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Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

İkhsat adalan 
Milletler iktıaat adaları halin 

it biribirinden tecerrüt ediyor. 
~nelmilel ticaret çözülüyor. 
"lllıran sirayet etmesin diye 
le, millet içine çekiliyor, dıt 
diiııyadan kendini ayınyor. 

HükOme e alınan ledabir fı ka 

Beynelmilel ticaret seneden 
ltııeye değil, aydan aya azal
~aktadır. Dünyanın idhalatlar 
•e ihracatlar yekiinları daral
~aktadır. Bir yeni iktısat dev
~nin batındayız. 

lngi.Jtere, bu . en kuvvetli 
llıeınleket, gümrük dıvarlarile 
~dini dünyadan ayırmakla 
llıefgul. En zengin memleket 
~t1111sa, idhalatın bir kısmın.ı 
llıen', bir kısmını muayyen mile: 
~rlara irca ediyor. Belçika, id
alatın bir kısmını tahdit edi

)or. İtalya, ticaret mukavelele
tile bağlı olmadığı maddelerin 
tiiınrüklerini yüzde on be§ art· 
!ırıyor. Polonya, yüksek güm
liiklerini beğenmiyor, daha yük 
"itlerini hazırlıyor. İsviçre, 
lelılike gördüğü memleketlere 
~tı.rşı tahdit politikası takip e
rİYor. Bulgaristan, Yunanistan 
'ı>anya gümrükle beraber kam 

biyo tahdidi yolundan dünya
dan ayrılıyorlar. Brez~lya, güır
de 20 bin çuval kahve imha e
diyor. Bütün imha edeceği 9 
lııilyon çuvaldır. İmha sü'r'ati 
ki.fi gelmediği için, lokomotif
lerde kömür yerine kahve yakı
lıyor. Bu tecrit dünyasında 
~ahve satamayan Brezilyanın 
ali kadar, zamanı hizın karak 

lerize eden hadise azdır. · 

Nihayet Türkiye, kafileye 
tn son iltihak edenlerdendir. 
Yeni gümrük tahdidatımız 
kambiyo mürakabesile ilerle
~en tecrit rejimini· takviye e
der. 
Dünyanın bu gidişi karşısın

da zihinleri bir nokta işgal et
lııekten hali değildir. Bunu, 
heın dıt dünyada, hem de mem 
leketimizde görüyoruz. Deni• 
'Yor ki, son gidit acaba bir u
llııınıi ve daimi değişikliğe mi 
delalet eder, yoksa hususi ve 
~Uvakkat bir tagayyürden· mi · 
ibarettir. Nazari ve ameli iktr
•at alemi bu suale bir nevi c:e
~ap veremez. Kimi dünyanın 
~~ktısat mektebi) değiımittir, 
ınıni de yapılar şeyler (geçici 
ledbirler) dir der. 

Hadiselere eğilip yakından 
bakılır ve onlar son zamanda 
Sak rlerleyen rakam ve mütire 
llıesnetleri ile tetkik edilirse, 
diin7anm yeni giditini, esasa 
laallUk eden bazı iktısat mütea 
i'İfe)erinin artık vazife yapamaz 
~e tesir ika edemm hale gel-
ı, olmalarına atfetmek lazım 

ıfır. lktısat kuvvetlerinin ser
tı.-t oynamaları bu mütearife
lerdendir. lktısat mekteb' ;n 
değitmiş olmasmıı kabul etmek, 
lıu sebepten zaruridir. Diğer ta 
•dftan, yapılan şeylerin tedbir 
ltıabiyetinde olduklarını müla
bazada da hakikat vardır. Zira, 
ltıodern devlet, ruzmerre ted
birlr-r alan ve öyle tedbirlerle 
~ilılyen cihaz olduğuna göre, 
ber lahza tedbir almakla ilerle
lııek, eskiden gelen ve bu gün 
nodem devlet diye yadedilen 
lı~viyetin naturel vazifesidir. 
Onun için yapılan şeylerin ge
Sİc:i tedbirlerden ibaret• . olma
lııası, keskin tenkide dayana
llıaz. 

Maziden hale doğru bakıldı
~. zaman tedbir, istikbalden ha 
le doğru bakıldığı takdirde de 
llıektep değişmesi gibi görü
ilen son iktısadi hareket, mil
letleri mücerret adalar gibi a
Yırmakta devam ettikçe, yeni 
Yeni bir takım meselelerle kar
tılaşacağımız tabiidir. (lktısa
di kifayet) ve (lktısadi plan) 
bu meselelerin başta gelen en 
efıemmiyetlileri olarak görün
llıektedir. 

Müderris 

Nizameddin ALI 

-----······-·-····--·--·--
idam .. 

ANKARA, 19 (Telefon) -
!lısan Efendiyi öldüren Boya
ı>ath Mehmet oğlu Kürt Hüse
?!nin idamı hakkındaki• tezkere 
'Yleclise gelmiştir. 

• 

tasvip edildi. Yar n da içtima edilece 
Dün Fırkada sekiz saat -mühim 

müzakereler cereyan etti .. 
Hatipler iktısadi buhran önünde azami tasar 
ruf lüzumunu işaret ve hassasiyet gösterdiler 

Paketle memnu eşya getirilmesinide önüne 
geçmek üzre icap eden ted~irler alınıyor .. 

·. minde tesis edilen hususi bir j 
büro bu işi~ ~eşgul olu.!ordu.

1 

Bize ibret 

Borsa komiseri Adil Beg 

Dün lstanbul gümrüklerinde 
tabii vaziyet gene ?vdet edeme 
di, lstanbul güm~ükleri başmü 
dürlüğü evvelki gün aldığı e
mir mucibince, dün yeni karar 
namenin neşrinden evvel getiri 
len eşyanın beyannamelerinin 
tescil numaralarını kayda baş
lamıştı. Başmüdürlük kale-

Bu odanın ıçı ve dışı yuzlerce 
komisyoncu, tüccar ve alaka- ! Olsunl 
kadarlarla dolu idi. Bağrılıyor, • 
çağrılıyor, arada kavgaya. ka- 1 ingiliz!er yerli malı 
dar varan münakaşalar görülü ıeferberligw i ian ettileı 
yordu. Bizzat başmüdür Seyfi 
Beym nezaretinde çalışan bu 
f;ıüroda bir memur yüksek ses
le numaraları okuyor, kendi nu 
marası okunan komisyoncu be
yannamesini tescil ettiriyordu. 
Bu faaliyet saatlerce hatta an
cak yarım saat öğle tatili yapı
larak akşama kadar devam etti. 
Fakat komisyoncular ve tüccar 
lann eliflde bulunan beyanna
meıet\n t minden çok fazla ol 
dutrt a ılıyordu. Dün akşa
ma kadar 2000 den fazla beyan 
name tescil edildiği halde el'an 
beyannamelerin tescili bitme
mişti. Akşama doğru İstanbul 
başmüdürlüğü çok mübim bir 
emir aldı. Bu emirde 16 teşrini 
sani tarihine kadar beyanname 
si verilen ve muntazaman takib 
edilen eşyanın kontenjan 
listeye ve _hiç bir tahdide tabi 

(Devamı 7 inci sahifede) 

LONDRA, 17 - lngilterenin 
her tarafında ''lngiliz malı satın 

alınız" parolası altında bütün iç
timai sınıfların iştirakile müthiş 
bir propaganda baılamıştır. lngi 
liz mamulatı satın almaktaki ha-
yati ehemmiyeti göstermek için 
şimdiye kadar lngilterenin he
men hemen bütün şehit'lerine 

dört milyon duvar afişi dağıtıl-

mıştır. Aynı maksat için ayrıca 

bir kaç milyon beyanname basıl 
maktadır, Her gün milyonlarca 
insanın geçtiği T ralalgar Square 
meydanındaki cenubi Afrika mü 
mesıilliği binası cephesinde gece 
li gündüzlü yananelektrik ampul 
terinin yazdığı "İngiliz ernteasın 
dan başka emtea almayınız'' iba
resi göze çarpmaktadır. Bütün 
resmi ve gayrı reuni müessese
ler, teşekküller, kadın cemiyet
leri, izciler bile bu milli mücade 
leye yardım etmektedirler. Na
zırlardan Thomas söylediği bir 
nutukta son intibahın neticesini 
Britanya imparatorluğunun gay 
ri münkeşif kudret ve kabiliyeti
ni hükumete hatırlatan hir işa

ret olarak tefsir eylemiştir. A
vustralya birleşmiş hükiı.ınetleri 
Baıvekili Scullin lngilterenin 
her tarafına neşredilen bir telsiz
le lngiliz milletini giriştiği müca 
deleden dolayı tebrik ederek em
tea mücadelesinde lngiltere ve 
Avustra]yanm biribirine müm
kün olduğu kadar rüçhanlı bir 
muamele göstenneleri lüzumu 
Üzerinde şiddetle ısrar etmiştir. 

Beri in 
Sefirimiz -·------Son alınan tedbirler 
hakkında ne diyor? --Kemaleddin Sami Paşa 

dün Ankaradan geldi 

Altınlar dün akşam 
tesellüm edildi •• 

Altınları nakleden şirketin burada 
ki memuru dün bir tehlike geçirdi 

oluyordu. Ve bu böyle gidemezdi. 
Filvaki memleketten ihraç olunan 
mevat miktar itibarile eıkiainden ek
sik değildi. Fakat fiatleri dÜ§üktü. 
Binaenaleyh bunun ''yle devam et
mesi caiz olama:zfL.: l{Uınetin itti
haz ettiği karann atbika ' e tediye 
müvaZeneiniz tanzim edilrni§ olmak. 
tadır. 

Ziraat Bankasmm devlet na
mına Amerikadan satın aldığı 
üç milyon dolarlık 64 fıçı altın 
dün akşam Ziraat Bankasına 
teslim edilmiştir. Altmlann 

·Fransadan itibaren Türkiyeye 
naklini ve Ziraat Bankasına teı 
!imini deruhte eden Fransız 
nakliyat şirketi ile Şark Demir
yollan kumpanyası arasında 
nakliye meselesinden dolayı çı
kan ihtilaf balledilmit ve altın-

/ 

lar vagondan çıkarılarak Zira
at bankasına gönderilmiıtir. 
Dün istasyonda altın vagonu
mm başında garip bir hadise 
de cereyan etmiıtir: 

Altınları buraya kadar geti
ren nakliyat ıirketinin komis
yoncusu saat 5 raddelerinde al
tın vagonunun kilitlerini mua· 
yene ederken, muhafazaya me
mur jandarmalardan biri vago 

(Devamı 7 nci sahifede) 

1 

Al manga ile münasebatımız 
Kemaleddin Sami Paşa Türk -

1 
Alman münasebatı hakkında da de

. mİştir ki: 

Biri diierini çağıran ilr.i abone aramdaki mulr.alemel<!r nasıl vuıwa gelir? 

Makineden memurlar! 
1 

- iki devlet arasındaki vaziyet 
normaldır. lktısadi münasebetimize 
çok ehemmiyet veriyoruz ve bunun 
inkişafı için çalışıyoruz. 

Mütekabil muamele 
iki hükumet arasında konsolos

luk, ikamet, iadei mücrimin mukave
leleri aktolunmuştur. ikamet muka
velesine melfuf bir formül de var
dır ki, buna nazaran iki memleket 
tebaası aynı muameleye tabidir. Me
sela Türkiye'de bir Alman Türk gi
bi, Almanya'da bir Türk, Alman gi
bi muamele görmektedir. 

Otomatik telefon şimdi insan 
zihnini 

şaşırtan bu memurlar elindedir .. 

Rasathane ile Telefon şirketinin de ayarı bir .. 

Elim bir irtihal 
Eski, yeni... Daha bir kaç. 

gün evvelisine kadar kulakla
rımu:da çınlayan matmazelle-

Muş meb'usu Muhiddin rin sesleri: 
Nami B. vefat etti.. - Merkez! .. Hangi numara 

1 

efendim? .. 
ANKA,RA, 19 ('~el~on) -. - Numarayı h'.itfen tekrar 

• Muş mebusu Muhıdd'" Namı eder misiniz? 
Bey bu sabah tc 

1 

- Bu nuımua başkasile ko-
davi edilmekte nuşuyor, sonra sizi çağırayım 
olduğu hastaha 1 mı? .. Ve en mühim ve en hara 
nede zatürree. retli bir meseleyi aörüşürken 

I den vefat etımi~ de: 

1 

tir. Muhiddiır. 1 - Oç dakika tamam olmuı-
Nami B. İn ölü· tur, efendim, daha devam ede-

: mü teessürle ka cek misiniz? .. Hitabile kesilen 
şılanmıştır. Ce· muhavereler ... 
naze merasimin Tabir caizse: "Matmazelle-
de Kazım ve Is- · tel f H · h .~ın e onu.,.. anı, şu, mu a-
met Paşalar, veMuhıddin Namı~. 

killer, meb'uslar, Tayyare Ce
miyeti erkanı ve dostları bulun 
muşlardır. 

Milliyet: Kıymetli bir Er
kanı harp bulunan me&um, 
meslekine daima merbut kal
mış, matbuatımızda güzel yazı 
larile temayüz etmiş ve Meclis 
te arkadaşları arasında çok se
vilen bir zattı, 

Kederdide ailesine beyanı ta 
zivet ederiz. 

tabmızla yalnızca konuşama
mak tehlikesine her zaman ma 
ruz kaldığınız eski sistem tele
fon ... 

Şirket binasının önüne ge
linceye kadar hep bu sesleri 
işitir gibi oldum. Temiz, mer
mer döşeli kapıdan girer gir
mez kulaklarıma her köşeden: 

- Allo Allo.. Sesleri gele-. ' 
cek ZElnnediyordum. Nerede? .. 

· (Devamı 7 inci sahifede) 
Arayıcı hatlar ( Arayici hatlar 

önünde memur M. Ali B. çalışıyor) 



Tarihi ''e S i11asi Tefrika: 6 

Birinci Millet Mcelisi 
Yazan: Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

ilk bütçe meclise geliyor ve 
münakaşalar başlıyor .• 

Hoca meb'usJar ve muhalif cepheyi tesis 
edenler " Hiyaneti 

vataniye ,, kanununa itiraz ediyorlar!.. 
(Büyük m illet) meclisinin 

tesekkülüne d ikkat edilirse bu 
rada M u stafa K emal için tari
hin en şerefli bir hükmü gö
rünür. O büyük varlık vatanı 
kurtarmak için m illi ve mede
ni iki vazifeyi ifada bir daki
ka için ne ihmal, ne imha!, ne 
kusur yapmıştır. Büt ün milli 
hakimiyeti mecliste toplama
ya çalışmış tıı . H iç bir §eyi, 
hatta en çetin ve tehlikeli daki 
k alar da bile her işi meclisin 
ortasına fırlatmıı, münakaşa 
hüriyetini tam ve kamil mana 
sı ile muhafaza etmiştir. 

Çok defa bazı zevat tahsi 
ve hususi düşüncelerle birçok 
memleket işlerini gizlemek is 
tedikçe en halli güç gorunen 
bir işi Mustafa Kemal meclise 
vermit ve mecliste mutlaka 
müspet bir gayeye ermiştir. 

ikinci prensip olarak aıla 
bir (kasap) zihniyetine ön ve 
meydan vermemittir. Millet 
meclisinin bir hükümet kurdu 
ğunu ve her feyin ancak (Dev 
let otoritesi) altında bulundu
ğunu söylemiıtir. En kanıık 
günlerde henüz milli kuvvet
ler bir nizama bağlı değil iken 
o yalnız bunlan devlet otori
tesi altında ve ordu nizamında 
yürütmeye azmeylemiştir. 

lıte bu devlet fikridir ki 
Mustafa Kemalin milli müca
delede muvaffak olmasını te
min eylemiftir. 

Mustafa Kemal cihan efka-

Trabzon meh'usa. 
Ali Şükrü Beg 

n l'.llllumiyesi önüne yalnız bir 
ordu şeklinde çıkıyordu ve yal 
nız top ıeslerile bir hakla an
latmak emelinde ve nihayet 
kan dökmek niyetinde değildi. 
O en medeni en İnsani tarzda 
Türk milletinin hakkını isti
yordu. Bunun içindir ki tetkil 
ettiği yalnız onlu değildi, bir 
Türk devleti Türkiye Büyük 
Millet Meclisi hükilmeti idi. 

ilk bütçe geliyor .. 
Bu hükUmet bütçesini yap

mıştı. Maliye vekiıli Ferit Bey 
mecaile bet aylık bütçeyi tak
dim etmezden enel cepheler
deki propağandalann aksüla
meli batlamıtb. Cephelerden 
firarilerin çoğaldığı ıayi olu
yordu. Buna kartı acil bir ted
bir lazımdı. Hafi celsede bu 
işin iç yüzünü anJatan salahi
yettar bir lisan ıöyle diyordu: 

- Düşmanlar hilafet ve pa
dişahlığı istismar ederek bizi 

ilk malıge vekili Ferit B. 
baği göstermişlerdir. Milli 
mücadele kahramanlarını cep· 
belerde vatanı müdafaadan vaz 
geçirmiye yol bulamayınca hi
leye saptılar. İt o raddeye gel
di ki bugün araya ıokulan yı
lan diller cepheyi ıanryor, fi. 
rann saiki biç batka bir 9ey 
değildir. Güya biz padişaha, 
hükı'.l.mete, dine, teriata, isyan 
etmit bir sürü bağıyler imişiz. 
Bu çok ıiddetle işlene iılene iş 
sarpa sarmıştır. Hükumet acil 
tedbir almak uıecburiyetinde
dir. Vakıa biz tedhit politikan 
takip etmek iıtemiyoruz. An
cak milli davada bu gibi sakat 
ve alil düşüncelere meydan ve
remeyiz. Bunun için mevzuu 
ahkam kafi değildir. Fevkala
de vekayi içindeyiz fevkalde 
tedbirler lazım. Bunun üzeri
ne (Hıyaneti vataniye) kanun 
layiba11 meclise gelmişti. Ey
lül 336 da gelen bu kanunun 
meclisten geçerken görülen ru 
hi baleti kaydetmek isterim. 
Bu kanunun mefhumu bir ıey
d;,: Bozgunculuğa kartı tedbir 
almak. 

itte bunu mecliste müdafaa 
ederken batla Müfit Hoca, 
Şükrü Hoca, Mustafa Hoca, 
Hakkı Hami, Abdülkadir, Ali 
Şükrü, Beyler gibi bir kısım 
meb'uslar coıtular. Kıyamet
ler kopuyordu. Sanki gayet nor 
mal günler içinde imitler gibi 
bu kanundaki müsadere, tebit, 
idam hükümlerinden (idam) 
hükmünde hemen hepsi ittifak 
ettiği halde (müsadere, tebit) 
kararlarına tiddetle hücum e
diyorlardı. Hele Erzurumlu Du 
rak Bey bu kanun ile firarile
rin aileleri nakledileceğine sı
ra gelince kendisini Erzurum
dan Ankaraya sürülmüş sana
rak haykırdı: 

- Buralara kadar geldik aç, 
susuz, periıan ... 

Diye haykırdı. 
ise derhal şeriat 
bahse baılamıştı. 

Müfit Hoca 
ahkamından 

Ali Şükrü (Trabzon) Bey 
iti mugalataya boğuyordu. 

Mecliste bu ıuretle iki cep
he mevzi almıştı. Necati (Sa
ruhan - merhum maarif vekili) 
işi izah etmek istedi. Karşı 
cephe köpürdü. Vehbi Bey Ri
yaset mekamında muttasıl işi 
karıştırmaya uğraşır bir garip 
vaziyet gösteriyordu. 

(Devamı var) 

(Haftalık siyasi icmaj 
Cemiyeti akvam meclisiı, 

Mançarya meselesini tetkik et 
mek üzere Paris'te fevkalade 
olarak içtima etti. Pazartesi 
g ünündenberi içtimalara devam 
ct1il li [i i halde henüz bir neti
ce elde edilememiştir. 24 teı
rinievvelde Cenevre' de aktedi
len fevkalade içtimada 16 teş
rin isani pazartesine kadar Man 
çurya'yı tahliye İçin Japonya
ya mühlet verilmişti. Bu müh
let bitmiştir. Fakat Japonya 
tabliye edeceği yerde gerek as
i eri, gerek siyasi vaziyetini 
takviye etmit tir. Bir defa Ja
ponl aı- işgal e ttikleri m•ntaka
yı g :nişlcttirmitlerdir. Sonra 
M:ınçttrya' da ayrı bir hükU
m et teşkilire yardım ederek 

bu memleketi kendi nüfuzları 
altına a!mağa teşebbüs etmit· 
lerdir. 

İtle Cemi.yeti akvam mec
lisi Paris'te Amerika mümes
silinin de iştirakile bu vaziye
ti tetkik etmektedir. Amerika 
mümessili olarak, 1924 sene
sinde Almanya'nın tamirat 
borçlan ha~a maruf planı 
hazırlayan Ceneral Dawes ha
zır bulunmaktadır. Cemiyeti 
akvamın, en nazik bir mesele 
ile karşılaştığına şüphe yoktur. 
Çünkü mesele gelmiş , nihayet 
misakın kuvvei teyidiyelerini 
tatbik noktasına dayanmıştır. 
Ve eğer Japonya yerinde kü
çük -.·e zayıf bir devlet olsaydı, 
derhal tatbikat sahasına geçi-

lng·ilterede 
A normal 
Idhalat 
Avanı kamarasına bir 

layiha verildi 
LONDRA, 1!1 A. A. -- Tic•r.t 

nazırı, Avam kamarasında "Anol"D'W.i 
ithaliıt'' aleyhindeki rrojeye müteal 
lik müzakeratı açm.ı~tır. Mumaileyh, 
1 teşrinisani 1930 dan 10 teşrinisa
niye kadar Londra limanın gi?lniş 
olan vapurlar miktarırun 3G5 te İ
baret ve bunlardan 182 ainirt ecnebi 
vapuru olduğunu sö~·leyerek bu pro 
jeyi müdafaa etmiştir. 

Lib >rallerden M. Jor.es, nazrr ta
rafından göstcri!en rakac:ılann Anar 
mal ithalat hal<kmda gösttrilecek 
yegi.ne misal olmadrğı rnüta:leasını 
ileri sürerek layihanın reddini talep 
etmiştir. 

Amele meb'uslardan M. Vedgwo
od, l ngiliz i thalatına mani olmak i
çin ittihaz edilecek tedbirlerin ihra· 
cat ve amele istihdamı hususlarında 
aksi tesiri görüleceğ;ni söylemiştir. 

M. Runciman, tasavvur edilen 
tedbirlerin mer'iyet mevkünde bulu 
nan ticaret muahedelerinden hiçbir 
' ey ihlal etmemekte olduğu buıu
ıunda meclis teminat venniı ve hü
kumetin takip edeceği hazine ıiya•e 
tinde diğer memleketlerde olduğu 
gibi ayni serbestiden müıtefit olmak 
arzuıunda bulunduğunu aöylemiştir. 

Mumaileyh, hükümetin iıtediği 
ıali.lıiyetleri ıui istimal etmek tasav 
Y11runda bulunmadıfını i!Ave etmis
tir. 

Bulgar 
Başvekili 

Gelecek agın 3 ünde 
Ankarada bulanacak 

SOFY A, 19 A.A. - "Balkıın mu 
babiri mabsuıumuzdan" Baıvekil M. 
Muf&JlOf, kinunuevvelin 3 ünde An
karayı ziyaret edecektir. 

Bulgaristan hariciye nezareti teı
rifat mücliri umumisi, aefirimiz Tn
fik Kimi! Beyi ziyaret ede.ek batve
kil M. Mup.nofun ırelecek aynı. ü
çünde Ankarada bulunacafau ...,... 
men tebliğ etmiıtir. 

Bulgaristan'da ko
münistler 

SOFYA, 19 A.A. - Sliven'clen 
bildiriliyor: 

Polis, lllıiren Sofya ve Varna'da 
meydana pkarıhnıt olan komünist 
tqkilibna dahil olmak töbmetile 15 
kadar fabıa tevkif elmİftİr. 10 ka
dar plı.ıı, polis memurları ıle komü
nistler araamdaki atq teatisinden iı 
tifade ederek firara muvaffak olmuı 
lar ve dağa çıkmıtlardır. 

Diğer bir k •• münisl te kolunun 
damarlannı kesmek suretile intihara 
teıehbüı ebnİfse de vaktinJc yctİ§İ· 
lerek kurtarılmıtbr. 

Dün Sofya' dıı eçen temmuz ay
ında -ydana çıkarılınıı olan gizli 
komüniıt neıtbaaımfn aa!ıibi ile ken
disine yataklık etmit olan bet kiti 
tevkif edilmittir. 

Ge.;en cece poliıin Moskova' dan 
ı:elmit olan bir komünisti de tevkif 
eırni, olduğu söylenmekteC! '.r 

Tunusta büyük bir 
yangın 

PARIS, 19 A.A. - Le Journal 
gazete.inin Tunuıtan aldığı bir tel
grafa göre Tunusta Medjez • El-Bas 
civannda büyük bir yancın çılmut 
ve 10 ttle 4 yerlinin yanmasına ve 
ölümüne sebep olmuttur. 

Sisam'da asan atika 
bulundu 

ATINA, 19 A.A. - Siaam'da 
Hera mabedi yakininde taharriyat 
yapmakta olan asan atika ülemaım 
dan M Buscher, tarihten evvelki 
devirlere ait bir 'ehrin hisarlanru 
ve bundan ba~ka milattan 500 sene 
evveline ait tunçtan bir geyik, yine 
milattan 6 asır e• veli ne ait fil diıin
den kabarbnalar, eski devre ait kilıi 
kayalardan eski bir kilir, pi§~ top
raktan vazolar, çok eski ufak 1:-ir ta
kını heykeller meydana cıkamıııtır. 

lecekti. Misaka göre, evveli. 
aza olan devletler Japon.ya ile 
siyasi münasebetlerini katet
melidirler. Eğer Japonya bu 
tedbirlerle yola gelme:ı:se, iktı
sadi münasebat katedilmeli
dir. Bu da bir çare teşkil et
mezse, zecri tedabire müracaat 
edilmelidir. Tabiidir ki Japon
ya hakkında zecri tedabire mü
racaat etmek mevzuu bahis bi
le değildir. Hatta iktısadi boy
kot bile ilan edilemez. Fakat 
devletler s~yasi münasebetleri
:ni katetmeği bile göze alamı
yorlar. 

Diğer tar8.ftan içtimaın ari
fesinde Amerika Hariciye Na-

s . ' A 'k ' zırı tımson un, men a run 
Cemiyeti akvam tarafından ve
rilecek herhangi kararla mukay 
yet olmadığı hakkındaki beya
natı meclisin vaziyetini haylı 
zayıflatmıştır. Amerika mü-

__ ...... .. -· 

C~miyeti akvam so~ M. Venizelosun Yunan 
hı karar da a verdı meclisinde beyanab 

Mançuriyc beynelmilel jandarma 
kuvvetleri mi gönderiliyor? 

PARIS, 111 A.A. - Cemiyeti Ak- kümdarlığını reddeyleyen, Nankin 
vam medisi, kü-ıadı tarihi olan 16 milli hükumetinin telgrafını neşrey
t~rini•aniden beri her gün B. Bri- !emiştir. 
and'ın riyasetinde içtimalar aktet- Meclis hafi bir celse aktederek 
ındı:tedir. M. Briand, rüfekası üze- •aat 17 de Japon mümeuili M. Yoı
riude büyük bir nüfuz ve t ... sir icra hizava'yı ve saat 18,45 tc de Çin mü 
eUn ~ >.- tedir. mesaili M. Sze yi dinlemiştir~ 

Japon a'nın Londra sefiri M. Gizli celseden sonra 
Mastudeira ile Amcrika'lı "Müşahit" p ARI S, 19 A.A. - Bu sabahki 
at'asmda c~reyan e:dcn mük;_\lemeler gizli celseden ıonra M. Briand, M. 
neticesinde vaziyetteki gerginliği İ· y oıhizava ile M. Sze'i ve jeneral 
zaleye matuf bir lıil ıureti tasiağı Dawes'i kabul edecektir. 
vücude getiri:ımştir. Fakat dün Man yarın saat 11 de yeni bir gizli cel 
çuride vukua gelen mücadelelerden se aktedilecek ve mümkün olun a 
dolayı vazİ) et tekrar gerginleşmi,. öğleden sonra umumi bir içtima yn
tir. Anut ve a .:mkir M: Yoskizawa pılacaktır. 
Japon metale~atının kat~yyen dok.u- intiba, iyi değildir. Dün kendi•İn 
nulmamasmı ıstemek~~dır. ~mafıh, den tahriri bir nota istenilmic olan 
d .. k.. ah" t bb et ye- ' un u aı ;ye ve mu e~ıy Japon murahhası henüz bu notayı 
~.inı; sii~un ve İ~idalin kaiın olması ! vennemiıtir. Bilıİkis M Sze, bu sa
umıt edılmektedır. . bah M. Dawes'i görerek kendisine 

Le Journal gazete1ıne . nazaran Mançuri vekayü hakkında almıt ol
Çin murah~aıı, niza ve ihLlafın e- duğu son malumatı bildirmi,tir. 
ıas! .M.. Sze ye nazaran zorla kabul M. Sze'in bu ziyareti, acaba Ame 
e~t.!"1ınış ol":" 1 ~1.5 _mu~e~e~~- rikaya resmen müracaat mabiyetin-
11nın makbulıyetiru Çın hukumetinın de midir? Resmi mabafilde bu cihet 
mü~ıaya ı.ay.an görmesi olduğu- teyit edilmemektedir. Fakat ileri ge 
nu tasrih etmıttir. . len Amerikalı bir zat, M. Sze Wa-

Bu bey;anat, bazı meclıs azaı~ ıbington bük:Umeti nezdinde icil bir 
muhalefetıne maruz kalmı~tır. Çun· tqebbüste bulunacak olursa menu
kü 25 mayııta İmza edilmıt olan bu u babı itilifta Amerikanın mütalea
muahedenaıne 8 haziranda ~~·m~n aına büyük bir ehemmiyet vermekte 
tasdik olunmuıtur. ~~nun uze.nne olan Cemiyeti Akvamın ittihaz etti
Çin murahhaaının Çın'ın tamamı~"' ği hareket tarzından mülhem olmak
tini temin eden 1922tarihli Waıhıng tan batka bir ıurette hareket edemi 
ton muahedes!ni hatırlatmıt olduğu yecektir, demittir. 
aöylenmektedir. E k · • t l • Le Journal diyor ki: Mademki s ı ımpera or mese esı 
Çin hükumeti, bugün mevzuu baba- LONDRA, 19 A.A. - Tokyodan 
olan muahedeleri tammıt ve ahkamı bildirilcliiine gÖre, eski lmperator 
nı icra etmiıtir. Demek bu muahed,.. Hıuan • Toutıg halihazırda Ligo -
ter meYcuttur. Yang ile Vew - Tchouang araımda 

'Excelsior gazetesi, dün aalihiyet yan yolda kiin Tankantzon namın
tar bazı mahafilde, iki tarafın reyi daki kaplıca fdırinde bulunmakta
almdiıktan sonra ve herhangi bir dır. Japonların eski lmperatoru 
bal sureti bulununcuya kadar, Cemi- Mukdende lmperator ilan etmek ni
yeti Akvam tarafından Mançuri'ye y~tinde bulu~dukların~ ıüphe "' 
beynelmilel kıtaat gönderilmesi ha· clilmemektedir. Maamafih son al~ 
suıunun derpiı edilmit olduğu aöy- haberler, bu fent tertı"batmm hiç 
lenmektedir. olmazsa muvakkaten akamete uğra-

Bu suretle ibtilftfi metelelerde ilk mıı olduğunu ve aralarmda Çin 
dela olaralı beynelmilel jandarma kral taraftarlaruım Reisi Prenı 
kuvveti kullanacak ve bu hil, C. Kung bulunduiu halde birçok zeva 
miyeti Akvam nüfuzunu arttıracak· bn Japonlar tarafından timdilik 
br. Mukdeni terke davet edilmiı olduk-

PARIS, 19 A.A. - Cemiyeti Ak- lan bildirilmektedir. 
· nm meclisinin içtimaı uzun sürme- Anganchi, nasıl zaptedildi? 
mi,tir. Japonya'mn dermevan edece- TOKYO 19 A.A. - Moukden'-
ği ttklifler henüz -:rdedilmemit ol- den Rengo ~jan11na bildiriliyor: 
d.~~'!dan ve Kuomıntaug'un net'!'t Japon kuvvetler~ 18 teırinisani 
tigı bır beyannameden dolayı VllZI• geceıi kendilerine kartı vıııi mikyas 
y~t karı,ık olmakta devam etmekte- ta bir taarruz hareketi icra etmiı o
dır. . • lan jeneral Ma • Tcban • Cban'ın 

Mecliı l;'ar~n sabah hu.'u11 v~ Y~- kuvvetlerini takip ederek Angancbi'. 
~n ~~ ıhtimal ""!wru ve alem ye ıritmitlerdir. Japonlann telefab 
bır ıçtima aktedecektir. ağırdır. 
M. Sze'nin Gemigeti akva- Hei - Loung. Kiang ordusu, 18 

ma san müracaatı tetrinisanide öğle vaktı Japon meta-
E1asen dün alqam M. Sze, dün- li~ini reddetmekte oldu~u bildir

kü vekayiden babıederek ikinci mad ID1f ve bu suretle meselenın muslu· 
de esasına istinaden Cemiyeti Akva- hane bir ıurette halli ıuya dütmüı
ma bir müracaata bulunmak ihtima- tür. Bu eınada, jeneral Ma • Tcban
line telmih etmittir• Cban kuvvetlerinin '?ühim bir kıı-

M. Sze, Cemiyeti Akvam ikinci mı na cen~ ba doğru bır hareket yap. 
maddeye tevfikan daha faz~ birtey brarak mı~~lan .pek "': olan Ja~ 
yapamıyacağıru beyan eylediği tak- '?".h~lennı tabrık etmiı ve f~,!~ 
tirde Çinin diğer maddeleri ileri ıür- tinı tazif ederek Japon mevzılennı 
mekte tereddüt etaıiyeceğini ilave ihata etmek tehdidinde bulunınut
eylemi,tir. Siyasi mevcudiyeti Cemi tur. Dün fecir vaktı, Çinliler Nonni 
yeti Akvama kartı itimat siyaseti.ne mıntakasmda Japonlara ateı açmıt· 
bağlı olan Çin hükumeti için bayat lar '!'e m~teekiben taarruza geçmit· 
ve memat meteleoi mevzuu bahıtir. !erdir. Mucadele, Ma - Tcban. Cban 
Eğer Cemiyeti Akvam muvaffak ol- kuvvetlerinin Angancbi'ye doğru ale 
nuyacak olursa Çin bük\imeti, bü- !acele çekilmesi ile neticelenmi,tir. 
yük devletlerin resmen imzal":""t ol Jeneral Chang Kahi Shek 
duklan Cemiyeti Akvam muakını Mançurigtt gidigor 
muhafaza için ufak bir harekette 
bile bulıınm&mlf olduklannı ilanda .NAN~N, 19 A..A. - J~ 
tereddüt etmiyecektir. c_ıuanır !'ai Shek derhal ~çun ya 

Mumaileyh netica olarak Çin mil ırıtmek uzere hareket etmittır. 
!etinin asabının gerginleı~ekte oldu japonganın Rasgaga das· 
ğunu sabrının tükenınek uzere oldu- f b • 'ht 
• be tm" e "vazi~et ''kri ane ır ı arı gunu yan e tf v J. n m 
ce cok vahimdir" demittir. 

İ> ARI S, 19 A.A. - Meclis, Çin 
mümessili M. Sze'nün talebi üzerine 
Nankinden gönderilmiş olan Tien • 
Tsin'den kaçırılmak ve imperator ıı
fatile tahta çıkanlınak üzere Japon
lar tarafından muhafaza altında ola
rak Mukden' e getirilmit olan sabık 
Çin imperatoru Puyi'nin Mançuride 
yeniden teıiıine teıebbüs edilen bü. 

mesaili tetrinievvel içtimama 
İttirak ettiği gibi, şimdi Paris
teki içtimada da hazır bulun
maktadır. Amerika'nın bu içti
malara i§lirak etmesi, Cemiye
ti akvamla beraber yürüyeceği 
yolunda tefsir edilmişti.. Şimdi 
Hariciye nazınnın ağzile Ame 
r ika hiç bir kararla mukayyet 
olmıyacağını söylüyor. 

Rusya gibi Aksayı farkın 
mukadderatile yakından alaka
dar olan bir devlet le bir kaç 
gün evvel, Japonya'ya bitaraf
lığı ve dostluğu hakkında te
minat vermiştir. Rusya'nın Ce
miyeti akvama karşı sempatisi 
olmadığı m alumdur. Rusya, 
bu badirede kendisinin Japon
ya'ya karşı alet ittihaz edilmek 
istenildiğini hissetmiş ve bu 
oyuna alet olmıyacağını sarih 
surette anlatmıştır. 

Bu şeı·ait altında Cemiyeti 

TOKYO, 19 A.A. - J pon ··
kUmeti, Moskova' daki aellrine, us 
ya'nın timali Mançuri'ye asker aev
kettiği taktirde buıule gelecek müh 
lik ibtililflar baklanda M. Litvinoff'
un doıtane bir ıurette nazarı dikka
tini celbeylemeıini ve ıarki Çin d ... 
miryolunun hiçbir zarra uğramamq 
olduif.ına dair teminat vermesini em 
reylemiıtir. 

akvam devletleri, filden tiki.
yet İçin Timlırlenk'in huzuru
na çıkan Nasraddın Hocanın 
vaziyetinde kahnışlardır. 

• • • 
Fransa Başvekili M. La-

val'in Amerika seyahatinden 
sonra Fraruıa ile Alınanya ara· 
srndaki hususi müzakereler 
başlamıştı. Bu müzakereler Pa. 
riste Laval ile Alman ıefiri 
M. V on Hoescb arasında de
vam etmekte idi. Son haberle
re göre, müzakerelerde müıbet 
bir neticeye varılmak üzeredir. 
Bu haberin ne dereceye kadar 
doğru olduğu bilinemez. Fakat 
müzakerelerin Alman hususi ve 
tamirat borçlan etrafında ce
reyan ettiği malumdu. 

Almanya'nın Amerika ve 
lngiltere'ye vereceği ''hususi,, 
denilen borçlar vardır. Ve bun
ların da vadesi şubat sonunda 

Başvekil Türk- Yunan dostluğundan 
bahsetmiş Kıbrıs meselesi 

etrafında mühim sözler söylemiştir.. 1 
ATINA, 18 A.A. - M. Venizelos meb'uıan meclisinde sabınızlıklı 

IY!klenen beyanatını yapmıştır. M. Venizeloı evveli Hoover moratorr'!' 
muna mü•ten:t yapılacak tediyat husuıunda Bulgaristanla aktolunan ılt 
lafnameden bahsetmiş ve yakında Yunan - Bulgr dostluk muahedesinin dı 
akti ile umumi bir itilitfm husul bulacağı ümidini izhar eylemiştir. 

M . Venizeloı müteakiben drahminin i stikrarı çin alınan tedbirlere t• h 
mas etmiştir. IQ 

Yunan ba~vekili l ımet Pata ile Tevfik Rüştü Beyin Atina'yı ziyareti• 
rinden çok hararetle bahıPlmiı, iki memleketin teşriki mesaisini T ürk ft 

Yunan milletlcrinın temaınen taıvip etmekte olduklarını ıöylemiı ve Türk• 
Yunan teıriki mesaisinin çok mes'ut neticeler ini anlatmııtır. 

Nihayet Kıbrıs a~ası meselesine geçerek İngiltere ile Yunanistan arıı· 
sında böyle bir mesel•nin mevcut olmadığım tasrih ettikten ıonra lngiliı 
a1kcrlerinin ta~kınhkları hakkında bazı gazetelerin neşriyatını tenkit eyle 
mit ve demiştir ki: 

' 'l ngiltcre'nin medeniyetin en yüksek noktaıında bulunduğunu ve lı> 
giliz ruhunu asaletini hepimiz biliyoruz, gerek K.ıbrıshlar gerekse 12 adah· 
lar şunu bilmelidirler ki Yunan devleti kendi eraziıi dahilinde bu adalarıt 
ıükunu ihlill edecek irtica teşkilatmm vücut bulmasına müsaade edemez. 
K.ıbrıa ve 12 adanın Yunan halkına diyoruz ki : İngiltere ve ltalya bu ada· 
!arın i,galini kendi menfaatlerine uygun ırördükleri müddetçe bu i,gali h~ 
bir ıey saroamaz. 

lnıriltere ve İtalya ile doıtluk arayan Yunanistan katiyen saroılınıya· 
caktır. 

Suiistimale mani ~ 
olmak için tedbirler 
ANKARA, 19 (Telefon) - rüklerde yeni muameleyi bekle 

Yeni kararnamenm tatbikı do- mektedir. Gümrük beyanname 
layısile alakadar gümrük idare !eri aıra numaralan üzermde 
!erinin kontenjan liıteleri pey· herhangi bir ıui istimale mini 
derpey ellerine varmaktadır. olmak için beyannamelere nu· 
Bilhaasa lstanbulda mühim maratorle numara ve tarih ko
mikdarda ticaret emteaaı güm- nacaktır. 

Fındık ihracatının murakabesine 
dair nizamname tasdik edildi .. 

ANKARA, 19 (Telefon) - ı bit olunan hükümler dawesinde 
Ticarette tağtişin men'i ve ih- kontrol edilecektir. Kontrol m• 
racatın mükabesi ve korwnnası im ıon ihraç iskelesinde yapılı 
hakkındaki kanuna tevfikan cak ve mallar burada mühürle-
fmdık ihracatının mürakabesi- ecekt' F d k 'h · k ı ı 

d · • ed'I . n ır. m ı ı raç ıs e e e· 
ne aır tanzım ı en nızamna- • l k .. b' ed'l • 

H t • Vk ·ı t d'k n o ma uzere tes ıt ı en ıs· me eye eı eı ece as ı o- • 
lunmuştur. Bu nizamname mu keleler şunlardır:Gıreson, Trab 
cibince Türkiyeden ihraç oluna zon, Ordu, Rize, Ünye, Görele 
cak fındıklar nizamnamede tes ve Fatsa. 

Cemiyeti akvamın gönderdiği 
tamime 

Türkiye hükumetinin cevabı 
CENEVRE, 19 A.A. - Türkiye hariciye vekaleti Cemiyeti Akvamnı 

tedihat mütarekeıine dair ırönderdiği tamime verdiği cevabında teılihat 
mütarekesi hakkındaki teklifin - Milli müdafaaya ait meselelerde tasvibi 
ve kararı lazım olan büyük millet meclisine arzedilmeai için - hukuki, 
mahiyeti, vüs'ati ve ıümulu hakkında mütemmim malumat istemittir. 

Türkiye hükUınetinin iıtediği bu mal\imatı Cemiyeti Akvamın Tür· 
kiye'ye bildirdiji, teslilıa• mütarekesinin 1 Tetrinisani'den itibaren mer'i· 
yet mevküne girmesine yahut her banıti bir tadile ııirıunaıma ihtimal ve
rilmesi söylenmektedir. 

Teşrii masuniyetin reri talebi 
ANKARA, 19 (Telefonla) - Sabık meb'ullarclan ishak Refet Beyi · 

"Duyıru" gazetesindeki makale ile tahkir ettiği ihbar olunan Çankırı meb'· 
,..., Talat Beyin tetrii masuniyetinin ref'i hakkında Bqvekilet tezkeresi 
Meclise gelmittir. 

Danimarkada'da tedbirler alındı 
KOPENHAG, 18 A.A. - Hük\imetin talebi üzerine parlamento al- İ 

tın esasının ilga kanununu üç ay müddetle temdit etmiı ve harice dövia 
çıkmasına mini olma11 için ticaret nazmna mezuniyet venniıtir. 

Yugoslavya maliye nazın istifa etti 
BELGRA T, 19 A.A. - Maliye Nazırı M. Djouriç'in istifa11 kral tara

fından kabul olunmuttur. M. Djouriç Londra sefaretine ve Maliye neza
retine de milli bankanın ikinci clirektorü M. Djorgeviç tayin olunınuılar· 
clir 

geliyor. Diğer taraftan Alman
ya'run başlıca Fransaya ve di
ğer galip devletlere vereceği 
tamirat borçlan vardır ki, bun
lar Hoover projesile temmuza 
kadar tecil edilınittir. Bunların 
hangisi hangisine tekaddüm e
decek? 

Almanların noktai nazarlan 
hususi borçların tamirat tedi
yatma tekaddüm etımeai idi. 
Fransızlar ise, tamirat borçla
nnm muabedeye istinat ettik
lerini, diğer taraftan hususi 
borçların kazanç için yapılan 
istikrazlardan ibaret olduğunu, 
binaenaleyh birincilerin ikinci
lere tekaddüm etmesi lazım 
geldiğini iddia ediyorlardı. Ve
rilen haberlere göre Almanlar 
nihayet tamirat borçlarının di
ğer borçlara tekaddüm ettiğini 
kabul etmişlerdir. 

Fakat Almanla(ln bu pren-

ıipi kabul etmeleri, gelecek 
temmuzda tamirat borcunu te
diyeye baf lamaları demek de
ğildir. Bilakis Almanya, borç 
tediye edemiyecek vaziyette 
olduğunu ileri sürerek Younı 
planı icabı komisyonun vazi
yeti tetkik etmesini talep edi
yor. Filhakika Fransızlar da 
buna muarız değillerdir. Çün
kü Y oung planının hala mer'i 
olduğunu kabul ettirmek F ran 
sız siyaseti için ehemmiyetli 
bir mesele idi. Ve Hoover pro
jesinden sonra bu nokta bir de· 
receye kadar ıüpheye düşmüş· 
tü. Binaenaleyh Fransız ıiya· 
seti bu noktada da bir muvaf
fakıyet kazanmıştır. 

Şunu hatırlamak lazımdır 
ki, bütün bu alacak verecek! 
meseleleri Fransa için iktısadi 
ve mali olmaktan ziyade siyasi· 
dir. Eğer Almanya iktııaden 
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nhisar idareleri tevhit edi emiyor •. 
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AdJiyede Tramvay Kabri Tevhit Tahriri 

On ay içinde neler İhtilas Yerine otobüs Trabzonda harap bir Yapılamıyor 
aldık, neler Verdik? 12,000 liray! zimmetine Tramvay şirketi de kilisede bulunmuş Asım B. dün Ankara-

aeçlren otobüs blt,::P;efe'::~~t:i~:r: ....!:::,· dan geldi ---+• •••••. 
ihracat ofisinin rakkamlara müs- veznedar mahkum oldu Trabzon civarındaki Panaiya Sume- Müakirat inhisarı umumi 

işletmek istiyor.. ıa manasttnnda bir rahip, Türk ma-Adliye veznesinden 12,000 lirayı 
zimmetine geçiren veznedar Celal 
Beyin muhakemesi dün Ağırcezada 
intaç edilmi!tir. Veznedar Celil Bey, 
bir ıene hapse, bir sene müddetle 
memuriyetten mahrumiyet cezasına 
mahkfun olmuştur. Celiil Bey, bun
dan maada zimmetine geçirdiği pa
rayı da tazmin edecektir. 

tenit bir istatistiği •• 
ihracat Ofisi memleketimizin 1 
1 ıeneıi on aylık umumi ticari 
·yetini tesbit ebnittir. Hazırladı-
iıtatistiğe nazaran 1931 senesi ilk 

IQ ayı zarfında itbalitımız 111,544, 
lira ve ihracatıımz 95,694,074 

dır. Geçen sene ayni aylar zarfm 
ı.ı.i itbalabmız ise 118,031,573 lira 
ihracabmız 120,499,925 lira idi. 

lu seneki ithalatımız geçen seneye 
' lıetıe 6,486,719 lira noksandır. 
'•acatımız ise 1930 aeneaine nis
ltue noksandır. Buna da sebep 1929 

.. inde gümrük tarifesinde yapı· 

tadilat basebile fazla itbalat ol
ıdır Bunun neticesi olarak l 930 
esindeki itbalatıımz az olınu,tur. 
9 senesinde ilıracatmnz l19,575, 

3 lira ve itbalitmm 231,1164,946 
dır. 1929 senesindeki itbalit fıız,. 

ığı 1930 senesinde tesirini göater
'ş ve ihracatımız ithalatımıza niı

e artmııtır. 1931 senesinde ihra
lıınız miktar itibarile fazla olmak
lıeraber kıymet itibarile ithalab

nisbetle 15,000,000 kadar nok-
ndır ki buna da sebep baılıca ilıra
t maddelerimizin fiatlerinde dün

' iktısadi buhram hasebile husule 
•len düşkünlüktür. 
1930 senesi 10 avlık itbalitımız . 

IC. Sani 
Şubat 
"1art 
Nisan 
'.Mayıs 
liazira, 
feınmu; 
.,iustoı 
E:yJül 
't. Evvel 

LiRA 
12,011,683 

9,108,593 
10,833,863 
13,722,713 
12,891,773 
10.779,368 
12.018,605 
tı,301,685 
12,639,836 
12,723,454 

118,031,573 
19JJ senesi 10 aylık ithalatımız 
X. Sani 12,241,446 
Şuı..ıt 10,254,672 
Jl.taı.ı 12,851,526 
1'4i.,.n 10,551,461 
Mayı, 11,897,008 
liazİrar 11,567,092 
'temuz 9,388,141 
l\ğu•tos tl,285,864 
E:ytül 11,128,149 
't. Evvel 10,379,495 

1 ll,544,854 
1930 senesi 10 aylık ihracatımız 

LiRA 
ll,934,230 
ll,362,580 
13,984,494 
J0,970,473 
13,897,428 
8,843,340 
6,2ll,992 
8,099,110 

14,461,233 
20,735,045 

120,499,925 

l<amhiyo Borsası 
lııerıın 799,00 · Kuron 15,97,00 
t> -olar 0,47.!tO,OO 

f'~nk 12,06 

şııınıı: 

Peıeta 

lıreı 9,15,25 1"'""R•_Y_f_m-ar_lı_l,....98,8--t 

~·rank B. 3,40,30 ZtoıJ 

l>rabml 38.20 Peaıl 1,13,18 
- - -

Ley I0,17 Pranıı 1. 2,42,65 
~ 

ltva 15,77,CO Dinar M,N 

tıorın J,17,63 Çervoneç 

norsa 
~arici 

j Altın 

l 
Mecidiye 
Banka ot 

925 
5J,OO 

228 

l::sbam ve Tahvilatın nevi 
l•tıkrozı dahlll 
Düyunu muvabblde 
klr.ıtnlyell Demfryollan 

95,00 
53,00 

2,65 

~ ınali noktai nazardan zayıf 
t vaziyette ise, Fransa için 
llup hasıl olmuı demektir. 

tansa bu şerait altında müsa
ekarlıkta bulunabilir. Para 

'1:ınez, hatta para bile ikraz 
~. Ancak ikbsadi ve mali 

~iyeti düzeldiği zaman, Al
lı !\yadan bütün taahhüdatı
~ tı. ifasını ist~yerek binnetice 
~ ~~Yetini zayıflatmak aalahi
ı tt•ni muhafaza etmek ister. 
~le Fransız siyasetinin hedefi 

dur. 
Bu şerait altinda Fransa ile 
ltıanya'nm borçlardan, tami-
1 ıneselelerinden ayrı ve da
esaalı siyasi meselelerde an

lıtıaları icap ettiği aşikardır. 
~lıısa ile Almanya 1926 aene
\ de, Almanya Cemiyeti ak
\ lııa girdiği sıralarda böyle 
lalı bir anJaşmağa teşebbüs 
İşlerdi. O zaman Streze

•nn · ile Briand, Soiry ismin-

1931 senesi 10 ay/ılı: ihracatımı:ı 

K. Sani 
Ş•bat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 
Ağustos 
Eylul 

LiRA 
11,039,807 

9,306,131 
10,592,957 
10,119,805 
ıl.817,032 
5,715,528 
6,528,649 
6.708,263 

12,801,942 

T. EYYel 13,065,958 
95,694,074 

1931 -.esi 11 aylık umumi ticari 
vaziyetinde Mersin limanı ihracat Ye 
ithalab dahil değildir. 

1931 senesi 10 ayı zarfında ihraç 
edilen bat~ maddelerimiz şunlar
clır: 

LİRA 
Tütün 18,870,462 
Pamuk 3,895,782 
Fındık 6, 756,680 
Kuru üzüm 8,136,277 
Zeytinyağ• 5,291,468 
Afyon 2,425,535 
Yün 1,478,523 
incir 3,264,862 
Arpa 1,911,062 

1931 senesi 10 ayı zarfında tü
tün ve pamuk ihracatnnız kıymet i
tibarile azalmıftır. Buna da sebep 
dünya ikbsadi bubram hasebile hu 
iki mcvadı iptidaiye fiatlerinde husu 
le gelen diiJüldülıtür. Buna mukabil 
fındık, üzüm ve incir ihracatımız art 
mııtır. 

Keten tohumu ve kuş 
yemi isteniyor 

Hamburgtan bir müessese Tür
kiyeden keten tohum ve kuıyemi 
satın almak istemektedir. Harici ti
caret ofisi tüccarın bu husustaki mü 
racaatlanm kabule batlamıttır. 

Mısırda tütiin idhalat 
• 

resmı 

Mısır hükümeti neırettiii bir ka

Başka şahitler gelecek 
Şahide soruldu: 

- Efendinin metres hayab geçir
diği iddia ediliyor. Buna dair ne bi
liyorsunuz? 

Şahit, anlatb: 
- Efendim, geçen temmuzda, sı

cak bir gece idi. Efendiyi Karağüm 
rükte bir evde metresile beraber gör 
düm. 

- Nasıl gÖrdün. Evde beraber mi 
idiniz. 

- Hayır! Hava 11cak olduğu için 
pencereleri açnııılardı. 1 çer de linı
ba yanıyordu. Yüksekçe bir yere çı
lop oradan gözetledim. Yerde bir 
yatak yapılmııh. Elli yaşlarmda bir 
lradm odada dolqıyordu. Sonra e· 
fendi ele içeri gireli. Yarım saat ka
dar konuıtular. Ondan sonra kapı 
sürmelendi. Lamba söndü. Ben de 
orada daha fazla kalmadun." 

Metres hayatı geçirdiği iddia edi
len zat, ağarmit saçlannı, elile tarar 
gibi hareketler yaparak tahidi dinli
yordu. O sözünü bitirince heyeti ha
lıimeye dönerek dedi ki: 

- Bu efendi, anlaşılan beni adım 
adını takip etmiş. 
Kapıyı sürmelediğimize kadar her 

feyi gözlerile görmüt. Albncı hukuk 
mahkemesinde de buna Mnzer f"Y• 
ler söylemitti. Şahitliğini kabul et
miyorum. 

Muhakeme, diifer şahitlerin celbi 
için batka güne kaldı. 

Kara Ali çetesi 
Kara Ali çetesinin muhakemesine 

dün ele devam edildi. Geçen celsede 
gelmiyen iki müdafaa fabidi dinlen
diler. Gelecek celsede Müddeiumumi 
iddianamesini dermeyan edecektir. 

15 er sene! 
rarname ile 15 tevinievvelden son- Angurya çifliği civarmda Meh
ra Mısıra ithal edilipte loyı)mıı ve- met Kahya isminde birini pusuya 
ya mamul ıekilde barice ihraç edilen düşürerek öldüren Rıza ve Şerifin 
tütünlerden alman ithalat reaminin muhakemeleri dün Ağırcezada ncti
iadesine ait usulü yeniden tesiı et- celeruniı ve Şerifle Rıza mahkemece 
miştir. idama mahküm olmu,lardır. Ancak 

S f d .. •• hadisede kuvvetli bir tahrik mevcut 
Lehler O ya a tutun olduğu nazarı dikkate alınarak idaın 

depoları açıyorlar cezası, 15 er sene ağır hapse tahvil 
edilmiştir. 

Aldığımız malômata nazaran Le- Şüpheli ölüm! 
histan Tütün rejisi Sofyada vasi tü- Ölümü !Üpheli görülerek cesedi 
~ antrepoları tesisine karar vermiı ınorga gönderilen Madam Olgaya 

ait tahkikat ehemmiyetli bir safhaya 
Reji bu Antrepoların tesisi için dahil olmuttur. Madam Olgaya ço-

Sofya belediyesine müracaatla kendi ruk dütüı1mek üzere ilaç veren dok. 
sine erazi gösterilmesin; istemiştir. tor Albert Bahar "" Teçeteyi yapan 

Sofya belediyesi bu müracaata eczacı Anastas Ef. ler, dün Müddei 
cevaben çok ucuz ve en asgari fiatla umumilikçe isticvap edilmişlerdir. 
erazi venneğe hazır bulunduğunu "!!!!~!!!!!!!i!!!~~~~!!!!'.!~~!!!!!!!!!!!! bildirmi,tir. ~ 

ketimizin bütün tütüncülerine "e a-
Sofya belediyesi yalmz bir talmn lakadar makamlara bildirmiıtir. 

§Brllar dermeyan otmekte, bu m<'yan 
da rejiye bu eraziyi münhasıran tü- Fransada buğday ofisi 
tün deposu inıası İçin verdiğini era- PARIS, 19 A.A. _Tempo gaze
ziye tütün deposu yapılmadığı veya tesi, M. Pels'in milli buğday ofisi 
yapılan binalar tütün deposu olarak projesi hakkındaki bir mektubunu 
kullanılmadığı takdirde erazinin ve netretınektedir. Mumaileyh, bu mek 
binaların belediye namına geri slına- tubunda evvel~ bu ofisin ih-
cağını bild:rmektedir. das edilmesini iltizam etmekte ve ~ 

Y } t -t" fisin icraatmı bili.hare muteha11ıs a-ugos a vya u un zanın tayin ve tesbit edeceğini be-
ihraç edecek yan eylemektedir. Fransa'da hiçbir 

zaman himayeden müstağni kalma
mış olan buğday ziraatine devaı:na 
müstahsil köylüleri teıvik için huğ. 
day fiatinin istikrarmı temin etmek 
iktiza eder. 

Yagoslavyanın tütün ihracabnda 
bulunmak için harekete geçtiği ha
ber verilmektedir. Sabık Maliye na
zırlarmdan Stoyadinoviç bli· kaç gün 
evvel bu hususta Osküpte bir konfe
rnas vermi ı, bu konfuans memleke
tin bir çok yerlerinde kuVYetli akiı
ler bırakmııtır. 

Ticare! odamız bu haberi memle-

deki bir köyde dört saat görüt· 
müşler ve hükumetlerinin tas
dikine talikan bir takım esas
lar üzerinde mutabık kalmış
lardı. Fakat Fransa ile Alman
ya arasında bir mukareneti 
hoş gömıiyen İngilizler, buna 
mani olmuılardı. Gerçi şimdi 
İngiltere mani olacak bir vazi
yette değildir. Fakat diğer ta· 
raftan siyasi vaziyetin böyle 
bir itilaf için 1926 senesinde 
olduğu kadar müsait olmadığı
m da kabul etmek laznndır. 
1926 senesine nazaran harbi u
mumiden altı sene daha uzak
laşmı§ olmamıza rağmen, F ran 
sa ile Almanya arasındaki mü
nasebet bugün altı sene evvel
kinden daha gergindir. Fran
sada Almanya'ya kar~ı daha 
büyük itimatsızlık vardır. Al
manyada da Fransanm tahak
küm siyasetine karıı hisler da
ha ziyade kabarmıştır. 

• 

Ofis, harp esnasında yapıldığı 
veçhile, mevcut ithalit ticareti teıki
latmı kullanabilecek ve fakat sosya
listlerin istedikleri gibi inhisar tek
linde hareket ederniyecektir. 

Böyle bir itilafı yapmak için 
her iki memleketin de mukad
deratı, bugünü değil, yanm gö
ren çok büyük devlet adamla
rının ellerinde bulunmalıdır. 

• • * 
Hindistanın idare teklini 

tetkik eden Yuvarlak masa 
müzakereleri hiç beldenilme
dik bir cereyan aJdı. İngilizle
rin bu Yuvarlak masa konfe
ransım Londra'da aktetmek
ten maksatlan, Hintlileri biri. 
birine düşürmekti. Ve bunda 
da muvaffak oldular. Konfe
rans içtima edeli Hintliler ara
larında çekişmekte ve İngiliz
ler de guya bir kenarda seyirci 
vaziyetini muhafaza etmekte 
idiler. 

En büyük ihtilaf akalliyet
lerin mecliste temsili meselesi 
noktasmda idi. Hindistan hal
kının kısmı küllisi Hindu ol
makla beraber, bir takım aka!-

kamatmm mü•aadesile boı n hemen müdürü Asım B. on gün kadar 
Tramvay tirketi belediyeye bemn harap manastırda taharri- evvel ~karaya gitmişti. Asım 

mü;..caat ederek şu teklifte bu- yat yaparken gayet kiymettar bir B. Ankarada Maliye vekaletine 
lunmuştur: Şirketin mukavele- kabartma bir resim bulnıuttur. Haz- idareye ait hususat hakkında 
sinde hat tesisi hakkı mevcut reti Meryemi tasvir eden bu resmin lazım gelen izahab vermit ve 

l evanjelist Lue'ün hakiki eseri oldu-
olan, fakat halen tramvay İ§ e ğu anlaıılmaktadır. Hazreti Merye- yeni faaliyeti bertabil bildir. 
tilmeyen sahalarda otobüs ser- min bu resmi Bizans müzesine kon- mittir. Aıım Bey dün Ankara 
visi ihdas edilmek istenilmek· malı üzere Atinaya gönduilecektir. dan tehrimize gelmiıtir. 
tedir. Şirket buna mukabil ba- Bu reıim hinıtiyanlann bidaye- idareler bir)eşemiyor 
zı taleplerde bulunmaktadır. tinde Tehebe'te idi Milattan 386 se-

So b · V Tütün ve Müskirat inhisar· 
Belediye bu işi mühim gördü- ?.~m'i'.::de Pi.;;o°,'.~;p ve =.::= lan muhafaza ve satıt tetkiliıt-
ğünden tetkik edilmek üzere Pontos'a götüriilmüıtür. Bu iki ra- !arının birlqip birlepniyeceği-
Ankaraya bildirmı .. tir. h' · d"k" h tırm L._,_, 

~ ıp şun ı ı arap manas Dalllal• nı tetkik için Maliye vekaletin· 
T k · b h • dirler. Bu resimelr üç tane idi: Bir ed 

8 Sim a ÇCSI tanesi şimdi Yunanistanda Megu- de bir komisyon teşkil ilmit-
Taksim bahçesinin mukave- pillon manastırında, diğeri Kıbrıs, ti. Komsiyon mesaisi neticesin 

lesi bir sene sonra bitmektedir. adasında, Kipkos'ta Panaiya kilise- de bu tevhidin faydah ve müm
Bir Türk sermayedar grup bu- sindedir. kün olmıyacağmı görmüt ve 
rasmı isticar etmek üzere bele- Migaspileon daki resim kabartma raponmu Maliye vekaletine Vet" 

dır ve bir yangmda fazla mıktarda ~ ti" 
dl.yeye müracaat etmiştir. Bah m., r. 

harap olmnttur. Biza.na mütehasus- B k · T · · hi 
çede Yeni. tesisat vu"cude geti"ri- oldu u omsıyona ütün m sa 

lan bunan yedinci asra ait ğunu be d 1 • d · · - 1_ 
lecek Ve Alman Sl.stem.ı" tatbik 1 n §U mü ür erm en lfbr ... ve binaenaleyh Luc'ün eseri o amıya N d Ank d 
edl"lecektı"r. id da 1 •• bi _,_ eden aci B. ün ara an cağı iasm dır ar. Dıger r çoa 

gelmittir. 
Ekmegıw'n porsiyonunu memleketler de bu üç Hazreti Mer- -------

yem resmine malik olmalr iddiasm- v·ı ~ tt 
5 kuruşa verenler daciırlar. 1 aye e 

Belediye memurları dün Ga İşten 
lata ve Karaköy cihetindeki bü Avrupada 
tün lokantaları ani surette tef- Sıhhi tetkikat El ~ektirildi 
tiı etmişlerdir. Bu teftiş vaki ~ 

• 

olan bazı şikayat üzerine ek- Sıhhiye 'flflkaleti ncmına R • B kAl 
mek ve francala fiatlerinin tet- aşıt . ve a et 
kiki için yapılmıştır. Bir çok Aurupaga giden emrine alındı 
1 k l d ek • · kk Kudsi B. aıli! el etti .• 
o anta ar a megm 0 ası Defterdarlık muhasebe mü-

yedi kurut olduğu halde küçük Bir sene evvel Avrupadaki sıhhi meyyı"zı" Ra.,ı"t Beye go""ru"'len, lu'". 
ı..~ ku "ld" müeseselerle Rockfeller müessesesi- y 

bir parçanın ~ ruşa verı 1 ni tetkik etmek zum üzerine iıten el çektirilmiı 
ği görülmüştür. Bu lokantalar üzere Sıhhiye ve- ve kendisi vekalet emrine alm-
hakkında zabıt tutulmuştur. ki.leli tarafından): --1 

mıştır. 

Şı.şli ve Beşiktaş rupaya gönderilen -------
sabık latanbul be- M "f kanalizasyon U lediyesi Sıhhat iJ)c 88rl te 
ri müdür muavini 

Şişli Maçka ve Beşiktaş ka- Kudsi B. dün av
nalizasyon şebekeai için kanali det elmİJtir. Mu
zasyon «İrketi belediyeden 2 maileyh seyahati 

Y B etrafında ,u ma-
milyon lira istemektedir. u lümab vermiıtir: 
yüzden buraların şebekesine _ lstanbuldan 
başlanamamaktadır. Bu civar- doğruca Yugo•
da ise bir çok açık çukur ve la· ta ... yaya gitim. Belgrat, Zağrep, Li-
g" mılar bulunduğundan, sık sık viliyana, Osküp, Komanova, Peıte-

ı __ •~ de ve köylerinde tetkikatta bulun
tifo Çikmasma &r,'>ep OlllUU<la • duktan sonra Londraya gittim. Lon 
dır. Belediye bu kısmın kanali- dra Ebjiyen mektebinde alb ay ve 
zasyon şebekesini dahi ehven Klnsingtonbelediyesinde de biray bu 
fiatle başka bir şirkete yaptır- lundulrtan sonra Fransaya geldim. 
mak istemektedir. Çukurların Fran5aJUn bir çok tehirlerinde tet

kikatta bulunduktan sonra Polonya 
muv2kkaten kapatılması ise şe ve Macaristana ve ikinci defa Yu-
hir meclisinin kararına bağlı goslavyaya giderek icap eden müeı
bulunmaktadır. Bu da şubattan seseleri tetkik ettim. Seyahatim bir 
evvel olamıyacaktır. sene devam etti. Bugiln Ankara:ııa gi 

diyorum. Seyahatim ve tetkikama et 
Et komisyonu yann rafında Vekil Beyfendiye arzı malü

mat edeceğim. Hic; bir mütkülata 
toplanı. O· uğramadım. Bilikis bütün memleket 

Et meselesinin tetkik ve müs !erde meslektqlamndan büyijk ko
laylık ve lıitufkarhk gördüm. Bel

mir bir neticeye raptetmek için grat Zağrep, Llvilyana, Osküp luf. 
teşekkül eden komisyon azası zıssıhha müeseselerinin, VarfOVa, 
bu husustaki tetikkatmı ikmal Lemboğ belediye sıhiye müdürleri
etmişlerdir. Komisyon ilk içti- nin Fransada departmanları resmi o
maım yarın og'""leden sonra vali tomobillerile gerek tehirler içinde, 

h gerekse civar kasaba ve köylerde 
ve belediye reisi Mu iddin Be- 1500 kilometreden fazla tetkik seya.. 
yin riyasetinde belediyede akte bati yaptnn. 
decektir. 

Becayiş 
Bolu tahriri müsakkafat tec

rübe memuru lhıan Beyle teh
rimiz 35 numaralı tahriri mü
sakkafat komisyon reisi Sait 
Beyin becayiıleri yapılmıttır. 

M. Weil geldi 

Müfettiş Hikmet 8. 
Maarif vekaleti umumi mü

fettitlerinden Hikmet B. İzmir 
den şehrimize gelmiştir. 

Muallimler birliğinde 
konferanslar 

Muallimler birliğinde her 
onbeş günde bir olmak üzere ya 
kında seri halinde konferanslar 
verilmeğe başlanacaktır. Kon
feransların mevzuları tertip e
dilmektedir. 

Bir talebe kooperatif 
cemiyeti 

Bayzıt 6mcı ilk mektepte bir 
talebe koopratif cemiyeti lef• 
kil edilmiştir. Bu münasebetle 
mektepte bazı merasim yapıl

mışbr. 

Davutpaşa orta mektep 
müdürlüğü 

Kırtasiyede tasarruf 
Belediyenin 1931 senesi büt

çesinde kırtasiye ve mefruşat 
fasıllarındaki tahsisat bitmit
tir. Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek hazirana 
kadar mevcut kırtasiye ile ida
re edilmesini ehemmiyetle bil
dirmiştir. Bazı tubelerde hiç ki 
ğıt kalmadığından sıkınh baş
göstemıiştir. 

Davutpaşa orta mektebi mü
dürünün ve muavininin mual
limliğe iadesi vaziyeti etı·afın
da Maarif vekaleti umumi mü
fettişleri tahkikatla mqgul ol
maktadırlar. Müdür Salahad
din Bey Davutpaşaya bu sene 
başmda tayin edilmiıti. Ara
dan iki üç ay geçmeden vazife 
ainden niçin almdığı malum de 
ğildir. Alakadar makamlar bu 
hususta ketmn davranmakta
dırlar. Sabık müdür ve muavi
ni diğer orta mekteplere mual
lim tayin edilmişlerdir. Davut-

Sabık reji meclisi idare reisiı paşa müdürlüğüne henüz kim-

liyetler de vardır. Bu akalli
yetlerinı en mühimmi müslü
manlardır. Sonra İngilizler da
ha bir takım akaJliyetleri ileri 
sürmüşlerdir. Mesela parya de
nilen aşağı tabaka vardır ki, 
Hindu'lar bunlara "temas caiz 
olmıyan sınıf,, derler. Sonra 
Sih'ler vardır. Hıristiyanlar, 
Hindistanda yerleten İngilizler 
ve Avrupalılar vardır. 

Hindu'lar mecliste bunların 
ayn ayn temsil salahiyetini ta
mmak istemiyorlardı. Diğer 
taraftan akalliyetler, Hindu'la
rm tahakkümü altında kalacak. 
!arından korktuklarını ileri sü
rerek ayn temsilde ısrar edi
yorlardı. Son haberlere göre, 
bu nokta üzerinde Hindu'larla 
anlaşamadıklarından, akalli
yetler kendi aralarında bir iti
laf aktetmişlerdir. Bu itilafa 
göre, müstakbel Hint meclisi
nin azalıkları Hindu'iarla aka!-

M. Weil Ankaradan gelmiştir .. se tayin edilmemiştir. 

liyetler arasında nüfus nisbeti 
üzerine taksim edilmektedir. 
Hindu'lar tabii en büyük kıs· 
mım alıyorlar. Bun.elan sonra 
müslümanlar geliyor ki, Ben
galde ekseriyet bunlardadır • 
Hindu'ların 73 azasına karşı 
müslümanlar 102 azalık almıt
lardıı-. Sonra "Hıristiyanlar", 
"Hindistanda yerleşen İngiliz
ler'', "Sair Avrupalılar,, ve 
"Kabail,, namları al tında tak
simler yapılmqtır. 

Ancak bu itilafın mer'i ol
ması için Hinduların da kabul 
etmeleri lazımdır. Sih'ler dahi 
akalliyetlerin itilafına iştirak 
etmemişlerdir. Binaenaleyh iti
laf timdilik paryaler, müslü
manlar, hıristiyanlar, İngiliz 
Hintliler ve Avrupalılar ara
aındadır. 

.. * * 
Yeni İnl!iliz hüki'ımetinin 

zaafı daha ilk adımdan tebarüz 
etmeğe başladı. Bu zaaf parla
manter mecliste lüzumundan 
fazla ekseriyeti haiz olan hü
kiımetlere mahsustur. Mac 
Donald Başvekil olduktan son
ra Londra belediyesinde iradet
tiği ilk nutkun tenkidi bütün 
İngiliz gazetelerinin sahifele
rini dolduruyor. Muhafazakir
lar himaye meselesinde kifi 
derecede vazıh olmadığı için 
gayri memnundurlar. Liberal
ler lüzumundan fazla ileri gİ· 
dilmekte olduğundan tikayet 
ediyorlar. 

Diğer taraftan muhafaza· 
karların içinde ansızın bir züm 
re beliriverdi. Ve bir nutukla 
Churchill bu zümrenin lideri 
oldu. Churchill intihabat esna
sında Baıvekilin kendi aleyhin
de sözler söylediğini hatırla
tarak.. kendi&inin buna karsı ' 

Üç komisyon daha 
işe başlayacak 

932 senesi vergilerini tahak
kuk ettirmek üzere Eminönü 
kazasına memur edilmiş olan 
altı tahriri müsakkafat komis
yonunun Fatih kazasına gön· 
derildiği ve Anadoludan tahri· 
ri ikmal ederek gelen iki komis 
yonun da oraya gönderildiğini 
yazrnışbk. Haber aldığımıza 
göı-e yakında üç tahrir komis
yonu daha şehrimize gelecek 
ve buradaki komisyonlar 17 ye 
iblağ edilecektir. Hilen Fatih 
kazasında ifayı vazife eden kc.
misyonlar fU mahaJleleri tah
rir ederek cetvellerini malmü
dürlülderine vereceklerdir. Bir 
ve be§ numaralı tahriri müsak. 
kafat komisyonları Karagüm
rük nahiyesinde ifayı vazife et
mektedir. Bir numaralı komis
yon Karagümrükte Nesiltah 
Sultan ve bet numaralı komİs· 
yon Beyceğiz mahallelerinin 
tahririle mqgul olmaktadırlar. 
6, 24, 35, 38 numaralı tahriri 
müsakkafat komisyonları F e
ner nahiyesinde çalıımaktadır. 
Bunlardan altı numaralı ko
misyon T evfiki Cafer mahalle· 
sinin tahririni ikmaJ ederek 
Ki.tip Muslihiddin mahallesi
nin tahririle metguJ olmakta
dır. 35 numaralı komisyon da 
Hatip Muslihiddin mahallesi
nin tahririle meşgul olmakta
dır. 38 numaralı komisyon da 
Balat aKrabaf mahallesinin tah 
riratile meşgul olmaktadır. 9 
numaralı komisyon da Fatihte 
Şeyb resmi Malmıut mahalle
sinin tahririni ikmal etmiştir. 
18, 19 numaralı komisyonlar 
dan 18 numaralı komisyon Şeb 
remininde Seyyit Ömer m hal 
lesinin tahririni ikmal etmiş ve 
Nevbahar mahallesinin tahriri
ne başlamıştır. 19 numaralı ko 
misyon da Molla Şeref mahal· 
lesinin tahririne baflamıştır. 
26 numaralı tahriri müsakka
fat komisyonu da Samatya na
hiyesinin Y edikulede Gazlıçet· 
me mahallesini ikmal etmiştir. 
Hacı Evhat mahallesinin tahri 
rine başlanacaktır. 30, 39, 40 
numaralı tahriri müsakka t ko 
misyonlan da Eyüp nahiyesin
de icrayi faaliyet etmekte olup 
bunlardan 30 numaralı komis
yon zecri Kasım mahallesini 
ikmal etmiştir. 39 numaralı ko 
misyon da Rami mahallesinin 
tahririni ikmal etmiş, Gümüş. 
suyu mahallesinin tahririne bat 
lamışbr. 40 numaralı komisyon 
da Oçıehitler mahallesini ik
mal etmi§ ve Döğmeciler ma
hallesini bir iki güne kadar ik
mal edecektir. Bunlardan 25 nu 
maralı tahriri müsakkafat ko
misyonu cumartesi gününden 
itibaren yeni vazifesine başlaya 
cakbr. 

Tayyare kulubü heyeti 
umumiyesi tsplanıyor 

Sivil Türk tayyare kulübü ri 
yasetinden: 

Cumartesi günü ııaat 17 de 
heyeti umumiye son içtimamı 
aktedeceğinden azayi fahriye
nin Beyoğlunda tepebaşmda 
Murat Bey apartımanmı teşrif 
!eri rica olunur. 

alicenabane hareket edeceğini 
bildirdikten sonra Mac Do· 
nald'a ve hüki'ımete hücum e
diyor. Himayeyi bütün mana. 
sile tatbik etmediği takdirde 
milletin itirnadmı kaybedeceği. 
ni bildiriyor. Her halde Chur
chill'in §İmdiden muhafazakar 
fırka içinde muhalefete geçtiği 
anlaşılmaktadır. 

Esasen Churchill'in bir Mac 
Donald hükıimetine yardım e
deceği altı ay evvel akla hav
ııalaya gelir bir iş değildi. in. 
gilizlerin bir sözleri vardır: 
Hastalık derler, biribirile hiç 
münasebeti olmıyan insanlan 
hazan aynı yatağa yatırır. Chur 
chill ile Mac Donald'in bir ara• 
ya gelmelerine amil olan se
bep te başka türlü bir hastalık· 
tı. Fakat rahat edemiyorlar. 
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Bir tarihi roman nümunesi; 

!!&İrane hikayeyi almı§, zamanın adet 
leri, vak'aları, şahıslarının huviyet
leri hakkında derin tahlillerle birleş 
tirerek bundan büyük ve zengin bir 
roman çıkarmıştır. 

SiNEMALAR 
Asrın umdesi «Milliyet>ı tir. 

20 TEŞRİNİSANİ 1931 Gönülden Gönüle 
"Gönülden gönüle,, yi okurken 

bizi en ziyade sevindiren şey hakiki 
tarihi romanın bu eserle gösterilmiş 
olması, tarih, babra, roman teklinde, 
hiç birine benzemiyen yazıların o ka 
dar revaç bulduğu bir zamanda, niha 
yet bir kalem sahibinin de ortaya çı 
karak: 

iDAREHANE - Ankara cadde
si No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lıtanbuL 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylığı 400 kurut 800 kurut 
6 .. 750 ,, 1400 " 

12 ~ 1400 n 2700 ,, 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nuıhalar 10 kunıt 
tur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanlann mes'uliyetiıü 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy rasat merke

zinden alınan malumata 
göre bugün hava kapalı 
yağışlı olacak ve ruzgdr 
poyrazdan müteha'Dflil 
esecektir. Dün hararet 
azami 14, asgari 6 derece . ./, 
l l . 

lfr:LE+ail 
Arpacı •• 

camıı 

Ben Evkafta hizmet ettim. 
Oranın ekmeğini yedim. İçini 
dışını öğrendim, uzatmayayım 
Evkafı pek iyi tanının ••. Buna 
rağmen Evkafın hala öğrene
mediğim bir takım mütalealan 
olduğunu, eserlerHe görüyo
rum: 

Bahçekapısında Arpacı ca
mii denilen ahşap ve köhne bir 
cami vardır. Din ve mabet ne 
kadar muhterem olmak gerek
se bu bina maalesef o kadar 
mühmel ve itibarsızdır. Bakıl
m az, tamir de edilmez ve bil
mem neden satılmaz da •• 

Her şey yeniliğe doğru yü
rürken Evkafın hiç olmazsa bu 
konsere hafif tempolarla uyma
sı beklenirdi .•. Görüyorum ki; 
o bu fikirde değildir.. Zaten 
Evkaf hayır olsun diye icat e
dilmiş bir usuldür denilir. La
kin inanmayın! Evkaf vaktile 
ahalinin mallarını mütegallibe 
elinden kurtarmak ve karlarına 
kesat getirmek için o zamanın a 
kıllrlarından birinin bulduğu 
çaredir. Ben Evkafta bulundu· 
ğum zamanlarda gördüm, son
radan gördüm. Evkafın ruhun
da bu ikinci mülahaza o kadar 
işlemiş, o derece kökleşmiştir 
ki; tarif edemem. Hay1r yap
mak mütaleası daima ikinci de
recede kalır.. Evvela vakfın 
menfaati diye ortaya atılmış 
bir kaide vardır .•• Hep o düşü
nülür .. Onun içindir ki; Evka· 
fm manevi şahsiyeti bahsetti
ğim Arpacı camımın perişan 
halinden müteessir olmaz. 
Dost düşman gözü önünde ka
pısında iki gözü kör bir dilen
ci, bir de Arnavut kestaneci ile 
o siyah tahtalı harap bina, civa 
rmdaki güzel hanlar ve tam ar
kasındaki Y enicami şaheserine 
inat olsun diye öylece durur. 
Ve bu halile eski tablolarımıza 
hala eski çeşnide bir model ar
zeder ••. 

Y enicami gibi muazzam bir 

Tarihi tefrikalar halkın rağbetini 
celbe baıladığm görülür görülmez 
o yolda yazı yazanlar çoğalmııtı. Ne 
romana ne tarihe benziyen mahut 
"Abdülaziz intihar mı etti, katil mi 
edildi? Den başlıyan bu ceryanın 
İi,.İn de bir tarihi roman üıtadı çık· 
tı: M. Turhan imzası, daha ilk tefri
kalarından başhyarak dikkat celbe
diyordu. Kitap şeklinde ilk neşredi
len "'Cehennemden seli.m,, , bu imza· 
nın altında tarihi dikkatle tamik et• 
miı, en küçük müfredata kadar ez• 
berlercesine bellemit, onların üzerin 
de kafa yormuı, ayni zamanda maya 
11 ıiirle yunılmuş bir üstat kalem sa• 
bibi saklı olduğunu gösteriyordu. 
Bunu daha o zaman bu sütünlarda 
söylemiıtik. 

Ayni kalem sahibinin bu defa bir 
eseri daha neşredildi: "Gönölden gö 
nüle., adını taııyan bu yeni eser, es• 
kisine nisbetle daha büyük bir teki· 
mül gösteriyor ve muharririnin biz
de yeni bir tarihi romancdık devresi 
ne kapı açacağını müjdeliyor. 

''Cehennemden selim,, , tarihin 
karııık bir devresine temas ediyor· 
du. Üçüncü Murat devrinden Dör
düncü Murat devri sonlarına, hatta 
lbrahim devirlerine kadar uzanıyor
du. Tarihe sadık kalmak, bununla 
beraber zamanın akııı arasında kah 
ramanları yalnız maceralarının değil, 
hayatlarının da sonuna kadar kova· 
lamak isteyen muharrir, bu yüzden 
bazı yerinde sö:ıü roman çerçivesi
nin haricine kadar çekip uzatınağa 
mecbur kalmııtı. 

"Gönülden gönül'\> ,bilakis tari· 
hin bir baılangıç zamanını tasvir edi 
yor. Bu defa Orhan Gazi devrinde
yiz. Kahramanlarımız, Bizan11 tahtı 
Üzerinde halktan uzak, milli duygu
dan mahrum kalmış, bitkin sefiye 

--··············· .. ·-·····---··-----···· 
eserinı yanına neden yapıldığını 
kestiremediğim bu biçare bina
nın önünden geçerken demir 
pannaklıklı acayip cumbasın
dan, saçaklarından akan sular, 
yaya kaldırımına doğru nahoş 
bir şelale teşkil ediyordu. Dü
şündüm .. ve kendi kendime: 

- Bu da mı hayrat yarabbi?. 
dedim .•. 

Evkaf bir muammadır. Zen
gin bir kasası, genit kadro ve 
bütçesi ve harap perİfan bina
lan vardır. 

ithali memnu 
Artık hatka 18.f işidemezsiniz 
- Falan şey •• ? •• 
- ldhali memnu. 
- Falan madde? .• 
- Pekaz girecek! •. 
Ben yeni idhalat ve mewnu 

eşya listesini okudum. ldhali 
menedilmesi lazrm gelen bir şe 
yin maalesef unutulduğunu gör 
düm: 

(Avrupa nüktesi ve garp hi
kayeleri} •• Bu metalar menedi
lirse Türk dilinin• hususiyeti 
muhafaza edilmiş olur.. Lakin 
bazı arkadaşlar da o zaman es· 
ki fesçilerin vaziyetine düşer
ler •• 

Yesari Beyin bir sözü 
Yesari Mahmut Bey arkada· 

şımız, gazetelerden birinde: 
- Dünyaya geldiğime mem 

nun değilim ••. demiş ••• 
Kim memnun ki; efendim? •• 

Altınlar gelmiş: 
lki hamına! görüşüyor: 
- Altınlar gelmiş... Ameri

kadan ! 
- Bize taşıtırlar mi dersin?. 

Hava da amma yağmurlu ha! 
iliğime işledi ıslaklık!. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 83 

BAŞI DÖNÜKLER: 
lbrahim NECMi 

sultanlar arasında değil, kavminin, 
kabilesinin sevgili reisi olan kahra· 
man müeııisler yanındadır. Söze ma 
nasız bir saltanat tahtını idame için 
ak sakalından, doksan yaşından utan 
mıyarak yüz binlerce kahraman Tür 
kü diri diri kuyulara gömdürmüş bir 
kuyucu Murat Paşa akını ile başlamı 
yoruz. Bu defa gözümüzün önünde 
Söğüt kışlağı ile Domaniç yaylağın· 
dan Bursa'ya lzniğe, lzmite alanış 
bir fatih kabilenin mert, fedakar bey 
leri var. ihtiyar Akça kocayı, genç 
Abdurrahman Gaziyi tanıyoruz. 

Mevzuların tabiatındaki bu ayrı
lık, iki eserin şahıslarını da tip itiba
rile biribirinden ayınyor. " Cehen
nemden seliim,, in en sevgili kahra· 
manı olan kör Mahmut bile aşkını 
Lübnan şeyhlerinden birinin türlü 
ihtiraslar için de yetişmiı kızma bağ 
lamıı, bu haris ve içi bitkin Arap 
kızının derdile beladan belaya atıl· 
mıştı. Halbuki " Gönülden gönüle ,, 
nin kahramanı olan Abdurrahman 
Gazi, yüreğini Bizans cenerallann• 
dan birinin güzel, sabhar kızı Teofa
nuya vermekle bereber, kendi vazife 
ıini ona feda etıniyor. Aksine olarak 
bu defa genç kız, yeni ufuklar açan 
Fatihin önünde eğiliyor, Bizanslıla
nn kalesini kendi gönlüyle beraber o 
kahramana teslim ediyor. 

"Gönülden gönüle,, tarihin uzun 
bir devresini baştan başa takip ede
cek yere, muayyen bir devre üzerin 
de derinleşe derinl"§e tahlil yapmıı· 
tır. "Cehennemden seliim,, da ruhla
rını belli belirsiz farkedebildiğiıniz 
ıimalar,, süratli bir sinema hareketi 
eanasmda beyaz perde üzerinde bir 
görünüp bir kaybolan gölgeler gibi 
kalmıştı. Halbuki "Gönülden gönü. 
le,, nin şahısları bir tiyatro sahnesi 
üzerinde içlerini hareketlerile can
landıran şablflar gibi açık, sarih, 
bir yerli olarak tanılıyor. 

Bunlardan başka iki eserin takip 
etikleri en uzak felsefi gayelerde biri 
birinden çok ayrıdır: "Cehennemden 
ıelilm,, Osmanlı İmparatorluğunun 
ilk bozgun ve inhitat devresinde baş 
metten, depdebeden gurura düşerek 
sarsılmış bir saltanatın ahlak b<>zuk 
luğunu gösteriyordu. ''Gönülden gö
nüle,, böyle tek cepheli kalmadı: O
rada bir taraftan ahlaksızlık, hile en 
gayri tabii zevkler için de bitkin bir 
hale düşmüş Bizans İmperatorluğu, 
diğer taraftan onun sarsak elinden 
düşmekte olan saltanat asasını kap
mağa ve kudretli bir elle idare etıne
ğe hazll' temiz ruhlu, mert, cesur, 
perhizkar taze bir Kayıhan kabil~si 
gösteriliyor. 

Böylece koca bir İmperatorluğun 
inhitatı teşrih olunurken diğer bir 
imperatorluğun ilk temellerinin atıl
dığı da görülüyor. 

lıte "Gönülden gönüle,, de görü
len büyük tekamül adunı, en ziyade 
bu köklere dayanıyor. .. 

* * * M. TurhanBeyin yeni romanı a-
deta bir alplar romanıdır. Anadolu. 
nun içine dağılmış, mert, cesur Türk 
kahramanları, Orhan Beyin riyaseti 
altında koca bir devlet yaratırken, 
bunun akıl ve tetbir tarafını idare 
eden kara Halillerin, molla Taced
dinlerin yanı başında bir sürü kah
raman snuharip vardır ki askeri kud 
ret hep onların elindedir. lıte bunla

. ra "Alp., derler. Bunlardan Hasan 
alp, Kumur alp ve emsali tarih sahi. 
felerine kada~ geçmiıtir. 

işte "Gönülden gönüle,, de bütün 
bu alpları tarihi simalarile görüyo
ruz: Akça kocalar, Samsama çavuş
lar hep romaın şahısları araundadır. 
Kara Ali, Kara Mursel vak' alan ara
şından esmer ve cesur yüzlerini gös
teriyorlar ve bütün bu kahramanlar 
sürüsünün arasından biri, romanın 
başlı simaıi olarak parlıyor: Abdur
rahman Gazi ... 

Aydos kalesinin fethi hikayesi o 
kadar şairanedir ki tarihlere bile mal 
olmuıtur. Kale muhafızının kızı ka
leyi muhasara eden kuvvetlerin' ser
darlarından birine aşıktır ve aşkı uğ
runda memleketini bile feda ederek 

ı sev~i~~n~. içeriy~. a.~ır. 
Gönulden gonule,, muharriri bu 

!1111 .......................... Bugünkücuına 

Sinemasında E L H 1 M B l ~ineınasın~a - Tarihi roman öyle yazılmaz, 
böyle yazılır! 

Diye ortaya bir eser koymuş bu· 
lunmasıdır. 

Eser hakkında duyduğumuz bü· 
tün takdir ve sevgi duygularını zorla 
sosturarak mutlaka kusur aramağa 
kalkarsak belki bazı noktalar hak
kında itirazlar ileriye sürebiliriz. 

Meseli., eser esasında tarihi bir 
roman olduğu halde, hazan bir tarih 
tetkiki imiş gibi sadet haricine çıkı
larak ıstıtratlar yapılması, bazı tah
lile veya vak'alar için haşiyelerle me 
bezler menhaile gösterilmesi, hüla
sa romandan tarih, tarihten romana 
tekrar tekrar geçilmesi muaheze edi
lebilir. M. Turhan Beyin bu sistemi 
"Cehennemden selam,, da da tatbik 
etmişti. Şahsi kanaati böyle olduğu 
anlaşılıyor. 

Bunun için bir mazeret vardrr: 
Bizde tarih tetkikleri o kadar az, o 
kadar da eksiktir ki tarihi roman 
yazan bir hikayeci bile hazan istinat 
ettiği vesikaları bizzat bulup göıter
meğe mecbur kalıyor denilebilir. 

Bundan ziyade itirazı celbedebi
len bir nokta da, lisanın kafi derece 
de yeni olmamasıdır. M. Turhan Be 
yin ushibunda geçmiş yadigarları 
vardır. Yeni Türk yazısının güçlük 
le yazabildiği farisi, arabi terkiple
rin mepzuliyeti b11 yadigirların en 
mühimleridir. Hele ''meşyi mühip,, 
gibi bir terkibin yeni yazılmış bir e
serde hiç yeri yoktur. Bir kere "me
şiy,, kelimesi artık türkçenin mülki- \ 
yet sahasından dışarıya kovulmuş
tur. Türkçe pek güzel karşılığı olan 
arabi, farisi kelimeleri dilimize mal e 
demeyiz. ''Yürüyüş, gidiş, salınış .• 
ili,, Kelimeleri varken ''Meıyi mü
hip"''reftarı ıirane,, terkiplerini kul
lanmak doğru olamaz. Diğer taraf
tan bu "mühip,, kelimesi eğer 'hey
bet,, ten if'al hının fail İsmi olarak 
kullanılıyorsa "mehabet,, le bir rabı
tası olmaz; ''Mehabet,, ten geliyor 
addolunuyorsa, o halde ''selim,, vez 
ninde benzer sıfat olarak "mehip,, 
yazıliydi. Hele terkibi İnsan adeta o 
kuyamıyor: ''Meşyi., ve 'reftarı,, 
kelimelerini terkip sayacak yere mü 
z.af addetmek arzusu birden bire İn
sanda kendini gösteriyor. 

lşte ille kusur bulmak için ken
diın.izi zorluya zorluya bulabildiği
miz bir iki nokta da bundan ibaret
tir. Fakat Üç yüz~ yakın sahifeden 
mürekkep kocamıtia biı- romanın i
çinde bütün tarihi hakikatle, bütün 
tarihi simalar İttc:t irıcıe. derin derin 
tahlil edildikten sonra bu yolda gÖ· 
rülebilen bir iki kusur, hakkile ifti
hara değecek kad<>r ehemmiyetsiz 
kalır. 

M. Turhan Beyi tebrik, tarihi ro 
man yazacak gençlerimizin bu eser
leri bir nümune saymalarmr \re nü
mune diye tetkik etmelerini tavsiye 
ederiz. 

lbrahim NECMi 

Yeni nefriyat: 
Artist 

Artist mecınuasının 10 uncu 
sayısı çrkmıştn·.Tavsiye ederiz • 

Muayenehane nakli 

Dr. Celal Tevfik 

MELEK 
Senenin en şen F r ansrnça sözlü ve şaı1ktlı 

vodvili MARY GLORY, JEAN MURAT 
ve ARMAND BERNARD 

YAŞASIN HAKiKA T 
SAINT - CRANIER 

en büyük sinema muvaffaıkiyeti ıalan 

Küçük Daktilo MEG LEMONNİER ve 
PİERRE ETCHEPARRE 

tarafından iki saatlı1k bir ikahlkaıhaıdır. filminde 
Saat 11 de te=ıilatlı matine Bugün saat 10,45 te tenzilatlı matine. 

Paramount halihazır dünya havadisleri ile sözlü ve şa.rkılı varyeteler. 

MAJIK'te 
GRETA GARBO 

tarafından 

PUSE 
22 Teşrinisani pazar 

akşamı 

Bugün 
Majik sinemasına 

gidiniz. 

ŞAFAK 
Keşif Kolu 

İhtiyarların, gençlerin, çocuk
erbabının görmesi J.a.zımgelen 

bu filmi muhakkak görünüz. 
farın, e rkek, kadrn her meslek 

lstanbul Mahkemei Asliye Birinci 

Ticaret Dairesinden: Bolu Orman 

tşletme Türk Anonim Şirketik Şü 
krü Z&de Şükrü Onasoğlu Sava ve 

To<fori efendiler arasındaki dava
dan d<>layi Bolu mabkemei asliye
s in.ce satılmasına karar verilen ke

restelerden bu kere muhtelif eb'at· 
ta beşyüz metro mik'abmı müteca
viz kerestede 22-11-931 tarihine 
miisadif Pazar günü saat 10 dan saat 

10 dan saat 11 e kadar satılacağın

dan talip olanların Un Kapanında 
Değirme.ıci Zade ittisalinde Bolu 
Orman Şirketi de-posunda hazır hu

lunmala'fı il3.n olunur. 

lstanbul 3 üncii icra memurluğun 

dan: Bir borçtun temi n istifası jçin 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mükar~ 

.rer b>r adet çift kapak Milner mar

kalı kebir kasa Galatada Muradiye 

hannıda ikinci katta 25 ikinci Teş. 

931 tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat 12 den itibaren açık art
tırma suretHe satılacaktır talipleri
nin mahallinde buluna-cak memuru 
na müracaatları ile ;ıa.ı olu.nu.r. 

Sipahi Ocağı 
Atlı Müsabakalarının 

'kincisi bugün saat 14 de yapılacaktır 

~·~ LONDRA BİRAHANESi 4~ 
• Ziver Beyin idaresinde 

SAFİYE HANIM 
Cumartesi ve LE M A N M H AN f M 

Pazartesi geceleri • 

Her pazarte3 İ akşamı H B tara· K " 
saet 22 de san'atkAr azım ey fmdan aragoz 

Sa"L heyeti 
Muganniye Nezihe Hanım Kemençeci Aleko Efendi 

,, Süheyli ., Kemani Hakkı ,, 
., Melahat ,, Banço: Mısırlı İbrahim Bey 
., Fazilet ., Piyanist: Yorgo Efendi 
., Süzan ., Klarnet: Ramazan ,, 

,, Makbule ,, Hanende Hafız Yaşar Bey 

., Behice ., Gazelhan Celal Bey 
:.~;<·!• 'l - .. f . ' . 

Tütün in~isarı umumi oıO~ürlOğüu~un: 
Cihali Fabrikasında mevcut olup memleketten harice gön

derilmek şartile (5-11-931} perşembe günü yedek a:ksamile be

,rabeır satxlacağı evvelce ilan olunan E>kisdsi)"or maı1ka sigara ve 
(Roz) marka pa'ketleme makinelerinin füruhtu görülen lüzuıır 

üzerine 28-11-931 cumartesi gününe tarnk olunmuştur. Talip· 

lerin yiizde 7 1/ 2 teminat aıkçelerile beraber yevmi. meııkurda 
saat 10 da İstanbul.da ]leni Bostaıhane civarından Tütün İnhi 
sarı İstanbul Başmüdiriyeti ibinasında Mübayaat Komisyonum 

müracaatları. (3946) 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 

Mühim ilan 

Frengı" ve idrar yolu has· 
Üsküdar A/ıtrııcı icra memur/u

talıklan mütehassısı:S'rkeci, ğıından: Bir borçtan dolayı mahcuz 

Elektrik Şirketi, memurinin :ı 931 senesine ait "ye
şil" renkte ve " yuvarlak" şekilde hüviyet kartlarının 1 
Kanunusani 1932 den itibaren iptal edilerek 1932 se
nesi için muteber olmak üzere "koyu pembe" renkte ve 
"sekiz köşeli" şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhte
rem müşterilerine arz eder. 

Mezkur kartların baş tarafına Şirketin unvanı yani 
"Türk Anonim Elektrik Şirketi" ve eğri olarak 1932 
ibaresi yazılıdır. 

Muradiye caddesi No. 35 ve paraya çevrilmesi mukarrer s 
Sa. 14- 18 ...... \ adet ,;iyah somyalı karyolama şil

ZAYİ - İçinde Hüviyet varaka.m 
da bulunan cüzdanımı zayettim. Ye
nisini alacağımdan eski-sinin hükmü 
olmadığını ilan eylerim. Darülfü. 
nun Fen Fakültesi Elektro-Meka
nik talebesinden İbrahim Kamil. 

te ma yorğanm 23-11-931 tarihine 
musadif Pazarertesi günü saat 9 
<lan l 1 re k1'dar Sirkecide Cümhu
riyet Otelinde satıla<:ağmdan talip 
olanlar1n mahallinde hazır bulun-du 
rulacak Memura müracaatla i13n o
lunur. 

Bu evsafı muhtevi olmayan kartlar usulüne gayrı mu· 
vafık addedilerek hamilleri hemen polise ihbar olunma· 
hdır. Şirket, müşterilerin işbu ihbarnameye riayet et· 
memelerinden tevellüt edebilecek olan neticeler içirı 
her mes'uliyeti şimdiden reddeyler. 

Müdiriyet 

sine yer yer kızartılar otur- - Bir defa Nem.ikanın bu- Nebil ağzından bir söz kaçır· ken yakalanmış çocuklara mab 
muştu. Yağmur, şimşek, gök raya gelmek için ısrarını... l mak korkusile titriyor, Neba- sus bir telaşla arkalarına dön· 
gürültüsü sesleri arasında f1• - Ha! bat ileriye doğru attığı adım- düler. Süheyla, hiddetli adım-

tarafa bakın. 
Emirlerini veriyor, öte ta· 

raftan misafirlerini de: 
sıldaşıyorlardı. - Sonra da o banımrn beni ların mukabele görmemesin- !arla salona giriyordu. 

- Demek buraya geldiğime biç tanımadığı halde müdafaa- den cesareti kırılarak duraklı- - A! Bizi dinliyormuı! 
iyi etmedim? smı... yordu. - Öyle. Hadi biz de salona 

- Bu havada en ala §ey Si· 

cakça bir şey içmek ve poker 
oynamaktrr. 

- Hayır. - Hangi hanımın? Süheylanın içine bir acı düş gidelim • 
Nazmi Beyle Kemal Reha Be- darbesile etrafı gören Sübey- _O halde !fideyim _Hani sizin yanınızdaydı. müştü: Bu Ahmet Nebil ne - Beni götürecek misiniz? 
yin birbirlerile müsabaka ede- la: - İyi olur. - Süheyla Hanım mı? nankör çocuktu. llk defa ken- - Hay hay! 

Diye teşvik ediyordu. 

- Haydi Muhteşem, çay ıçe 
lim. Y abut daha iyisi punç .•. rek yaptıkları Compliman'ları - A! Bizim kumrular nere - Fakat Nemika beni götü - Evet. iyi bir kadın gali- dini kolları arasına attığı za- - Gitmek için ne vesile bu. 

mağrurane dinliyor. Ara sıra de acaba? recekti. ba ? man, haftalarca yanma uğra- !ayım? 
bir küçük tebessüme ancaRk tbe- Dedi. Aratmağa başladı - Ben götüreyim sizi.. Ahmet Nebil dudaklarım mamıştı. Bu defa kendisine - Biraz rahatsızım, dersin. 
nezzül ediyordu. Kemal eda Onlar, öte taraftaki küçük - Olur. Yalnız... büktü: ber türlü malumatı verdiği, Gençler salona dönerlerken 
nın meşguliyetinden istifa e odanın balkonu yanındaydılar. - Ne var? - Eh! yeniden kendini sevgisine kap- sert bir timşek ziyası odayı 
eden Nevzat Süreyya Mehru· Yan yana, odanın yarı karan- - Nemika? - Nasıl eh? tırdığı, bu gece de o kadar hi- doldurdu. Arkasından gök yii· 
ke Numan Hanıma kur yapı· lığı içine camlı kapıdan dışa- -- İsterse o da gelsın - Evet. Ötekilerden daha maye ettiği halde gene kıyme- zü çatlıyormuş gibi dehıetli 
yor, Nimet Hanım da Şeyda nya bakıyorlardı. Dışarıda ka- - İstemezse? iyice.. tini bilmiyordu. Nebahat ken- bir gürültü koptu. Koca apar.ı. 
Kamil Beye uzun bir hikaye ra bulutlar, biri birine yılan gi- . ...............•...• _ Delikanlı, titredi. Sözün bu disi için: tıman temelinden sarsılıyor 
anlatıyordu. Nihat llhami: bi sarılarak gök yüzünü kaplı- Sözler aralıkta gök gürJ.e.. gidişi kendine tehlikeli görün- - İyi kadın! zannedilebilirdi. 

- Haydi bakalım, pokerci yor, arada sırada şiddetli şim- melerile kesiliyor, hazan ikisi dü. Süheyladan bahsederken Dediği halde o bir: Şimdi herkes yerinden kalk 
!er ayrılsın.. şek kırbaçlan şaklıyor, arka· da dalgın dalgın, gözleri hep pot kırmaktan korkuyordu. Sö - Eh! mıştı. Şiddetli bir yağmur gÜ· 

Diye bağırıyordu. Ferit sından derin, iniltili bir ses et- dışarıya dikilmiş, düşündükten zü değiştirdi: lle geçiştiriyordu rültülerle cadde üzerine dökü-
Necdet, doktor Liltfi hazırdı- rafı titretiyordu. Dökülmeğe sonra tekrar söze başlıyordu. - Demek Nemika Hanım İlk evvel niyeti gençlere so lüyor, camların üzerinde bir 
lar. Mukbil Nedim uzaktan: başlıyan irice yağmur damlata- - Nebil Bey! sizi buraya getirmek için çok kulmak, onlara yardım etmek- saniyede bin nağme çıkarıyor-

- Bir dakika .• Ben de gele rı camlara vuruyordu. - Efendim ? ısrar etti? ti. Ahmet Nebilin bu: du. 
ceğim. Süheyla, yavaş yavaş, par- - Ben iyi anlayamıyorum - Evet. Neden acaba? - Eh! - Dehşet! 

Diyordu. Nemika Sırrı Ha- maklarmın ucuna basarak yak amma bir şeyler var, değil mi? -Bilmem . İnden sonra bu niyetten - Tufan! 

Muhteıem Niliat Hanım, 
Refik Cemalle çekildiği köşe• 
ye hasretle bakarak kalktı. Bü 
tün pancurlar çekilmiş, dışan· 
nın velvelesi adeta unutulmuı· 
tu. Yağmurun sesi şimdi daha 
derinden geliyor, şimıeklerin 
ziyası artık görünmüyordu. 
Y alııız biribiri ardından muha· 
rebe toplan gibi karşılıklı gür· 
liyen gök gürültüleri dııarıda 
şimşeklerin henüz devam etti· 
ğini anlatıyordu • 

Nebahat, yüzü pembe pern· 
be kızarmıı, elleri titreyerek, 
Nemika Sırrı Hanıma yaklaş
tı: 

nım yüzüne kara bir bulut geç laştı. İki genci arkadan seyre· - Ne gibi? - Bilmem diyorsunuz am- vaz geçti. Hiddetle geriye dön - Seylap! - Ben rahatsızım, Nemikt 
miş gibi b;r tarafta somurtu- clerek dinlemeğe çalıştı. Bilmem. Fakat düşüyo- ma bilir gibisiniz. dü. Sözleri dolaşıyordu. Nihıı.t 2itmek istiyorum. 
yordu. Ahmet Nebil!~. ı;ıe~a:,·;..ı-~A;h::.m:.-;.:e:;_t..;N~~eb;:.:;il~in:.:,.:Y:.;iı::;'z::,:iı:,.' ,:s:,apr...;s::a:..ı.:..;ru:::m::::,. _ _ _ _______ ~_...;.-_-:.,.,:Y:..;oo:;:;;o;;:k:,:!;_ ______ -Jl--.....:B;:.u::....;s:.:e::.f::;.er:....::d:.:u:.ıy:.:d:.:u:.:l:::a:.;r·:._~B::,ir:.:d~e~n!.L.!l.ı.u.ılhnıı.ı'm~ıı11." ..ıR~ .. vı..ıh,uio11z111m;11ıe .. t-cil.:.e&ıre""::..._ _ _, ______________ ..... 



Komprime 
FANTEZi 

I.ıenann• sabır mahsulü oldu 
ltnu söyleyenler, dehayi sah
teden dervişin postuna otur-
ak istediler. Eserinin üzerine 
panıp senelerce Madonnala

ıı kirpiklerini kıl frrça ile le- 1 

er teker işleyen dünün sabur, 
ayıtsız ve mükemmel san'at
ltı bu pogtun üzerinde refa
ın ve emniyetin tadını eme 

e müzelerin koridorlarına 
erleşti. Acul, sinirli ve yaşa
ak hırsının buhranı içinde 
nalan bugünün çocuğu ya
dığı asrın manasını anlayın. 
Ya kadar kendisini mezarı
ın başında buluyor. Kiılomet· 
den, santimetreye İnen bu 
esafe dahilinde görülecek iş
tini sür'atle tesviye ederek 
~det ıztırarındadır. Asnn san 
tkarı san' at eserini çabuk yap 
ak mecburiyetinde. Seyirci
in de san'at eserile meşgul ola 
k vakti kısadır. 

Hayat ekspresle ilerliyor. 
.ı.ınun için eseri san'atın seyir 
Ye yutturulabilecek bir kom
ti:ıne halinde ihzarı lazım ge
Yor. Zamandan tasarruf, ha
•ttan iktısat etmek. 

Yirminci asrın çocuğu nie
feleri atlayan bir pilot gibi. 

llutleri kısaltan motör haya

da kısalttı. Doğum ile ölüm 

tasındaki daralan bu hattı 

iistakim üzerinde cambazlık 
en modern yolcu çok yüklü
~r. 

işte san'at eserini bir yudum 
içmek isteyen bu koşan yol

nun böyle çok acele işi var. 
•ıı'atkar da enstantane eser
de ifade etmek istediği ha· 

lllesini boşaltmak için elbet
istical edecek. Bu sür'at ve 

•kine asrının bu baş döndürü 
· tnahşerinde müntehaya doğ 

bu tehalük karşısında mu
drna eren derviş gibi modern 
llıinin postnişin olarak tes
bhedest olacak ne vakti var, 

tahammülü. Yirminci as· 
~ san'atkarr komprime imal 

, er 

Elif NACI 

Dar kapı 
Güzel aan'atlar akademisi 

~than Ümit Bey "Andre 

İde,. in Dar kapı romaruru ter 

11\e etmiştir. Bu kitap has

ı ve mütefekkir bir kadın ru 

llda aşkla aşkı ilahinin kanlı 

Ucadelesini ve dünyayı inkar 

enin ademe nasıl bedbaht 

' perişan olarak gittiğini gös 

lrıektedir. Aslı yetmiş dokoz 

a tabolunınuş ve bütün li
~lara tercüme edilmiştiı·. 

Kitabın üstünde şu cümle 
1~ılı: "Kari! bu kitabı oku, o 

an analayacaksın ki en bü

'k hikmet ölmeden evvel öl. 

ek değil hayatı yaşamağa la

~ bir hale getirmektir.,. "Dar 

l>ıdan girmeye gayret ediniz., 

Luka xm 24 

A. Mitat B. 
~emleketimize Art DecOt"atif 
asında yenilikler getiren kıymetli 

: slerimizden Ahmet Milat Beyin 
~•I san' atlar akademisinde mün
ınuallimliklerden birine tayin edi 

•ii haber alınmıştır. 

Bir hediye 
lspartada Gazi Hazretleri

~ heykellerini imal ve regze-

heykeltraş Kenan Ali Be

. Isparta halkı tarafından su

i mahsusada dokunan nefis 

~ halı heykelin resmi küşadı 
tırası olarak kendisine gön
. 'lmisfr 

TEŞRI 

Michel Ange 'in Askı San'at ve 
Para l 

Michel - Ange 
Michel Ange Vittoria'yi sevdiği 

zaman altmış üç yaşında idi. Vitto
ria' da kırk üç. Michel-Ange'la Vitto
ria'nın aş_kları hodgim ve şehvi bir 
aşk değildir. Bu aşk, şefkat ve mer
hamet esasına müstenit temiz ve ili
hi bir aşktı. 

Vittoria 1492 de doğmuş, ailesi 
ltalyanın en asil ailelerindendeir, 
Vittoria on yedi yaşında evlendi. 

Kocası ceneral Ferrante Fran• 
cesco d' avaloı'tur. Vittoria kocasını 
çok sevdi. Fakat kocası onu sevmez
di Vittoria'nın sadakat ve muhabbe
tine mukabil kocası onu daima aldat
tı. Hem de Napoli balkının gözü Ö
nünde ve kendi evinde. 1525 de koca 
sı ölünce Vittoria büyük ve teselli 
bulmaz bir mateme girdi. O kadar 
ağladı ve dövündü ki bütün mevcudi 
yetini dine hasretti. ltalyanm yalrnı 
adalanndan birine çekildi ve bir ma
nastır bayatı yaşamağa başladı. 

Vittoria Michel- Ange'le tanıştı. 
Bu tanışıklık her ikisi için de yeni 
biralem oldu. 1535 de başlayan bu 
muhabbet 1538 de kuvvetlendi. Sağ
lam bir samimiyet havasi için de de
vam etti. 

Bu çok vakur bir muhabbetti. 
Vittoria Roma'da Monte Pincio'nın 
üstünde San • Silvestro'nun Capite 
manastırında oturuyordu. Monte 
Cawallo' da da Michel • Ange ikamet 
ediyordu, Vittoria ile Michel - Ange 
pazar günleri San • Silvestero kilise
sinde buluşuyorlardı. Papas onlara 
S. Paul'un dualarını okuyordu. Vit
toria Michel-Ange işte böylece iman 
iJeminin kapılarını açtı. 

Vittoria'da da şiir hevesi gittikçe 
artıyordu, Dini ilhamlar altında yaz 
dığı ruhani şiirlerin Michel-Ange'e 
gönderir ve Michel • Ange bunlarda 
teselli verici bir ruh bulurdu. 

Bir Somesi münasebetile Michel 
Ange Vittoria'ya gönderdiği ş u 
mektuba bakınız nakadar şayanı dik
kat: 

"Ölmek üzere bulunan ihtiyar kal 
bimi hararetli bir aşkla hayatta tu
tan, bütün zevklerin ve nimetlerin 
içinde ve bu kadar necip şahsiyetle 

Tenkit ----

rin arasmda beni seç.en sen! .. E velce 
gözlerime böyle göründün, şimdi de 
beni teselli etmek için kalbime böyle 
gorunuyorsun, işte bundan d?lar,ı 
bütün kaygularım arasında benı du
şünen senden bu hediyeyi alırken sa 
na teşekkür ebnek için yazıyorum. 
Çünkü senin güzel ve diri ibdalarına 

. biçare bir takım. resimlerle m':'kabe~.e 
etmek büyük bır hodpesendlık, bu
yük bir utanmamazlık olurdu.,, 

Michel-Ange işlerile meşgul ol
mak için seyahate çıktı. 

Yedinci Clemeut'un vefatına ka
dar Floransadan uzakta kaldı 1534 
de Clemeut'un vefatı üzerine Vit-. 
toria Sanla Anna manastırın
da ikamet etmek üzere Romaya git
ti. Ve ölümüne kadar orada kaldı. 

Geçen hafta Paris "İ931 sonbah.ar 
sergisinin açıldığnu haber verdık. 
Bu sergi Fransa• da ~esmin iktısadi 
buhranla olan münasebeti noktai na
zarından çok şayanı dikkat bir man 
zara arzebniştir. Resimle iktııadi 
buhranın bu kadar sıkı bir deı·ecede 
alakadar oluşu biç görülmemiş biç 
işidilmemişti. San'atle parayı çok ay 
rı cephelerden gönnek icabetıiği hal 
de sonbahar· sergisi maalesef san'atle 
para arasında gayet sıkı bir münase 
bet mevcut olduğunu bilfiil isbat et
ti. Parisin resim satmakla maruf 
Paul guillaume isminde bir adamı 
vardır. Bu adam diyor ki: 

Michel-Ange onu görmeğe giderdi. - "Bu sergi, ve bu buhran bence 
Vittoria onu düıünüyor, hayatına san'at noktai nazarından çok hayırlı 

biraz şataret ve sükunet vermek isti- olm111tur. iyiyi ve kötüyij şimdi da
yordu. Michel-Ange hediyeden boş· ha ziyade anlayabiliyoruz. Eskiden 
lanmıyorVittoria'da ona bazı hediye- tatlı birer rüküdet için de idik fakat 
ler göndermek zaafına mağluptu. Fa şimdi çalkanıyoruz. 
kat ihtiyar Micbel. Ange ona bu zev Bu çalkanış, şimdiye kadar gafil 
ki vennekten daima imtina ederdi. kaldığımız, birçok hakikatları öğret-
Vittoria vefat etti. Michel-Ange ölür ti. Onun için hakiki ıan'atkiırlar, bu 
ken onun baş ucunda idi. Bu ölüm, günkü buhrana müteıekkir kalmalı
ihtiyar Michel -Ange için büyük bir dırlar. Artık şu veya bu ressam le. 
felaketti. Vittoria'nın ölümüne şahit hine, şu veya bu gazete ve mecmu
olan Michel-Ange ona karşı olan mu ada çıkan tenkid kılıklı yazılara kim 
babbetinin ne kadar afif olduğunu se itibar göstermiyor. 
gösteren ıu sözleri söylemiştir. . . 

ld On be§ yırmı sene evel Formu'nu 'Onun ölümünü görmüş o uğu-
al bulmuş artistler bu F onn' den dışarı mu ve elini öptüğüm halde nıru ve . 

1 
. 

yijzünü Öpemediğimi düşünmek beni p~ ibste~nkıy~~ ar.d.Bu .'lheıimlebr~.n 
· d' Ol" b" .. 'k b' ıçın de ugu u en ışe, ı am, u-

muztarı~ e ıyor · um uyuı ır tün düş.üncelerimize makes olacak 
dostu elımden aldı.,, lıiç birşey yoktur. Fakat yine bunlar 

Yine şu satırları Michel-Ange'in üstat ressamlardır. Fakat bunlar be
hisyatına ne güzel t.:ecüman oluyor: 1 ni alikadar etmez. Ben ancak sene-

"Eğer lıenim çekicim, sert kayala Jerdenberi resim satışının geçirdiği 
ra gah bu gah şu şekil veriyorsa o tahavvüle bakıyorum da san'atle pa
bu hareketi, kendisini sevk ve idare ra arasındaki münasebeti daha iyi 
edenelden alıyor. O yabancı bir kuv- kavrıyorum.,, 
velin tesirile yürüyor. ilerliyor. Fa- Halbuki bu böyle midir? Biz, ıon 
kat semada dikilen ilahi çekiç hem bahar salonunun bazı şahit olduğu. 
kendi güzelliğini hem de başka gü- muz kopyalarında resmin bu bezir
zellikleri sırf kendi kuvvetile halk gan ruhlu satıcmın iddialarında hata 
eder. Hiç bir çekiç, başka bir çekiç ettiğini vazıhan anlıyoruz. Belki re• 
olmaksızın meydana gelemez. Bu ise min para ila münasebetinde haldı ta
bütün diğerlerini yaıatır ve örs Ü· rafları olabilir. Fakat son zamanlar
zerine indirilen darbadan. çekiç ne da resim san'atinin teki.mü! yolun· 
kadar fazla kaldırılırsa o kadar kuv- daki atlayışını sarahaten temaşa et
velli olduğu gibi buda benim üstüm· mek kabil olabiliyor. Değil Fransa 
de semaya kadar kalkmıştı. Bu se- da her yerde böyledir. Elverir ki son 
hepten dolayı eğer ilahi ocak bana senelerde memleketimizde de açılan 
muavenetini bezledecek olursa bu sergilerde satış olmamıştır. 
çekiç, eserimi iyi bir neticeye isal et-
meme medar olacaktır. Şimdiye ka
dar o, arz üzerinde yegane idi. O bu 
dünyada büyijk faziletleri ile fazileti 
nin ıanını ili. ediyordu. Bua·ada oca
ğın görüğünü tahrik eden kimse de 
yoktu. Şimdi cennette bir çok mua
vinleri olacaktır. Çünkü orada fa:oilet 
kendisi çin aziz olmayan kimse yok 
tur. Şimdi cennette gürültü tahrik 
edecek birisi bulunacaktır. Burada 
faziletlerin dögülmüş olduğu ocakta 
hiç bir yardımcı yoktu.,, 

Diğer bir Some'si daha hisli, da
ha rakik ve aşkın ölümüne karşı za. 
ferini ne güzel anlatıyor: 

"Benden bu kadar ahlar koparan 
vücut, atemin benim ve kendisi na .. 
zarlarından gaybolduğu zaman ta
biat hicap etti. Bütün kendisini gör. 
müş olanlar ağladılar. O ölüm saye
sinde henüz elde etmemiş olduğu 
ahireti feth etti.,, 

e A 

Meccani dersler 
Güzel san'ııtlar bİl!Iİğinde mecca

ni tiyatro dersleri verileceği haber 
alınmıştır. 

den mezun olan mimarlarla pratik 
kalfalar arasında· büyük bir fark gö
rülmedi. Mimarlıkta yeni bir hare
ket vücude gelmedi, 
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Yeni mımarı 

Bilakis lstanbul daha çirkin bina 
!arla dolmağa başladı. Çünkü mek
tepten çıkanlar mimarlık hakkında 
tam bir malfunat ile çıkmıyorlar. Ve 
hariçteki diplomasız kalfaların tatbi
kattaki tecrübelerini de haiz olmıyor 
lardı. Bunlardan bazılannın ikmali ' 
tahsil için A vnıpaya gitmeıi üzerine 
dir ki alaylı kalfalara tefevvuk ema
releri göründü, Ve iş yavaş yavaı 
mektepten mezun mimarlara geçti. 
Şimdi artık diplomasız hekimler ve 
eczacılar gibi diplomasız mimarlara 
da bina yasak oldu. Artık Güzelsan
atler akademisi memlekette yapıla
cak bütün binalann çirkin ve fena 
yapılmalanndan husule gelecek meı' 
uliyeti üzerine almıı bulunuyordu.,, 
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Güzel san'atlerin hemen her tb
besinde asrımızm damgasını görüyo
niz. Her gözün görebileceği kadar 
vuzuhla sezilen bu bariz degişiklik 
bilhassa mimaride her halde daha 
ziyade şayanı dikkattir. Sergilere, 
konserlere ve temsillere inhisar e
den bu yeni varlık nihayet dekoru 
al"rak açık havaya çıkmıı ve tabia
tın göbeğinde anlayan ve anlamayan 
gözlere hayret ve takdir veren bir 
muamma teklinde mimarile de te
celli etti. Palet ve fırçanm yaptığını 
pergel ve çekiç te yaptı. Son günler
de henüz harçları kurulmamış bina· 
lar, apartmanlar, ibide1er, yeni bir 
kostumla sokağa çıktılar. Kılasik 

zevk bittabi bu yeni modeli yadırga
dı. Dudakları büküldü. Omuzları sil. 
kildi ve istifhamlar kıvrıldı .. Şimdi 
bu meselede hemen hemen gerek hal 
km, gerekse münevverin kafasında 
uyanan merakı tatmin eden yazda
rın, kitapların, neşriyatın vücudune 
pek ziyade muhtaç olduğumuz bir 
zamanda ötedenberi Türk kariinin 

muhabet ve teveccühünü kazanırnt 
olan Celal Esat Bey "Yeni mimari,. 
adlı bir kitap neşretti, Otedenberi 
fırsat buldukça '' Modern San'at ,. 
aleyhindeki fikirlerini neşreden Ce
lal Esat Beyin bu kitabi yeni bir an
layış, yeni bir İman halinde karileri
ni sevindirdi. 

Mesela şu satırları o kursak Celal 
Esat Beyin fikirlerini değiştirdiğini 
derhal anlayabiliriz. 

* * * 
''Sanayiinefise mektebinde açılan 

mimari kısmı kırk elli senedenberi 
bayii mimar yetiştirdiği halde netice 
son vakıa kadar hala değişmemişti. 
Çünkü tedrisat ayni zihniyetle de
vam ediyordu. Talebe senelerce Par
tenonun sütun ve başlıklarını Koren 
tiyen yapraklannı ve bir Yunan ma .. 
bedini çizmekten başka biqeyle meş 
gul olmıyordu. Onların müşterileri 
kandırabilmek için gösterecekleri ci
cili nicili gayri kabili tatbik bina l'e
simleri yapmaktan başka bir İşe yaı·a 
madılar. Bu itibarla Sanayiinefise-

Sonra Celal Esat Bey bu kitabın
da kılasik tedrisatın ancak bir malu
mat ve tarih kabilinden öğretilmesi 
ihtimam edilecek bir meı' ele olduğu. 
nu ve işte bu sebepledir ki asrın te
lakkilerine göre şimdi bütün dünya. 
da mimarinin ne gibi bir gayeye doğ 
ru gittiğini bilmek liızımgeldiğini 
ıöylüyor. Bu kitabı da o maksatla 
yazdığmı ilave ediyor. 

Celil Esat Beyin noktai n&zarına 
göre bizde mimarlık, iki asır evveli. 
ne kadar zamanın ihtiyaçlarına ve 
telakkilerine hem ahenk olarak git
miştir. Hayreddin, Sinan, Mehmet 
ağa gibi mimarlann yanında çalııan
lar için cami, saray, medrese, hamam 
ve saire gibi dini ve resmi binalar vü 
cude getirdiklerinden tikilyet edivor. 
Celili Est Beyin bu noktada ne ka
dar haklı olduğunu anlamak pek ko
laydır, Zira yalı, konak, köşk, ev gi. 
bi binalar dülgerlerin eline bırakıl. 
ımştı. Bugün bile kalan yadigarlar. 
dan gözlerimizin önünde feci bir mi .. 
mari harabesi mevcuttur. 

Bundan sonra Celili Eıat Beyin 
"mimar' artık köhne fikir ve adet
lerden azade olarak zamana uyan 
şekilleri aramağa mantıka mantık ve 
hakikat yolundan gitmeğe mecbur ol 
du. Yeni fen usullerine göre yeni bir 
plan düşünmek mecburiyeti altında 
kaldı.,, diyor. Bütün bunlar gösteri~ 
yor ki artık Celal Esat Bey yeni 
san'atı bir züppelik şeklinde telakki 
etmiyor. Velhasıl kitap baştan aşağı 
yeni mimarinin nasıl bir ihtiyaç için 
de doğduğunu ve lüzumun kısaca 
izah ederek mimarinin gideceği yolu 
tayin ile kitabına hatime veriyor. 

Celal Esat Beye göre mimarinin 
gideceği yol şudur.: "Bir şehir için 
de kütle halinde inşa edilmek zarure 
ti var. Binaenaleyh şehir ıslah edil. 
medikçe mimari tam bir inkişafa 
mazhar olamıyacaktır.,, Hülasa kitap 
şayanı dikkattir, 

• • * 

1931 

Tenkitler 
Karşısında 

Akademi ve tenkit 
Bu hafta ressam Ali Sami B.in "Re 1 

sim mektebimiz ve ressamlığımcz" 
serli.vhası altında Cümhuriyet gaze
tesinde bir makalesi intişar etmiş
tir. Ali Sami Bey bu makalesinde 
Güzel san' atlar akademisi tedrisat 
sistemini tenkir etmektedir. Bu hu
susta mütaleasını sorduğumuz aka
demi müdürü Namık lsmail Bey a
şağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Ali Sami Beyin bu makalesini 
ben de okudum. Hiç bir kıymeti haiz 
olmıyan havayi ve biribirini tutma
yan bilgilere müstenit mülahazalar
dan ibaret olan bu yazı ancak son 
zamanlardaki san'at tenkirlerinin 
müşterek vasfı olan bir haleti rubi
yeyi göstennesi itibarile calibi dik
kattir. Fikrimce indi tenki
din kuvvetini yapan istinat ettiği 
salahiyettir. Ali Sami Bey meşruti.

1 yelten sonra Pariste birlikte resim 
tahsil ederek avdet eden arkadaşları 
arasında ve memlekette kıymeti ta
ayyün etmiş bir ressamdır, Tenkit 
ettiği akademi resim şubesi tedrisat 
programlan ise Ali Sami Beyin bu 
arkadaşları ile memleketimizin san'· 
at aleminde en maruf olan bütün §ah 
ıiyetlerini toplıyan bir talim heyeti 
tarafından uzun senelerin tetkik ve 
tecrübesile tespit ve tatbik edilmek
tedir. · 

Şimdi neden dolayı inanalım ki 
Ali Sami Bey doğru görür ve doğru 
düşünür de on iki reosam ve mual. 
limden mürekkep olan bu heyet gÖ· 
remez ve düşünemez. Bakınız daha 
mükemmeli de var, Tenkit, mimari 
ıubesi tedrisat ıubesine de ıamil
dir. Bir mimarın nasıl yetişebilece

ğini, mimari şubesi tedrisatını idare 
eden mimar, mühendis ve müderris
ten mürekkep on •ekiz kişilik bir ta 
!im heyeti bilmiyor da, bunu mimar 
lık ile hiç alakası olmıyan ressa.;, 

Namık İsmail bey 

Ali Sami Bey biliyor. lşte bu ten
kidin zaafı,nı yapan mantıksızlık bu
radadır. Yalnız biraz evvel söyledi
ğim gibi endişeyi mucip olan nokta 
herkesin kendisinde her şeyi tenkit 
etmek cesaretini göstermesi ve bu 
li.ubaliliğin matbuatta misafirper
verlik görmesidir. San'at vadisi git
tikçe her aklına esenin dal kesip 
çam da verdiği ve etrafı çıtsız, kim 
sesiz hakiki bir vadiye benzedi. Ali 
Sami Beye cevap verecek değiliz. 
Yalnız bir kütüphane salonundaki 
sessizliği, bir boşluk sanarak yiik. 
sek seole konuşan bir kimseye bitap 
eder ııibi kendisine; "Beyefendi bu
rada çalışanlar var. Yüksek ıesle ko 
nuımaymız.,, Demek isteriz. 

Makedonyada 
sana ti 

resim 

Bulgaristanda "La Mace.. 
doine,, ünvanlı bir albüm vücu
de getirilmiş, ve bu albüm va
sıtasile Bulgar resim san' atı
nın tarihi tetkiklerile meıgul 
olnnmaktadır. Bu albüm iane. 
sile fU malmat elde edilmekte
dir. 

Makedonyada resim ve bil
hassa dini tablolar san'atı, oy
macılıkla müvazi bir surette 
inkişaf ve tekamül etmittir. Bu 
iki san'at dini ihtiıyaçlara te
kabül ettiği için biribirinin la
zımı gayri müfarikidir. Dini 
resimler san'ati, en ziyade Bul
garistanın Türk hakimiyetinin 
başlangıcı ve ikinci kraliyet 
devresi zamanında bilhassa va
si mikyasta inkişafa mazhar 
olmuştur. Makedonyada ilk re 
sim mektebi xın inci asırda baş 
dahğı ihtimali kuvvetlidir. Ma 
kedony;;;da doğan resimcilik 
bugün Bulgar hudutlarına gi
ren en genç resim mektepleri
nin esasını te•kil E m ktedir. 

s 
İktibaslar: 

Zavallı F ord., 
- Peşt!de çıkan PESTİ NAPLO darı. -

Henry Ford dünya şöhretlerin
den biridir. Dünyanın en zenginle
rinden olan bu zatrn faaliyeti de sa
dace otomobil fabrikalarının faaliye
tine münhasır kalıyor. Ford ayni za
manda iktısat mütehassısı, avukat, 
doktor, münekkit, muharrir, huli.sa 
Amerikalıların tabiri ceçhile "Alimi 
kül,, dür~ Mutavassıt seviyede bir A 
merikalı bu sanayi adamından daha 
kudretli bir salahiyet tanımıyor. 

G~enJerde Detroit'te bir piyes 
oynarunıştL Duvarlara yapıştırılan 
1>üyijk ilanlarda ~u cümle varı' : 

M. Henrg Ford 

"Henry F ord bu piyesi beğenmiş
tir.,, Ford'un bu müsait mütaleası 
piyesin izim bir rağbet kazanmasına 
kafi gelmiıtlr. 

Ford'un Amerikan gazetelerinde 
her gÜn muhtelif mevzular Üzerinde 
beyanatı intil"r etmektedir. O ka
dar ki artık kendui de her şeyden 
babsedebilmeğe kendisinde salahiyet 
görmektedir, 

Mesela bir gün çok yaşamak için 
ne yapmak liizon geldiğni soran ga
zeteciye, sabahleyin oaat altıda ya
taktan kalkmak, ve sütlü kahve içe
cek yerde bahçeye inip çiy havuç yi. 
ye yiye dolaşmak ki.fi geleceğini ıöy 
!emişti. 

M. Ford berkesin evinde mutla
ka bir bahçe bulunaımyacağını unut 
muş olabilir. Fakat bu küçük zubul 
Amerikan gazetelerinin bu kıymetli 
beyanatı İri harflerle neşretmeleri
ne mini olamamııtır. 

/ çki, sigara 
Ford'un babası namuslu bir ame 

le idi. Ekseriya mektepten kaçan, 
derslerine biç dikkat etıniyen oğ
lundan memnun değildi. Muttasıl 
oğlunun tenbelliğiııden şikayet e
der, bu tenbelliğin istikhali üzerinde 
muzır tesirler bırakacağım söyler du 
rurdu. Hakikaten de F ord kırk ya• 
ıına geldiği zaman, fakir bir demir
ci amelesinden başka bir şey olama
mıtb. 

Altmış yaşına geldiği zaman, Det 
roit Newes gazetesi, birinci sahife
sinde bugünkü milyarderin bundan 
tam yirmi altı sene evvel aldığı bir 
mektubun fotoğrafisini neıretti. 
(Ford bugün 66 yaımdadır) bu mek 
tup bir Anonim şirket müdürü tara
fından kendisine yazdmı§tı. Şirket 
müdürü 5 dolar, 25 sentıen ibaret 
olan eski istikraz ödenmedikçe, ye 
niden talep edilen 7 dolar, 70 oentin 
tirket tasarruf kaıl!ısından verilemi
yeceğini bildiriyordu. 

Talihli adam 
FOt"d'un iş alemine atıldığı ilk 

günlerde bir muhasebeciye ihtiyacı 
oldu, Couzens İsminde birioi hizmeti 
ne girdi. Bu delikanlmm asıl işi bat 
ka yerde olduğu için, akşamlan gün 
de bir iki saat Ford'un hesaplarına 
bakmağı kabul etmiıti. F ord ise mu
hasebecisine para vermediği için, Co 
uzens maaş yerine, her ay sonunda 
Ford'un kurduğu şirketin birkaç his 
ıe senedini alıyordu. Muhasebecinin 
arkadaşları bu nikbilinliğinden dola
yı kendisile alay ediyorlardı. F ord
un verdiği hisse senetleri de kaç pa
ra edermiş? 

F ord'un eski muhasebecisi olan 
Couzens bugün Mişigan hükiimeti 
dahilinden intihap edilmiş ayan aza 
11dır. Sekiz sene evvel, Ford'dan al 
dığı hisse senetlerini tam 27 milyon 
dolara sattL Görülüyor ki Couzen• 
arkadaşlarının alay ettiği kadar fena 
bir it yapmamış. 

Bir de talihsiz bir adam 
F ord, it alemine girdiği ilk gün

lerde, küçük bir bakkal dükkanının 
sahihi olan Jhon Ogner' e de müra
caat etınİ§tİ. Bakkaldan 500 dolar 
ödünç vermesini ve ıirkete girmesini 
istemişti. Bakkal bu teklife kahkaha 
!arla güldü ve Ford'u kapı dıpn et 
ti. Birkaç sene sonra aynı bakkal, 
bu kadar büyijk bir fırsatı kaçırdığı 
için, nedametinden intihar etmiı· 
ti. 

Defroit'nın diktatörii 
F<ll'd'un bütün dünyada büyük 

bir nüfuzu var. Fakat bilhassa fab
rikalarının bulunduğu Detroit hüku
meti dahilinde.. Bu fabrikalar işi ta
til etti mi, Detroit.' da bütün ticaret 
durmuş gibidir. Çü-kü Ford oranın 
iktısadi diktatörüdür. 

Bir gün Detroit' da yalnız otomo
bilciliği değil, berberliği de inhisar 
altına almak istedi. Mahallin en iyi 
berberlerini seçti ve hepsine de yük
sek haftalık verdi. Muhteşem ber
ber dükkanları açtı ve eskiden bir 

sente indirdi. Bu salonlar müıten. 
!erle doldu, boşandı ve Ford'a da 
epeyce para brraktı .• 

Bu teşebbüsten son derece mem .. 
nun olan F ord bu sefer kasap dük
kanları, tahafiye mağazaları ve ec
zaneler açtı. Hepsinde de aynı pren~ 
sipi tatbik ediyordu. Küçük esna! 
biribiri üstüne iflas ettiler. Ford'h 
rekabet edilir mi? 

lflislar çoğahnca, bu zevat va:zi .. 
yete bir çare bulmak üzere, birka~ 
içtima aktettiler. Ve bu içtimaa 
F ord' u da çağırdılar. Maamafih kim 
se F ord'un içtimaa geleceğini zan
netmiyordu. Münakaşalar son der~ 
ce hararetli bir devire gelmişti. O 
sırada kapı açddı ve F ord içeriye 
girdi. Hiç bir şey söylemeden kür· 
süye çıktı da, dedi ki: 

- Efendiler, niçin bu kadar te
laş ediyorsunuz ? Eğer iflas eıtise
niz, bana geliniz, ben hepinize de iş 
veririm.. 

ti. 
Ve cevap beklemeden çıkıp git-

iane yok! 
F ord daima kendi fabrikalarının 

imalgerdesinden olan bir otomobille 
dolaşır ve bu otomobili kendisi ida
re eder. Arkasından da kendisini iki 
muhafızı takip edet'. Bu muhafızlar 
günde sekiz saat çalışırlar ve ' "kİ2 
dolar yevmiye alırlar. Bu müddet 
zarfında muhafızların sigara ve içki 
kullanmalan memnudur. Hatta fab
rikalarında da sigara içmek sureti 
kat'iyede yasaktır, sigara için amele 
iıinden çıkarılır. Ford kat'iyen iane 
vermez. Galiba prensipleri, hatta ha
yir müesseselerine bile muavenet· 
ten kendisini menediyor. Sadaka 
yok! Büyük, küçük herkes çalışma
lı! 

Her şeyden evvel Amerika! : 
F ord koyu bir milliyetperverdir." 

Amerikan olmıyan şeylerden İğre
nir. Birkaç sene evvel bir Avrupalı 
antikacı Ford'a bir takım kıymetli 
antikalar teklif etmiş. F ord sonnuş: 

- Bunlar Amerikan antikalan 
mı? ' 

- Amerika yeni bir memleket
tir. Antikası olamaz. Fakat ihtiyar 
Avruparun .. 

Ford sözünü keamİ§: 
- Öyle ise beni alakadar etmez, 

demiş. 
Ford'un Avrupa mahsulatından 

ıevdiği yegine şey çiğan müzikası .. 
dır. Detroit'de oturan bir çingenenin 
yeni bir çocuğu doğmuş ve çingene 
Ford'dan bu çocuğun manevi baba
lığını kabul etmesini rica etmiş. Ma 
amafib Ford'un böyle bir şey kabul 
etmiyeceğini zannediyormuş. Bir de 
bakmış ki Ford bizzat gönderdiği 
bir mektupla manevi babalığı kabul 
etmiş ve bir de çek göndermiş .. 

Zavallı Ford 
Çok kimseler Ford'a İmrenirler. 

Halbuki bu zavallı adam hiç de mes
ut değildir. Çünkü Amerikan sosye
tesi onu kabul etmiyor. Yeni dün
yanın dört yüz münevverden ibaret 
sayılan hakiki Aristokrat ımıfı 
Ford'u aralarına almıyorlar. 

lngiliz Veliahdi Amerikadan ge
çerken Ford'a misafir olmuştu. Bu 
ziyaret bile ~'un gaye bildiği e
melini tahakkuk ettiremedi. 

Bir kahve garsonu büyük bah
tif, bir figüran sinema artisti olma.. 
11ru ister. Zavallı F ord da sadece 
Vanderbildt'in bir çayında bulun
mak istiyor. 

---·-·--···---···-·········· 
Türkiyedf' 
Ucuzluk 
Belgratta çıkan Vreme 
gazetesinde bir mektup 
Belgratta çıkan V reme gazetesi-

nin Türkiye muhabiri M. Georgeı 
Bukilitza, gazetesine yazdığı biı 
mektupta Türkiyede hayat pahalılı
ğma karşı yapılan mücadeleden bah
sediyor. 

Muhabir bu yazısında Türkiyede 
ki hayat pahalılığını 1928 e nazaran 
yijzde otuz daha ucuz bulmakta
dır. 

Diyor ki: 
- Türkiye gün geçtikçe azim 

bir nispet dahilinde inkişaf etmekt• 
dir. Bugünkü vaziyetinde çok mik
tarda buğday ve kasaplık hayvan i• 
raç edebilecek haldedir. Şimdilik er 
iyi müıterisi Yunanistandır. Şüph• 
siz Türkiye harici ticaretini diğe• 
memleketlere de teşmil edebilecek
tir. 

Muhabir Türkiye'deki bayat paha 
!ılığından bahsederken, bir kilo ek
meğin 7, bir kilo etin 35 · 40 kuruı 
olduğunu yazıyor ve bu fiatleri Bal
kan memleketlerindeki fiatlere nis
pet ederek, ucuz bulmaktadır. Bu
nunla beraber Türkiye hayatı dah• 
ziyade ucuzlatmak için büyük mesai 
sarfetmektedir. 

Muhabir kira bedellerinde, vesai 
ti nakliyede inhisar maddelerinde , . . . 
ve sairede yüzde on ve ytrmı tenzı-
liit yapılması hakkında Kastamonu 
meb'usunun meclisteki teklifine te
mas etmektedir. Eğer bu teklif na· 
zan dikkate alınırsa, Türkiye'de ha
yat bütün diğer Balkan memleketle
rinden daha çok ucuz olacaktır. Ma 
kalesinin sonunda, Gazi Hz. ile mı 
sai arkadaşlannın Türk iktısadiya
tınm müvazenesi.ni temin için yorul 
mak bilmez gayretlerinden ve bu 
vadide elde edilen ı""la"l'J? net;f'. ... , ..... _ 
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MlLLlYET CUMA 20 TEŞR1NISAN1 1931 

Bir btiÇuk ay içinde ~.emlekete girecek ve girmiyecek şeylerle Memlekette 
Abdiılkadir Kemali 

idhali tamamen menolunan eşyanın listesini 
1 

neşrediyoruz •. gazete çıkaracakmış 
Antakyadan Adana gazetele 

rine yazılıyor: Halepte vakti· 

A~ağıdaki kontenjan liste~i Te_şrinisani.nin 15 inden ~unu
evel sonuna kadar müteberdır. Lıstede hızalarında (gır~cz) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete ithalleri süreti kat'ıyede 
menolunan maddelerdir. 

Hizalarında (O) görülen maddeler yalnız o ay zarfında mem 
leketimize bu maddenin giremiyeccğini gösterir. 

Teşrinisani ve Kanunuevel ccdvellerinde görülen rakkam
lar o maddenin bu ayın iıkinci nısfında ve gelecek ay zarfında 
memleketimize kaç ba1i, kilo veya tane gireceğini göstermek
tedir. 

rarife No 

348 Kitnp ve gayri mevkut mecmualar (Ecnebi lisanı ile: .ı.ııl· 
mış veya tabedilmiş) : 
A - Ciltsiz ,;4-0 
B - Bez veya mukavva kaplı 302 
C - Deri ve ııaire ile ciltlenmiş 16 

349 Mektep kitapları, gazeteler mevkut mecmualar: , 550 
350 Harita, atlas, kürrei milceas•mo 80 
351 Resimler, planlar, levhalar 71 
352 Piyango hileti, esham, tahvilit 315 
353 İlanat, kağıt mukavva üurine: 

A - R<"Simsiz 
B - Resimli 

354 Musiki notası: 
A - Nota kağıdı 
B - Yazılmış veya tabedilmit nota 

355 MO<iellcr 
i56 Kağıt, mukavva takımı 
351 Kağıtan tl)rba, kese: 

45 
570 

o 
1 

69 
•811 

s 
4 

.... 
~ !I ·- ... .; ii ... • • t u 

. ğ 
"'ö 

320 
1250 

24 
1960 

16 
185 
312 

28 
1030 

o 
168 
160 
788 

1060 
50 

A - S3ir mevatla mürettep 
B - Gayri mürettp 

358 Piyano mukavvası Giremez 

Yari.le No Eıyant11 cinsi 

mevadı saire ile mahlfıt veya mürett"P olanlar da da
hildir) 

385 Pamuk kordcl.e ve mamuiatı 
386 Pamuk fista 
387 Pamuk şeritçi, kaytancı eşyası 
381! Pamuktan her nevi yelken cadıt 
389 Pamuk torba ve emsali 
390 Pamuk fitiUer: 

A - Lamba, mum, çakmak fitili 
B - Beyaz alevli yanan fitiller 

391 Pamuktan yağlar 
392 Pamuk rımpara bezi 
393 Pamuk giyilecek eşya· 

A Sadeleri 
B- İşlemcli 

394 Pamuk etya v.a. 
A - İ§lemeli, dantelı 
B -Sairleri 

395 Pamuktan örme çorapçı eşyHı, ezcümle: elbise, fanila, 
don, gfunlek, kaşkon;a, omuz ve boyun atkısı, başörtüle-
ri, takkeler, çorap, tozluk, eldiven, boyunbağı, saç ağı ve 
sair örmeler ve bunlarm aksamı (kısmen dikilmiş olan· 
lama dahildir) (mevadı saire ile mürettep ve gayri mü-
rettep): 
A- Sadeleri 
B - Mevadı aaire ile müzeyyen veya müretteıp olanlar 

396 Düz veya işlemeli (Bobino) tUlden perde, cibinlik ve 
sair hazır şeyler 

397 Dantelden elbise ve sair hazır şeyler 
398 Pamuktan dolı:uma pantalon ve çorap askıları, sıhhi bal

dırhk, el çantaları, cüzdanlar ve emsali (Kauçuk ve me
vadı saire ~ mürettep olsun olmasın) 

399 Her nevi korsalar, lı:arın bağları (wtyen gor) 
400 Pamuk mendil: 

58 
12 
o 

1300 
3 

286 

1600 
64 

975 
480 

108 
9 

o 
69 

1805 
13 

2ii 
o 

50 
46 

89 
247 
16 

1560 
770 
208 

2280 
267· 
253 
590 

412 
20 

371 
144 

2850 
33 

80 
o 

25 
133 

359 Ticaret defterkri, blok, album, lrarnlier 
A - Ciltli 2130 

38 
360 

4300 
129 
520 

A - Kenarları bastırılmış, bastırılmamış 1700 
B - Ajurlu, işlemeli (İpek işlemeli olanlar dahildir) 17 

2500 
43 B - l ~ k veya kadife ile ciltli 

C - Mektep defteri 4-01 Pamuktan kuşak (Şal taklitli kumaşlar dahildir) bohça, o-
360 Bankalara, ticarethaneler ait doldurulmlJ! veya kulla

nılmış •eya iptal edilmi§ defterler, çekler, kuponlar ve sair 
muz ve baş, masa ve yatak örtüleri, perdeler, çocuk kun-
dağı, bayrak ve emsalı hazır şeyler 1000 

5 4-02 Pamuk mensu<:attan iç.i dolu yorgan, yastık, şilte ve saire 
İhtar: Bunları dolduran mevadm resmi fazla ise bu me
vat bittefrik kendi resimlerine tabi tutulur. 

1436 
bu kabil evrak 17 

361 Resimler (İpekten gayri) kağıt, mukavva, muıam~. ve
ya bez üzerine (ciltli ve çerçeveli olanlar da dahildir): 4 1 
A - El ile yapıhruş (Yağlı boya, sulu boya, pastel, kara 
kalem o 

403 Pamuk menaucatUın dikilmit veya yalnız biçilmiş şem-
17 ciye yüzl<!ri Gireme. 

B - I'otoğrafi, iotoğravür, fotokoloğrafı, fototipi, Iİ• 
toğrali, fotolitoğrafi, iromolitoğrafi, çinkoğravür, grafo-
tipi. tifduruk ve sair san'atlarla yapılmıt resimler (çıkart
ma, oyma resimler d~ dahildir) 

362 Kağıt veya mukavvadan mamul eşya (Mevadı ııaire ile 
mürettep veya ı:;ayıi mürettep) Ezcümle: Elbise, yakalık, 
kolu!<, cüzdan, çanta, danteli, mensucat, sicim, konfeti, 
serpantin, maske, abajur, yaprak çiçek, yelpaze, mendil, 
bayrak, fener, makara şeklinde zamklı kılğıt ve emsali 

3b3 Tarifenin başka mahallerinde zikredilmiyen kağrt ve mu
kavva ve bunlarm mamulatı: 

A - Kılğıt ve mukavva 
B - Ragıt ve mukavvadan mumuıııt (Mavadı saire ile 
müret•ep veya gayri mi\rettep) (Matbu ve gayri mat
bu) 

Pamuk 
364 Pamuk: 

A - Koza halinde veya yalnız çekirdeklı 
B - Ham, taranmış, boyalı veya kasarlı pamulr döklintll
lcri ve kahuk (Nebati ince tüy) 

365 Pamuk vatka 
Pamuk ipliğı 

166 Kasarsız, yalın kat (tek telli): 
A - On dört İnı;iliz numarama kadar (On dört numara 

80 560 

19 142 

326 900 

135 718 

Giremez 

o 
639 

o 
738 

dahildir): 39403 1044-07 
B - On dörtten yukan 24 İngiliz numaraama lııadar 
(24 numara dahUuir) 
C - 24 İngiliz numarasından yukarı 

367 Kasal"3ız: 
A - On dört İngiliz numarasına kadar 
B - H İngiliz numarasma kadar 
C - 24 İngiliz numarasından yukan 

368 Ka•arlı : 
A - 14 İngiliz numarasına kadar 
B - 14 ten yukarı 24 e kadar 
C - 24 ten yukarı 

54481 122805 
4726 9094 

6138 
5060 
1581 

271 
2459 
1490 

16722 
2427 
4899 

9019 
5760 
2080 

401 Mensup oldukları kumaşlar resminin yüzde 15 fazlasına 
tabidir. Pamuktan her nevi şapka ve başlıklar (Erir.ek, lq 
ılın ve çocuk için): 
A - Donadtlmış (Tüyler hariç olmak üzere tıezyinat me
yanında ipek şerit, kordele ve sairesi olanlar dahildir) 
B - Donadılmamış Adet • 

405 Havu, pamuk mell6ucattan hamam takımı (Her şekilde) 
yüz havlusu, sabunluk ve sair hazır şeyler ve peştemal: 
A - Sadeler Kilo 
B - İşlemelileri 

406 Pamuk men.&uoattan ııun't çiçek, yaprak, çelenk (Mevadı 
saire ile mürettep olsun olmasm) . 

407 Pamuk men&~ttan yelpaze (Zikıymet meadinden, ııedef 
ve baita f'ibi nefis mcvattan olanlar ipek faslındaki rüsu
ma tabidir) 

408 Pamuktan yapılmış hah, kilim ve emsali örtüleı. 
409 Ket"'1, kendir, jüt: Kilo 

A - Ham, ezilmiş 
B - Taranmış veya boyanın~ 

410 Kıtık 
411 Votka 
412 İplikler: 

A - Kaııarsız 
B - Jütten ve kokodan 
B - Kasarh, boyalı 
1 - Jütten, kokodaıt 
2 - Saircden 

413 - Müfredata ayrılabilir 
414 Sicim, ip, halat 

A - Kutru 5 milimetreye kadar 
B - Ondan yukarı 

415 Her nevi ağ 
416 Ustüpü, meşale 
417 Keten, kendir, jütten mamulit ve mensuıit : 

o 
o 

14 
o 

o 

40 
o 

100 
6 

1 

Giremez 
o o 

Giremez 
25 o 
Giremez 
Giremez 

1943 

o 
472 
967 

10030 
\7294 

188 
549 

3096 

19 
1883 
2869 

17755 
61829 

35 
639 

A Sarğılık kaba bez 
B -Çuval 

41000 68000 
,29000 455000 

418 Yelken, çadır bezi: 
!69 - Boyalı , istampalı: • A Kasanız 90 3660 

545 
29 
o 

A - 14 numaraya kadar 
~ -24 e kadar 

5080 
3394 
1790 

1677 
17128 

3808 

B - Kasarlı veya boyalı 47 

; - 21 :en yukarı 
370 'arlak: 

A - 14 numaraya kada 
B- 24 e kadar 

1922 
3394 
3028 

8188 
17128 
9373 

419 Keten, yek ve yünden mada mevat ile dokunmuş nalı kilim O 
420 Paspaslar an 
421 Her nevi keten mena~t (Örme kumaşlar dahildir) (Ma· 

deni teUer ve pullar ve sair.: ile mür~eıp olanlar da da· 
bildir): 

C - 24 ten y.&an 
3 1 Müfredat üzere satılabilir )plikJe, 

A - Ağaç makarada 
B - Sair tekillerde 

372 - Pamuk ağipliği ve siçim 
373 Kaskın ipliği: 
374 Pamuk ipliği döküntüsü 
37 5 Pamuk ip ve balat 
376 Pamuk salmastra 

Pan1uk mensucat 

1124-0 
2270 
1240 
9251 
9251 

14477 
163 

44448 
4638 
1615 

32522 
32522 
11427 

o 

A - Tül, gaz, patist 
1 Safi ket.en 
2 - Sair nebati lifJcr ile karışı• 
B - Kadife, pelü' 
1 - Safi keten 
2 - Sair nebati lifler ile karışık 
C - Başka yerlerde zikrolunmayan sair mensucat 
1 - Safi keten 
2 - Sair nebati lifler ile karışık 

422 DanteHi, yapıştırma, işlemeler ve işlemeli harçlar ve şerit 
377 Ham (kasarsız): !er madeni tellerle mahlfıt veya mürettep ol~un olmasm) 

A - Yelken bezi, çadır bezi, tente bezi o 710 423 Şeritçi ve kaytancı eşyası (Pasmanteri) ezcümle: ;püskül, 
B - Amerikan bezi, kaput bezi, dimi, pike •51000 206000 düğme, saçak, kordon, işlemeli olmayan şerit ve harçlar 
C- Zikrolunmıyan sai.r kasanız me1141ucat 24000 47000 (mevadi saire ile mürettep veya gayri müretetıp) 

178 Beyazlatılmış (ka•.arlr): 424 Hortum, kova, dizgin, torba, heybe, kard ve makine kolanı 

3iremez 

o 
18 

18 
9 

2 

19 

o 
64 

64 
64 

16 

A - Tülbent (mü!) ve tançip 8000 19000 ve 11air kolanlar ve emsali (balatalılar da -dahildir) (me-
B - Mermer.ınhi, ı;alaşpur, viktorya, kambrik 151000 206000 vadı saire ile mürettep veya gayri mürettep) 1520 
C' - Patiska (hassa) dimi (madampol), pazen (flfinelet) 425 Yelken, her nevi çadır, salıncak, vagon ve mavuna örtüleri 

1600 

pike 2680 6000 ve ·portatif karyola bezleri (kıl, pamuk, ağaç ve meadin 
!79 Düz tül, benekli ve madem tellerle mahlut vı:.ııa mürettep ile mürettep veya gayri mürettep) 

olaniar ela dahildir: 426 KA:tenden ~ zikrolunmayan sair mevadı nebatiyeden, ra-
A Kasarsız O 48 miden örme veyahut dokuma kumaştan erkek kadın ve 
B - Kasarlı, boyalı veya istampalı 51 75 çocuk için" elbise, tozluk ve sair giyilecek eşy~ (kadile vı 

J80 Bobino lpcrılelik tül) kanava (her nevi) · pelüşten olanlar da dahildir) (mevadı saire ile mürettep 
A - KasarSIZ 16 97 ve işlemeli olsun, olmasın)· 
B - Kasarh veya boyalı 4U 400 A - Erkek ve çocuk için 

J81 Tarifenin başka mahaUerinde zikredilmeyen kasarlı, bo- B - Kadın için 
yalı , istampalı, işlemeli, nakışlı, örme veya dokuma pa- 427 Ketenden v.s. mevaddan eşya 
muk, mensucat (madeni tellerle mah19t veya mürettep o- A - İşlemeli, dantelli 
!anlar da dahildir): B - Sairleri 
A Metro murahbaının sıkleti elli grama kadar olanlar ( elh 428 KA:ten veya ramiden örme eşya 
gram dahildir) 278 686 429 Düz veya işlemeli tülden .perde cibinlik gibi eıya 
B - Metro murabba.mm sıkJ.eti elli gramdan yukarı yüz 430 Dantel.den elbise 
kadar olanlar (yüz gram dahildir) 3600 11368 Hl Keten, rami v.s. den askı, korsa v.s. 
C - Metro murabbaıının sıkleti yüz gramdan yukarı yüz 432 Her nevi korsalar 
elli grama kadar olanlar (150 gram dahildir) 118800 28000 433 Mendil: 
D - Metro murabbamın •ııkleti 150 gramdan yukarı 238000 431000 A Kenarları bastırılmıt 

82 İpek ve yünden gayri meva.dı lifiye ile işlemeJ.er ve ya- B - Ajurlu işlemeli 
pıştırmalar ve işlemeli şeritler ve bunların maden, cam, 434 Keten rami v.s. Kuşak boyun sargısı v.e 
sellüloit ve emsali pullar ve madeni tellerle mürettep o- 435 Keten r~mi v.s. yorgan, yatak, 
!anları . 3 210 436 Keten şemsiye yüzü 

83 Her nevi pamuk kadife ve pelüş ve kadifeli mensucat ve 437 Keten veya ramiden şapka, başlık' 
buınlardan kordel ve şerit (madeni tellerle ve her nevi A - Donatılmış Adet 
pullar ve boncuklarla mah!Ut veya milrettep olanlar da B - Donatılmamıt Adet 

68 

- 3 
Giremez · 

o 6 
a 5 
o o 

Giremez 
Giremez 

o o 
o o 
3 

25 
2 
o 

Uiremez 
25 o 

Giremez 

Ci 
2 

o 
48 

Tarife No 

A Sair nebatt elyafla mahdut 
"39 Keten rami v.s. mensucuttan yelpaze 

Lastik Kauçuk ve mamulatı 
440 Ham veya temizlenmiş ve kırpıntılar ve köhne mamulit 

~ 

!'E -= 
~:il . c ... ~ 

• • le "Mevlan zade Rifat,, ın tah· 
~,; rir müdürlüğünü yaphğını (fi.!
~! vakit" Vakit) adb bir gazete 
t 9 çıkmaktadır. Abdülkadir Kema 
~l' li her zaman ve her fırsatta iı· 

Giremez 
Giremez 

hurdalari 600 

• tifade ederek Antakya Türkle
rine hücum ve terbiyesiz küfür 
ler yağdıran bu gazete ile son 
günlerde anlaşmıtbr. Bu gaze· 
te Mevlan zade öldükten sonra 

111 yalnız Arapça intitar ve ma· 
i41 Eridilmiş (solüsyon) safi veya mahlut (iç kapların sıkle

ti dahildir) 131 1736 lum Türk dütmanlığı mesleki· 
142 Tel o 26. ne devam ediyordu. Abdülka· 
443 Dişçilikte müstamel olanlar (boya, madeni toz ve sair me

vat ile mahlfıt olsun ohnasm) 
414 Levha, yaprak, şerit, çubuk, boru ve bunların adi meadin 

3 

veya mevadı saire ile mürettep olanları 2900 
445 Bisiklet, otomobil, araba ve sair vesaiti nakliye tekerlek

lerine mahsus iç ve diş lastikleri ve şeritler (mevadı saire 
ile mürettep ve gayri mürettep) : 
A - İç ve diş lastikleri 

dir Kemali batma geçtikten 
46 sonra gazete tekrar bir kısmı 

7200 
Arapça ve bir kısmı Türkçe o· 
)arak intişara. batlayacakmış. 

1 - Otomobil, kamyon, otobüs ve emaeli arabalar için 
2 - Bisiklet için 
B - Şeritler 

Abdülkadir Kemalinin burada 
mı oturacağı, yoksa Halebe gi· 
derek bizzat gezetenin batına 

~ 14~ mı geçeceği §İmdilik meşkuk· 
tür. 

1 - Kamyon ve emsali arabalar için 
2 - At arabaları için 

525 
543 

446 AlSstiki mensucatla la..tiğe batırılmış veya bir tarafına ve
yahut arasına lastik siirülmüş veyahut lastik yapıştmJ.. 
mış mensuca.t : 
A - Safi veya mahlt'lt ve sun't ipek mensucat 32 
B - Safi veya ipekten gayri elyaf ile mahlfıt yün mensu-
cat ~o 
C - Sair mensücat :r?SO 

447 Her nevi ayakkabı (deriden maada) mevadı saire ile müret
tep ve gayri müretteııı) : 
A - Klmilen ka'llçuk veya yüzü kı=en veya temamen kau
çukla su geçemez hale getirilmiş mensıtt:attan mamul o-
lanlar 31000 
B - Altı kauçuk ve yüzü diğer mensucattan olanlar: 
İhtar: Altı kauçuk ve yüzü deri olan ayakkapl.arr deri fas
lındadır. 

448 Kauçuktan don, gömlek, göğüslük, eJ.diven, banyo, başlık· 
ları, kasık bağı, idrar torbaları, buz keseleri hernevi pre
zervatif, emzik, halka, pülverizatör lılstikleri, koma lastil 
!eri, şırıngalar, puvarlar, sünğer, hamam kesesi, livabo, 
yastık, yatak, taba bete mahsus alat ezcümle: mide, idrar 
ve saire sonları, misma ve emsali 

449 Tarifede ismi geçmeyen saire 

Mu§amba ve mamulatı 
(Kauçuktan maada mevat ile) 

450 Kaba muşamba ve katranlı bez 

1150 
1310 

2 

455 
1460 

Menemen noterliğinde 
çıkan yangın 

Menemen noterlik dairesinin 
ıs yangın tahkikatına Menemen 

müddeiumumiliğince devam o• 
lunmaktadır. Yangından evvel 
noter dairesinin üıt kısmındaki 
odadan çalman qyalar lzmirde 

770 
2605 

19800 

"42 

2460 
4132 

5940 

bulunmuştur. Bu qyaların no· 
ter odacısı Hüseyin Efendi ta· 
rafından sabldığı da tesbit edil 
miştir. 

Bir katil beraet etti 
Bir katil; lzmir Ağırccza 

mabkemeainde beraat karan al 
mışhr. Katil, Mezarlıkbatmda 
mukim Hüseyin oğlu Hasan 
Basridir. Hasan Baari aynı ma· 
hallede Cuma Ali isminde bir 

451 Çadır imaline mahsııB 2350 2700 

tah11 öldürmüştü. Cereyan e· 
den muhakemeye göre Cuma 
Ali, Hasan Basrinin babası Hü 
&eyin ile kavga etmit ve bir 
aralık Hüseyini öldürmek iıte• 
miştir. Babasının öldürülmek Ü 
zere bulunduğunu gören Hasan 
Basri, derhal tabancasını çek· 
mit ve babasını öldürmek üze· 
re bulunan Cuma Aliye ateş e
derek mumaileybi öldürmüş· 
tür. Katilin, babasını ölümden 
kurtarmak için bu cinayeti it· 

452 Yere serrneğe mahsus : 
A - Mantarlı renkli Müteaddit) 
B - Mantarlı yekrenk 
C - Maı:ı.tarsız 

453 Duvar, raf ve mobilya örtmeğe mahsus muşamba 
454 Mucellit muşambası 
455 Muşamba mamulat: 

A - Ağaç, mukavva, cam ve emsali mevatla mahlOt 
B - Sade veya mensucatla mahlfıten imal olunmuş 

ÜÇÜNCÜ FASIL MADENlYA ~ 
Taşlar, topraklar, mamulatı 

456 Cakıl, kum 
457 Adt taş 

A - Sade<:e kırılmış 
B - Y ontuJmuş veya biçihni~ 

458 Alçı, çimento ve kireç taşlar 
459 Değirmen taşı 
460 Terkip ve tazyik tarikile vapılıntş 
461 Arduvaz 
462 Litoğrafya taşı 
463 Mihenk taşı bileği ta. 

A - İtlenmemiş · 
B İşlenmiş 

464 Sünger taşı, perdah taş• 
465 Lüle taşı 
466 Manyezitler 
467 Mermer, granit v.s. taşları: 

1650 . 384-0 
2000 980 

960 4670 
2080 2912 
430 700 

ıs 180 
98 606 

400 o 

Giremez 
1400 o 

s o 
4650 

o 

30 
1640 

12 
Giremez 
Giremez 

1720 
19 
o 
o 

o 
336 
650 

o 
Giumez 

A - Yantulmuş, biçilmiş 
B - Perdahlı, &Jl"alı 

105000 35000 
115 500 

4 7760 
13 2 

C - Heykel, Vazo 
D Sair mamuJıit ,. 

468 Tak o o 
669 Çimento 
470 Su kireci 

194712 274146 

471 Puçolan, tebeşir, koalir> 
472 Alçı, kineç 
473 Alçı ve çimento ınamulitı • 

A Süve, tuğla, boru 
B - Heykel, vaza, ziynet eıv 

474 Tcbe§ir mamulfitı 
475 Ciiruf 
476 Zımpara, korbrodam: 

A - Külçe ve toz hali<' 
B - Çark, bileği, eğe 

C - Sun't çalımak taşı 
477 Asbestos 

A-Ham 
B - Levha ve ya.praıc 

6672 2475 
Giremez 

22800 4800 

o 14000 
724 o 
170 6723 
Giremez 

735 
510 

o 
4400 
4012 

180 
1080 

o 
3027 
9122 

C - Malzeemi inşaiye her şekilde (everit, etemit ve' em-
sali) 18296 3814-0 
D - İplik, sicim, ip, halat, salmaatra, §erit, hortum ve 
kamış 885 1154 

26 160 H - Elbi9e, eldiven, ayakkabı ve sair mamu!At 
V - Limba gömlekleri o o 

(Listenin sonu devam edecek) 

!ediği anletılmıt ve baraetine 
karar verilmi,tir. 

Bir hilkat garibesi 
Aslan Aya§lı olup Adanada 

oturan otuz yatlarında Ayşe is 
minde bir kadın gebe bulundu· 
ğu çocuğunu doğurmak üzere 
birkaç gün evvel Adana do
ğum ve çocuk bakım evine mü· 
racaat etmiştir. Hamile kaduı 
alelusul kabul edilmiş ve ağnsı 
başlayarak cuma günü hilkat 
garibesi olmak üzere maymuna 
benzeyen bir çocuk doğurmuş· 
tur. Yapılan muayene neticesin 
de çocuğun yedi buçuk aylık ol 
duğu anlaşılmıtlır. Çocukta be 
dene nazaran kollar pek uzun
dur. Dimağ teşekkül etmemiş 
olup kafa taaı açıktır. Bilhassa 
veçhin tqekkülü tamamile 
maymuna mütabibtir. Bu aca· 
yip hilkat ölü olarak doğmut 
olup annesi ııhhatte bulunu• 
yor. 

lzmirde memurin 
kooperatifi 

lzmircle memurin lıoopcratifiniıt 
teıkili faaliyeti ilerlemiıtir. Koopera 
tif esas nizamnaıneıi hazırlanmıştır• 
Her memur bir ıenede on iki müsa• 
vi taksitte bir maaşının nııfım ver· 
mek ıuretilc kooperatife hiHedar o• 
lacaktır. 

lzmirde tneTC:Ut 3500 meınurull 
iştirakile kooperatif acrmayesiniıı 
yüz bin lirayı ııeçcceği tahmin ediı 
mcktedir. Kooperatife resmi te1ek· 
küllere menıup bl1iimum ınaath rne
mur ve ücretli müıtahclemin ittirak 
edecektir. 

Hi11e senedi ihrncı düşünülmekle Ilı 
beraber tahsilata mukabil kupon v"' 
rilmc11 şekli de muvafık görühr.ek!e' 
dir. •e 

t'ı Hisse ıenedi ihraç edilirse bohet 
hi11e bet liralık olacaktır. il 

işten el çektirilen 
hakim 

Aksaray mahkemesi reisi S"dılı 
Bey hakkında Adliye Miifettitliğin" 
ce bir buçuk ay evvel tahkikat ic,.. 
edilmiıti. • 

Sad•k Beye iıten el çektirildiği 
Adliye Vekiletinden ııcçen Pazart .. 
ai ııiinü telıırafla tebliğ edilmiştir. 

dahildir) 5300 7350 438 Keten veya ramiden havlu, hamam takrmı: 
~~~~...1!1Ll:!an:ıu.lı:.1İııııtJe.li..ı.w._daıntL!ilıt.m&IUIW.C.ı.L.JC.m.ı"1eıtıLıtAl!ll.....,...,.,..:::.:.:.~..:.:::.JL...--A....-SaJiu.ate....:.....:.._:_....:,~~~--.::.:.:....~~~~~-,nı~~e 

Bromural •Knoll• tabletleri dQnyada en ziyade müteammim 
ıısap müsekkini ve münevvimdir. Bu mil_stahzar milyon· 
larca vakada tecrübe edilmiştir ve hergün binlerce doktor
lar tarafından tavsiye olunmaktadır. Alındıktan 20 dakika 
geçer geçmez, şayanihayret olan müsekkin tesirini gösterir. 
Uzun zaman alınsada hiç bir zararı yoktur. - Eczanelerde 
ıo veya 20 tabletlik cam tüplerde satılır. - fabrikası Alman· 
vada Rhtfo üıerinde Ludwigshafen, de KNOLL A.-0. dır. 

Urlada bir cinayet 
Urla.da Y eniköy eivannda daJll 

içinde bir insan cesedi bulunmuşt111'• 
Cesette dört kurıun yaraıı vardır• 
Yapılan tahkikat neticesinde bu ce
sedin ambarcı oğlu Ali urninde ~ 
şahsa ait olduğu anlaşılmııtrr. Ka 
me~hul_dür. Tahkikata devam oluP' ~: 



Makineden memurlar 

Makine dairesi ve elektrik kablosu 

(Başı 1 inci sahifede) j - Rakıyı unuttunuz. Bu 
Gördüklerim zihnimden geçen en güzel bir içkidir. 
leri, kulaklarımdaki uğultuları Bilmem nasıl oldu, ben de 
dağıttı. İngilizlerin meşhur viskisini 

Adeta çıt yok. Muntazam methettim. 
bürolar. Herkes çalıtıyor. Ka- Dudaklar hafifçe §apırda
dın, erkek bir daireden diğeri- dı: Yine ser mühendis zarif bir 
ne gidip geliyorlar: Telefon al..- kahkaha ile cevap verdi: 
mak istiyenler, borçlarını ve- - Dünya değifiyor! .• Bir 
renler, ve.. Nihayet her yerde Türk (viski) yi, bir İngiliz de 
eksik olmıyan tiki.yetçiler, me "Rakıyı,, tercih ediyor •• 
ınurlarla kartı karııya.. Muhtelif mevzulara temas 

* * • ettik. Yine bir aralık sordum: 
Yenisi.. Kulaklarımu:da an - Şirkette kaç kiti çalıtı-

laıılmaz, earip sadalar bırakan yor? 
otomatik telefon.. Nasıl itler, - 475 Mütehassıs, me
faydaaı, zaran eskisine ııMpet- mur ve İtçimiz vardır. Bunlar
le faikiyeti?. Sualleri istediği- dan 80 - 100 kiti bürolarda ça-
niz kadar uzatabilininiz.. lqıyor •• 
. Bu düğilmleri çözebilmek 
tçin hiç usanmadan ıirketin ıe 
vimli iıletme müdürü M. C
rompton ile davasmı hararetle 
müdafaa eden bir avukat gibi 
kelimeleri ta.ne, tane aöyliyen 
•er mühendis M. Duncan'ın 
İzahatlarını dinlemek kafidir. 
lıletme müdür muavini Müfit 
Beyin naziki.oe delaleti ile tir 
ketin bu iki mühim rükoüne 
takdim edildim. İkisi de ıen, 
güler yüzlü zatlar .. 

- Nasıl, dedim, otomatik 
telefoolarmızla itler iyi gidiyor 
tnu? 

İşletme miidürile ser mühen 
dis bakııtılar. tik cevabı M. 
Crampton verdi: 

- Çok iyi. Bunu kendi he
sabımıza değil, müıterilerimi
zin hesabına da ıöyliyebilirim. 
ismini söylemek istemediğim 
bir müşterimiz var. Bu zat es
ki telefonlar itlediği zaman he 
IDen her gün tir kete gelir, ba· 
İhrır, çağınr, tiki.yet eder du
l'IJrdu. Fakat otomatik telefon 
başlar, baılamaz bir defa gel
di. Halinde muzaffer bir ku
llıandan sevinci vardı: "Sizi teb 
tik ederim, dedi, şimdi raha
tım .. ,, 

- Ya!? .. Otomatik olunca 
birçok memurelerinize yol ver 
diniz, bu noktadan.. 

- Oh, acele etmeyiniz, isti 
fade ettik diyeceksiniz. Halbu
ki kendilerine yol vermek mec 
buriyetinde kaldığımız 14 mat 
llıazele mukabil 10 erkek me
llıur aldık. Görüyorsunuz ya 
büyük bir tebeddül yok .. 

- Otomatik telefonun fay
dalan? .. 

- Bu sualinize etraflı c:e
'l>11p vermek biraz mütkül.. Maa 
llıafih bütün dünya otomatiğe 
doğru gidiyor. Nevyork'ta 
ttıevcut 119 telefon merkezinin 
be.zıları otomatiğe tahvil edil
tlıektediı:. Pe,te de öyle .. 

- Bütün İstanbul'da tele
fonlar ne zamana kadar oto
tlıatik olacak ? 

- Gelecek ıene Beyoğlu 
•e Kadıköy ıantralları otoma
~iğe tahvil edilecektir. Tesisat 
1le meıgulüz. 

- İstanbul • Bükreş - Nev
l>ork telefonu hakkında ne dü
liinüyorsunuz ? 

- Bu bir zaman meselesi
dir. Maamafıh tehirler arasın· 
~~ki telefon işlerile doğrudan 
oğruya posta ve telgraf ida

'esi meşguldür. Bizim alaka· 
~ız yoktur. Biz şehir dahilin
~ki .tesis~t ~le uğraşmaktayız. 
e.kınelenmız Avrupadan geli 

l>ar. 

1 • Bu &ırada göz günün mese
!lıı olan ithalat ve ihracat me 
~:lesine intikal etti. Türkiye
ı •ıı ne gibi mevad ihraç edebi
d~Ceği sayılıyordu. Ser mühen-
1' birden atıldı: 

.... 
Saatlar geçiyordu. Bu it a

damlarının kıymetli vakitleri
ni fazla suiistimal etmemek i
çin suallerime nihayet verdim. 
Bi.r ıaniye biribirimize bakıt· 
tık. Bu defa itletme müdürü 
M. Crampton sevimli bir tebes 
sümle: 

- Makine dairesini, otoma 
tik telefonun nasd iılediğini 
gösterelim dedi. 

Biılmem neden imtihana gi
recek bir mektepli heyecam 
duydum: Hendesi hatlar .. Bir
çok rakamlar, daireler, biri biri 
ne ginnit teller gözlerimin ö
nüne geldi. Hafifçe terledim. 
Fakat derhal kendimi topla. 
dun. Vazifemi hatırladım. Göz 
ve kulak kesildim. 

• * .. 
Matmazellerin evvelce çalıt 

tıkları zavallı muhavere salonu 
ne hale gelmit ... Ta tavana ka
dar yükselen sıra ile sütun sü
tun makineler .. Aralannda dar 
bir koridor. Memurlar çalışı
yor. Bu makinelere: 

- Aray~cı ve seçici hatlar , 
diyorlar. 

Ser mühendis son derece ne 
zaketle, sahur anlatmağa baş
ladı. Salonda evvelce duyulan 
çıngırak •adaları, "Allo,, "mer 
kez!,, sesleri yerine makinele
rin muttarit tik taklarından 
başka bir fey duyulmuyor. 

Gazeteı:ilik hayatımda bu 
kadar karışık zorlu bir iş kar
şısında bulunmadığımı itiraf e 
derim. 

Makineler önünde verilen 
izahatı sıkılarak birkaç defa 
tekrar ettirmek mecburiyetin
de kaldım. 

Ahizeyi kulağınıza aldığı
nız ve kadrandaki istediğiniz 
numaraları çevirmeğe başladı
ğınız zaman bu makinelerin na 
sıl şaşmaz bir intizam ile işle
diklerini kabil değil tasavvur 
edemezsiniz. 

Arayıcı hatlar tabir edilen 
makineler arasındayız. Ser mü 
hendis izahat veriyor: 
-Şimdi tasavvur edin; hariç 

ten bir zat "Milliyet,, gazetesi 
ni bulmak istiyor. Numaranız 
kaçtı? 

- 24310, 24318, 24319, 
- Ali .. Şimdi farzedelim, 

ki abone 24310 dan Milliyet 
gazetesini arıyor. Açık anlata
yım: Bir defa her hangi abone 
hattının ucu, bir abone çağıra
bilmesi için, santralde röle de
nilen bir alete müntehi olur. 
Abone ahizeyi çengelden çıka
rır çıkanoaz, röle işler ve ö
nünde bulunduğumuz birinci 
"hat arayıcısı,, ile irtibat ha
sıl olur. Bakın • düğme yandı. 
Alet hareket etti. 

Bu ıftıretle birinci hat arayı 
cı ikinci hattı harekete getİl'ir. 
Bu sırada yerimizi değiştirdik. 

ı·6 teşrinisaniye kadar beyanna - Aıtun ar dün 
Tesellüm edildi mesi verilen eşya 

tahdit listesinden istisna 
son 

edildi (Başı birinci sahifede) · 
nu aç tığım zannederek, ''çekil,, ı 

(Başı birinci salıifede) l seler için şahsan müşkül görü diye haykınoış, fakat Fransız - --
olmadan gi:mrüklerdeıı çekile- kcek cihetler olabilir. Fakat bü bu kelimenin manasını anlama Can bogw azdan gel 1 r 
bileceği bilclirıliyordu. Bunun 1 tün kuvvetimizle çalışacağımız ?ığı için işine devam edince , 
üzerine yepyeni bir va7iyet ha· nokta bu kararnamenin başka Jandarma hemen silaha sarıl-
dis olmcştu. Gümrük brışmü· memleketle .. de olduğu gibi mıştır. Altının muhafazasına Sirkecide CEMAL B. Lokantasının~~';:~; 
dürlüğü cum artesi gününden i- memleketimizde de suhule tle memur diğer insanlann müda
tibaren bu em in tatbik edilebil tatbikını temin etmek olacak- halesi ile büyük bir kazanın 
rnesi için tertibat alm:ştır. Gö- tır. Bu ciheti temin için bu işle ' önü alınmış tır. Altınlar Ziraat 
rülen lüzum üzerine kimyaha- alakadar ol n her memur vazi· Bankası tarafından Devlet Ban 
ne veya muayeı.e7e sevk . i_len l fes i ~i ifa ec;'ecek, bu meyanda kasına t eslim edilecektiT. An
eşya da bu muafıyetten ıstıfa- Malıye teftış heyeti de uzaktan karaya naklir.e kadar İstanbul
de edecektir. Muntazaman ta- yakından kendisine düşen tef. da Ziraat Bankası kasalarında 
kipedilmeyen beyannameler bu tiş ve mürakabe vazifesini ke- muhafaza edilecektir. Altınla
haktan müstefit o!mayacaktır. mali itina ile ifa edecektir. rın yarın darphane memurları 
Gümrük başmüdürü Seyfi Bey Bu mühim tedbirin memle- tarafından muayene edilmeleri 
dün tescil edilen beyannameleri kelin lehine olan neticelerinı muhtemeldir. Altınlar yolda da 
tetkik ederek idhal ımıu~aadesi r ok geçmeden hep beraber göre bir takım maceralar geçirmiş
verecektir. Maamafih cumarte cğiz. tir. Devletler altın ihracını me
si günü de gümrüklerde tabii - Listelerde biı· takım hata nettikleri için, her devlet güm
va:riyetin avdet edemiyeceği an lar olduğu, memleketimôzde i- rük memurları arazisinden çı
laşılmaktadır. Başmüdürlüğün mal ve istihsal edilmeyen, fa- karken vagonu tevkif etmişler 
bazı kimselerin paket muameli kat kullanılması zaruri olan bir ve hükiimetlerindeıı. müsaade 
tının kontenjan listeye dahil ol takım maddelerin de tahdide ta verilıı:eyince vagonun geçmesi 
mamasmdan istifade ederek pa bi tutulduğu söyleniyor? ne müsaade etmemişlerdir. En 
ketle memnu eşya çıkardıkları - llk liste bir buçuk aylık uzun tevkif muamelesi Yunanis 
hakkında müdüriyeti umumiye. listedir, listenin böyle peryodik tanda olmuş, fakat hükumet
nin nazarı dikkatini celbetmesi olmasındaki iyilik te müteakıp ten emir gelir gelmez vagonun 
müsmir netice venoiştir. Aldı- ihtiyaçlara ve zaruretlere tama topraklarımıza geçmesine mü
ğımız malıimata naza~an, pa- mile tekabül etmesini temin et- saade edilmiıtir. 
ket muamelatı için de bazı tak mek olacaktır. Böyle umumi B 
yidat vazedilecektir. Dün tica- bir kararın tatbikında fU veya alya karaaydın şirketi 
ri mahafildeki tereddüt devam bu müşkülat vardır demek he- için gazolin 
etmekte idi. Bu tereddüt ve nüz nabemahaldir. ANKARA, 19 (Telefon) _ 
durgunluğun gümrük muame- - Kararname dolayııile bir Balye Karaaydm tirketi na-
latmm sarahat kesbetmesinden ihtikar batlayace.ğı söyleniyor? 
sonra kat'i neticeyi vereceği - Kararnamenin ikinci mad mına memlekete gelecek gazo.. 

linin gümırük resminden ve mu 
muhakkaktır. Dün alqam Mali- desinde "bahahhğı tevlit edebi• amele vergisinden muafiyeti 
ye heyeti teftitiye reisi ve bor- lecek hususların ve fili inhisar hakkında bir layiha hükllmet 
sa komiseri Adil Beyin nezdin tetebbüslerinin ref'i tedbirleri- tarafından Meclise tevdi edil-
de bir içtima yapılmıştır. Güm nin alınacağı,, da mezkfirdur. miştir. 
rük batmüdürü Seyfi Beyin de Herhan·gi tedbir olursa olsun 
ittirak ettiği bu içtimada yeni tatbika başlandığı zaman bun- Maliye müsteşan 
vaziyet münasebetile takip edi dan şahsi İstifade temin etme- Ankarada 
lecek hattı hareket etrafmda ğe yeltenenler olabilir. Netice 
görütülmüttür. bittabi bunlara bahahya mal 0 

Adil Begin ~ganatı 
Maliye heyeti teftiıiye reisi 

ve bona komiseri Adil Bey dün 
Ankaradan tehriımize gelmiş
tir. Adil Bey dün kendisile gö
rüten bir muharririmizin, bil
hassa son tahdit kararnamesi 
etrafındaki bazı suallerine şu ce 
vapları venniıtir: 

- Bu kararname bugün bü
tün memleketlerin ittihaz etti
ği tedbirlere müsavi bir tedbir 
dir. Bundan gaye tediye müva 
zenemizin passif ve aktif kısım 
larınm tevzinidir. Bu müvazene 
tin memleketin ne kadar hayn 
na, ne kadar lehine olacağmı 
izaha lüzum hile görmiyorunı. 
Kararnameyi tatbika hatladığı 
mız .bu günlerde belki bazı kjm 

Hu da kegıster arayıcıamı tah· 
rik eder, abone (Register) e 
hağlanmıı .. 

lacaktır. 
- Koli müvaredatı tahdide 

tabi olmadıi!ı için hir takım tüc 
carların tahdide tabi mevaddı 
koli olarak celbetmeğe t~eb. 
büs ettikleri de mevzuu bahis. 1 
tir? 

- Böyle mahzur tevlit ede
cek noktalar varsa o da nazarı 
dikkate alınır. 

- Kararnamenin tatbikı et- ı 
rafmcla bir talimatname hazır
landı~, ve s;zin bu talimat"a
meyi kF mil en istanbula geldiği 
niz srvleniyor. 

- Havır fı.;;vl,. bir lllliırıatna 
n>P. mevcut devi•dir. Hf>nüz va 
pılmamı~ . vııoılmas111" da lü-
7••m pf'.- illmerni•tir. Ma~.ma
fih ilt•rirle icllo ..,!Prse bövl,. hir 
t:- J;tı"::tt1"'P'f\1P"P ;J,,- ,_., ~! l~f.t;J;,.._ 

yız, dedı .. 

. • . 1 
Nihayet küçük bir salona 

ANKARA, 19 (Telefon) -
Maliye müstetan Ali Rıza Bey 
bugünkü trenle 9ehrimize av
det etmiıtir. 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası 

günü akşamı 17 de SiI'keci 
rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A· 
yancık, Sam5un, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

Muhterem müşterilerinden görmekte olduğu teveccüh ve 
alakaya ~arşı şükran borcunu ödemek ve müşterilerine ucuz 

ve nefıs yemek yedirmek emelile Cemal Beyin yaptığı 
fedakarlık: 

Çorbalar: 7,5 - et yemekleri 25 - salçalı köfteler 
20 - sebzeler 10 - 12,5 • IS - pilav 10-tatlılar I E 
kuruş olmakla beraber yemekler nefis porsiyonlar 

bol ve mebzuldur. 
Temizlik, intizam ve harçlarının nefaseti itibarile İstanbul 

un en kibar ve en nezih bk lokantası olan Cemal B. 
l okantasını bir defa tecrübe edini ~ 

rroıesör Muavinliği ıayini 
Ankara Hukuk Mektebi 

Müdürlüğünden: 
1 - Ankara Hukuk F~kültesine bir HukUku Hususiye .l:'ro

fesör Muavini tayin olımacaktır. 

2 - Profesör muavini ücreti 100 liradır. Mektepte yemesi ve 
yatması mümkürulür. Profesör muavini profesödüğü kendisine 
münhasıran meslek ittihazına meoburour. !Tofesör muavinliği 
bir mektepte haftada dört saati geçmiyen bir dersten başka bir 
vazife ile uğraşamaz. 

3 - Profesör muavini imtihanla tayin olunur. İmtihan Hu
kuku Medeniyeden kendisince hazrrlanacak bir mevzuu yazı ile 
izah ve müdafaasını ve bunun kabulünden sonra Hukuku Me
deni yeden, Hulru:lru Ticaretten, Hukuk muhakemeleri usulün
den ve Roma Hukttkundan aşağıdaki beşer sualin ıbiriııden bi
rer şifahi ders takririni tazammun eder. Her dersin müddeti el
li dakilkadtr ve' alenidir. 

4 - İlk imtihan 14-1-932 ~ezme günü yapılacaktır. 
5 - İmtrhana giımek için Tünk olmak 25 den aşağı ve 35 

ten yükan yaşta olınamaık ve bir Garp lisanını iyi bilmek ve 
Hu1ru!k mezunu olmak şarttır. Tfuıkiye ve bir Garp Fakültesin
den mezun olanlar yalnız bir yerden mezun ıolanlara, Hukuk 
Doktorları lisansiyelere tercih ohmur. İki Fakülteden lisansiy( 
bir Fakülteden Doktor olanlar gibidir. 

Hukılku Medeniye Sualleri: 
1-Şahsiyet.2-Aile.3 - Ölüme bağlı tasarruflar, 4- Mahdut a;ı; 
ni haklar, 5 - Uıkut ıkavaidi umunıiyesi 

Hukuk Muhakemeleri Usulü sualleri: 
1 - Tahkim. 2 - Beyyine külfeti 3 - Salfilıiyet. 4 - Se

netler. 5 - İcra sistemleri. 
Hukuku Tica1'et: 

1 - Şirketler ve Limitet Şirıketinin Anonim ve Kollektif 
Şirketlerile mukayesesi. 2 - Rehni ticari:. 3 - Hesaıbı 'cari mu
kavelesi. 4 - Donatanın mesuliyeti ve bunun kanunla ve muka
veleile tahdidi ve tatbikatı. 

5 - Büyiik avaryanın mümeyyiz vasıfları ve nazariyeleri. 
Roma HukUku: 1- Justiniaml'S devrine bdarki inkişaf saf. 

balan. 2 - "Legis actiones" !erin colü Hukuki ehemmiyeti, ne
vileri. 3 - «Dominium» ve «&ssesio» ya dair telekkilerdeki 
tahavvüller. 4 - «Obligatio» hakkındaki esaslar. 5 - «8ucces
sio» ve «Hercditas• kanunlaruu tanzim eden esaslar. (3958) 

Bunun vazifesi abonenin ha 
rice gönderdiği numaralrı al
dıkça peyderpey lizrm gelen 
alete geçirmekten ibarettir. 
«Bunun böyle olmasına göre, 

buna makineden bir memur na
zarile bakılabilr.,, . . . . , . .•. .. 
Bundan sonra mühendis, seçici 
aletler hakkında izahat verdi: 

geçtik. Burada bet altı hanım 1 
diğer küçük merkezlerle müka 
lemeleri temin etmekle met· 
gul. "Allo,, derken seslerinde 
bariz bir ihtizaz var .. Belli; ya
rın endişesi .. Sanki otomatik te 
lefon, bu ince, zayıf omuzlan 
çöktürmüştü .. 

SOÇETA ITAL y ANA ı:-·s·E·v·R-fS_E_F A-.-N~ 

S1M~1:!~~j~s 1 Merkez acenta: Galata Köprll ba· 

11 B. 2362. Sobe A. Sirkeci Mühür. 

dar ude ban Z. 2740. 

Bir seçici her biri on hatlık on 
adet kavisten müte,ekkil yüz 
adet hatta vusul imkanını te
min eder. 

Bütün bu izahatten snora 
abonenin kadranındaki her bir 
numarayı çevirdiği esnada ara
yıcı ve seçici aletlerde seri ha
reketleri açıkça görmek kabil. 
dir. 

Bundan sonra tehlikelere 
karşı alınan tedbirler. Faraza 
yıldırım düşerse.. Her türlü 
kazanın önüne geçilmesi için 
icap eden tedbirler derhal ko
laylrkla temin edilir. 

Bozulan hatların tamiri için 
her saat şirkette memurlar em
re amade bir vaziyette bulunur 
lar. İtfaiyeye son derece .ehem 
miyet verilir. 

Sırasile elektrik daireaini, a
kümülatörler kısmını gezdik. 

Bir aralık eskiden matmazel 
!erin çalıştıktan pozisyonlar ö
nüne geldik. İki saatten beri i
zahat veren sevimli başmühen
dis hala neşesini kaybetmemiı 
ti. Bir tahta perdeyi kaldırdı. 
Eski aletlerin hıi.la muntazam 
bir vaziyette olduğuna işaret 
etti. Sonra hazin hazin yüzü
me bakarak ilave etti. 

- Müşteri arayoruz. Fakat 
her taı·afta da otomatik yapılı
yor. bilmem ki.. bulacak mı-

• • • 
Artık ziyaret edecek bir yer 

kalmamıştı. İıletme müdürüne, 
· sermühendise hararetle teşek
kür ettim. Sermühendis tatlı 
bir tebessümle saati gösterdi ve 
ilave etti: 
"- Mükemmel bir rasatha- · 

neniz var. Her sabah ilk iti· 
miz Fatin Beye telefon etmek 
ve şirketin saatini ayar etmek 
tir.,, 
Kapıdan çıkarken kendi ken 

dime: 1 
- Ne iyi, dedim, burada her 

ıey ayarında ... 
Nazım NAF1Z 

istiklal madalyaaile 
taltif 

ANKARA, 19 (Telefon) -
Kırşehir müddeiumumisi İsma ı 
il Hakkı Beyle sabık Orhaneli 
kaymakamı Bahaeddin Beyin 
İstiklal madalyesi ile taltifleri 
hakkında Başvekalet tezkeresi 
Milli Müdafaa encümeninde tel 
kik edilmi, Bahaeddin Beyin bu 
taltife müstahak olduğuna, ls
mail Ilakkı Beyin ise lazım ge 
len şeraiti haiz olmadığına ka- ı 
rar verilmiştir. 

Iranda kolera yok 
Iranda kolera çıktığı yazılmıştL 

Iran jeneral konsolosluğundan aldı
ğnnız malfunata göre bu haber yan. 
lı$tır. Iranda kolera yoktur. 

Inebolu postası 

Anadolu 
vapuru 

24 T. sani Salı 
günü akşanu Siı1keci Rıh
tunmdan ıhareketle (Ereğli, 
Z"Ongıuldak, İnebolu, Evre>
ınye ve İl işe) iıikelelerine 
azimet edecektir. 

DiKKlT: ~~~~ !E 
nacaktır. ' 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 25 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

gidecektir. 
BRAZİLE vapuru 24 Teşrini- İZMİR SÜR'AT 

sani Salı (Sitmar Levanı POSTASI 
Ekspres) olarak (Pire, Na- (GÜLCEMAL) 22 Teşri-
poli, Marsilya ve Ceııova) nisani Pazar 14,30 da Ga-
ya gidecektir. lata Rıhtımından. 

, FEDE vapuru 25 Teşrinisani -·------1111--~ Çarşamba (Napoli, Maırsilya 1 
ve Cenova) ya gideoeıktic. 1 

SARDEGNA vapuru 26 Teş
ırini;raııi Perşembe (Sitmar, 
Sorıa Ekspres) olaraik (Ro
dos, Mersin, İskenderiye, 
Trablus, Beyrut, Hayfa, Ya
·fa, İskenderiye, Mesina, Na
p_oli ve Cenova) ya gidecek- ! 
tıc. 

Hizmetçi ve aşçı 411111!!! 
bela5ından kurtulmak için 

SÜHULET 
aile mutfa~ma koşunuz. 

Lezzet, temizlik, ehven fiat. 
Adres: Kadıköy, Bahariye cad· 
desi Süleyman Paşa sokak No 4 

Süleyman Paşa sokak No 4 

Tafsilat için Galatada Mer- •
kez Rıhtım hanına umıuni 

Sahibi: Sadılc 
DEVREDİLECEK İHTİRA 

BERATI ' acentesine müracaat. Tel: 
Beyoğlu 771/ 722 veya Beyo
ğlunda Pera Palas altında Nat 
ta Nasyonal Türkiş Türist a
centaiye Tele:Eon Beyoğlu 
3599 yahut İstanbulda Emin
önünde İzmir sokağında 8 nu
marada acente vekiline müra
caat. Tel. İstanbul 776. 

!stanbul birinci iflas memurlu
' ğundan : Müflis Jak ve Gaston 
1 

1 

Heftere ait olup alacaklılara tebliğ 
otunan 31-10-931 tarihli sıra defte· 
ri ehiren bazı alacaklılarm müra
caat ve kaytlarınm kabulu do-
layisile düzeltilmiş olduğu ve ala-

1 ~klıları~ bilmü~aa ~u defteri tet 

"Elektrikle taharriyat ve keşfi
yatı arziye-de bulunmak usulü"hak
krnda olan bir ihtira beratı talebi İ · 

çin İstanbul Vilayeti celilesin.e 13 
Kanunevel 1928 tarihinde takdim o
lunuıp 32366 numara ile mükayyet 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut icara verileceğinden 
mezkQc ihtirayı satın almak veya
hut isticar etmek arzusunda bulu
nan zevatın İstanbul Bahçekapı Taş 
Han No 43-48 de mukim vekili H . 
W. İSTOK Efen<!iye müracaatları . 

B.ONO 
alır satar 

1 

kık edebıle.:eklerı tcblığ ve ilan o· 

iıll•••••••••••-= lunur. 

pam Mobodiy< H" 1 
No. 35 o~rviş 
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r--Alpullu Şeker Fabrikası-.. 
Bu sene 

KESME ŞEKERİ 
lMALlNE MUVAFFAK OLMUSTUR. 

Bu şeker Avrupa'~ piy~zdaki kesme ~ekerlerine ~ 
mile muadil oldugu halde fıatı Avrupanmkinden okkası yuz 

1 para ehvendir.Muhterem haklnmz Alpullu kesme şekerlerini 
... ____ ~ her yerden anyabilirler. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
Pazarlıkla satılık 

li:sas 
20 

Mevki ve Nevi 
Nişanta.şı Kahtane caddesi 100 No. kooak 
« halen Şişli TeraJdri lisesi», 

Teminat 
3800 L. 

Bala-Oa yazılı konak pazar!Ala satdacağmdan taliplerin 
22-11-931 tarihine müsadif Pazar günü saat ona kadar Banka
mıza mıiracaatleri. (3740). 

Istanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 

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

(3799) 

Galatasaray lisesi 
müdürlügünden: 

1-1931-1932 ders yılına ait 
ikinci taksit tedris ücretlerinin 
tahsiline ikinci teşrinin 23 üncü 
pazartesi gününden itibaren baş
lanacak ve muamele Birinci Ka
nun un ilk haftası nihayetine ka
dar devam edecektir. 

2 - Talebei asliye meyanında mukayyet olmalan base
bile kanuni tenzilattan bir:nci taksitte istifade elmit olanlar 
tenzilibn müstenidatı olan resmi vesaiki her taksitte ibraza 
mecburdurlar. 

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

Dr.HORHORUNİ Taksim Zam 
bak sokak 

No. 41 

Cilt ve em razı zühre\İVe ted.-ihanesl ller ı:ün salıahıon akşama kadar. 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKREM 
. ~ 

Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 
HıyatlH uvtıal.U "' daı.ıa .,. 

. ı•U,ılhbadı ve laal bıaldalllÖ a..bı 
lkuncttc• dlflrmemcklc _.mk&a' • 1 

dtlr . Slllbatlalal a.ıı.ıı~, olalr 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

lerlaln ıaır.•1• ı..ıı,.u. 
alal tnyll içi• ktıçllklu 
n bOyilkltr tar.lııdaıa 
mükemmel bir kuvvet 
llleı olar.il tanılan 

ilanlarını kabul eder 
I 

Adres: Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
1'elgraf adresi: Resmilan - Telefon: 2(}960 Posta kutusu Ist. 753 

rratos 
luıllaaıaıı . 

Her ccsancdc b\alunur. 

Evrakı matbua 
münakasası 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa muhasebei hususiye ve encümeni vilayet daireleri

nin 57 kalem defter ve sair evrakının (kağıdı aynen idareden 
, verilmek üzere) nümune ve şartnamesi dairesinde tab'ı (2122) 

lira (22) kuruş bedeli muhammen üzerinden ıkiinunuevvelin 
ikinci çarşamba günü saat ona kadar müddelte münakasaya 
çııkarılmıştır. Fazla tafsilat almak iıstiyenlerin viılayet muhase 
bei .hususiye müdürlüğüne müracaatları. (3857). 

Hukuk Tal ebesi cemiyetinden: 
İstifa eden Kongra divanı riyaseti birinci ve ikinci reislikleıri 

için yeniden indhap yapılacağından aza arkadaşların 23-11-931 
Pazartesi günü saat 15 te eski.Türk Ocağı ıblnasınr teşrifleri 
rica olunur. 

Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletinden: 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
itfaiye vesaiti münakasası 

İtfaiye için mubayaası taıkarriir eden arazöz, motomop, 'kı
lavuz, kamyon, hortum, ve sair levazım kapalı zarfla münaka- j 
saya konulmuştur. Şaırtnameler bedeli muka.lı.ilinde Bel~iye ı 
de satılmaktadır. Münakasaya girece!kler teklif edeceklerı be
delin yüzde yedi buçuğu niooetinde muvaldkat teminat verecek
lerdir.Bu teminat nakden abUI .olunmaz.Ya Belediyeden irsaliye 
kesilerek baııkaya tevdi olunup muıkaıbilinde alınacaık makbuzu 
ve yahut Hükumetçe muteber tanınmış bankalardan birinin 
mektubunu teklif mektubu ile ber<iber zarta koymak liizrmdır. 
alipler her gün Levazım Müdürlüğüne ~üracaatla şartname ala 
bilirler ve teminat için Jiizmıgelen muameleyi yaptırabilirler. 

İhale 21 Kanunusani 932 Perşembe günü yapılacaktır. Teklif 
mektupları o gün saat on beşe kadar Daimi Enci.imeıne verilme
lidir. (3979) 

Cerrahpaşa, Haseki, Beyoğılu, Emrazı zühıreviye hastanele
rile Kimyahane için lü:zımıu olan eczayı tılbbiye ve kimyeviye 
kapalı zarfla münalkasaya ıkonmuştuır. Talipler şartname alm<rk 
ve mevcut listeleri görımek iizre her gün Levazım Müdürlüğüne 
müracaat etmelidir. Müna1kasanın heyeti mecmuasına iştirak 

için 3502 lira teminat lazımdır. Yalnız ıbiır veya iki hastane için 
teklifatta lml'll.1laca1tlar bu teklifin yüzde yedi buçuğu ni&betin
de muva.kıkat teminat vereceklerdir. Teminat akçesi nakden ika
bul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak Baıırkaya yatllI'I-

1 - Erzurum, Çorum, Konya, Kars ve Malatya Doğum ve lıp alınac<lk makibuz veya'lıut hükfunetçıe müteber tanınmış ban
Çocuk Bakmı Elvleri için şartnamesine mC'I'but listelerinde ayrı / kaların birinin teminat mektubu ile ıolur. Bu şekilde teminat 
ayrı isim ve miktarları yazılı cem'an 122 !kalem Cerrahi alat ve mektup veya makıbuzunu ve Ticaret odası vesikasını ve şartna
malzeme. menin pullu bir nüshasını mü·hürlü bir zarla koyarak ihale gü, 

2 - Sivas ve Erzurum Nümune hastaneleri için keza şart- nü olan 10-12-931 perşembe günü saat on beşe kadar Daimi en- I 
namesine merıbut cerrahi alat ve malzeme kapalı zarf usullerile cümene vermelidir. (3977). 
münakasaya !konmuştur. İhaleleri 29-11-931 SAAt 15 te Ankar-a
da Sıhhat ve İçthnai Muavenet V ekiiletinde L·komisyonu mah
susunda icra olunacaktır. Şaırtname ve listeleri görmek istiyen
ler1n Srhhat ve İ. M. Veokfiletinde İçtimai Muavenet Umum 
Müdürlüğüne veya İstanbul Sıhhat ve İ. M .ı 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şartnamelerine tev
fikan ve her liste mukabilinde teklif ettikleri fiatları ayın ayrı 

göstermek sul"etile tanzim edecekleri teıklif mektuplarım vak
ti muayyeninde V ekıiiletıe tıevdi etmeleri. (3798) 

1~ıp Fakültesi Riyasetinden: 
17 Teşrinisani 931 tarihli Akşam ıgazetesinde (Tıp Fakülte

si ne halıde) serlevhası altında intişar eden müfritane aleyhdar 
neşriyata muttali oldum. Tıp Faıkültesi birinci teşrinin on be
şinde tedrisata •başlamıştır. Bu gün 400 yatağı ihtiva eden seri
riyatlarda (270) hasta mevcuttur. Lllıoramvaırlar saat altrya 
kadar faaliyettedir. Tedrisatın gösterilmek istenilen muzaya
kaya rağmen haıl.eldar olmaksızın muntazaman devam etmekte 
olduğu ve bu neşriyatın hakikate mukarin olmaktan çok uzak 
olduğu tavzföan beyan olunur Efendim. (3974). 

Yeknesak taksi otomobil talimatnamesinin boyalar hak
kındaki birinci madde ahkamı 8 inci madde mucibince 1-1-932 1 
tarihinde tamamen tatbik edilmiş bulunması iktiza ederken 
Daimi Encümence görülen lüzum üzerine işbu maddede bor
dür hakkındaki ahkam behemehal taıha:kıkuk ettirilmek üzere 
boyaya ait kısmının tatbiıki için bir sene daha mühlet verilmiş 
olduğu ilan olunur. (3980) 

Geli~olu Jan~arına ~atın alma koınisJonun~en: 
Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günü Nevi 
Bir ay 15 - 2.Teş.931 15 - 1.Kan.931 salı Sığır et;i 

1 - Gel~boluda 11 numar-alı jandanna mektebi efradmm ta- . 

rihi ihaleden Ağustos 932 tarihine ıkadar iaşelerine muktazi sı

ğır eti yu!karda yazı!ı tarihten itibaren bir ay müddetle ıkapalı 

zarfla münakasaya vazolunanuştur. 

2 - İşbu sığır etinin ihalesi yı.lkarda yazılı gün ve tarihte 

zevali saat 14 te Gelibolu maliye dairesinde icra edileceğinden 

ihaleden evvel Geliboluda jandanna mektebi kumandanlığına 

müracaat eden taliplere şartnameler verilecektir. Mücevherat Satışı 
Emniyet sandığı müdürlüğünden: 

3 - Münakasaya iştıiraık edecelk taliplerin verecekleri tek- 1 

lifnameler, şartnamedeki şeraü dahilinde veırileceık fiat yazı 
Avni Beyin 19771, 20563, 30957 hesap numaralı dört adet ve rakamla, okunabilmesi için açrk yazılacaktır. 

borç senedi mucibince istikraz eylediği mebaliğe mukabil San- 4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvak!katesi 
dığımız namına merhun bulunan bir ı:1oza dal i~ne, biı- pırlanta- sandık makbuzu veya hüıkfımetçe manıf ıbanka meıktubu kıy-
h nişan, bir roza maııgiz yüzük (kolu kırık) bır roza madalyon . . .. . . . ' 
( 'k' ok ) iki. · kal · . bir 1 si b' lt ı metı muharreıresı uzerınden ıstıkrazı dahili tahvilatile borsa 

1 

ı ı parçası n san on mıs ıncı, e ma ı ve ıır a ın . .. . . . • . 
bilezik saau, dört altın bilezik, üç aıltın kordon (birinin sürgü- fıatından yuzde 10 noksanıle saın- esham ve tahvılat teklıfname I 
sü elmaslı) bir altın kolye, bir altın iğne, yirmi beş altın sikke, ile ıbirlikte iıkinci biı: zarfa ıkonarak komisyona bireır makbuz 
bir pırlantalı gerdanlclc, bir çift pırlanta tektaş küpe, iki pırlan- mukabilinde verilecektir. (3932). 
ta çıplak taş, bir pırlanta ay iğne (ıbir taş noksan) üç pıırlanta 
yüzük, bir .roza tektaş yüzük, bir zümrüt yüzü:k, bir çift pırlanta 1 1 
tek taş küpe, biır zümrüt yüzUk, seıkiz miskal inci , üç ıbin yedi lstanbul .Defterdarhğı ilanları 
yüz dirhem gümüşün vadesinde borcun ödeınmediğinden dolayi ,__ _______________ :;;;.... ______ _ 

26 T.Sani 931 tarihine müsadif önümüzdeki Perşembe günü Şeh Satılık Sitimbot: Ayakaıpıda Gümrük atelyesi önünde 5 N~ 

remaneti Sandal Bedesteni Mezat İdaresinde saat on dörtte 
bilmüzayede satılmaları mükarrer bulunduğu ilan ıolunur. 

(D'evlet Demlryolları idaresi ilanla~ 

h Gümrük isimli sitimbot (tuli 61, arzı 11, uınku 5 kademdir). \ 

Tahmin edilen bedeli 370 liradır. Satış açı'k arttırma 9 K. evvel 

931 çarşaınıba günü 15 Defterdarhkta. (M-931/ 139 (3891), 

Satılxk Sitimbot: Ayakapıda Gümrük atelyesi önünde 6 No. 
lı Mubassır isimli Sitimbot (tuli 61, aııbı 11, umku 5 kademdir.) 
Tahmin edilen bedeli 370 liradır. Sauş aç:ck arttrnna 9 K. evvel 
931 çarşamba günü 15 Defterdarlıkta. M-931/138) (3892) l 

EVERSHARR 
mürekkepli 

ve 

kurfun kalemleri 

Hiç bir vaki kalemin 
daha iyi yazmasını te· 
min etmemiştir.. Fakat, 
kalemin müfit ve aynı 
zamanda hoşa giden ve ' 
makbul bir vasıta yapan 
renktir. Kırtasiyecinizde 
güzel Evershırp kolek
siyonunu görünüz. Mü
rekkepli kıle•lerin bü
tün çeşitlerinde kurşun 
kalemlerde vardır. Baş· 
lıca mağazalarda satılır! 

t:.cnebi memleketler 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~auta t oınıner~iJal 
ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 
(İhtiyat akçesi: 

580,000,000 Liret) 
Travellers \Seyyahin 

çekleri) satar 
Liret, fıank, İngiliz lir 

sı veya doları frank olaır 
satılan bu çekler sayes· 
de neıreye gitseniz par 
zı kemali emniyetle ta 
ve her zaman istereeniz 
nyanm her afmda, ş 
birde, otelle:I'de, vapurla 
da trenlerde bu çekleri 
küçük tediyat için na 
me.kamt'İtda kolaylıkla i 
mal edebilirsiniz. Trav 
lers çekleri hakiki sahibi 
den başka kimsenin kull 
namayacağı bir şekilde t 
tip ve ihtas edilmiştir. 

MÜHİM ı:JlR H.ı\Rİ 
SİGORTA Kumpany 
İyi ıreferanslar gösterebil 
muktedir siıogrta simsar} 

ara yor 
Hükfımetçe tasdik edil 
yeni harik siogrtaları t 
fesinin 15 Teşrinisani 9 
tarihinde mevkii tatbika 
nulması hasebiıle mukt 
eşhas için iyi bir fırsatt 
Teklifatın "A.X.,, rum 
ile İstanbul 176 No. lu p 
ta kutu adresine gönde 

NOVOTN 
Birahane ve Lokantıı 
İstanbul Radyo orkestra 

şefi 

Necip Bey idaresin 
Mükemmel Orkestr 
Meşhur muganni YUNK 

dahi taganni etmektedir• 

Duble bira 20 kur 
Fi' ı )., te•zil e;ilmi•tir 

İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 29 kalem, çer
çeve, pirometre kablosu, bucgu, hırdavat, ıbant izole mangal kö
mürü, kum, vakum yağı, yazthane giıbi muhtelufülcins malze
menin pazarlığı 23-11-931 tarihine müsadif pazartesi günü icra 
kılınacağından taliplerin yevmi mcz'kfırda sa~t 9 dan 11,30 ka
da mağazada isbatı ederek tahril"en fiat vermeleri, bu baptaki 
malzemenin müfredat listesi magaza dahiline asılmış olup nü
mune getirilmesi icap edeın malzeme için nümunelerinin bera
ber getirilmesi, nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul edilmi
yeceği ilan olunur. (3975) 

Satılık sandal ve tefernıatı: İstanıbul Gümrükleri Muhafaza 
Müdiriyetinin Sarayburnu mevıkiinde mevcut 7 metre tulinde, 
1,20 aırzındadır. Yeılken, kürek ve sairesi olmak üzere 11 kalem 
eşyası vardır. Tahmin edilen •bedeli 70 lira, satış açı'k arttırma 

9.;.'K.evvel / 931 çarşamba günü 15 Defterdarlıkta. (M-931/ 141). 1 !!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f 
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