2730 

Toz sülüğen 

Neft yağı 

Yukarıda müfredat~azılı 
boya malzemesinin pazarlı

ğında teklif edilen fiatlar pa
halı görüldüğünden pazarlığı 

18 İkinci teşrin 931 saat 14 e 
tehir edi4niştir. Taliplerin 
ııartnamei'i görmek için İstan
bulda Tappanede Asıkerl Sa
n'atlaır Mck~ebine, merke:ode 
Satın Alma Komisyonuna mü
racaatları. (5538) (3889) 

* * * 
Askeri fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü için ücretle istihdam 
olunmak üzere Türkçeden Al
mancaya ve Almancadan Tül'k 
çeye mükemmelen tercümeye 
muktedir (Almanca ile !bera
ber Fransrzça bilenler tercih 
olunur) bir tercümana ihtiyaç 
vardır. Şeraiti Iazimeyi haiz 
olan talipler 'Vesikaları ile ibiz
zat veya bilvasıta umum mü 
dürlük Zat. İşleri Şubesine mü 
ıracaatları. (3849) (5518) 

1 t:tilıa.clı. 1\11.illi 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 

Harik ve hayat üzerine sigorta muameles 
İcra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidiı° 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu-20Q3 < 
Gibi sözlerle mükalemeyi 

kapadı, başka şeylerden bah
se başladı. 

Ferit Necdet, Semiha Naz· 
miye soruyordu: 

- Muhtetem Hamm1a Sü
heyla Hanımın arasında ne 
var? 

- Kıskançlik mücadeleleri. 
- Kimin hakkında? .. 
- Anlamıyor musun? 
- Ahmet Nebil Bey için 

mi? 
- Evet. 
- Bu delikanlıda ne var ki 

herkes bayılıyor? 
- Herkes değil. 
- Hep kadınlar. 
- Hep değil. 
- Sahi mi, Semiha? 
- Öyle ya, ben müstesna-

yım. 

- İnanayım mı? 
- inan. 
Nevzat Süreyya, Mebruke 

Numan Hanım mütemadiyen 
aşkındaı' bahsediyordu. Her 
aşka kolaylıkla kendini kaptı
ran genç kız, nedense bu ince 
uzun, zayif, sivri yüzlü gençten 
hoşla~amıyordu: 

- Şimdi onları bırakın da 
söyleyin bana bakalım: Ahmet 
Nebil Beyle dans eden genç 
hanım kimdir? 

- Vallahi ben de bilmem. 
Bu akşam tanıdım. 

- Öyledir de nasıl onu 'ıer 
kese takdim ettiniz? 

- Misafirimiz de .. 
- A! Sizin mi ? 
- Muhteşem Hanımın a-

ma .. 
- Aması ne? 
- Onun misafiri bizim sayı 

lır da.. ı 
- İsmi (Nebahat) mı§ öy 

le mi? 
- Evııı. 
- Babasının adını biliyor 

mısınız? 

- Durun bakayım: Neba
hat .. Nebahat Hüseyin .. Hab! 
Buldum: Nebahat Hüseyin Ha 
mm dediler. Demek babasının 
ismi Hüseyin olacak. 

- Hüseyin, ha? 
- Evet. Ne<len sordunuz? 
- Hiç, hiç .. 
- Kuzum söyleyin: Ne o-

lt•rsunuz ?. 6 

- 1-liç, canrrr', hu hanın:ı 

Noelle Roger'in bu güzel romanı 
çıkmııtır. Karilerimize tavsiye ede
riz. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karşı en müessir deva SERVOİN 
hap.landır. Deposu, İstanbulda Sir
kecide Ali Rıza Merkez eczanesi
dir. Taşraya 150 kuruş posta ile 
gönderilir. İzmirdc İrgat pazarın

daki, Trabzonda Yeni Ferah ecza
neleoinde bulunur. 

DEVREN SATILIK 
DÜKKAN ı 

Aksarayda Ahmediye caddesinde 1 

dokuma imalathaneleri yanında 46 J 

nwnerolu tütüncü ve aktar dükka
nı:ı.a müracaat. 

lstanbul üçüncü icra memurlu
ğundan: Sakıt hanedandan elyevm 
ikametğahı meçhul Şehzade A.ptür
rahim efendiye: 

İstanbulda Galatada köprü ba- 1 

şında vaki Mehmet Alipaşa hanı 

namile maruf handaki hissenizin ev 
kaf namına tashihi kaydı hususuna 
beşinci hukuk mahkemeyi asliyesin 
den büküm verilmiş olmakla icra 
ve iflas kanununun maddei mahsu
sasına tevfikan ödeme emri tebliği 
makamına kaim olmak üzere ilanen 
tebliğ olunur. 

lstanbul Mahkemei asliye ikinci 
hukuk dairesinden: Pertevniyal 
vakfı mütevelli kaymakamı Osman 
bey tarafından Köprübaşında Val
de hanı tahtında 3 no. mağzada ye
mişçi Haralambo aleyhine ikame 
eylediği alacak davasından dolayı 

ikametgahının meçhuliyeti hasebile 
ilanen vukubulan tebliğata rağmen 
müddeti kanuniyesi zarfında cevap 
ita etmediğinden tahkikat hakim
liğince muamelesiz gıyabi kararı 

verilmiş ve bu baptaki gıyap kararı 
mahkeme divanhanesi talik kılın

mış ol<luğundan yevmi tahkik ola
rak tayin kılınan 8 K . evvel 931 
salı günü saat 13.30 da tahkikat ha
kimi huzurunda isbatı vücut etme
si ve aksi takdirde gıyabında tah
kikatının icra kılına<:ağı malilmu 
olmak üzere ilanen tebliğ olundu. 

ZAYİ - Derununda bir takım ev
rak ile İran pasaportumu havi cüz
danımı kaybettim. Yenisini ala.ca
ğımdan hükmü yoktur. Yusuf Tafti 
oğlu. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabinı!ye müracaat 
la veya telefonla randevu al

i malıdırlar. 

tanıyacak gibi oldum da .. 
Mukbil Nedim Bey. Bütün 

farfaralığına rağmen, Nemika 
Sırrı Hanımın sim siyah kesil 
miş kapalı yüzünü açtırtamı
yordu. Şeyda Kamil Bey, bir 
sürpriz olsun diye Nimet Ha
nımı dansa kaldırdıktan birkaç 
dakika sonra plak bitti. Gramo 
fonun başında duran Kemal 
Reha Bey bir Vals plağı koy
du. 

Vals nameleri akseder et
mez Süheyla, Nihat İlhami
den ayrıldı. Reşit Beye baktı. 
Genç adam, Neriman Cemşit 
Hanıma gözlerile bir kavalye 
arıyordu. Yorulmuş olan Ne
bahatı yerine götürmekten dö 
nen Ahmet Nebil gözüne iliş
ti: 

- Nebil Bey. 
- Buyurun, Beyefendi. 
- Lutfen bu Valste Neri-

man Cemşit Hanımla oynar mı 
sınız? 

- Başüstüne, efendim. 
Ahmet Nebil, Neriman Cem 

şit Hanıma yaklaştı: 
- Lutfeder misiniz, Ha

nımefendi! 

• 
INEMALAR' 

HAYATINI KAZAN 
En güzel Franaız filminde 

VICTOR BOUCHER ve DOLL Y DAVIS 
iki saatlik hoş vakit geçirteceklerdir. 

Pek yakında 

ARTiSTiK SiNEMl~IN~l 
DOLORES DEL R10 

Yarın akşam 

OPERA 
SINEMASINDA 

ilk sözlü ve şarkılı 

FAHiŞE 
filminde güzel oyunu ile te
maşakiranı çıldırtaeaktır. 

Her akşam salınedc : 
EDUARDO BIANCO 
(10 kişilik) yeni heyetile 'bir 
kaç gün daha icrayı terennüm 
edecektir. 

ZA Yl - Mühürü zatimi ve mez
kur mühürün bana aidiyeti 1<$.tibi 
adilden müsaddak vesikamı kaybet
tim. Mezkur mühürle kimseye dey
nim yoktur. Yeni mühür kazdıra
cağımdan zayiin hükmü yoktur. 
Tophanede Nusretiye camiinde 
Hüseyin. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi temsi''n•i 

BUGÜN AKŞAM 
Saat 21,30 da 

Mukaddes Alev 
Facia 3 Perde 

Yazan: S. Moug-
ham. 

ıııım i 
1 lıiıl 
j 1111111~ 

Tercüme E.: A. Gazanfer. 
Talebe gecesi. 
İstanbula cihetine hususi 

Tramvay. 
YANARDAG? ' 

Kadıköy - SOREYY A 
Sineması 

19 Teşrinisani Perşembe 

gününden itibaren 

Çılgın Macera 
Mümessilleri 

Mari Bel - Can Mürat 
Fransm:a sözlü şarkılı film 

1 3 üncü Kolordu ilanlar' 1 .__ ___ _ 
K. O. ve birinci Fırka hayvanatı ihtiyacı için arpa ve yulaf 

ayrr ayrr şartnamelerile aşağıda gösterilen tarih ve saatlerde 
kapalı zarfla münakasalarr icra kılınacaktır. Taliplerin şartna
meleri almak üzere her gün ve ihaleye iştirak etmek üzere vak 
ti muayyende teminat ve teklifnamelerile K. O 3. SA. AL. 
KOM. nuna müracaatları. (494). (3477) 

Cinsi /hale tarihi Saat 
K. O. nun arpas 21-11-931 14 
K. O. nun yulafı 21-11-931 14,5 
1 inci F. aI'pası 21-11-931 15 
1. inci F. yulafı 21-11-931 15,5 

*** 
III. K. O. ve l. inci Fwka ve 

Topçu Alayı hayvanatının ot 
ihtiyacı ayrı ayn şartname

lel'le pazaırhkla alınacaktır. İ
halesi 19-11-931 Perşembe gü
nü saat 16 da Komisyonumuz 
da yapılacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini almak üzere 
her gün ve pazarlığa iştiraık 

etmek isteyenlerin de vakti 
muayyeninde Komisyonumu • 
za müracaatları. ( 553) (3852) 

K. O. ve l. inci Frka hayva
natının ihtiyacı için saman ayrı 
ayrı şartnamelerle pazarlıkla 

alınacaktır. İhalesi 19-11-931 

perşembe günü saat 15 te ko

misyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini gör

mek üzere her gün ve ihaleye

iştirak edeceklerin de vakti 

muayyeninde komisyonumuza 

müracaatları. (566) (3899) 

Nafıa Vekaletinden: 
50000 adet meşe yol traversi kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. Münakasa 30-11-931 tarihinde pazartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve müvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münakasa 
komisyonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin Ticaret 
odalarında mükayyet buluımıalarr şarttır. Taliplerin münakasa 
şartnamelerini iki lira mükabilinde Ankarada Nafia Vekaleti 
İnşaat dairesinden, İstanbıılda Haydarpaşa Liman Müdürlü
ğünden tedarik edebilirler. (3727). 

Neriman Cemşit Hanımın 
gözleri her zamandan fazla sü
züldü: 

- A! Siz misiniz, Nebil 
Bey? Nasıl oldu bu? 

- İsterseniz hem oynar, 
hem konuşuruz. 

- Hadi bakalım. 
Muhteşem Nihat Hanım 

kendisini tekrar kaldırmak is
tiyen Refik Cemale gözlerile 
Nebahatı gösterdi: 

- Çok yorgunum. Küçük 
hanımı oynatın, daha iyi .. 

Sonra yavaşça fısıldadı: 
- Hem de dediğimi unut

mayın .. 
Refik Cemal, Nebahata doğ 

ru yürüdü: 
- Llitfeder misiniz, Hanım 

efendi? 
- Teıekkür ederim. Oynı

yamıyacağım efendim. 
Nebahat, uzunca beyaz yü

zü gerilmiş, derinden bakan iri 
eli gözleri ürkek bir ceylan ba 
kışı almış olduğu halde her ta 
lehe bu cevabı veriyordu. Geri 
ye dönen Refik Cemal Nemika 
Sırrı Htnımla, Yazıcı Zade 
Nazmi Bey Mebruke Numanla 

oynuyorlardı. Semiha Nazmi 
Hanım, doktor Lutfinin dave
tini kabul etti. Nihat 1Ihami, 
Ferit Necdet, Nevzat Süreyya, 
Mukbil Nedim, Nebahattan 
hep aynı ret cevabını aldılar. 

Neriman Cemşit Hanım, 
süzük bakışlarile kendini dön
düren Ahmet Nebile bakıvor
du: 

- Ahmet Nebil, romanım 
sizin gazetede tefrika edilecek. 

- Gerçek mi? Tebrik ede
rim, Hanımefendi. 

- Siz beni baştan attını1 
ama .. 

- Estafurullah. 
- Yok yok, ba,tan attı· 

mz. Adeta oynattınız beni .. 
- Vallahi değil, Hanıme· 

fendi. 
- inkar etmeyin, canım 

Bu, kör kör parmailı:n gözüne 
meydanda bir şey .. 

- Neden böyle söylüyorsu 
nuz? 

- Ama değil mi? Ron:am
mı dinl~meğe ge!ecek<iniz, ı::e' 
mediniz. 
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u plan var mı, nerede, Idhal ~dilecek Milli para için sağlam 
• ? Ve edılmeyecek • • 

kımde, nasıl. Eşya hır karanlı 
' ...... . 

Muhiddin Bey bir şey söylemiyor, 
fakat bir plan olduğu muhakkak! 
Şehir planı ve stadyom me

ıeJesi mevzuu bahsolduğu bu 
•ıralarda operatör Emin Beyin 
lehreminliği zamanında yaptı
tılan şehir planı hatırlanmış
tır. 

. Yaptığımız tetkikat netice
~.ıııe göre, Emin Bey o vakit 
Lör Her,, isminde gene Al

llıanyalı bir şehir mütehassısı 1 
Celbederek lstanbulun müstak- ı 
bel planını yaptırmıştır. Lör 
fier o vakitler İstanbulda u- \ 
~Un müddet tetkikat yapmış J 
Ve lstanbulun planını vücude 

ı&etirmiştir. Bu plan şimdi be- 1 
ediyede ınahfuz bulunmakta
~ır. Bu planda şehrin her nevi 
•htiyaçları teıbit edilmiştir. 
lia.tta §İmdi münakaşası yapı- ı· 
l'n stadyomun yeri o planda 
Çukurbostan olarak tesbit edil 
llıiştir. Büyük doktorların ra
l>orlan iıtenmif ve doktorlar 
1lıldyom için en sıhhi ve muva 
fık yer Çukurbostan olduğunu 
•Öylemiılerdir. Çukurbostan ce 
ııup rüzgarlarına maruz bulun 
~aktadır. O vakitler bu plan 
•çin yüzbinlerce lira sarfedil
llıiştir. Vali ve belediye reisi 
~uhiddin B. dün bu eski plan 
llıeseleai için demiştir ki: 

-"Eski plan hakkında ev
velce bir iki defa gazetelere be 

• 

Beledt~re Rt1i•i Muhiddin B. 
yanatta bulunmuştum. Ayni 
meseleyi her gün tekrar etme 
ğe vaktim müsait değildir. Ga 
zetelerin eski senelere ait dos
yalarında bu planın olması la
zımdır.,, 

Mevsukan aldığımız malu
mata nazaran stadyomun gele 
cek sene Y enibahçede inşasına 
başlanması takarrür etmiştir. 

ihraç maddelerimizin 
1931 deki vazıyeti 

•••••••• 
ihracat ofisinin bir tedbiri 

ihracat ofisi memleketimizin baş
lıca ihraç maddelerinin 1931 senesi 
va~yetini tesbit etmiıtir. 

Bu kıymetli tetkiki neırediyorırz: 
Fındık - Türkiyenİn 1931 sene

ıi fındık istihsalatı beheri 80 kilo
ltık 160,000 çuval iç fındık tahmin 
edilmiştir, Kinunusaniden eyllll so· 
lluna kadar altı ay zarfında iç fın
<lık ihracatımız 5,876,464 liradır. 
ihracat mevsiminin ilk ayı olan ağus 
tosta kabuklu fındığın okkası en 
Yüksele 80 kuruş 7,5 para. Eylul ayı 
~rlında kabuklu fındığın okkası en 
Yüksek 41 kuruı, 36 para ve iç fın
dığın okkası en yüksek 62 kuruş 1,5 
Para. Teırinievel ayı zarfında ka
buklu fındığın okası en yüksek 61 
kuruı 33, 5 para. Teıriniıani ayının 
•lk haftasında kabuklu fındığın ok
kası 37 kurut ve İç fındığın okası 
86 lcuruş 21,5 paradır. 

Afyon - Türkiyenin 1931 senesi' 
afyon mahsulü 3,500 ili 4,000 san
dık tAhmin edilmiştir . Kfınunuıani 
bidayetinden eylul sonuna kadar 9 
aylık afyon ihracatımız 2,271,663 
dır. K.8.nunusani ayı zarfında -..fyo
llun vasati fiatı 1554 kuruş, hazi
randa 1045 kuruı, temmuz 924 ku
rut, ağuıtosta 879 kuruş, eylıilde 
1Q75 kuruı ve teşrinievvelde 883 ku 
tuştur. 

Pamuk - Türkiyenin 1931 senesi 
l>amuk iotihsalatı 168,000 balye tah 
illin edilmiştir. Kinunusani bidaye· 
tinden eylıilün sonuna kadar dokuz 
a.y zarfında Türkiyenin pamuk ihra· 
~tı 3,367,899 liradır. 1931 pamuk 
•hracat mevsimjnin ilk ayı olan ey. 
lülde Amerikan nev'i pamuğun va· 
~ati az.l\mi fiatı: batmanı 164 kuruş 
1ane pamuğunun batmanı 163 kurut 
Ve kozacı parlağının batmanı 130 ku 
ruştur. Te~rini.evvelde amerikan 
batmanı 160 kuruş, iane 150 kuruş, 
kozacı pamuğu 137 kuruş. 

Yün - Türkiyenin 1931 senesi 
Yapağı mahsulü 25,000 ton tahmin 
edilmiıtir. Piyasaya çıkan mikdaı· 
40ile 50 bin' balye tahmin edilmek
tedir. 1931 senesi kinunusani bida. 
~etinden eylıil sonuna kadar yapağı 
1hracatımız 10,307,833 liradır. Ka-
1\unuıani ayında yünün vasati fi.atı 
71 kuruş 9 paradır. Şubatta 73 ku
ı·uş 25,5 para, martta 69 kuruı 4 
Par, nisanda 5. kuruı 1,5 para, Tnfl'" 
Yısta G6 kurut 26 para, haziranda 
59 kuruş 3 para, temmuzda 57 kuruı 
9,S para, ağustosta 54 kuruı, eylıil
d., 67 kuruı, teırinievvelde 57 ku
ruştur. 

Tiftik - Türkiyenin 1931 ıenesi 
tiftik mahıulü 35 ili 40 bin balye 
l'lhmin edilmiştir. Kanunusani ayı 
::arfında tiftiğin vasati fiati 74 ku
'uı 37 para, şubatta 101 kuruı 6,5 
Par, martta 9391 kuruı 2 para, ni
•anda 94 kuruı 1,5 para, mayııta 94 
kuruş 34 para, haziranda 84 kuruş 
17 para, temmuzda 71 kuruş 33 pa
ta, ağustosta 83 kuruı, eylıilde 70 
kuruş, teşrinievvelde 62 kuruştur. 

Arpa - 1931 senesi k3.nunusani 
hidayetinden eyliilün sonuna kadar 
arpa ihracatımız 1,108,618 liradır. 
(tpanın vasati fiati kinunusanide .5 
uruş 9,5 para, şubatta 4 kurut 17 

para, martta 4 kuruş 28,5 para, ni. 
sanda 4 kuruş 37 para, mayısta 5 
kuruş 31 para, haziranda 5 kuruş 2 
par, temuzda 5 kuruş 7,5 para, ağus 
tosta 4 kuruş 85 para, eylıilde 4 ku 
ruı 8,6 para, teşı-inievvelde 4 kurut 
25 paradır. 

Üzüm - Türkiyenin 1931 senesi 
üzüm mah~ulü 31,000 ton tahmin e· 
dilmiştir. Ki.nunu~"ni bidayetinden 
eyli.il sonuna kadar üzüm ihracatı· 
mız 5,812,532 liradır. 1931 senesi 
mevsim bidayeti ol~n eylô.l ayı zar
fında üzümün fi A tİ en yüksek aliyül 
ala 65 kuruştur. Ala 57 kuruş, birin 
ci 51 kuruıtur. Teşrinievel ayı zar. 
fında aliyülila ı;ı kuruş, ala 52 ku
ruş, birinci 48 kuruştur. 

incir - Türkiyenin 1931 senesi 
incir mah~ulü 28,000 ton tahmin e
dilmiıtir. Kô.nunu•ani bidayetinden 
eylUlün SOJ.1Una kadar incir ihracatı· 
mız 1.743,662 liradır. Mevsim bida, 
yeti olan eylUI ayı zarfında üzüm en 
yüksek fiatı 'üzme 37 kuruş, elleme 
30 kuruş, paçal 23 kuruştur. Teşrini 
evvelde süzme 35 kuruş, elleme 29 
kuruş, paçal 22 kuruııtur. 

Et komisyonu ne 
zaman toplanacak? 
Vali ve belediye reisi Mu

hiddin B. dün et meselesi hak
kında şu beyanatta bulunmuş
tur: 

-"Et meselesini tetkik ve 
halletmek üzere teşekkül eden 
komisyon henüz faaliyete geç
memiştir. Çünkü bu iş için ih
sai ve ihzari bazı malumat top 
!anmaktadır. Bu tetkikat ikmal 
edildikten sonra komisyon ilk 
içtimamı aktedecektir. Komis
yonun tetkikatı esnasında lü
zum görülürse şehrin muhtelif 
semtlerine hareket ettirilmek 
üzere içinde havayici zaruriye 
dolu arabalar tahrik edilecek
tir.,, 

Romanyada parla
mento aç1ldi 

BÜKREŞ, 16 (A.A.) 
Parlamentonun adi içtima dev 
resi, dün öğle vakti açılmıştır. 
Bafvekil M. Yorga, kralın bir 
mektubunu okumuştur. Kral, 
bu mektubunda rahatsızlığı do 
layısile celsede hazır buluna
mıyacağından dolayı mütees
sir ve müteessif olduğunu be
yan etmektedir. Müteakiben M 
Yorga, parlamentonun içtima 
devresinin küşadma dair olan 
nutkunun metnini okumuş ve 
alkışlanmııtır. 

Ayan ve meb'usan meclis
leri, riyaset divalarını yarın in
tihap edecektir 

(Başı 1 inci sahifede) 
hakkında dün Ankara muhabirimiz
den ııu haberi aldık: 

ANKARA 16 (Telefonla) - Lis 
tenin bıında §U izahat verilmektedir: 

1 - Listede birinci sütunda bulu 
nan numaralar tarife numaralarıdır. 

2 - ikinci sütunda bulunn ra
kamlar 15 - 30 teşrinisani 1931 zar 
fında idhaline müsaade olunan mik 
darları gösterir. 

3 - Üçüncü ıütunda bulunan 
mikdarlar kanunuevvel 931 zarfında 
idhaline mür.aade olunan mikdarlar
dır. 

4 - Liıtede mevcut olmayan ta
rife numarlarına tekabül eden mad
deler teşrinisan.inin son nısfında ve 
kanunuevvelde idhal edilemez. 

5 - Hizalarında sıfır bulunan 
maddeler tetrinisaninin son nısfı ile 
ki.nunuevvelde idhal olunamaz. 

ANKARA, 16 (A.A.) - Heyeti 
Vekile memleketin yüksek menfaat 
lerini müdafaa ve jktısadiyatıru ve te 
diye kabiliyetini halelden masun bu
lundurmak gayesile idhalat emteasın 
dan bir kısmını nisbet dairesinde tah 
didata tabi tutmak Üzere bir kararna 
me hazırlamıştır. Bu tedbirin hedefi 
gerek ıanj üzerine ve gerek idhalatı 
alr.kadr eden her nevi tahdidat neti
cesi olarak baıka memleketlere gire
miyen azim mikdarda emteanm 
Türk gümrük kanunlarının gösterdi
ği ıuhuletlerden istifade ederek mem 
leketimize tehacüm etmesine mi.ni 
olmaktır. Tahdidata 1930 iclhalô.tı 
esas teıkil edecektir. ldhaliit ve ih 
ractımız arasındaki farkı izaleye hiz 
met edecek bazıtedabiri ihtiva etmek 
te olan bu kararnaıne bu gün Resmi 
Ceride ile neıredilecektir. 

Hareket 
Memuraları 

(Başı 1 inci sahifede) 

lunduğu salona geldikten sonra 
mektep müdürü Eşref B. gü
zel bir nutuk söylemiş, bundan 
sonra diploma tevziatına baş
lanmıştır. Birinci gelen Cemil 
ve ikinci gelen Enver E fendile 
re birer saat hediye edildi . 

Mezu olan Efendiler şunlar
dır: 

Cemil, Enver, Nazif, Vehbi, 
Remzi, Rasih, A hmet, Hilmi, 
Ahmet, Adil, Osman, Hasan, 
Sabahattin, Rifat, Salahattin, 
Hilmi, Necdet Necip, Azmi, 
Hasan Azmi, Reşat, Efdal, Ali 
Necati, Tevfik, Ahmet Sait, Ve 
dat, İhsan, Enis, Tacettin, Maz 
har, Mehmet, Reşat, Suat, Ke
mal Efendiler. 

Bu Efendilerin (29) u Hay
darpaşa (4}ü Kayseri (3)ü 
Samsun (S)i Konya, (5) i Di
yarıbekir hattma mensup ol
mak üzere 46 istasyona tefrik 
edilmişlerdir. Mektepten şim
diye kadar mezun olanların ade 
di 775 kişiye baliğ olmuştur. 

Diploma tevzi'nden sonra 
talebe namına Cemil Efendi, ve 
demiryolları umumi müdürlük 
namına Zihni Efendi birer nu
tuk söylemiş, davetlilere çay 
ikram edilmiştir. Ayrıca meale 
ki filimler de gösterilmiştir. 

Salihli kaymakamının 
bir muvaffakıyeti 
MANİSA, (Milliyet) 

Rarıkamış kaymakamlığından 

Salihli kazası kaymakamlığına 
tahvil edilen Kamil Bey ahiren 
gelmiş ve vazifesine başlamış
tır. Kamil Bey ilk iş olmak ü
zere beraberinde jandarma ku-
mandanı ve sıtma mücadele 
doktoru Ahmet Bey olduğu 

halde Salihlinin şimal kısmın
da Çapaklı değiı-menine ait bü 
yük su arkının etrafında husu
le getirdiği bataklıkları izale 
etmek ve arkın mecrasını te
mizletmek üzere mahalli mez
kura gitmiş ve ittihaz eylediği 
cezri tedbir sayesinde pek eski 
miş olan İ>u meseleyi intaç et-
etmiştir • · 

Öteden beri umumun sıhha 
ti üzerinde menfi bir rol oyna
yan bu bataklığın izalesi Ka• 
mil Bey için cidden bü~ük bir 
muvaffakıyettir . 

Manisa valisi 
MANİSA, (Milliyet) 

Vali Fuat Bey yirmi gün me
zuniyetle ankaraya gitti. Ken
disine vilayet mektupçusu Cev 
det Bey vekalet edecektir. Va
li Bey mezuniyetinin bir haf
tasını Ankarada, bir haftasını 
da İstanbulda ıreçirecektir. 

•••••••• 
Falih Rıfkı Beyin "Büyük bir ted

bir,, serlevhalı mühim bir makalesi 
ANKARA, 16 (A.A.) -

Hakimiyeti milliyenin yarınki 
nüshasında Falih Rıfkı Bey 
"Büyük bir tedbir,, serlevhasi
le neşrettiği baş makalede 
"Memleket • iktısadiyatını ko
ruma,, kararnamesi imkanı hü 
ili.sa edildikten sonra diy'or ki: 

"Bu tedbirler bize Türk pa
rası buhran geçirdiği zaman 
gene İsmet Paşa hükumeti ta
rafından alınan tedbiri hatırlat 
maktadır. Türk parası ancak 
bu tahdit tedbiri' ile kurtulmuş 
ve istikrar bulmuştur. ismet 
Paşa hükumeti daha 0 zaman 
müvazenesi tam olmaksızın 
milli iktısadı korumak müm
kün olmadığını anlamıştı. 

Yeni kararname milli para
nın sağlam ve sarulmaz istik
rarı ve tediye müvazenesının 
temini için en iyi tedbirlerdir. 

Bütün dünyayı kaplıyan 
buhranın ne kadar süreceği he 
nüz belli değildir. Yarın öbür 
gün semere verecek çarelerden 
bahsedildiği de yoktur. Her 
memleket içinde bulunduğu 
şartlara göre korunma tedbir
leri almaktadır. Şimdiye kadar 
ancak tehlikeleri önleyen bazı 
tedbirlerle milli sermayeyi, 
milli sayi ve milli serveti anar 
şiden kurtaran Türkiye, vaziye 
tini daha uzun müddet yarım 

tedbir ve tereddüt içinde bıra
kamazdı. 

Büyük fırtına geçinceye ka
dar biz de her millet gibi her 
türlü emniyet cihazlarını kul
lanmağa mecburuz. Cümhuri
yet hükfuneti ithalatı tahdit 
etmek hakkını bütün ticaret 
muahedelerinde mahfuz tut
muıtur. Biz, ne veremiyeceği
mizden fazla alarak mal gönde 
renleri zarara sokmak ne de 
memleketi iktısadi kargaşalık
lar içinde muztarip etmek isti
yoruz. 

Alınan tedbir elastikidir. th 
racat arttıkça ithalatta artacak 
tır. ithalatı tanzim tedbirlerini 
ilk alan devlet biz değiliz. Ma· 
caristan, Çekoslavakya, Al
manya ve Fransa her biri ken
dine his bir sürü tahdid ve tak 
yitlerde bulunmuşlardır. 

Tedbirimizin ikinci karakte 
ri otomatik bir surette işleme
si, takdire yani yolsuzluk ihti -
mallerine meydan bırakmama
sıdır. Bugün neşrolunan karar
name zaten istikrar bulan mil
li para için büsbütün sağlam 
bir garanti olduktan başka 
dünya buhranının tehlikelerine 
karşı en iyi müdafaa çaresi ve 
münasebatta bulunduğumuz 
beynelmilel iktısadi alem için 
de tediye kabiliyetimizi ve iti
barrınızı devam ettirecek başlı 
ca yoldur. 

Millet Meclisinde dün verilen kararlar 
ANKARA, 16 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Reis Vekili 

Refet Beyin riyasetinde toplanmıştır. Bir gayri menkulün his
sedarlar arasında taksimine dair sulh mahkemeleinden veri
len kararlardan rnaktuan 100 kuruş ve taksimi mümkün olmıyan 
gayri menkulün satılara" bedelinin taksimi auretile izalei şuyu'a 
ınüteallik verilecek hükUmlerden müşan açık arttırma netice 
sindeki kıymetinin yüzdbl>i.ri nisbetinde harç alınması hakkında 
12 eylul 1929 tarihli ha..çlar kanununa bir madde ilavesine dair 
kanunun birinci müzakeresi yapılmıştır. 

1931 bütçesinin "D" cetvelinin maarif vekaletine ait kıs
nıında liseler, orta mektepler suretinde yapılmış olan ser
levhanın lise, muallim ve orta mektepler şeklinde tashihine ait 
kanun kabul edilmiştir. 

Meclis cumartesi günü toplanacaktır. 

Türk-Bulgar dostluk cemiyeti toplandı 
SOFY A, 16 (A.A.) - Türk Bulgar dostluk cemiyeti dün 

ticaret odasında Türkiye sefiri Tevfik Kamil Bey şerefine bü
yük bir içtima tertip etmiştir. içtimada Başvekil ve Hariciye 
Nazırı M. Mouchanoff Türkiye sefiri Tevfik Kamil Bey ve sefa
ret erkanı, katibi umumi M. Badeff, Hariciye Nezareti erka
nı Sofyada bulunan Türkler, ticaret ve sanayi alemie mensup 
bir çok zevat hazır bulunmuşlar ve Türk - Bulgar dostulu 
etrafında nutuklar söylenmiştir • 

Rus ihtilalinin 14 üncü yıldönümii 
münasebetile telgraflar teati edildi 

ANKARA, 16 (A.A.) - Sovyet ihtilalinin 14 üncü yıldö
nümü münasebetile Reisicümhur Hazretleri, Başvekil İsmet Pa
şa Hazretleri ve Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi ile 
M. Kalenin, M. Molotof ve M. Karahan arasında telgraflar teati 
edilmiştir. 

Akvam meclisinin fevkalade içtimaı 
PARIS, 16 (A.A.) - Cemiyeti akvam meclisinin fevkalade 

İçtima devresi bugün açılmıştır . 
M. Briand Çin - Japon ihtilafının bir tarihçesini yap· 

r .r şlır. Bir çok murahhaslar meselenin esası hakkında müzake
reye başlanmadan evvel hususi surette mükalemeler yapılma
sım temenni ettiklerinden M. Briand bu murahhasların talebi 
iızerine umınni ve aleni celseyi tatil etmiştir. Bundan sonra mec
lis hususi mahiyette olarak içtimaa devam etmiştir. 

Sivil tayyarecile
rin faaliyeti 

Sivil Türk tayyarecileri klü 
lü varidat ve teskilat encümen 
leri vazifelerini ,ikmal etmişleı· 
dir. Yakında faaliyete geçile
cektir. 

Klüp için Beyoğlunda Arn
basödör binası tefriş edilmekte 
dir. 1 kanunusanide küşat res
mi yapılacaktır. Ayrıca tayya
reci Hayrünnas B. tarafından 
da radyoda tayyarecilik hak
kında konferanslar verilecek
tir • 

Tasfiye edilen 
memurlar 

MANiSA, (Milliyet) 
Geçenlerde teşekkül eden tas
fiye komisyonu tarafından ba
zı memurlar tasfiyeye tabi tu
tulmuşlardır. Tasfiyeye tabi 
tutulanlar mu1ıasebei hususiye 
tahsildaılarile adliyeden bir 
kaç mumurdur 

Fransız oıuhripleri ile 
Alman muhripleri 
REİMS. 16 (A.A.) - Re

ims şehrinin eski muharriple
ri ,geçen sene W artemberg şeh 
ri muhariplerin in Stuttgard' da 
kendilerine yaptıkları resmi ka 
bule mukabele etmişlerdir. 

Wartemberg'li muharipler 
belediye dairesinde karfılanmış 
!ar ve şereflerine bir ziyafet 
verilmiştir. Bu ziyafette ,Al
manya, lngiltere, Avusturya 
Amerika muttahit cumhuı·iyet 
leri, İtalya ve Fransa sabık mu 
hariplerinin mümessilleri hzaır 
bulunmuşlardır. 

Hazirun beynelmilel uzlaş
manın tahakkuk hususundaki 
arzularını izhar eylemişler ve 
Cemiyeti akvama bir telgraf 
keşide ederek beynelmilel uz
laşma siyasetinin vücut bulma 
sı hakkındaki kuvvetli arzuları 
nı lrayıt ve Cemiyeti akvamın 

Son deniz kazasının 
müthiş tafsilatı 

Gecenin ve sisin içhıde altı daki
kada batan 

-=vapurun kaptanı neJer anlatıyor? 
Dünkü nüshamızda Marmarada tanla kaptan Mendiyaıta olmuıtur. 

bir deniz faciası vuku bulduğunu, lımail kaptan tahlisiye yeleği bula
bir vapur battığını, bir adamın boğul mamıf, ayağından li.sti.klerini çlkara 
duğunu haber vermiştik. Dün bu fa- rak imkan ve zamana bile malik ol
cia hakkında mütemmim mallımat al madn kendini eline geçirdiği bir tah-
dık. ta parçası ile denize atmı~trr. 

Vapurların isimleri 
Batan vapur ispanyanın Billao fi .. 

manına mensup 5 bin tonluk Aran
guren vapurudur. (Bu tonaj aşağı 
yukarı bizim İzmir vapurunun tona~ 
jına muadildir.) Batıran vapur Fran
sız donanmasına menıup Le Loing 
isimli petrol nakliye gemisidir. Ba· 
tan l spanyol bandralı Aranguren va 
puru kaptanı M. Mendiyatta Lando
ra idaresinde olup Romanyadan za
hire hamulesi ile cumartesi günü li~ 
manımıza gelmiı, aynı gün hareket 
etıniıtir. Batıran vapur Kronet kap
tan M. Matol I.eri idaresinde olup 
Tolondan gelmekte ve gaz almak Ü· 
zere Batuma gitmekte imiı. 

Kazaya takaddüm eden 
saatler 

Şehrirnzde acentalardan Kazaı a· 
centaıına menıup olan Araguren va 
puru cumartesi sabahı Karadeniz Bo 
ğazından gİrmİf, Kavaktan da kla
vuz olarak Rifat kaptanı olmuş ve 
Kızkulesi önüne gelip demirlemiştir. 
Gemi Çanakkale boğazından ::eçece
ği için klavuzluk idare.sinden tekrar 
bir klavuz iıtemit ve bu ıefer de hah 
riyeden mütekait klavuz kaptan Is
mail Bey gemiye gönderilmiştir. Ge
mi saat 3 raddelerinde Akdenize mü 
tevccihen limanımızdan hareket et· 
miş, fakat lımail kaptanın vazifesi 
gemiyi boğazdan geçirmek olduğu 
için o vazife almamış ve hiç bir şeye 
kanşmadan kaplan köprüsünde otur 
muştur. Kazada Marmarada klavuz 
sularının haricinde olmuştur. 

Kaza nasıl o 'du? 
Cemi Mannarada seyrine devam e 

derken sis baılamış, bazen kesafet 
peyde ederken, hazan hafifleyerek 
devam etmekte olduğu görülünce, 
gemi süvarisi M. Mendiyatta Landa 
ro kaptan köprüsüne çıkıp geminin 
idaresini eline alımı ve kaza bundan 
tam iki buçuk saat sonra 22,44 de 
vukua gelerek 5 bin tonluk koca bir 
gemi altı dakika IJİbi kısa bir zaman
zarfmda batmııtır. 

Anlatılanlar 
Kaza reımi ifade ile fÖyle anlatıl

maktadır: 
Sis baılayınca Arangurenin sür'a· 

ti yarıya indirilmiı ve uıulü dairesin 
de ıis düdükleri çalınarak yola de
vam edilmiıtir. Vapur Marmara E
r.eğliıi açıklanna ııelince, kesif bir 
sis tabakası içinde ve geminin iskele 
baş unuzluğundan ıiddetli ziya huz
meleri görülmüı ve bu ziyanın kartı 
smdan gelen bir vapura ait olduğu 
anlaşılarak ıüvari makineyi derhal 
İstoper etmiıtir. Fakat ziyanın gö .. 
rünmeıile beraber karııdan ııelen ge 
minin göriilmeıi arasında yarım da· 
kikalık bir fasıla bile geçmemiıtir. 
Arangurenin kaptanı karfdarmdaki 
geminin sür'atini keamemit olduğu
nu hissedince her düdükle ~sancağa 
geliyorum,, diye itaret vermiş, bu i
tarete Fransız vapurundan cevap 
verilmemiştir. Fakat kaptan Mendi. 
yatta kazadan tevakki etmek için ma 
lôneyc derhal tornistan emrini ver
miıtir. Bütün bu tedbirler hepıi bir 
an içinde olmuf, geminin görünmesi 
(e müıademe arasında bir dakika bi
le geçmemiıtir. Aranguren tornistan 
le sancağa gelirken Le Loing bütün 
ıiddetile iskelen bir ve iki numaralı 
ambarların arasına bindirmiştir. 

Müsademeyi müteakip 
Müsademe o kadar şiddetli olmuş 

tur ki ~ Aranguren hemen su alma
ia başlamış, yan yatmış, filikalrını 
bile indirmeğe vakit bulamadan altı 
dakika zarfında batmııtır. Müsade
meyi müteakıp vaziyet cidden çok 
feci olmuş. Gemide Türk klavuz kap 
tanla hepsi 33 kişiye baliğ olan in
sanlar can kaygusu ile ne yaptıkla
rını bilmez bir hale gelmiıılerdir. Mü 
sademe olduğu eonada vardiyada bu
lunmayanlar uykuda oldukları için 
vaziyet daha fena olmuıtur. Yatak
larından fırlaynlar sırtlarına birer 
tahlisiye yelği geçirip kendilerini de 
nize atınıılar ve bu arada ihtiyaten 
derıize iskele, tahta parçası ve saire 
gibi ,eyler de atmayı unutmamı§lar
dır. 

Can kaggusu fiti mal hırsı 

Denizde mücadele 
Türk ldavuz lsmail kaptanın de 

nizdeki müeadclesi şayanı dikkattir. 
Denize ancak bir tahta parçası ile a
tılan bu bicare adam in üzerine de
nizdeki lsp;.nyollar hücum ebnit, 
elindeki tahta pa,çasını d11 onlar al
mı.ştIT. Müsademeyi müteakıp Le 
Loing vapuru derhal durmuş, filika
larını indirmiş, ve kazazedelri topla
maya başlamış, denize atılır atılmaz 
batan ahçı Jüvan Koiryandan başka 
bütün lspanyollaı· kurtarılmı§lardır. 
Deniz.de hiç bir yardımcı vastaya ma 
lik olmadan sadece kendi bazulan ;. 
le mücadele eden Türk kaptanı da 
baygın bir hıtlde denizden ç<karıl
mış, F ranstz vapurunda elbiseleri ji
letle kesilerek, tedavi edilmek sureti 
le kurlarlabilmiştir. 

Kazadan sonra Le Loing vapuru 
kazazedeleri hamilen lstanbula hare 
ket etmiı ve evvelki sabah saat 9 da 
Haydarpap önüne gelip demirlemiı, 
kazayı hem Franc.ız ıefarethanesine, 
hem de Kaza.. acentasiyle diğer aJii. 
kadar makamlara ihbar etmiıtir. 

Kaza haber alınır almınaz bir ta
raftan betinci ıube. diğer taraftan 
müddeiumumi muavinlerinden Mu
hittin Bey, Franıııız sefareti, Ticareti 
bahriye müdürlüğü tahkikata baıla
mıılardır. Ticaret müdürlüğü yaptı
ğı tahkikatta kaz.anın sebebini, nere 
de vaki olduğunu, kaçta vukua geldi 
ğİnİ, bir kitinin boğulduğunu tesbit 
etmiş ve adliyeye bildirilmek üzere 
viliyete göndermi,tir .. Beşinci şube 
klavuz lsmail kaptanı isticvap etmiş 
lir. Fransız sefarethanesi Fransız ge 
misinin kaptanı ile kaza esnasında 
vardiyada bulunanları isticvap etmiş 
tir. Fransız kaptanı ile serdümeni 
dün de sefarethaneye giderek ifade 
vermitlerdir. 

Adli tahkikat oe takibat 
Müddeiumumilik adli tahkikat ve 

takibata devam etmektedir. Henüz 
her iki tarftan kimse isticvap edilme
miştir. Batıran gemi Fı·ansız donan
masına mensup olduğu cihetle, Hari 
ci ez memleket addedilerek, hukuku 
düvel kaidelerine göre ifayı muame 
le etmek İcap etmektedir. Kaptanlar 
ve kurtarılanlar isticvap edilecek, i 
fadeleri Adliye vekilletine gönderile 
ce.ktir. 

Kaptanın söyledikleri 
Le Loing vapurunun kaptanı k"" 

disile görüşmek isteyen muharririmi 
ze: 

- Ben bir ıey oöyleyemem, sefa
retten malıimat al~ demiıtir. 

Aranguren vapunınun 
M. Mendiyatta Landora da: 

kaptanı 

- Kaza esna~ında gemide Türk 
pilot bulunuyordu. Fazla sis vardı. 
Kazadan içtinap gayri kabildi. Türk 
kaptan, kaptan köprüsünde oturdu. 
ğu için her hareketi biletraf görü 
yordu. Her iki taraha da kabahaı 

yoktur. Her iki tarafta icap ede• 
manevralrı yaptı . Fakat birbirimizı 
çok geç gördüğümüz itin manevra 
lar tesirsiz kaldı . Gemide Türk kla 
vuzla beraber 33 kişi vardı. 32 si kur 
tuldu. Ölen ahçıdır, çünkü mantosu 
ile denize atıldı, demiştir. 

Kurtarılanlar 

Arangure vapurundan kurtarlan 
mürettebat dün akşam geç vakte ka
dar Le Loing vapurunda kalmıtlar
dır. Bunun sebebi mürettebatın çır
çplak olma'!&r. Kazaı accnla<ı geç 
vakte kadar müı·~ttebata elbise teda 
rik edememiş, ancak geç vakit elbi
se tedarik edip Le Loing vapuruna 
götürmüı ve mürettebatı çıkarabil

miıtir .. Le Loing vapurunun başın· 
da bir rahne vardır. Bu hafif hafif 
rahne bugün tamir edilecfk ve va. 
pur 48 saat zarfında limanrmrzı ter. 
kedecektir. 

M. Grandi 
Nevyorkta 1 

Muvasalatından evvel 
bir arbede oldu 

LONDRA, 16 (A.A.) - Dail) 

Bu arada vapurda aıçılık eden 
26 yatında lıpanyanın Boıtorya eya 
!etinin Bi&kaya şehrinden Jüan Ko
İryana da kendini denize atmıftır. 
Fakat atÇıbatı biraz mal canlııı oldu 
ğu için, varını yoğunu üzerine &J_ 
mıı, paltosunu da sırtına geçirmiı, 
denize öyle atlamış, bu yüzden de 
derhal batıp ölmüıtür. Denize en 
son atılan Türk klavuz lsmail kap-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! I 

Mail l'azetesinin Nevyorktan istihba 
rına göre dün M. Grandinin Ame
rikayı ziyaretini protesto etmek üze 
re yapılan bir miting esnasında ko. kendi manevi kuvvetlerine isti 

nat edebileceğini beyan eyle
dikten sonra Mançuri ihtilafın 
dan dolayı Çin ile Japonyanın 
bu ihtilafa muslihane bir tarz
da ve Paris misakı ahkamına 
tevfika.n halleylemeleri temen
nisinde bulurmuşltrdı• 

münistlerle Faşistler arasında bir i\t 
bede vukua gelmiştir. Neticede 12 ki 
şi yaralanmıştn· . 

NEVYORK, 16 (A.A.) - M. 
' Grandi, Contc Grande vapuru ile sa 

bahleyin buraya gelmiştir. Mumai
leyh, Lindberg tarafından sevkedi .. 
leck hir tayyare ile Vaşin~tona gid• 
celctil· 
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Tütün 
Satışı -------
İnhisar idaresinin 

akdettiği 
yeni mukaveleler 

Tütün meslesi son zamanlarda ~ek 
rar menuu bahsolmaia baıladı. Bu 
mesele hakkında tütün iılerile alaka 
dar bir zat ıu sözleri söylemittir: 

- Tütün meselesi bizim için ale
lade bir ticaret maelsi olmaktan z.i. 
yade bir memleket ve servet iti oldu 
ğunu hepimi:ı: bildiğimiz ve daima da 
tekrarladığımız halde maalesef bu 
mühim servet JD(!Dlhaıımızdan azami 
surette iatifade etmek çarelerini şim 
diye kadar kat'ı bir suretle hulama
mı!lı ve daha doğruıu cezri bir saret 
te halledememişıik. Hiç şüphe yok 
ki umumi buhrandan, her memiekd 
gibi biz de müteeuir olduk ve olu 
yoı·~z. Fakat buhrandan müteeııir 
olan devletler varidat membaların
dan azami randman aldıktan sonra a 
çık klan bütçelerini tevazün ettir
mek için tasarruf çarelerini clüıünü
yor ve ver.ilere zam imkiru olup ol 
madıiını arayorlar. Halbuki biz, İb· 
racat plançosunda tütün sayesinde 
idhalat ile tevazün kurabilecek bir 
memleketi temsil etmemiz itibarile 
bu servet membamıızdan azami ran
dman ahnak için yeni yeni tetkilat
lı:r başarmağa her milletten ziyade 
mühtacız. Eier biz muasır teşkilat 
lar, muaur zihniyetler ve muasır aiy 
tarzlannı benimsemek tartile isti
fade etmesini bilirsek ve daha cloi· 
'USU ihmal etmezsek tiitiiulerimiz bi 
zi her suretle memnun eclelıilr. ve id 
halat emteamnın yekünuna bir.te. 
tekabül edecek bir serveti yalnız ba
tına lıize Yerebilir. Son senelerin ~ 
tün ve ıipra sanayii istatiatilderini 
ıözclen ııeçirecek, reji uıulile idare 
edilen hiilrümetlerin tütünden ne su 
retle iatifade ettiklerini tetkik ecle
eelı uyanık bir Türkün yürefinde 
elem ıztıraplan duymaksızın tetkilıi 
ni bitirelıilmesine imlc8n 1oktur. Çün 
kü Türk tütünü ticareti biz.im ihma
limiz yüzünden, sür'atli hir yürii
yütle Türkün elinden çıkmıt, nam 
bizim, mal bizim olduğu halde istifa 
de ciheti bqlıalanna intikal etmiıtir. 
Şayam tülırandır iri son zamanlarda 
inhisar idaresi ticareti hariciyeıi için 
esaslı bir ıslahat programı hazırla
mak ve yeni yeni teıkilatlar vücucle 
getirmek için çok hayırb adımlar at
mağa batlamftır. idarenin ticareti ha 
riciyetİne verdiği bu ehemmiyetin 
ciddiyetim, idarenin ve memleketin 
en büyük menafiinin ihracatın teza• 
yüdü ve dünya piyasalarmın mahıu 
Iat ve mamulatıınızı daha hakiki •a· 
sıflarile tanıyıp araması gibi mühim 
meler de olduğunu tamamen ihata 
etmek ve bunun fili ve canlı delili 
olarak ahiren mühim ihracat muka
veleleri imza eylemek suretile &"Öster 
n.iıtir iri eğer bu mukaveleler mu
vafrukıyetle mevkii tatbika vazedile
cek ve arzu edilen !>eme-reyi verecek 
olursa yalnız inhisar idaresinin değil 
dolayısile Türk tütüncülüğünün ha· 
lrikaleıı yüzü gülecktir. Bu mukave
lelerin biriı cemahiri müttehiılci A· 
merika ve diğeri de Büyük Britanya 
ve dciminyonları obnak üzere ilci bü 
yük kumpanya ile aktedilmiştir. 

Kim ne derse desin inhisar idare
si bucün T ürkiyenin en ümit .erici 
bir metaının, dolayısile bu meta saye 
ıinde 1üzü cülece.k ticareti milliye
mizin mukadderatına vaziülyet bulu 
nuyor elemektir ki bu, çok terefli bir 
vaziyet olduğu nisbette vebal ile ele 
muhattır. Ve inhisarlardan hiç biri
ne benzemeyen müsteına bir varhk. 
la hayatı milliyeyi ata veya imha ta
rilderiain her ikisini de aym nisbet 
ve derecede ibtivar etmektedir. 

Yeni nahiye müdürleri 
MANiSA, (Milliyet) 

Ahmetli nahiyesi müdürlüğü
ne Mülkiye mektebinin bu se
neki mezunlarından Muhsin 
Bey tayin edilmittir. 

Ocak kon2releri 
C. H. F ırkaaı ocak kongre

lerine devam edilmektedir. Ev 
velki gece ele Beyoğlu kazası 
lstiklil nahiyeai Hüseyin Ağa 
ocağı kongreaini aktetmqtir. 

Kongreye reis olarak aza
dan Belediye İnu~vini Hamit 
Bey intihap edilmiştir. 

Senelik faaliyet raporu o
runmuş ve muvafık görülinüt 
tür. Bundan sonra yeni idare 
hey'eti intihap edilmiıtir. 

Kongre münasebetile Reisi 
cümhur Gazi Hazretlerine, hü 
kumet erkanına ve C. H. Fır
kası umumi katibi Recep Beye 
tazimat ve teıekkür telgrafları 
çekilmiştir. Kongre çok sami-
mi olmuıtur. . 

Beşiktaş kazası fırka ocak 
kongreleri de dün akıamdan i
tibaren başlamıştır. Dün Türk 
Ali ve Abbas ağa ocaklarının 
'<ongerleri yapılmış ve netice
le bu iki ocağın tevhidine ka
·~~ v~rilmiştir. İki ocak birlet
tırıldı kten sonra yeni idare hey 
?ti intihabı yapılmış ve netice
de riyasete İhsan azalıklara 
Dursun, Osman, Halil, Muam 
aıer Beyleı· ve kaza mümessil
liğine de İhsan ve Fatin Bey
ler secilmislerdir . 
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Bir buçuk ay içinde memlekete girecek ve girmiye~ek -şeylerle 
Tarife No Eşyanın Cinsi 

1 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

2 

At cinsi 
A-İdis 
Dört y;şmda ve yukarısr 
Dört yaşından aşağı bir ya.
şma kadar 

B - Ayğır 
Dört yaşından yukarı 
Dört yaşından aşağı 
C- Kısrak 

Dört yaşında ve yukarı 
Dörtten aşağı 

D - Bir yaşına kadar tay 
Katır: (erkek ve dişi) 

A - Dört yaşında ve ondan yn 
kan 

B - Dört yaşından aşağı · 
C - Katır sıpa<ıı (bir yaşına 

kadar) 
• Eşek: (erkek ve dişi) 

A - Üç yaşmda ve on<lan yı 
karı 

B - Oç yaşından aşağı 
C - Sütten ke.si.lmemiş 

il Deve: (erkek ve dişi) 
A - Sütten lresildikten soma 

her hangi bir yafta 
B - Sütten kesilmmıit 

5 Manda: 
A - Buğa ve idit 
B - Dişi manda 
C - Sütten keşilmiş manda Y'>" 
WD!arı (Altını§ kilo ve ondao 
aşağı sıklette) 

D - Sütten keşilmemiş manaa 
yavruları 

• Sığrr: 

' 1 

A- Öküz ve buğa 
B-İnek 
C - Sütten knilmi§ yavrula-
rı (Elli kilo ve ondan apğr 

uklette olanlar) 
D - Sütten lrailmcmiş yavru 
Koç, koyun, keçi ve buruku 
Kuzu ve oğlak (on kilodan • 
pğı) 

9 Domuz: 

10 
1 
2 

11 
12 
J3 

14 
15 

A - 15 kilodan yukarı 
B - ıs kilodan apğr 
Köpek ve yavruları: 
Çoban ve bekçi köpeği 
Süs ve av köpeği 
Tavşan 
Dört ayaklı sair hayvanlar 
Kümes hayvanatı: 

A - Kaz, hindi Ye palaz 
B - Tavuk, horoz, ördek pi
liç 

C - Bwılann civcivleri 
Sair kümes hayvanları 
Kuşlar: 
A - Deve kuşu, cennet kuşu, 
balıklar 

B - Kanarya, papağan tavus 
C - Sair kuşlar 

115 • Arı Kovanile 
17 . Dolduru1m111 hayvanlar: 

A - Bi1Uınum ku§lar: 
B - Sair hayvanat 

;; - Bilumum 'hayvanat 
iskeletleri 
D - Bililmum böcek, haşeh 

1 
kollekııiyonları 

T.evvelde ithal 
olunacak rzulı:tar 

l 
o 

o 

ı 
o 

o 

o 
o 

o 
o 

5 
o 

o 

Giremca 

o 
o 

Giremea 

Giranea 

o 
15 

o 

4 
Giremea 

o 
1 

Giremeı 

Gireme• 

o 

2 
Giremez 
Giremeı 

Giremez 
o 

Giremez 
o 

o 
Giremez 

Gireme• 

o 

K,evvt!lde ithal 
olumcak mılı:tar 

o 
3 

3 

2 
l 

o 

10 
o 

o 
o 

16 
6 

o 

3 
Giremez 

J 
l 

Gireme.1 

Giremez 

1 
4 

Giremez 
o 
1 

ı 

12 
Gi<-emez 

o 
o 

Giremez 
Giremez 

o 

Giremez 
Giremez 

Giremez 
2 

Giremez 
60 

o 
Giremez 

Giremez 

H - Eczalı mayiat derununda 
, gelen lıfüimum hayvanat (ce· 
' nin de dahildir) Gireme., Gireme.. 

Etler: hayvanattan hi•I olma mek4L\t 
J8 Her ~i kasaplık ve dört • 

yaklı av hayvanatı etleri (k~ 
le, dil ciğer, işkembe, ayak 
dahildir): 
A - Tue .dondunı.!muş tu> 
Jn veya salamuralı 
B - Tütsüleıımit veya kunı
dulmuı (81Iıeuk ve pastıı:rma 
dahil; zirde zilıredilenler ha
riç) 
C - Kapalı kaplerda mahfus 
veya ahar suretle ihzar edil 
mi!ı (kabili ekil mevat ile mali 

hıt olanlar da dahildir) : 
19 Her nevi jambon, saümı, ao

ais, sosisonlar ve sair domuz 
eti mamullitı ve müetahzeratı 
(Kutu içerisinde oranlar da da 
bildir) 

20 Sığır dili; tütsülenmiş, kuru. 
dulmuş veya ahar süretle ih
zar edilmiş. 

21 Kümcıı hayvanatı ve av kut-
ları etleri ve mllstahzcratı 
A - Teze.teri (Tüyleri olsun 
olmasın) Tuzluları ve ..,1;ımu 
raları (Salamura aılrleti da
hildir) 
B - Bunkınn konaerveler.i ve 
zikredilmeyen sair ... rette ha-
zırlanmış olanları (İç lrapJan
nın sıkletleri dahildir). 
C - Kaz ci~r.i ve yağı (İç 
kaıpların aıklet.lcri dahiklir). 

22 Her nevi etlerin hülisa ve ..,. 
Jarı, katı, suhı to:r ve diğer ııe 
hl.dede (Kabili ekiJ sair ,,,;,. 
vat ile mahlüt olanları dahi 
dahildir) (İç kaplarının sıkle 
ti dahildir.) 

23 Süt, kaymak, yoğurt (İç kap
larının sıkleti dahildir) 

A - Tatt, takim veya teksif 
edilmit süt (Şekenıiz) 

B - Taze, takim veya teksif 
edilmiş süt (Şekerli). 
C - Toz, parça halinde t1üt 
Ç- her şekilde kaymak (Ka. 

bili ekil mevat ;ıe mablilt ol-

5 

1 

o 

GiremEt 

• 

' O 

o 

sun olmasm). Gireme• 
D- Yoğurt. (Kefir dahildir) 

:>A Peynirler: (İç kaplarının sık
leti dahildir}: 
A - Salaınuralı, (salamura 
darası ten.zil edilmez). tulum 
kaşar. kaşkaval, dil, lor, çay.ir 
ve emsali 
B - Gravyar, rokfor, çeşter, 

,ıarmezan, Felemenk ve .bun-
ların emsalıi 

25 Peynir ve yoğurt mayası; (İç 
kaplarının srkletU!ri dahildir) 
İhtar : Nebati maya nebatat 
faslındadır. 

26 
.. . Yağlar 
l ere yagı: saf veya mahlüt 
(Taze, tuzlu ve eridilmi~) İç 
kap!an sık.Jeti dahildir). 

G 

673 

o 

!5 . 

' 

Gireme:r 

o 

73 ' 

505 

9 
1472 

Giremez 

\ il 

422 

682 

'430 

Tarifi! No T ,evvelde ithal 
olunacak mı.har 

Safi veya zeyyutu nebatiye i-27 

28 

29 
30 

31 
32 

33 

S4 

35 
36 

37 
38 
39 

1e mahlüt iç kuyruk vesair yaf 
1"r 
Ekle mahsus eridilmemiş hay 
van yağları 
1starin, palmetin, olein 
Saat, dikiş yazı makineleri 
piyano yağlama aletleri 
Sanayide müstamel yağ 
Hamızatı şahniye 
Balık yağları: 
A - Tababette müstamel yal! 
B - Sanayide müstamel 
Yumurta: 
A - Çiğ ve pişmiş 
B - Akı, sarısı her şekild~ 
Bal, süzme, gümeç, sun•t -
Balıklar: 

A-: Taze 
B - Tuzlu, salamura, kuru. 
ı - Kılıç, umun, mersin 
2 - Sairleri 
C - Balık konserve ve ezme 
lstakoz, yengeç, langüst 
İıstiritye, midy.e vesaire 
Kaplumbağa, (karada ve suda 
salyangoz canlı ve cansız). 
37, 38, 39 111Jmarakırda göste
rilen hayvanatın ealamura, ez 
me, konserve ve sair surette 

Giremez 
18 

2 
1590 

Gireme;, 

3200 
150 

o 
o 

28 

160 
Gireme~ 

o 
21 
10 

Giremez 
Gireme' 

Gireme; 

müstahzar olanları (iç kapların 
sıkletleri dahildir). Gireme ... 

41 Balık yumurtası; mumlu Ye 
mumsu z Gireme• 

42 Havyar: 
A - Siyah 1 
B - Kırmızı, diJ, tarama. ja-
pon havyarı 9 

K,evvt!lde ithal 
ohıııacak mılı:tar 

Q • 

Giumez 
20 

25 
,5250 
Giremez 

7300 
o 

45 
2 

12 

192 
Giremez 

2 
33 
54 

Giremez 
Giremez 

Giremez 

Giremez 

Gireme:r 

10 

o 

., 

Mevadı hayvaniye ve mamuJab 

43 
44 
45 

46 

47 

48 

50 

s1 

At yelesi ve kuyxuğu 
Domuz kılı ve döküntüleri 
İşbu tarifenin başka yerlerin 
ılı! ıikredilmeyen sair hayva-
nat kılları 
İnsan şaçr: 

· A - İşlenmemiş 
B - İşlenmiş (Saç, sakal ve 
bıyık taklitleri dahildir,(Me
vadı saire il.e mürettep veya 
gayrı mürettq>) 
K~mik, tırnak: 

A - Haın, toz halinde ve dC>
kü"ntüleri 
B - Levha, yaprak ve sair 
şe kilıde kesilmiş 
Boynuz: 
A - Ham, toz halinde ve dö
küntüleri 
B - Levha, yaprak ve sair • 
şekilde kesilmiş • 
Kemik, tırnak ve boynuzdan 
mamul eşya: 
J!. - Zikıymet meadin ve taş 
!arla mürettep olanlar 
B - Mevadı saire ile müret· 

tep ve ya ğayrı mürettep ma
lanlar 
Gergedan boynuzu ve mamu 
Jatı: 
A-Ham 
B - Zikıymet rneadin ve taş 
!arla mürettep olanlar 
C - Mevadı saire ile müret
tep ve ya ğayrı mürettep me 
mulatr 
Hayvanat diı;leri ve mamula-

tı: 

A - Fil, deniz ayğırı, gerge 
dan disleri (İşlenmemiş) 
B - saJr hayvanat di,leri (İt 
Jeıımemiş) . 
C - Fil, deniz ayğırı, gerge 
dan dişleri mamulatı: 
ı - Zikıymet meadin veya 
taşlarla mürettep 
2 - Mevadı saire ile müret 
tep ve gayzı mürette,p olan 
lar-
D - Sair hayvanat dişleri 
mamullitı 

52 Balina kemiği ve çubuğu 
(M ürekke.p bahğr kemiği) Ve 
mamullitı: 
A -Ham ve ıUiküntüleri 
B- Çubukalrı : 

53 - Bağa ve mamulatı 
A - Ham ve döküntü 
B - Zikıymet mamulatı 
C - Mevad<iı saire ile mü
rett4',p 

54 - Hayvanatı naime kabukları 
A - İnci sedefi 
1 - Ham veya kesilmit 
2 - Doğme ve dokme ile 

24 
Gireme• 

Giremez 

Giremez 

Giremez 

Giremez 

o 

3 

o 

Gireme. 

Giremez 

Giremez 

Giremeı. 

Giremez 

~ 

Giremez 

1 
Giremez 

Giremez 

o 

Giremer 

Gireme:ı 

o 
... 

Gıremez 
Giremez 

Giremez 

27 
190 

o 3 - Sair se<kf mamulatı 
B - Sair hayvanatı naiıı>< 
kabukları ve mamulatı ~ """' 

55 İnci, çıplak 
56 - Mercan: 

A- Ham 
B - İşlenmiş 

57 Sünger : 

58 
59 

A-Ham 
B - İşlenmi~ 
fGıek böceği tahumu 
Kuş tüyleri: 
A - Deve, cennet kuşları 

tüyleri 
B - Sair ziynet tüyleri de

risiJc 
C - Yatak V.S. tüyleri 
D - Yatak VS. dol.dunnağa 
mahsus kaleminden ayrılmış 

60 Hazırlanmış zinet tüyleri 

61 
62 

A - Deve kuşu, cennet kuşı 
tüyleri 
B - Sair ziynet tüyleri 
Kartal kanadı ve kalemi : 
Tüy süpürğe ve ateş yelpaze
si (kıymetli ziynet kuşları tü 

si(krymetli ziynet kuşları tüy 
!erinden maada). 

63 Tüy kalemi mamulatr ezcünı
le: diş hilali, kalem ve fırça 
sapları ve saire 

64 Gışa, barsak, kursak, ve ma-
mulatı: J "" 

A - Yaş veya tuzlu 
B - Kuru (Gayri mamul her 
şekilde) 

C - Her nevi kiriş (Mevadı 
saire ile mürettep veya gayri .. ' 
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Tarife Na E§Yanm Cinsi T,e\'Ve/de ithal 
olunacak mJktar 

D - Sair mamulatı (Mevadi 
saire ile mürettep veya gay· 
rı mürettep). J 

65 Mumlar: 
A - Balrnumu külçe ve yap
rak halinde (istampalılarda 
dahildir). O 
B - Balrnumundan fitilli her 
nevi mum Girem~ 

C - Yağ mumundan, istea-
zindan fitilli her nevi mum. 130 

D - Boyalı, yaldizlı, mü.zey 
yen , fitilli her cins mum (Me 

vadi saire ile mürettep veya 
gayri mürettep). O 

H - Mühür mumu (Her ne-
vi) Dişçi mumu kundura, ci-
la nnunu. 387 
V - Balmumundan, yağ, mu
mundan, istearindan mamul 
inci, çiçek, ,yaprak ve mevya 
taklitJerile heykel, maske,, 
manken veaair eşya (Mevadı 
saire ile mürettep veya gayri 
mürette,p). 2 
İhtar: parafin ve serezin gi-
bi aslan ma<leni veya nebati 
ve yahut bunlarla mahlut 
mumlardan fitilli muınlar 
(C) ve yaldızlı müzeyyen olan 
Jarı (D) ve mamulitı da (V) 
fıkralarına odahildir. 

615 Tutkal: 
A - Hayvani tutkal levha, 
çubuk ve toz halinde 4330 
B - Jelitin, levha, çubuk Ye 

w.z lıilinde 52 
C - Bunların mamulatı 33 
D - Balık tutkalı (jhtiyo 
kol) ve balık ndııi (ihtiyol) 
Beyaz veya tabii her şekilde 
ve mi.istahıaraatr 3 
H - Ccma.Jalra 627 

157 Kırmı.11 hayvan! (Her cine) 
(Kırmızı nebati nebatat fac- . 
Jındadır). 

68 Fahmı hayvani ve isi (Fahmi 
nebati nebatat f...tındadır). 

159 Lakday, S<\pya ve işbu tarife
nin sair yerlednde zikir o
lunmayan hayvani boyalar. 

70 İşbu tarifenin aair yerlerin.ele 
zikredilmeyen hayvanat dö
küntüleri 

71 Gübreler: 
A - Kuş gübresi (guvano) 
B - Sair tabii gübreler 
C - Knnyevi gübreler 

72 Yaş deriler: 
A - Kuzu, oğlak derileri 

B - Koyun ve loeçi derileri 
C - Sair deriler: 
1 - 18 kiloya ka.dar 
2 - 18 kiJo ve ondan yukan 

73 Kuru deriler, İşlenmemiş: 
A - Kuzu, oğlak derileri 

B - Koyuu ve keçi derileri 
C - Sair deriler: 
1 - 15 kiloya kadar 
2 - 1 S kilo ve ondan yukarı 

74 Çarık için kesilmiş debagat· 
siz deriler: 

75 İşlenmiş deriler: 
A - Tabaklanmış boyanma
mış 

1 - Keçi, koyun, kuzu, oğ
lak derileri 
2 - Vidalı, vaketa deriler 

3 - Sair deriler 
B - Tabaklanmış ve boyan
mış: 

1 - Keçi, kuzu , koyun, ku
zu ve oğlak derik•i 
2 - Vidala, vaketa ve telatin 

l 3 - Sair deriler 
C - Koyun, kuzu, keçi, oğ· 

lak, timsah, yılan derileri 
76 Tirşe ve ince şeffaf deri 
77 Domuz derisi taklitleri 
78 KISsele ve sun'i kösele: 

A - Kösele ve sun'i ile tam 
ökçelik 'Parçalar 
B - Deri, kösele döküntüleri 

79 Saraç köselesi 
80 Çarık için kesilmiş deriler 
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273 
8200 
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Giremez 

Deri mamulib 

81 Deriden biçilmiş çizme ve 
ayakkabı konçları, yüzleri ve 
.sair aksamı (Dilrilmi~ olanlar

da dahildir.) 
82 Kösele veya sun'i köseleden 

kesilmiş taban, ökçe, vardela 
(Şerit haline getirilmiş Veya 
sair ayakkabı aksamı 

83 Deri ve köseleden mamul ça-
murluk, tozluk ve mümasilleri 

84 Yüz'eri boyalı boyasız deri-
lerden mamul ayakkapları, ta
banları köseleden veya sair me 
vaddan (Tüylü veya tilysüz 
derilerden mamul çarıklarda da 
hildir. 
A - Keçi, koyun kuzu ve oğ
lak derilerinden 
1 - Bir çiftin &ikleti (400) 
grama kadar 
2 - Bir çiftin <ıikleti (401) 
gramdan (800} graınm:ı kadar .. 
3 - Bir çiftin sikleti (800) 
gram ve ondan yukarı 
B - Vidala, vaketa ve tellitın 
denilen derilerle zirdeki fik
ra.da mezkur olanlardan maada 
derilerden: 
1 - Bir çiftin sikleti (400) 
grama kadar 
2-Bir çiftin sıkleti (401) gı
ramdan (800) grama kadar 
3- Bir çiftin sıkleti (800} 
gıram ve ondan yukarı 
C - Koyun,kuzu, keçi, oğlak, 
fok, yılan ve timsah ıh:rilerile 
sair bilcümle derilerin rugan-

. lı, kabartmal.ı, glase, kumlu,re 
ıfmh, yaldızlı kadıfe taklidi (podö

süet) Maroken, tüyü ve sair 
suretle müzeyyen olanlardan: 
1 - Bir çiftin (400) grama ka 
dar 
2 - Bir çiftin sıkleti (401) 
gramdan (800) grama kadar 
3 - Bir iftj · 12 
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i dhali tamamen menolunan eşyanın listesini neŞrediyoruz Poliste 

Polis, esrarengiz bir 
cinayet karşısında .• 

Tarife No Eşyanın Cinsi T ,evvelde itbal 
olunacak JU1ktar 

lr 

8S Yüzleri temamen veya kıs
men lifi mendchuı mamul ayak 
kapları (Tabanlan kauçuktan 
maada mevadı sairedeıı 'ft kö 
sel~n); 
A - Safi veya mahlilt ipekten. 
sun'i ipel<teo., her nevi kadife· 
den "" lbun.ların sair mensucat 
ve kUrk veya diğer mevadı a

di ye ile mürettep veya işleme
li olanları (Zikrymet meadin 
veya taşlarla miiz.eyycn olanlar 
resmi aslilerinin bir misli faz. 

Ja l'CSDIC tabidir: 
ı - Bir çiftin ıı11oleti (400) 
grama kadar 
2 - Bir çiftin aıkleti 400 
gram ve on.dan yukarı 
B - lpek:ten her nevi kadife. 
den gayri lifi menddan ve 
bunların kürlı: ve diğer n>evar 
dr adiye ile mlll'Cttep veya i
pek ifiemell olanla:rı (kttıarla
rı ve fiyangoları ipek olanlar 
da dahildir) 
1 - Bir çiftin sıkleti 400 
grama kadar 
2 - Bir çiftin sıkleti 400 gram 
dan fazla 

6 Deriden kuiıaç, baston vs: 
A - Altm, q>lıltin ile müret-

tep 
B - Gümüş, fildi~i iflemeli 
C - Mevaddı saire ili mll
rette.p 

7 Deri ve köaelc rnamul11tı: 
A - Para cllzdanı, çanta. pa· 
ket, mahfaza 

1 - Sade Teya mevaddı adi 
ye ile mürettq> 
2 - fd>ek menaiicat,fil diti il< 

• B - Yol çantalan. deri ....,. 
dıklar: 
ı - Safi deriden ve köseledt 
z - Deri kafıh mevat 

a Her nevi deri ve kllıleleden , 
eğer,lrosum ve abMnı 
A - Bili ·tefemat veya Ç1>lik 
Li 
8 - Teferriiati pİTİnÇ vıeya ni\ 
kel 
C - Teferrüat sikıymet ma
denden 

S9 Makine lrayııı hortum ve ma 
kineleı:>de ldleele, deri mamllll-

~ Deri, kö§eleden mMnlll kayıı 
91 - Tarif~ zikri geçmeyen 

92 
93 
'4 

•ir deri wya ıw.eıe eşya 
Deri elbise: 
Her .nevi deriden cld!Teft: 
Deriden mamul Şapka ve her 

nevi ba~k (Erlı:ıelc, kadın ve 

60 
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30 
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çocuk içln) O 

Kürk imaline mahsus postlar 
mamuliı. 

Her nevi kuzu 'PC koyun, her 
nevi oğlak ve keçi poetları 
(Parça, tahta, wlum ve eklen
miş): 
A - Terbiye görmemiş 
B - Terbiye görmüş (Boyan
mıt olanlarda dahildir). 

16 Kürk imaline mahsus eair 
Postlar (Parça, <tutum ve ek 
lenmiş): 
A - Terbiye görmemiş 
1 - Tavşan, ada tavşanı, 
.curt7 her nevi ma~ kö
pek, kedi, çakal, ayi 
! - Marmot, miımir, •İncap 
3 - Sansu, kalcum, ıntc, zcr
duva, samur - zibolin ( her 
nevi) şinşillii, beyaz ve krr
mızı ve l«ı•uvazc tilki, kokar
ca, misk faresi ve kedisi, \ 
kunduz (kastor), vizon is
kons, Oı>O""OID, klioıtebek 
4 - Mavi, gümüşü ve eiyah 
tilki 
S - !simleri zikredilmeyen 

hayvanat postaları 
B - Terbiye görmüş, Bo
yanmış olanlar da dahildiT): 
l - Tavşan, ada tav,.anı, kurt 
her nevi maymun, köpek ke
~i. çakal, ayi 
2 - Marmot mirmir, "1ne&9 
3 - Sansar, kakum, JQtr, zer
duva, samur • zibelin (her ne
vi) §intilll, beyaz, kırmızı ve 
'.cruvaze tilki, kok&r~a, misk 
faresi ve kediıi, kuruluz (kas
tor), vizon, iskons, opossom, 
'ı:östebek, 
l - .Mavi, gilmllfll ve eiyah 
tilki 
S - İsimleri zikredilmeyer 
hayvanat ıpostları 
lhtar l - B f.ıkrasının (3 ve 
1) üncü rakamlannda muhar
rer postların taklitleri hakiki
. eri gibi resme tabidir. 
ı - kürk ve kürkten mamul 
on)boyun kürkü(boa)eldiven , 
:tü,k•k elbise c.I kürkü(man 
vakkab· ve emsali (astarlı,H
tarsız kumaş kaplı veya kap
sız) yüzde yirmi beş fazlaaile 
mamul oldukları kürklerin rea 
mine tabidir. 
3 - İçi veya dışı kürk kaplı 
>!mayan mamulitın Üzerlerin
de füruat kabilinde.n bulunan 
kürkler nazarı itibare alınmaz 
ancak (B) fıkrasının 3 üncü 
··e dördüncü rakamlarındaki 
kürkler füruattan olsa dahi 
dahil oldukları mamulatın ta
·ifede muayyen resimLeri yüz
le otuz ni<1ı>etinde fazlasile 
tahsil olunÜr. Şayet bu suret· 
le dahil olan kürklerin satıh 
itibarile miktarı eşyayı mamu• 
Jenin yüzde onbcşini tecavüz 
edene o vakit eşyayı mamule 
kürk addolunarak mecmuu 
kürk resmine tabi tutulur 

)7 Adi yün ve keçi kılı: 
A - Kirli 
B - Yıkanmış 
C - T.aranmrş ve atılım! 
D - novanmış 
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K,evvelde itlıal Tarife No E§yanın Cinsi T ~vvelde itlıal 
olunacak mıktar olunacak nu/rtar 

(l 

"' 11 

11 

Gireİı.. 

Giremez 

222 
{> 

( 

4 

Olttmes 

Gireme• 

• Merinos, tiftik, alqıağa lama, 
deve: 
A - Kirli 3 
B - Yıkanmı~ 8162 
c - Tıı.ranmı\ 195 
D - Boyanmıı O 

99 - Şodi: 
100 - Tavşan, misk faresi .,,.. kn-

ları Giremt 
101 Yün vatka: Gi<emc 
10Z Her nevi yünden ve kıllardan 

i,plik. 
A - tek ""Y'l çift telli boya· 
sız 

1 - Bir kilosu bin metreye 
kadar 3332 
2 - Bir kilosu bin metreden 
fazla 306! 

j B - tek veya çift telli boyalı 
l - Bir kilosu on bin me-
treye kadar olanlar 878t 

2-Bir metrosu on bin metre· 
den fazla 106()11 

103 - Müfredatla satılamıyacak 
her nevi yün ve kıl ipliği 452 

\ 104 - Her nevi yün ve kıl ipliği 
dökllntlller 6' 

Yiln ve kıl mensucat 

105 - SaU veya yllnöen kadife 
A - Safi veya yüzde elliden 
fazlası yUn olatı.lar 
B - Yllzde elli ye kadar ipe

, ğin ğayri lifi mevatli mahlüt 
olanlar 

106 Safi yünden mamul bafka 
yeme zikrolunmayan meıuıuc:aat 

( ö rDIC kumq.lar da dahildir) 
(mevadı ea.ire ile miirettep ol 
aun olmM.ııı): 
A - Metro munbbanın aıkle· 
ti (200) grama kadar 
B- Metro murabbaının siklc 

ti (201) gnmdan 600 grama 
kadar 
C - Me..-o munlıbaını.n aık· 
ileti (600) Crml 'VC ondan yu· 
brı 

107 Arifi. klmllen .,.-ık ylln men 
suut: 

731 

4H 

-

16: 

10001 

30# 

~.( 
A - M.etro murahauıın aılde
ti 200 gcama lı:a.dar 
B - Metro murabbaının ııik
ti 201 gramdan 600 grama ka-

1 

14 

ıs 
.ı ., 

o 

dar sı• 

kürkçü 

C - Metro mucabbamın 9Ü<· 
:leti 600 gram ve oodan yuka
n İhtar 1 - arışı lı:lmilen pa· 
muk olmayıpta yllnle mahl(l. 
tan menmuç olanlar ve palto ve 
terlik imaline mahıuıs pamuk 
ipliltledlc yelcdiğerine merbut 
olan çifte kumaşlar arışı ki
milen pamuk olmadıkça afi 
yün addolunur ve 106 mcı nu
mara mücibince cumc tabi tu• 
tulur. Şukadarlı:i elyafı neba· 
tiyeden mamul kumaşlarda 
ael'pme suretile bulunan yl1zde 
beş nispetin.delı:I yün elyafı 
nazan itibarc alınmaz ve bu 
nevi kumaşlar kem&l<An kendi 
rceimluine tabi olur. 

, 

l20 

!reme~ 

.'.iiremez 
Giremez 

o 

2 - Yün mensw:ata yllzde o
na kadar iıpek veya eün'i ipelı: 
dahil olursa .resmi asll yllzde 
on bet fazlasile tahsil olunur. 
Niepeti yüzde onu mütecaviz 
olduğu tak.dirdc yün metı&Ucat 
ipek faslında muayyen rlleu· 
ma tabi tutulur. 
5 - At ve adl keçi ktlmdan 
maada olan hayvanat tüyleri 
yün mefhumuna dahildir 

108 Kıl mcnwcat: (safi veya 
ıpektm ve yünden gayri mev&. 
dı lifiye ile mahlut). 
A - At kılından 
B - A<ii keçi kılından 

109 İpekten gayri mevadı llfiy<o 
ve madeniye iLe i~i veya ya

pıştırmalı (aplikasyon ylln lı:u 
ma§lar ) veyahut yün işlen>e
li pamuk ve keten kumafiar 
ve ylln işlemeler (adi madent 
pullar 'ftS&ir n>evat ile mllzey 
yen olanlarıda dahildir). 

110 Yün dantela ve dantelı nevin 
den örgüleri bulunan harçla! 
ve kumafiar (made:ıi tellerle 
mürettep olanlatda dahil<iir.) 

( 

, 

111 Yün şeritçi ve kaytanci eıy• 
eı (pumanteri) .ade veya i
pekten gay.ıi aair mevadı Ji
f.iyc ve madeniye ile mahlGtan 
mamul veya murcttcp olanlar 
ezcllmle: şeııit, kaytan, uçak, 
kordon, tırtd, dUğme, i§leme
li olmayan sair harçlar (mcva
dı saire iLe mucettep okun, o.i
ma.sın) 

112 Ylln veya kıl.dan mamul tor
ba ve yün çanta ve yün heybe. 

hoctum. kolan, makine kayışı 
ve bunların mümasilleri (Me· 
vadı saire ile mahlGt veya mü 
rcttep olsun olmasın) . İhtar: 
halıdan olaııJac (114 ) üncü 
maddeye dahildir 

113 Çuha kenarı ve çu• kena
cından mamul eşya 

114 - Yün "" halı mamuJatı: 
A - Şark halısı 
1 - Metre murabbaı 2 ' Jr'1o 
ya kadac 
B - Şark kilimleri: 
C - Mamü.ıatı 
D - Şark taklidi 
Bunlardan madası 

' 15 - Keçe ve Keçeci mami>Ti
tı: 

A - Kaba, kantarlı 
B - Sair keçeler boyalı 
C - Boyanmış 

114 
so 

10 

' 

1 

416 

o 

o 
13000 

o 
o 

Gireme 

Gittmeı 
24 

122 

K,evvelde itlıal 
olunacak mıktar 

47756 
18850 

1282 
55 

Gireme& 
Giremez 

• 
ıooo • 

5693 

12521 

17406 

71 

il 

930 

51~ 

325'0 

t5009 

358 

ııso 

11.65 

2611 
72 

o 

10 

s• 

t' 

o 
lt2000 

s 
s 

Gireq 

au-. 
22 

S38 , 

Yün ve kıldan hazır en• 

13802 
G.iremcz 
Giremez 
Giremez 

116 - Dikilmiş elbise ve giyikcct, 
eşya 

A - Erkek ve çocuk için 
B - Kadm için: 
t - fslem.-ı; vcva madeni 

-· { 

8 il 

o 

Listenin mütebaki 
kısımlan 

Listenin mütebaki knmmın 
dikkate ıayan kısımlarınr ber 
veçhiati hüli.satan neşrediyo
ruz: 

Nebatat kısmında glüten 
unundan tebriye, makama bis 
küi vs. müstahzarat bu ay için
de memlekete ithal edilmiye
cek, gelecek ay 68 kilo girecek 
tir. 

Usare halinde şeker memle 
kete ithal edilmiyecek, cam ıe 
ker bu ay 3920 gelecek ay 166, 
tamamen tasfiye veya yanm 
tasfiye edilmit teker bu ay 
1.750.000 gelecek ay 3.820.000 
girecektir • 

Çiğ kahve bu ay 96.000 ge
lecek ay 350,000 kilo, kakao 
bu ay 2180, gelecek ay 
6730 kilo ithal olunabilecektir. 

Çay paket halinde bu ay 400 
kilo, gelecek ay 20 kilo, büyük 
kaplarda bu ay 24.350, gelecek 
ay 54.450 kilo girecektir. 

Sabun: Arap sabunu ve idi 
sabun bu ay 40 gelecek ay 75 
kilo, tuvalet sabunu bu ay 231 
gelecek ay 149 kilo girecektir. 

Tütün, enfiye, tönbekü iı. 
hali meoedilmittir. 

Odun kömürü bu ay 147000, 
gelecek ay 86.SOO kilodur. 

Elbise fırçası ve mobilye 
kısmı eaaah tadili.ta tabi tutul 
muıtur. Ağaç bilardo ithal edil 
miyecektir. Tavla, ıatranç te
m. ve golf edevatı tahdit edil
mittir • 

Adi matbaa kağıdı bu ar 
268.000, gelecek ay 288.000, 
kesilmemit yazı kiğıdı ve iyi 
matb•a kliiıdı bu ay 149.000, 
gelecek ay 300.000, kopya ka
ğıdı hu ay 2.266, gelecek aJ 
2,800 kilo, O)'Ull kağıdı bu af 
107, gelecek ar 380, yaprak si
gara ki.pdr bu ay 1584, gele
cek ay 195 olarak girecektir • 

Koza halinde bam pamuk 
ithal edilmiyecelrtir _ 

Amerikan bezi bu ay ısı 
bin gelecek ay 206,000 metre, 
sair paııııuk mensucat bu ay 
24.000, gelecek ay 41000 met
re, tülbent bu ay 8000, gelecek 
ay 19.000 metre mıermerıahi 
bu ay 5900, gelecek ay 17000, 
pati.ska bu ay 26.800, gelecek 
ay 6000 metre ithal olunabile
cektir . 

Mantarlı muıamba bu ay 
1650, gelecek ay 3840, mantar 
lı düz renk bu ay 2980, gelecek 
ay 298 metre murabbaı girecek 
tir. 

Adi pencere camı bu ay 43 
bin 80, gelecek ay 19.291 met. 
re girecektir . 

Çember halinde bakır ithali 
menolunmuıtur. Alalı musiki
ye ithali esaslı tadili.ta bbi tu 
tulmuıtur. 

Bu ay 342 ve gelecek ay 
84 kilo gramfon ithal olunacak 
tır. 

Çakmak ithal olunamıyacak 
tır. 

Otomobiller ehemmiyetli 
tahdide tabi tutulmuıtur. Yal
nız fU mikdar ve fU tekilde o
tomobil girecektir. 900 kilodan 
yukan 1300 kiloya kadar bu 
ay 14.862, ~ecek •1 15.888, 
1750 kiloya kadar bu ay 5691 
gelecek ay 4,166 karoaeri bu 
ay sıfır gelecek ay 6800, parça 
lar 6 gelecek ay 7 sair aksam 
2562, gelecek ay 3546 ithal olu 
nacaktır. 

Bu ay ithal edilecek petrol 
1.114.111, gelecek ay 147.422 
kilo ithal olunacaktır. 

Lavanta, losyon, kolonya 
pudra ithalatı tahdit edilmit· 
tir 

-Alman makine sana
yiinde buhran 

Gülhane parkında bir enkaz içinde 
her tarafı delik 

deşik bir genç cesedi bulundu 
Rıd:van, Enver, Osman ve 1 nakledildiği henüz maliim de 

İsmail adlı dört genç çocuk ğildir. Fakat cesette görülen 
evvelki gün zabıtaya bw cina- yaralardan cinayetten evvel e 
yet haber vermiılerdir. hemmiyetli• bir kavganın vu-

Gülhane parkından Gülha- kua gelmit olduğa tahmin e 
ne hastanesine inen yolun iki dilmektedir. 
keaermda ev ankazı vardır. Maktulün cesedi derhal 
Mahzene benziyen bu metruk morga kaldırılmış, fakat dün 
harabelerin höcrelerinden bi- akşam geç vakte kadar Tıbbı 
rinde her tarafı kan içerisinde adli raporu ikmal edilememiş
genç bir adam cesedi bulun- tir. 
muıtur . Dün, bir gazete cesediı. 

Cesedin üzerinde bir fanila ~eydana çıkarıldığı harabede 
kibrit kutuıu ve saire gibi ba
zı feyler bulunduğunu yazıyoı 
du. Cesedin yanında hiç biı 
fey bulunmuş değildir. Hi.dist 
'yi polise haber verenler ceaedı 
tesadüfen gördüklerini, o ci 
varda kut tutmak için dolattılı 
lanru ıöylemiılerdir. Maama 
fih zabıta ve Müddeiumumililı 
hadise ile sıkı bir surette ali.
kadar olmaktadır. Tıbbı adli
nin raporunun bugün gelmesi 
muhtemeldir, Ancak bundan 
sonra; ölümün tekli hakkında 
maliim.at elde edilebilecektir. 

vardır. Ve boğazmda kırmızı 

bir mendil bağlı bulunmakta
dır. Aynı zamanda muhtelif 
yerlerinde de yaralar görülmek 
tedir. Bunlarm ne yarası oldu 
ğu henüz anlatılamamıştır. Ya 
pılan tahminlere göre, cesedin 
bu harabede 48 saatten fazla 
kalmadığı muhakkaktır. An
cak, dün aktam geç vakte ka
dar Müddeiumumilik ve zabıta 
nın yaptığı tahkikattan ne ce
sedin hüviyetini tesbit etmek, 
ve ne de hldise hakknıda esas 
lı bir neticeye viıd olabifmek 
kabil olmamııtır, Cinayetin bu 
höcrede mi yapıldığı, yoksa 
batka bir yerden buraya mı 

Henüz hüviyeti tesbit edile 
meyen cesedin boğulduktan. 
sonra oraya brrakıldığı anlatıl 
mııtır. 

Çin imperatorunun 
karısı: Su F ey 

Cahil addettiği haşmetpenah koM 
cası aleyhine talak davası açtı 

Çin İmparatoru esrarenıııiz 
bir seyahate çılanıf. Bundan 
bir müddet evvel Çinin muha 
fazakir mehafili batka bir ha
diseden dolayı da derin bir he
yecana dütmütlerdi. Mahlu 
imparatorun kanlarından Su 
F ey isminde bir tanesi kocası
nı bırakmak İltemit ve Hat· 
metpenah kocası aleyhine ta
lik dava11 açmııtı. İmparato
run sarayındaki eski an'aneler 
le modern akidelerin tesadü
münden husule gelen havaya 
artık tahammül edemiyeceğini 
talika sebep gösteriyordu. 

Bundan baıka Su F ey isti· 
dasında sarayda fena muame
le gördüğünü ve dokuz sene
lik evlilik hayatında bir esire 
gibi saraya kapatıldığım ileri 
•ürüyordu. Su Fey de, kocası 
imparator da bugün 25 yqın
dadırlar. 

Bütün saraylarda olduğu 
gibi, muhafızlar, dadılar, ha
layıklar imparatoriçenin en kü 
çili< hareketlerini bile gözden 
kaçumıyorlar ve her ıeyi im
paratora haber Yeriyorlardı. 

Çin hanedanı sülalesinin es 
ki kanunlarına nazaran, İmpa
rator resmi zevcesi olan impa 
ratoriçeden maada aynca iki 
kadın daha alabilir. Bu kadın
lardan bir tanesi ıark sara11 
İmparatoriçesi, öteki de garp 
•arayı imparatoriçesidir. 

Su F ey ıark sarayı impara 
toriçesi idi. Çin ıarayınm hat 
metli devirlerinde imparatorun 
üç kansından maada birçok o
dalıkları da vardL 

Amerikalı muhabir imparator 
Pu Yi' den mikrofon önünde 
kısa bir nutuk söylemesini rica 
etıniı. Kendisine dört cümle
!ik kısa bir nutuk vermişler, 
ımparator bu dört cümleyi an
ca.k on bet günde ezberleyebil 
mıt ve bu nutku Mikrofonda 
söylediği zaman da yine bece
rememiı. 

Su F ey' ~ evlilik hayatında 
ki iztırabı lıurada bitmiyoı. 
Gayet kalabalık ailesi ve akra 
bası kendisini bu fikrinden vu 
geçirtmeğe çalıııyorlar. Eski 
bir imparatoriçenin bir cümhu 
riyet mahkemesinden talik ta· 
lep etmeğe hakkı olmadığını 
ileri ıürüyorlar ve kendisini 
derhal saraya avdet etmeğe ic 
bar ediyorlar. 

Su F ey ise kararından dön 
mediği için, Mançurinin eski 
Aristokratlarından bir çokları 
kendisinin derhal öldürülmesi
ni talep etmektedirler. Hatti 
Su F ey'in kardeşi Çin gazete
lerine gönderdiği açık bir mel. 
tupta diyor ki: 

"İmparatorun sana karşı 
bir kusuru olmadı. Hatta olsa 
bile, senin vazifen en çetin a 
zaplara de tahammül göster 
mektir. Çünkü mukadderatn. 
emri budur. Eğer mukaddera 
tına isyan ediyorsan, ölüme 
müstehaksın demektir . ., 

BERLİN, 16 (A..A.) - Al 
man makineleri aanayii, İngi
liz firasınm sukutu, kambiyo 
piyasasında hüküm sürmekte j 
olan kararsızbk ve Rusyaya ya 
pılacak teslimata para yetiıtir 
mek makaadile Almanrada bir 
bangerler koosoraiyomu tet
kil edilmiı olmasmdan müte
vellit mütküli.t fiizüncl.ı bü
yük bir buhrana maruz lı:almıt 
tır. Sipariıler, bilhassa ecnebi 
ıiparitleri, tqrioievvel ayında 
mühim bir mikdarda tenakus 
etmiştir . 

Avrupalı hocalardan İngiliz 
ce ve Fransızcayı öğrenen Su 
F ey, kendisine geçirtilen müz 
iç hayatm haricinde, talik için 
bafka sebepler de buluyordu. 
Kocasını mahdut kafalı ve ca
hil olmakla itham ediyordu. 

İatidumda bu iddiasına 
bir de misal gösteriyor: Bir -

Fakat Su Fey bütün bu seı 
zeniflere aldınt etmemekte
dir. Talik hükmüne intizarerı 
kendisi şimdi Amerikan sefart 
tinin himayesinde bulunmakta· 
dır. Böyle olmakla beraber, 
Su F ey bir gün kocasının a
damları tarafından kaçırılıp 
bir tarafta öldürülmekten çok 
korkmaktadır. T ali.k karannı 
alıp, Çinden aynlıncaya kadaı 
daha beş ay beklemesi lazım
dır. Boıandıktan sonra Amerı 
kaya gideceği zannediliyor. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
müdürlüğünden: 

Verilecek nümunelerine tevfikan kağıt ve teferrüatı amba 
rımızdan verilmek üzere 77 kalem ewakı matbua aleni müna 
kasa suretile tab'ettirilecektir. Talipler Galatada İstanbul Li
manı Sahil sıhhiye Merkezi başkatipliğine müracaat ederek 
nümune ve şartnamelerini görebiliı-ler. 23 teşrinisani 931 pazar 
tesi günü saat 14 te Galata sahil sıhhiye merkezinde müteşek

kil mübayaa komisyonunda ihalesi icra edileceği ilan olunur. 
(3600' 
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6eş aaklka eveı mOthlf eurene dtşım. 
atrıyprdu. MuhalıkaJc dün akşam üşii
mü' oıacaiım. iki tablet" ASPİRİN..11 
aldım. Şimdi tamamen geçti. 
• AS Pi R 1 N .. ·in sizin de afrılarınız• ~ . 
alnlr bozuklukların~böyl4' çabu~ 
çlrecefine eminim. •• 

Galatasaray lisesi 
müdürlügünden: 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz.. 

Asi pin-Kenan 
Komprimeleri 

Ba,, diş ağrılarının, soğuk algınlığının 

en birinci ilacıdır .. 

Osmanlı Bankası 
31 Temmuz 1931 tarihindeki mal1 vaziyeti 

MEVCUDAT VE MA.T.I.._ÔBAT 
- /sterlin H. P. 

Hiııse senetlerinin tesviyesi talep 
edilmemiş olan bmu 
Kasada ve Bankalarda mevcut nı*ut 
Krsa vadeli avanslar ve röporlaır 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdanda mewut Kıymetler 
Borçlu hesabı carileT 
Rehin mulkalıil4nde avanslar 
Kabul tariıkile borçlular . 
Gayri menkftl mallar ve mobilya 
Mütefeaiı: 

\DUYUNAT 

Sermaye 

• 

Nizamnamei dahili mucibince ifraz edilen 
ihtiyat akçesi 

Mevkii tedavülde bulunan banknotlaır 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli 

5.000.000 - -
3.152.136 14 2 

682.393 7 1 
4.574.201 12 2 
2.245.489 9 11 
5.052.862 18 6 
1.474.104 13 11 
1.337.760 7 9 

688.711 1 10 
69.689 17 3 

l4.277 .350 2 7 

' ister/in H. P. 

10.000.000 - -

1.250.000 - -
368.162 14 6 

. -
1931 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

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

Sizi rahatsız eden· 
I ' 

bu karın şişkinliğin! 
izale ediniz. 

ltofll L ı N 1 A _ ...... ıırınıı. 
VO .. dlnOıdo ..... udlJ9llol •ile hit-lyıc ... 

ll•lı . Girdidlniz oadoıı ilib.,... wııcudOnlı /umun 
'1r ~~ suU..ln 1-11t•llr. Fullı 1ı1ru IJi 
we ellttikl trtkııurnıa dahnl '' 1111..., •uıp 1 

ııyHlndı ıaıu.etsi.ı •• Jtfft• rıjlmdea ıri ~ 
... bütün fada -•111 ızaıı _ .. tir. , 

.................. ,.u, IKrGM edioılı . Vera 
.. 'kırnınmw kıhlnıı n .... ırt1f11nt _...,.,...._ 
'.,a.ııın lladorti•iı. 

Fl&tı : 17. llPI - Sirlll 20. Uta 
1 kfl ,,.. 34. lira - llrlll .00. lra ı 

\ Yalnız, Beyojflu'nda Tünel 

\meydanında ve istiklal cad• 
<i'ISlnde 385 Numeroda 

. J·~· 
ınaoazaıannaa ••tll1n> 

....... RI~ ı 188. Ro•ld. Han•••••• 

KARADENİZ 
POST ASI 

VATAN 
vapuru 18 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire· 
son, Trabzon, Sürmene ve 1>ı 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir· • 
keci Yelkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

1-1931-1932 ders yılına ait \ 
ikinci taksit tedris Ücretlerinin 
tahsiline ikinci teşrinin 23 Üncü 
pazartesi gününden itibaren baş
lanacak ve muamele Birinci Ka
nunun ilk haftası nihayetine ka
dar devam edecektir. 

senetler 
Alacaklı hesabı caı:iler 

büyük ıkramiyesi 1,000,000 l ra olan: 
9 .g!b:~~~ ~ ~ 'Tayyare piyangosunun YİLBASI keııidesi 
ı.833.096 12 3 ~ münasebetile SEYRISEF AIN 

2 - Talebei aaliye meyanında mukayyet olmalan haıe• 
bile kanuni tenzilittan birinci taksitte iıtifade etmif olanlar 
tenzilatın müstenidab olan reımi veaaiki her takaitte ibraza 
mecburdurlar. 

3 -Talebei asliyeden yüzde 
yirmi tenzilata tabi olanlarla kar
deş olarak devam etmelerinden 
dolayı kardeş tenzilatından istifa
de edenler ikinci taksit ücretlerini 
tayin ve temdit edilen müddet zar
fında vermiyecek olurlarsa yerle
rine pansiyon talebeden bu mahi
yette olanların nakli suretile tale
bei asliye adetlerinin doldurula
cağı ve kendilerinin kanuni tenzi
lattan müstefit olmıyan pansiyo
ner ta! ebe meyanına alınacağı ilan 
o unur. (3904) 

r Alpullu Şeker Fabrikası~ 
Bu sene 

KESME ŞEKERİ 
İMALİNE MUVAFFAK OLMUŞTUR. 

Bu şeker Avnıpa'nın piyasamızdaki kesme şekerlerine tama 
mile muadil olduğu halde fiatı Avruparunkinden okkası yüz 
para ehvendir.Muhterem h~lımız Alpullu kesme şekerlerini 

her yerden . arıyabilirler .. -----• 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

Büyükderede sahil sıhhiye idaresi binasının sellerden mu
hafazası için yapılacak beton duvar ile binanın bahçesinde 
yapılacak yolun ve dalgalardan muhafaza için rıhtım üzerine 
yapılacak duvarın inşası aleni münakasa usulile 26 Teşrinisani 
931 tarihinde perşembe günü saat on dörtte Galatada İstan
bul Sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyon tarafından 
ihale edilecektir. ' 

Şartnamesini ve keşifnamesini görmek istiyenler mezkur 
merkez levazım memurluğuna müracaat edebilirler. (3680) 

V aıdeli bonolar ve hesabı cariler 
Kabuller 1.337.760 7 9 Her yerde ve bilhassa şehrimizde yalnız: 

160.394 19 - 1 K d R V t • • d 
' 1'uyuda muvafık o~:~i~1~:~k ~un~~ 3: er .. · ~n uragı~~~ı~ . e~ 1 

Müteferrik 

Umumr Müdür Muavinı 
A. H. REİD 

M ha be ..,_,. 'ki · M"d " bahsedıJmekted ı r. Çunkü hemen herkes buyuk ıkramıyeyo kazanma u se Y"""'ı ve ı ncı u ur 
E. HODLER 

Umumi Müdür 
DE SORBİER DE POUGNADORESSE 

. l .. __ ı s_t_a_n_b_u_ı_a_e_ı_e_d_iy_e_s._! ...... il_a_n_ıa __ "• _ _,I 

1 , 

İstanbul Belediyesinden: Gazoz ve menba sularının renk siz 
küçük şişeler derununda satılması hakkında mukaddema veri
len karara tevfiıkan esnaf yedinde bulunan !'enkli şişelerin be
yaz şişeye tahvili için verilen bir sene mühletin tarihi ilandan 
itibaren altı ay daha temdit olunduğu alakadar olanların malu
mu olmak üzere ilan olunur. (3902). 

Fatih Belediyesi Müdi·riyetinıden: Etmeydanrnda ve cad
desinde Belediye malı 2-4 atik ve 6-8 cedit emlak No. lı 634,62 
metre murabbaı arsa açtk müzayede ile talibine icara verilece
ğinden talip olanların 7-12-931 tarihine müsadif pazaı:tesi günü 
badelzeval saat 14 te daire encümenine ve bir gün evvel pey 
akçelerini yatırmak üzere Daire muhaselbes:ine müracaatları 

ilan olunur. (3903). 

Istanbul ithalat gümrüğü 
müdürlüğünden: 

Saraybumu ambarla~ına olbaptaki keşifname ve şartnamesi 
muci:bince mevcut taşlarla yaptırılacak kaldrrırrun 6-12-931 T. 
ne müsadif pazar günü saat 14 te miinakasasınm icrası mukar
rerdir. Taliplerin yevmi mezkurda htanbul İthalat Gümrüğü 
Müdiriyetinde müt~eklkil komisyıona müracaatları. (3901) 

·Tütün inhisarı umumi 
müdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile alınacak: 
Büyük boy !kereste 595 metre ( Cibali için 30-11-931 pazartesi 
Kısa boy ke.reste 405 ,, ( günü saat 10 da 

2 - Pazarlıkla satın alınacak: 

Nişasta kola yerli malı 10,000 kilo (26-11-931 perşembe günü 
( saat 10 da 

Elektrik malzemesi (26-11-931 perşembe günü 
( saat 14 te 

Damga kurşunu yerli malı 1000 ,, (24-11-931salı günü saatlOda 
3 - Satılacak: 

Köhne kanaviçe (Azaplfapı deposun) 
15000 (24-11-931 salı günü saat 14 te 

Talip olanların şartnameleri görmek üzere her gün Y enipos
tahane civarında Tütün İnhisarı İstanıbul J3aşmüdiriyeti bina
sında Müıbavaat Komisyonuna müracaatları . (3820) 

taliine mazhar olmak için biletini: Eminooünde Valide Hanı kapısı 

yanında kain: 

KADER GİŞESiNDEN temine çalışıyor. 
1 ,000,000 li ra lık büyük ikramiyeden başka mecnnıu 3,340,000 

T. Jirasına baliğ olan sair bir çok büyük ikramiyeler de vardır. 

Yakıt kaybetmeksizin Y rlbaşı keşidesi İçin biletinizi 
K ADER GİSESlNDEN alınız .. ·-----

Tahlisiye Umum 
müdürlüğünden: 

30 Teşrinisani 931 tarihinde ihalesi ilan edilmiş olan Kız
kulesi, Fenerbahçe, Ahırkapıdaki sis düdükleri münakasasına 
ait fenni şartnamenin umumi esaslara müteallik 4 üncü mad
desi (Elektrik şirketinin Anadolu cihetinde yeni yaptığı te5i
sat dolayisi ile) herveçhizir tashih edilmiştir. Mevzuu bahis 
dördüncü maddede yazılı olan saniyede 50 priyot ve 190 vıoltun 
yalnız Ahırkapıya raci olduğu ve Kızlrulesi ile Fenerbahçenin 
saniyede 50 priyot ve 380 volt olarak tashih edildiği lbu ıbapta-
ki fenni şartnameyi alan taliplere ve alelümum alakadarlara 
malum olma küzere ilan olunur. (3549). 

Diş tabibi Paris Tıp fakültesinden mezun 

M Rl•ıat Cağal~ğlu Halk Fırkası karıısında 

• Zekı B. apartıman No. 7 

Tayyare YILBASI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramıye 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 

" 200,000 
1 

" 150,000 
1 

" 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 

" 15,000 
100 Mük.!llat (1,000) 100,000 
100, ( " ) 100,000 
100' 

" ( " ) 100,000 
lOQ 

" ( " ) loo,ooo 
5 lkramıJ (10,000) 50,000 
5 • (8,000) 40,000 
6 " (5,000) 30,000 

15 
" (3,000) 45,000 

60 
" 

(2,000) 120,000 
20G " (1,000) 200,000 

5,000 Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

11 B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 

clar zade han 2. 2740. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 17 Teşrinsani 
Salı 17 de Sinkeci Rıhtı
mından. 

TRABZON POST ASI 
(ANKARA) 19 Teşrinsa

ni perşembe 17 de. 

MERSİN POSTASI 
(ÇANAKKALE) 20 Teş· 

rinsani Cuma 10 da Ga· 
lata Rııhtımından kalkar 
lar. 

Vapur Mücehhizi NAİM BEY ı 
Adana vapuru 19 Teşrinisani & 

perşembe günü akşamı Sirkeci rıh• b 
tımından hareketle Çanakkale, tı· le 
mir, Küllük, Bodrum, Fethiye, An· 
taiya Alaiye ve Mersin) e azimet ve 
avdet edecektir. 

Tafsilat için Galata Site Franse$ 
No. 13 de kB.in Şarl Şuma acentası· 

na müracaat. Tel. B. O. 1041. 

~~~~~~~~~~--

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda· l 

vibanes.i. Karaköy, büyük ınahallebl 
ci yanında 34. 

Tiyatro mektebi 
Darülbedayi Müdiriyetin• 

den: 

tkinciteşrinin 16 mcı pazat• 

tesi gününden itmbaren tedrisa 

ta başlanacaktır • • 

Bir çift nadide tek taş 11 luat 

Pırlanta küpe 
19 İkincite§rin Perşembe günü Saıl 
dal Bedesteninde müzayede Be sa· 
ttlacaktır. 

Arsa sahiplerine 
Beyoğlu, Takaim, Harbiye, Şiş· 

li ve Nişant.aş civarında t.akribeD 

(300 metre murabbaı) mesabasm da 

arsası olupt.a aınortizasyon tediye 

suretilAo bina yaptırmak arzusund.1 

bulunanların lütfen Galata posta' 

halle$i post rest.ant Louis Haınpel 
001-esine tahriren müracaatları . 

ZAYİ - Sahibi bu.lundu ğum 3509 
No Ju kamyonetimin arka plakı za• 
yi olmuştur. Yenisini alacağundal' 

eskisinin hükmü yoktur. Selim. 

MiLLiYET MATB.AA.51 


