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Dahiliye veki
linin tetkikatı 
Halk ve aşiret men

suplannın Vekil 
Beyden temennileri 
MAZGiRT, 16 (A.A.) -

Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 
Hozatta kasaba halkını, gelen 
atiret mensuplannı kabul el· 
miştir. Halk ve aıiret mensup· 
lan hükumetin kurtarıcı elinin 
bu mıntakaya uzanarak cümhu 
riyetin feyizlerinden istifadele
ri imkanını rica etmitlerdir. 
Şükrü Kaya Bey bu sabah Ho· 
zattan Pertek yolu ile Mazgirte 
hareket etmiıtir. Henüz Pertek 
Mazgirt yolu ikmal edilmemiş 
olduğundan atla seyahate de
vam olunarak Mazgirt'e gelinr 
miştir. Mazgirtte bu gece kalı
nacak, yann Pertek teft~ olu
narak sonra Elazize dönülecek 
tir. 

Dün akşamki 
İçtima 

Fakir çocuklar için vali 
konağında 

bir içtima yapıldı 
Dün akfam saat 17 de Nitan 

tatı:nda Vali Beyin konağında 
Muhiddin Beyin riyasetinde ol 

Amerikadan Fransaga altın nakligatını gOslef'tm resim 

Amerikada~ 60 fıçı 
altınımız geliyor .. 

Üç milyon dolarlık altın aldık, 
altınlar bir kaç 

güne kadar Istanbula geliyor. 
Aldığımız mevsuk maluma- ! lerinden 3 milyon dolannı Ame 

t göre, bir kaç güne kadar A- rikaya yollamıt ve mukabilin
merikadan lstanbula 60 fıçı al- de altın alııııştır. Altınların 
tın gelecektir. Altınlar Ziraat Şerburg limanına uğrayan bir 
Bankasına Amerikadan gönde • . . . . 

·ı · · B 1 fı . . d vapurda bulundugu bıldırılmıt 
n mı ıtır. u a tmıt çı ıçın e . , ·· ·ı d 1 k bil. tı. Vapur Şerburg dan hareket uç mı yon o arın mu a ı o- . . . .. 
lan altın vardır. Ziraat Banka- etm tbr ve bır kaç gune kadar 
sı elinde mevcut ecnebi döviz- lstanbula gelecektir. 

mak üzere mühim ve hususi l============================s 
bir içtima yapılmıştır. Bu içti
maa müesıesatı bayriye mü· 
mesıilleri ve ıehrimizU. kibar 
mabafiline mensup bir çok ze· 
vat iştirak etmiştir. içtimada 
İngiliz sefiresi Leydi Klark da 
hazır bulunmaıtur. Bu toplan
tıda lstanbuldaki fakir çocukla 
ra yapılacak yardım şekilleri 
görüşülmüş ve bu hususta bazı 
mukarrerat ittihaz edilmiştir. 
Yardıma mühtaç çocuklann en 
ziyade nerelerde olduğu tesbit 
edilmiıtir. Bu çocuklann yetiş· 
tirilmesi ve bakılması için mü
samereler . balolar verilecektir. 
Bu ite hususi bir ehemmiyet 
verilmektedir. Daima meşgul 
olunmak için alakadarlardan 
mürekkep ayrı ve hususi bir he 
yet bu meseleyi yakından tet
kik edecektir. 

Evvelden yapılmış fakat henüz gelmemiş mallara 
ait siparişler de yeni vaziyete tabidir .. 

Ankara 
Ati na 

M. Y ansen Atinada ga
Gümrükte ancak bugün öğleden sonra muamele başlayabilir; zetelere ne söyledi? 

Ticaret odasının tetkikatına göre fjatlarda ihtikar başladı ATlf-:iA. ıs ~Hususi) -~ 

Diln de tamam ile iJSiz k•lan gümrük antrepolurına bir nazar 
ANKARA, 17 (Telefon) - tenjan listesi üzerinde başlıca 

Memleket iktısadiyatını koru· gümrüklere tevdi suretile yapı 
ma kararnamesine merbut kon- lan taksimat bugün posta ile 

Bununla ber~ber, hükumet bu cihct.i 
de nazrı dikkı.t• almış ve kanuna 
koyduğu bir hükümle "bahalılığı tez 
yit edebilecek hususl~nn ve fili inhi-
1&1' teıebbüalerinin., önüne geçmeği 
vadetmiıtir. 

lamet Pata hükumetinin "\'aatleri-

ni yapmakta ne derec" bassaa olc!u
ğunu bilenleı· bu ümidin tahakkuk e
deceğinde ıüpbe etmezler. Fevkala
de vaziyetler, fevkalade tedbirler -
işte kontenjana kararnamesinin ha
kiki minaıı ! .... 

Ahmet SOKRO 

. •• karanın ımar planını yapan mı· 
bılilmum gümrükler başmüdür mar Yansen lstanbuldan bura 
lüklerin_e tebliğ olunmuştur. ya gelmittir'. Yunan başvekili 
Bu tebhgat lstanbul, İzmir, M. Venizelos M. Yanaeni ziya· 
Mersin, Trabzon, S~msun ve fete davet etmiştir. 
Kars başmüdürlüklenne iızabat Profesör Y ansen Atina ga· 
li olarak bildirilmiştir. Yeni ka zetecilerine şu beyanatta bulun 
rarn~me ahkamının tatbikı do- muştur: 
layısıle tevessüu muhtemel gö- " _ Ankara Balkanların 
~len kaçak~ıl?k fa.aliyetinin de en güzel şebirlerlnden biri ola
tiddetle takıbı ıçın kaçakçılık caktır. Bu, Gazi Hz. ri, ve An. 
yapılması melhuz sahalardaki karanın iman için tanzim edi
g~rük me~ur!aı:ına kat'i e- len planı bilakayıt ve şart ka
mırler verilmıştır.. Güm- bul eden Türkiye hükUmeti için 
(Devamı 4 üncü sahifede) bir ıeref teşkil eder. latanbula

gelince, Estetik bir ıehir değil 

ldlıal edilecek 
ve edilmiyecek 
eşyanın listele-

ri bugün de 

6 ncı 
sahi/ emizde .• 

dir. Ve tesadüfe göre inşa edil
miştir. 

Atinayı ziyaret den bir a
dam üzerinde en ziyade tesir ic 
ra eden cihet, ıehrin yeşillik
ten mahrum lomasıdır. Maama 
fih Atinanın bazı güzel cihet
leri de vardır. Atinada üç kat
tan yüksek bina inşasına müsa 
ade edilmemesi, ıehrin ahengi 
ne ve zerafetine uygundur.,, 

Kral Fuat'ın kabulü 
ISKENDERIYE, 17 A.A. -Kral 

Fuat, lıkenderye'ye uiramıı olan 
Fransa'nın Suriye ili komiseri M. 
Henry Ponıot'u huıuai surette ka
bul etmiıtir. 

Maarif vekili teftişten 
geldi,Ankaraya döndü 
Vekil Bey teftiş seyahatı inhba

larını Milliyet' e izah ediyor .. 

Mekteplerimiz çok iyidir; irfan haya. 
tımız münketif ve feyyazdır 

lzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa 
vilayetleri ve havaliıinde büyük bir 
teftiı ıeyahab yapan Maarif Vekili 
Eaat Bey evvelki akf8111 Bunaclaa 
ıehrimize gelmiştir. Eaat Bey lnlu
lip müzesini Asarı atika müzesini 
ni ziyaret ederek tetkikatta bulun
muıtur. Stadyom meıeleıi ile de 
yakından alakadar olmakta bulunan 
Maarif Vekili Eııat Bey refakatinde 
Vali ve Belediye reisi Muhiddin B. 
olduğu halde Taksim Stadyomuna 
giderek tetkikatta bulunmuı ve ıtad 
yom meseleıi hakkında Muhiddin 
Beyin vermiı olduğu izahab dinle. 
mittir. 

Maarif uekilinin hareketi 
Esat Bey dün akşamki trenle 

Ankara'ya hareket ebniıtir. Vekil 
Bey Haydarpaşa iıtaıyonunda Vali 
muavini Fazlı, Polis müdürü Ali Rı
za, Maarif müdürü Haydar Beyler 
ile zevab saire tarafından tqyi eclil
miıtir. 

Eıat Beyin Edirne'de dahi teftiı 
yapacağı yazılmı§b. 

Haber aldığımıza göre Eııat Be
yin buradan doğruca Ankara'ya av
det etmesi Heyeti vekile içtimalan-

• 

Maarif Vekili Esat Beg 
na iıtirakinden ileri gelmektedir. 
Vekil Bey tabir edilen aeyahatlarına 
biliıhare devanı edecektir. 

Eaat Bey hareketinden eYVel bir 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dün ıelırimiz• Bal gar opereti geldi. Resmimiz ıan' at• 
karları Sirkeci istasyonunda göstermektedir. 



Birinci Millet Meclisi 
Yazam Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

Birinci meclis açılıyor ve Mus
tafa Kemal Hz. yemin ediyor •• 

gün hJyanet te 
u2'rasıvordu .. 

Meclisin açıldığı 
Anadoluyu sarma~a 

7 annl &ır r.:sım: Birinci /J. trı. t.1. açılıyor: 23 nısan .. 

Cereyan eden vukuatı pü- ı net, Türk millet ve vatanının 
~zsüz, olduğu g~i tas~r et· esareti~i •. peri~anlığını t~min 
tikten sonra şimdı kendı ru- etmek ıçın elınden gelenı yap 
huna dönmüt, yaralanan mil- mağa batlamıttıAllahm bile ya 
li izzeti nesfin, parçalanmak is rattığına pişman olduğu bir kı 
tenen büyük Türk hakkının sım adamlardan mürekkep tet 
onun lisanma verdiği tiddetle kil ettiği etrafı, nazırlan ile 
haykırmı9tı: sırf nefsine ait menafii temine 

"-Binlerce tecavüz ve hak- çalışıyordu. 
sızlıklar altlDda inleyen ve İz. Artı~ bi~ padişah yokt';'. 
mir faciası karşısında kan ağ- Artı~ bır hal~fe man~sız ~ır 
)ayan millet,hükiimeti merkezi ş_ey~ı ve hatt": bu ~al_ıf? Bag:. 
ye ve itilaf devletleri mümessil aat m son halıfelen gıbı de hu 
lerinden ağlayarak istimdat ve ~ilme~ ve devlet başkasının e-. 
istidayı hak ederken, mütead- lı~d~ ıken ~mların da. manevı 
dit belediye riyasetleri ve bir hukwne~lerı bul1;1ndugu zama
çok Müdafaai hukuku milliye ruı benzı~e°:. yen de yo~tu. 
cemiyetleri marifetile aldığım Bu mu•!~manlann yuz ka
telgrafnamelerde hakkımda j. ras~ ve l~g~lı~ papazı Furunun 
timat beyan olunarak benden sefıl ~fagı ıdı. 
de bu husuıta hizmet ve feda- Hıyanet Anadoluyu sara. 
karlık talep ediliyordu. ~a~tı. Orada da ~~ biy~et~ 

Hayat ve tahsiyetim kendi ıtlıyen kollan, goren gozlen 
malı olan necip Ye mazlüm mil vardı: . . . . 
!etimizin bu haklı talebi üzeri- Hıyanet ıçın ıçın Anadolu
ne artık benim için en mukad- yu _zehir~emek sure~ile içerilere 
dea vazife iradei milliyeye mu- dogru agını, g~ege. ~~şlamış 
tavaatı her ıeyin fevkınde gör- tı. Anadolu da ıtledıgı saha 
mekti. daima (din) idi. 

Bunun üzerine yaptığım bir Ve silsil~i çe~resini (Beypa 
tamim ile millete kat'i sözü- zarlD) da gostenyordu. 
mü verdim.,, 

Burada Mustafa Kemal yedi 
hin yıllık kadim bir tarih sahibi 
Türk evladlDa yalatan müteva 
zı lisanma olanca heybet ve 
h"Uvvetini vererek baiiırmıtb: 

- Geçirdiğimiz fU hayat 
ve memat günlerinde umum 
milletçe her taraftaki tezahü
rat ile temine azmedileo İstik 
lali millimiz uğrunda bütün 
mevcudiyetimle çalıftığımı te
min eylerim. 

Şimdi Mustafa Kemal Pa
şa ileriye bakıyor, gözü önün
de açılan ufkun her cephesin
ıfa yığılı bin bir müfkülatı gö
rüyordu. Ve itte o zaman ru· 
hunun derinliklerinde kaynı. 
yan aık ile vatan mihrabı ö
nünde diz çökerek Türk ntan 
perverliği dininin verdiiii iman 
kuvvetile and içti: 

- Bu mukaddes emel uğ· 
runda milletle beraber nihaye
te kadar çalışacağ.ıma da mu
kaddesatım namına söz ver
dim. 

Milletle onun terefli evladı 
ilk kucaklaımayı fU and ile per 
çinleJtirdiler ve ondan sorıra 
Mustafa Kemal bir an için yü
ı.ünü arkaya çevirmedi, gayesi 
ne doğru yürüdü, gitti. 

İkinci gün: Begpazarda 
isyan/ 

24 Nisan cumartesi sunu 
meclis intihaba geçmit, Musta 
fa Kemal Patayı riyaaete, Ce
lilettin Arif Beyi ikinci reİa· 
liğe ve Konya mevlevi teybi 
Abdülhalim çelebiyi de birinci 
reis vekilliğine intihap etmiş. 
ti. 

Ortada teşekkül etmit bir 
hükumet merkezi yoktu. Vili
yetler İstanbul ile alikayı kes 
mişlerdi. Her taraftan binler
ce telgraflar, mektuplar geli
yor, resmi itler yürümek isti· 
yordu. İstanbul İfgalinden son 
ra oranın aldığı vaziyet te bat 
ka idi. 

İstanbul hükiimeti, Salih 
Paşa kabinesi bir protesto ile 
vazifesini yapmış, tarihe ve 
millete karşı mes'ul olmadığı. 
nı zannedecek kadar tarihi bir 
gaflet gö~termişti. 

Ondan sonra şahane hiya-

Meclis ikinci inikadını yap· 
tığı gün bu haber geldi: Mus
tafa Kemal Paşa daha evvel li 
zım gelen tedbirleri almıf, ora 
ya bir kumandan maiyetinde 
lüzumu kadar kuvvet sevket
mişti. Zaten İşini, milletin it· 
lerini ne tevekküle,ne de teaadü 
fün meçhul lôtfüne bırakırdı: 
O sırada idi ki Beypazarı ule
ması meclise bir telgraf çeke
rek derhal af Ye aman istiyor
lardı. Bu affın derin manası 
vardı: Mecliateki softalık bu 
telgraf karıısında derhal apış
tı; yumutadı. Kimisi ise affın 
mahalsiz, icapsız, fena olduğu 
nu söyledi. it gürültüye gel. 
yordu. Nihayet Mustafa Ke
mal Pata telgrafhaneye bir he 
yet gönderilerek itin mahiye
tini yerinden öğrenmelerini tav 
siye etti: Bu teklif kabul edil
di. Hocalarla teyblerden mü
rekkep bir heyet telgrafhane
ye gittikleri vakit İsyan saçağı 
sarmıt, bu müracaatın tenkil 
kuvvetlerini iğfal ile asilere fa 
aliyet sahaaı vermek maksadı
na müstenit olduğu anlatılmıt 
tı. Giden heyet asiler tarafın
dan tellerin kesildiğini öğren
mit idiler. Biraz sonra müfre
ze kumandanı asilerin silihla 
halka ve askere hücum ettikle
rini , derhal tenkil edildikleri
ni, kasabada asayitin iade edil 
diğini bildiriyordu: lsyan bas
tınlmı9tı. Likin biyanet softa 
kıyafetile Anadoluya, din cüb
besine bürünerek halk arasına, 
feyh hırkasile dört köıeye gir 
meğe çalıtıyordu. İstanbulun 
bu ilk tecrübesiydi. 

Görünmiyen kanallardan 
bin bir hurafelerle, yalanlarla 
iftiralarla, bühtanlarla yayılan 
çirkef kokan sözler muhiti ze
hirliyor, halkın din duygusu 
kirli ağızlarda nifak vesilesi o
luyordu: 

/•yandan :ıonraM 
Meclisin üçüncü celsesinde 

reisi aani Celalettin Arif (Er· 
zurum) Bey bir takrir vermiş
ti. Bu takrirde meclisin mua
melatını tanzim için bir de icra 
işlerile meşgul olmak üzere 
encümen te9kilini teklif ediyor 
du. 

(Devamı var) 
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HARDCl HABERLER 
İngilterede tedbirler alınıyor .• 

İthalat faaliyetle takip edilecek ve nezaret altına 
alınacakhr. Yeni gümrük tarifesi •. 

lngiltere için 1 Çinliler hücum. 1 Cemiyeti akvam 
Büyük hafta Ediyorlar l Müzakereleri 
Yeni gümriik tarife

sine tabi eşya 
LONDRA, 17 A.A. - M. Run

ciman tarafından teklif edilen güm
rük tarifelerinin tatbiki ihtimal ve
rildiği üzre fU suretle olacaktır: 

Ticaret ne2areti, ithalitı faaliyet
le takip edecek ve nezaret altında 
bulunduracaktır. Maamafih, ancak 
lüzumu tahakuk ettiği takdirde ha
rekete geçec•k yani bazı maddelerin 
ithalatı mmnfll haddi tecavüz eyledi 
ği zaman faaliyete girecektir. Her
h!\Dgi bir m~ddenin ithalatş tehlike-

ı yi mucip bir şekil ve adeta bir çığ 
mahiyetini aldığı vRkit ithal olunan 
mala memnuiyet ni•beti olan yüzde 
yüz resim hemen tatbik edilecektir. 

E1&sen, gümrük resmine tabi bu
lunmuş olan mallar hakkında da M. 
Runciman tarafından talep edilen 
gümrük resimleri şarta muallak ola
rak tatbik edilecektir. 

Yeni gümrük tari/esintt 
tabi eşya 

LONDRA, 17 A. A. - M. Ruci 
man'nın tekliflerinin tatbik edilece
ği eıyalar arasında ezcümle atideki 
mevat ta bulunmaktadır: 

Kok kömürü, çömlek ve cam fab
rikalan malzemesi, çelik ve demir 
mamulatı, demir olmayan madenler 
bıçakçılık alitı, tabakçılık alatı, fen
ni alit, fotoğrafçılık ve gözlükçülük 
edevatı, sinema filimleri, çalar Ye çal 
maz saatler, elektrik alat ve cihazla
rı, makineler, tahtadan mamUI "§Y&, 
doğramacılık ve dülgerlik edevatı, 
mobilyeler, iplik ve kumaılar, taran 
mıt ve taranmamıt yün •e ipek ve 
diğey menıücat, elbiseler, ecza müs
tahzeratı, boyalar ve renkler, yağ• 
lar, ııresler, reçine, motör yağlan, 
aalıtiyan ve deriden mamulit, kağıt 
Ye karton, lokomotifler dahil olmak 
üzere her nevi arabalar, eemiler, ba
lonlar, tayyareler, kauçuk "§ya, se
petler, süpürgeler, fırçalar, fantezi 
e§ya, kürkler, deriler, kipritler, mu 
ziki alitı, ıpol'a müteallik eıya ıre 
oyuncaklar. 

Avam kamarasında 
LONDRA, 17 A.A. - Avam ka· 

marasmda, muhafazakarlar M. Run
cimaıı'ın beyanatını fiddetle alkııla
mıılardır. Liberaller, muhteriz dav· 
ranmıflardır. 

Koridorlarda, hükümet harekete 
eeçmek için salibiyet talep edecelue 
de, ecnebi mabıullerinin ithalitmı 
tevfike matuf tedbirlOTe ait usulleri 
ve bunl.arm tabiki muvafık olup ol
maclığmı kararlaştırmak huıuıunıla 
bikim bir vaziyette bulunduğu söy
lenmektedir. 

Alakadar daire, ecnebi emtia mu· 
varedatmı kontrol etmek için bir ta
kım iıtatiıtikler vücude getirecektir. 
Bir maddenin ithaline ait erkanı, va-
1&tiyi geçtiği takdirde hemen bu 
maddeye va1&ti rakamı geçen mik
tar ile mütenasip bir resim tarbedile 
cektir. 

ithal.it miktarı pek fazlaya balii 
olacak olursa da, tarhı clerpif edil. 
mit olan % 100 resim, ithalatı men' 
etmek mahiyetinde bir tadbir olmak 
üzere, vazolunacaktır. 

Muhafazakarlar mahafilinde M. 
Runciman'ın zirai mahıulita yeni 
resimler vazedilmiyeceiini tasrih et
miı olduiu ehemmiyetle kaydedil
mektedir. Bu mabafil, mamul eıda 
maddelerine dokunulınama1111a tees
ıiif etmektedir. 

Bügilk hafta. 
LONDRA, 17 A.A. - Cirmit ol

d~iumuz hafta, lngiltere için büyük 
bır ehemmiyeti haizdir. Sir Jhon Si
mon'un Paris'te bulunmatı dolayui. 
le Londra' da daha fazla aJaka uyan
dırmalda devam eden Pariı müzake
ratı, zihinleri meıgul etmekle bera
ber hükiimetin gümrük siyasetini 
tayin ve teıbit etmesine 1&bınrzlıkla 
intizar olunmaktadır. 

Gümüş me•ele:ıl 

Bir çok Japon tayyare 
leri Mukdene gittiler 

TOKYO, 17 A.A. - Harbiye ne· 
zaretine gelen resmi telgraflara na
zaran, Ma • Chan • Shan ordusunun 
kamı küllisi Tahsing'e 10 milden 
daha az bir mesafede bulunmakta 
ve bu ordunun süvarileri Japon sağ 
cenahı tehdit .eylemektedir. 

Süvari lntaaları dün Sung - Hua
Yuan' da Japon kuvvetlerine taarruz 
ehnişler ve 10 neferin ölümüne se
bep olmuşlardır. Taarruz defedilmi§· 
tir. 
Müzakereler neticelenmedi 

TOKYO, 17 A.A. - Mançuri'de 
ki membl\fardan alınan bazı müsta
cel telgraflarda J~neral Ma • Chımg 
ile ya;nlaıı müzakerelerin akim kal
dığı bildirilmektedir. Jeneral Ma • 
Chang - Chan'm e§kiyalık vak'aları· 
ru ortadan kaldırmak için bazı Çin 
kıtaatının f'll'ki Çin demir yolunun 
cenubunda brrakılmasmda İsrar gös
terdiği söylemektedir. 

Takviye kıtaları 

LONDRA, 17 A.A. - Tikyo'dan 
Reuter ajan11na bildiriliyor: 

Japon harbiye nazırı, jeneral Ma
Tchan • Chan'a §İmali Mançuri'ye 
vakit kaybetmeksizin tayyareler ve 
takviye kıt'alan gönderilmesine za. 
ruret lıaıd olması ihtimali mevcut 
olduğunu bildirmittir. Maomafilı bu 
kuvvetlerle vukubulacak mii1&dane
lerin cümlesinden Çin jeneralı mes'· 
ul tuulacaktır. 

Japon taggareleal, /aa• 
liget• başladı 

TOKYO, 17 A.A.. - Mançun"'. 
nin şimalinde vehamet kesbetmiı ol 
dufundan bir çok tayyare kıt'alan, 
bu sabah erkenden Moukden'e müte 
veccihen hareket etmiıtir. 

Fransa ve ihtild/ 

PARIS, 17 A.A. - Matin ga
tesi, meclisin Çin ile Japonya araaııı
da bilhassa mua.'ıedelerin muteber ol 
duğu meselesi hakkında doğrudan 
doğruya müzakerat İcrasını temine 
çalııacağını yazmaktadır. 

Japonyanı'I Çin nota
sına ce11abı 

TOKYO, 17 A.A. - Japonya'· 
run 4 tetrini1&ni tarihli Çin nota11na 
vermiı olduğu cevabi nota, dün ak
f&m Çin heyetine tevdi eclilmiJtir. 
Çinliler, notalarında Japon kıtaatı
nın cenup timendiferlerinin beri tara 
fma çekilmesini istiyorlardı. 

Japonya, çok uzun ve etraflı o
lan cevabı notasında vukuatı göste~ 
riri uzun bir listeyi ihtiva etmekte
dir. Japon hükumeti, bu hadiseluin 
Çinlilerin vaziyeti bilerek ve kaıten 
vahimleıtirmekte olduğunu isbat ey
lediği mütaleumdadır. 

Şanghaypaki yalma 
LONDRA, 17 A.A. - Şanghay

dan Times ıazeteıine bildiriliyor: 
Şanghaydaki Çinliler, Pazartesi gü. 
nü mağazaları yağma etmiıler, ateıe 
vermiılerclir. 

Haıarat 100,000 dolar tahmin e
dilmektedir. 

Yuvarlak masa 
Konferansı 

Müslümanlar itilafa 
müsait görünüyorlar 

LONDRA, 17 A.A. - Federas
yon münaıebetlui komitesi, dün la• 

bah toplanmıt ve mesaisini öğleden 
sonraya tehir etmqtir. Bu eınacla 
müslüman murahaılar da bir içtima 
aktetmiılerdir. Bunlann müzakerata 
devam hakkında bir karar ittihaz e
decelderi zannolunmaktadır. 

Suriye ve Irak hudut
lan meselesi 

PARlS, 17 (A.A.) - Çin· 
Japon ihtilafının tetkikine has
redilen Cemiyeti Akvam mecli
sinin umumi celsesini kütat e
den M. Briand ezcümle demit· 
tir ki: "Bugün müşkül bir va
ziyet müvacehesinde bulunuyo
ruz. Hadisat ümitlerimize mu
vafık bir tarzda cevap verme
mittir. Maamafih burada hazır 
bulunan iki taraf bu vahim ih
tilafın halli maksadile her za
man İştiraki mesaide bulunmak 
arzusunu ve iyi temayüllerle 
mütehassis bulunduklarını gös
termişlerdir. 

Sariye-Irak 

PARİS 17 (A.A.) - Husu· 
ıi celse müzakereleri arasında 
meclis Yugoslavya mümessili 
Suriye ve Irak hudukları mese 
les~ hakkında bir rapor tanzimi 
ne memur etmittir. 

Reis, Japonyaya mevcut bet 
maddeyi hazırlamıtbr. Diğer 
taraftan Japooya, müzakerele
rin emniyet programım ihtiva 
eden esas prensibe müteallik ol 
duğunu beyan eylemiıtir. 

S•ri/r. izalıat 

PARİS, 17 (A.A.) - Cemi· 
yeti Akvam Meclisi yarın içti
ma edecektir. Meclis Çin ve Ja 
pon hükUmetlerinin noktai na. 
zarları hakkındaki aynlığm 
her iki tarafın ileri sürdüğü aza 
mi metalipteo çıkarmağa çalq 
maktadır. Meclis her iki taraf· 
tan sarih izahat isteyecek ve 
Çin - Japon noktai nazarları bir 
birine kafi derecede yaklaşma
dıkça umumi ve aleni içtima 
yapmıyacaktır. 

M. Grandi'nin 
Seyahati 
Amerika mahafili bu 

seyahati 
nasıl karşılıyor? 

V AŞINGTON, 17 A.A. - New • 
Y ork Timeı gazetesi, M. Grandinin 
Amerika'yı ziyaretinin M. La..al'm 
ziyaretinden daha az manidar tetik• 
ki eclilmİf olduiunu ,,.e Amerika h~ 
kiimetinin diğer devletlerde Amen· 
kanın Fransa'ya karıı İtalya ile be
raber olduiu zaruınu tevlit edebile
cek her türlü hareketten içtinap ede 
cefini yazmaktadır. 

Bu eazete, ltalya ve Amerika hü
kümetlerin cihana ait birçok mesele
lude ayni fikirde bulunduklarının 
Ye bu iki memleket ara11ndaki ralxta 
lann takYiyesi huıuıunun tahdidi 
teslihat konferanaı üzerinde ıelimet 
babı bir tesir icra ecleceiinin doftu 
olduğunu ve iki hükumetin tahdidi 
teılihat baklandaki noktai nazarları. 
nın biribirine pek yakın bulunduiu
au ilive etmektedir. 

Fakat yakında icra edilecelı: olan 
mükilemeler bir takım büyük yeni
likler ortaya çıkaracak mahiyette SÖ 
rülmektedir. 

M. Grandi, Laval • Hoo•er miiki 
lemelerinin ehemmiyetini azaltmaia 
çalııacakbrı fakat Amerika, M. 
Grandi' yi bu ııibi meseleler ve me ... 
la deniz meseleleri ile ortaya atmak 
istediği muaheclelerini yeniden tetki 
iri meseleleri hakkında dinlmıeje 

• 
Iran ve lrak'ta kolera 
Cenup hudutlarında ve civarınd 
bulunan halk temamen aşılandı 
ANKARA, 17 (Telefonla) - İran ve hakta son zamanlar 

çıkan kolera dolayısile hudutlarımızda lazım gelen tedabir İt 
haz edilmittir. Kolera vak'alan en ziyade Basrada görülmekt 
dir. Kütümmarede bir vak'a görülmüttür. Bura körfezine civ 
İran topraklarında bazı kolera hadiseleri zuhur ettiği gibi Ba 
datta da bi vak'a tesbit olunmuıtur. Cenup huduttan üzerin 
ve civarında bulunan halk tamamen atılanmıftır. 

Mardinde bakteriyoloji laburatuvarı açılmıt, buraya bir müt 
hassı& gönderilmi.ftir. Hududumuzdan dahile girecek ethas t 
men nizamname ahkamına tabi tutulmaktadır. Gerek Basrad 
ve gerekse lrandan hurma ve sebze idhali menedilmittir. 

Gazi Hz. ile ltalya kralı Hz. ara
sında teati edilen telgraflar 

ANKARA, 17 (A.A.) - İtalya Kralı Viktor Emanuel H 
retlerinin doğumlanmn yıldönümü münasebetile Reiıicümb 
Hazretlerile müşarünilE:yh Kral Hazretleri arasmda aıağıda 
telgraflar teati olunmuştur: 

İtalya Kralı Haımetlu Viktor Emanuel Hazretlerine: 
Zatı Haşmetpenahilerinin doğumlarının yıldönümü münas 

tile en har tebrikatmıı beyan etmekle ziyadesile haz duymakt 
yım. Aynı zamanda Zatı Haşmetpenahilerinin §ahsi saadetleri 
dost İt11lyaDlD refahi hakkında pek samimi temenniler besleme 
te olduğumu arzederim. 

GAZ! MUSTAFA KEMAL 
Reisicümhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine: 
Lutufkar hatırlay19lanndan dolayı ziyadesile mütehassis ol 

rak samimi tetekkürlerimin ve tahıi saadetlerile Türlriyenin 
fahı hakkındaki en İyi temenniılerimin kabulünü zatı devletleri 
den .rica ederim. 

VİKTOR EMANUEL 

Kanunusaniye kadar Fransa'ya 
yumurta ihraç edemiyeceğiz 

PARIS. 16 (A.A.) - Resmi gazetenin neşriyatına nazar 
Türkiyeden gelecek olan kabuklu yumurtara tahsis edilen kon 
tenjan bitmit olduğundan 1kanunusani1932 tarihine kadar Tü 
kiyeden bu nevi yumurta Framaya girmeyecektir. 

Yarşova' da Yahudi aleyhtarlığı 
aldı yürüdü 

VARŞOVA, 16 (A.A.) - Soıı haftalar zarfında Lehistan da· 
rülfünunlarmda Yahudi aleyhtarlığı taşkın bir tekil aldığınd 
Dahiliye Nazm Yıahudi meb'uıu Rosmaryn'i kabul ederek bütü 
Leh vatandatlarının huzuru ve emniyeti için icap eden bütün ted 
birlerin alınacağım söylemiıtir. 

Türkiye ve Japonya ticaret muahedes· 
TOKYO, 17 (A.A.) - Japonya lmperatorunun riyasetinde 

akdolunan meclisi hasta Türkiye ve Japonya arasında yapılan 
ticaret ve ıeyriıefain muahedesi müttefikıı kbul ve tadik edilmiş· 
tir. İçtimaa meclisi has azasından maada Hariciye nazır muavini 
ve muahedat müdürü ittirak etmittir • 

Tayyareci Vecihi B. şerefine ziyafet 
ANTALYA, 17 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey ıerefne dün 

akıam Antalya münevverleri tarafından bir ziyafet verilmittir. 
Ziyafette tayyarecilik etrafında samimi hasbühaller yapılmıttır. 
Vecihi Beyin tayyaresinde husule gelen sakatlıkların tamiri bir 
kaç güne kadar bitecektir. Tayyareciııin aylD 21 inde seyahatt 
ne devam edebilmeai muhtemeldir. 

Ali Naci Beyin bir Bulgar gazete .. 
sinde çıkan makalesi 

SOFYA, 17 (A.A.) - Ana
dolu AjansınlD Balkan mümea. 
aili Ali Naci Bey, Outro gaze
tesinde bugün neşrettiği bir ma 
kalede Bulgaristanda ve Sofya 
da duyduğu ilk intibalarını an· 
)atmakta Ye Fransız muharrir
lerinden London'un Petit Pa
riıien gazetesinde neşrettiği 
makalelerin, Taziyeti tamamen 
tahrif eylediğini kaydetmekte
dir. Ali Naci Bey bu makale 
muharririnin hattı hareketini, 
meş'um mütareke senesinde 
Paristen ve Lon.dradan lstan· 
bula gelen muhabirlerin Taziye 

tine teşbih eyliyerek bu muhar 
rirlerin o zaman memleketin 
nüfuzunu baltalamak için Tür
kiyenin ve genç milli hareketin 
aleyhinde yalan haberler işaa 
eylemiı olduklarmı ehemmiyet 
le hatırlatmakta ve bu nevi mu 
barrirlerin milletelerin mukad· 
deratiyle ıuursuzca oynadıkla
rını ilave etmektedir. Bütün 
London'un makaleleri ne kadar 
teessüfle kartılandı ise Ali Na· 
ci Beyin makaleei de o nisbette 
fevkalade müsait tesir bırakmıt 
tır. 

LONDRA, 17 A. A. - Maliye 
nazırı Avam kamarasında sorulan 
bir ıuale vudiği cevapta ııümüt me
selesini tetkik etmek üzere beynel
milel bir konfuansın ıu ıırada içti
maa davetinde hükumetin her hangi 
bir fayda ve menfaat ıörmediğini 
söylemiıtir. 

M. Mac Donald, komite mesainin 
mes'ut bir neticeye iktiran etmeıini 
hükıimetin fevkalide arzu etmekte 
olduğunu beyan etmiştir. 

mütemayil değildir. •1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!! 

Pren• de Galle:ı ne 
istegor? 

BIRM1NGHAM, 17 A.A. -
Prenı de Galleı İfıizliği tahfif ve 
memleketin inkitafrnı yeniden tesis 
mak1&dile lneiliz mamulat ve mahıu 
latının hükilmet tarafından ıatın a
lınması huıuıunu iltizam eylemiıtir. 

Alman borçlarının ye
kunu 90 milyon mark 

BERLIN, 17 A.A. - Almanya'· 
nın, Alman hükiirnetlerinin ve com
mu.nluinin borçları hakkındaki res
mi istatiıtikler, her sene 1 martta j .. 
ken 1933 seneoine kadar bunların 
neşri tatil edilmiı idi. Wirtschaft 
Und Statistik mecmuası bugün bu 
boıluğu doldurmuı gibidir. 

Yuvarlak masa konferan11 reisi 
Lord Sankey ise, Hintli murahbasla
nn orduya, harici işlue, ticaret ve 
maliyeye müteallik olan birinci dere 
cede mühim meselelerde noktai na
zarlarım telif edemeden Londra' dan 
milfarekatlannm kendisini son dere
cede müteessir edeceğini bildirmiı
tir. 

Lord Sankey, netice olarak par
lamentoya tevdi edilecek bir proje 
ihzar edecek olan hükumetin, Hintli 
!erin bu muhtelif meseleler hakkında 
ki noktai nazarlarını bilmesi zaruri 
olduiunu beyan etmiıtir. 

LONDRA, 17 A.A. - Teşrini1&
ninin 21 inde Londrayı terketmek 
niyetinde bulunan Gandi hareket gü 
nünü değiştirmiştir. Mumaileyh, bu 
sabah baıvekil M. Mac Donald ile 

hi< mülakatta bulunacaktır. 

Amerika hükilmetinin oanıimi fik 
ri, Versailles muahedesinin A Trllpa' • 
da vücude ıetirmiı olduiu yaziyetin 
pek o kadar memnuniyeti calip olma 
dıiı merkezinde ise de muabeclel.U. 
yeniden tetkikini teıhil etmek ıure
tile adeta A Trllpa itlerine kat'i IU• 

rette müdahele etmek eibi bir vazi. 
yet takmmaiı asli arzu etmiyecek· 
tir. 

Esuen, ayandan M. Boracb'ıa 
beyanatı hilifına olarak, Amerika ef. 
kin umumiyesi muahedelerin bu 111· 
retle yeniden tetkikinin beynelmilel 
teıevvüılere sebebiyet vereceği mü• 
taleasına bulunmakta ve iktuadi ia
lahat için istikrarın zaruri oldufu ıu 
zamanda bu tefeYVÜtlerden içtinap 
edilmesi temenni olunmaktadır. 

Grandi • Baroh müllkatı 
VAŞiNGTON, 17 A.A. - M. 

Grandi ile M. Borah 25 dakika de
vam eden bir mükilemeden sonra 

beynelmilel siyaset meseleleri hak
kında aralarında tam bir itilif mev
cut bulunduiunda mutabık kalmıt
lardır. 

V ersay muahedesinin tetkiki, ta
mirat ve harp borçlarının İptali hn
ausunda M. Grandi'nin almıı olduğu 
YUİyet noktai nazarlarm t•tiıi için 
mütterek bir zemin ihzar eylemiıtir. 

LONDRA, 17 A. A. - Newı 
Chronicle, New • York'tan istihbar 
ediyor: 

M.. Grandi ile M. Hoover araım
daki mükilemelerde M. Hoover 
Fransayı kotkulandırmaktan içtinap 
edecektir. Grandi • Hoo•er mülika
tının neticeleri Franırz • Amerikan 
müzakeratı netayİcİne nazaran ehem 
miyetsiz olacaktır. 

Yalnız mütekabil hüsnü niyetle
rin ve tahdidi teslihat konferansının 
muvaffakiveti temennilerinin ifade 

ve izharile iktifa olunacaiı söylen• 
mektedir. 

M. Grandinin beyanab 
NEVYORK, 17 A. A. - M. 

Grandi, matbuata bir beyanat teTdi 
etmiıtir. Mumaileyh, bu beyanatta 
Hoover moratoriumunon ehemmiye
tinden bahsetmekte, ıon zamanlarda 
muhtelif devlet adamları arasındaki 
ziyaretlerin Paris ve Londra konfe
ranslarının sulhün tanini ve refahın 
iadeten tesisi için eaaalı bir umunıi 
teıriki meıai imki.n ve çaresini ara
mak bahsinde hakikaten cesaret ve· 
rici bir alamet tetlril etmekte ol ·' 
ğunu söylemektedir. 

M. Grandi Vashing
ton' da 

VAŞiNGTON, 17 A.A. - ltaly• 
hariciye nazırı M. Grandi bugün öi· 
leden ıonra Washington'• eelmiıti•-



İktibaslar 

Filistinde Arap ve 
Yahudi ihtilafı 

• Transifoangada çıkan ELLENZEK'ten • 

Son Kıbrıa hadiseleri İn- retle iş buluyorlardı. Fakat 
tiltere'nin yakın şarktaki ma- •bütün bu vaziyet uzun sürme
likaneleri meselelerini tekrar di. Çok geçmeden Filistin A
nrtaya attı. Filvaki Kıb- rapları ile yeni gelen Yahudi
l'ts kıyamını münferit bir ler arasında çetin bir rekabet 
hadise addetmek doğru ola- başladı. Araplarda milliyetper
llıaz. Bu kiyam, umumi harp- verlik hissinin uyanışı ihtilafı 
tenberi Hint yolu üzerinde İn- gerginleştirdi. Dini kin de ara 
&iliz himayesinde bulunan ya girince iki tarafın münase
llıemleketlerde vukua gelmiş bellerindeki vehamet son dere-! ~il.disat zencirinde bir halka- ceyi buldu. Arbk kanlı hadise 
dır. Bir taraftan İngiltere'nin )ere yol açılmış oluyordu. 1930 
ı. f d" v ve 1929 aaki hadiseler, adeta •nısırda azalan nü uzu, ıger 
taraftan Musul petrollarının katliama benzer bir manzara 
İ~letilmeğe başlanması nokta- arzetıiler. 
ıından Filistin İngiltere için Yahudilerin istediği 
hirinci del"ecede ehemmiyeti 
~aiz bir memleket haline gir
lııiştir. 

Halbuki Filistin de pek teh 
likeli bir iğtişaş ocağına dön
d" u. 

Yahudi gurdu 

Bugün Erden sahillerinde 
hiiküınsüren hoşnutsuzluğun 
ehemmiyetini anlamak için, bir 
kaç sene evvele bakuak, umu
ltıi harpte Filistinin vaziyetini 
~Özden geçirmeliyiz. 

. Türkiye'nin umumi harbe 
1flil"akinden pek az sonra 10 
lıı•yıs 1916 tarihli Fnnsız -
İngiliz itilafı Filistinin müs
takbel mukadderatım tayin et
lııiş bulunuyordu. Bu memle
~ette milli bir Yahudi yurdu 
1hdası mevzuu bahisti. Bir za
llıan Filistindeki himaye ida
tesinin Suriye ile beraber Fran 
~aya verilmesi düşünülmüştü. 

akat sonradan İngiltere bu 
~&.zifeyi hem de kemali müsa
teatıa kabul etti. Bu suretle 
~ teşrinisani 1917 de Flistinde 
\r ahudilerin haklarım tespit e
den Balfour beyannamesi ne
fir ve ilan edildi. lngiliıı: dip-
1?rnatları bu işi Yahudi kapita 
lst\erin mali ve manevi yar
dımlarını düşünerek yapmışlar 
dı. 

. Bütün bu işler umumi har-
~ın ortasında cereyan ediyor• 
il. Jabotinsky'nin kumanda-

1,llıdaki Yahudi lejiyonunun Fi 
J1•tinin fethindeki faali.ne rol 
beri ve Amerikadaki musevi 
angerlerin gayet müsait tavır 

je hareketleri İngiliz diplomat 
&.tının bu işte bir isabeti na
Q.r gösterdiklerini İspat edi
)ordu. 

be Mütarekeden sonra Balfour 
d Ya.nnamesi San Remo muahe 
._'•ine ithal edildi. Cemiyeti 

kvam misakı Filistin manda
b1tıı da İn giltereye verirken, 

l b~ devletin Filistinde milli Ya 
b~di yurdunun inkişafını tes
) ıl etmesini de mecburi kılı
nrdu 

4. Artık Siyonizmin büyük ba 
18i olan Thtodore Herzl'in ef 

:aııe kabilinden addedilen mu-
' ~~am projeleri hakikat sa'ha
Vtıa giriyordu. Bütün dünya 
Ilı ahudileri, bilhassa epey za
ı. an evvel ihzar edilen Lehis
' il ve Okranya Yahudileri ya 
jildıkları yerlerdeki fakru sefa 
,:ti bırakarak Filistine teha
"'tıı ettiler. 

liit Az zaman içinde Filistinin 
t· e :ı:enziyen manzarası değiş 
~ IColoniler, şehirler yüksel
i' eğe başladı. Bu şehirlerin i
~tı~e bugün en mühimi Tel -
~ ~ıw dir ki 42,0000 nüfusu var 
~t. Bunların hepsi de Yahudi 
'i llhacırıdır ve yeni Filistinin 
1 ~ret ve hara merkezidir. 
~ \'eni yollar açıldı. Bu yol
~1ın etrafında bağlar, porta-

lık!ar peyda oldu. 
~Bütün dünya Yahudileri
ı,b takdirlerini celp eden bu re 
~ Ve mamuriyetin bir de baş 

tarafı var: Arap meselesi. 

Siyasi bir hagal 

ı1~ Bidayette, asırlarca bu top 
\ı la yerleşmit olan Filistin 
~~-~ları, binlerce Avrupalı Ya 
ıı~lnin kendi memleketlerine 
~§!arını alakasız bir nazarla 
ı~ tettiler. Diğer taraftan Ke 
~d: Kaicmeth ismindeki Ya
ti11 1 teıkilatı arazi sahibi zen 
~ t lltaplardan yüksek fiatler
d~ lltla ve ana satın alıyor
~; .Fellah denilen fakir Arap
~ir 1•e inşaatta, tarlalarda es-

•ne nazaran daha vüksek üc-

Haklarına dokunulduğunu 
gören Yahudiler, bugün İngil 
tereden beynelmilel muahede
lerle teyit edilmiş olan vaatle
rin icrasını istiyorlar. Filisti
ne Yahudi mııhareceti serbest 
olacak, keza memleketin iktı
sadi vaziyetine göre arazi ve 
arsa mübayaası serbest olacak 
ve sonra da Yahudilerin emni
yeti temin edilecek. Yahudi
ler bunlardan maada vergile
rin, hükumet tahsisatının ve 
devlet memuriyetlerinin de adi 
iane surette taksimini istiyor
lar. 

Arapların istediği 

Araplar da Filistinin eski 
sakinleri olmak, ve adeden Ya 
hudilere faik bulunmak dolayı 
sile , memlekette tam ve ka
mil bir rüchan sahibi olmak 
istiyorlar. Bu noktadan da di 
yorlar ki: "Artık Filistine Ya
hudi muhacırı gelemez. Yahu
diler Filistinde arazi ve arsa 
mübayaa edemezler. Diğer ta
raftan bir Filistin parlamento
su vücude getirilmelidir. Çün
kü Araplar böyle bir parlamen 
toda kahir bir ekseriyet sahibi 
olacaklarını biliyorlar .. ,, 

lngilterenin vaziyeti 

Araplarla Yahudilerin vazi 
yelleri ne kadar açık ve mu
teberse, lngiltere'nin vaziyeti 
o kadar müphemdir. İngilizle
rin hedefi her şeyden evvel Fi 
listinde hüküm sürmektedir. 
Hüküm sürmek için de İngi
lizler başka yerlerde de öteden 
beri tatbik edegeldiği politika
yı Filiıtinde de tatbik ediyor
lar: Divide ut imperes ! Filis
tinin müstakil bir Yahudi yur 
du veya bir Arap hükumeti ol
ması lngiltere'nin umurunda 
dahi değildir. Bu itte İngiltere 
yi en ziyade alakadar eden şey 
Hint yolu ve Musul petrolu
dur. 

Diğer taraftan İngiltere'nin 
vaziyeti, mevkii iktidara ge
len hükur:ete nazaran tahav
vül etmektedir. Liberallerle 
Muhafazakarlar az çok taah
hütlerini ifaya meyyaldirler. 
Fakat Amele fırkası Filistin 
meselesinin ciddi bir tadile ta 
bi tutulması fikrindeydi. 

Lakin Amele fırkası da mev 
kii iktidara gelince, vaziyet 
değişti. 1929 da çıkan kanlı 
vakayii müteakip Mac Donald 
kabinesi meşhur beyaz kitabı 
neşretti. Bu kitap Fil is tine Ya 
hudi muhaceretini ve Yahudi
lerin arazi ve arsa mübayaa e
debilmelerini bilfiil menediyor 
du. 

Yahudilerin şiddetli protes 
tolan karşııında Mac Donald 
Yahudi ajanının reisi Dr. Weiz 
mann'a bir mektup yazarak, 
beyaz kitaptaki tahdidattan bir 
haylısını azaltıı. Bu sefer de 
Araplar ayağa kalktılar. 

Bu sefer Mac Donald yeni 
bir mektup yazarak, kaldırdı
ğı tahdidattan bir kısmını tek
rar ikame etti. Bu kararsızlık 
da, lngiltere'nin Filistinde ta
kip ettiği politikayı vazıhan 
gösterir. 

Son İngiliz intihabatında 
elde edilen netice, Filistindeki 
vaziyeti değiştirecek mi? Bunu 
şimdiden kestirmek mümkün 
değildir. İngiliz Muhafazakar 
!arı Kolonilerde demir gibi bir 
idareye taraftardırlar. Böyle 
bir idare de acaba Filistin me
selesini halledebilir mi" 

"Kongu eğleniyor" filminden bir sahne 

Lilian Harvey'in son filmi 
"Cennet yolu,, filmi ile kendisini sinema alemine 

tanıtan Lilian Harvey en son çevirdiği 
"Kongre eğleniyor,, filminde yeni bir tip yaratt• 

Lilian Hervey, bu çok se
vimli Alman yıldızı "Kongre 
eğleniyor,, isminde son bir fi
lm çevirdi. Bu film 1815 de Vi 
yana'da geçiyor. Napoleon El 
be adasına sürülmüş, fakat g-01 
gesi hala Avrupayı korkulu-
yor. 

Bütün müttefikler Viyana' 
da toplanmış, ozaman hakiki 
bir diktatör kesilmiş olan 
Metternich'in tavsiye ve nu
tuklarını dinleyecekler. Fakat 
perensler ve perensesler mua
hedeler imza etmekten ziyade 
sarayın resmi kabulleri, balo
ları ve saireleri ile daha ziyade 
meşgul görünüyorlar. 

Metternich kuvvetli' bir dip 
lomat .. Bütün merkezi Avru
panın idaresini elinde tutuyor. 

Odasında sarayın bü-
tün dairelerine bağlı 
birer misma var. Onun için 
hangi salonda ne konuşulu
yor, ne anterika çevriliyorsa 
biliyor. 

Genç katibi Pepi'ye Viya
nayı ziyaret edecek hükümdar
lara çiçek atmak üzere genç 
bir çiçekçi kızdan bahsediyor. 
Pepi sararıyor. Çünkü bu çi
çekçi kızı seviyor. Çiçekçi de 
Chirstel yani Lilian Harvey .. 

Çar birinci Alexendre (Hen 
ry Garat) Viyana.da muhte
şem bir tarzda istikbal edili-
yor. 

Christel Çara çiçek atıyor. 
Fakat polis bunu bir suikast 

nu çok güzel bulmuştur. Bir ' 
gün mütenekkiren hapisaneye 
giderek kıza mülaki oluyor ve 
kızı tam kendisine temiz bir so 
pa çektikleri sırada kurtarıyor. 

Çarın kendisine benzeyen 
sadık bir adamı var. Bomba gi 
bi tehlikeli merasimlerde Ça
rın yerine o gidiyor ve her
kes de hakikaten onu Çar zan 
nediyor. Halbuki beri tarafta 
hakiki Çar barlarda eğlenmek
le meşguldür. 

Maamafih Çar Christel'e 
Viyana civarında bir k(işk ver
miş olmakla beraber, kongre
yi de unutmuyor .. Mettemich 
bu muaşakayı bildiği için, bun 
dan istifade ederek en büyük 
ve kuvvetli hasmı Kongreden 
uzak bulundurmağa karar veri 
yor. Metternich Çarın her defa 
sında gelmiyeceğini zannettiği 
sırada, tam müsait bir ande 
Çarın çıkıp geldiğini görüyor. 

Bu sıralarda Napoleon Elbe 
adasından avdet ediyor. Bu ha 
ber, sarayda verilen büyük ba
loyu adeta torpilleyor. Niha
yet Çar Rusyaya dönüyor ve 
Christel arkasından bakıp ka
lıyor. Fakat ergeç Pepi onu 
teselli edecektir. 

Geçenlerde Lilian Haı·vey 
Pariste idi. Bütün Fransız ar
tistlerini dairesine çağırdı. Bir 
"Lilian Harvey kongresi,, ver
di Burada da artistler toplan
dılar. Bir nevi kongre eğlendi. 

zannederek kızı tevkif ediyor. Bu Lilian'ın tuhaf tabiatle
Halk ta korkusundan bir infi- ri var. Mesela güneş banyosu
lak olacak diye kaçışıyor. nu denizi ve plajı sevdiği için 

Alexendre, kendisine çiçek Fransada Juan Lel bains plaj
.~-~!!!!...1!!~.!-Ş.~!!!!~!~~-~: .. ~!';!~.~--? larında bir köşk satdr~ adl~ı. Bü-

1 tün yaz bu köşkü oşe ı, da
! j yadı. ismini de "Cennet yolu,, 

koydu. 

Malumdur ki Lilian Harve 
yi Lilian Harvey yapan bu 
filmidir. 

3000 senelik bir şehir 
PAP..IS, 17 A.A. - Mimar M. 

Vigoz Paris şehri civarında Celte'
leden kalma ve Parisin inıasından 
3000 sene evvel yap:ldığrnı tahmin 
ettiği bir ıehir 1 abesi keıfetmiıtir. 

Mısır Kredi Fonsiye 
tahvilleri 

KAHiRE 17 A.A. - Yüzde 3 
faiz ve ikra..:..İyeli Mıırr Kredi Fon
ıiye tahvillerinin dünkü çekilitinde: 

1886 senesi tahvillerinden 339,470 
numaı·a sotooo frank~ 

1903senesi tahvillerinden 518,887 
numara 50,000 frank. 

1911 scne•i tahvillerinden 254,774 
numara 50,000 frank kaznmrılardır. 

Bir istisna · 
MADRIT, 17 A.A. - Hariciye 

nezareti, Fransa'nın paraıı dütküa 
memleketlerin emtiaıına kartı husu
si bir resim ihdas etmiı olduğunu 

(Utangaç gt!1in1t!tİmiz) filminde 

Robert Montgomery ve Joan 
Cravford 

Brodwey Melody'yi idare e 
den Harry Beaumont ahiren 
"Utangaç gelinlerimiz,, ismin
de bir filmi daha ikmal etmiş
tir. Bu filmde Joan GraW
ford, Atina Page ve Dorotby 
Sebastian rol almışlardır. Bu 
film büyük bir Amerikan mağa 
zasının üç dairesinde cereyan 
etmektedir. 

Gwen Lee, Catherine Moy
lan ve Mary Doran da rol al
mışlardır. 

Sinema Haberleri 1 

* Dranem sesli sinemaya 
da başladı. Paramunt hesabına 
"Çok güzel adam,. filmini çe
>.rirecek. 

Metro - GoMvin - Mayer namın;; 
bir film çeviren üç komik artist: 

Vailas Berri, /ak' Koooer ve 
/ose Scott 

bildirmektedir. Sinemaya intisap eden Nevyork'un 
Voz gazetesine nazcan, lıpanya 1 Metropolitan opera.s\nın me.şhur 

bu listeye dRhil değildir. Bu '-aber, .... L T'bb tt 
• • L" • t"b t lit hn"ıt" tenoru avrance ı e ... q•r ın ı a ev e ı ır. 

LE W A YRES evlendi 
Lew Ayres yok mu? Hani 

şu kitara çalan, org çalan, yıl
dızlar aşıkı Lew ! O bile evlen
di. 

Bütün Ho\lyvood kendisini 
Joan Benett'e aşık sanırken, 
Lola Lane ile evlendi. Her iki
si de yirmi iki yaşında.. Yani 
aşıkların en çok kavga edip te, 
en ziyade barıştıkları çağ .. 

Maceraları gayet basit .. Lo 
la der ki: 

- Ben madam Le W Ayres 
olmağı dünyanın en büyük ak 
trisi olmağa tercih ederim. 

LeW Ayres der ki: 
- Muvaffakıyet, para eğer 

Lola yanrmda değilse ve tak
sim edemiyorsak, benim için 
manasız şeylerdir. 

Birçoklarımız vardır ki si
'lema artistlerini severiz. F •
kat yüzlerini bile görmeyiz. 
Halbuki Lola şimdiki kocasını 
sinemada, "Garp cephesinde 
sükunet var,, filminde gördü, 
sevdi. Fakat değil yüzünü gör 
mek, batta evlendi. Der ki: 

- O gece yatağa girdiğim 
zaman çok geçmeden Lew Ay 
~es'le tanışmağı kafama koy-

dum. Onu perdede olduğu ka
dar hayatta da cazip ve sade 
görmek arzu ediyorum. Birkaç 
gün sonra Brovn Darby' de ye 
mek yiyorum. Sanki bir sade
meye uğrar gibi oldum. Lew 
de yam başımdaki masada ye. 
mek yiyordu. Tesadüfe bakın 
ki, pek ziyade tanıdığım bir 
sinema müdürü ile beraber ye 
mek yiyordu. LeW benimle 
tanışmak İstedi. Adresimi aldı 
ve beni yemeğe davet etti. Ben • 
artık yer yüzünde değil, sanki 
bulutların üstünde dolaşıyor
dum. 

Ertesi gün RosWett'de be
raber yemek yedik. Dans et
tik. Akşam beni eve götürdü 
ve ayrılırken beni öpmek iste
di. Bir gece telefonun zili çal 
dı. Ahizeyi aldım. LeW'in ae 
sı: 

- Lola sen misin? Ben 
LeW! Sana bir şey aöyliyece
ğim. Benimle evlenir misin? 

- Evlenirim LeW! Ne za-
man istenen.. ı 

On beş gün sonra da evlen 
dik. 

L'ideal Film kumpanyası Londra civarında bir stüdyoda ~sli ve şartr. 
bir film cevirmektedir. Bu filmin bütün ırtistlt!ri kümes hayvanlarrd11 

Filmi~ ba§yıldıu bir Jiğorno tavuğudur. Diğer artistler kazlar VI! 

hindi/erdir. Hepsi de ro/lerini meharetle ifa etmektedirler. Bu filmi 
Çl!viren sahn" vazının ne sab1tlı adam olduğunu tasavvur etml!li. 

jo 
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Kıbrıs ta 
Yeni vaziyet 
Kralın emirnamesi her 

şeyi altüst ediyor 
LEFKOŞA' dan bildiriliyor: . . 

Resmi gazete bugün ( 1~ ! et~'"!. 
sani) kral Georııe'un tudikine .'ktı
ran eden bir emirname neıredıyor. 
Bu emirnameye göre, Kıbrıs kava~ 
nin meclisi fesbediliyor ve kanun 
yapmak hakkı valiye veriliyor. 

Son hadiseler üzerine Kıbru 
Başpiskoposluğu tarafından ehaliye 
hitaben bir beyanname nqreclilmit· 
tL Bu beyannamede şöyle deniyor: 

•·Kıbnstaki sevııili evlitlanm; 
Buııünlerde Cezirede vıı;kua ııe: 

len hadiseler, herkesten zıyade bı
zim kalbimizi c!aidan elem etmek· 
ten hali kalamazdı. Böyle ıztırapen
ıiz bir anda, sizin ruhani ~d~z 
ve millet reisiniz sıfatile, sıze bıta
ben birkaç söz söylemek hakknnız 
ve vazifemizdir fikrindeyiz .. 

Memleketin bütün faaliyeti milli
yesi bir membadan ilham almıttır. 
Cünkü vukuatı tarilıiyedendir ki 1 • • 
;; tahti idaresinde bulunduran İııııiJ 
tere devleti ııibi hürriyetperver bir 
ku"'1et, Yunan milletinin dUma doı
tu bulundu ve aerek istihsali hürri
yet ve istildiiJj ofnmdıılô mücahede 
!erinde ve ıerek sair muhtelif ahval
de ona iyiliklerde lıulunmaıtu. lıte 
bu vekayi ve bakayike istinaden ken 
di meselei milliyemizin de mazharı 
hüsnü iıtima •e hayırh bir istiklıale 
rehlıer olacaiı kanaatiyle hukuku 
milliyemizi tedabiri müessire saye
sinde, fakat bu buıustaki hududu 
mqnıa haricine çıkmaksızın • çünkü 
hakikab bil "8 tuur ela bunu İcap 
ettirir - talep ve iddia eyJemeii bir 
prensip addettiı.. 

Bu noktai nazar, Yunanistan Bat 
vekili m&yö Elefteriyos Venizeloo 
tarafından ahiren vukubulan beyana 
tından da teyit olunuyor. 

Hukuku milliyemizin davasından 
ıeri bhnaksmn bu ofurda bütün 
vesaitle çalııımmız matlup ve mülte 
zemclir. Binaenaleyh son hadiseler
den sonra bütün Cezire dabilinde e
vamiri tedidenin mevkii tadbike ko
nulmut olması hasebiyle bu nami
re kartı hilifı hareket ve ademi ita
atta bulunmak ağır cezalan hatta i
damı müstelzim olacağından emlaki 
umumiyenin tahribatından - ki bu 
memleketin kendi servet ve emlaki
dir • feragat edilmesini ve bu emir
lere imti&alen aaayİfİn muhafazasına 
nemur polis ve neferatı a:skeriye ile 
müsademeden içtinap ve (Y unanis
tan Başvekilinin verdiği nasihat gi. 
bi) YUkuu arzu edilmeyen tehlikeler 
dl'Jl ve mücazatlarclan huer eyleme
nizi size pederaıne tavsiyede bulunu 
ruz. 

Allahm İnayeti ve bitmez tüken
mez merhameti hepinizin refiki dai
miniz olıuıı. 

Edctai 
K1bns &,piskoposu 

GIRILLOS 

İhtar: işbu tamim kliselerde Hris 
tiyan cemaahnın huzurunda okuna
:aktır, 

Yunan matbuatı ne 
diyor 

ATlNA, 17 A.A. - Bütün gaze
!eler Yunan efkin umumiyeainin 
Kıbrıs meselesi dolayaiyle harekete 
gelml!$İnin tevlit edeceii tehlikeyi İ· 
şaret etmek üzre M. V eni2elos tara
hndan vaki beyanatı tasvip etmekte • 
dir. 1 

Triyandofilos Ef .nin 
Cevabı 

T riyantafiloa Efendiye hita

ben yazılan bir mektupta ken

disinin Yunan mecliıine aza ol 

maya çalııtığı iddia edilmitli. 

T riyantafiloı Efendi, bize yaz. 

dığı bir mektupta, bu ianada ce 

vap veriyor ve ezcümle diyor 
iri: 

- " Beni tanıyanlar bilirler 

ve tasdik ederler iri ben Türk
çeden ba,ka harfi vahit Rumca 
bilmem. Böyle biç rumca bil
meyen bir tabun Yunanistan
da meb'us olmaama imkan ta
savvur olunamaz ki böyle bir 
fey mevzuu bahsolabilain, Ben 
ne nman burada Türklük lehin 
de bir yazı yazarsam rumluk i 
leminde kıyamet kopması he
men kalemlerini, gözlerini Yu
nanistana, çevirerek teskini 
hiddete kıyamlan hasımlarının 
mahiyet ve maksatlarını göı
ler'meye kafidir.,, 

Tohumluk ihtiyacı 
MANiSA (Milliyet) - Vi

layet çiftçilerinin yüzde kırla 
tohumluğa muhtaçtır. Borçları 
ııa mukabil bankaya buğdayla
•ını teslim eden çiftçilere to
tıumluk olarak tefvizen işbu 
buğdayların tevzii halinde zer· 
iyat tevessü edecektir. 

Yolları teftiş 

Nafia müfettişi Emin Bey 
vilayet yollarını teftiş ve inşa
ıtı tetkik etmek üzere Mnaisa
va gitmiştir 

. . • 
MiLLiYET ÇAR~AMBA 18 TEŞRiNiSANi 1931 . 

Bir buçuk ay içinde memlekete girecek ve girmiyecek şeylerle 
idhali tamamen menolunan eşyanın listesini neşrediyoruz .. 

Aşağıdaki kontenjan listeı:i Te_şrinisani_nin 15 inden ~anunıı-1 
evel sonuna kadar müteberdır. Lıstede hizalarında (gırernez) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete ithalleri sureti kat'iyede 
menolunan maddelerdiır. 

Hizalarında (O) görülen maddeler yalnız o ay zarfında mern 
leketimize bu maddenin giremiyeceğini gösterir. 

Teşrinisani ve Kfuıwıuevel cedvellerinde görülen rakkam
lar o maddenin bu ayın ikinci nısfında ve gelecek ay zarfında 
memleketimize kaç baş, kilo veya tane gireceğini göstermek- , 
tedir. 

M -.. .a J ~ 
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Tarife N. .Et7eaın ctnsi ~ ~ ~ ! 
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2 - t şlemesrz: 
C - Müstamel elbise 

117 Keçeden elbise, tozluk ve b<:şka yerde zikrolunmayan 
sair giyilecek eşya (Mevadr saire ile mürettep veya 

o 

gayri mürettep) 55 
118 Yünden ve kıldan örme çorapcr eşyası ezciimle: elbise, 

fanila, don, gömlek, kaşkorsa, omuz ve boyun atkısı ve 
ve baş ürtüled, takke, çorap, tozluk, el<iiven, boyun 
bağr, saç için ağ ve saire örme1er ve bunların aksamı! 
(kısmen dikilmit olanfar da dahildir.) (mevadı saire ile 

o 

3 
o 

8ti' 

mürettep olsun olmasın Giremez 
A - Sadeleri 166 10 
'.B - İpek ve sun'i işlemeli dantela.!: ve madeni tellerle 

mürettep olanları 
119 Safi veya ipeğin gayri mevadı lifiye ile mahlüt yün

den ve kıldan dokuma paltoluk ve çorap askıları her 
nevi korsa, karın bağları. sıhhi b,;ldırık. el çantaları ve 
emsali (kauçuk ve mevadı saire ile mürettep olsun ol-
masın) Giremez 

120 Safi yünden veya ipeğin gayrı mevadı lifiye ile mah
lüt yünden şallar (top halinde veya kuşak, baş 
örtihıü ve sair şekillerde) 
A- Hindklıi 
B - Sairleri 

121 Yünden ve kıldan battaniye (kadifeden, pelüşten 
olanlar rlabildir) 
A - Safi 
B - İpeğin ve sun'i ipeğin gayrı mevadı lifiye ile 
mahlut 

122 Yünden ve kr!dan masa vesaire örtüsü. perde, yatak, 
bohça, keoe ve mümasilleri (ka<lifeden, pelüsten, tlil-
den ve danteladan olanlar dahildir) mevadı sair.o ile 

t 
r 

o 
o 

1 

mürettep veya gayri mürettep.) 43 51 
5 A - Safi 36 

B - İpeğin ve sun'i >peğin gayri mevadı lifiye ile 
mahlfıt. İhtar: 1 - Bunların işlemeli olanlarından 
reami asli yüzde yirmi fazlasile tahsil olunur. 
2 - Dolu olan yatak ve yastıkların içindeki mevat 
kendi resimlerine tabidir. 

123 Sancak ve filama (safi veya mahlut yünden) 
12.ı. Dikilmiş veya yalnız biçilmiş şemsiye yüzleıri (safi 

ipek veya sun'i ipeğin gayri mevadı lifiye ile mah
hlt yün kumaştan) 

125 Sah ipek sun'i ipeğin gayri mevadı lifiye ile mah
lut yün dokuma kumaş veya keçeden şapka ve sair 
başhklar: (mevadr saire ile mürettep veya gayri 
mürettep (ertek kadın ve çocuk için) 
A - Erkek için: 

2 

o o 

Giremez 

1 - Şilindir 
2 -- Serleri 

Jircmer 
~o 463 

B - K~dm için 
1 - Donatılmıs 
2 - Donadrlmamıı 

ipek ve ipekliler 
127 İpek kozasr 
128 Kamçı başr ve ipek dokünteleri 
129 İpek bükülmemiş 
130 MNıina 
131 Halı ipeği 

132 İplik ibrişim: 
A - İpekten· 
B - S"ni ipetlcen 

lpek mensucat 
33 - Tül, gaz ve eleklik yek 
A -· Düz tül ve gaz 
B - Perdelik tül (Bobino) 
C - Eteklik 

134 Safi ipek veya sun'i ibekten sair mensucat ve kordele 
(Madeni teller ınevadı saire Jle mürettep mah!Qt veya 
işlemeli vı nakışlı olanlar da dahildir) 
(Örme olan kumaşlar mensucattan maduddur). 

135 Sair lifi mevat ile mahlut iıpek veya su.n'l ipekten men
sucat ve kordele ve ~pekten gayri liflerden mensw: 
olup ipek i~ernesi olan ve tarifenin başka yeduin<k 
zikredilmeyen kumaşlar (Madeni teller ve aair mevat 

,...~remez 

ı 1 
140 ,jiO 

Giremez 
12 2 

ııoo 1600 

2 5 

65 25 

ıs 54 

;ıe mahlut olanlar da dahildir) Giremez 
A - İpek miktarı yüzde ondan ziya<k yirmiye kadar 
Ylımi dahildir). 61 
B - İpeğin miktarı yüze yirmiden fa2'1a yüzde elliye 
kadar (elli dahildir) 129 
C - İpeğin mılrtarı yüzde elliden fazla yüzde yet-
mit eşe kadar (yetmi§ be§ dahil<lir) 25 
İhtar: yetmi§ bc§den yukarı i:peğl havi olanlar safi iıpek 

addolunur. 
136 Kadife, pelüş ve kadifeli Ye bavlı kuma~ar ve lrordele

(Madeni tellerle mahlut ve mevadr saire ile mürettep 
olanlar da dahildir) 
A - San ipekten veya ııun'i ipekten 1 
B - Sair mevadr lifiye ile mahlut ipekten (Yllzdc 
yetmişten ziya.de ipeği havi olanlar (A) fıkrasına 
dahildir. 13 

137 İpek veya sun'i ipekten danteli ve danteli orgilleri 
bulunan harçlar ve kumaşlar (saft veya mahlut) (ma-
deni teller Ye cair mevat ile mablü t veya mürettep • 
olanlar da dahildir). 

138 Safi veya mahlut ve ya sun't ipekten halı (madeni teJ.. 
!erle mablfıt veya mürette~ ~ı un olmasın) 

139 - Şeritçi ve kaytan<:ı qyası . 

o 

200 

240 

38 

2 

270 

A İpekten veya sun'i 1 2 

140 
141 

B - Sair lifi mevat:la mahlut 
İpek tloküııtüle.rind.en mamul vakta 
Fabrika artığı kumaş ba~arı 

ipekten mahlut eı:v 
142 İ.pek veya aun'i ipek giyilecek eşy• 

143 
144 
115 

A -- Yilzü safi ipek 
B - Yüzü elyafi saire ile mahlQt 
C - Müstamel elbiae 
tpekten ve sun'i iıpekten çorapçı qyıısı 
ipekten veya ııun'I ipekten çorap aakraı, koru -

Mendil, atkı v.s : 
A- Safi 
B - Sair mevat ve elyaf ile mürettep veya mablOt 
C - İşlemeli veya yapıştırılmalr 

146 Dokuma kumaştan bo,.un. bağı (hu tekilde) 
A - Safi ipekten ve aun'i ipekten 
B - Diğer elyaf ile mah!Ot 

147 Dikilmiş veya yalnız biçilmiş şemsiye yüzleri 
A - Safi ipek veya sua'I ipek 
B - Diğer elyaf ile mahlut 

148 İpek veya sun'! ;pek veya mahhltla.rın.dan her nevi 
şapka, kasket ve sair başlıklar (örme olanlar da dabil) 

20 52 
Giremez 
.Glnmea 

D 

• o 

o 
o 
o 
o o 

o 40 

o 

• 
o 

o 
o 

• 

·r.nı. No Eıırıuun \ 

(mcvadı saire >le mürettep olsun olmasın) (erkek ve 
kadın ve çocuk içip-
A - Erkek için 
1 - Silindir 
Z - Sairleri O O 
B -Kadın için 
1 - Donadılmı~ 2 1 
2 Donadılmamış 1 2 
İhtar: 1 - Tezyinat meyanındaki tUyler ayrıca kendi 
kendi resimlerine tabidir. 
İhtar: l - Tezyinat meyanındaki tUyler ayrıca kendi 
sesimlerine tabidir. 
2 - Üzerinde kordele, şerit, kordon ve sair harici tel'o 
tibatı bulunan kadın Ş<1pkaları donatılmış addolunur. 

149 Kadın el çantaları, cüzdan, lııe.ııe ve ıpodra ~poou 
(Mevadı saire ile mürettep ol<ıun olmasın) 
A - Safi ipek veya sun'! ipek O O 
B - Elyafı saire ile mahlut o o 

150 İpekten. &un'! ipekten veya bunların mahlutundan ye.'• 
paze 

151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 

A - Sapı altından, plati~n v-eye bwılarla mür~tffl 
(Zikıymet taş.tarla ve inci ile mürettep olenlar da dahil
dir). 
B - Sapı gümüş, bağa, fj) digi, kehllbu, şedd Yeya ıbuıı-
larla mürette.p Gireme:r 
C - Sellüloit, Bağalit, galalit ve emsalinden ve bunlarla 
D - Sapı ağaçtan ve sair mevattan Ginmu 

lKINCI FASIL 
Nebatat 

Zahire hubİıbat ve müstakalitı : 
Buğday (Her nevi) 

Çavdar, mrşr, darı, yeır 
Arpa, Yulaf, buşak vs. 

Malet 
Susam 
Bulgur, vs. hububatın kınlmışları 
Pirinç: 

A - Çeltik 
B - Ayıklamınş 

o 
512 

o 

204 
o 

59 
Giremez 
Giremez 
37 

Giremez 

o 

158 Nohut, bezelye. fasulye, bakla 
159 Unlar: 

l 7000 328000 
5580 10716 

A - Buğday unu 
B - Arpa, Yulaf, çavdar unu _ __ --../' 
C - Pirinç, bezelye, mercc:mek ve sair zelialr Ye hnbu· 
bat unJa.rile irmik 
D - Kestane, yer fıstıği (Araşit), ,patates, ararot un-

7570 11540 
o o 

o o 

lari ve zikredilmeyen sairi unlar 10400 14968 
41 160 Kepek ve değirmenlerde hasıl o.lan dökiintüler o 

Nişasta ve kola 
161 A - Nişasta 3028 8263 

B - Kola, toz, parça ve mayi halinde (İli kaplan 
sşkleti dahildir) 255 580 

32 162 Sağu, tapyoka, !renk arpası +44 
163 Paketlere, kutulara mevzu veya ı>atentli oJuı hububat, 

unlar; nişasta, sağu, taıpyoka, frenk arpası, irmik (Ku
tu ve paketlerin sıkleti dahildir) 

164 Fosfatlı, sütlü ve saircli müstahzar nnl.ar ve her Mvi 
kokulu nişasta (İ~ bplann ukleti tlahildir) 
A - Şekersiz 

B- Şekerli 
165 Her nevi nebati mayalar (Toz ve sair §ekillerde) 
166 Elanek, peksimet ve emsali kaba hamur ialeri 
167 Hamursuz 
168 Makarna ve şehriye (Her nevi) 
169 Glüten (İç kap!ann srkleti dahil.dir.) 

A-Unu 
B - Şehriye, makarna, ekmek, bisküvi veıalr mUstah
zaratı 

170 Güllaç 
A - Yaprak ,,eklinde 

500 

o 
o 

650 
5 

1880 

o 
910 

2740 
46 

Gireme:. 
322 212 

o 390 

o 68 

o 4 
B - Eczacı giillaeı (Kaşe) (İç kapların sıkleti da-
hildir. 19 

171 Bisküvi, şekerli, şekersiz, pasta, balılava ve sair nefic ha-
82 

mur işleri (Sair mevat ik mahlfit veya ga}'ll"l mahlOt 
(İç kapların sıkleti dahil.<lir.) 

172 Saltıp (Döğülmüş, döğülmemiş) 
173 Çiriş, dekistrin, ley kom, ~ (Döğülmüş, dögülmemlt 

174 Uzüm 
A-Taze 

B-Kuru 
175 İncir 

A-Taze 

Meyveler 

B - Kuru (Diğer mevat ile mahlfıten ihzar edilınlt 
olanları dahild>r) 

176 Erik, kayısı, zerdali, annut: 
A- taze 
B-Ku17 

1n-Hunna 
178-Limon 
179 - Portolıal mandaHn vs. 
180 - Ananaş, muz 
181 - Frstık : 

A - Çam ve Ayıntap..,!'imıiı 
1 -Kabuklu 
2- Kabuksuz 
B - Yer fıstığı 
1 -Kabuklu 

2 - Kabuksuz 
ll - Yağlık 

182 - Kabulı: çekirdeği 
183 - Fındık, badem 

A- Fındık 
B-Badem: 
1 - Kabulı.lu 
2-Kabuksu% 
C - Sair meyve çekirdelı:le.ri. 

184- Ceviz: 
A- Kabulr1u 
B- Kabuksu~ 

185 Kestane 
186 Keçi boyınuzu 
187 Hindistan cevizi 
188 Kako, Koyra 
189 Zeytin: 

B - Sair ıekitde 
190 Kavun karpuz 
191 Sair taze meyveler 
192 Sair kuru meyveler 
193 Her cins pekmez, bulam.. 
194 Meyve peııtil ve sucuğu 
195 Meyve konserve, ezme ve uaaresı: 

A - Şekersiz 
B - Şekerli 

196 İepanak, 1ahna, hıyar, enginar, domates, .,.~ 
zelye, fatıul~ vıı. aebzelen· 

197 Soğan, sannuuk: 
A- Yeşi.J 
B-Kun• 

198 - Patates 
199 - Pancar 
700 Kurutul. tın1ıınmus konserv~ her nevı sebze 

19 
o 

1728 

82 
7 

2196 

Oiremez 
1 2 

Gh:emez 

ı o 

1 o 
2 383 

396 1824 
l8ooo 465000 

18 213 
236 466 

505 
GU-z 

Glreme:r 
Giremc:r 

o 

o o 
o o 

Giremez 

1 
o 
o 

aa« 
1 
o 

o o 
Jiremes 
Giremcz 

o 5 
o 5 

ti()() 840 
5 356 
3 o 

Girane:r 
3 o 
3 65 
o 23 
o 5 

o 
2 

64 
2 

Giremez 
172 o 
100 665 
Giremez 

• 

Tarife 1'o ~ıyaıun cm.i 

201 Mantar, kuş konmaz: 
A-Taze 
B - Komerve v-eya tuzlanmış 

202 Her nevi turşu : 
A - Fıçıda 
B - Sair kaplarda 

Şeker mamulat 
203 Şeker 

A - Usaree halinde 
B-Ham 
C - Nim veya tamam tasfiyeli 

204 - Melil.s 
205 Sulu ve katı glikoz 

'3irem 
3 

1 
2 

Kil 
Giremı 

3920 
f. 750.000 382 

Gireme 
19500 7 

206 Mamul şeker (Her nevi) Şekerlemeler ve loı<um (Gli
kozdan veya şekerden) (Mevadı 1aire ile mahlüt olsun 
olmasın) 

207 Helva (Her nevi) (Bal, §eker ve saire ile) (Meva.dr 
saire ile mahlut olanlar da dahil.dir) 

Kahve, kakao, çay 
208 Kahve: 

A Çiğ 
B - Kavrulmuş (Çekilmiş veya çekilmereiş) 
C - Kahve kabuğu 
D - Hazırlanmış kahve (M.evadı saire ile mablüt 
okun olmasın) 

l09 Hindiba ve sair kahve müşabihleri (Kavrulmut. çekil
miş ve sair mevat ile mah!Ot olsun olmasın) 

210 Demirhindi ve yaprağı 
211 Kakao: 

A Taıne (Kabuklu veya lıabulnıuz) 
B - Toz veya hamur halinde (f"keraiz) (iç kapların 
•ıkleti dahildir) 

212 Çukulata ve hazırlanmış şekerli kakao (her şekilde) (İç 
ka.plarrn sıkleti dahildir) (mevadı •ire ile mab!Ot ol
sun olmasın 

213 Çay: 
A - Kutu ve paket gibi iç zarflarda (İç ıarflann aık-

o 

96000 3 
o 
o 

Girem 

o 
55 

2180 

163 

515 

leti dahildir) 400 
B - Büyük kaplarda (bir kilodan ziyade sıklette olan-
lar büyük adtlohınur) 24350 

ispirto, müskirat, sirke ve sular 
214 - İ&pi.rto: 

A - Alkol metilik, alkol ami.Jik, Ye eai.r ispirtıolar. 
1 - Beş kiloya kadar olan kaplarda (iç lıaplarm sık
leti dahildir) 
2 - Beş kilo.luktan ziyade kaplarda 
B - Al kol et ilik 
C - Künlü alkol apsolü 

215 - Şarap: 
A - Fıçı veya büyük kaptı. 
B - Şişe, testi, damacanada 

216 Köpürür şaraplar 
217 Tibbi şaraplar 
218 Rakı, Rom, konyak, viski, vermut, votka, cin ft emeali 

şekersiz müalrilra• 
A Fıçıda 
B - Sair kaplarda 

219 Şekerli müskürat 
220 Bira 

A Fıçıda 
B - Sair kaplarda 
221- Şirke 
A-Fıçıda 
B - Sair hoplarda 

223 Tohumlar: 

• 

Tohumlar 

1 
133 

1271 
o t 

o 
o 

Girem 
Girem 

128 
27 

..iireme 

247 
r..irem 

A - Pamuk tohumu 5000 2 
B - Tütün tohumu Gireme 
C - Ket.en haşha§, ay çıçegı, kapak vs. zeytl tohumlar 455 
H - Çiçek soğ'anı 53 

224 - Zeytin yağı : 
A - On kilodan fazla ka~ 
B On kiloya kadar irap 

225 Sisam yağı 
226 Tahin 
227 Kakao yağı 
228 Hint yağı 

l 
o 

Gireme 
Gir em 

2910 1 
2846 

229 K~çük hindistan cevizi (moaırat ) badem, fındık, ce-
vız ve emsali çekirdek yağları 570 

230 Be:rir yağı (Kaynamış veya kayııammnı§ ) ı 4650 21 
231 Terebantin ?'ağı (Nebati neft) (esınıı dahil) 3800 
232 Pamuk yağı , ay çiçeği yağı, Amerikan fıstığı, ya~ı lroko, 

yağı, kozla yağı ve sair elıle ınaJwıe nebati yaflar Gire 
233 Sanayide müstamel yağlar 

A - Kolıu ve araıit yağları Girem 
B - Tarife<k iııııü zikir edilmeyen elde gayri aalih neba-
ti yaflar ile ııanaide müctamel sair nebati yağ~ 

Sabunlar 
U4 Sahwıı 

A - Arap sabunu ve ııanayia malı.sus emsali yumupk 
eabunJar ve adi sabun lı:ikpeleri 40 
B - Çamaşır sabunu (Külçe, kalqı Ye toz halinde) 519 
C - Bo~a, terz.i ~ le.ke sabunu (her neYİ) 56 
D - Bonke, glıııennli, katranlı ve -1i tftıbi sabunlar. 25 
E - Kokulu ve kokusuz tuvalet sabunları (defter 
ve aair ıekillerde olanlar da dahildir). 231 

235 lılllstalızar çamaıır tozu ve suyu (Joıiw) 214 

Baharat 
236 Biber (kara, beyaz) yeni bahar. 

A - Döğülmemit-
B - Döğülmüt (iç kapların sıkleti dahlld!r) 

237 Kırmızı biber; 
A - döğO.Jmemit. 
B - döğülmil§ .(iç lı:aplarm aıldetl dıthlldir) 

238 Hardal (iç kapların akleti dahil<lir\ 
A - Toz halinde 
B - Huırlal!Dllf 

239 - Zencefil, karanfil, tarçtaı 
A - Döğillmeml-' 

B-DöCUJmür 
240 Kakule 

A-Kabukhl 
241 Kimyon 
243 Kapre 
244 Küçilk HJnoclistan c:e...tir 
245 Küçük Hindietan cnisi çiç~ 
246 Zerdeçal 
247 Salep, llzerlllı 
248 Safran 
249 Vanilya 
250 ömür otu 
251 Sair baharat 
252 Raharlı salça!. 

~350 
o 

o 
o 

t2o 
16 

26 
74 

o 
tiirem 

o 
Girem 

o 
34 
o 
o 

320 
o 
o 

fListenı'n ,;onu devam <'decelr 



Darülfünunda gene bir fırtına mı 
Ekonomi 

Fransa da aynı şeyi 
yapmak mec

buriyetinde kaldı •• 
Fransız hükumeti de idhalatı 
tahdit etti ve tebligat yaptı 

.f ranaa hükıimeti nqrettiği ı memnuniyet bir şekilde devam 
lıır kararname ile atideki me- etmektedir. Dün İstanbul borsa 
••ddı kontenjana tabi tutumut sında buğday fiatleri yıısati on 
tıır. para daha tereffü etm~ştir . 

Kontenjan listesine nazaran: Dün şehrimiıze 32 vagon huğ 
Canlı kümes hayvanatı, canlı day gelmittir. 
tlı.li tavıan, etler, cansız kü- Gelen Amerika telgrafları 
illet hayvanatı ve yumurta bu fiatlerin yükselmekte olduğu-
llıeyandadır. nu bildirmektedir. 

Bu mevat 31 kinunuevvel Son iki günden beri Yuna-
l•rihine kadar tesbit edilen kon nistan'a buğday ithalatımız mü 
~jan niabetinde Franaaya it- him miktara baliğ olmaktadir. 
lı.ı olunabilecektir. Japon malı 3, 764,000 liralık 

Afyon fiatlan 
Afyon fiatlerincleki dütük.

liik ve mevcut istikrarsızlık de
•am etmektedir. 

Dün İstanbul borsasında 
~bir ikinci nevi mal 850 
kuruttan satılmıtbr. Aktehir
den aelen maliimata nazaran 
leçen sene bu mevsimde tah
llımen 3000 dönüm araziye 
60oo klio haıhaı ekildiği halde 
lıu sene 1000 dönüm subu ara
~İye 2000 kilo kadar hathat ze 
redilebilmiıtir. Havaların so
Ruınası üzerine sonbahar zeri
htı yüzde 50 niabetinde müte
'!ssir olmuftur. 

Amerika hesabına 
yapağı 

Son günlerde Amerika he
•abına piyasadan mühim mik
tarda yapağı mubayaa edilmek 
ledri. Mubayaat bin balyayı 
&eçınektedir. 

Fiatler cinsine göre 43,5 ve 
45 kurut arasındadır. 

Amerika'lıların mubayaatı
llın 1250 - 1500 balyayı bula
cağı söylemektedir. 

Ruslar da piyasada yapak 
ıııubayaasına tetebbüs etmitler 
ıe de müsait fiat vermediklerin 
den muvaffak olaı:namıılardır. 

Mahlut yağlar 
Mahlut yağlann halis oldu

ğu iddia.aile ve bu nam altında 
ıatıldığından dolayı Ticaret o
dasına şikayetler vaki olmakta 
dır. Şikayet eden zevat Odanın 
bu itin önüne geçmek için bir 
talimatname yapılmasına deli 
letini istemektedirler. 

Oda mevcut talimatnamele
rin latbikile bu mahzurun iza
l'e edilebileceği. kanaatindedir. 

Buğday idhalahmız 

Buğday fiatlerinde evvelki 
&Ün batlayan tereffü ıayanı 

Ziraat 
Sergisi ----Gelecek sergi nerede 

açılacak? 
lstanbul Ziraat odası Tilayet zira

at müdüriyetincle mühim bir içtima 
alrtetmiştir. Bu içtimada !U mesail 
tnevzuu baha olmuı ve kararlar ve-
rilmi4tir. 

1 - Geçen seneki çiçek ve bahçi
'1aolık sergİıinin gördüğü rağbet do 
laysile ıergi ilk ve son baharda ol
mak üztte senede iki defa açılacak
tır, 

2 - Daimi sergi mahalli Vilayet 
•e Defterdarlık araaındalri muhte
rik bina ara11nda yapılacaktır. Bura 
da mükemmel bir bahce ve kabili na 
kil pavyonlar inıa edilecektir. 

3 - Aynca tavukculuk, ancılık 
ve kü<ük hayvanab ehliye için bir 
sergi ~ücude getirilmesi teıebbüsa
tında bulunulacaktır. 

4 - lıtani>ulda bağcılık gittikçe 
tekemmül etmekte olduğundan bir 
hağcdar cemiyeti nizamnamesi hazır 
!anarak te~kilat yapılmasma çalışıla
caktır. 

5 - Eski zirat odası nizamname
si ihtiyaca kafi gelmediğinden yeni 
bir dahili talimatname kaleme alm
ınıştfl'. Nizamne ikıi ·o t Vd..r.letine 
!akdim edil~cek, bur.un tastikile )'•
:-ine zira:ıt Odaları kar. unun bir an 
--.ıvel çıkması hüklırnetcn rica edile
•ktir 

hr. İhracatnnız iıe 5430000 li
radır. 

Geçen senenin ilk sekiz a
yında memleketimize giren Ja
pon emtiası 1,910,000 lira kıy
metinde idi • 

Japon malı idhali 
Dünkü Akşam gazetesiı Tica 

ret müdürlüğü tarafından hazır 
!anan bir istatistiğe istinaden 
Japonlann bize olan ihracatmı 
931 ilk dokuz ayında 14 milyon 
liralık olduğunu yazmakta idi. 
Halbuki ihracat ofisi tarafın
dan hazırlanan bir istatistiğe 
nazaran bu senenin ilk dokuz a 
yında tehrimize idhal olunan 
Japon malı 3, 764,000 liralık
tır. İhracatımız ise 5430000 
liradır. Geçen senenin ilk se
kiz ayında memleketimize gi
ren Japon emteası ı,910,000 
lira kıymetinde idi. 

Tütün sabşı 
MANiSA (Milliyet) - Tü

tün satı§ları el'an pek bati te
kilde cereyan ediyor. İnhisar 
dairesi henüz mübayaaya baş
mamıştır. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 800,00 . Kuron 15,84,00 

_E_olar ~42:33,00 ~- Şilin~ 3,49,25 

frank 12,06 Pezeta 5,47,24 ,...... -

Liret 9,15,18 R•ytmarl< 1.98,9' --- - - -
Frank B. 3,39,88 Zloti . 
~ 

Drahmi 38,46 Peocl 1,11,81 
-Frank-[2,42,47 Ley 78,58 - --· ->-- . -

Le Ya 64,36,35 Dinar 26,81 
- ---~ 
Fıorl• 1,17,61 Çervoneç 

Borsa { Albo 925 

harici 
Mecidiye 51,00 
Banknot 288 

Esham ve Tabvilibn nevi 
ladkruı dalı.in 95,00 

Di17nu mnalıblde 113,00 
klnmlyell Demlryollan 2,65 

C.H.F 
Yeni bir dispanıer 

açb .. 
C. H. fırkası Ortaköycle bir halle 

dispanseri •ÇDllf ve dispanser faali
yete geçmİftİr. Binada halk ve bil
baaıa çocuklar meccanen muayene 
edilmekte ve lazım gelen ili.çlar da 
keza meccanen verilmektedir. Yal. 
hali vaktı yerinde olanlardan ilaç 
paraıı alınmaktadır. Diıpanaer ççok 
rağbet ııöstermektedir. 

Lisan kurslan 
Beşiktaf kazaaı H. hrkaıı merke

zinde lisan ve muıilri kurılan açıl
DU§, tedrisata baflanmıfbr. 

Jermen vapuru 
Geçeolerde Haliçte bir fırtıoa es

nasında bir müsademe olmuı ve 
(Yıldırım) iımindelri motör Franıız 
ıefaretioe ait (Jermen) vapuruoa 
çarpmıflı, Aradan yarım aaat geçtik 
ten sonra liman ıirketine ait bir mav 
na da ~)erek yİoe Jermene çarpımı 
tır. 

Bu hadiıe üzerine Franıız ıefare
ti (Yıldırım) motörü sahibi aleyhin
de bir hasarat davası açmııbr. Dün 
bu dava ile meığul olan Birinci Ti
caret mahkemesi hadisenin şahitleri. 
ni dinlemiş ve Jermen gemisindeki 
harnratı ne mıktarda olduğunu tayi
ne lüzum görmüş, meseleyi ehli vu
kufa havale etmiştir. 

Belediyede 

Levhalar 
Dikil emiyor 
Şimdi de otobüsçüler 

talimata 
riayet isteyorlar .. 

Belediyenin yaptığı otobüs 
talimatnamesi mucibince oto
büs i§leyen yerlerde her durak 
yerinde levhalar konması la
zımdır. Belediye lazım gelen 
direk ve lavhaları yap.tırmııtır. 
Fakat bunların yerlerine kon
ması için bütçede ayrılmış bir 
tahsisat olmadığından bu lev
halar gelecek seneye kadar yer 
lerine dikikmiyecektir. Halbu
ki talimabıamenin bu maddesi 
nin derhal tatbikı lazım gel
mektedir. Otobüsçüler belediye 
ye müracaat ederek talimatna
meye kendilerinin riayet ettik
lerini, fakat belediyenin riayet 
etmediğini söylemiılerdir. Bu 
vaziyette seyrüsefer memurlan 
otobüsleri muayyen yerlerde 
durdurmağa icbar edememekte 
diri er. 

Çırağan su depoları 
Belediye Çırağan sarayında

ki mevcut su mahzenlerini bazı 
tadil ve tamiratla su deposu 
haline getirmiş ve depolar dol
durulmuştur. Bir yangın vuku
unda Betiktaş ve civarı içio 
buradan derhal su temin edile
bilecektir. Depo 40 ton hacnii 
istiabisindedir. 

Ekmek fiatlan 
İstanbul Belediyesinden: 
Teırinisaninin 18 inci çar

şamba gününden itibaren ek
mek yedi kuruş on para ve fran 
cala on bir buçuk kuruttur. 

Marmara 
Faciası 

Kaptanın ifadesi alındı, 
tahkikat devam ediyor 

Aranguren vapurunun bat
ması ve bir kitinin boğulmasıy 
la neticelenen Le Loinır ve A
ranguren vapurlan müaademe
sine ait tahkikata devam edil
mektedir. 

T abkikat Be§inci tube bina-
11nda devam etmektedir • 

Dün Batan vapurun tayfala 
rmdan bir kısmının ifadeleri 
zaptedilmiş, Aranguren vapu
runun süvarisi kaptan M. Men 
diyatta Landora'nın da ifadesi 
alınmıttır. 

Fransız sefareti de tahkika
ta devam etmektedir. Le Loing 
vapurunun bugün hareket et
mesi muhtemeldir. 

Batan vapurun acentesi Ka
zes bir şey söylememektedir, 

Mezuniyet temdidi 
Salihli ziraat fen memuru 

Suat Beyin mezuniyeti lktısat 
vekaletince bir buçuk ay tem
dit edilmiştir. 

Şevki Beyin temasları 
Muhtelit mübadele komis

yonu Türk hey'eti mürahlıasa
sı reisi Şevki Bey henüz Anka
radan dönmemiştir. Şevki Be
yin Ankarada Hariciye vekili 
ile mübadele iılerinin tasfiyesi 
hakkında temaslarda bulundu
ğu haber alınmıştır. 

Darülfünunda 

Tıp fakültesinde hasta 
da, para da, alat ta var! 
Fakülteye hasta ve alat alınmadığı, 
yemeklerin kesildiği tekzip ediliyor 

Dünkü Ak§am gazetesinde 
evvelki gün Tıp fakültesinde 
toplanan müderrisler meclisin
de bazı münakaşalar olduğuna 
ve hastahanelerden tedrisat 

. ıeklinden bir çok hocaların ıi
kiyet ettiklerini yazıyordu. Me 
selenin mahiyetini anlamak i
çin darülfünun ınahafilinde a
lakadarlardan tahkikat yaptık. 
Sahibi salahiyet bir müderris 
bu hususta deıniştir ki: 

- Pazar günü Tıp fakülte
sinde yapılan müderrialer içti
mamda filvaki bazı şeyler ko
nuştuk. Hastahanelerde hasta
lara bakılmadığı ve alitı tedri 
siye alınamadığı hakkındaki ta 
yialar kat'iyyen yalandır. Esa
sen bunlar bir emeli mahsusla 
iıae edilmektedir. Geçen sene 
ile bu senenin fakülte bütçesin 
deki fark 7. - 8 biıı liradır. Bu 
da adeta israf edilircesine sar
fedilen bazı fasıllardan yapıl
mıştır. Fakülte hastahanesin-

Spor 

de hasta olmadığı doğru değil
dir. Eskisi gibi bütün paviyon
lar doludur. Hastaların iatele
rinden kesilen santim dahi yok 
tur. Evvelce hasta adedinden 
fazla yemek çıkryordu. Ve bu 
fazla tabelelerin ne olduğu da 
pek belli değildi. Şimdi ise has 
ta adedince tabele çıkarılmakta 
dır. Laboratuvarlarda ilitı ted 
risiye de her ihtiyaçta derhal 
alınmaktadır. Son zamanda a
lit alınmadığı, bu husuata pa
ra verilmediği hakkındaki riva 
yeller turadan çıkmaktadır: A
lmacak her ilet için fakültenin 
tahsisat istemesinin bir tekli 
vardır. Bu da Divanı muhase
bat usullerine göre yazılması 
ve sarfedilmesidir. Usulü tah
tında istenilmeyen tahsisat ev
raki tekle ait nevakısının ikma 
li için iade edilmekte ve yapılın 
ca derhal verilmektedir. Darül 
fünun hakkında aaılaız tay)alar 
çıkartılması bütün hocaları mü 
teessir etmittir .,. 

Galatasaray Beşiktaşla oynamıyor mu? 
Haber aldığımıza göre dün gece 

saat 19 da Galataıaray klübü mınta
kaya müracaat ederek cuma günü 
Beşikt&J takımı ile oynayamıyacağı
nı söylemit ve maf'..ın tehirini arzu 
etmişlerdir. Bugün. mıntakanın ver
diği ilana nazaran macın tehiri ka
bul edilmemiştir. Bablım netice ne 
olacak? 

Refik Osman Beyin 
bir mektubu 

Süleymaniye - Vefa saat 11, 
45 hakem Şahap Bey 

Birinci takımlar: 
Süleymaniye - Vefa saat 13 

hakem Refik Osman Bey. 
Galatasaray - Beşiktat saat 

14,45 hakem Sait Salahaddin 
Bey 

1 
İkinci küme lik maçları Ka-

dıköy Fenerbahçe sahasında: 
Kumkapı • Eyüp birinci ta. 

Dünkü nüshanızda Futbol federaa knnları nat 12 15 hakem Ad-
yonu reiıi Hamdi Emi~ imzasile ıii- nan Bey. 

1 

tunlanruzda yer alao bir yan nazan * * * 
dikkatimi celbetmiıtir. Evveli tunu 
söylemek iıterim iri Hamdi Emin B. 
kendiıini ajır bir itham alımda bu
lunduran hadiselere ııöz kapayarak 
ıahsa kartı herkesin bildiği §eyleri 
tekrar edip durmuıtur. 

Herkes, her ıporcu beoi ellerinde, 
hatlarında taııclıiı zaman kulüp de 

f-ittirdiğim için nıuahaze ederlerdi. 
ıte benim zaif tarafım budur. Buna 

tekrar etmeye hiç lüzum yoktur. 
Yirmi üç seneden beri spor yapan, 

sekiz ıeneden beri Türk gençlerinin 
fikir ve beden sahalanndalri büyük 
gayelerinin tahakkukuna çalııan bir 
ıpor ırueteai çıkarn bir ıporcunun 
elbette sevilecek sevilmeyecek tartıf
lan hatta muhalifleri bile olur. 

Eğer ben bir kaç kulüpte futbol 
nynamıısaın bunun eıhabıru memle
ketin en yiijoaek futholcularmı para 
ve muhtelif veailelerle bir çab altm 
da toplayan ve oyuncu alıt veriıine 
el>emınİyet veren Altınordu kulübün 
de ve sizde aramalı: lizınıchr. 

Kombine bir takım Yapmaoın i,.. 
celilini bilmeyen ve sporla, futbolla 
hiç alakası olmayJUI liamdi Emin 
Bey maalesef bupnkii futbol anarti 
sinden yegine mes'ul tahsiyettir. 
Hamdi Emin Beye vttilecek cevap
lar (Gole) bırakılmıfhr. 

Refilıc Osman 

Manisada spor faaliyeti 
MANİSA (Milliyet) - Ma 

nisa idman yurdu gençleri ge
çenlerde Salihliye giderek Sa
lihli Gürbüzler ocağı futbolcu
larlie bir maç yapmıılar ve bi
re karşı sıfırla Manisa İdman 
yuFdu galip gelıni~tir. Gene 
mezkur kulübün bisikletçileri 
bu hafta Muradiyeye kadar bir 
gezinti yapmıılardır. Mmtaka 
teşekkül ettiği günden beri ınm 
taka reisi fırka kumandanı Ca
vit Pata Hazretlerinin himme 
tile büyük bir futbol sahası ve 
tenis mahalli inşa edilmekte
dir. 

Pata Ha:ı:retlerinden ve fır
kadan yardım ve müzaheret gö 
ren spor hayatımn memleket~ 
mizde büyük inkitaAar göster 
mesioe intizar ediyoruz. 

• • * 
İstanbul futbol heyetinden: 
20-11-931 tarihinde Taksim 

stadyumunda icra edilecek lik 
maçları. Birinci küme birinci 
takımlar: 

Galatasaray - Beıiktat saat 
10.30 hakem Nuri Bey. 

Ankara futbol heyetinden: 
Cebeci sahasında: 
Gençlerbirliği - lmalatıharbi 

ye ikinci takımlan arasında sa
at 10 da lik maçı 

(Hakem Aptuş Bey) 
İıtiklil sahasında: 
Albnordu - 1malitıharbiye 

birinci takımları arasında tilt 
maçı saat 15 te 

(Hakem: Sedat Bey) 

Milli küme tesisi 
ISTANBUL, ı7 A.A. - Türkiye 

Futbol Federaıyonundan teblii • 
dilmittir: 

A. Millt küme: An.kara lzmir ve 
lstanbul ara11nda bir (milli kiime) 
teıis oluoacaktrr. Bu kümeye ıimcli
lik lzmir ve lıtanbul'dan üçer ve 
Ankara'dan iki klüp dahil olaealmr. 

Kümenin ileride tebeyyün ede. 
cek kuvvet muvazenesine ııöre ten
ıiki ve müoalııale, İ&fe ,,. ibate -... 
raflarmm kartılığı bulundukça tey.. 
aii salihiyeti F ederaayonca mabfu.. 
dur. 

Geçen sene f&JDpİyonasına naza
ran lstanbul ve lzmir'in birinci, it . 
ci ve üçüncü ırelen ldüplerile Anı...
rarun birinci ve ilıinci gelen ldüp)e. 
ri hu kümeyi teşkil edeceklerdir. 

Milli küme müaabakalarmm ida
ri, fenni ve mali huıuslan teabit e
dilebilmek üzere lstanbul'da bir içti
ma yapılacaktrr. Bu içtimaa mezkUr 
klüpler tarafından salihiyetnauıeyi 
haiz murahhaslar ile mmtııka mu
rahhaıları iıtirak etirilecektir. 

B. Şelıir muhtelitleri: Futbol faa,. 
liyetinin mütelcasif olduğu lstanbul, 
lzmir ve Ankara mıntaka1aruun tem 
sili takımları araımda aynca müsa
bakalar tertip edilecektir. Bu müsa
bakaların da idari, fenni ve mali fart 
)arı mezkiir mmtakalar futbol heye
tince mmtaka merkez heyetinden de 
salahiyet almak ıartile imza edecek
leri mümeaaillerln ittirakı1e yapıla
cak içtimada tekerrür etirilecelrtir. 

Klüpler ve mıııtaJ<alar bu bapta 
§İmdiden mütalea dermeyan edebi
lirler. içtima 4/ı2j931 Cuma günü 
saat ıo da Federasyon merkezinde 
yapılacaktrr. 

Futbol heyetinin tebliği 
lSTANBUL, 17 A. A. - lıtan

hul Futbol heyetinden teblii olun
muıtur: 20/11/931 tarihinde Tak
ıim Stadyomunda İcra edilecelı: Lik 
!' 'çlan. Birinci küme ikinci takım-
~ r: 

Galataaaray - Beıiktat saat 10,30 
hakem Nuri Bey. 

Süleymaniye. Vefa saat 11,45 ha-

Gani nereye 
Kaçmış? 
Katilin Arnavutluktan 

iade edilmesi 
ihtimal dahilinde .. 
Bundan bir müddet evvel Balık

pazannda lsmail isminde bir limon 
cyı öldürüp kaçan Arnavut Gani'
nio Arnavutlukta olduğu anlafılmıt
tır. 

Arnavutlukla aramızda iadei müc 
rinin mukavelenamcsi olmadığı için 
Arnavut Gani resmen Arnavutluk
tan İıtenilerniyecektir. Maamafih 
Arnavutluğun bu adamı nezaketen 
bize iade etmesi ihtimali DIWU"I dik
kata alınarak bir kere Gani'nin isten 
mesi düşünülmektedir. Henüz hv 
hususta müttehaz karar yoktur. 

Zaro ağa geliyor mu? 
Zaro Ağayı Amerika:rıı sötüren

lerden Ahmet Muıarun lrlandada 
öldürülmesi üzerine oraya ııiclen 
melmılün kardqi Oıman Efendiden 
Zaro Ajanın ailesine lıir mektup 
ırelmittir. 

Mektupta katilin henüz zabitaca 
teahit eclilmecliği hildirilmektedir. 
Zaro Ajanın ııelecek ay ~iocle latan 
bula ııeleceji yazılmaktadır. 

Norveç sefiri 
Norveç aefiri M. Bentzon cenap

ları, Madam Bentzon ile beraber 
Sofya'ya ııitmittir. Sefir cenaplan
nm ırayhubeti birkaç hafta devam 
edecektir. Bu müddet zarfında ıefa
rethane itleri M. Krogh - Hansen 
tarafından maalahatııüzar sifatile 
tedvir edilecektir. 

iskeleler yapılıyor 
Sevahili mütecavire iıkelele 

rinden bir kısım uzun zaman
dan beri tamir edilmediği cihet 
le harap bir hale gelmiştir. Sey 
risefain idaresi bu iskelelerin 
sür'atle tamirW baılamııtır. 
Suadiye iskelesi ikmal edildik
ten sonra fazlaca harap bir hal 
de bulunan Kalamış iskelesi
nin tamirine baflanmıthr. Ka
lamıım yakında tamiri ikmal 
edilecektir. Bura11 bittikten 
sonra Pendik iskelesinin tamiri 
ne başlanacaktu. Heybeli ve 
Burgaz adalan iskelelerinin ta 
miri için de ketif yapılmakta
dır. Heybeliada iskelesi ahıap 
olduğu cihetle 11k sık tamire 
ihtiyaç göstermektedir. Seyri
sefain idaresi bu iskelenin de 
betondan yapılmasını tasav
vur etmektedir. Bu hususta i
dare heyeti fenniyesi ketif yap 
maktadır. Pendi.ğin tamirinden 
sonra Heybeliada iskelesinin 
İnşaatına batlanacakbr. 

Fransız sefiri gitti 
Franau sefiri Kont dö Şambrön 

diinkii tren ile Ankaraya ııitmittir. 

Tasarruf 
Haftası 

Mekteplerde temsiller 
verilmesi kararlaşb 

Tasarruf haftasında bütün 
mekteplerde tasarruf fikrini ta 
lebeye atılayacak müsamereler 
tertip edilecektir. Bu maksatla 
milli tasarruf •e iktısat cemiye 
ti bir piyes ricude getirınittir. 
Peyea tasarruf hakkındadır. Ve 
rilecek müsamere de mek
tepte temsil edilecektir. 

Finlandiya sefiri geldi 
Finlandiya sefiri Ankaradan 

1ıtanbula gelmittir. 

Bekir mebuslar için 
ANKARA. 15 - Elyevm 

meclis azasından yetmiı kadar 
zat beklrdır. Bu zevatın ika
metleri için Evkaf aparbmanı· 
nm bir kısmı ehven fiatle 
tahsis edilmektedir. Burası de
nilebilir ki bir meb'uslar pansi
yonu açılacakbr. Ayrıca bir de 
tabldot tesis edilecektir. 

kem Şehap Bey." 
Birinci talmnlar: 

Süleymaniye - Vefa -t 13, Jıa. 
kem Refik Oaman Bey. 

Galatasaray - BeJiktat saat 14,45 
hakem Sait Salalıattin Bey. 

ikinci küme. Lik maçları Kadıköü 
- Fenerbahçe sahasında: 
Kumkapı - Eyip biri ci taknnları 

saat 12,15 hakem Ad~an Bev. 

uyor? 
Poliste 

Kim öldürdü 
Anlaşılamadı 
Ahırkapıda bulunaa~ 

ceset kimin? 
Abırkapıda bulunan cesedin 

hüviyeti henüz tesbit edileme
miştir. Cesedin tarzı telebbüsü
ne nazaran bir amele olduğu 
tahmin edilmektedir. Maktu
lün elle boğazısıkılmak suretile 
öldürüldüğü tahmin edilmekte
dir. Polis cinayet masası tahki 
katma devam etmektedir.Mora 
raporunda da cesedin iple bo
ğulduğu tesbit edilmittir. 

Cibre bulundu 
Akaarayda Kafesçi sokağın

da kunduracı Nusrat Efendi
nin evinde taharriyat yapılmıı, 
300 kilo cibre bir kazan ve sa
ire bulunmut, hakkında tahki
kata batlanılmıttır. 

Sahte polis l 
T alit isminde bir adam tram 

vayla giderken bilet isteyen 
kontrolöre "polisim,. demif, o 
esnada tramvayda bulunan bir 
sivil memur da kendisinden hü 
viyet •arakası sorunca foyası 
meydana çıkmıt, kendisine me 
mur süsü verdiği anlaşılmış, 
hakkında takibata başlanılmış
tır. 

Bir aileye tecavüz 
Polis müdürlüğünden aldığı 

mız malıimata göre pazar gÜ· 
nü aktamı Darülbedayiden çı
kan ve evlerine gitmek üzere 
otomobile binen bir ailenin ba
tından garip bir macera geçmiş 
tir. Sarhoş bir adam otomobile 
atlamıt ve arabada bulunan Ha 
nımlara dil ile tecavüzde bulun 
maya, erkekleri de bıçakla teh 
dide batlamıtbr. Sarhoş güç 
bela def' ve bilihara karakola 
ihban keyfiyet edilmiştir. Za· 
bıta yaptığı tahkikatta yalın 
bıçak otomobile ve namusa le· 
cavuz etmek cür' etini gösteı·en 
bu sarhotun Samih isminde bi· 
risi olduğunu tesbit etmiş ve 
yakalamıttır. 

Hırsız aranıyor 
Evvelki gece Fındıklıda tu

haf ve timdiye kadar misli gi:ı 
rülmemiş bir hırsızlık ohnu§, 
kim olduğu anlatılmayan bir a 
dam Fındıklıdaki odun depola-
11nın birisinden gece üç çeki ke 
silmit kuru m~e odunu çal
mıttır. Kıtlık mahrukatını te· 
darik etınit olan bu ıarip hır
sız aranmaktadır. 

Tahkikat 
Yapılıyor 

Hocalan dorse sok
mak istemiyorlar mı ? 
Bazı ecnebi papas mekteple

rinde Türk'>''· hocalannm dene 
girmemeler ni teshil ettiklerini 
ve ders su. ücretini verdikle
ri halde türkçe hocalarının der 
ae airmemelerinden memnun 
oldukları ihbar edilmittir. Bu 
mekteplerin bu derslerde de 
kendi lisanlamu talebeye okut 
mak istedikleri anlatılmıştır 
Bu hususta tahkikat yapılac· 
tır. 

Ayasofya'daki 
müzayikler 

Kahirede çıkan (El Ehram) 
gazetesi lstanbuldan telsizle 
verilen fÖyle bir haber neıret
miştir. "Türkiye hükiimeti A
yasofya camiinin kireçler albn 
da kalan kıymetli ve tarihi mo 
zaiklerini meydana çıkannıya 
karar vennittir. Bunun için de 
Venedikteki San Marko kilise
sinin eski mozaiklerini kireçler 
altından meydana çıkaran ma. 
ruf İtalyan mühendisi davet e
dihnittir . ., 

Gençlik ve heyecan! 
Selim Sırrı Bey yarın ak

şam saat sekiz buçukta radyo
da mutat konferanslarının 44 
üncüsünü verecektir. Mevıı:u 
"Gençlik ve Hevecan" dır. 
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Asrrn umdesi «Milliyet» tir. 

l8 TEŞRİNİSANi 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde· 

Iİ No: 100 Telgraf adreıi: Milliyet, 
lıtanbuL 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 llylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 760 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 w 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti &'eçen nushalar 10 kurut 

;ur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 
kabul etmez. 

.. 
Bugünkü hava 
Yeşil köy rasat merke

zinden alınan malümata 
göre bugün hava kısmen 
bulutlu olacak ve ruzgdr 
şark ile şimal arasından 
mutedil esecek, sıcaklık 
değişmiyecektir. Dün taz· 
yikı nesimi 768 milimet
reidi. Azami suhunet 12 
n.•!(ari 10 Sfmfirrrnttır. 

1 flCLEilal 
Aman yerini 
Öğrenelim 1 
Gazetelerde okudum. Bele· 

diyenin tiyatro mektebi tedri· 
ıata ba,lamış. Lakin mektebin 
nerede olduğunu öğrenemedim. 
Eğer Y enibahçede değilse doğ 
rusu hata edilmiş. Oralarını 
ıenlendinnek için bundan daha 
İyi fırsat bulunabilir miydi! .... 
Ne yazık, ne yazık! 
Eğer bulunan bina kiralık ise 

seneye konturatı feshedip mek· 
tebi Y enibahçeye yapm11lı ! 
Hem efendim! Şehir o tarafa 
doğru gidiyor!. 

İdhal edilmeyecek 
eşya l. 

İdhal edilen efyanın §öyle 
bir listesine baktım. İçinde yal 
nız (para cüzdanı) maddeıi 
nazarı dikkatimi celbetti. Aca· 
ba bizim memlekete çok mik
darda para cüzdanı gridiği için 
mi paralarımız taksime uğra· 
yor ve elimizde az kalıyor, yok 
sa memlekette bot cüzdan çok 
ta mı artık para cüzdanı idhali 
ne lüzum görmüyoruz!.. Bunu 
bir türlü halledemedim .. Diğer 
eşyalara gelince; hele sütten ke 
ailmit manda yavrusu filan gi
bi teyler gördüm.. Pek müte
essir oldum. Sütten kesilmiş 
manda yavrusu girmezse hali
miz neye varır! .. 

Bir şey eksik 1 
Şu günlerde, buhran vergisi, 

iktısadi koruma tedbirleri, idha 
!atın tahdidi gibi şeyler mev-
7uu bahsolurken gazetelerde 
bir fey eksik. Ben bu şeyi ara
yorum, fakat bulamadığrm için 
yadırgayorum .. Nedir bilir mi
sini? .. (Berberlerin cuma t~tili 
meselesi ve cemiyetin tes bbü
ıatı) doğrusu şu sırada bunu 
o kadar düşünen vardır ki; böy 
le sükut örtüsü altında kalma· 
sına insan acıyor .. 

Maşşallah sıhhatimize 
Bizim gazetelerde şikayet e

decek veya memnun olacak fey 
!eri biribirine karııtırıyorlar. 
Tıp fakültesinde koğuşlar bom 
boş im;f .. Üç asisstana bir has 
ta düşüyormuş .. Ayol! Söylese 
nize! demek ki; memlekette 
hasta kalmamış!. Şimdi fakülte 
yi dolduracağız diye bastalana 
lım mı? .. llahi çocuklar!. 

lngilizce mektup gön-
deren kariimize: 

Gerek Felek, gerekıe onun 
yabancısı olmayan Bürhaned
din Bey son mektubunuzdaki 
güzel sözlerinizden• dolayı te
şekkür eder ve ilk fırsatta bu 
kariin ismini öğrenmek ümidi
ni beslerler. 

FELEK 

İtizar 
Kesreti münderecat hasebile 

"Batı Dönükler,, tefrikaıını 
dercedemedik. itizar ederis. 

Birinci sahifeden geçen yazılar Yeni nefriyat: 

Turan ve Türkler 
Turan ve ilk Türklerin, Türk bii

yüklerinin bayat ve menakibi das
tanların ı gayet heyecanlı bir üıluple 

• 
INEMALAR 

• fo. ., 1 • : • ' ,·. • • - • • 1 l 

Gümrüklere yeni tebligat yapıldı 1 Maarif vekili 
tasvir eden bir ıiir külliyatıdır. >- Yarın akşam ASRi SiNEMADA """-(Başı 1 inci sahifede) 

rük idaresinin gümrüklere gön 
derdiği kontenjan listelerinde 
her gümrüğün hangi maddeden 
ne mikdarda idhalata müsaade 
edeceği tasrih edilmiştir. Şim· 
diye kadar alınan tecrübelerle 
anlaşıldığına göre Türkiyeye 
idbalat bilhassa İstanbul, İz
mir limanlarile cenup hududun 
dan yapılmaktadır. Gümrük i
daresi taksimatı yaparken bu 
hesap üzerinde yürümüştür. 16 
T eırinisani tarihine kadar •İ· 
pariş verip te mallan limanla· 
rımıza henüz gelmemiş olan ve 
beyannameleri verilmemiş olan 
mallar kararname ahkamına ta 
bi tutulacaktır. Yeni kararna· 
menin tatbikına konulduğu ta
rihten itibaren beyannamesi. ve 

1 
rilmit ve verilecek mallar mani 
fastolarına işaret edildikten 

1 sonra gümrük idarelerini bu 
ı mal sahi.plerine birer sıra numa 
rası verecek ve bu sıra numara 
lan üzerinden muamele yapıla 

1 caktır. Fazla sipariş yapılmıt 
ve kontenjan mikdarından faz
la gümrüğe mal gelirse güm. 
rük malları gene sıra numarası 
üzerinden muameleye tabi tu
tulacak ve mal sahibinin yeddi 
ihtiyarında olmayan sebepler
den dolayı gümrüklerde beklet 
tirilen mallardan arzı·.'! ücreti 
alınmayacaktır. 

lstanbulda vaziyet 
Dün İstanbul piyasası ölü 

bir halde idi. Heyeti Vekilenin 
memleket iktısadiyatını koru
mak için ittihaz ettiıği kararna
me dün öğleden sonraya kadar 
gümrüklere bildirilmemiştir. 
Gümrük komisyoncuları işsiz 
bir halde gümrük koridorların
da dolaşıyor, ambar ve antrepo 
memurları emre intizar ediyor 
lardı. Saat tam 14 ü çeyrek ge
çe kontenjan listeyi ihtiva eden 
Resmi Gazete İstanbul gümrük 
leri başmüdürü Seyfi Beye gel 
mittir. Fakat bunun tetkikin
den sonra gümrüklerde muame 
leye gene başlanamıyacağı an· 
laşılmıştır. Çünkü Resmi Gaze
tede çıkan kontenjan liste umu 
mi şekilde bulunuyordu. Halbu 
ki listenin gümrüklerde tatbik 
sabasına konabilmesi için her 
gümrük için hazırlanan liıte
nin gelmesi icap ediyordu. Bu 
liste akşama kadar gelmedi.. 

Ankaraga telgraf 
Diğer taraftan, yeni vaziyet 

üzerine Gümrük komisyoncu· 
lar birliğinde bir içtima yapıl
mııtır. Bu içtimad aişlerin da
raldığını gören komisyoncular 
mesleki bazı takyidata lüzum 
görmüşler ve bu hususta bük(i. 
met merkezinde tetebbüsatta 
bulunmak üzere Ankarada bu
lunan bir arkadaşlarına telgraf 
çekmişlerdir. 

Paketler serbest 
Bu esnada gümrük idaresine 

müdiriyeti umumiyeden bir e· 
mir gelmiıtir. Bu emirde paket 
koli muamelatının kontenjana 
tabi olmadığı bildiriliyordu. 

Tüccar mütereddit 
Gümrük haricine gelince: 

Ticaret aleminde evvelki gün. 
den daha ziyade bir durgunluk 
hüküm sürmekte idi. Halbuki 
liste metnini kimse bilmediğin 
den ve listenin gazetemizde çı· 
kan ilk kısmından maada elde 
bir parçuı olmadığından tica
ret erbabı mütereddit bir halde 
bulunuyordu. 

ihtikar teşobbüııleri 
Dtğer taraftan her hareketi 

fırsat bilen muhtekirler derhal 
ihtikar yoluna sapmışlardı. İh
tikarın bir kaç türlü tecelli et
tiei görülüyordu: 

1 - Eşya fiatlerine bilha11a 
idhal qyaaın aderhal 'zammet· 
mek. 

2 - Knotenjan listede han· 
gi vaziyeti alacağı malum ol
mayan e§yayı satıttan kaldır
mak. 

3 - Listede az idhaline mü. 
saade edilen veya idhaline mü· 
aaade edilmeyen ~yayı ileride 
yiiksek fiatle satabilmek için 
toplamak. 

Elbasıl piyasada ihtikar ha
reketi bariz surette ![Örülmek
te idi. 

Muhakkak olan bir cihet var 
ıa alelumum etya fiatleri yük
ıelmitti. Ticaret odaıının tea
bit ettiğine nazaran .-velld 

gün akşama kadar bazı etYa 
fiatleri yüzde on yükselmiıtir. 
Yeni ~ararnamenin muhtelif 
dampinıı hareketlerine nihayet 
vereceği muhakkaktır. Bilhas· 
sa fiatleri yükselen e,yanın ba· 
şmda Japon emteası gelmekte 
dir. Bu suretle Japon emteaaı
nın piyasada husule getirdiğiı 
tenezzül bu suretle zail olacak
tır. Yalnız alakadarlar bu şera 
it altında Japon emteasının 
memleketimize idhaline imkan 
olmadığını temin etmektedir
ler. Ticari mahafilde yeni karar 
name milli iktısadiyatımızı ko. 
rumak itibarile çok muvafıJc 
bulunmakta ve memnuniyetle 
kartılanmaktadır. 

Kaçakçılığa meydan 
verilmigecek 

Kararnameye merbut' kon· 
tenjan listedeki bazı hataların 
zamanla zail olacağı muhakkak 
görülmektedir. Yalnız karama 
me bazı muhtekirleri ve kaçak 
çıları harekete sevkedecektir .. 
ki bunların da faaliyetlerine 
meydan verilmeyeceği aıikar
dır. 

Menedilen şegler 
Yeni kararnameye merbut 

kontenjan liste ile memlekete 
idhali menolunan mevaddın bat 
lıcaları şunlardır: 

Nebati yağlar, pamuk, ayçİ· 
çeği, fıstık, kozla yağlan, tü
tün tohumu, şekerliı içkiler, ta· 
hin, hazırlanmış kahve, kon11er 
ve et, balık, füme ve salamura 
balık, balık yumurtası, fildişi 
süslü kemik mamulat, mercan, 
sünger, yelpaze, kuştüyü, deri 
çantalar, kaim şark halıları , 
frenk halıları , kilimler, korse, 
şemsiye yüzleri, silindir, şarap, 
likör, taze sebze, taze meyve, 
taze üzüm, incir, tütün, tönbe
ki, enfiye, hazır sigara, afyon, 
nebati boyalar kereste, muza
ikli mobilyeler, ziynet tüyleri, 
bilardo, şapka hasırı, litografya 
tatı, arduvaz, tül perde, keten 
havlu, dantela, elbise, keten ka 
dın elbisesi, iy~ su, sapı kıymet 
li femsiye, maimukattar, tıbbi 
sigara, nikotin, vijitalin, etgo
tin, atropin. 

Mübadillerin 
Seyahati 

. 

Atina gazeteleri Hegeti 
vekile kararı 

için ne digorlor? 
ATİNA, 16 (Hususi) - A 

tinada çıkan nim resmi Elefte
ron Vima gazetesi, heyetİı veki 
lenin, Rum mubadillerine iki 
ay müddetle Türkiyeye seya
hat için verdiği musaadeden 
bahis ederken diyor k~: 

"Türkiye hükumeti, Rum 
mubadillerine Türkiyeye seya
hat müsaadesini verdi. Ve bu 
seyahatin ne gibi terait altın
da yapılacağını da tesbit etti. 
Şunu itiraf etmeliyiz ki, seya
hat şartı pek müsait, ve müba
dillerle Türkiyeye seyahat için 
gÖJıterilen kolaylıklar da pek. 
geniştir. 

Şimdi. bu kolaylıklar, yalnız 
memleket hasretini teskin için 
değil, fakat Türkiye ile Yuna· 
nistan arasındaki iktisadi mü
nasebetleri kuvvetlendirmek i
çin de istimal etmek mübadille 
re düşer. Esasen Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ticare
tin inkitafi ümi.tlerini, en ziya
de Türk ve Rum mubadillerİ· 
nin tecrübe ve meharetine İsti· 
nat ettirmektir." 

Usküdar Hukuk Hamimliğinden: 
Kadıköyünde gazhanede Hürciyet 
sokağında (2) numaralı evde sakin 
madam Neolininin Kadıköyünde 

Mısırlı oğlunda Süleyman Bey soka· 
ğında (14) numaralı hanede İlya e
fendi aleyhine açtığ1 boşanma dava
sından dolayı berai tebliğ irsal kılı

nan dava istidası suretinin tebliğ 

varakasında mumaileyhin sekir do
kuz ııene evvel Yunanistana gittiği 

ve Yunanistanda nerede olduğu ma· 
IGm olmadığı şerhile bila tebliğ iade 
kılındığından bittalep yirmi gün zar 
fında dava istidasına cevap vermek 
ve tayin olunan 24/ 12/ 931 tarihine 
musadif perşembe günü saat on dört 
te mahkemeye gelmek üzere ilanen 
tebliğat icrasına kara.r verilerek bu 
baptaki dava istidası sureti ve dave
tiye varakası mahkeme divanhanesi
ne taallik kılınmış olduğundan key
fiyet ilin olunur. 

(Başı 1 inci sahifede) 
muharririmize ıu beyanatta bulun~ 
muıtur: 

- Tehir ettiğim seyahatlarıma 
münasip vakitte devam edeceğim. 
Bu defaki teftit ve ziyaret ettiğim 
yerlerde maarifimizin inkitafında 
gördüğüm terakki cidden iftihara 
§ayandır. 

Resimli Ay matbaa11 Türk limitet 
tirketi tarafından tab' olunmuttur. 

TEVELLÜT 
Ticaret İşleri genç muhasipleri· 

mizden Mehmet Rıza Beyin bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Mini mini (Tiirk 
Yılmaza) tul ömürler diler (Rıza 
Beyi de) ayrıca tebrik ederiz. 

Yeni Türk harfleri bu inkiaafı te- ~--••••••••••....._ 
min etmektedir. Yeni harflerimiz 
yeni rejimi büyük sür'atle kuvvetlen 
dirmektedir. ilk mekteplerimizde 
gördüğüm inkitaf bunun delilidir. 

Muallim mektepleri 
Muallim mekteplerini bilhassa tet 

kik ettim. Gördüğüm intizam ve ted 
risattaki muvaffakiyeti memnuniyet· ı• 
le kaydederim. 

Bundan aonra yapacağım tetkik 
seyahatlarunda da bilhaasa muallim 

SE YRlSEF AIN 

34-35 X 48-52 eb'adında 
yeni veya az müstamel sa· 
atte 1000, 1200 adet ta be· 
der bir adet pedal matbaa 
makinesi pazarlıkla satın a 
lıanacaktır. İhalesi 19·11· 
931 saat 17 de. (3832) 

:;:~e:ı~:~,n~eK'::!!~lN~~a;:ı~s!~ ~ ~il! jl ~ :J !il 
g1~~r~:-~~;2~i~:~~ ı l \~tısaı ııtJru 

. Millet mektep/ ·ri j 
Gezdiğim yerlerde millet mektep· KARADENİZ 

lerine kartı olan rağbet halkımızın POST ASI 
okumağa kartı olan büyük meylinin VATAN 
en büyük bir misalidir. 

1 

Spor teşkilatımız ' 
Spor tqkilatları ile çok yakın

dan alakadar oldum. iyi bir ıekilde 
çalııılmaktadır. 

Umumi spor tcıkilatı gençliği 
daima gözönünde bulundurmalıdır. 

Vekaletin lise talebelerini mek
tep haricindeki spo; klüplerine me
neden talimatnamesi yanlış anlatıl· 
mamalıdır. Malumdur ki bilhaısa 
fenni ve sıhhi noktai nazardan on 
sekiz yaıına kadr gençlerin yapacak 
ları ıpor hareketleri başkadır. 

Bu münasebetle Ankara' da yük. 
ıek beden terbiyesi mektebi vücude 
getirdik ve Avrupa'ya da ihtisas i. 

vapuru 18 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sil'keciden 
hardı:etle (Zonguldak, lne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

IRK KURBANLARI 
HENNY PORTEN tarafından 

NANDY'S Rövüsü ile halk 

ASSO ve JANA 

Bu akşam ELHAMRA Sineması 
Talep ve arzuyu umumı uzerine bu senenin 

en büyiik muvaffakıyetiui kazanan 

KUçUk Daktilo 
filmini görmeyenler ile tekrar görmek isteyenler içiıı 

bir daha gösterec.ektir. Heyeti temsiliyesi başında: 

MARY GLORY ve JEAN MURAT 
İ laveten: Paramount'un 3 No lu mağazini ile sesli varyeteleri 

liu akşam biitün lstanbul 
halkı senenin en şen Fran

sız vodvili 

Yaşasın Hakikat 
filmini görmek için 

Melek sinemasında 
bulunacaktır. 

Paramount filmidir. 
ilaveten: Paramount'un 3 
No. lu sesli ve sözlü mağa· 

zin; ile sesli varyeteler. 
çin talebe gönderdik. Bunlar gelince 
muallim olacaklardır. 

lstanbul stadı 
Tel 21515 • 

~--••••llıııİiıiiİlıııiiiilİll.: ı 16 T. sani 1931 tarihinde Donanma Cemiyeti tahvilatının 
TA VlL ZADE Vapurları icra edilen 47 ci ·ke~idesinde İkramiye ve amorti isabet eden tah lstanbul Valisi Muhiddin Beyle 

Taksim Stadyomuna gittik. Muhid
din Beyin izahatını dinledim. Anlafı 
lıyor ki Stadyomun inıa edileceği 
mahal hakkında henüz bir karar ve
rilmemittir. Fakat her halde lstan
bulda iyi hir Stadyom yapılacaktır. 
V ekaletimiz bütün spor teıkilatı ile 
alakadar olduğu gibi bununla da a· 
lakadardır. lstanbul Stadı bu sene 
yapdmıyacaktır. 

Ankarada tıp fakültesi 
Ankarada bir Tıp fakültesi açıla

cağı haberinden. bahsediyorsunuz. 
Şüphe yok ki Ankara Türkiyenin 
hükUmet merkeiı:i olduğu gibi bir i
lim merkezi de olacaktır. Fakat ıim· 
dilik Ankarada bir Tıp fakültesi açıl· 
ması hakkında ierilmiı bir karar 
yoktur." 

İstanbul Uçüncü İcrasından: Bir 
borcun temini için mahcuz ve para
ya çevrilmesi mukarrer iki parça ha
h masa ve sandalye 23/ 11 / 931 Pa
zartesi günü s. 12 den itibaren Sirke 
cide Şahin paşa otelinde açık arttır
ma suretile satılacaktır. Taliplerin 
mahallinde memuruna müracaatleri 
ilan olunur. 

AYVALIK POSTASI vilat ter tip ve sıra numeları gösterir cetveldir. 

Selamet 
vapuru her 
Perşembe 

günü on yedide Sirkeciden ha 
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
ve Körfoz tarikile Ayvalığa a
zimet ve avdet edecektir. 

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

2210. 

3 üncü Kolordu 
ilin!arı 

K. O. ve 1. inci Fıka hayva
natının ihtiyacı için saman ayn 
ayrı şartnamelerle pazarlrkla 

alınacaktır. İhalesi 19-11-931 

perşembe günü saat 15 te ko-

fkramıı 
T.L. 

1000 
300 
200 
200 

50 
50 
10 
10 
10 
10 
10 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

Tahvilat terüp numeroları 

320, 1056, 2629, 3385, 5539, 7788, 8286, 8556 
İkramiye İsabe t eden nıımerola.r 

'fntip No 

1056 
1056 
3385 
8556 
3385 
320 

8286 
5539 
5539 
8286 

320 
7788 
1788 
8556 
1.056 
A056 
~286 

ra No 

22 
30 • 
68 
25 
59 
17 
86 
62 
31 
16 
96 
80 
52 
39 
45 
53 
87 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun misyonumuzda yapılacaktır. 
dan: Bir alacaktan dolayı haczedilip Taliplerin şartnamelerini gör
paraya çevrilmesi tekarrur eden Şa-

5 
5 
5 

3286 92 
8286 26 
7788 rap ve Rakının 24/ 11/ 931 tarihin& mek üzere her gün ve ihaleye-

müsadif Salı günü saat 10-11 de, . . . 
39 

Kumkapıda Arap zade sokağında 44 ı ıştırak edeceklerm de vakti 5 320 &! 
Baliidaki tertiplerin hizalarında ,gıosterilen numerolardan mü 

tebaki sıra numerola.n ile 2929 numerolu tertibe kamilen amor
ti isabet etmiştir. 

numaralı dükkan derununda açık art muayyeninde komisyonumuza 
tırma ile satılacağından talip olanla- .. 
rın mezkGr gün ve saatte mahallin- muracaatları. (566) (3899) 
de hazır bulunac• k memuruna mü- * * * 

İkramiye ve amorti bedeli 22 T. Sani 1931 tarihinden iti'ba
ren tediye edilmeğe başlanacaktır. 

racaatlarr ilin olunur. 

lstanbul Mahkemei Asliye Birin- 1 

ci Ticaret Dairesinden: Bin beş yüz j 
bir İsviçre frangı 53 santimin maa · 
faiz ve masanfı muhakeme tahsili 
tazammun olmak ÜZ'Cre İsviçre Ban
kası vekili Nuretin Bey tarafından 
Sultanhamarrunda kczzabc ı hanında 
17 . 21 numaralarda mukim Sam 
Levi ve şürekası efendiler aleyhine 
istihsal eylediği 7 teşrinievvel 93 1 
tarih ve 3699 numaralı ilamı giyabi 
sureti musaddakası ikametgahı hazr. 
rı mevcut bulunan Sam Levi ve şü
rekası efendilere tebliğ olunamad ı 
ğından Hukuk usul muhakemeleri 
kanununun 142 inci maddesinin 
bahşeylediği salfilıiyete binaen ila
nen tebligat icrasrna karar verilmiş 
ve mezkfı r itimın sureti musaddaka
sı sairei mezkUrenin birinci fıkrası 
mucibince mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış olduğundan kanunu 
mezkUrun 144 üncü maddesi muci- . 
hince mahkGmünaleyhin ilanın neş. 
riferdasından müteber olmak üzere 
iki ay müddet zarfında kanunu hak. 
kını istimal eylemesi ve aksi takdir
de muamelei kanuniyenin ifa kılına
cağı alelusul evrakı havadisle de ilan 
olunur. 

ZAYİ - Kuleli idadiıinden 341 
seııesinde aldığım tasdiknllmemi kay 
bettim. Hükmü yoktur. 715 İsmail 
oğlu Sadettin. 

İstanbul 8 İnci İcra Memurluğun 
dan: Bir gorcun temini için mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer ma
sa, kanape, sandalya ve sair 22/ 11 / 
931 ' Pazar günü saat 10 dan il re 
kadar Üsküdar'da Malta çarşısında 
açık artırma surctile satılacağından 
taliplerin tevmi ve saat ve mezkfırde 
mahallinde hazır l>ulunacak memu
runa müracaatleri ilin olunur. 

• 

Çatalca Müstahkem mevki

in sade yağı pazarlıkla alına

caktır. ihalesi 19-11-931 tarih 
perşembe günü saa t 16 da ko-

Amorti bedeli beher tahvil için (Bir Türk [irası On kuruş
tur). 

m isyonumuzda yapılacaktır . İstanbul Belediyesi • 
Taliplerin şartnameyi a lm ak Darülbedayi fPrv,,<;iıı ... ; 

Lizerc h er g ün ve paza r lrga İ Ş · B UGÜN AKŞAM 
tirak etme k i;zere de vakti mu Saat 21,30 da 

:::::.::,."!~;;~'P:'s~" mü- ı 2:~~~:~::•gv IJ~!/~11111/~ 
S.K.O. ve birinci fırka kıta- )

1 

il/ ~ 
atı ihtiyacı iç in soğan aleni.mü ham. un 

Tercüme E.: A. Gazanfer 
nakasa ile satın alınacakur. 1-

Zabitan Gecesi 
hlesi 19/ 11,1 931 tarih perşembe 1 stanbula cihetine hususi 
günü saat 14 te 3 K. O. satın 

Tcamvay . 
alına komisyonunda yapılacak y ANARDAG? 
tır. Taliplerin şartnameyi al

mak üzere her gün ve ihaleye 
iştirak etmek ü:ııere de yevmı 
muayyende komisyonumuza 
müracaatları. (500) (3499) 

* * * 
3. K. O. ve birinci frrka ihti· 

yacı için zeytin yağı aleni mü
nakasa ile satın alınacaktır. iha 
lesi 19. 11 ·931 tarih perşembe 
günü 14,5 da 3. K. O. satın al
ma komisyonWlda yapılacak
tır. Taliplerin şartnameyi al
malk ve ihaleye iştirak etmek 
üzel'e yevmi rouayyende ko-
misyonumuza 
( 498), 

muracaatları. 

(3497)_ 

iDi 

Üsküdar Hale sinemasında 

SAHRADA BİR FACİA mü

messilleri Norman Kerri Le

viston ilave olarak YILDI 

RIM EKSPRES. 

İstanbul İkinci Ticaret Mahke
mesinden: İstanbulda Sultanhama
mında Saka sokağında 3,5 numaralı 
mağazada kumaş ticaretiyle muşta
ğıl Fret Ha.rdaker ve Kirkor Muh
biryan şirketinin esbabı mat!Gbuyle 
aktetıniş olduğu kongordatonun tas
diki 25-11 -931 Çarşamba saat on 
dörde tayin edilmiş olduğu alakadar 
larca maHlm olmak üzere ilan olu-
J"'1•"" 

İst. Sekizil)ci İcra Dairesinden: 
Bir <leyinden c'lolayı mahcuz ve paro 
ya çevirilmesine karar verilen 
ClOOO) adet muhtelif cinste gramo
fon plakları 22/ 11/ 931 tarihinde mi: 
sadif Pazar günü saat bir buçukta 
Sand;ıiı bedesteninde furuht edilece
ği ilan olunur. 

Beyoğlu Birinci Hukuk Mahke· 
mesinden : İstanbul viliyeti idarei 
hususiye5ine izafeten avukat Tahsin 
Beyin Galatada Halil paşa sokağın
da piyanğôcu hanının beşinci katın 
da dişci ve emrazı zühreriye mucadc 
le teşkilAtı merkez katibi sabıkı Meh 
met Ali Bey aleyhine ikame eylediği 
elbise avansının istirdadı davası üze 
rine cari muhakeme<le müddei aley
hin elyevm ikametgahı meçhul oldu
ğu davetiye varakasındaki mesruhat 
tan anlaştlrnıŞ ve bittalep ilane-n teb
ligat icrasına karar verilmiş olduğun 
dan yevmi muhakemenin talik kılın 
dığı 17 / 12/ 931 saat 9,30 da bizzat 
veya vekili bulunmadığı taktirde gı· 
yaben muhakemenin ruyet edilece
ği tebliğ makamına kaim olmak üze. 
re ilan olunur. 

ZAYİ - 299 sicil numerolu ara
bacılık ehliyetnameıni kaybetim. Ye 
nisini alacağundan hükmü yoktur. 
Fatih, Sarı Güzel'de Bostan sokağın 
da 6 No da Rüstem oğlu Mehmet. 

ZAYİ - Adana Lisesinden aldı
ğım 19-8-931 tarih ve 621 numerolu 
tasdiknamemi kaybettim. Yenisini 
alacağımdan hükmü olmadığını ilan 
ederim. ı38 No. T11cettin. 
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Ziver Beyin idaresinde 

ak~:~= SAFİYE Hanım 
Cumartesi ve Pa- LEMAN M. Hanım 

zartesi geceleri 
Her pazartesi akşamı H B tara- K 00 

su t 22 de san'atkAr azım ey fından aragOZ 
Saz heyeti 

Muganniye Nezihe Hanım Kemençeci Aleko Efendi 
,. Süheyli n Kemani Hakkı " 
,. Melihat " • Banço: Mısırlı İbrahim Bey 
" Faıı:ilet ,. Piyanist: Yorgo Efendi 
n' Süzan " Klarnet: Ramazan " 
,. Makbule " Hanende Hafız Yaşar 

Gazelhan Celal Bey 

" J AJ AG " Vantilatörleri ve 
hararet müba dele cihazları, her 
nevi teshin ve tecdidi hava tesisatına 
en elveriılidir . 
"J A J AG tazyik tahtında bulunan, ve 

'' ya serin havayı teshin, i cı 
bmda cezp veyı def i, sure inde tecdit, doğrama
cılık ve mensuca t fabrikalarında, sair mahallerdeki 
talaş, toz, duman buhar ve hamızan cezp ve tah
liye eder teminat!, projeler ranzi mile fennin en 
son tekAmüla tına göre tesi s atını yapar. 

J A J A G ,, Çamaşır ve dezenfeksiyon ma
kıneleri, her büyüklükte ve istenilen kuvvei muharrike 
tarzına göre imal edilmektedirler. 
" JAJA G Çamaşır yıkıınıa, kurutma, ütll-

" leme, makineleri, hastanelerde 
enstitülerde, o tellerde, fabrikalıırda, vill!larda, ev
lerde muvaffaklyetle kullanılmııktadır. 

En Mükemmel Referanu Malikiz. 
j. A. JOHNS S. A ERFURT 

ALMANYA 
Fennf mfimessili; Mühendis Nafis Ziya 
Galata, Aslan inci kat No 3 

, ... __ ... Doktor ALİ VAHIT----

Y l L Dl Z 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme
deki çocuktar için yeğine bir gi.dadır. İçindeki tarifeyi dikkatte' 1 

okuyunuz. 

\ ... ___ Deposu: Hasan ecza deposudur, ---• 

Kaza ve Otomobil 

Sirgortalamıızı Galatada Ünyon hanında ıkain 
O'NYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilifasrla icrayi muamele etmekte olan 
aa 

UN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

Şayanı itimat 
BiR HlZMFT 

Ancak kullanışı daya
nıldı bir mürekkepli ka
lem rarnfın dan temin edi
lebilir. EVERSHARP; her 
vakit sağl am imaliyesile 
temayilıı etmiştir. Mürek· 
kepli kalemlerin bütün 
çeşitlerinde kurşun ka
lemler vardır. 

Mürekkepli ve kurşun kalemleri 

KALKOLEOL 
~ 

~ ~ 
~ ta 

l.Tl 

Bahkyağı Hulasası 
VİT AMiN A. B. D. li 

hazmı kolay ve kokusuzdur. 

NOVOTNi 
Birahane ve Lokantası 
19 Teşriniaani perşembeden 

itibaren İstanbul Radyo 
orkestrası şefi 

Necip Bey idaresinde 
Mükemmel Orkeatra 

Duble bira 20 kuruş 
Fiatlar tenzil edilmiştir. 

Mefruş odalar ve apartımanlar 

Yemekli ve Yemeksiz 
Arnavutköy 

Bosfor Palas Oteli 
Telefon Bebek 182 

Askeri fabrika· 
lar ilinlerı 

Yetmiş yedi kaıem 
elektrik malzemesi 
Yıııkarrdaki malzeme ıkaıpalı 

zarfla 21-12-931 de saat on dört ı 
te ihalesi yapılacaıktrr. Taliple 
rin şartname için her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (teklifat) ile mü

lstanbul Deniz Levazımı 
Satın alma 

komisyonundan: 
Kilo 1 

racaatı. (3840) 

* * * 
!57678 Ekmek: apalr zarfa münakasası: 19-2.Teş. 931 Per-

şembe günü saat 10,5 da. 
41040 Sığrr eti: Kapalr zar.fla münakasası : 21-2.Teş.931 Cu

martesi günü saat 10,5 da. 
1040 Kuzu eti: Kapalı zarfla miinaıkasası: 21 • 2.Teş. 931 Cu

martesi gıünü saat 10,5 
Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda cins ve miktarı 

ıazı11 mevaddı iaşenin hizafarmdaki tarihlerde kapalı zarfla 
llıünakasaları icra olunacağından şartnamelerini görm-ek için 
fıer gün ve venneğe talip olacakların ıhizalanndaki münakasa 
!tiin ve saatlerinde muvak'kat teminatlarile biırlikte Kasınııpa
'ada Deniz Levazmnı Satm Alma Komisyonıma müracaatları. 

(3435) 

lstanbul Deniz Levazım. 
satın alma 

komisyonundan: 
i<.ilo 

ı 4Sooo Yaş sebze açık münaıkasası: 22 - 2.Teş. 931 Pazar günü 
saat 10,5 da. 

Deniz Kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda miktarı yazılı muh 
telif cins yaş sebze hizasındaki tarihte açrlı: münakasası icra 
01tınacağmdan şartnamesini gömıek için her gün ve venneğe 
talip olacaklarnı münakasa gün ve saatinde muvakkat temi
llatıariıe birlikte Kasnnpaşada Deniz Levazımr Satm Alma Ko 
llıisyonıına müracaatlaırı. (3434) 

Kilosu ismi 
3300 Bir kaynamış bezir 

yağı 

2000 İki kaynamış bezir 
yağı 

200 Çiğ bezir. 
700 Kurşuıp üstübeci 
100 Çiıtlııo üstübeci 
470 Kaba üstübeç 

2115 Toz sülügen 
2730 Neft yağı 
Yukarıda müfredatı yazfü bo 

ya malzemesinin ,pazarılığında 

teık:lif edilen fiatler pahalı gö
.rüldüğünden pazarlığı 18 tkin
ci teşrin 931 saat 14 e tehir e
dilmiştir. Taliplerin şartname
y,j görmek için İı;tanbulda T ~ ' 
hane Asıkeri San'atler Mekte
bine, Meıikezde satın alma ko
misyOil!una müracaatları. 

(5538) (3889) 

* * * 
173 kalem elektrik 

malzemesi 
Yukaml'aki malzeme kapalı 

zarfil.a 14/12/931 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktrr. Ta 
lip!erin şartname için her gün 
ve hünakasaya girmelk için de 
o gün tıeminat (Teklifat) ile 
müracaatı. (3761 ). 

Emniyet Sandığı müdürliğinden: 
Lutfiye Haruımın 2647 he-sap numaralı boırç senedile istikraz 

eylediği meblağ ~ilinde Sandığımız namına meıdıun bulu
nan Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde İğri. sokağında eski 
Hl ve yeni 21 numaralı altııruş dört arşın arsa üzerinde maabo
drum ve çatı ıkatmdan maada üç katta ıbiri ufaık olmak üzere ye 
di oda, ilki Uıfa'k sofa, bir antre, bir taşlık, bir mutfak bir sarnıç 
ve on altı arşın a<ralı:ğı havi bir hanenin rusıf ihissesi vadesinde 
borcun ödenmemesinden dolaıyi satrlığa ç~karılarak sekiz yüz 
eıı: lira bedel mukabilinde müşter~i üzerinde ta'karriir eylemiş 
5 K. Evvel tarilhine müsadif Cwnartesıi. günü saat on dörtten 
itibaren müzayedesine mübaşeret olunmak saat on beş buçukta 
kat'i kararmxn çekilmesi mukarrer bulumnuş olduğundan yev
mi mezkilııde saat .on beş buçuğa kadar Sandık İdaresi.ne mü
racaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
Bir adet mavnanın tamiri: 10 Janunevvel 931 tarihine müsadif per

şembe S. 14,5 ta açık münakasa ile. 

Yukarda cinsi yazılı bir adet mawıamn hizasında göstıerilen giln ve 

saatte açık münakasa ile münakasasr ic.ra alu.ııacağından şartname<ıini 

görmek i•tiyenlerin her gün ve tamiratı yaıpmak istiyenlerin münkasa 

gün ve saatinde Kasımpaşada cami altında Bahriye Sevkiyat müdiriyetin

de teşekkül edecek komi<ıyona müracaatları (3897) 

ıı 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

.. :ı:: a ., ... 
a a "' ci 
aı '~ J z 

MERHUNA '!'IN CİNS VF 

NEV'ILE MEVKi VE 
MÜŞTEMİLA Ti 

" ::ı ] ·ı s-~- ı:ı:ı 

1153 115 Ba1atta Hamamcı: Muhittin mahalleısinae tanbura-

cı sokağrında atik 19 müket'rer yeni 33 nuınaralı 

bir hanenin ı:ıısıf Me'hmet Halit B. 

2003 1106Haydarpaşada mı.lkaddema altunuzade elyevm lk
lbaliye mahallesinde ıkıotıra sokağında esıki 18 ve ye

ni 34,34 numaralı maabahçe lbir hanenin tamamı 

Minire ve Ayşe Şeher ve Lutfiye Hannnlac 

7268 1530 Büyüıkadada Meşnıtiyet mahallesinde. Yalı soka

. ğında eski 13 yeni 14 mmıaralı ibir lköşıkün tamamı. 

Ayşe Mediha, Hadiye ve &nine Mevhibe Hanımlar 
2380 1782 Ortaköyünde Papasoğlu sokağında atili: 27 cedit 

33 numaralı bir hanenin tamamı. Simdl Pinto Ef. 

8450 1942 Kasıımpaşada Tahtakadı maıhallesinde Tahtakadı 
.ve Makaracı çıkmacı sokağında atiik 36 cedit Lo-1, 
12, 10-1, 12-1, 10-1, 12-2 numaralı üç ıbap hanenin 

' tamartıt Ali Erf. 

3500 4193 Kartalmaltepesinde vaporiskelesi caddesinde 
Çiftlik sdkağında cedit 8, 10, 12, 14, 16, 18, 14-1, 
l4-2, 14-3, 14-5, ı~. numara!( beş bap düklkan ile 

bir hanenin tamamı, Cavidan H. 

1300 7571 Fatihte Haraççı Mulbittin mahallesinde eski Şifa
hane sokağında atik 21 yeni 7 numaralı bir dü!kıka· 

nın tamamı. Aptullah Ef. 

730 8048 Ya1kacıkta Aydos ve minare sokağında eski 205 
ve yeni 269-1, 1-1 numaralı iki hanenin tamamı. 

Şükrü Bey 

1045 8164 Uzunçarşıda Samanıviran ev-el mahallesinde U-
zunçarşı caddesinde aük 417, 419, ve cedit 2 numa
ralı bir dükkanın msrf hissesi. Emine İffet H. 

~ 8209 üSitüdarada Hacıhesnahatun mahall~inde paşa

limanı caddesinde atik 120 cedit 65 numaır.alı 

maamüştemilat bia: ııaihiJ:hanenin tamamı. Ömer Adil 
Ahmet Salahattin, İS!ı.a.;.: Adil Beyler iıle Muhlise Zü 
ibeyde H. 

3316 8321 Büyükadada Ac.emköşlkü sokağında atik 25 miiker ' 
ırer numaralı 1bir hanenin tıamamı. Aıhmet Hidayet Ef 

2500 8377 Çırçırda Hacıhasan madı.allesinde Haydar cadde
sinde atik 33-35 oedit 43 numaıraılı maaarabalı:k bir 
ahrrm tamamı. İsmail Hakıkı ve Hacı Mehmet Tev
fiık Beyler, 

5000 8440 Üsklidaroa Hacııhesnahatun mahallesinde paşali
manı caddesin.de aük 85, 85, 85 cedit 98, 98, 98 nu-
' . 
maralı mailezizi havi maaıköşk dağ mahallinin ta-
mamı. Mehmet Sait B, 

1800 8550 Hasköyde Keçecipiri mahallesinde harap çeşme 
. sokağında atik 39 cedit 69 numaralı lbir hanenin ta-
mamı, Nesim Erf. ve Kilaııe Hanım 

1858 8560 Ortaköyde Y enimeyhane sdkağmda eski 3 mü
kerrer yeni 17 numaralı bir hanenin tamamı. 

Hayriye H. 
1526 8598 Üs.küdarda Ha<:ıhesnahatun ma!hallesinde Paşali

Jllam caddesill!de atik 98 cedit 11 mımaralı maamüş
teanilat bir ııaıhilahnenin tamaımı. Saliha Y eğane H. 

2385 86$ Büyüıkadada Karanfil mahaHesinde Paskal sdka
~ında cedit 16, 18, 20 numaralı maalbodrum iıki hane
nin tamamı. Katerina H. 

1408 20406 Beşiiktaşta Şen.likdede mahallesinde mezarlık 
çııkıınazı sokağında atik 3 oedi t 5 numaralı ıbiır ıhane
nin tamamı. Ahmet Cemalettin B. ve Fatma Sim
perver H. 

Yukarıda i·kraz numaralan yazılı emlak vadesi hitamında 
borcun ödenmemesi hasebile altmış lbir gün müdıdetle satılığa 
çrkarrldığından talip olanların ve fazla tavsilat isteyenlerin 
Sandıık Satış amirliğine müracaat evlemeleri lüzumu ilan olu
nur. 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNATIN CiNS VE. 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ
TEMİLAT! 

440 2384 Ü sküdarda Selmanağa mahallesinde Karacaahmet 
sokağında eski 15 ve yeni 17 numaralı altmış yedi 
.aırşrn arsa üzerinde kiğir iıki katta üstünde ikisi kü 

çük bir büyük üç odayi havi bir dükkanın nısıf his-
sesi (dükkan bekleme ııalonudur): Hatçe Fir-

• devs H 

78 5937 Paşabahçesü:ı.de İnciıdı:öyünde Kö~aşı sokağında 
eski ve yeni 10 numaralı iki yüz yiırmi arşın arsa ü· 
zerinde ahşap bir ibuçuk ıkatta iıki oda bir ufak sofa 
'bir !küçük antl"e bir taışl.Jk bir ıkömürlük iki yüz yir
mi ıbiır arşın bahçeyi ve •bahçede ıbir müşter.ek ık:u-

"l yuyu havi ankaz halinde bir hanenin tamamı 
Fatma Zehra H. 

2460 6022 Beşiiktaşta Teşvikiye mahallesinde Hamamcı E
minefendi soıkağmda eski 1 •e yeni 15 numaralı 
üç yüz otuz aırşın arsa üzerinde ahşap üç ·katta on al 

'tı ıoda iki safa bir taşlık bir mermer antre b ir mut· 
fak ıbir gusulhane.bir merdiven altı iki kiler bir ku
yu laklı havuz ve ku'k arşın arsa üzerinde bir mut
fak ve bin yüz kırk arşın ıbahçeyi havi ıbir hanenin 
tamamı. Ahmet Cevdet Mükerrem B. 

2649 6023 Beyoğlunda Ayazıpaşa maıhallesinde Mezarhk 
Acıçeşme sokağında eski 5 mükerrer ve yeı;ıi 44 
numaralı yüz doksan sekiz arşın arsa üzerinde ar
ikadan beş buçuk ve önden kağir dört buçuk ikatta 
on iki oda dört safa bir antıre ıbir mutfak bir met
hal odalarda üç dolap haricen iki ufak methali bir 
§aıhniş bir ıballkıon bir ılıam.am mahalli odun kömür
lük ve otuz biır arşın bahçeyi havi bir hanenin tama 

mı. Kemalettin ve Hıi.5an Fa:hrettin Beylerle Nadi-
re Hanım 

400 6109 Beylerbeyinde Beylerbeyi mahallesinde Çamlıca 
caddesinde eski 4, 4 mükeıırer ve yeni 34, 7 numara 
lı ırki yüz on arşın arsa üzerıinde .ahşap üç katta bi
ri sand!k odası olmaık üzere yedi !Oda bir sofa (iki 
kıısma bölünmüş iki ufak safa halindedir) bir şah
nfş ~ki mutfak i'ki methal ıbir müşterek kuyu ve 
yetmiş sekiz aırşuı bahçeyi havi mılkaddema altın
da düiı1kam v elyevm bir hanenin tamamı. Meh-

met Arif B. 

560 6947 Üsküdarda Mlıratreis mahallesinde Bağlal'başı 
sokağında eski 65 ve yeni 87, 89 numaralı 87 numa

ırahsı yüz altmış arsa üzerinde Mışa.p üç katta yedi 

oda bwi ufak olma'k üzere üç sofa bir toprak avlu 

bir mutfak mahalli bir gusulahnı ve 89 numaralısı 

seksen beş arşın arısa üzerinde ahşap iki katta üç 

oda bir toprak havlu ve on arşın arsa üzerinde bir 

ahır ve on arşın arsada bir mutfak ve ıbin üç yüz o
tuz lbeş arşın bahçeyi ve bahçede üç kuyuyu havi i-

. ki kısımdan ibaret bir ıhaneınin tamamı. Leylinihar 
Hanım 

l 800 18245 Kartalda Maltepe kariyesinde Ağılyolu 6okağında 
cedit 538, 8, 10, numaralı iki yüz ıotuz beş arşın ar 
sa ü-czerinde 8 mımaıralı ahşap üç !katta on bir oda 
camekanle bölük iki sofa bir antre bir koridor bir 
meırıdiven altı çini düşeli taşlıık ıkHer, balkon bir 
tuluınıbalı kuyu çatı arası (üç lböLıne vardır) ve 9, 
10 numaralı haneler yüz altmış iki arşın arsa üze
rin<i ! kağir ikişer katta beşer oda ikişer sofa birer 
mutfa'k birer evaltı birer çimento evaltı (maltız 
ocaıklı sabit çamaşırlık kazam ve frrını vardır) ve 
yüz altmış ilki arşın arsa üzerinde bir mutfak ve 
iki dönüm bin kmk bir arşın .bahçeyi ve 9 nwnaralı 
haneye muttasıl kağir lbiır oda biır mutfak bir ahırı 
havi iki köŞkün tamamı, Mehmet Şükrü B. 

Yukarıda cins ve nevile mevkii ve müştemilatı yazılı emva
li gayri menkU!enin icra kılınan aleni müzayede neticesinde hi
zalarında gösterilen bedellerle müsteriler.i üzerinde takarrür et 
miş ise de me:ıJkftr bedelıler haddi ·layı'lı:ında görülmediğinden 
tekrar (otuz 'bir) gün müddetle ilan ıedilmelerine karar verilmiş 
ve 23 Ki. evel 931 tariıhine müsadif Çarşamba günü kati karar
larının çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mezh.--Urde 
saat ıcıın dörtten on beş buçuğa bdar Sandık İdaresine müra· 
caat eylemeleri lüzumu ilan olwıur. 

TİCARET MOD1R1YET1 UMUM1YES1NDEN: 
Ecnebi Anonim ve sermayesi eshama münkasem Şirketler hakkındaki 

30 Teşrini=i 330 tarihli kamın ahkamına tevfikan Bank muamelesile 
iştigal eyi.emek üzre tescil olunan kırk milyon ruble sermayeli ve So
viyct Sosyalist Cümhuriyetleri İttihadı tabiiyetini haiz Sosyalist Sovyet 
Cümhuriyetleri İttihadı Ticareti Hariciye Bankası bu kere müracaatla 
Bankanın Türkiye vekili umumiliğine şirket namına ifa edeceği bilcümle 
muame\atmdan mütevellit daavide derecatı mabakimin kaffesinde müd
dei ve müddeialeyh ve şahsi salis sıfatlarile hazır bulunmak ve kendisine 
Terilen vekaletnamenin müddeti 31 Kanunevel 1930 tarihinde hitam bul
mak üzre Mösyö Azovski Mibail Naumoviç tayin edildiğini ihbar ve ve
saiki lazımeyi ibraz eylemiş ve keyfiyet bittetkik muvafık görülmüş ol
makla lan olunur. 

TORK 1KT1SATCILARI CEMlYETlNDEN: 
Lcipzig Darülfünunu Profesörlerinden Dr. Stratil Sauer 19 Tesrini-

sani Perşembe günü saat 5 de İstanbul Ticaret Odası salonunda , 

Şarki Karadeniz Mmtakası iktisadi Cağrafyasma dair 
yaptığı tetkke ait bir konferans verecektir. 

HERKES GELEBİLİR. 



20,000 adet 
• 

Müllon ile Empermeabilize 

Gabclrdin Pardesü 
Ge miştir. 

Galata'da Karaköy'd~ Börekçi fırını ittisalinde büyük mahallebicioin üstünde kain meşhur 

• 

Büyük Elbise Fabrikasında 
231 /2 Liraya Satılmağa Başlanmıştır. 

Erkek, Kadın v Cocuklara Mahsus 
Kostü , Palto ve 

M şa baların 
Müntahap çeşitlerinden mürekkep büyük bir stok kat'iyyen 

rekabet kabul etmez fiatlarla satılmaktadır. 

• 1Fotr~c§lttc§llfl1 n~tülfc§l<dl~ E:dünü~a 

Istanbul Evkaf mü, 
dürlüğünden: 

Bir sene müddetle icar için müzayedeye 
va~ o 'unan emlak 

1 - Anadoluhisaaında Çavuşbaşı çiftliği otlakiyesi 
2 - Anadoluhisarmda Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 270 

dönüm tarla. 
3 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 195 

dönüm tarla 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

4 - s-ımocağı müştemilatından mandıra ve otlakiyesi 

5 - ,, ,, keçi mandıra ve otlakiyesi 

6 - ,, ,, arazisinden 245 dönüm tarla
1 
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arazisinden 105 dönüm tarla 

arazisinden 100 öonüm tarla 

arazisinden 100 dönüm tarla 

arazisinden 95 dönüm tarla 

arazisinden 84 dönüm tarla 

arazisinden 20 dönüm tarla 

arazisinden 15 dönüm tarla 
14 - ,, ,, arazisinden 14,5 dönüm tarla 
15 - Vidös kariyesinde 80 dönüm tarla. 
16 - Üsküdarda Seyit Ahmet deresinde 20 dönüm tarla 

17 - Ü sküdarda dağ hamamında 3 dönüm tada 
18 - Paşabahçesinde Sultaniye çayırında 30 dönüm tarla 
19 - Hasköyde Piripaşa mahallesinde dere sokağmda 43 

N o. nısıf ıbostan 
20 - İçerenökyünde hamam sokağında bostan 

21 - Beykozda Hünkar iskelesinde tabakane ittisalinde 
çayır ve kır kahveciliği 

Müddeti müzayede: 6 T .Sani 931 den 28 T.Sani 931 cumartesi 
günü, Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzaye 
deye vazolunrnuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün 
saat on besine kadar şartnameyi dkumak ve teminatı muvaık 

kate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstanbul Ev
kaf Müdürlüğünde varidat müdüTlüğü akarlar kalemine müra
caatları ililn olunur. 

Evsaf ve müştermlatı hakkında malumat almaık istiyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
misil raporlarım görebilirler. (3691» 

Gayrimübadil Bonoları 
Almak ve satmak istiyenler, Yeni postahane kar§ısmda büyük Kınacı· 

yan Han No. 24, müracaat edebilirler. Tel. 22716. 
.. ____ ... Telğraf: Ziyator - İstanlbul _____ _. 

? 
PJIOSPHITllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

~OCUKLARIN EN MOKEMlllEL GtOAStOIR. 
7 lnot. 8 lnol aydan itibaren ; memeden kesme zem. 
anlarında ve netvü nOma esnasında kullanıhr. Dlf 
ıUrmeaını ve kemiklerin lefekkOlünO teahU eder_, 
Sıhhat ve kuvvet b•Jıt eyler 
... , çocutun ho,una sıoer b•r sıdadır. 

' 1. QUAI AULACNIER, ASNIERES - PARIS fFRANC~I 

Gayrimübadiller tak
diri kıymet komisyonu 
riyasetinden: 

Balıkesirin Burhaniye kazasının 
Gömeç nahiyesi dahilinde kain olup 
(l'rikopis) çiftliği namile maruf vasi 
arazi, mer' a, palamutluk ve 21 par
ça da büyük zeytinlikleri ve meba
nii müteaddideyi ve müştemilatı sa
ireyi muhtevi büyük çiftlik gayrimü
badil bonolarile satılmak üzere ma
hallince müzayedeye vazolunmuş
tur. Talip olanların mahalline müra
caatla şeraiti muayyenesi dahilinde 
müzayedeye iştirakleri. (3812) 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyosllu Tünel mevdanında 523 

Bursa ipek böcekçiliği enstitüsü 
müdürlüğünden: 

Burs.ada Böcekçilik Enstitüsü binası aııliasında mücedde
den inşa olunan ipek böçeği tohwn kıslak binası için plan ve fen 
ni şartnamesi mucibince mUberrit tesisatı yapılacaktır. Talip 
olanların plan ve şartnameyi almak üzere BUI1Sa böçekçilik 
enstitüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri ve şıartname müci
bince yapacakları mufassal projelerle bu projelere nazaran 
yapacakları mufassal fiat, keşif varakalamıı !kapalı zarfla ni
hayet 931 senesi Kanunuevvelinin onuncu günü akşamına ka
dar eru;titü müdürlüğüne teslim etmderi ilan olunur. (3764). 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satın alma 

Komisyonundan 
23000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: Kapalı zarfla müna
kasası: 26-11-931 perşembe günü i aat 10,5 da. 

Yukarda miktarı yazılı kumaşın hizasındaki gün ve saatte 
kapalı zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartname
sini ögrmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenleıin müna
kasa gün ve saatinde Kasnnpaşada Deniz Levazmıı Satmalma 
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Komisyonuna müracaatları. (3580). ı.::::========:;:;:.I 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satın alma 

komisyonundan: 
Kilo S~at 

Bir çift nadide tek tag 11 krat 

Pırlanta küpe 
19 İkindteşrin Perşembe günü sa~ 
dal Bedesteninde müzayede ile 9'" 
tıla.:aktır. 

Tiyatro mektebi 
Daıiilbedayi Müdiriyetifl' 

den: 
46322 Ekmek: Açık mllnakaııa.aı: l!I - 2.Tef.931 Pectembe gUnn 13,5 da 

İıkinciteşrinin 16 ıncı pazaJ' 

tesi gününden itibaren tedris' 
Cumarteai gUnll 13,S.. 

11401 Sığır eti) 

) Kapalı münakasası: 21 2. Tc§.931 
2264 Kuzu eti) ta başlanacaktır. 

11000 Yaş sebze: açık milnakaııau: 22 2.Te§. 931 Pazar günü 13,5 p 15 liradan fazla varİ' 
9000 Süt açık münakasası: 23 2.Teg.931 Pazartesi günü 10,5 da ara datı olan emHike fil~ 

Deniz Harp Mektebi ve Lisesi Talebe ve Efradının ihtiya- kabil PARA VEFi· 
cı olan yukarıda cins ve miktarı yazılı mevaddı iaşenin hiza- LİR senelik faiz ve komisyon yiW 
larındaki tarihlerde açık ve ıkapah münakasaları icra oluna- de 12 dir. Tapu senedinizi ahp fs· 

• d ~ · · -"- · · he .. tanbul Bahçekapı Dördüncü Vakıf 
cagın an şartnameıerını görm., ... ıc;ın r gun ve venneğe talip ha!' Asmakat 29 numaraya saat 9.ı~ 
olacakların hizalarındaki münaıkasa gün ve saatlerinde mu- arasında müracaat ediniz. 
vakkat torninatlarile ıbirli:kte Kasırnpaşada Deniz Levazımı Sa-. 11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!

tın Ab:na komisyonuna miiıracaatlan. (3436). MiLLiYET MATBWI 


