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NUSHASI S KURUŞTUR 

Sahip ve Başmuharriri. 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nqriyat •• Yazı Mildilrll 

ETEll iZZET \ 

Bir 
imtihan c martesi ·za·ha ·verece •• 
Geçen pazartesi süniinden heri, 

iyeti Akvam Meclisi Pariste ak
-tiii fevkalade bir içtimada~n ~~ 

nya arasmdaki MançW'Ya ihtili 
lııİı tetkik etmektedir. Meclis bun
... n evvel Cenevrede 24 tqrinievvel 
'-•ihli içtimaında 16 tetrinisaniye 

dar Mançuryarun Japon askerleri 
'-rafından tahliye edilmesine karar 
••rnüıti. 16 tqriniıani gelmiı,' fa
.. t Japonlar Mançuryayı tahliye et
"-" şöyle dursun, bilikis b11radaki 
~yellerini takviye etmiılerdir. Ev
._li itaal ettikleri mıntakayı genİ§
letbıiııer, aonra da Yuan Çin-Kay'in 
ı,ı.;;;i altında bililıara kendilerine 
'-bi olacak müstakil bir Mançurya 
ilkWııeti teıkil etmeğe çalıımıılar

..... Yani Mançuryadaki aıkeri ve si
Jaai vaziyetlerini takviye etmek için 
.. rilen mühletten istifade etmiıler
tlir. 

itte pazartesinden beri Pariste 
lop!anan meclis bu vuiyeti tetkik 
ttınektedir. Japonyanm, 16 tqrıini
lllni pazartesi gÜnüne kadar Man
'~ryayı tabliye etmemesi, meseleyi 
Lir Mançurya meaeleai olmaktan çı
~ıt, bir Cemiyeti Akvam mesele
'' haline koymuıtur. Ve meıele de 
l~dur: Cemiyeti Akvam Meclisinin 
daimi azaoı olan büyük bir devlet, 
lıoınıu bir devletin araziıini itaal 
•debilir mi ve meclis tarafından itti
~· i.ra ile verilen karara raimen, 
"" iu:ali idame ettirebilir mi? 

Cemiyeti Akvam on iki senelik ha
Jetında bir defa daha böyle bir me
l<!le ile kartılaımııtı. Bu, ltalyanın 
~923 senesinde Korfu adasını itaali 
~•rine vuku bulmuıtu . Ancak o za 

ltıan bir itilaf zemini bulunarak Ce
tııiyeti Akvamın vaziyeti kurtarılmış 
~ Mançurya meselesi Korfu hidise
~nden daha mühimdir. Ve Cemiyeti 
"kvam için daha çetin bir imtihan 
~u tqkil ediyor. Çünkü mecli-
11" bu defaki içtimama riyaset eden 
llnand (libi tedbir ve tevil bulmakta 
lttaJıareı sahibi olan bir devlet adamı 
~ ... bütün aayntlerine rağmen, me
~ı. ç1kmaza girmiştir. iki günden 
...,..; Pariıten gelen telgraAar bu çık
~ın ne derce derin olduğunu gös
teriyor. Briand içtimada Çin ile Ja
bonya araımda bir itilaf zemini ara
:'!•ş, bulamaymca, meclisi terkederek 
<ıaıiciye Nezaretine gitmiı. Evvela 
liriandın ansızın hastalandığı söylen 
ıtıiş iıe de, bilalıara kendiıi sıcaktan 
"!Uz.tarip olarak içtimaı terkettiğini 
hıldınniıtir. itin iç yüzü ıudur ki, 
~.biri, ne de diğeri doğrudur. Fran
'6 Hariciye Nazırının, bu defa vazi
:teti kurtarmanın müşkülatını ilk te
lttasta anlayarak asabiyete kapılmış 
•lınası muhtemeldir. Filhakika vazi
)et müıküldür. Çünkü bu terait al
lında ancak üç yol takip edilebilir: 

1 - Japonyanın ihdas ettiği emri 
~akü kabul etmek. 

2 - Japonya hakkında Cemiyeti 
~kvam misakının tayin ettiği tedbir 
•ri tatbik etnreL. 

3 - Tahkik, tetkik ıibi bahaneler 
le ıneseleyi başka bir içtimaa tehir 
•tın ek. 

Birinci yolu takip etınek Cemiyeti 
o'\kvamın iflasını ilin etmek demek 
•lacak.Misakın kuvvei teyidiyelerini 
latbik etmek için evveli alakadar 
~evletlerin yekdiğerine kartı itimat
~rı olmak, sonra da bunların mües
•ar olacağına inanmak lazımdır. Me
l<!la ilk tedbir olmak üzere cemiyete 
">a olan devletlerin Japonya ile si
:taıi münaıebatı katetmeleri lazım
dır Bir defa bütün aza devletlerin 
Cemiyeti Akvam Meclisi tarafından 
~?rilecek böyle bir karara riayet e
dıp etmeyecekleri ıüphelidir. Riayet 
•iseler de bu tedbirin Japonya üzeri 
tıe müeııir olacağı da bir meseledir. 
~üeaıir olmadığı takdirde ikinci ted 

1te, yani iktısadi boykota müracaat 
~tınek lizrm geliyor ki, bunun tatbi
'<l birinciden de daha müıküldür. 

Bu vaziyette yalnız herhangi bir 
ı...hane ile meseleyi tehir etmek tık
!<ı kalıyor ki,ağlebi ihtimal yapılacRk 
14 te budur. Ancak bunun da Cemi
)~ Akvam pnstiji noktasından, bi
linci yol, yani emri vakii kabul et
trıelc yolu kadar sui teıir hasıl ede
~ği fÜpheıizdir. Çünkü Japonya 
ençuryayı aylardan beri itaal e

d!vor. Cemiyeti Akvam, bir defa a
~lade, İki defa da fevkalade içtima
:;ı-ında meseleyi halletmeğe çalııtı. 

e 24 teırinievveldeki içtimadan 
&onra 16 teırinisanİye kadar 
~•rilen mühlet sonuncu mühlet 
•di. Şimdi herhangi bir baba
~· ile bu mühleti uzatmak, Cemiye
~. Akvam için aczini itiraf etınekten 
..;tıka bir manayı tazammun edebilir 
ltıi? 

AhmetŞOKRO 
--~~~·------- ---
Teslihat mütarekesi 
CENEVRE, 18 (A.A.) -

J?'Jmal de Geneve neşrettiği 
tır makalede teslihat mütare
~•.i hakkındaki 1 talyan proje-

kının yakında tatbik mevkiine 
onacağınr §İmdiye kadar bu 

l>rojeyi Cemiyeti Akvam azası. 
63 hükumetten 44 ünün kabul 
tlnıiş olduğunu bildirmiştir. 

girebilece nes - ti • 
Tafsllit son 
haberlerde .• 

Halk Fırkası grupu bu sabah 
tekrar toplanacaktır 

Hatipler hükumetin tedbirlerini alkışlamışlar, fakat 
tatbikatta husulü muhtemel bazı uygunsuz hallere 

işaret ederek hükumetten azami dikkat rica etmişlerdir 

ANKARA, 18 (Telefonla) - Cümhuriyet 
Halk Fırkası grupunun bugünkü içtimaı üç sa
at devam etmiıtir. Bu içtimada dünden ıöz 
alan hatipler memleket iktısadiyatını korumak 
için hükômetin aldığı tedbirler etrafında müta-

natta bulunacaktır. Söz alan hatiplerin hepsi 
hükômetin muhik ve muvaffakıyetliı tedbirle
rini alkıılamıılar ve fakat tatbikatta husulü 
muhtemel bazı uygunsuz hallere itaret ederek 
hükômetten azami dikkat rica etmiılerdir. is
met Paıanm izahatını cumartesi Meclis içtima 
ında tekrar etmesi ve itimat talep etmesi muh
temeldir, 1 lealannı beyan etmiılerdir. İçtima yann aaba

ha talik edilmi§tir. 
Baıvekil İsmet Pata yarmki içtimada bey~ ' ~ • 

Istanbul için hususi listeler dün 
geldi; gümrük muamelesi başlıyor 
ithali menedilen eşya piyasadan çekiliyor ve her 

sahada ihtikar teşebbüsleri başlıyor!. 

KoUpostallar içinde kaçakçılık yapılmasından şüphe edildi, 
iki günlük vaziyet üzerine Ankaranın dikkati celbedildi 

1 
Mal çıkaracaklara 
mühim bir tebliğ 

İstanbul Gümrükleri 
· Başmüdürlüğünden: 

Kaçakçı 
Vatan 
Düşmanı 
Falih Rıfkı Beyin 

bir makalesi 

"Kaçakçıyı casus 
gibi kovallyacağız .. 

ANKARA, 18 (A.A.) -Fa 
lih Rıfkı Bey Hakimiyeti Milli
ye gazetesinde neırettiği baı· 
makalede diyor ki: 

"Kaçakçı, kaçıranı, kaçırana 
yardım eden, kaçakçı ile ortak 
lılc eden herkes vatan düımam 
ilin edilmelidir. Kaçakçılığa 
kartı müsbet bir tedbir vardır. 
Bu tedbirin ne olduğunu, eılG. 
yalar, mülteciler, herhangi bir 
zaman devletin emniyet ve var
lığı için t .. hlike teşkil etmit o-

Falilı Rıfkı Beg 
!anlar, pek iyi bilirler. Bu ted
bir bu tehlikeyi kökünden ten
kil etmektir. Devlet teşkilatın-

Şimdiye kadar gümrük
lerde beyannamelerini tes· 
cil ettirip te malını al
mamı§ olanlar bugün akşa
ma kadar Başmüdiriyete 
müracaatla tescil numarala
rmı kaydettirmeleri. • da yer tutan bütün unsurlar ka-

....., ___________ , çakçılığa karşı seferber olmalı-

Dün sabah yeni kontenjan liste
nin lstanbula mahsus hususi listesi 
gümrüklere tebliğ edilmemiıti. 

Gümrük ambarlannda kimıeler 
yok, gümrük koridorları teptenha 
idi. 

Memurlar bekliyor, komiıyoncu
lar bekliyor, tüccar bekliyordu. 

Gümrüklerde muameleye baılan
ması için huıusi listenin gelmesi la
zımdı. 

Bir telefon emri 
Saat tam birde bir telfon geldi. 

Bunda fabrikalara lazım olan ve lk
tısat vekaletinden muafiyet müsaade 
ıi ahnmıt bulunan mevaddi İptidaiye 
nin kontenjan listeye tabi tutulma
dan İmrarı bildiriliyordu. 

Derhal bütün ambar ve antrepo
lara emir verildi. 

Fakat vaziyette gene eoaılı bir 
tebeddül yoktu. Saatler geçiyor fa
kat gümrüklerde bir hareket görül
meyordu. 

Paketlerle kaçakçılık mı? 
Bu eınada gümrükte it yapan 

yalnız bir kmm vardı: Paket kıımı, 
Paket muamelatı kontenjan liıte ha
ricinde kalmaktadır. Bunu gören 
bazı kimseler kontenjan liste ile 
gümrüklerden girmesi memnu olan 
veya tahdit edilen bir çok eıyayı 
paket kıımından paketler içinde so
kuyorlardı. Maamafih bu vaziyet 
Başmüdürlüğün nazan dikkatinden 
kaçmamıı ve vaziyet derhal müdiri
yeti umumiyeye bildirilmiıtir. Diğer 
taraftan karpit gibi bazı bozulucu 
mevaddın deniz üstünde mavnada 
beklemesi muvafık görülmediğinden 
bunlar Umur yerindeki ınevaddı 
müıteille deposuna naklediliyordu. 
Bahren ıelen bazı mevat da ambar
lara alıruyordu. 

Kontenjan listed geligor 
Gümrüklerin kapanma saati 

yaklatmış artık herkes ümidi kes-

mişti. Tam bu sırada lıtanbul güm
rüklerine mahsus hususi kontenjan 
listeleri ıeldi. 

Gümrük Başmüdürü Seyfi Bey 
bütün müdürleri davet etti ve bir iç
tima yapddı. Bu İçtimada bugün lis-. 
te üzerine muamelenin naııl yapıla
cağı kararlaştınlmıştır. 

içtimada verilen karara nazaran 
bu sabahtan itibaren latanbul güm
rüklerinde normal şekilde muamele 
başlayacaktır. Yalnız ithali menolu
nan ve bu aylarda ithal olunamıya
cak mevat muamele görmiyecektir. 

Vizeyi Başmüdür yapacak 
Vize bizzat Başmüdür Seyfi Bey 

tarafmdan yapılacaktır. Batmüdür
lük beyanname numaralanüzerinden 
daima evvelleri tercih ederek ithal 
müsaadeıi verecektir. En eski beyan 
nameye tabi olan daima ondan son
ra olana tercih edilecektir. Ambarllll' 
daki mevcut eıyadan ancak listede 
olan ıniktar kadar ithal müsaadesi 
verilecektir. Beyanname aalıipleri 
baklanru bir hafta zarfında iıtimale 
mecbur bulunmaktadırlar. 

ihtikara karşı 
Banka müdürleri ve ticari 
malıafil ne düşünüyor? 

lthalit etyaaının tahdidi hakkm
da hükUmetçe ittihaz edilen aon ka
rann isabeti gün geçtikçe her taraf. 
ta daha iyi anlaıılmaktadır. 

Tahdit kararının piyasada ve ti
caret ileminde yaptığı tesirler etra. 
fında dün bazı mahafilde tahkikat 
yaptık. 

Oğnndiğimize göre manifatura
cılar ithalatın tahdidinden çok ınem 
nun kalmıılardır. Manifaturacılar 
bu sayede piyasayı altüst eden dam
pinglerin önüne geçilebileceği fikrin 
dedirler. 

Deri ve deri üzerine it yapan sa
nayi erbabı, alınan kararın Türk 

deri ve kösele iıçiliğini himaye ede
ceğinden dolayı pek memnundurlar. 
Bunlar, hariçten gelen kadın çanta
larının nefaset ve hele dayanıklılık 
itibarile çok fevkinde olan çanta, 
bavul, valiz ve emsali etyarun tah
dit karanndan sonra rağbetin çoğal
maıile daha ucuza mal etmek imka
nı hasıl olacağını söylüyorlar. 

Örgü sanayiimizin de bu yüzden 
mühim inkişaflar arzedeceğine, ye
ıliden birçok tezgahlar tesis edilece
ğine muhakkak nazarile bakılmakta
dır. 

Tahdit tedbiri, bazı büyüle mani
fatura mağazalarmdaki etyadan bir 
kısınmın ani surette ortadan çekil
melerini mucip olmuıtur. 

Meıhur markalı bazı icadın çora!' 
lan ile tuvalet ve parfümeriye mü
teallik bazı etyanın, kadın ıemsiye 
ve eldivenlerinin fiatlerinde hi11olu
nu• bir yükselit vardır. 

Hanımların endişesi 

dır ve bütün vatandaşlar kaçak 
çılığı vatan biyaneti addetmeli
dir. Her kaçakçının devesi ve 
sırtındaki malın hazinede bırak 
tığı açık vatandaşlar tarafından 
ödenmektedir.,, 

Makalede kaçakçılığa karşı 
fevkalade tedbirler alınması lü
zumu ileri sürülmekte ve vata
nın en hassas menfaatlerine do 
kunan tehlikeleri ortadan kal
dırmakta ihtisas kazanmış bir 
millet olduğumuz hatırlatıla
rak: "dağda ve şehirde kaçakçı 
yı casus gibi kovalayacağız.,, 
denilmektedir. 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

Bu yükıeliıte, kibar •ınıfa men-
sup baz, hanımıanmızın, ilerde ı.uıa Amerika Reisicümhuru 
mayacağız endişesile ihtiyaçlan ol- tarafından kabul edildi 
madığı halde fazla miktarda eıya sa-
tın almağa kalkışmalarının da tesiri 
yok değildir. Ancak, pek mahdut 
birkaç lükı etyarun fiatlerindeki bu 
yükaeliı, piyasada umumi bir ihti
kar olduğuna delalet edemiyeceği 
de tabiidir. 

Yerli malı çorap, fanila, gömlek 
ve saire ıatan küçük manifaturacılar 
ve ıeyyar eanafm sattıktan etya fiat 
)erinde hiç bir tebeddül yoktur. 

Hariçten ithali memnu olan me
vad meyanında piricin de bulunma-
11, yerli pirinç yetiştiren Çeltikçileri 
pek ıevindirmittir. Yerli pirinçleri
miz üzerine dün piyasada ehemmi
yetli muamele yapılmıftır. 

Bankalar 
Tahdit tedbiri diğer taraftan teh 

rimiz Bankacılık aleminde de mü
sait bir auntte karşılanmıştır. Doy
çe Oriyant Bank erkanından bir zat 
dün bir muharririmize ıu beyanatta 
bulunmuştur: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

~ ..... Saracoğlu Şiikrü Beg 
Amerikaya gitmiı olan iz

mir meb'usu ve sabık Maliye 
(Devamı 7 inci sahifede) 

fstanhulun hususi listesi de 6 ncı sahi/ ededir. 

Sirkeci istasyonunda vagon içinde malı/az bulunan 
altınlar jandarma nezaretinde .. 

64 fıçı altın dün 
şehrimize getirildi· 

Bu altınlar 3,380,930 dolar kıy ... 
metinde ve 383 çubuk halindediı 

Altınlar şehrimizde muayene edildikten 
sonra Ankaraya gönderilecektir 

Ziraat bankasının elinde mev 
cut ecnebi dövizlerinden üç mil 
yon dolarına mukabil Amerika 
dan aldığı altınlar dün ıehrimi 
ze gelmittir. Altınları bir va
pur F ransanm Şerburg limanı
na kadar getirmiş ve oradan da 
şehrimize trenle gelmiştir. Al
tınlan nakleden şirket Türk • 
Bulgar hududunda hudut res
mini •ermek istemediğinden 
altınlar hudutta iki gün bekle
tilmi§tİr. Altınları hamil bulu
nan tren dün Sirkeci is tas. J , u
na geldiği vakit Şark demıryol 
!ar kumpanyası da reıim almak 
istemiş ve bu yüzden altınlar 
dün Ziraat bankası tarafından 
tesellüm edilememi§tİr. Altın
lar dün gece istasyonda bulun-

dukları vagonlar içinde jand~r 
malar ve rüsumat muhafaza teı 
kilatı tarafından emniyet altı
na alınmıştır. Altınlar bu sa
bah gümrük başmüdürü, Zira
at bankası müdürü ve sair m?.li 
erkin huzurile tesellüm edile· 
cek ve doğru lstanbul Ziraat 
bankasına getirilecektir. Altın· 
!arın darphane kimyageri tara
fından şehrimizde muayenesi 
yapılacak ve bir müddet ıonre. 
Ankaraya hükfunet namına 
gönderilecektir. 1914 aenesin
den, yani altın esasının terkin· 
den beri memleketimize ilk de
fa altın girmektedir. Gelen al
tınların kıymeti 3380930 dolar 
54 çenttir 64 fıçı içinde ve 383 
çubuk halindedir. 

Dün Sanagi bir/ilinde gapılan içtimada fabrikatörler 

Sanayi erbabı son 
karardan memnun! 

Dün toplanarak hükümetin bu 
kararını hararetle alkışladılar 

Dün bütün latanbul fabrikator
ları Sanayi Birliğinde muazzam bir 
içtima yapmıtlardır. içtimada mem
leket iktıaadiyatıru korumak için 
heyeti vekillece itihaz edilen aon ka
rarnamenin lehinde tezahurat yapıl
mıı ve Ankarada muhtelif makama
ta teşekkür telgraAarı çekilınittir • 
içtima Nazmi Nuri Beyin bir nutku 
ile baılamııtır. Nazmi Nuri Bey nut 
kunda bilbasaa demittir ki: 

"BugÜn mühim bir kararın vect 
ve heyecanı milliıini yaşıyoruz. l>U
ıüneıf ve bilıi ile yürüyen ıevgili hii 
kUmetimizin ıerveti milliyeyi koru
yan muazzam kararını alkıılıyoruz. 
Hangi millet ki, topraklarma giren 
mal ile çıkan mal arasında tevazün 
temin etmezse o memleket parası 
günden aiine azalmaya ve bir gün 
milli parası topraldannda uzaklq
mıt bulunmaya ve bu ıuretle elim 
zaruretlere mabkllm olacaktır. Böy
le tehlikeli akıbetin vukuundan ev-

vel 1ıkı tedbirler ittihazı duru endiı 
liğin en büyük vasfıdır. 

BagÜnden itibaren fabrikalarımı• 
zı bütün iıtitaat ve kabiliyetlerimiz. 
le seferber ederek en azami istihsa
lit temin etmek icap eder. Vatanın 
parasını yine vatanda bıralmıak için 
yerli mallarımızı memleketin en u
zak köıeaine kadar en ucuz şekilde 
sevk ve milli alikayı daha fazla ten• 
miye etmek lizımdır. Bu hususta 
maddi menfaattan ziyade manevi ka 
zanca bakmak eaaı vazifemizdir. 

Artık bu topraklarda yalnız yer• 
li malların yaşama11m temin halkın 
vazifesi ise yerli malların nE:f'lsct vı; 
ucuzluğunu temin de ıizin borcunu2 
dur." 

Nazmi Nuri Beyin bu nutku ,id
detle alkışlanmıı, aonra Ankaraya 
ıu şükran telgrafları çekilmiıtir: 

(Devamı 7 inci sahifede) 

• 
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Tarihi ve ~~igasi Tefrika: 5 

• • Birin ı e eclisi 
Yazanı Erurne Meb'uau 

M. Şeref 1

126 milyon 
Altın 

Mecliste şeriat ayaklanıyor/ 

Maarif işlerinin Şer'iye Vekaletine 
bırakılması isteniyor .. 

Birinci B. M. Meclisinin küşat resminden bir intıba •. 
Mustafa Kemal Pata da bu tan derdile yüreğinden kopan 

ışe bir şekil verilmesi lüzumun iniltileri güç bastırarak ·O bü· 
dan bahsediyordu. Ve timdi tün bu feci destanı meclise an 
kendisine gönderilmit binlerce lattı. Asıl dikkate ıayan olan 
muhaberatın cevap beklediğini nokta İstanbuldan ve oradaki· 
söylüyordu. Dahiliye, Harici- lerden hala ümit bekliyenlere 
ye, Maarif, Adliye gibi encü· güzel bir ders vermesinde idi. 
menler teıkil edilirken bunla- Artık vatanın halis ve istikli· 
ra birer de vazife programı ya· li mücadelesine giriımek lüzu· 
pılmak ciheti dütünüldü: mundan bahsederken bu dava· 

1 - Encümenler idare fU· nın siklet merkezi. Ankara ol
belerinin murakabe ve bizzat duğunu çok açık bir lisan ile 
idaresini ele alacak, anlattı. Ağızlan açık diı:ı.leyen 

2 - Riyaset te bunların it- meb'uslara son sözü: 
tihaz ettikleri kararlara göre _ Ümit ve azim! 
işleri idare eyliyecekti. D k ld 

M kk . h ti' emeou. uva at ıcra eye en en 
cümenler teklinde kabul edili- Zaten Mustafa Kemal Pqa 
yordu. bu milll kıyamı, İstanbulun 

Meclise bir dahilt nizamna- aldığı çirkin ve iğrenç vaziye
me yapılıncaya kadar Meb'u· te kartı yükselen milli mera· 
san meclisi dahili nizamname- mı izah ederken ona haksız 
nin kabulü de kararlaıtmlmıı isnatlarla ve bin bir bühtan ile 

• İstanbul ateş yağdırıyordu. To tr. 
Y ava, yavat idare cihazı te 

tekkül ederken bu masum mil 
!etin bütün tarihinde karıma 
dikilmiı olan kara kuvvet gene 
çirkin simasını göstenneğe baı 
)adı. 

Maarif vekaleti .. 

Maarif vekaleti vazifesi gö
rütülürken derhal lot servile
rin karanlık gölgesinde kunıl· 
muş Yetil küf kokan medrese 
kendini gösterdi. Kırıehir meb 
usu Müfit Ef. ortaya bir tek
lif attı. Maarif programım ter 
iye vekaletinin yapmasını cid
diyetle ve biraz da mağrur bil 
hiddetle teklif ediyordu. Bu tek 
lif derhal yer buldu. Bilhaaaa 
İsparta meb'uau (Din) in her 
ıey olduğunu, terakkiye din ile 
yürüdükçe, ıark ve garbi fet· 
hetmek müyesser olacağım söy 
lüyordu. Bu uzun ve tatsız 
sözler mecliste hararetle allat 
landı. Çünkü asırlann yuğura 
yuğura getirip timdi tU meç. 
lis ortasında çöreklendinnek İl 
tediği (ıeriat) e rutvet verili
yordu. 

Mustafa Kemal Pqamn in 
ce ve yaratan zekbı, sınmaz 
iradesile idaresi iti yab§tırdı. 
Uk adımda smtan irtica muvak 
katen susmuttu. 

Fevzi Pı. anlatıyor 

Zaten F eni Patanın meç. 
lise iltihakı İstanbul hakkında 
en taze, en doğnı malUınat a
lmma•ma sebep olacağı için 
bahsa kapak vunılmuıtu. 

Fevzi Paıa İstanbul iıgali.
~i en sadık bir lisan ile anlat
tı. Hikaye çok acıklı idi. Va-

puna birden cevap veren ıu mü 
tevazıi sözler altında ıstırap 
çeken büyük bir milletin yük. 
sek vatanperverliğini, meramı· 
m ne güzel anlatmııtı: 

- Askerlikten istifa ile va
tana hizmete fedaki.rane çalıfa 
cağım. Şahsiyeti acizaneme 
gelince; pek yanlıt ve hatalı 
telakkiler olduğunu görüyo
rum. Bugün vatanımızda bir 
kudreti milliye varsa o cereyan 
felaketlerden mütenebbih olan 
milletin kalp ve dimağından 

doğmuıtur. Acizleri de ancak 
ona tibi bulunmuı oluyorum.,, 

Fakat timdi kunılan bu yep 
yeni devletin hükUıneti teşek
kül ederken millet meclisinde 
iki cephe görünüyordu. Ve (aa 
rıklı cephe) fıraat buluyordu. 
Batı sarıklı veya kafasının içi 
sanklı bu adamlann bütün Ü· 

mitleri yalmz halifenin muvaf 
fakıyeti idi. Anadolu mücade
lesinin muvaffakıyeti hep bu 
halife heyulası nam ve hesabı 
na olacaktı. Mecliste her ka
nun, her talebin, her itin ve 
düımana kartı müdafaaların 
dahili ve harici meselelerin mü 
zakerelerinde hep bu berbat, 
çürük ve menhus zihniyet sın 
tıyordu. Ağzım açan her meb
usun en haklı ve dürüst talebi• 
ne mutlaka {feriat) damgası 
vunıluyordu. 

Kabine teşkil ediliyor .. 

2 Mayıs 336 tarihli kanun 
ile icra vekilleri heyeti teşek
kül etmiıti. 

{Devamı var) 

1 lktısadi kronik 1 

S~vkedilen İktısat 
(Serbest) iktısattan, (sev- 1 ye ithalat ulu orta yapılamaz. 

kedilen) iktıaada geçiyoruz. Türkiyeye ithal, Türk devleti
Türk tarihi istikametini de- nin plinrna göre olacaktır. 
giştiriyor. Gayesizlikten gaye- Devlet, ithalat işini bir usule 
liliğe doğru gidiyor. Bu teki- raptetmİf, onu gayesizliğin te
mülün tam ortasındayız. Son sadüfünden kurtarmıı, bir vi
gümrük tahdidi en yeni mer- zıh gayeye doğnı sevketmiı
baledir. Bundan evvelki mer- tir. 
haleler tunlardı: İnhisarlar, Gayesizliğin zararı ne idi?. 
yüksek ithalat tarifeleri, kam- Gayesizlik, bir kere ithali-
biyo mürakabesi. tın hacmini arttırıyordu. Hari-

Son gümrük tahdidi, Türki- ce fazla kambiyo gidiyordu. 
yeye ithal olunacak eşyanın Paramız tehlike içinde idi.. Ma 
mikdarım, muayyen zamaıılar- li zararımrz oluyordu. Bir de 
da muayyen mikdarda olarak ithalatın nevileri öyle idi ki, 
tayin ediyor. Artık Türkiye bu ithalattan Türk istihsali ve 

Batan bir vapurun am
barından çıkarılıyor 
BREST, 18 (A.A.) - On se 

ne evvel batmıt olan Egypt va
purunun 135 metre derinlikte
ki enkazı arasında kalan 126 
milyonluk altının kurtarılıp çı
karılmasına bugün batlanacak 
tır. 

BREST, 18 (A.A.) - Bu sa 
bah, Egypt üzerinde kablolar 
indirilirken deniz kabarmıı ve 
mesaiyi mümkünsüz kılmıştır. 
Artiglio, demirini alıp Brest'e 
dönmüştür. Saat 16 da oraya 
gelecek ve havanın açılmasını 
bekleyecektir. 

BREST, 18 (A.A.) - Bir 
dalgıç Egipt'in hazinesinin bu 
lunduğu kamaraya girmiş ve 
126 milyon altını ihtiva eden 
kasalan görınüıtür. Deniz aa
kin olduğundan bugün çubuk
lann çıkarılmasına batlanacak
tır. 

BREST, 18 (A.A.) - Egi
pt vapurundaki altını çrkarmak 
üzere denize bir vinç indirilece 
ği sırada denizin salıntılı olma 
sı bu teşebbüste devam edilme 
sine mini olmuıtur. Gemideki 
altım kurtarmağa tahsİ$ edi
len vapur denizin sükiinet bul
masını beklemek üzere Brest 
limanına dönmüıtür. 

M. Grandi 
Beyaz sarayda 

V AŞ1NGTON, 18 < A.A.)
M. Grandi dün M. Borab, ve 
bugün M. Hoover ile görüımüı 
tür. 

VAŞiNGTON, 18 (A.A.)
Hoover • Grandi mükilemeleri, 
dün matbuatın kabulü münue 
betile, bugüne tehir ~ilmittir. 
Vaıingtonda umumiyetle Avru 
pa vaziyetinin anahtan İtalya
nın elllule olmadığından ve İ
talya ıimdiki meselelerin halli 
ne mahsus surette medar ola
cak kabiliyette bulunmadığın

dan M. Grandinin ziyaretinden 
müıbet neticeler çıkmayacağı 

dütünülmektedir. Maamafih, 
Amerikanın resmi taahhütlere 
giritmemekle beraber İtalyayı 
kendi yanıbaımda görmekten 
bahtiyar olacağı ve İtalyanın 
Avnıpaya müteallik bazı mese 
leleri ve bilhaaaa tahdidi tesli
hat meselesini aynı suretle der 
pif etmekte olduğu bedihidir. 
Fransız • İtalyan deniz mesele 
lerine doğrudan doğruya alaka 
dar olmakla beraber Amerika
nın her iki memleketin Londra 
muahedenamesine iştiraklerine 
müsaadebahşolacak bir hal su
reti elde edilmesini arzu etmek 
te olduğu söylenmektedir. 

LONDRA, 18 (A.A.) - Fe 
deraıyonlar münasebatı komi
tesinde Gandhi, Hinoistan'm 
milletin müdafaası ve harici İf· 
leri üzerinde mutlak bir kon
trolü olması lüzumunda ısrar 
etmittir. Mumaileyh, Hindista 
nın lngiltereye İcap eden temi
natı verebileceğini ve İngiliz 
menafiine hünnet edileceğini 
beyan etmittir.. Harici işlere 
gelince Hindistan, Efganlılar, 
Japonlar ve Dominyonlarla fev 
kalade dostane münasebetler 
idamesine tamaaıen muktedir
dir. 

imal alemi kazanmryor, bilik.is 
kaybediyordu. İktısadi zaran
mız da vardı. 

Sevkin kirı ne olacak? 
Sevkin karı bu iki zarann 

kalkması suretinde görülecek
tir. Bir taraftan ithalatın hac
mi azalacak, Türk parası, kuv
vetlenecek, mali kir olacak. 
Diğer taraftan da, ithalat tüc
cann keyfine değil, devletin 
plinına göre olacak, milli istih 
sal ve imil hayatı kazanacak, 
iktısadımız kir edecektir. Ya
ni hem mali ve hem de iktısa
di kir. 

Gümrük tahdidi hemen her 
memlekette var. Biz, sonuncu
yuz. Bizim gümrük tahdidimiz 
le, diğer bazı meleketlerin güm 
rük tahdidi arasında bir fark 
var. Diğer bazı memletekterde 
kambiyo mürakabesi gümrük 

Japonlar iki şehri 
daha işgal ettiler 

Bu muharebelere kar fırtınası&Adan 

!ithalat eşyası muayyen 
kapılardan girecek 

dolayı tayyareler iştirak edemedi 
1 
münakalatmı kesmek ve takviye kı
taalannm vurudunu tehir eylemek 
için T chenchiatum - Toman hatb ü
zerinde kain Smalin'de bir demiryo-

Mançuri tahtına getirilmek istenen 
esiri imparator Pou Yi 

lu köprüsünü tahrip etıniılerdir. 
Diğer haberlere nazaran, ıimdi 

ortadan kaybolmu§ olan (?) jeneral 
Ma • Tchan • Chan, Japon tayyare 
kuvvetJerinin vunıdundan evvel 
Nonni üzerindeki zaif Japon kuvvet
lerini ezmek ümidile bu sabah bir 
taarruz icra etıniştir. Japon tayyare 
terinin kar fırtınası yüzünden gecik
miı olduğu söyleniyor. 

Bir plan 
LONDRA, 18 A.A. - Tokyo'· 

dan Reuter ajan11na bildiriliyor: 

TOKYO, 18 A.A. - Japon kuv- ~ 
vetleri Taitaikar'ı işgal etmişlerdir. 
Bu suretle Japonlar artık ıarki Çin'
de demir yolunun iki tarafını da ele 
geçirmişlerdir. Bununla beraber öte 
den beri Rus nüfuz mmtaka11 adde
dilen sabanm çok berisinde bulun
maktadırlar. 

Anganchi'gi de işgal ettiler 
TOKYO, 18, A.A. - Moukden'· ı 

den bildirildiğine göre, Japonlar salı 
günü öğleden biraz sonra Anganchi' 
yİ İfgal etmiılerdir, \ 

Taarruz nasıl başladı? 
LONDRA, 18 A.A. - Moukden' 

den Reuter ajllD$ma bildiriliyor: 
Japonlar, bu sabah fecir vakti, je- ~----~-....---.~~~ 

neral Ma • Tcban • Chan'm kuTI'et- Muharebenin cereyan ettiği h•va-
lerine kartı taarruza geçmiılerdir. lıyi, yeniden işgal edilen şehirleri 
Nonni üzerindeki bütün kıtaatın bu ve Nonni nehrini gösterir harita 
taarruza iıtirak ebniı olduğu söylen 
mektedir. Japon heyetinin, kendi mea'uliye-

ti altında, muvakkat bir tesviye su-
Kar fırtınaları içinde reti pliru hazırlamtf ve kendi hükU-

muharebe metine göndermiı olduğu istihbar 
LONDRA, 18 A.A. - Tokyo'dan kılınmqbr. 

Reuter'e bildiriliyor: Bu plinııı tafsilitıru öğrenmek 
Gazetelere gelen telgraflar, prki kabil olamamıfbr. M. Yoakizawa'

Çin demiryolları hattının jeneral run Cemiyeti Akvam meclisinde söz 
Ma • T chan - Cban kıtaatınm tehdi- almamasının sebeplerini izah eden 
dine maruz bulunduğunu ve mumai- resmi telgraflarm YUrUdu üzerine 
leyhin Tsitaikar'a doğru çekilmekte Japon hariciye nazmrun Pariı'teki 
ve Japonlar tarafından takip edil- sefirine meseleye müdahele etınek 
mekte olduğunu bildirmektedir. fırsabnı araıtırmamuını emretmit 

Diğer taraftan Moukden' den olduğu anlaıdmııtır. 
Rengo ajansına hilclirilcliğine göre Maamafih, M. Y oıkizawa'nm 
jeneral Ma • Tchan - Chau'ın bir kı- nutkunun bilahare bir beyanname 
taası bu sabah ·erkenden, Japonların ıeklinde dercedilmesi muhtemeldir. 

Cemiyeti akvam hafi 
bir içtima akdetti 

Yalnız Istanbul, lzmir, Mersin, 
Samsun, Trabzon ve Kars güm

rüklerinden eşya ithal edilebilecek 
ANKARA, 18 (Telefon) -

Kararnamenin tatbikını tes
bit maksadile hükumet ancak 
muayyen gümrük idarelerimiz
de muamele yapılması esasını 
takarrür ettirmiş ve rüsumat 
umum müdürlüğü kontenjan 
listesini ona göre taksim etmiş 
tir. 

Hük\imetin bu kararma se
bep idhalit eşyasının memleke 
te muayyen kapılardan ginnesi 
ve bu suretle kontrolün teksifi 
dir. Maliye müfettişleri güm
rüklerimizde büyük bir itina ile 
faaliyette bulunacaklardır. Bu 
karara binaen yalnız altı güm
rük idaresinde muamele icra 
edilebilecektir. 

Bunlar İstanbul, İzmir, Mer
sin, Samsun, Trabzoo ve Kars 
gümrükleridir. Diğer gümrük 

idarelerimizde ise durdunılan 
faaliyet aynı vaziyette devam e 
decektir. 

Liıtede müfredatın yüzdı 
doksanı İstanbula tahsis olun· 
muştur. Taksimatta ikinci dert 
cede ehemmiyet İzmir ve Mer· 
sine verilmiş Samsun, T rab
zon ve Kars gümrüklerine ise 
pek az mikdarda hisse isabet 
ettirilmiştir. Kararnamenin tat 
bikatında görülecek fevkalide
liklere göre bazı kararlar ittiha 
zı muhtemeldir. Meseli hükii· 
met gümrükte sıra usulünü tüc 
car arasında nisbi bir taksime 
tahvil lüzumunu hissederse böy 
le karar verecek ve muayyen eş 
yalar üzerinde spekülasyon ha
reketi hissedileeck olursa önü· 
müzdeki listede aym mallar 
hakkında kontenjan listesini 
tezyit edecektir. 

Ka,.arnamenin tatbikatı 

Borsa komiseri Adil B. bugün geliyor~ 
Adil B. tekrar Ankaraya dönecek 

ANKARA, 18 {Telefonla) - Maliye teftiı heyeti reisi ve 
borsa komiseri Adil Bey bu akıamki trenle 1stanbula harekete et 
mittir. Adil Bey lstanbulda kararnamenin tatbikatı üzerine 
borsada hisıl olacak vaziyeti yakından tetkik edecektir. Adil B. 
biı kaç gün sonrı1 buraya dönecek, tetkikab neticesini Maliye ve· 
kiline bildirecektir. 

M. Veil Ankaradan dönüyor 
~NKARA, 18 {Telefonla) - M. Veil bu akşam İstanbula 

döndü. Seyahatine ehemmiyet atfolunan M. Veil burada Başve
kil tarafından kabul edilmit, hükiimet erkimmız ve mali mabafil 
ile temasta bulunmuftur. lı Bankası umumi müdürü Celil Bq 
M. Veil ıerefine bir öğle ziyafeti vermiıtir. 

Ber lin sefiri vazifesi başına gidiyor 
ANKARA, 18 (Telefonla) - Berlin sefiri Kemaleddin Sami 

Pqa bugünkü trenle hareket etmit ve istasyonda dosttan tara· 
fmdan teşyi edilmiıtir. Berlin sefiri latanbuldan Berline hareket 

içtimada Çin-Japon meselesi görüşüldü edecektir. 

PARIS, 18A-('>.-'!inveJapon Daweı'in Japon.tezinin !eklini ka- İzmirde 10 günde ithal edilen eşya 
murahhaslan harıç oldngu halde Ce- bul etmek suretile fedakarlıkta bu-
miycti Akvam meclisi bu sabah ye- lunmakla ve bu suretle Wakatauk 1 1 (A A ) 1 T · • 'd T • · · k 
niden toplanmlf ve hafi bir celse ak kabinesinin bali hazırdaki vaziyet- ZM R: 18 · · - _ eşnnıaanı en .1~ qnnısaruye ~-
tetmiıtir. . ten ıerefli bir surette 11yrılmasına dar ecı.ebı memleketlerden lımawmıza getırilen ve memleketı-

Saat 11 ele aza birer bırer mecli" müsaade bahıedilınesine taraftar ol- mize idhal edilen muhtelif emteanın Türk lirası üzerinden kıyme 
vurut ebniılerdir. Saat 13,10 ela iç- duğu söyleniyor. Mühim olan cihet, ti hakkında tanzim kılman bir istatistiğe nazaran on gün zarfm-
tiına bili devam ediyordu. siyasi teniyet "" fili neticedir. lıte d 1 • I' 'dh 1 edil t 384 964 l" d intiba, biraz deha iyidir. M. Stim bu sebebe binaen tahliye babainde a zmır ımanına ı a en eıyanm tu an , ıra ır. 
son.'un muhtemel icraabnela Cemiye Japonları tatmin etmek mütaleası 
ti akvamı takip etmemeğe &Zmetmİf ıerclolunmaktadır. 
olduğuna dair kendisine atfolunan 
tasavvuru tekzip etmesi bu intibaın 
husulüne medar olınuıtur. 

Bilba11a nazarı dikkati celbeden 
nokta, jeneral Dawes'in faaliyeti ve 
ha11eten M. Mutunclera ile olan 
mükilemeleridir. 

Nim remıi mahafilde Amerika'. 
nm vaziyeti ıu suretle tarif olun
maktadır: W aahiııgton, 9 devlet a
raamcla aktedilmit olan maabedena
meye istinat etmekte olup her ne o
lursa olsun Mançuri' de açık kapı re
jimini tagyİr edecek hiçbir bal Mıre
tini kabul ebniyecektir. 

Bilhassa M. Stimson, Tokyo hü
kUınetinin askeri bir inal sayesinde 
muahedelerin tatbikatmcla yenilildw 
vücude getirmesini ve hu Yeni.lilde
rin Mançuri' de diğer devletleri Ja. 
ponya'run dununda bir mevkie ilka 
etmesini kabul ebniyeceği söylen. 
mektedir. 

Bu böyle olduktan sonr., jeneral 

tahdidi ile beraber çıkmııtıı'. 
Bizde bu iki müdahale ayn ay
rı olmuttur. llk önce kambiyo 
mürakabeai vazedildi. Bundan 
takriben iki sene evvel. Şimdi 
gümrük tahdidi yapıyoruz. 
Halbuki dikkatli bakılırsa görü 
lür ki, kambiyo mürakabeai, 
bizde olduğu gibi, yalnız (ha. 
kiki ithalat) ve (hakiki borç. 
lar) esası dahilinde tedvir edil. 
mekle para istikrarı temin edi
leınez. Nitekim bizde de temin 
edilemediği kısa bir tecrübe ile 
anlatılmıttı, ve kambiyo müra
kabesine ilive olarak bir de 
(konsorsiyom teıkilib) vücu
de getirilmişti. Yani, yalmz 
kambiyo mürakabesile talihe 
bırakılan paramızın seyri, ikin
ci bir baskı veya ikinci bir kuv
vetle itaat altına alınmıştı. 

Eğer o zaman, yani iki se-

Tokyo' daki Amerika sefirinin M. 
Wakatsuki ile görüıtüğü zaman, Ja
pon batvekilini bu noktai nazarı ka· 
bule iknaa çalıımıt olduğu intibaı 
mevcuttur. Şimdi yapılmaaı lazım 
gelen ıey, her iki tarafı ela telden 
tatmin ederek gerek T okyo,cla Ye 

gerek N ankin' de ayni neticeleri elde 
etmektir.· 

Burada gerek Japonlar tarafmclan 
ve gerek Çinliler tarafından nüfuz 
ve izeti nefiı meselesinin Pariı mü .. 
zakerabnı ihlil etmemesi temenni 
olunmaktadır. Zira bu müzakerat, 
akim kalacak olursa vaziyet büsbü
tün vebamet kesbedeeektir. 

Ôğletl•n •onraki cel•• 
PARIS, 18' A.A. - Cemiyeti Ak

vam meclisi, aaat 16 ela hususi bir 
celse aktine karar vemıiıtir. Bu cel
sede M. Sze ile M. Yoskizawa biri
birini müteakip ve ayn ayn dinlen• 
cektir. 

ne evvel kambi,.o mürakabeai
le beraber, ıümrük tahdidi e
sası kabul edilmit ve hesaplı 
surette tatbik edilmit olsaydı 
konsorsiyom teşkilatına lüzum 
kalınıyabilirdi. Zira T'ıirkiyede 
görünmeyen ticaret ehemmi
yetsizdir. Hizmet hareketleri 
ise daha ehemmiyetsizdir. 

Fakat derhal ilave edelim. 
son bir ikiı senedir ithali bmız 
rakam olarak {nisbi değil) za. 
ten ehemmiyetli surette azaldı. 
Bu azalış, kambiyo mürakabe 
hey'etinin tahdidi ıurette kam 
biyo verme politikasından de
ğil, yüksek paralar kartısında, 
dütük Türk parasında iıtira ka 
biliyetinin azlığmdandı, Bu İ· 
tibarla ithalatın tahdidi zaten 
kendiliğinden oluyordu. Ve 
konsorsiyomun mahdut serma
yesi kafi geliyordu. 

Bulgar Başvekili gelecek ay 
Ankaraya geliyor. 

SOFYA 18 A.A (Balkan muhabiri mahsusumuz bildiriYor)
Batvekil M. Mouchanoff parlamento hariciye komisyonunwı 
dünkü içtimamda bazı meb'uslar tarafından Ankarayı ziynet e. 
dip etmeyeceğine dair sonılan auale İsmet Paıanm davetine be, 
nelmilel bir nezaket rasimeai olarak icabet edeceği cevabını ver
miıtir. Muhalif Liberal partisi reisi M. Smilof bu ziyaretin yal
nız beynelmilel bir nezaket lizimesi olarak değil, fakat her iki 
memleketin Balkanlarda aulhü muhafaza hususundaki noktai na • 
zar iştiraklerini izhar için bir •esile ve fırsat teklinde telakki edil 
mesi icap ettiğini kaydetmiıti.r. Waro gazetesine göre Batvekil 
M. Mouchanoff komisyonun aynı içtimamda Türkiye ile Bulca· 
ristan aruındaki dostluk münuebatınrn kuvvet bulmasından na 
hoınut görünen bazı devletlerin bu memnuniyetsizliği, iki mem· 
leket arasındaki münasebatın hakiki mi.nasını yanlıt bir surette 
telakki etmelerinden ileri geldiğini aöylemittir. Müzakerenin ni 
hayetinde M. Mouchanoff, ıelecek ay zarfında Ankarayı ziya· 
ret edeceğini b.:.yan etmiıtir. 

Bugün vaziyet değiımiıtir. 
Bir kere konsorsiyom eski ku• 
vette değildir. Diğer taraftan 
İngiliz lirumm ve onunla be
raber bazı diğer paraların kıy. 
metten diifnıesi, idbalitımızı 
arttıracak imillerdendir. 

İtte bu itibarla, son gümrük 
tahdidi tam zamanında gehnit 
tir. Bize göre bu tedbirin alın· 
maaı, nazari olarak, ne zama
nından evvel ve ne de zamanm 
dan sonradır. Konaorsiyomun 
vaziyeti ve İngiliz lirasının su
kutu, bu zamanı tayin etmİt· 
tir. 

Diğer memleketlere bakılır
sa, döviz kararnamesini, güm
rük tahdidi ile beraber çıkaran
lar olduğu gibi onu hem döviz 
kararnamesi, hem gümrük tah 
diıdi ve hem de ihracatın arttı
nlması tedbirlerile beraber cı-

karan memleketler de vardır. 
Bu ıonunculara göre, ihracat 
dahi muayyen mikdarlara vi
sd olmalıdır. Eğer ihracat mu
ayyen mikdarlara vasıl olmaz
sa hangi memleketlere az ihraç 
oluyorsa, o memleketlere kartı 
mukabil tedbirler almak ve on
ların idhalitını otomatik su 
rette azaltmak yoluna gidilebi 
lit-. . 

Türkiyenin, kısmen bu yol· 
dan gittiği, son gümrük tahdi 
di kararnamesinin tetkikinden 
anlatılmaktadır. Dördünci' 
maddede, ticaret blinçomuzun 
açık olduğu memleketlerle ya
pılacak veya yapılmış olup müd 
deti bittiği için yeniden aktedi 
lecek ticaret mukavelelerinde 
açığı kapatmak için, bir (konı 
pansasyon) hissesi ilave edil 
mesi düşünülmüştür. Yani ih· 
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Maarifte Poliste Ekonomi 

Yunanistanda itha
lah tahdit ediyor 

Hangi eşyanın tahdidi lazım gei
diği tetkik edilmektedir 

Yunan hükiimeti idhalitın 
tahdidi ile milli iktıaadın tak
viyesi meselesini tetkik etmek 
üzere Atina ticaret odasında 
bir komisyon teıkil etmit
tir. Bu komisyon Yunaniıtana 
idhal olunan maddelerden ban 
gilerinin tahdide tabi olabilece 
ğini tetkik etmektedir. Komis
yon bir çok tali komisyonlara 
aynlmııtır. Mewucat komiıyo 
nun bir çok muahedelerle bağ· 
lı bulunduğundan mensucatın 
tahdide tabi tutulamayacağı ne 
ticesiııe vanlmııbr. 

Fransaya yumurta 
ithalab meselesi 

Dünkü nüshamızda Ajanım 
Franaaya ihraç edilecek Yu
aıurtalar hakkında bir telgrah
DI nqretmittik. Bu telgrafta 
Fransız kontenjan listesindeki 
yumurtanın tükendiğini, bina
enaleyh Fransaya 932 senesi 
bidayetine kadar yumurta id
hal edilemeyeceği bildiriliyor
du. Halbuki Fransanm resmi 
gazetesinde intiıar eden karar 
namede tqriniaani için tesbit 
edilen kabuklu yumurta konten 
janı · · 3460 kental, ve kinunu
evvl!lde 5000 kentaldir. Her 
llontenjana dahil olan yumurta 
nın aynı ay zarfında Fransaya 
girmesi 9arttır. Yalnız F ranaa
va 11 tqrinisaniden itibaren 
girecek yumurtaların üzerinde 
resmi mühür bulunması da tart 
br. Hatta bu yüzden gönderi· 
len bir kısım yumurtamız iade 
edilmi~tir. Ofis bu meseleyi 
t•bkik etmektedir. 

Ticari mukavelelerde 
bir kayt 

ihracat ofisi ihracat tacirle
rine bir tamim göndererek, ya.
Pacaklan mukavelelere "işbu 
ınukavelenameden tahaddüs e
decek ihtilafat beynelmilel ti
caret odası h•kem heyeti tara
fından hal ve fasledilecektir.,. 
§eklinde bir fıkra konulm•sını 
t•vsiye etmiştir. Bu takdirde 
ihtilaflar en kısa ve kolay şekil 
de halledilecektir. 

Baldeki yün konfe
ransı dağıldı 

Bal şehrinde toplanan bey· 
ııelmilel yedinci yün konferan
ıı nihayet bulmuıtur. Bu konfe 
ranıta tetkik edilen bir rapora 
llllZaran dünya yünı buhranının 
•ebepleri mali ve iktııadi sebep 
ler sarhnazar edilirse iıtihsa
lit fazlalığı ve istihlak azlığın 
dan tevellüt etmektedir. Yün 
İstihıalatı h•rpten evvelkine na 
'taran yüzde yirmi tezayüt göı 
\ermiştir. Buna mukabil iatih
likat tezayüt etmemiıtir. 

Kambiyolan tahdit 
eden memleketlerde 
PARlS, 18 (A.A.) - Fran-

ıa ile kambiyolann tabi olduk-

raç ettiğimiz memleketin biz· 
ilen muayyen mikdarda eşya 
\lınası mecburiyeti konulmuş
lıır. 

Gerçi, bu ınadde, ticaret mu 
kaveleleri bu gün cari olmakta 
olan memleketlere teşmil edil
ll:ıeyecektir. Bu itibarla Türki
Yenin,ihracatını tamamile koru 
Yan memleketlerden ıayılması 
kabil değildir. Fakat ıimdilik 
kısmen ve bilihara daha büyük 
ltıikyasta bu gayenin teminine 
doğru gidilmektedir ve gidile
tektir. 
Şu iptidai mülahazalardan 

'onra bir de kararnamenin tat· 
bikından te ·ellüt edebilecek va 
~İycti gözönüne getireyim. Ka
'•l"rıaınenin tatbikı bazı mah
~llrlar tevlit edecektir diyenler 
11•rdır. Bu mahzurları şu suret 
le tasnif kabildir: 1 - Fiatl ... 

lan ahkam teslim ediılett malla 
ra ait tediyatı felce uğratan 
memleketler arasında bir taviz 
rejimi vücude getirmenin ame
li usullerini tetkik maksadile 
milli iktısat cemiyeti binasında 
mühim bir içtim• yapılmıttııı. 
Teati edilen noktai nazarlar ne 
ticesinde bir formül bulunmuş
tur. Bu formül, meşru menafie 
hiıı:met etmek ve ticaret teamül 
)erini ihlal etmemek ve yeni hiç 
bir teşkilat ibdaı eylememek 
suretile bu tavizi tahakkuk et
tirecek mahiyette görülmekte
dir. Cemiyet aynı zamanda ta 
viz muamelelerine iştiraki ar
zu edilen müesaeseler ve teşki
latlarla hemen temas etıneğe 
mmur edilmiştir. 

Almanya şeker istihsa
labnı tahdit ediyor 

BERLIN, 18 (A.A.) - Şe
ker fabrikaları nezdinde yapı· 
lan tahkikattan bu sene pancar 
!ardaki şeker muhteviyatmm 
geçen seneye nazara yüzde bir 
nisbetinde fazla olduğunu mey 
dana çıkarmı9tır. Binaenaleyh 
tasfiyehaneler, teşerinievvelde 
derpiş edildiğinden az mikdar
da pancar tasfiye edeceklerd.;r. 
Muamele görecek olan 14 mil
yon kental pancar 1,525,000 
kental, yani geçen seneden yüz 
de kırk nisbetinde noksan ham 
şeker verecektir. lstihlakata 
mahsus şehir istih salatı ihti
mal 13,5 milyon kentala baliğ 
olacaktır. 1929 - 1930 senesin
de 22,5 milyon idi. 

ltalyaya gelen altın 
CENEVRE, 18 (A.A.) -

Conte Rosso posta vapuru 1 tal 
yan bankasına ait olmak üzere 
Cencvreden 96 fıçı içinde altın 
getirmiştir. 

Fransanın dahili ve 
harici ticareti 

PARtS, 18 (A.A.) - 1931 
senesinin ilk on ayı zarfında ı 
idhalit 36,501 milyon franktan 
ibaret bulunmuştur Bu mikdar 
da 1930 senesinin aynı devresi 
ne nazaran 7232 milyonluk bir 
tenakus vardır. İhracat 25,939 
milyona baliğ olmuştur. Bu ye 
kWıda 1930 senesinin aynı dev 
tesin nazaran 10,222 milyonluk 
bir tenakus vardır. 

Kaçak 
Etler 

...... .,___ 

Dün Mccidige köglintlen 
et alanl<ll' çet1rildi 

Belediye kaçak etler hakkında 
ıiddetli tedabir almıtıır. Şitli civann 
da Mecidiye köyünde bazı kasaplar 
et satmakta ve Şişli ehalisi ucuz et 
almakta idi. Dün belediye memurları 
bu kasap diikkanlanndan çıkan müş 
terilerden bir kısmını tev lrıi.f ede."ek 
karakola ırötürmüttür. Bunlar ı•tiç
vap e.~ildiklen sonra ıerbeat brrakrl
mı§lardır. 

rin artması. 2 - Büyük stok
ta mal getirip diğer tüccarlara 
mini olmak ve inhisar tevlit 
etmek 3 - Mevsim idhalatın
da kargaşalık olabilmesi. Eğer 
yakından bakılırsa bu üç mah
zurun mahiyetleri öğrenilebilir 
ve itti'bazı zaruri mukabil ted· 
birler kolayca vazolunabilir. 

Fiatlerin artması bahsinde 
söylenecek şudur:Evet giren ec 
nebi malı gittikçe nedret kesbe 
derse fiati de artacaktır. An· 
cak biz, vazettiğimiz yeni siste 
mi, Türldyenin istihlak kudre
tini azaltınak makHdile değil, 
belki Türkiyenin istihsalini art 
tırmak makıadile yapıyoruz. 
ldhalatı nedretle~tirmekten 
maksat, dahilde ayni teyleri i
mal edelimdir. Dahilde aynı 
§eyleri aynen imal edemiyor· 
sak onlann yerine kaim olacak 

Belediyede 

Satılık 
Mezarlıklar 

İlk asri mezarlık Şişli
de yapılacak 

Belediye men . ..!ıklar müdür 
lüğü satılacak bütün mezarlık
ların tesbitini ikmal etmiştir. 
Bu mezarlıklar hazirana kadar 
satılacaktır. Hazirandan sonra 
asri mezaı-lıklann ve gasılhane 
!erin in§asına ba9lanacaktır. 

Çubukçular mezarlığı 12500 
liraya satılığa çıkarılmıştır. Me 
zarlıklar müdürü Süleyman B. 
dün mühendislerle berabe!' Şiı 
!iye giderek ilk yapılacak asri 
mezarlığın yeri hakkında tetki 
katta bulunmuştur. 

Lokantalar ucuzlaya
cakmış 

Belediye iktısat müdürlüğü 
bir müddetten beri lokantala
nn fiatleri hakkında tetkikat 
yapmakta idi. Bu tetkikat neti
cesine göre, lokantalarda ye
mekler üç ay ıonra bariz bir 
surette ucuzlayacaktır. Lokan
talar birer fiat liatui tanzim e
derek belediyeye tasdik ettir
mişlerdir. Şubatta ş<-hir mecli· 
si bu listelerdeki fiatlara göre 
her lokantaya kü§at ve cuma 
ruhsatiyesi tarhına karar vere
cektir. Listelerdeki fiatleri yük 
ıek olan lokantalara ona göre 
ruhsatiye taThedilecekir. Lo
kantalar da daha az resim ver
mek için fiatlerde t€nzilat ya· 
pacaklardır. Her lokanta az re
sim vermek için biı· ~ınıf atağı 
inecek ve binnetice yemek fiat 
!erini ona göre tanzim edecek
tir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsü ic;in k•mbiyo 

müsaadesi geldiği halde in§aa
ta derhal ba9lanamıyacaktır. 
Belediye münakasa şartlanm 
vesair muameleyi tamamen ik
mal etmi§tİr. Fakat münakaaa
nın ilanına umumi meclisin ka
rar vermesi lazım gelmektedir. 
Meclis ise şubatta içtima edece 
ğinden münakasanın mart için 
de ilim ümit edilmektedir. Mü 
nakasa müddeti ise altı aydır. 
İnşaat için alat ve saire celbi ve 
intaata başlanması ancak bir 
sene sonra kabil olabilecektir. 

Eski harfli taksiler 
Bazı otomobillerin taksi sa

atlerinde hala Arap harflerile 
yazı ve rakamlar olduğu naza
rr dikkati celbetmittir. Bunla
nn derh•l tadil ettirilmesi ve 
alakadarlardan ceza alınmaaı 
tekarrür etmİ§tir. 

Kadıköy iskele 
meydanlığı 

S.tdığa çıkarılan Kadıköy 
iskelesinin yanmdaki meydana 
kimse müıteri çıkmamıştır. Be 
lediye bu meydanı ifraz ettire
rek parça parça Hlınağa karar 
vermi§ ve senetlerin~ çıkartmq 
tır. 

Taksim meydanında 
mektep ve karakol 
Taksim meydanı emlak ıir

keti bir mektep ve bir karakol 
inşa edilmek üzere kafi miktar 

eşyayi pekala imal edebiliriz. 
Külliyen istihlak edilmemesi ta 
lep edilen 9eyler, havyar gibi 
vazgeçilmesi mümkün olan 
lüks emteadır. 
Şu halde, dahili imalat •rt

tıkça, hariçten nedret halinde 
gelecek eşyanın fiati de yavat 
yavaı İnecektir. Ve bu eşya, 
Türk imalatile nefaset farla ve 
gümrük mikdarından ibaret bir 
fiat tefadulu gösterecektir. 1-
maliitımızın artması ve keyfi. 
yetçe yükselmesi derecesinde 
de bu iki unsurun tesirleri mü 
tenasiben azalacaktır. Nihayet 
ayni veya müşabih nefaset
te mal imal ettiğimiz gün 
yerli ve ecnebi malı arasındaki 
fiat farkı her gümrüklü mali• 
yerli malın fiat münasebetin
den başka türlü fiat rabıtası 
arzetmeyecektir. Yeri~ imalatı 

Mahkemelerde 

e·r şarap meclisinde 
çıkan cinayet 

Abdurrahmanı nasıl öldürmüşlerdi 
Tayyare ba)'1'amı ıı;ünü Abdur· j deıi Hüınü, 12 yaımda Vuil, Var

rahman, Faik, Aıı;op iıminde üç ar- dabet isminde üç kifi .d?'~endi: Aııl 
kiıi Takıim aptesaneleri ark.aaıncla- vak'ada bulunan ve lıati~m elinden 
ki bir yerde oturup ıarap içiyor- bıçağını alan Halide tebhgat yapıla
lanmf. Bu içki esnasında mecliıe mamıştL 
Abdurahmanın kardeşi Hüınü gİr• Halide tebligat yapılmaaı, Ago
miı, selam vermi~ fakat Agop bu ..,_ bun yaıının tayini için muhakeme 
lama küfürle mukabele ctmiıtir. 23 kinunuevvele kaldı. 

Hüsnü bu küfürden müteelSİr ol-
muş, fakat mukabeleye tiizum ıör- Meyhanedeki cinayet 
meyerek çıkımt gitmif, fakat bu ..,_ 
fer Abdurrahman kardeşine küfüre
clilmesine kızmı§tır. 

- Bir Ermei l>ir Türke küfü
demez, diyerek Agobu paylamıı bir 
de tokat atmııtrr. 

Faik le bu muameleye kızmıt: 
- Agobun kalbini kırdın, diye 

Abdurrahrnanla kavgaya bqlamıı 
Ye bu kavga Abdu,.....hmanm ölümü 
ile neticelenınittir. Dün ağır cezada 
bu hadisenin faillerinin muhakeme
ıaine başlanınııhr. 

Faik Abdu1'1'1lhmanı öldürmekle, 
Agop ta ölümle neticelenen bu kav
gaya iıtirakten maznunen hikinıle
rin huzuruna sevkedilmiılerdir. 

Tahkikat evrakı okundu. Faile 
Abdurrahmanın arkada§ı olduğunu 
aöyliyor: 

- Onu ben öldürmedim, kim öl
dürdüğünü de bilmiyorum ııarhot-
tum, diyordu. ' 

Agop ta: 
- Faik öldürdü,, demiyor. Yalnız 

ellerinde bı~ yardı, ve olduğunun 
farkında degıldiın, diyordu. 

Şahit olarak Abdurabmanm kar-

Marmaradaki 
Musa deme 
Dün de mü,.ettebattan bi,. 
kısmı isticvap edildi 

Le Loing · Rranguren vapurları 
müsademesine ait tahkikata devam 
edilmek .edir. 

Tahkikatı müddei umumi mua
vinlerinden SaWıattin Beyle zabıta 

müıtereken ifa etmektedirler. 

Dürı de batan vapurun mürett.,. 
batından bir kıumru iıticvap edilmit 
!erdir. 

Müsademe haldonda henüz deniz 
ticaret müdürlüğünden rapor iıtmil 
memi,tir. 

Ga111tada Topçularda meyhaneci 
Y orgiyi öldürmek ve ameleden Meiı 
mecli yaralamakla maznun Nazminin 
muhakemesine dün devam edilmiıtir 

Müddeiumumi iddianamaini oer 
dederken maznunun insan ;yaral
yı kendiaine iı edindiğini IÖylemit. 
hakimler ayni maznunun 336 lenf>. 

ıinde de ağırceza mahkemesinde zey 
cesini katle tqeblıüaten yecbDuçuk 
aene lrüreie mahkUm eclilcliiini, 337 
ıeneoinde çıkan .ı kanunu ile ceaau
nın yansını ikmal ettikten sonra çık 
bğmı anlattı ve maznunda bir inti
bah bi.sıl olmadığını İ§aret ederek, 
448 inci -dele mucibince tecziyeai
ni iatedi. 

Y orainia zevcaine bir fey deyip 
clemiyeceği aonılduı 

- Biri iki Yatında, biri lıq buçıılı 
aylık iki çocuium var. Ben lıaııan. 
den çıkıp buraya seldini Adaletinize 
iltica "tmİf bulunuyorum, aiz bilirsi
rııiz,, dedi. 

Maznun Tekili madafaıını tahri
ren yapacağını söyledi. Muhakeme 
16 kinunuevele talik olunda. 

Harp 
MalQlleri 

Anka,.aga /,/,. lıeg•t 
gönde,.igo,.za,. 

Harp malulleri cemiyeti mer 
kezi umumisi yakında Ankara 
ya bir heyet göndermeğe karar 
vermi~tir. Bu heyet bilhaua 
Malulgaziler yuıdunun bir an 
evvel tesiıi için erkinı harbiyei 
umumiye reisi Müıir Fevzi Pa 
9a Hazretlerinin bu husustaki 
arzularmm bir an evvel tahak
kukuna çalışacaktır. Zaten mev 
cut kanunlarla da bu cihet tes
bit edilmiştir. Merkezi umumi 
nin en fazla ehemmiyet verdiği 

1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 meselelerden biri de T aavün 
sandığı tesisidir. Maliilgaziler 
senelerden beri muhtekirlerin 
elinde oyuncak olmakta ve ala
caklan maaşların yanımdan 
fazlasını bu muhtekirlere kap
tırmaktadırlar. Senede 100 lira 
borç alan bir malul buna muka 
bil 120 ila 150 lira faiz vermek 
mecburiyetinde kalıyor. Katibi 
ımınmi Recep Bey de tllavün 
sandığmm tesiıi için harp ma
ldllerine bütün mevcudiyetile 
yardrm edeceğini vadetm.ittir• 
Heyet bundan baıka tütün ve 
bilumum inhisar bayilikleri me 
ıelesinin de malililer için kabili 
istifade bir hale konması için 
aarh mesai edecektir. 

da arsa tefrik ederek belediye
ye vermittir. 

Bozuk taksiler 
Polis altıncı tubeye otomo

biller hakkında bazı tikiyetler 
olmuştur. Bir kısım otomobil
ler ayni mesafede gündüz ve 
gece ayrı ayn ücret aldıkları, 
taksilerin bozuk olduğu iddia 
edilmektedir. Belediye hakika
ten bu otomobillerin gece zam. 
mmdan da fazla para alıp al
madıklarını tahkik etnı.ektedir. 

Tarla başı caddesi 
tamir edilecek 

Taksim tarafından gelirken 
otomobiller Tarlabaşından do
l•§maktadırlar Son zamanlarda 
bu yol çok harap olduğundan, 
burasının yeniden yapılnıaaı te
karrür etmiş ve İngiliz ••rayı
nın önüne kad•r olan kısım 48 
bin liraya ihale edilmittir. 

himaye ederken aradığıınız ga 
ye de bundan ibaretti. 

İkinci mahzuı olarak serde
dilen, inhisar tevlit etmek fik
rine gelince, eğer tatbikatt• ha 
kik•ten böyle bir vaziyet ha
sıl olacak olursa yapılacak §ey 
basittir. ldhalit tüccarl.nnm 
idhal kuvvetleri malumdur. Bu 
kuvvetle mütenasip olarak tüc 
car arasında da aynca bir kon· 
tenjans usulü tatbila gayri 
mümkün değildir. Yani evvelce 
mahdut idbalat yapan bir tüc
carın yeni vaziyetten İıtifade 
kasdile aynca ve büyük mikyaı 
)arda idhalat yapmağa kalkıştı. 
ğı ve bu cereyanın taammüm 
ettiği görülürse, idhalit tüccar 
ları arasında aynca bir dahili 
kontenjantman yapmak kabil
dir. 

Nihayet üçüncü mahzur '>la-

M. Rivaı 
Muhtelit mübadele komisyonu 

bitaraf •zasmdan M. Rivas, Pero'ye 
ıefir tain edilmittir. M. Rivas me
zunen Meksika'da bulunuyor. Doğ
rudan memuriyet mahalline gide
ceği, yoksa avdet edip te aoııra mı 
döneceği malôm deiiJdir. 

rak serdedilen mevsim idhala
tındaki muhtemel kargaşalık, 
fikrimizce diğer mülahazalara 
nazaran en ehemmiyetlisidir. 
Filhakika bazı idhalit emteamı 
zın idhalat mevsimi evveli mu 
ayyendir. Saniyen bu mevsimin 
imtidadı mahduttur. 

Bu nevi emteanm idha
linde gerek bir liman içinde ve 
gerek bütün limanlarımızın 
mecmuunda bazı lttıratsız vazi 
yetler hidiı olabilir. ldhal iti 
ııraya bineceğine ve konten
janı mikdarları dolduktan son
ra yeniden idhalit yapmak, 9e
raite göre, hazan uzayacağına 
göre, mevsimi kaçırmak veya 
mevsimden azami istifade ede
memek imkanları olabilir. Bu 
takdirlerde gümrüklere seri ve 
usul tahtında çalı§maktan baı
ka bir şey düşmeyeceği gibi, a-

Mekteplerın ŞüpheH 
Teftişi Bir ölüm 
Akalliyet mektepleri

nin teftişi 
için 10 müfettiş .. 

Madam Olganın cesedi 
mezardan çıkarıldı 
Beyoğlunda Kabri<tan sokağında 

oturan lbrahim B. zevcesi M . 01-
Şehrimizdeki ecnebi ve ekal- ganın sıkıt uetice"i öldüğii müddei

liyet mekteplerinin teftiıatı la- umumiliğe ihbar edilmiı, ceset m~ 
yıkile yapılabilmek için bu zardan ~kılrılarak morga naklolun· 

mekteplerin. lisa~arına iti~.• mu~·g clopsi lıaldundak:i raporu· 
ve evıah haız yenıden o~ m'!· nu vermiş, bunun üze•·inc Madan. 
fettiş alınacaktır. Fakat şımdı- Olganın annni ile kız karıleıi ve çc· 
ye kadar bu evsafı haiz kimse , . ~ aldığ~ iddia t.dile'! d~ktor. lsta' 
müracaat etınediğinden yeni- r&!'!.Leontiy~lı~ ef•.n~ muddeı ulDlJ 

.. . d milıge celbe<lilerek ıabçvap oluomuı 
den mufettif alınmasın an vaz Jardır Bu husnrtaki tahkmata de-
geçilmi~tir. vam ~e..';ı 

Maarif teftişleri Ahırkapıda bulunan 
Maarif vekaleti umumi mü- ceset 

fettitleri badema senede iki de 
fa ve vekaletin emrHe teftişe çı 
kacaklardır. Müfetti9ler şehri
mizde toplanmı§lardır. Yakın
da 9arki ve cenubi Anadoluya 
teftite çıkacaklardır. 

Davutpaşa orta mektep 
müdürü 

Davutpqa orta mektebi mü 
dürü Salihattin Bey fazifesin· 
den almmlftır. Mumaileyhin ni 
çin alındığı maliim değildir. Da 
vutpaşaya yeni bir müdür ta
yin edilecektir. 

Mektepli kasketi giyen 
mektepsizler 

Son zamanlaı-da mektep tale 
besi olmayan bazı kimselerin 
mektepli kasketi taşıdıkları ~ö 
rülmektedir. Bu gibi kimseler 
hakkında poliı müdürlüğü vau 
tasile takibat yapılacak ve bun 
lar menedilecektir. 

Darülfünun emini 
rahatsız 

Darülfünun emini Muammer 
Raşit Bey rahatsız bulunduğun 
dan bir kaç günden beri maka 
mma gelememektedir. Muam
mer Beye ıeri llfİyet temeoı>i e
deriz. 

Vilayette 

Bakırköl 
Otobüsü 
Şark şimendifer kum
panyası şikayetçi 1 
Şark ıimendifer kumpanyası Tİ

liyete müracaatla Balorköyiine itle
meğe lıatbyan otobüsler hakkında 
ıikiyette bulunmuttur. 

Kumpanyanın ıiüyeti ,udur ı 
otobüsler Sirkecide kumpanyanın 
imtiyaz mıntakası olan mahalde dnl"
maktadır ve bu kumpanyaya ait iti• 
ri güçlqtinnektedir. Vilayet tetki
katta bulunmaktadır. 

Kilçflk Haberl81' 

• Fatih kazumda malullerle 
tehit aile ve yetimlerine tütün 
ikramiyesi olarak 25 ırünGe 
400 bono verilmittir. Geriye ka 
lan 250 ikramiye hamiline de 
üç gün zarhnda bonoları verile 
cek ve komisyon dağılacaktır, 

"' latanbul haricinde bulu
nan gayri mübadiJlere ait bono 
larm mahalli ziraat bankalan 
vaaıtuile tevzii takarrür etmit 
tir. 

ııl meselenin ruhu, iki ayda bir 
ilin edileceği anl•şılan konteıı 
janman sisteminin hakiki tica
ri vaziyete uygun olması oldu
ğuna göre, bu ilanın da nizik 
bir hesapla yapılmaaı icap ede
cektir. 

Hülasa mevcut denilen mah
zurlar iz•le edilebilir ve izale 
edilecektir. Asıl iı, büyük olan 
gayenin teminidir. O gaye bir 
taraftan paramızm korunması, 
diğer taraftan Türk milleti İl· 
tihsalinin ve bilhassa ıanayii
nin inki9afıdır. Türkiyenin icil 
iktısadi gayelerinin birincileri
ni teşkil eden bu iki ehemmi
yetli hedefin temini Türkiye
ye, hem iktısadi istikrar ve hem 
de bu emin istikrar zemini üze
rine oturabilecek kuvvetli ve 
Türkiyenin şerefile mütenasip 
bir sanavi tesisi imkanını bah-

Alul'kapıda bulanan hüviyeti IDl!t 
bal .,.,,.q;a tahkilıab devam etmelc. 
tedir. 

Cesedin biı"İyeti henü:ıı teıbit • · 
clilememiştir. Ya: nız tahkikatın inlıi 
fBf etmekte olduğu, bazı iıler ve e
mareler elde edildiii haber verilmeı. 
tedir. 

Oç ayhkltıırını 
Almıyanlar 
Müfettişler sebeplerini 

tetkike başladılar 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin kanunuevvel, kanunusani 
ve tubat aylarına ait üç aylıkla 
nnm bordroları malmüdürlük
larince tanzim edilmittir. Maaı 
lar bir senelik küsuratla bera
ber tediye edilecektir ..• Ce!vel
lerin bu ayın yirmi beşinden i
tibaren defterdarlıkça ilan edil
mesi muhtemeldir. Kanunuev
velin ilk gününden itibaren ma 
aşlann tevziatına başlanacak
br. Maaılar malmüdürlükleri
ne merbut maaş tevzi yerleı-ın
de verilecektir. Malmüdürlükle 
rinde haziran ve eylul maaş yok 
lamalarını yaptınn•yan eshabı 
mesalihin yekiinu bini miiteca 
vizdir. Haber aldığımıza göre, 
gerek haziran ve gerekse eylul 
üçer aylık yoklamalarını mal
müdürlüklerine müracaat ede
rek yaptırmayanlar bu yekunu 
nazan dikkati celbetmittir. A
demi müracaat sebepleri tetkik 
edilmektedir. Maliye müfettit· 
)eri bu gibi esbabı maaşın ev
velce vermiş olduklan ilmü ha 
berleri tetkike ba,Iamı§lardır. 

Aidat vermeyen 
doktorlar 

Etibba odası haysiyet diva· 
nı bugün saat 14 te bazı mese
leleri görüşmek için toplana• 
caktır. Divan aynı zamanda mü 
kerrer ihtara rağmen aidatını 
tediye etmemekte ısrar eden a
zamn muhakemelerine baka
caktır. 

Maliye müsteşan 
Ankaraya döndü 

Geçen gün Avrupadan a•-
det eden Maliye müsteıan Ali 
Rıza B. dün Ankaraya gitmit· 
tir. 

Fırka kongreleri 
C. H. Fırkaaı Eminönü na

hiyesinde tevhit edilen Hocapa 
fa ve Harbiye ocaklan kongre
sini teıriniıaninin 22 inci pa
zar günü ıaat 16 da aktedecek
tir. 

tedecektir. Bu itibarladır ki (ik 
tısadiyatımızı koruma karanıa 
mesi) adını taşıyan son karar
nameye onun hakiki tesirini na 
zan dikkate alarak fU surette. 
de ad vermek kabildir: {lktısa
diyatıınızı koruma ve inkişaf et 
tinne kararnamesi) 

Kararn•menin mahiyetini bir 
çoklan pasif mahiyette, yalDIS 
koruma mahiyetinde görüyor, 
Hayır! Kararnamede bir de ak
tif mahiyet, müteadi mahiyet 
vardır. Kararnamenin kıymeti>
ni bu ikinci unsuru göz önüne 
getirmeden hakkiyle takdir et
mek kabil olamaz. Biz, bu ikin 
ci mütaadi unsura asıl (hedef) 
ünvanım veriyor, ve koruma un 
surunu hedef için bir (vasıta). 
olarak telakki ediyoruz. 

Müılerriı 

Nizameddin AW 
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Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

l9 TEŞRİNİSANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
Istanbul. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 llylığı 400 kurut 800 kuruı 
6 .. 750 " 1400 " 

12 .. 1400 " 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıbalar 10 kurut 

tur. Ga:zete ve matbaaya ait itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann m.!s'uliyetini 
bbul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilkög rasat merke

zinden alınan malumata 
göre bugün hafla kısmen 
bulutlu olacak fle ruzglJ.r 
şark ile şimal arasından 
mutedil esecek, sıcaklık 
değişmiyecektir. Dün taz
yikı nesimi 768 milimet
reidi. Azami suhunet 12 
aseari 10 saııtiarnttır. 

lf1CLICV1it 
Yine eski ağJz 

başlar! 
Eh! gümrüklere yeni liste 

verildi, tahdidat emredildi ya!. 
Esnafın yüzü güler, hemen ih
tikara başlarlar .. Eskiden paha 
lı mal satmanın bir kaç yolu 
vardı: Sordunuz- mu? 

- Canım! Bu ne hal? Bu fi. 
ate mal satılır mı? Derhal ce
vap verirlerdi: 

- Ne yapalım Beyfendi? 
İdgiliz lirası yükseldi. Yahut: 

- Gümrükler çok yüksek! .. 
İngiliz durdu. Derken başa

şağı yüzde yirmi beş düştü. 
Gümrüklerin bir çok mallarda 
hiç te ağır olmadığı anlaşıldı. 
Buna rağmen tamakar esnaf 
bir türlü eski fiatleri indirme· 
ye kıyamıyorlardı. Fakat bu 
hali gören halk mal almamaya 
başladı ... Berikiler de artık İn
safa gelmeye ve fiati kırmağa 
mecbur oldulardı .. . İşte şimdi 
yeniden fiatler yükseliyor .. Se
bep? Sebep yok! İhtikar ... Çün 
kü eldeki malın paraları veril
miş ve maliyet fiati tesbit edil
miştir. Amma, ileride bu mal 
bahalılasacak ! Miktarı azala
cak, talibi çoğalacak. .. ve tabii 
fiati artacak .. Bu mülahaza ile 
şimdiden üste koyuyorlar. E
ğer sorarsanız: 

- Ah efendim bilmezsiniz 
bu tüccarları.. Şimdiden fiatle 
re zam yaptılar... diyecekler. 
Yalan! inanmayın ... 

Daha sonraları sorduğunuz 
zaman: 

- Efendim şimdi mallar 
koli postal ile geliyor .. Çabuk 
gelsin de listeye girsin diye ... 
Onun için bahalı oluyor.. Ah 
biz de istemiyoruz amma, ne 
yapalım .... 

O da yalan!. lstanbulda bir 
çok, amma bir çok malların 

• 
.. ... __ .. "!'. _____ _ 

l lktısadi bahisler ı-

Türk- Yunan ikhsadi 
münasebetleri 

iki memleket arasındaki ticari mü
badelelerin inkişafı her ikisi iç.in 

de büyük istifadeler doğuracaktır 
Türkiye ile Yunanistan ara 

aında mübadeleden mütevellit 
bazı ihtilaflı meseleler halledil 
dikten ve iki hükUınet arasında 
ticaret dahil olduğu halde bir 
takım mukaveleler aktolunduk 
tan sonra Türk - Y\man ikti
sadi münasebetlerinin inkişafı
nı dütünmek sırası gelmiştir. 
Yunan gazeteleri, M. Venize
los'un Ankara seyahatindenbe
ri Türk - Yunan ticari müna
sebetlerinin takviyesi lüzumu
nu serdetmişlerdir. Bilhassa 
muhalif matbuat M. V enizelo
sun fazla feragat gösterdiğini 
ikide birde söylemekle beraber 
Yunan mallarının Türkiye'ye 
ihracını çoğaltmak suretile iki 
memleket arasındaki mübadele 
!erin tevazünü noktasından da 
musır bulunuyor. Söylemeğe 
hacet yoktur ki matbuatımız 

-·-··-----------
iki üç senelik istoklan vardır. 

Ben karilerimi bu ihtikar 
meselesi etrafında temin ede
rim .. Mallann fiatlerine fU gün 
lerde zammedecekler. Aldırma 
ym !.. Fiatler düşük iken bile 
sinek avlayan dükkanlar, fiat
lere zam yapınca tatarcık bile 
bulamayacaktır.. Yalnız telat 
etmeyin ve sabırlı olun! 

Karanfil kokan kavun! 
Gazetelerden birin.de san'at

ki.r Bedia Müvahhit Hanımın 
kadınlık hakkında bir mütalea
sını gördüm .. Bedia Hanım: 

- Kadın gibi güzel olan er
kek, erkek gibi güzel olan ka
dın; kavun gibi kokan karanfi
le, karanfil gibi kokan kavuna 
benzer .. 

Diyor .. Bu söz belki hakli
dır. Yalnız bendeniz erkek ol
duğum için yerimi anlamak is
tiyorum.. Erkekler bu teşbih
te kavun mu, karanfil mi?. 

Bana kalırsa kadınlar karan 
fil olsa gerektir. Çünkü eski
den seyrettiğim Karagöz oyun
larından hatırımda kalmış bir 
manzume vardır: 

uKararıfilsin kararıa yok! .. 

"Gonca gülsün timarın yolr.!,. 

Diye .. Orada kadına karanfil 
deniıyor. Bedia Hanım gibi te
maşa san'atine mensup bir za
ta da Karagöz ağzından delil 
getirmek pek aykırı düşmez 
değil mi? .. 

Kavun olduğwnuza nazaran 
topatan mı, Manisa mı, lzmir 
mi, yoksa Kırkağaç kavunu gi
bi mi kokarız acaba? .. 

Karilerimizden (Harun) 
Beye: 

Mektubunuz serapa doğru
dur. Fakat üç yüz defa yazıl
mış şeyleri tekrardan faide çık 
mayacağmı bildiğim için affi. 
nize sığınarak dercetmedim. 
Hürmetler. 

FELEK 

dahi, Yunanistanla olan iktısa 
di münasebetlerimizin tezyidi 
lüzumunu li.yıkile takdir etmit 
tir. 

Yunan istihsallitı fle 
ihtigacatı 

iki memleket arasındaki 
ticari mübadeleleri tetkik et
mezden evvel Türk ve Yunan 
istihsali.tının nelerden ibaret 
olduğunu araştırmak lazımdır. 
Maliimdur ki memleketimiz 
ıimdiki halde zirai bir memle
ket sayılır. Sanayiimiz yeni in 
kişafa baılamış bir vaziyette 
dir. Yunanistan da bizim gibi 
zirai bir memleket olmakla be
raber muhtelif sanayi itibarile 
epey terakki etmiştir. Bizim 
gibi o da nefis ve bol tütün, 
üzüm, zeytinyağı, incir, mey
ve, sebze, ipek, pamuk, hubu
bat ve hayvanat yeti,tirir. Biz 
den ziyade tütün, üzüm yağ 
ve şarap istihsal eder. Vasati 
tütün is tihsalatı elli milyon 
okkadır. Geçen sene ihraç et
tiği tütünün kıymeti bizim pa 
ra ile 85 küsur milyon liradır. 
Ayni sene içinde 138 milyon 
kilo şarap, 277 milyon litre 
üzüm ve 85 bin ton zeytin ya
ğı istihsal etmiştir. Fakat ci
han buhranı iktısadisi dolayı
sile dokuz kalem tutan başlıca 
ihracat emteasından li.yıkile is 
tifade etmiyor. Geçen seneki 
155 milyon liralık ihracata mu 
kabil 285 milyon liralık itha
lat yapmıştır. İthalatı otomo
bil, İpekli mensucat, fonoğraf, 
motosiklet, çocuk oyuncakları 
tüvalet eşyası, kakao ve maki
ne gibi şeylerdir . . Yetiştirmek 
te olduğu eşyanın bazısı muh 
telif sebepler yüzünden mahal 
U ihtiyacata kifayet etmiyecek 
miktardadır. Mesela patates 
ve pirinç kısmen hariçten geli 
yor. Geçen sene 460 milyon 
drahmi kıymetinde bu kabil 
mevad ithal edilmiştir. Ayni 
sene içinde hariçten kereste ve 
mahrukat olarak 541 milyon 
drahmi kıymetinde eşya gel
miştir. Elma, armut, ve kesta 
ne gibi yaş veya kuru meyve 
!er bile bazen kafi gelmiyor. 
Nitekim 1929 da 70 milyon 
drahmi kıymetinde yaş ve ku
ru meyve ithal edilmiştir. 

Buğday istihsalatı az oldu
ğundan geçen sene Amerika, 
Kanada, Rusya, Yugoslavya, 
Romanya ve sair bazı yerler
den 2 milyar drahmi kıymetin
de tam 574,669 ton buğday 
ithal etmişfir. Bu sene de 300 
bin ton buğday mübayaa et
mek üzere Amerikalılar, Kana 
dalılar ve Romanyalılarla hali 
müzakerededir. Yunan sana
yii için lüzumlu olan kömür 
hep hariçten geliyor. Geçen se 
neki kömür ithalatı 396,276, 
400 drahmi kıymetinde 827, 
260 tondan ibaret olmuştur. 
Mevcut hayvanat ta kafi gd-

mediğinden hariçten hayvan 
ithal etmektedir. İthalat eşya 
sı meyanında işlenmemit deri
yi, yumurtayı, kısmen dahi ba
lığı kaydetmek lazımdır. 

Görülüyor ki, Yunanistan'
ın mU:btaç olduğu eşyanın ço
ğu memleketimizde mebzulen 
yetişmektedir. Binaenaleyh 
kömürümüzün mühim bir kıs
mı, meyvelerimiz, sebze ve hu 
bubatmıız, derilerimiz, yumur 
talarımız, kerestelerimiz, pa
muğumuz, ve buğdaylarımız 
kısmen Yunanistanda mahreç 
bÜlabilir. Yunanistanın pamuk 
ihtiyacı senevi 15 milyon kilo 
iken bunun ancak yarısı mem
leket dahilinde temin edilebi
liyor. Müterakki olan Yunan 
halıcılığı hariçten de yün itha
line mecbur kalmaktadır. 
iki memleket arasındaki 

mübadeleler 
Anadolu harbinden evvel 

ve mesela 1912 de Yunanista
nın Türkiye'ye ihracatı 87 mil 
yon drahmi kadardı. Yunan 
mallarına Rum unsuı·u fazla 
rağbet gösteriyordu. Bilahara 
bize olan Y u.ııan ithalatı a
zalmıştır. Nifekim 1926 da 
Y unanistandan olan ithalatı
mız yalnız 30 milyon drahmi
den ibaret olmuştur. Geçen se 
ne bu miktar 10,595,000 drah 
miye (yani 278 küsur bin Türk 
lirası) düşmüştür. 

Türk - Yunan münasebet
leri dostane bir şekil aldığın• 
dan bu senenin iptidasından 31 
temmuza kadar 9,871,000 drah 
milik Yunan eşyası memleketi 
mize ithal edilmiştir. Yunanista 
na olan ihracatımız, Yunan it
hali.tının birkaç mislidir. Yu
nan iktısatçıları, aradaki farkı 
öne sürerek Türkiye'nin, ha
riçten aldığı mamul eşyasını 
tercihan Yunanistandan müba 
yaa etmesini talep etmektedir 
ler. Hatta M. Hristidis yazdı
ğı bir makalede iki memleket 
mübadelelerinde adaletkara· 
ne ve .ınüsavatkarane hareket 
etmek üzere Contingent usulü 
nün kabul edilmesini, gümrük 
resmi alınmamasını ve böylece 
bir gümrük ittihadına zemin 
hazırlanmasını tavsiye ediyor. 

Yunanistan'ın mamul eşya
sına gelince; mevcut sanayi 
müesseseleri sabun, kimyevi 
gübre, boya, mevaddı kimyevi 
ye, tabak, iğne, cam, şişe, sun'i 
İpek, her nevi mensucat, iplik 
tarak, düğme, kağıt, tuğla, ki
remit, boru, çimento, kilit, çi
vi, bardak, elektrik levazımı, 
baskül, para kasaları, barut, 
ve mevaddı infilakiye, muhte
lif yağlar, şapka, kundura, ko
lonyasuyu gibi, eşya imal et
mektedirler. Fakat Yunanis
tanda mermer, alçı, kireç, ve 
bazı madeniyat ile yenecek eş
yadan peynir gibi mevad da is 
tihsal edilmektedir. Yunan 
konyağı da maruftur. Yunan 
ticareti bahriyesi müterakki
dir. Binaenaleyh Yunan gemi 
lerinin ve bazı mamul eşyanın 
memleketimizden istifade et
mesi yani Türk ibracatmın tez 
yidine mukabil Türkiye'deki 
Yunan ithali.tının çoğalması 
imkanları mevcuttur. Müteka 
bil emniyet ve itimat ile hüsnü 
niyet baki kaldıkça iki memle
ket arasındaki ticari mübadele 
!erin artması tabiidir. Yunan
lı dostlarımız bundan emin ola 
bilirler. 

Halil MlTHAT 

Milliyet'in Edebi Romanı: 82 cam var. 
- Birincisi kendime ait .• 

- Değil mi, Süheyla Ha
nım? 

- Gelecektim .. 
- Gelmediniz. Günden güne 

• ttınız. Ben de ... 
-Ey? 
Neriman Cemşit Hanım 

birden bire fazla ileri gittiğini 
hissedenlere mahsus bir tered
dütle dudaklarını ısırdı 

- Şey .. Yani .. 
Diye kekeledi. Ahmet Ne

i>il, bu vaziyet önünde dudak
larına gelen tebessümü güç tut 
tu: 

- Siz de en iyi şeyi yap~ 
tınız 

- Nasıl? Ne gibi? 
- Gazetenin asıl salahiyet 

•ahibi adamına müracaat etti
mz. 

-A! 
- Evet. Reşit Beyefendi-

ve .. 
- A ! Siz biliyor musu-

- Evet. 
Neriman Cem§İt Hanımın 

gözleri baygın baygın süzüldü . 
Sözüne hafif bir pembelik çök 
tü. 

- Öyle mi? Reşit Bey size 
roman için bir şey mi söyledi? 

- Hayır. 
- O halde? 
- Yalnız davetinizi biliyo-

rum. 
-Ha! 
- Demek karar verildi? 
- Evet. 
- Tebrik ederim. 
- Mersi. Fakat size başka 

bir zahmetim olacak, 
- Ne gibi? 
- Tashihler .. 
- Emredersiniz, efendim. 
Ote tarafta Süheyla keııdi

sile Vals yapan Reşit Beye ça 
buk çabuk söylüyordu: 

- Reşit Bey, sizden iki ri-

- Ne gibi, efendim? 
- Bir nasihat istiyeceğim. 
- Neye dair? 
- Benim hemen bütün pa 

ram Nihat İlhami Beyin şirke
tindedir. 

-Ey? 
- Oradan çekmemi tavsiye 

ediyorlar. 
- Öyle mi? 
- Evet. Siz ne dersiniz? 
- Ben mi? Ben ne bileyim? 
- Rica ederim. Sizin bu işi 

en yakından bilidiğinizi haber 
aldım. 

- Vallahi, Siibeyla Ha-
nım, çok güç bir mesele .. 

-Yani? 
- Yani, ne de olsa, para-

nızı bir §İrket yerine mesela 
bir bankada bulundurmanız 
daha iyi olur, şüphe yok. Fa
kat .. . 

- Ey, fakat?. 
- Fakat Nihat llhami Bey 

den paranızı vermişken geriye 
almak epeyce nazik bir İş .• 

- Öyle. 

- Evet. Bep de onu düşü
nüyorum. Yalnız .. 

- Yalnız?. 
- Gerkeçten esaslı bir teh 

like varsa., 
- Bunu ben de bilmiyo

rum. 
- Bildiğiinz kadarı? 
- Bildiğim kadarı şu ki Ni 

hat llbamlıtin şirket hakkında 
ortada bir ıey yok. 

- Öyle mi? 
- Evet. Dün Yazıcı Zade 

bir buhran geçirdi. Eğer Yazı 
cı Zade sarsılırsa o zaman şir
ket de tehlikeye düşebilir. Fa
fat Yazıcı Zade buhrandan kur 
tuldu. 

- Demek, şimdilik ortada 
bir tehlike yok. 

- Yani, Ben milmiyorum. 
- Mresi.. İkinci ricama ge 

lelim. 
- O da mı bir nasihat? 

,.....- Evet, ama bu defa iste
miyorum, vereceğin-

- Bana mı? 
- Evet, size .. 

Hikaye 

Yanlışlık 
İrfan Bey tabağın üzerine

pötifurları dizdi ve daha sanlat 
karane olsun diye kenarlarına 
da bir kaç ananaslı ekler koy
mak istedi. Fakat akşamdan 
eklerleri bitmişti. Nasılsa ka
lan bir tanesini de pötifurların 
üstüne koydu. 

Bu hazırlığın sebebini der
hal anlamışsınızdır. İrfan Bey 
bir kadın bekliyor ve geleceğin 
den emin, ara sıra memnuniye 
tinden ellerini oğuşturuyor. 

irfan Bey bu kadmı teniste 
tanımıştı. Ondan bugünkü ran 
devüyü alabilmek için de yir
mi gün fasıla ile Turkuvazda 
dört kadeh likör ve çay icap 
etmişti. 

Tam o sırada kapı çalındı. 
İrfan Beyin yüreği heyecan
dan hafifçe titredi: 

- Geldi, dedi. 
Ve bittabi kapıya atıldı ve 

açtı. İçeriye iri yarı bir adam 
girdi. Sanki kendi evi imiş gibi 
apartımanın yatak odasına va
rıncaya kadar beş odasını do
laştı ve bu o kadar sür'atli ol
du ki, zavallı irfan· Bey müda
haleye bile vakit bulamadı. Ni 
bayet karşılaştılar: 

- Beyefendi, bu ne iş? 
- Efendim, bana Kara Meh 

met derler. Apartımanınızı 
böyle dolaştığıma 'hiç hayret 
etmeyiniz. Çünkü ciddi sebep
ler var. 

- Nasıl ciddi sebepler? 
- Şimdi size anlatacağım. 
- Hayır efendim, şimdi an-

latmayınız. Başka zaman anla
tırsınız çünkü ben şu dakikada 
birisini bekliyorum. 

- Kimi beklediğinizi biliyo 
rum. Karımı bekliyorsunuz. 

Bu bet· çehreli adam devam 
etti: 

- Siz belki bekarsınız. Ben 
de bekarken sağı solu düşün
mezdim. Fakat karım mevzuu 
bahsolmasaydı, yaptığınız işle 
rin biç birisi umurumda değil
di. 

- Affedersiniz Kara Meh
met Beyefendi amma, benim 
bu kadınla aşnalığım sırf bir 
tesadüften ibarettir. 

- Ben de onun için sükutu 
mu muhafaza ediyorum ya .. E 
ğer bir tanıdığım olsaydınız 
ve namusuma suikastınızı gör
seydim, sizi bir kurşunda ge
bertirdim. 

Yeniden bir sükut fasılası .. 
İrfan Bey bu anda ne olur ne 
olmaz, nefsini müdafaa için 
masanın üstünde duran bakır 
şamdana göz koydu. 

Kara Mehmet Bey devam 
etti: 

- Arkadaşlarmıdan birisi si 
zin isminizi ve adresinizi bana 
söylediği zaman, haylı düşün
düm. Ne yapmak lazım diye 
düşündüm. Kanını kapınızın 
öniinde mi bek.leyim. Öyle ya
pacağıma yukanya çıkıp sizin 
le görüşerek, karıma dokun
mayacağınıza dair namusunuz 
üzerine yemininizi almak iste
dim. 

- Yemin ederseniz, sıze 
minnettar olurum. 

İrfan gülümsedi: 
- Ya etmezsem? 

Öteki de gülümsedi: 
- Öldürürüm. 
Kalp mütehassısları, insan

daki bu uzvun böyle zaman za 

- Buyurun bakalım. 
- Nebili kuvvetle himaye 

edin. 
- Ediyorum ya! 
- Daha fazla. . 
- O! Neden bu ısrar 
- Hoşuma gidiyor. 
- Beni kıskandırıyorsu-

nui. 
- Hadi zevzek! 
- Ahmet Nebili.n daha faz 

la himayeye ihtiyacı var mı? 
- Evet. 
- Ne gibi? 
- Muhteşem Nihat Hanım 

onu didikliyor. 
. -Ya! 

- Bilmez gibi konuşma-
yın, kuzum. Görmediniz mi· 
sofrada halini? 

- Gördüm ama anlama
dım. 

-Anlamıyacak ne var? Kıs 
kanıyor. · 

- Kimden? Sizden mi? 
- Belki benden de kıska-

nır, ama asıl kıskandığı Fatih 
li •• 

- Fatihli mi? O da kim? 
1 şte Nebilin yanındaki 

AŞK ÖLÜM 
Sonderece şiddetli ve gayet hissi bir aşk ve ihtiras ro· 
manı. Halkımızın memnuniyetle tekrar göreceği meşhur 
artist HENNY FORTEN ile MA Y KID ve İGO SYM 

Şımdiye kaaar en münteoap 
film1erl takdim etmekle 

iftihar edebilen 

ARTİSTİK Sineması 
Bu akşamdan itibaren yeni 
bir Paris muvaffakiyeti olan 

Hayatını Kazan 
sözlü ve şarkılı filmini 

takdim edecektir. 
VICTOR BOUCHER ve 

DOLL Y DAVİS tarafından 

Dün akşemctan 

OPERA 
Sinemasında 

DOLORES DEL RİO 
Birinci sözlü ve şarkılı 

filmi o'.ao • 

FAHiŞE 
eserindeki pek açık rolü ile 
temaşakiranı çıldırtıyor. 

1 Her Akşam Sahnede 1 
EDUARDO BIANCO 

yeni heyetile son repertuvarını PAZAR akşamına kadar 
calacaktır. PAZARTESi .,-rnü şehrimizi terkedecektir. 
~ Telefon: B.0. 2851 ~-~ Telefon: B.O. 3088 

.. - Dün akşamdanberi -- ·--- Bugün ELHAMRA MJ:.LEK Sinemasında 

SİNEMASI Y5Aenşn A sei Ndvili 

MARY GLORY vcJEAN HAK f KAT 
MURAT'nın sevimli 

şaheseri 

KÜÇÜK 
DAKTİLO 

filmini müthiş bir muvaffa
kıyetle tekrar iraeye baş
lamıştır. 

Fransızca sözlü ve flll'kıb 
film. 

SAINT - GRANIER 
PİERRE ETCMEPARRE 
ve MEG LEMONNIER 

tarafından. 

Bir muvaffakıyettirl 

man çarptığını daima söyler- rın altından geçerken kire-z ko 
ler. Kalp hastası iyileştiğini parmaz mısınız? Kadın da tıp 
zanneder, bir ele bakar ki nük kı bu kire-zler gibi geldi ve İr-
setmiş. \ fan Bey bugün onu nasıl her 

Kara Mehmet bağırdı: zamankinden güzel buluyordu 
- Anladınız ya! yarabbi! 
- Anladım efendim.. Güzeldi amma, dışarıda iri 
- Bakınız şimdi ne yapaca- yarı eli tabancalı bir kocası var 

ksınız? Karım buraya geldiği dı. Onu ne yapmalı?. 
zaman, benden hiç bahsetmiye Kadın sordu: 
ceksiniz. Çünkü ben onun bir - Ne o irfan, seni çok dü-
az da gülünç mevkie düşmesi- şünceli görüyorum. 
ni İste~im. Fakat kılına da do- - Sorma Meliha Hanım .. 
kunmıyacaksınız ha! Şimdi buraya teyzem gelecek. 

- Merak etmeyin efendim. Nerden de bugünü intihap et
~ Soğuk davranacaksınız ti bilmem. 

ve bu suretle kapı dışarı ede- Kadın bu sözü işitince nef-
ceksiniz . retle İrfana bakb: 

- Pek namussuzca bir hare - Yaaaa! dedi ve arkasın-
ket olacak amma, ne yapalım dan da: 
efendim, hatırınız için.. - Allaha ısmarladık! Diye 

çıkıp gitti . 
Kara Mehmet Bey kaim İrfan bir şey 

parmağile İrfan Beyin göbeği- put gibi yerinde 
söylemeden 
dikili kaldı. 

ne dokundu: Kadın gidince: 
· - Hatır değil, emir! dedi. - Neyse bir belayı batımlJ! 

Saat elimde, eğer karım bura· dan savdık, dedi ve masanın ili 
da beş dakikadan fazla kalırsa, tündeki pötifurlarm tlzerine 
zaten ben merdivenin başında- koyduğu son ekleri de atıftır· 
yım, ötesini söylemeğe hacet dı. 
yok • Derken kapının zili.. irfan 

İrfan Bey pötifurlara baktı. açtı, aynı iri yarı adam .. 
içinden: - Affedersiniz beyefendi, 

- Bu helaya da nerden çat- size bir kusur işlediğimi söyle
tık? Şu kadın Allahtan gelme- meğe geldim. 
se bari! - Hayırdır işallab .. 

Fakat kadın geldi. Hem ne - Karşıki kaldırımda idim. 
geliş! Bazı kirez ağaçları var- Gelen kadını gördüm. O kadın 
dır ki, alt dallarında iri iri ki- benıim karı:m değildir. Bir yan· 
raz taneleri sarkar. Bu ağaçla- lışlık oldu. Kusura bakmayın. 

kız .. 
- Ya! O Fatihli mi&ir? 
- Öyle ad takmışlar. 
Reşit Bey, işe adeta merak 

sarmıştı. Valsin bitmesine 
rağmen Süheylayı bırakmadı. 
Birlikte yandaki küçük odaya 
götürdü. Süheyla yarı buçuk 
bildiklerini anlatıyordu. Son de 
rece hafif meşrepliğini, kayt
sızlığmı bildiğ~ bu dünyaya ku 
lak vermez kadının ali.kası Re 
şit Beye hayret veriyordu. İza 
batını dinledikten sonra, tek
rar kolundan tuttu: 

- T eşekkiir ederim, beni 
ikaz ettiniz, Süheyla Hanım. 
Bu mesel ile meşgul olaca
ğım. 

- Mersi. 
- Madem ki bana bu işi 

açtınız, ben de karıılık bir na
sihat vereyim. 

- Verin bakayım?. 
- Sizin işlerinize Fuat Sa 

mi Bey bakmaz mı? 
- Evet. Geçende kocamla 

olan meseleyi o halletti. 
- Paranız işini de ona h~ 

vale edin. O çaresine baksın. 

- Yapar mı acaba? 
- Ben de rica ederim. Ya· 

par. 
Artık salona giriyorlardı. 

Süheyla kolunu çekerek Reşit 
Beyi dürtüyordu: 

- Demek bir tehlike mi 
var? 

- Emin değilim. Fakat ih
tiyat daha iyidir. 

-O halde? 
- O halde, yarın Fuat Sa· 

mi Beye gidersiniz, ben de te
lefon ederim kendisine .. 

- Mersi. Unutmazsınız a? 
- Hayır, emin olun. 
Süheyla ile Reşit Bey salo

na girdikleri vakit, ottalığa 
bir değişiklik gelmişti. Muhte 
şem Nihat Hanımı, küskün küs 
kün bir köşeye çekilmişti. Re
fik Cemal, yanında bir tabure 
ye oturmuş, ona dil döküyor· 
du. Semiha Nazmi Hanım, 
Mukbil Nedimle başka bir kö· 
-şede hararetli hararetli konu
şuyol'du. Neriman Cemşit Ha 
mm süzgün bakışlarile bi'I' kra 
!içe tavrı almış, Yazıcı Zade 

(Devamı var) 
I 

I 

~i ' 
~. 



1 Kadın ve Moda 1 

ÇocuğuD bebeği 
Sakın bir hikaye veya roman ser ı 

•hası zannetineyiniz. lstanbul'cla 
kozun arkaımda bir köy vardır. 
köyde Polonyalılar oturur. Vak-

' ınemleketlerinden kovulan bir 
•lonyalı kabile reisi lstanbula ilti
•tmit ve o zaman bu köyde kabi 

. İnin oturmasuıa müsaade edilmit-
, Buraya yerleşen Polonyalılar bir 

da gitmemitlerdir. Şimdi bu kö 
rı iımine Polonez köyii deniyor. 
le bizim yapacağımız bu bebek te 
kı.bi!enin evlatlanndan biridir. Er
•ani atkısı, başında kırmızı benek 
•arı mendili, mavi etekliği ile köyü 
'n bu güzel kızını ne de tirin gös

ektedir, 

. Tuvalet masanızın, etajerinizin 

.. köteıini tezyin edecek olan bu 
n bebeği biz de yapalım. 

Evvela (şekil 1) de görülen mo
ıibi yukarısı kalın mukavvadan 
ayakları bükülmüş san san tel
bir iskelet meydana getirelim. 

lpacağınız bcbeğinkoyunu istedi
" 'z kadar büyük veya küçük y
ırainiz. Bizim burada verdiğimiz 
del vasat büyüklüktedir. Mamafi 

büyük te güzel olmaz. Bebeğin 
!ını (tekil 2) deki gibi bir pembe 
aı üzerine çiziniz. Kartondan 

tniş olduğunuz bat yerinin ön ve 
taraflarına pamuk koymak ıu

·ıe başı yuvarlak yapınız, ve ii.ze
Oçizmiş veya boyamıt olduğunuz 
lııaşı koyarak arkasından dikniz. 
beğin yüzünü yaprken göz ve 
lar ile saçlannı ıiyah ile boyar, 
daldarına kırmızı koyarıın't. 

llaşına ipekliden bir parça ile 
'ndilini yapar ve yandan baglarsı 
· Polonez kızının kol ve bacakla
ınavi yün ile ıannak İster. (şekil 

· 1" el olan bacaklarını sararken bi
kağıt yuvarlamak icap eder, Kol 

. mukavvadan olduğu için buna 
~uıa yoktur. 

l\tavi bir kumaı (saten veya İpek 
) bebeğin etekliği ile atkısını mey
na getinneğe kafidir. Eteklerinin 
arık durmaıı icin yünden bir e
lik yapınız. Bakınız bunu nasıl 

•nabilirsiniz. Bebeğin belinden diz 
Pağına kadar olan mesafeyi ölçe-

~adı na ve aşka dair 1 

Kadınları cazip yapan şey, 
r birinin bambaşka bir mu
'1ıma oluşudur. 
* Kadınlar bif elektrik zili

~ benzermiş Düğmelerine bas 
llız mı, sar'sya tutulmuş gibi 
iter/er 

* Bir Alman alimine nazs
ıı erkek IOQ çeşit hastalığa 
'ita/anabilir. Aşk bu yelcflne 
11ıiJ değildir. 

r. 

* Bir erkeğin aşksız geçen 
Jlatı daha sadedir, fakat fay 
•sızdır. 

"' lspanyol'lar de;rler ki, ka
'ıı, rüzgar ve sadet kadar de 
\en şey yoktur. 
"' Fransız'Iar derler ki, kadı 

ıı ilk fikrini kabul ediniz, i-
1/cisini asi M 
"' J ngilizler derler ki, kadı
~ kuvveti dilindedir. 
*lskoçyalılar derler ki, şey 

rek bunun iki misli uzunluğunda 
yünler kesersiniz. Bir uzun ipliği ıre 
rerek tam ortalanndan bu yünleri a-

•ıma:. Yünler İpe s1'rilince çartaf 

gibi asılı kalır. itte bu yünleri tqı
yan ipliği bebeğin belinden dolaya
rak arkasından düğmelerıiniz. 

Bebeğinizin saçlarını boyamadan 
yaparsınız, daha canlı durur. 

Bunun İçin batının mendilini bai 
lamadan evvel ıiyah yün veya aarı 
flottan bir kaç tutam sıkqbrdıktan 
sonra bağlarsanız daha iyi olur. 

ince peçeli zarif bir bonişon 

tanın ruhu kadının , vücuduna 
kolaylıkla girebilir, fakat çıka 
bilmesi müşküldür. 

ÇOCUK 

• 

fi . 

Kim kim, ~sadaka verdi (yazısız hikaye). 

Sıcak 
Soğuk 

Maludur ki termometre ha
raret derecesi sıfırdan yukan 
İse zait iıaretl, sıfırdan aıağı 
iıe nakıs iıareti kullanılır. Mu 
allim talebeden Ahmede sor
du: 

- Hararel derecesi sıfır. 
dan aıağı 5 olursa ne yapar
ım? 

Ahmet dersi pek dinleme

mişti. Birden bire bu suale ma 

ruz kalınca §U cevabı verdi: 

vakanm efen. 

5 

Lupe Velez Avrupadal ~rtist~k'tek , 
aya ını azan. 

Lupe 

Franıız BaşvekiJi M. La
val'i Nevyorktan Fransaya ge
tiren L'lle de France vapuru 
aynı zamanda bir çok artistleri 
de getirdi. Bunların içinde Şar 
lo da ikinci defa olarak Avru
paya geldi. Şarlonun eski kan 
sı ve iki çocuğu da geldiı. Bunı
lardan başka Lupe Velez de 
ilk defa Avrupaya gelmiı bulu 
nuyor. 

Vapurda bulunan gazeteci
lerden birisi Lupe Velez'in nh 
tımda vapura bindiğini gör
müş. Fakat vapur hareket ede
li iki gün olduğu halde artisti 
yolcular araaında bulamayınca 
meraka dütmüt ve gazetecilik 
saikasile Lupe Velez'in kama
raaına gitmiş 

Artist yatağında yatıyor, 

aaçlan karma karııık, yüzü bo
yasız .. Bidayette hasta oldu~ 
nu zannetmiı. Fakat Lupe Ve
lez gelen gazeteciye durmadan 
laf anlattığı için basta olmadı
ğına kanaat hasıl ebni!. 

- On gün evvel Hollyvood 
lokantalarından birinde yemek 
yiyordum. Bana Avrupaya bir 
seyahat tavsiye ettiler. Avrupa 
vapuruna binmek için evvela 
Nevyorka gitmek lazım .. Der
hal hizmetçime bavullarımı ha 
zırlamasını telefon ettim, Fa
kat hizmettçim tabiatimi bildi
ği için gene birisi ile latife et
tiğimi zannetmİ§, yerinden bi,.. 
le kmııldamamıf. Trenin hare
ketinden yanın saat evvel, bir 
kaç arkadll§la eve geldiğimiz 
zaman, hizmetçimin hiç bi.r şey 
hazırlamamı§ olduğunu görün 
ce, az kaldı bayılacaktmı. 

Herkes kolları ııvadı. ipek 
çamaıırlan bile tekme ile, yum 
rukla alelacele bavullara dol
durduk ve bu suretle treni ka
çırmadım. 

Nevyorkta bundan evvelki 
vapurla hareket edecektim. Fa 
kat Meksikalı olduğum için pa 
saport muamelem uzun sürdü 
ve bu vapura kaldım, 

Seyahat intibaım diye bir 
şey yoktur. Denizi hiç sev
mem. Eğer Avrupa ile Ameri
ka arasında bir tünel açmazlar 
sa, badema Avrupaya gitmiye
ceğim. Hep Amerikada kala
cağım. Bir kaç gün evvel çevir 
di.ğim en son film "Kübada 
ask şarkısı., dır. Bunu Nevyork 

• 

Velez 

taki Metropolitan operasının 
maruf mugannisi Lawrence 
Tibbett ile beraber çevirdik. 
Bundan evvel de "Basübadel 
mevt,, i çevirdim. Amei\kan 
stüdyolarından altı ay için ay
rıldım. Londrada iki hafta ka
lacağnn. Ondan sonra Fran~a 

ya geçerek orada dört hafta 
kalacağım. Nevyorka avdetim
de yeni bir revünün repetis
yonlarına haılayacağım . ., 

Amerıka'lrlar "yarının yıl

dızları kimlerdir?., Süs/ine ce 
vap almak için bir anket açmış 
/ardır. Conchita Montenegre 
bu namzetlerden biriı!inr. 

Artistik sineması bu hafta 
Dolly Dawies ve Victor Bouc- 1 
het'nin "Hayatını kazan!., is
mindeki filmlerini gösteriyor. 
Tekmili Fransızca sözlü ve ıar 
kılı olan bu filmin mevzuu fU• 
dur: 

Andre Villemetz ve Rene 
Pujo'nun tertip ettikleri bir 
senaryonun Andre Berthomieu 
tarafından sahneye vazn ile vü 
cut bulmuıtur. "Hayatını Ka
zan., Gangnes ta vie. ismini ta 
şıyan bu oyunun en mühim o
yuncuları Dolly Davies ile Vic 
tor Boucherin'dir. 

Gülünç sahneler dolu olan 
bu eserde zengin ve kibar ada
mın sefih bir oğlu vardır. Ba
nası bunu adam etmekten me
yüs olarak hayatını kazanmağa 
icbar için evden kovar. Otomo 
bilini satarak iş arıyan genç bir 
çok sanatlara girer çıkar. Bir 
türlü muvaffak olamaz, Bu es
nada bir genç kız görür. Kızın 
babası iyi gitmiyen işlerini 
ıslah için zengin bir adama kı
zını nişanlamıştır. lki genç bir 
birlerini severler. Fakat para
sızlık yüzünden evlenmelerine 
imkan yoktur. 

Bu esnada tuhaf bir tesadüf 
imdada yetitir. Kızı görmek i 
çin gittiği bir müzayede salo 
nunda randevu saatini takip 
için delikanlının eliJe verdiği i
şaretleri mezat memuru para 
farzederek beı yüz bir franga 
bir mobilyenin üzerinde kaldı 
ğını söyler. Genç şaşkın bir 
halde ne yapacağını bilmezken 
bir Amerikalı bu mobilyeyi bir 
milyon franga almağa kalkar. 
Böylece delikanlı zengin ola
rak sevdiğine kavuşur. Bu ko
medi bilhassa zengin muhtelif 
san'atleri beceriksizce tecrübe
si lavhalarile çok hoşa 2itmit
tir. 

Hollyvood's lsveçll yeni bir artist daha pldJt A.ııtrid 
Alljwn Bu lsveçllde bir az Greta Garbo'ya bem;ly~ mu? 

* * • 
Opera' da 

Fahişe 
Opera bu hafta Dolores del 

Rio ile Edmund Lov tarafın
) dan temsil edilen Fahişe ismin 

de bir film gösteriyor. Filmin 
ınevzuuna nazaran: 

Jerry Flangan İspanyol Li 
ta'yı Marsilya'nın bir barında 
tanışmış ve ona malik olmağa 
kafasına yerleştirınittir. Jerry 
barın sahibesi madam Pompi
ye'nin iyi bir müşterisi idi. Ve 
dam Pompiye kızını ona 300 
liraya satacağını vadetmişti. 
Fakat Lita Jerinin mevcudiye
tinden bile haberdar görünmü
yordu. Jerry onun bu kalaydi
sinden nihayet bıktı ve baıka 
kadınlarla eğlenmeğe batladı. 
Bu "başka,, bir Brezilyalı ka
dındı. Fakat bu sefer de Jerriyi 
sevmeğe başlamış olan Lita da 
kıskançlık baş gösterdi. Ve o
nun peşine takılarak nişanlan
dıkları bara gidip onları buldu. 
Düğün günü Lita'nın eski tanı 
dıklarından biri kendisini ku
caklamak istemişti. Bu arada 
Jerry içeri girdi ve Litayı kur
tardı. Fakat mücadele esnasın 
da Jerry adamı öldürmÜ!tÜ. 
Binaenaleyh, yakalanarak 10 
sene küreğe mahkiim edildi. 
Jerry artık Litayı görmek İste 
miyordu. Bütün bunlara sebep 
o idi. Ve üstelik de kendisini 
reddetmişti. Lita Jerry'nin aı
kından yanıyordu. Gidip onun 
mahkum olduğu adada gör
mek yegane arzusu idi, Yal
nız bu adada bir kadın ancak 
oradaki gardiyanlardan birisi 
ile evlendiği takdirde gidebi-

1 lirdi. Lita buna ancak bir feda 
1 karlık yapmak suretile çare 

1 
buldu. Ve evleneceği vadi ile 
PA~Gr isminde bir gardiyanla 
tanıştı. 

Adada Lita başka bir gardi 
yanın karısı madam Düran ile 
ahbap olmuştu. Lita ona kalbi 
ni açtı. Ve iyi kalpli bir kadın 
olan Madam Düran kendisine 

• 

Eliss Landi'nin yeni bir resmi 

yardım etmeğe karar verdi ve 
gidip Jerriye meseleyi etrafı 

ile anlattı. Jerry Litayi bir 
mektup yazarak Madam Dü
rana verdi. Fakat mektup Pi
yerin eline geçmitti. Piyer ken 
disinin aldatılmasına razı ol
maktan çok çok uzak tabiyet
te idi. Lita ile evlenip ona bir 
cehennem hayatı yatatmayı 
ve Jerry'yi de en berbat bir ite 
koymaya karar vermitti. 

Bereket versin tam o aralık 
adada mahkiimler isyan etmiş 
!er bütün gardiyanlan esir al
mışlardı. Fakat Jerry isyana 
taraftar değildi. Ve hükumet 
hüsnü halinden onun gerikalan 
cezasını affetti ve Jerry Lita 
ile beraber tekrar Marsilya'ya 
döndüler, lakin artık karı koca 
olarak. 

Sinema Haberleri 

<\' Franaada 1027 ıi ıesli ol
mak üııere 4530 sinema aalonıı 
vardır. Yalnız ariıte 212 sine
ma var. 

<\' "Hollyvood sesi,, isminde 
bir film vücude geti.rilmiıtir. 
Bu filmde Marlene Dietrich, 
Joan Crawford, küçük Doug
las, Ann Harding, Edmund 
Lowe, Robert Mongomery, 
Bob Steele, Lillyan T asbman, 
Carole Lombard, Niel Hamil• 
ton, Pally Moran, William 
Haines, Dorotby Cristy rol al
mışlardır. 

'!- Paramount'un bu sene se
nenin ilk altı aylık blançosuna 
nazaran, bütün masarif çıktık· 
tan sonra 143,200,000 frank te 
mettü hasıl etmiştir. 
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lstanbul 
Cetveli 
umu mt listede ya

pdan ve dün 
akşam gelen liste 
Aşağıdaki liate neşretmekte oldu

ğumuz umumi liate üzerinde İstan
bul gümrüklerinden ithal. olun~~ 
maddeler için yap~ ta~atn. i?tt
va etmektedir. Bu lıstenın hanemde 
lralan umumi liate maddeleri yalnız 
İstanbul gümrüklerinden ithal olu
nacaktır: 

Alakadarlann İatanbuldan ithal 
olunabilecek maddeleri tesbit ed~bil 
meleri için bu listeyi umumi liste 
lizerine tatbik enneleri Jizmıdrr. 
T . No T .saıUde K.t"Velde 

ı - A O 1 
2 - B O 3 
1 1 1 
2 - c o 1 
1 1 2 
2 - D O O 
2-A O 
31 .4$90 7626 
66 - A 4330 6266 
71 - c 50750 IJ8000 
89 643 1431 
97-A 2 9200 
106 - B 6000 16000 
107 - A 125 630 
B 2000 5000 
157 - B 85000 164000 
178 49000 232500 
188 92500 135000 
203 - c 612500 1337000 
205 10000 39000 
208 - A 48000 175000 
213 - B 12170 27370 
223 - A 70irtur 
227 1910 10000 
230 8000 13800 
260 800 525 
290 - B 36711 2250 
295 600 1110 
298 280 800 
305 - A 240 1200 
B 120 3100 
c 1800 680 
324 - B 127000 197500 
C- 66000 360 
D - 7000 67000 
328 - A 178600 192000 
B 99000 200000 
337 4500 2450 
341 - c 57000 136000 
359 - A 1730 2300 
366 - A 26000 68000 
B 38000 81800 
c 2726 
367-A 6163 
B 6060 

c 1521 
368-A 
B 
c 
369 
370-/ 
B 
c 
372 
373 
374 
377-8 
c 
381-B 
c 
D 
395 
400 
401 
412 
A, 1 
B, 2 
413 
414-A 
B 
417-A 
445-A,1 
447-A 
448 
449 
456 
451 
488-A 
B 
c 
453 
459 

'69 
472 
485 
488-J 
494 
496 
497 A,1 

2 
3 

B 
503 
503-A 
sos 
520 

A 
521 
522 
523-~1 

2 
530 
531-A 
532 
533 
534 
535-A 
536 
538- .. 
B, 1 

2 
c 
D 
H 
v 
2 

541-A 
B 

M3 
:;.ıo - s 
551 -A 

B 
562 
563 
574-B 
577- B 

1490 
5080 
1922 
3394 
3028 

640 
5000 
8477 

100000 
16000 

1800 
70000 

160000 
1200 
900 
500 

1000 
472 
967 
6000 

11000 
20000 
98000 
14000 
20000 

650 
810 

2 
1350 
1000 
1000 

960 
1080 

o 
100000 
14000 

3370 
2057 
28562 
3761 
US40 

153844 
1900 
2595 

15960 

898 
1645000 

131595 
532123 

7423 
42277 
11147 
31517 
'70997 
28864 

922 
13830 

4030 
242 

5482 
Z3218 
2297 
2091 
790 

1663 
23549 

3172 
10604 

795 
15000 

100000 
464 
858 

26000 
10200 

8727 
1427 
2899 
5000 
3260 
1080 
6000 
5000 

11000 
6000 
1000 

19000 
7000 

137500 
25000 
6000 

16000 
287300 

1850 
1500 
800 

1000 
10000 

1869 
10000 
40000 
20000 
15100 

8000 
12000 

1460 
2132 
3000 
1500 

25000 

300 
1500 

o 
137000 
24000 

8154 
4913 
42700 
14762 
9891 

148726 
20792 

1559 
29000 
1805 
2920 

761 
JOktur 
yoktur 

34851 
320158 

4623 
21654 

277900 
255000 

317 
12239 

1287 
9302 
2509 

540 
3941 

69600 
1940 
2115 

573 
3768 

23966 
4583 
1069 
688 

3000 
160000 

1000 
800 

70000 
26000 

MiLLi J:;T PERŞEMHt: 19 TEŞRiNiSANi 1931 

·· ~ Bir buçuk ay içinde memlekete girecek ve girmiyecek şeylerle 
idhali tamamen menolunan eşyanın listesini neşrediyoruz •• 

Aşağıdaki kontenjan listesi Teşrinisaninin 15 inden Kanunu
evel sonuna kadar müteberdir. Listede hizalarında (giremez) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete ithalleri süreti kat'iyede 
menolunan maddelerdiır. 

Hizalarında (O) görülen maddeler yalnız o ay zarfında mem 
lcketimize bu maddenin giremiyeceğini gösterir. 

Teşrinisani ve Kanunuevel cedvellerinde göriilen rakkam
lar o maddenin bu ayın iıkinci nısfmda ve gelecek ay zarfında 
memleketimize kaç baş, kilo veya tane gireceğini göstermek
tedir. 

Tarif• No 

253 TUtOıı · 
A-Yapnlı: 
B- KıyrlmJf 
C - Alur tlltfhıll 

254 Sigara: 
A - Yaprak sigara 

ifütün, tönbeki 

B - Kcailmit veya lı:ıyı1mıf tltttlnaen 
255 Enfiye: 
256 TUtlln uaresl. 
2'7 T&nı..-· . 

Fidan 

~; - ... 
.; ii 
11 
• u . ~ 
• • :.:-• 

Giremez 
Giremeıı: 
Giremez 

60 
Giremez 

258 Yq alaç, fidan 'le.., kalemleri 2135 12800 
259 Dikilmit veya kopanlmıı tue çiçelr ve taze çiçek lr8k:lc

ri w qılar (arlı ft lr:aıplann uk:leti dalılldir) 
2GO Ot (Her nm): 

A-Yaı 
B-Kuru 

261 Saman ve ltbu tarifenin calr mahallerinde zikredilmeyen 

9290 

Giremez 
GirC!JM'z 

kuru yaprak, yosun ve aai~ Giremez 
2C!Z Kanapc otu (kttn vejetal) 2600 UOO 
263 Kaımt: 

A - Ham biçilmiı veya yanlmıı 
ı -Adi kamıt 
2 - Hezaren kamıp, hint lramıp (Bambo) rotcn lramıtı 

27 o 

Tarife No 

devresi kırk santimi tecavilz cdenlu kereate addohınıır.) 9000 8 
86300 283 Kömür (Par~, toz ve kalıp şeklinde) 147000 

284 Kereste : 
A - Me§e, ceviz, karaağaç, şimşir, ıhlamur, dip.udalr, 
limon, zeytin: 
1 - Müdevver. 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiı veya yarılrnı~ 
4 - Rendelenınit veya ~balanmıg 
B - Tik ağacı: 
1 - Müdevver 
2 - Dört köşe 
3 - Biçilmiş veya yarılmış 
4 - Rendelenmiş veya Iambalanmıı 
C - Şirin, abanoz, maun, pelesenk, demir hindi Ti •ir 
mümasili gayri mevcut ecnebi ağaçları: 
1- Müdevver 
l - Dört köşe 
3 - Biçilmiş 
4 - Rendelenmiş 
D - Çam v.e. ağaçlar : 
1 -Müdevver 
2- Dört köse 
3 - Biçilmiş 
4 -Rendelenmiş 

285 - Kaplamalık ağaç: 
A - lki milimetttye kadaı 
B - İki milimetreden yukarı: 

286 Parke tahtaaı ve kontr plak..• 
A - Yapııtınlmaıruş 
B - Yapıştırılmış 

287 Ağaç travera 
288 Ağaç talaı, aaman: 
289 Hazırlanmış fıçı tahtaııı 
290 Ağaç fıçı : 

no 90001 
Giremez: 
Giremez 
3 150 

Uireme.z 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

1200 1800 
Giremez 

o 1060 
Giremez 

o 
1040 

7a 
o 

24 
o 

1!15 
ll400 

1800 

9050 o 
1700 9000 

o 3381 
Giremez 
Giremez 

o 
7350 

330 
4500 

ve sair kamııtar • 
B - Cilalı, tan, ve ftllkli, boyalı ı 
l - Adi kamış : 

255 

Giremez 

A - Yirmi beş litreye kadar 
B - Yirmi beş litreden fazla 

291 Ebniye ve 9Cfain için ağaç: 
66 A - 284 üncü numaranın (A) (B) (C) 

muharrer ağas-Jardan , 
fılrralannda 

o 2130 

2 - Hezaren kaınıJr, hlnt kamıp, hint kanıttı (Bambo) 
roten kanıttı ve aair kamışlar 

264 Mqrubat için kesllmiı ekin aaplan (Kiğrt ııarğıların 
ve iç kapların ukleti dahildir). 

265 Kaba haaırlık au ve aarğı için hububat eaplan ve aUpur
ğeotu : 

266 Molıilye ıcıpet •e e§Y3yi eaire imaline aalih ağaçların 
ve ne '.la tatın çıubuk, kabulr, yaprak ve lifleri ve sair az-
lar: 
A - Roten, hurma ve aalr ağaçlar: 
1 - Ham biçilmit veya yarılmış 
2 - Cilalı, l:ıke, vernikli, boyalr veya beyazlatılmış 
B - Söğüt ve ıhlamur: 
1 - Ham biçilmiı veya yanlınıt 
2 - Cilalı, ilke, vernikli, boyalr ve yahut beyazlatı.Jmiı 

267 Korozo koka cevizleri 
268 Ödağacı, amber kabuğu 
269 Çöğen, misvak ve yıkanmakta milstamel lif 
270 Fabrika ve imbiklerde !ıhı! olan nebati kfüıpe, poea, ve 

tortfilar ve tarifenin baıka mahallerin<Je zlkredilmiyen 
nebatat ve döküntüleri 

Tababette müstamel nebatat 
271 Tababette m~tamel nebatat (her nevi her şekilde): 

A - t pcka, idrastia 

B - 28 inci numaranın (D) fılı:rMmda muharrer ağaıı-

16 120 
lardan '1350 4500 
C - Bunların kakmalı, oymalı, eilili, lllre, reCmli Ye Ai
reli olanları 

o 49 292 AhJap kurma ev !erin bal&dald numa.rada muharrer aba
mın dan maadası 

Giremez 

20 11 293 Her nevi ağaçtan sandıkçı mamulltı : 

800 
184 

1050 
680 

Giremez 
o o 

460 o 
Giremez 
Giremez 

Giremez 

A - Kutu ve mahfazalar (Hacmi yinni bq untlmetıe 
mik'abma kadar yirmi beş santimetre milr'ahından fu
lesı sandık addolunur) : 
1 - Zikıymet meadinle mürettqı 
2 - İçi veya dışı veyahut her iki tarafı safi ipek veya 
mahlCıt ipek mensucat ile kaplı veya sedef milretteıp veya 
kakmalı '-eya oymalı 1 

.Jtreme:r 

3 - Deriden gayri mevat ile kaplı veya kapsız veyahut 
deri ve sair adi mevat ile mürettep ve gayri mürettep 
B - Sandık: 
J - İçi veya dışı veya ber iki tarafr saft ipek veyahut 
mah!Cıt ipek mensucat ile kaplı veya sedef ile mürettep 
veya kalrma veya oymalı 
2 - Deriden gayri mevat ile !raplı veya kapsız veyahut 
deri veya aair adi mevat ile mürettep ve gayri mürettep 
3 - Adi eşyayı ticariye sandıklan ve kafesleri (Demir 

Giremez: 

t 

13 

7 

çemberli ve rendelenmiş olanlar da dahildir) 419 
294 Her nevi ağaçtan kasnak ve fıçı çemberinden maada çem

berler . • (Mevadı saire ile mürettep ve gayri mürettep) : 

1116 

Tarife No ~IJ'•aın cinai 

1 - Sade veya au, kamış, pamuk ve keten mensucat 'ft 

eair mevadı adiye ile mürettep 
2 - Deri veya muııamba ile mürettep 
S - Safi veya mahlftt ipek, her nevi kadife, yün 'le at 
lrılmdan meneucat veya halı ile mürettep 
4 - Oymalı, kakmalı, mozaiki, bakır ııe erir meadinden 
tezyinatlı olanlar (Mevadı saire ile mürettop olawı ol
masın) 

Oyun alat ve edevatı 
310 Ağaç bilardo 
3ll Tavla, satranç, domino, dama v.s. 

A - Çilili, cilf.sr&, boyalr, boyuu 
B Oymalı, eedcfli, lralnnalt 

312 Teniz, kriket, golf edcntr ı 
A - Ralı:oet 
B - ıSairleri 

Haurcı ve aepetçı mamWab 
S13 Ağaç kabuğundan, çubuğundan, ııerinden, kölnen, pJı. 

dan umandan otan :J'llıll•lmıt ip ve ballt 
Sl4 Hasır: 

A-Boyaaı& 
B- Boyalı 

su Şapka imaline mahcu. haaır 
A- ipekli 
B - Mevadİ eaire iJ.e müre1 

116 KUfe, zenbil 
317 Sepetten, lmtuculuk, aandılrçılrk mahfuacılık -·lltıı 

A Zikıymet maadinle mUrettcıp 
B - Deriden ve aair mevırtla lıaplr veya lıçua 

818 Sqıct mahllya: 
A - İpekten veya pek mcnsbatlı 
B - Mevadı •ire ile mürettep veya gayri mlhutep 

31!1 Denb: pabucu, halı silJre.ceği, gazete çubuğu (portjurna) 
ve tarifenin ba~lıa yerlerinde zikıedilmiyen eair -
petçi ve hasırcı mamıı!Atı (mcvadr saire ile mftıettıep 
olsun olmasın) 

820 Ağaçtan, lıamıttan baston, §<'IDSiye w kamçı defnclrlerl 
ve saplan ve balık kaınııı: 
A - Taslak veya boyalr veya ciWr ftJa lllke 
B - Sedef, ııellüloit, galllit ve cımali ile mUrettep 
C - GilmÜf, bağa, fil.dişi, kehlibar, siyah kehllbar ile 
mürettep 
D - Altuıı wya plltin veya zikıymet ta§brla mürettep 
H - Mevadı adiye ile mikettep 

321 Sazdan, samandan, ve zlkredilmiyen sair mevach oeba
tiycden şapka ve sair ba~ıklar (erkek w. 1raduı. ve çocu1ı: 
için): 
A - Panama hasırından tamam veya tea1alı: Adet 
B - Saireden (kağıt şapkalar dahildir) 
l - Taslak (floı) Adet 
2 - Tamam Adet 

322 Yelpaze (mevadı adi'J"C ile mürettep ol.., olmMm) kilo 

Kağıt ve mamulab 
323 KSğrt imaline aalih mevadı iptidaiye: _ -· 

";; .3 
fi:!! 
·~ e .. 
1~ 
~1 

o 

7 
Giremez 

o o 

Giremez 

Giremez 

2 
o 

10 
1 ~in 

lı. 

o 
o 

1 
10 

ıoı 
o 

31.ttme& 
ıs t6 
35 16 

o 
1 

Giremez 
o c 

o 

a 
o 

o 
o 
o 

o 
12 

15-

o 
o 

o 
~ 
o 

il 
21 

llıa 
O din 

A - Her cins paçavra, ip, halat, ve eair kabili nesiç mo-
vat ve ldğıt ve mukavva hurdalan Gittftı~z: 
B - Sellüloz ve her nevi mcvadı nebatiye hamıuıı (bo
yulatılmış , beyazlatrlm;wnı" boyanmrı, yat ve kuru): 

•iri 
llıu 
dir 
liu 

324 Sarğ11ık kağıt 4450 25000 
A - Metro murabbamın aıkleti otuz grama kadar 1200 3600 lı;, 
B - Bunların matbu veya resimled olanları 254000 395000 iıı 
C - Metro ImKabbaınm sıkleti otuz gramdan yukarı 139000 366 rııe 
D - BunJann matbu veya rC9imleri olanları ll800 138000 

325 Katranlı, asfaltlı ve mümasilleri yahut lüi mevat ile mll.ret-
B - Likopot, poligala, ağarağar, çavdar mahmuru 
C - Kınakına kabuğu, saparna, ravent, jalapa 

268 
161 
283 

o 
13 

182 
A - Makina ve kalbur için 
B - Saire için 

o 
:ı 

tep ııarğılık kAğıtlar 154 15 
326 Abajur (kre.p) ldğıdr 1180 

S 327 Sellofan, jeloz kağıdı ve mukavvaaı ve mamulltı 
o 

358 i d;; 
~ir 

8 1ıı. 
D - Ciğer otu, biyarşembe, japorandi ve tababette mlle-
tameJ kök, çiçek ot yaprak, yaııu.n çöp filiz 1738 1343 

1 
Müatahaelatı nebatiye 

272 Nebati boyalar: 
A-Kına • 
B - Kırmızı nebatt 
C - Ağaç, kök, yaswı boyaıa, 

273 Çivit, tabii 
274 Tahmr nebatt 
275 Tarifede olmayan aair nebatt boyalar 
276 Dcbağatta müstamel mevaddı hayvaniye ve hlllaealant 

A - At kestaneııi kara, sarı 
B - Mazı, Samak, rodol 
C - Kuru hillasalar 
D - Mayi hulasalar 
H - Müstahzarat huaueiyel lrimyeviye 
V- Palamut 

217 Reçineler, zamlrlar: 

l586 4324 
Giremez 
900 32 

o o 
o o 
o o 

o o 
o o 

58600 195000 
1730 7000 

310 570 
Giremez 

A - Günlülr, zamk ar.ıbt 1170 1400 
B - Sakrz 2871 667 
C - Terebentin 20 o 
D - Afyon Giremez 

H - Jalapa, lılramana o 177 
V - Kitı;e o l 
Z - Çadıruşağı 50 108 
H - Kolofan _ 4720 1480 
T - Tarifede gay.ri mezlrOr sair reçine ve amlrlar 680 1750 

218 Yapıştırmağa mahauı müstahzar zamk (mayi macun) (iç 
kaplarmm aıkleti dahildir) ' 1340 

279 Pe! ~ıenkler: 
A. - Aselbent, bom dö kanada tolü ve melrke pele.en.k:l&
rı o 

2160 

o 

295 Her nevi ağaçtan dokumacı silindiri, tarağı, iği, masura.aı, 
mekiği, tezgAhı, çıkrı ve hemevi makara ve emsali (me-
vadı saire ile mürettep ve gayri mürcttop) l20Q 

296 Her nevi ağaçtan kaba alat ve edevat ve kaba mamııllt 
(mevadı saire ile mürette,p ve gayri mürettep) : 
A - Kürek (fırın, toprak, kayık ve saire için) trrmık, 
yaba, sapan, döğen, semer, su çıknğı ve dolabr ve ııan'at -
klr tezgfilıları ve emsali kaba mamulitı 650 
B - Amele ve ean'atkirlara maluıus alat ve edevat sa.plan 48 
C - Tekne, havan, et tahtası ve sair kaba eşyası bcytiyc S 

297 Her nevi ağaçtan kaşılr, eıgara ağızlığı, pipo, kalem sapı, 
kiğtt piçağı, kağrtlık, aaç imalı ve emsali : 
A - Mevaddi adiye ile 149 
B - Zukrymet maadinle 2 

298 Ağaçtan alatı fenniye 280 
299 Ağaçtan ve ağaç cevizlerinden mamul dUlzne toka v.e. 

A - Cilasız ve boya11z -
B - Cililı, boyalı, yaldızlı 

300 Ağaç kalıplar 
301 Ağaç ııun'l aza 
302 Ağaç kundura çivisi 

o 
137 

4 
o 

450 

ZJIO 

875 
113 
35 

1118 
s 

1600 

6S: 
178 
137 

o 
920 

A - !Uğıt ve mukavva 
B-Mamul!t 

328 Matbaa k&ğıdı ft iı:oeeilmemiı yazı lrtğtdıt 
A - Adi matbaa lriğıdı 
B - Kesilmemiş yazı kağıdı ve iyi matbaa klf>dr 

329 Kesilmiş yazı kağıdı, lıiğıt zarf kilo 
A - Beyaz, renkli, cizgili, yaldızlı 
B - Matbu, rHimli 

330 Kopya kliğıdr: 
A-Adi 
B - Kömür lriğıdı 

331 Resim, sünger, süzgeç, ldğıdı 
332 Camlı, zrmparalı, kwnlr lriğıt 
333 Cam klğıdı 
334 Sinek kağıdı ve emsalı 
335 Hatıeas kağıt: 

A - Fotoğraf için . 
B - Hendesi işlerde müstamel ft Saman ldlıdı 

3315 Taş nya hurufatla baeılmıf YeJ8 yaıı:ılauf ı 
A Fatura, çek, pusula "*· 

z 
Giremez 

' 
!158000 288000 
149000 300000 

18000 
20 

t660 
720 

SS20 
1730 

31 
170 

750 1~ 
870 13800 

303 Ağaç kibrit çöpü 
304 Esliha kundağı ' 

B - Defter kağıtı veemaali 
Giremez 337 Mücellit kSğıdı 

O O 338 Duvar kağıdı 

52 
33 

'500 

100 
6' 

4550 
305 Mantar ve mamuli,tı ı 

A - Ham, toz ve krrmt. 
B - Temizlenmemiş 
C - Tapa v.s. 
D - Yüzmeğe mahsua mantar 
H - Tapa v.s. maadinle mürettep 

306 Ağaç çerçeve aksamı : 
A - Perdahlı, perdahsız, boyalr boyasu: 
B - Kabartmalı, kakmalı, lake 

Fırçacı mamulab 

34 2400 
120 6100 

1300 1360 
Giremez 
120 132 

810 
us 

215 
387 

A-Yaldızlı 
B - Sairleri 

339 Oyun kağıdı 
340 Sigara kağıdı: 

A- Yaprak 
B-Defter 
C - Boru (Tüp) şekliıW 

341 - Mukavva : 

n 
200 
107 

1584 J!IJ 
Glremc:ı 
Giremez 

A - Arduvaz talrlidf Giremez 
B - Tazyik edilmiş 36 ı 

B - KopahU, fiyoravantı, opodeldok ve tirankil pele 
aenkleri 
C - Tarifede gayri mezkftr sair ıpelesenkler 

il e 307 Fı~ ve süpürge: 
C - Cilasız adi mukavvt 87000 2040()1) 
D - Katranlı, a11faltlı, krumlu veemsa1i dam ve argr lçiıı 
m_u~a~lar 4330 2'1300 

280 Zift ve sanay~de mUataınel neb~ti katran ve katran yağı 
(tababette m~tamel katranlar ıspençiyart faslında ve ma-

o 8 A - Temizliğe mahsus (Saplı ve sapsız) 
l - Çalıdan, samandan ve sair nebattan 120 

o 
o 

40 

342 Cılalı al;.. mukavvalar (beyaz veya bir renlrli): 
A - Metre murabamm aılıleti iki yUz gramdan UçyUa 

deni katranlar madeniyat faslındadır) 2120 1000 

Sellüloit ve emsali Plastik mevat ve bunların 
mamulatı 

281 Sellilloit gallllt, veemsali ve bunlann mamulitıı 
n - K?lçe, levha, çubuk, yaprak, boru 2210 1240 

CB - Zıkıyme~ meadin ve taşlarla mürettep mamulltr 1 4 
- Mevadr eaıre ile mürettep veya gayri milrettcp ma. 

mıılltı. 

Ağaç mamulatı 
282 Odun ve yonga (tulü iki metroyu v<0 kaim kısınmm 

664 25230 15000 D 621631 666-A 20010 14000 H '08634 B 1200 10000 v 423 c 2000 6000 697 3734 D 6000 13000 698 3597 H 6000 45000 700-B 8000 v 30000 65000 703-B 8024 667-A 7000 5500 v 1000 8 3000 2000 704-A 800 c o 240 B,3 500 H 1000 1500 c, 1 500 668-B o 165 3 200 669-A 200 o 4 2727 c 10000 14000 706-A 4000 695-A O ithali memnu 2 50 B 459936 5163997 c 352 

lll 286 

140934 
337187 

3013 
26000 
75000 
10000 

1134 
1800 

o 
904 
399 
484 

4000 
8000 
304 

1455 

2 - Kabili neşç elyaftan ve mensucattan 8 
3 - Madeni tellerden o 
B - Her nevi resim fırçaları (Saplı "" capsız) ı 
C - Hayvanat kıllarından veyahut hayvanat killarlle ne
bati elyaf ve mevattan. karışık veya madeni telden vey .. 
but mensucattan sanayıa ınalıeua fırça ve aüpürgeler (Sa.p 
lı ve sapsız) 
D - Elbise ve tuval~ fırçalan (Hayvani ve nebati lifler
den meMucattan, ~enden, madeni tellerden ve aaireden) 
1 - Altmdan, p!Stınden, ,gilmüıten veya bwılardan m~ 
<rettej) veya mine 
2 - Fildişinden, bağadan, sedeften, kehlibardım veya 
bunlarla mürettep 
3 - Sellüloit, galıllit ve sair plastik mevattaıı, al>auoa 
ve pelesenk ağaçlarından ve nikelden 
4 - Mevadı aalreden 

308 Elek ve kalbur: 
A - İpekten veya mahlftt lıpelrten 
B - Beyğir kılından 
C - Sair ınevattan 

Mobilye 
309 Ağaçtan mobilye: ezcümle : Kanepe, sandalye, dolap, ma-

sa, y_azıhane, elbıse askısı, raf, .paravana, ve ısa.ir eaaar 
beytıye ve aksamı: 
A - Eğilmiş ağaçtan (Sade, ya örillmils '\l'Cya ınevadı aal 
re ile mürettep) -

2111 865 

" o 

Giremcs 

Giremez 
183 356 

Giremez 
Giremez 
Giremez 

grama kadar 10000 26700 
B - Metre murabbamın aıkleti üçyilz gram ve ondan yukarı 

343 Saiı'. ~uk.a~alar (Ya.tdizlı, iki veya daha ziyade renkli 
den, fıldişı ve emsali talrlit edilmiı veyahut tazyik ile nalı 
solunmus veya mattıu mukavvalar 28600 53MO 

344 Maşenfn gayri mukavvadan kutuculuk, aandılrçılıl; 
mahfazacıhk eşyası ve bonı: 
A - Zi.kıymet meadin ile kaplı veya mUrettep Gireme:ı 
B - İçı veya dışı veyahut her iki tarafı ipek ve 8UD'l lpelr 
veya mahl(lt menaucat ile kaplı olup adi meadin •eya 
IDC'fadı saire ile mU~ veya gayri mürettep 22 
C - perinin gayri mevat ile kaplı ka.paııı: veyahut deri 
ve •.aır_mevat lle mürettep veya gayri milrettep 500 l)lf 

3'5 Ketıı~ş m~kavvalar (Matbu, gayri matbu) ezcUmle: 
kaııtyızıt, bilet, etiket , kartpostal (resimli, resimsiz) 
takvımarkaları, fotoğraf ınarkaJan. Jiateler .,. amali ııaU 
kesilmiş mukavvalar: 
A - Mevadı mire ile mürettep 27 
B - Mevadı saire ile gayri mürettep 500 

3411 ~.aş.e mukavvadan m:unut eşya ezcümle: ııandık, kutu, 
tutün tasba~sı, tepaı, düğme, mim çerçevesi, aJbUm, raf 

378 
glf 

ınasu ra ve saır e1y& : ' 
A Zik'!"'Ct meadin ile kaplı ""ya milrettep Glttmez 

'!3 - İçı veya dışı .veyahut her iki tarah aafi ~pek ve MJn'r 
ıpek vey~ ınahJCıt ıpek mensucat olsun olmasın) o 
C - ~ıden ~yri ~vat il ekapli ve kapsız veyahut deri 

o 

1 - Vernikli, ate~le mahkCık (Prograve) lake 
2 - Diğerleri 448 

o 

v~ aaır meva.t ıle murettep veya gayri mürettep 400 

0 347 Kıtap ve gayrı mevlaıt mecmualar (Türk lisanı ile yazıl-
i mış ve tabedilmiş, citli ve ciltsiz) 

B -- Diğer ağaçlardan: o 

)e.tı 

lıııı. 
di 
liut 
ltn 



irin i sahifeden geçen yazılar 

-. -! ! 
lstanbul için 
Hususi liste .... 

• i ... 
:1 
: ! (Ba~ı 1 inci sahifede) 

"- Hükfunetin aldığı tedbiri biz 
!Ok yerinde buluyoruz. Malüm oldu
ğu üzere ltalya hükümeti de buna 
benz.,,. bazı tedbirler ittihaz ebnek 
<aruretinde kalmışb. Ayni tedbirle-

. ' ı.ıı., 

sos 

re, lngiltere hükümeti de bil§ vur
O 'nak Üzeredir. 

Hükümetin ithalab tahdit ebnek 
len gayesi milli parayı müdafaa et
llı0ktir. Para düştüğü eibi her feY 
de onunla beraber düşer. Vatandaşın 

• ttbindeki 10 lira bet liraya iner. 
Piyasada çok tayanı dikkat bir 

10 damping hüküm sürüyordu. Bu dam 
1 Ping devam etseydi piyasa batacak

tı, 

ı Tediye muvazenesini korumak i .. 
10 Çin bütün devletlerin müracaat etme 

ie mecbur kaldıkları bu tedbire da
~a uzun zaman lakayt kalmak kabil 
değildi. Şimdi dikkat edilecek blr 
ıııo.ele vardır: ihtikara mani olmak! 

Bazı tüccar, elinden çık:ıracağı 
01 llıalı, kolaylıkla yerine koyamayaca-

0 iını düşünerek saklamak isteyebilir. 
Bu, şüphe yok ki bir ihtikardrr. Ha
)at, bu yüzden bir gün ani surette 

16 Pahalılatabilir. Tahdit neticesinde 
16 tüccarın yapbğı ciro muameleai aza 

lacaktrr. Fakat buna mukabil, tüc-
b tat-, kendiıini ekseriya m:işkül vazi-

11 )ete dütüren yüksek 11parişlerden 
kredisini muhafaza edecektir." 

~ 

/htikdr teşebbüsleri 
Zahire Borl85ı umumi katibi Dr. 

Nizameddin Ali Bey, ihtikar ihtimal
ler; etrafmda tunlan aöylemi,tir: 

"- Yeni eümrük tarifesinin tat
biki ile hasıl olan vaziyete tenkitkar 

e birgözle bakanlann bir enditeleri de 
o tı..dur: ihtikar! Vakıii. eümrük tahdi 

dinden sonra fiatlerin artmalı doğru 
O bir netice olmakla beraber gümrük 
o '-rifelerinin tahdidi o suretle yapıl-
0 ~kta ve Of ya nevileri o suretle in-

tihap edilmektedir ki yeni vaziyetten 
sonra memleket dahilinde birçok sa
~ayi tubeleri yeniden açılacak ve 

O llıevcutlan da aynca inki§Bfa maz. 
lıar olacaktır. Bu sebeple hariçten 

$ telen emtianın ya aynının veya mü .. 
İl ı.bihlerinin memleket dahilinde i
O "'.•I edildiklerini gÖreeeğİ.z. Tahdi-

~ın e§ya fiatleri üzerine nedret te
••ri yapmasına bu ıaretle mini olun 
~uı olacak ve memlekette qya -
dırlesmeyecek, belki çoğalacaktır. 
Bu itibarla tahdit neticesinde e§ya 
llıiktarı nedret kespedeeek ve fiat 
>iikselecektir mütaleası Yarit olma-
l>ıak icap eder. 
. ithal edilmiyeeek olan emtianın 
~r kı mı esasen lüks maddeler oldu
cu için bunlardan tamamen vazgeç
llıek ııek ala mümkündür." 

Ahsen Beqin fikirleri 
O Diğer taraftan Ziraat bankası mü 

58 ~~~Ü Absen Bey, alınan tahdit ted
ırıne d.Ur •u mütaleada bulunmut-

ltır: · 

Sanayi erbabı 
fdemnun! 
. , Reisicumhur Gazi Mustafa 
, •. Kemal Paşa Hazretlerine: 

Memleket iktısadiyabru korumak 
yolunda aziz hükümetimizin ittihaz 
buyurduğu son karardan mütehas
sis ve minnettar olan erbabı aanayİ 
payansız şükranlarını büyük halas
kara arzeder. 

Başvekil .ismet P.ş. Hz. ne 
Memleket ikbsadiyabru koruyan 

cezri karar karş11ında heyeti umu
miye halinde içtima eden erbabı sa
nayi büyük hükumeti temsil eden 
yüksek baıvekiline tanzim ve min
netlerini arzeder. 

C. H. Fırkası grupu riyaseti 
celi/esine: 

Türk lkbsadiyatmı büyük bir du
renı!işlik ve vukuf ile koruyan ve bu 
uğurda ittihaz ettiği yüksek karar 
ile milli serveti bu topraklara bağla
yan yüksek hükiimete ıükran için 
heyeti umumiye halinde toplanan 
Sanayi Birliği aziz fırkaya bu karar 
name ile uhdelerine düşen vazifeyi 
ifa için son haddine kadar çalışacağı 
nı ve İkbsadi mücadelenin pişdan 
olacağını kemali hürmetle arzeder. 

lktısat Vekili Mustafa Şeref 
Beyefendiye: 

Aziz heyeti vekilenin yüksek ka
rarından mütehaB1is olan erbabı Sa
nayi minnet ve şükranlarını arzec1.,... 

Maliye Vekili Mustafa Ab
dülhalik Beyefendiye: 

Memleket iktısadiyabnı koruyan 
yüksek karra erbabı Sanayi müt&
feklôrdir. 

Sabık Y eniköy bele
diye müdürü 

BURSA 17 - Sabık Yeni
köy belediye müdürü ile mü
hendisi aleyhinde latanbul be
lediyesi tarafından vazifelerini 
aui is ti mal noktasından açılan 
ve rüyeti ıehrimiz mahkemele
rine havale edilen dava bitti. 
direr ay hapislerine ve emane
te yaptıklan zarar, beş bin lira
nın her ikisinden tabıiline ka
rar verildi. 

Yeni Afyon valisi 
AFYON KARAHISAR, 18 (Mil

liyet) - Yeni Afyon valisi Fevzi B. 
tchrimize gelip Belediye reisi Hü
seyin Beyin evine müsafır olmuttur. 
Fevzi Beyin buraya tayini umumi 
bir memnuniyetle karfılanınıttR". 

-------·~~-~-·~~~-~ 

Tiyatro, Sinema 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

(Başı 1 inci sahifede) 
vekili. Saracoğlu Şükrü Bey, al 
dığımız hususi malfunata naza 
ran, balen Şikagoda bulunmak 
tadır. Saracoğlu Şükrü Bey A
merikan mahafili aliye ve mali 
yesile temaslarına devam et
mektedir. Şükrü Bey Vaşing· 
ton sefirimiz Muhtar Beyin de
laleti ile Amerika Reisicümhu· 
ru M. Hoover tarafından kabul 
edilmiftir. Saracoğlu Şükrü B • 
temas ettiği mahafilde büyük 
bir hüsnü tesir uyandırmıştır 
ve ziyaret ettiği şehirler bele
diyeleri tarafından şerefine res 
mi kabul verilmektedir. Şükrü 
Beyin seyahati daha bir buçuk 
ay devam edecektir. 

Memlekette 
Manisada kuraklık 

ve mücadele 
MANiSA (Milliyet) - Bu

rada tiddetli bir kuraklık bü
küm sürmektedir. Bizzarur 
kuru araziye tohum eken çiftçi 
!erin bu günlerde yağacak bir 
yağmura eşeddü ibtiyaçlan 
vardır. Kuraklığın devamı do
layısile görülen tarla farelerile 
teıriniaani 931 den itibaren ya 
pılmakta olan mücadele netice 
sinde hemen kimilen denecek 
derecede farelerin itlafına mu
vaffakıyet basıl olmaktadır. Fa 
re mücadelesi yapılan saba vi
layetin Manisa, Turgutlu, Sal
kımlı, Demirci, Kırkağaç ve 
Soma kazalandır. Her tarafta 
mücadele devam etmekte ve 
teıriniaani gayesine kadar te
mamii imhası için çalııılmakta 
dır. 

Bağcılık mütehassısı 
raporunu verdi 

MANiSA (Milliyet) lktıaat 
vekaletince celbedilerek viliye 
timiz dahilinde tetkikatta bu
lunduğunu bildirdiğim Ameri
kalı müteba1111 M. Nogaro ahi 
ren vilayetimiz dahilinde icap 
eden tetkikatını yapıp bitirmit 
ve raporunu tanzim edip vekile 
te göndermek üzere lzmire ait 
mittir. 

Farelerle mücctdele 
MANiSA (Milliyet) - Mm 

taka zirai mücadele müfettifi 
Nadir Bey fare mücadelesinin 
kesbettiği ehemmiyet dolayıai

ı 

Vapur Mücebhizi NAiM BEY 
İstanbul-İzmir vehmir-İstanbul ara 
sında muntazam seri haftalık posta 

ADNAN lüks vapuru 19 Te§rini
sani perşembe günü saat 17 de Ga
~ata rıhtımından hareketle 1 inci 2 
inci sınıf ve yataklı 3 üncü sınıf 
yolcuları kabul ederek doğru İzmi
re hareket edecektir . 

::;eyabat müddeti 20 saattir. Bü
y:ik otellerdeki her türlü esbabı is
ti>:a1ıat mevcuttur. 

ADANA vapuru ı9 Teşrinisa

ni Per~cmbe günü ak.1.ımt Sirkecı 

uhtımından hareketle Çanakkale, 
İzmir, Küllük, Bodrum, Fethiye, 
Antalya , Alaiye ve Mersin) e a
zimet ve avdet edecektir. 

Ta! :t:Jat için Ga~ .:ı~ -ı ,::,ite Fransez 
No ı3 de Kain Şar! Şuma acentası 
na müracaat . Tel. B. O. 104ı. 

SEYRISEF AIN 
Mcrkea: acenta: Galata Köprü ba

ıı B. 2362. Subo A. Sirkeci Mühür. 

dar sa.do baıı 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(ANKARA) 19 Teşrinsa

ni perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(ÇANAKKALE) 20 Teş

rinsani Cuma 10 da Ga
lata Rııhtımından \kalkar 
lar. 

Seyyahin salonu dahilin
deki altı numaralı vitrinin 
kira bedeli haddi itidalde 
görülmediğinden ve 11 nu
maralı vitrin ile nhtııın ü
zerindeki kulübenin müza
yedeleri temdit edilmiştir. 
İhaleleri 19-11-931 saat 17 
ık. (3831). 

Beyoğlu Sulh Mahümesinden: 
Temamına (3SOO) lira kıymet tak· 
tir edilen Galatada Kılıç Ali soka
ğında a) 86, e) 100 No. Ju bir ha;> 
mağaza ile tcmamma (2SOO) lira 
taktir edilen yine Galatada Çöplük 
İskelesi eokağında (3, S, c) 3, S, No. 
1u diğer bir mağaza izalei şiyu ne· 
ticesin.de açık artıımaya konmuı ve 
şartnamesi 20-11-93ı tarihinde sa
tış memuru odasına talik edil
miştir. MezkQr mağazalar 22.ı2.93ı 
tarihine müsadif Sah günü saat 
ı5 te açık artırma ile satılacağından 
artırmaya iştirak etmek isteyenler 
yüzde 7 ı/2 teminat irae etmeleri 
ve fazla malfunat almak isteyenle
rin satış memuruna müra-caatları 

ilan olunur. 

·~v• 

Üsküdar altıncı icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve pa
raya çevrilmesi mükarer Konsol 
Ayna Kilim Oda takımı Yazıhane 

Duvar saati Karyola ve saireonin 
22-11-93ı tarihine müsadif Pazar 
günü saat 10 • 12 ye kadar Üsküdar 1 

da Bitpazarında açık artırma sure
tile satılacağından talip olanların 
hazır bulundurulacak memura mü
racaat etmeleri ilin olunur. 

Sultanahmet 2 inci Sulh Hukuk 
Hakimliginden: Firdevs hanını ve 
Necmettin ve Veliddin Beylerin 
şayian ubdei tasarruflarında bulu
nup izalei şuyuu zımrnında furuh
tu mükarrer ve musaın Ulu kdy na· 
mı diğer Boyacı köyünde Emirgiın 
caddesinde 78 No. lu sahilhane ar· 
sası ve yine Ulu köyde kılisc namı
diğer tebdil eskisi aokağında 4-6 
numaralı bir bap köşkün birinci 
katında dört büyük ve bir küçük o
da ile ilci hela ve ikinci katında ke 
za dört büyük ve iki küçük odalarla 

, iki bela ve tavan arasında dört oda 
[ ve lbir yük ve bodrum katı kağir ve 

iki oda iki kiler odunluk ve kömür 
Jük ve mutbak ve bağçcde iki adet 
sarnıç ve bir kuyu ve Taksim suyu 
ve bir ahır üstünde iki oda ve ha
mam dairesinde bir oda ve bir mut
bak ve kömürlük ve kargir kümes 
ve bağçe içinde bir ufak duvar ile 
bölünmüş bir ufak arsa ve metruk 
havuz ve bağçe derununda mütead· 
dit çam ve şeftali ve erik ve saire 
ağaçları muhtevi içi ve döşemelik 
yağlı boyalı ve tamirden ari mahal 
ille müzayidesin.de kıymetini bulma
dığın.dan kırk gün müddetle ikinci 
müzayideye vazedilmiş ve 29-ı2-931 
salı günü sat on beşte. ihalesi mü
karrer bulunmuş olduğundan mez
kftr arsanın kıymeti muhamminesi 
olan iki bin iki yüz otuz iki lira ve 
kö§kün kıymeti mnhamminesi olan 
on bin liranın yüzde onu nisbetin
de pey akçasını mil-stahseben İstan
bul Sultanahmet ikinci hukuk mah 
kemesine müracaat etmeleri ilin 
olumır. 

, ASRi LiSANLARI • 
- .- ..... ·~-~~ ..... '!.,.., \ Jııt.; 

MEKTEBİNDE ÖGRENİNİZ 
B E R L l T Z usulünü tedris eden 

DÜNYADA MEVCUT 450 MEKTEP 
Bu usulün mükemmeliyetini gösterir. 

rüııkçe, Fransızça, İngilizçe, Almanca, İtalyanca 
İspanyolca v.s. lisanlarda 

HUSUSi ve UMUMİ DERSLER 
TECRÜBE DERSİ MECCANENDlR. 
ANKARA: Hacı Bayram Caddesi. 
lSTANBUL: Bevoğlu 323 İstiklal caddesi. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar1 

' 

515 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin ıkapalı zarfla münakasa

sı 9 birinci kanun 931 çarşamba günü saat 14 te idare merkezin

de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 

beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3909). 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
.AN' A.~C>L l.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkılatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
4 üncü Vakrf Han 20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf: 
İmtiyaz 

SİGORTACILAR 

DAİREİ MERKEZİYESİNDEN 
(Harik Sigortalarının yeni tarifesi) 

İktısat Vekaletince tasdik edilen 
yeni harik sigorta tarifesi ıs Teşri
nisani tarihinde mevkii tatbika ko
nulmuştur. Binaenaleyh mer'iyetıi 

15 Teşrinisani 931 tarihinde başla
yan Harik Sigorta ıpoliçeled yeni 
tarife fi.atlerine göre tanzim edilme 
ildir. Bu tarife, mer'iyeti ınezkQr 
tarihten mukaddem olan poliçalara 
kabili tatbik değildir. 

Askeri fabrika
lar ilanları 

~urayi Devletin kararına tevfikan 
itfaiye rcami sigortalılara aittir. 

Sipahi ocagv ından: Yeni tarifenin 27 inei maddesinin 
( 4, d) fıkrasında: dcumpanyalar, 

20 Teşrinisani 931 cuma günü accntalar ve simsarlar tarafından, 
saat 14 te Ocak lıookut meydanın- her ne ~ekilde olursa olsun, sigorta· 
?da hanım ve beylerle zabitana mah Jılara tenzilat ya,pılması kat'iyyen 
ırus atlı maniali müsabakalar yapı- memnu olduğu ve bu bükmütt bila
lacaktır. Mızıka vaıdır. Dühuliye fına hareket edildiği takdirde mü
fiatları gayet ucuzdur. rakabe kanunu ahldmına göre teczi 

Askeri fabrikalar Umum Mü 

dürlüğü için ücretle istihdam 

olunmak üzeıre Türkçeden Al

mancaya ve Almancadan Türk 

çeye mükemmelen tercümeye 

muktedir (Almanca ile bera
ber Fransızça bilenler tercih 

olunur) bir tercümana ihtiyaç 

vardır. Şeraiti lazimeyi haiz 

olan talipler vesikaları ile ibiz

zat veya lbilvasrta wnum mü 

dürlük Zat. İşleri Şubesine mü 
racaatlan. (3849) (5518) 

Ebali l"'Uhterememizin bu he- ye edileceği musarrahtır.• 
yecanlı müsabakaları kaçınnıyacak : -------------
ları ümit ve intizar olunur. Bir çift nadide tek taş 11 krat 

Pırlanta küpe 
19 İlcin<:iteşrin Perşembe günü San 
dal Bed-=steninde müzayede ile sa
tılacaktır. 

ilan 

* * * As. Sn. Mp. için bilmünaka-

- Tahdit karan bir taraftan kam
~İyo vaziyetimizi takviye edecek, di· 
i~r taraftan dalıildeki aanayİimizi 
t•maye edecektir. Zannediyorum ki 

iikümetin son karardan maksadı 
da budur. ihtikara gelince, ben bu
k"' meydan verilmiyeeeğini muhak
ak addediyonun." 

İstanbul Belediyeııi 
Darülbedayi teml'İ""'ri 

BUGÜN AKŞAM 
Saat 21,30 da 

le Şarki Trakya mıntakuma 1-------------
tayin edilmit ve Edirneye ha- Beyoğlu Sulh Mahbmesinden: -------------

lstanbul 2 inci Noterliği Canibi 

İstanbul Elektrik, Tramvay 

ve Tünel Şirketleri ile İstan
bul ve Kadıköy havagazı Şir

ketleri ve Tesisatı Elektrikiye 

Şirketi, elyewn ve oldukça u

zun bir müddet için münhal 

hiç bir memuriyetleri bulun

madığını ilan ve hiç bir netice 

verilemeyecek olan hizmet ta

lebinden sarfı nazar olunması- ı 
m bilhassa rica ederler. 

sa alınacak aşağıda muharrer 

11 lkalem sebııenin evvelce ı

lan edildiği veçhile ıı - Teş. 

sani tanlıinde icra edilen mü

nakasada müteahhitler tara

fından teklif edilen fiatlar mü

tedil görülmediğinden 21 Teş. 
sani 931 T. de tekrar münaıka

saya vaz'ma !karar verilmiş ol

makla taliplerin yevmi mez

kfirda saat 14 ten 16 ya kadar 

As. Sn. Mp. inde müteşekkil 

SA. AL. KO. nuna müracaat 

eyJ.emeıleri ilan olunur. (3850). 

1 

, 

o 

ithal; tahdide tabi tutulan me..ad 
~asında kağıdın da bulunma11, f"h· 
linıiz kağıt tüccarlan ve kitapçılar 
•~a11nda ciddi bir endite uyandrrmı' 
lir, Şehrimizdeki kağ:t istoku pek 
'• olduğundan fiatler birdenbire 
Nkselmiştir. Kitapçılar bu vaziyet 
!<arşrsında yeniden kitap neıı ebııek 
lllıkanı olmadığını söylemektedirler. 

Memlekette maarifin tamiminde 
r•gane vuıta olan kağıdın tahditten 
~nası ehem olduğu kanaati ı,a. 

dir. 

Bulgar opereti reji
sörü ne diyor? 

Evvelki gün tehrimize gelen 

~ulgar operet beyeti rejisörü 

~- Staylof ile görüttük. Muma 
•leyb diyor ki: 

Mukaddes Alev 
Facia 3 Perd~ 

Üzümler kurtarılıyor tir edilen Beyoğlunda Katip Mus

reket etmittir. Temamına (8000) lira kıymet tak-

tafa Çelebi Hüseyin ağa mahallesi 
Yaza.'!.: S. Moug- MANiSA, (Milliyet) - O- a) diğer Telğraf cedit Telğraf a-

ham. züın mağazalarında keskuretli bir 

Tercüme E.: A. Gazanfer. şekilde görülen ve kor nç za-
Yakmda YANARDAG. rarlar iraa eden üzüm güveleri 

tik Bursa cedit Bursa so

kağında a) 21, 29, c) 43, 29 gara

jı müş~il hane ile tetnamına 

(23000) lira kıymet takdir edil<!n 

Beyoğ4mda Aıımah Me5çit mahal-

Oyundan sonra ıhususi tram nin imhası için en· ıon ve fenni 
tedbir olan parazitler teksir 

edilmiı ve gövdeli yerlere ıalı
vay. 

i&l 

Üsküdar Hale sinemasında 
SAHRADA BİR FACİA mü-

messilleri Nonnan Kerri Le
viston ilave olarak YILDI 

RIM EKSPRES. 

Jesinin Venedik sokağında ve İstik 
verilen bu parazitler sayesinde 

li1 caddesinde cedit 2 ilii 12 ve 324 
güveler imha edilmiıtir. Ma-

numaralı otel ittihaz olunan bina 
liim olduğu üzere parazitler 

izalei ş.iyu neticealnde açık artır
bateratla mücadelede çok mü· 

h• l fa•d l' böcek maya konmuş ve şartnamesi 20-11-
ım ro oynayan ı e ı -

1 rd
• B' __ 1_ b 931 tarihinde satış memuru odası-

e ır. ır '!>""' muzır aterat an 
k k d 'I • b 1 na talik edilmiştir. Mezkur em-ca en ı enne m'a ıus ve para 

T E V E L L Ü T zit tesmiye edilen böceklerle laklar 22-ı2-931 tarihine müsadif 

Ticaret İşleri genç muhasipleri- imha edilebilir. Öteden beri salı günü saat ıs te açık artırma i
mizdesı 114~.lımet Ruhsar Beyin bir bagv cılarnnızı mühim zararlara le satılacağından artırmaya iştirak 

- 56 ki•iyı'z. Temsillerimizı· •· d"" ,_, · k .. d 7 b .ı T ogıu un~aya ge.,.,.;ıtır. Mini mini sokan ve memleket üzümleri- etme isteyenlerin yıız e uçuk 
"•İma Sofyadaki Kooperatif ti' (Tiirlı: Yilmaza) tul ömür'·r diler f """ nin keyfi .. etteo kaybetmesini t<ıminat irae etmeleri ve azla malı'.i 
)ttrosunda veriyorduk. latan- (Ruhsal: Beyi de) ayrıca tebrik e- ~ ı · tı b deriz. mucip olan bu muzır hayvan mat a mak isteyenlerın sa ş mcmu-
1.ılda bulunduğumuz için ken- runa müracaatları itan olunur. 

di • • k b b • eski ko..ı...·~ Taziyeti kaybet-ınızı ço a tıyar sayıyoruz. •a~ 1--------------
Q 1 • b l mit sayılabilir ••• Bundan sonra 11 gar tıyatrosu aklcında •· lstanbul Asliye Mahkemesi lkin- mabıulün daha temiz iıtibsal lstanbul Tapu ba1memurluğun-
ltııbulda güzel bir fikir bıra' k· · T · cı ıcaret Dairesinden: Müderris edileceği muhakkaktır. dan: Saraçhane başında Dülger za-
ll:ıaya çalIJacağrz.,, M h C Jil · Be k'I" A ad e met e ettın y ve 1 l vu- Tasarruf haftasına de mlhallesinin Kıztaşı c desinde 
Q Birinci artistlerden Madam kat Yusuf Kenan Beyiıı Bakırkö- eski 9 ve il No lı mukaddema yo-

alkanska da dedi ki: yünde Sakız agacrııda tiic.cardan hazırlık ğurthane ve dükkan elyevm arsanın 
. - Türk- Bulgar cloetluğunu Elmikradi efendi aleyhin.de iki yüz MANİSA, (Milliyet) _Mil 120 hisse itibariyle 30 hissesin Yu-

~ır kat daha arttırmak ümidin- on lira evrakı naktiyenin maa faiz li iktısat ve tasarruf cemiyeti van kızı Docadan iştira suretiyle 
eyiz.,, ve masarifi muhakeme tahsili bük- Manisa şubesi l2 kinunuevvel İlya efendi tasarruf iddia edilmek 
. Komik Raıkof, Armiyanof, münü havi istihsal eylediği 25 1931 de batlayacak olan tasar- te ve sureti . iş.tira ibraz olunan 

Sıınyonof, Karaiva, lıtaoef, Ba Mart 929 tarihli ve 121 adetli ila- ruf baftaıı için timdiden icap :ıo-12-ı~2. ::ırıhlı v~ese mUkavelit 
~~f, Nikof, Sbyonova, Popof, mın sureti musaddakası mümailey- eden programı tanzim etmit ve , muharr.cligınce musa°"'.1'1k se.nct.ler
••ttrkof, Doceva heyetin belli hin ikamctgfilunın mechuliyetine tatbikını temin etmek için me- de tevsik edilmekte. . ısed~ . hissei 
ba.şlı artistlerindendir. Bunlar binaen tehligat ifa olunamadığı saisine başlamıştır. mezldlr elyevm sahıbı atıkı Doce 
)eııi tiyatronun Avrupada çı- mahalli mczkQr heyeti ihtiyariyesi uhdesinde mükayyet bulunmasm-
~&.ıı bütün operetlerini Sofya. ile mübaşir tarafından verilen meş İdam talebi dan 1515 No. lı kanuna tevfikan ve 

il oynamıılardır. Pel'§embe ak ruhattan anfaşılmasına binaen bir lzmire tabi Uzundere köyünde tahkikatı mahalliye icrası suretiy-
f&.ını oyunlarına baılayacak 0 • ay müddetle ilinen tehliğat icrası- övey kızı Fatmayı öldürmekle maz- le muamele ifasrııa lüzum göriildü
&.n bu heyetin lıtanbulda oy- na karar verilmiş ve ilanın sureti nun Abbas bakında Müddeiumumi- ğünden mezkQr hisseye aynca ta
llıı.yacakları piyesler "Viktoria mahkeme ·divanhanesine talik edil- lik maznunun idam cezaıile tecziye ~arruf iddia edenlerin ıs gün zar-

6 ;e Husari, ~stanbul gülü, Baya mi~ olduğu g'.bi tebliğ . makamına edilmek iizerc taammüden katilden fından vesaiki tasarrufiyyeleriyle 

ı 
er, Haremın esral'ı, tarla kuşu j kaım olmak uzere keyfıyct gazete 1 hakkında tahkikat icasmı talep et- birlikte İstanbul Tapu idare5ine mü 

ı ~e sairedir. · ile de ilan olunur. mittir. racaatları lüzumu ilan olunur. 

.Alisine: 

Muhterem efendim, Tüccardan 

Asmaaltmda Canbaz Hanı karşısın

da 22 numarada icrhı ticaret etmek 

te iken 5 Teşrinisani 931 tarihinde 

vefat eden Ali Vafi Beyin vefatı 

ile şerik bulunduğu (Ali VAFİ ve 

ALt ZADE ABDÜLKERiM) tir

ketinin feshi merhumun veresesi 
vekillerile şirketin diğer şürekası 

arasında bilittifak karargir olmuş

tur. Mezkur şirketin tasfiyesine 
bir taraftan Ali zade Abdülkerim 
ve Malesli Nazmi efendiler, diğer 
taraftan verese namına sahibi sala-
hiyet tüccardan Refik Sabri Ye Mo
ralı zade Nail beylerin tasfiye me
muru olarak tayinleri şüreki ve ve
resc<:e takarrür etmiş ve indelhace 
bir taraftan Ali zade Abdülkerim 
veya Malesli Nazmi efendiler ve di 
ğer taraftan Refik Sabri veya Mo
ralı zade Nail beylerin imzaları ha
li tasfiyedeki şirketin hukuk ve 
vecaibini i.lzama kafi bulunmakla 
keyfiyetin alel usul badettasdik ili 
nını ve lieclittescil Skilli Ticarete 
irsalini haiz olduğumuz salahiyete 
mebni tale,p ve istirham ve bena
berin işbu vesikayi nüshü kafiye
de tanzim ve imza ve takdim eyle
riz efendim. 

Şürekadan: AliVafi Beyin vere
sesi namına sahibi salahiyet: Re
fik Sabri: Refik. Şüreka dan: Ati 
zade Abdülkerim: A. Kerim. 
Moralı zade Nail: Nail Moralızade. 
Tasfiye Memurlarının imzaları: 

(Hali Tasfiyede bulunan Ali Vafi 
w Ali Zade Abdülkerim Şirketi) 
nln tasfiye memurlan. Refik Sabri 
veya Moralı zade Nail: Ali zade Ab 
dülkerim: veya Malesli N".Zmi: 
Ali zade Abdülkerim beyin imzası: 
A. Kerim. Refik Sabri beyin imza
sı: Refik. Moralı zade Nail beyin 
imzası: Nail Moralızade. Malesll 
Nazmi efendinin imzası: Nazmi. 

Binaenaleyh miistedilere 

alakadar olan hayırhah ze

vattan gelen tavsiyename ve 

teşebbüsler hakkında dahi ık:ey 

fiyet aynıdır. 

Cebelibereket Belediye
sinden: 

Vilayetimizin tarakkiye is

tidadını tabiat göstermiş mer

keze ıhmcim 50-100 metre iı'

tifamda bir saat mesafede su 
sellaleleri mevcut olduğu gi
bi 8-10 metre irtifamda değir

men uçurumları vaıdır. Bun
lar ile lka.sa<bayı tenvir etmek 
bu meyanda kendi hesabında 

ayrıca iş çevinniye taliplerin 

doğrudan doğruya Bellediye

mize müracaatlarında son de

rece teshilat görıecekleri ilan 

olunur. 

Darülaceze Müdürlüğün
den: 

Darülaceze& bulunan acezeye 

elbise yaptırılmak üzere nümunc ve 
şartnamesi ve tahlil raporu müci

bince 920 metre aba ve 225 metre 

ince yünlü kumaşın 28 Teşrinisani 

931 cumartesi günü saat on beşte 

pazarlıkla mübayaası icra kılınacak 

tır. Taliplerin teminat akçclerile 

müesseseye müracaatları. (3940) 

Kilo Cinsi 
360 Semizotu 

1995 İspanak 
1555 Pırasa 

980 Lfilına 

2840 Patates 
11050 Kuru sovan 

90 Maıydanoz 

780 Taze bakla 

190 Taze eovatı 

40 Dereotu 
260 Sakız kıııbağı 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda· 

vihanee.i. Karaköy, büyülı: mahallebl 
ci yanında 34. 

latanbul 6 ıncı Noterliğinden: İs· 
tanbulda Ankara caddesinde (8·9) 
Numaralarda kıliıı ve ibraz ettikleri 
Sirküler mücibince (Resimli Ay 
Türk Limitet Şirketi ) namına va
z'ı imzaya mezun Mejdi Dervit ve 
Hidayet Derng Beyler Dairemde 
Re'sen ıtanzim ettikleri ı4 Tctrini
sani ı931 tarih ve (ı4449) numara
lı senet mücibince Avusturyada 
Mödlingde kain Köniğ Und Bauer 
A. G. fabrikasından mübayaa etmiş 
oldukları: (3603: Sıra) numarasını 
ve (Rollrenaer VII) markaaını haiz 
ve (3763) - 4682: Sıra) numarasrııı 
ve (Rollreruıer VIII) markasını 

haiz iki adet Matbaa makinesi be
dellerini tamamen tediye edin.ciye 
kadar mezkur makinelerin mülkiye 
tinin Bayi (Köniğ Und Bainer A. 
G.) Fabrikası uhdesinde tamamen 
bfilti ve mahfuz kaldığını kabul ve 
imza etmiş ve eşhası saliaeye karşı 
dahi hüküm ifade edebilmesi için 
keyfiyetin (Milliyet) ve (Akşam) 
Gazetelerile ilanını talep eylemi~ 

olmalarile bermücibi talep keyfiye1 
(Milliyet) ve (Akşam) Gauteleri
le ilin olunur 
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8 MiLLiYET PERŞEMBE 19 TEŞRINISANI 1931 

MOBiL Y Ave KARYOLA almak arzusunda Asri mobilya mağazasının 
bulunanlar, İstanbulda aalonlanm gezmeden mu
Riza pqa yokuşunda bayaatta bulunmaylDlz. 

Salonlarımızda her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon vı 
salamanje ve kübik yatak odalannın müntebap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş isto~ 
file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshiliit. Ahmet Feyzi Tel.2.2401 

umumiye, iştehaaızlık ve kuvvetsizlik halatında 
bilyök falde •o teım gllrülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

1 932 
Tayyare y~~;\ŞI Piyangosu 
~det Lira 

1 Jkrami>, l,000,000 
1 

" 400,000 
ı .. 200,000 
J • 150,000 
1 • 100,000 
ı 

" 40,000 
l 

" 30,000 
1 .. 20,000 
1 

" 
15,000 

100 Wükatat {1,llOO) 100,000 
100 •• ( " ) 100,000 
100 .. ( " ) 100,000 
100 

" 
( " ) 100,000 

5 fkramiv1; (10,000) 50,000 
5 " 

(8,000) 40,000 
6 " (5,000) 30,000 

15 " (3,000) 45,000 
60 " 

(2,000) 120,000 
200 " 

(1,000) 200,000 
4.mortl ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

~·--Alman Hastanesi--. 
İstanbulun en eski müessesatı sıhhiyesinden olan TAKSİM 

Sıraselvilerde 100 numarada kain 

ALMAN HASTANESi 
Yeniden açılmış ve hasta kabulüne ba!jlamıştır. 

Poliklinik saatleri: Cuma ve pazar günlerinden maada 2 - 3. 
Telef oh: Beyoğlu 4950, 4959 

-

ÇiÇEKÇİLER • BAHÇEVANLAR 

""' - . SEBZECİLER 
C. P. markalı müstahzaratı kullanınız. 

sC:fiy; BlNIM ~ 
tarafından yeni okunan -~ 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütüıı 
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lstanbur Belediyesi ıUknları 

İtfaiye ıkamyonlan için alınacak bandaj liistikleri 10-12-931 
Perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. MuvaMı:at teminat a'kçesi 58 liradır . 

Mubayaasına lüzum göriilen takyometre aleti 10-12-931 
perşembe günü ihale .edilmeık üzre açık münakasaya konmuş

tur. Muvakkat teminat aıkçesi 36,5 liradır. 

Tephiııhaneler için lüzumu olan 60 adet eşya zaırıfı 10-12-931 
Perşembe günü ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. Muvaıkkat teminat akçesi 58,5 liradır. 

Ka.dıköyünde Cafer ağa mahallesinde muvalkkithane cad

desinde Belediye malı 3 numaralı maa taraça kiirgir gazino ıbir 

seneden üç seneye kadar icara verilmek üzere 10-12-931 Perşem 

be günü ihale edilmek üzere ıkapalı zarfla müzayedeye kon• 

muştur. Muvakkat teminat aıkçesi 140 lira 50 kuruştur. Temi

nat akçesi nakden kahfil edilmez. Ya Belediyeden irı;aliye alı

narak Bankaya yatırıl~ alınacak makbuz veya Hükumetçe 

müteber tanınmış bankaların birinden getirileceık teminat mek 
tubu ile olur. Kapalı zarflarda bu şekilte teminat makbuz veya 

mektubunu şartnamenin pullu ibir nüshasını Ticaret odası ve

sikasını teklif meıktu.bunun içerisine .kıoymalk i.cabeder. Açık 

müzayede ve münakasalarda ise yalnız teminat makbuz veya 
mektubu getirmekle olur. Yukarıda yazılı işler hakkında işin 

nevine göre şartname almak veya görmek ve lazımgelen malu
matı almak için ,her gün Levazım Müdürlüğüne müracaat liizım 
dır. İhale günü ise saat on beşe kadar Daimi Encümene mü-
racaat edilmelidir. (3943) • 

Keşif bedeli 998 lira 4 kuruş olan İstanbul ayğrr deposunun 
tamiri 10-12-931 Perışembe günü ihale edilmek üzere kapalı 

zarfla münaikasaya konmuştur. Muvakkat teminat akçesi 75 li
radır. 

Keşif ,bedeli 3280 lira 80 kuruş olan Çatalcada İhsan'köy mele 
tebinin tamiri 10-12-931 perşembe günü ihaJe edilmek üzere 
kapalı za'Tfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 291 li
radır. 

Karagümıii'kte Mesihpaşa medresesinin 1-10, 5, 2, 3, 8 ınu
maralı odaları !kiraya verilmek ve 10-12-931 i>erşembe günü i!ha-

Dr. İhsan Sami 

ÖKSÜRÜK $URUBU 
Ökısürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli il§çtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 18Ç 

Her eczanede bulunur. 

a uncu olordu 
ilanları 

Çatalca Müstahkem mevki

in sade yağı pazarlıkla alına

caktır. İhalesi 19-11-931 tarih 
perşembe günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır • 
Taliplerin şartnameyi almak 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak etmek üzere de vakti mu 
ayyende komisyonumuza mü
racaatleri. (568) (3915) 

* * • 
K. O. ve 1. inci Flka hayva-

natmın ihtiyacı için saman ayrı 
ayn şartnamelerle pazarlıkla 

ahnaca'ktır. İhalesi 19-11-931 

perşembe günü saat 15 te ko

misyonu.muzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini gör

mek üzere her gün ve ihaleye
iştirak edeceklerin de vakti 

muayyeninde komisyonumuza 

müracaatları. (566) (3899) 

* • • 
III. K. O. ve 1. inci Fıırlca ve 

Topçu Alayı hayvanatınm ot 

ihtiyacı ayn ayrı şartıname

lerıle pazaırlıkla almaca!ktır. İ
halesi 19-11-931 Perşembe gü
nü saat 16 da Komis}"Onı.ımuz 
da yapılacaktrr. Taliplerin 
şartnamelerini almak: üzere 
ıher gün ve pazarlığa iştirak 

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

le edilmek üzere ayrı ayn aç~k müzayedeye konmuştur. 1-10 * * • 

Yüksek mektepler mübayaat ko· 
misyonu riyasetinden: 

MüJkiye mektebi talebesi için yerli malından olmak üzere 
alınacak olan 300-350 metro elbiselik kumaş aleni suretle ınii- ~ 
nakasaya konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ve nümUJle' 
sini görmek üzere Yıldızda kain Mülkiye mektebi müdürlüğiİ' 
ne ve ihale tarihi olan 26-11-931 perşembe günü saat 15 te Fııı· 
dıklıda Güzel San'atlar Akademisinde Yüksek mektepler ı:ıııı· 
hasebeciliğinde mübayaat komisyonuna müracaatları lüzunl~ 
ilan olunur. (3640). 

Yüksek mektepler mübayaat ko· 
misyonu riyasetinden: '1 

Mülkiye nı:ektebi talebesi için diktirilecek olan 110-120 ta· 
kını elbisenin imaliyesi aleni suretle münakasaya konulnıuŞ' Ilı 
tur. Taliplerin şeraiti görmek için Yıldızda Mülkiye mektebi ~ 
müdürlüğüne ve 26-11-931 tarihine müsadif perşembe günü dt '1 

~ünaka~aya iştkaık için Fı.~dıkhda Gü~el San'atla~. Akaderııi- : 
sınde Yiıksek mektepler mubayaat komısyonuna muracaat e'! 
lemeleri ve münakasanın saat 15 te hitam bulacağı ilan olıt ~ 
nur. (3639). r 

Nafia Vekaleti Adana 
Daire Su işleri müdürlüğünden: 1 

1 . ·ıı di Ceyhan kasabası civarında mevcut mehmuz arın tamıratı 

1 

l 
ilaveten yapılacak üç adet mehmuzun bedeli ıkeşfi olan 10s3C b~ 

- 1 
lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çtkanlın1~ d 
ve 931 senesi kanıınuevvelinin ~kinci çarşamba günü zevali sa31 d 
on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerİJI d' 
yüzde yed~ ıbuçuk temina~. ve sair ve:sai~i hav~.kapalı .zarfla~Jll k 
ihaleden bır saat evvel hüıkfimet daıresınde muteşeıkkil koını 

1 
ıyonu mahsusuna tevdi etmeleri ve ·lreşifname ve fenni evrak lı 

görmek istiyenlerin Su İşleri dairesine müracaatları ilan olır k 
nur. (3851). h 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--ıt 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma 

Komisyonundan : 
Kilo 

6000 Sadeyağ kapalı zarf usulile münakasası: 12-12-931 

martesi günü saat 10,5 da 

20000 Kuı:u fasulya açrk münakasası: 12-12-931 cumartesi güıı 

k 
~ 
d 

d 

saat 13 te. i 
9000 Sabun açrk müna•kasası : 12-12-931 cumartesi günü sa3· , 

15 te. ~ 

5000 Zeytin yağı açDk münalkasası : 13-12-931 Pazar günü sa31 ( 

10,5 da ı 

5000 Zeytin açık münakasası: 13-12-931 Pazar günü 13 te 

İstanbul Deniz Levazım Ambarı ihtiyacı tçin yukarıd1 

cins ve miıktarı yazılı erzakm hizalarmdaki gün ve saatlerÔ1 

kapalı ve açık müınakasalaırı icra olunacağından şartnameleri 

numaralı oda için 270, beş numaralı oda için 270, iki ve üç nu- Selimiye ve Tophane askeri görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin muvaıkk9 

maralı odalar için 180, ve 8 numaıralı oda için de 270 kuruş te- fırınlarında istihdam edilmek teminatlarile birlikte hizalarındaki münakasa gün ve saatiJıD1 

minat aıkçesi lazımdır. üzere kapakçı 2 kesid 2 tezgah Kasımpaşada Deniır Levaznnı Satın Alma komisyonuna ıııiİ' • 
J Arnavut!köyünde Lutfiye mahallesinde Küçükayazma mev-

tar ve ıhamurkrur ihtiyacı var- racaatları. (3871) Aşıkından Sen Nasıl Bıktın 
Şarkısını C Q 1Umbİ8 Plaklarında 

dinleyiniz. 

kiinde 14-39, 25-35 numaralı haneler ıkiraya verilmek ve 10-12-
931 perşembe günü ihale edilm@k üzere ayrı ayrı, açrk müzaye

I deye konmuştur. 14-39 numaralı hane için 9 ve 25-35 numaralı 
-------------------------- hane için de 13 lira teminat lazımdır. 

Nafia Fen Mektebi Mubayaa Ko-

dır. Taliplerin hüsnühal ve as- -----------------------

kerlikle alakası olmaıdrklarma Zonguldak sıhhat ve içtimai 
dair polis merkez memurluk- d ) d 
larmdan alacakları vesikaılarla muavenet mü ür üğün en: 

misyonundan: 

Talebe ve müstahdimin 
elbise ve palto münakasası 

Mektep talebesi için müktazi 148 takım harici ve 73 takım 
dahili elbise ile 73 palto ve:müstahdemin için 12 taknn elbise
nin 29-11-931 pazar günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale 
olunmak üzere münakasalan icra olunacağından taliplerin te
minatı müvakkatelerini liseler muhasipliği veznesine vererek 
alacakları makbuz ve ticaret vesikalarile beraber yevmi mez
kurda ve şeraiti anlamaık üzere de cumadan başka her gün Gü
miişsuyunda mektep mübayaa komisyonuna müracaat eyle
meleri. (3712). 

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

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

beraber 22-11-931 tarih Pazar 

günü saat 14 te III. K. O. Le-
Üsküdarda Tunus bağında 77 numaralı Esma suıltan mek- M"d" lüyüne müracaat-

b. ,_,_ . .. .. iihal vaznn u ur g 
te ı ı=aya venlmek ve 10-12"931 perşembe gunu e edil- (

3937
). 

k .. k .. ed •---- T · t :ı..~ . ' Iaırı. (573) 
me uzere açıı muzay eye """wıuştur, emına a~esı 650 -------------
kuruştur. 

Küçükpazarda Kantarcılarda Kepenekçi Sinan medresesinin 
bir numaralı odası kiraya verilmek ÜZC1'e ve 10-12-931 perşembe 
günü ihale edilmek üzeıre açık müzayedeye ıkonmuştur. Temi
nat akç.esi 270 kuruştur. 

Küçükmustafa Paşada Çukur Karabaç • mahallesin.de İn
cebel sokağında Hazine Kethüdası İsmail ağa mektebi kiraya 
verilmek ve 10-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere açıık 
müzayedeye konmuştur. Teminat akçe$ 450 kuruştur. 

Eyipte Nişancada Sarısamur sokağında Rami Mehmet Paşa 
mektebi kiraya verilmek ve 10-12"931 perşembe günü iihale 
edilmek üzere açık müzayedeye lronmuştur. Teminat akçesi 
180 kuruştur. 

Teminat akçesi nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden irsa
liye alınarak bankaya yatınlıp alınacak makbuz veya hiikfi
metçe müteber tanınmış ban'kalardan getirilecek temiınat mek
tubu ile olur. Kapalı zarflarda bu şekilde teminat ma!kbuz ve
ya mektubu şartnamenin pullu ıbir nüshasını ve işine göre Fen 
ve icaret odası vesikasını teklif mektubu içerisine koyma!k icap 
eder. Açık müzayedelC"I"de ise yalnız teminat makbuz veya 
mektubu getiıınıekle olur. Yukaırcla yazılı işler hakıkında işin 

,nev'ine göre şartname almak veya göıımek ve laznngelen ma
lfunatı almak için her gün Leıvazım müdürlüğüne müracaat, 
lazımdır. İhale günü ise saat nn beşe kadar daimi encümene 
müracaat edilmelidir. (3944). 

DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI 

« Dolma kalem mahfazaları> 

hakkında olan bir ihtira beratı ta.le 

bi için İstanbul VilS.yct Celile11ine 

30 Kfuıunevel 1929 tarihinde tak

dim olunup 23846 numara ile mu
kayyet müracaat üzerindeki hu
kuk bu kere ferağ veyahut i<:ara ve 

rile«ğinden mezkilr ihtirayJ aatın 

almak veyahut isticar etmek arzu

sunda bulurum. zevatın ktanbul 

Bahçekapı Taş Han No 43-48 de 

mükim vekili H. W. fSTOK Efen

diye müracaatları. 

DEVREDİLECEK İHTİRA 
BERATI 

c Sigara paketlerinde veyahut 
bunlara ait ıslfthat> hakkındaki kat 
için Sinai Müdiriyeti umumiye.sin
den iıtihsal edilmiş olan 21 Kanun
evel 1927 tarih ve 753 numaralı ih
tira beratı bu kere ferağ veyahut i
cara verileceğinden mezkQr ihtira
yi satın almak veyahut isticar et
mek arz.usunda bulunan zevatın Is 
tanbul Bahçekapı Taş Han No 43-
48 de mükim vekili H. W. İSTOK 
Efendi.ye müracaatları. 

Ereğli, Bartın, Safranbolu memleket hastanelerine muktl! 
ve listesi Viliiyet Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüıı01 
mevcut (109) kalem alat ve edevatı tııbbiye münakasaya !•'. 
nulmuştur. 8-12-931 tarihinde ihale olunacağından taliple 
teminat mektubile Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muaverıe1 

Müdürlüğüne müracaatıları ilan olunur. (3928). 

Istanbul Sultan Ahmet Maarif Vekaleti 
Terzilik Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizde Uç muallime ihtiyaç vardır. Bu muallİJillİ 
lere Avrupa veya Amerikada birinci sınıf bir terzi mektebiııd' 
mezun olup aynca staj yapmış ve muvaffakiyet göstermiş C' 

!anlar tayin edilecektir. Kendilerine bilğilerile mütenasip il'' 

ret verilecektir. Talip -0lanların Evrakı müsbitelerile birlilı11 

mektebimiz Müdürlüğüne müracaatları (3936). 

Nafıa Vekaletinden: 
. Muhammen bedeli (248.000) lira olan Ankara civarıııJI ~ 

13+500 kilometre tulüncleki Çubııkdere baı-ajı iltisak yoluıııJll, lı 
tesviyei türabiıye, imaliitı smaiye ve şose inşaatı kapalı zaı-f ıı•~ 
lile mün~a~aya konrn~ş~~r:. Mönak:sa 931 seneSi 1 inci ka_ıı~ 
ayının 5 ıncı cumartesı gunu saat on beşte Nafia Vekaletıfl, • 
yapılacaktır. Münaıka~aya işti~ak ~ecekler teklif mektuP1' ., 
nnı ve muvalk.kat teınınatlarını aynı gtin.de saat on beşe tıl 
daı Nafia Ve'kaleti Müsteşarlığına vel'meleri liizımdır. il 1 

Talipler münakasa şartnamelerini Anıkarada Nafia Vekaıet b 
Levazım idaresinden 5 liaa mukahi.linde istihsal edelbilirlef· ) 

(3931) ~ 

MiLLiYET MATB,,.v>I 


