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Sahip ve 8atmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefriyat ye Yazı MOdüril 

ETEM lzZET 

Et 
Meselesi Galatasaray da liklen fi'len çe ildi 
Et meselesi belediye meclisinin de

lııİrba§ i§leri arasına girdi. her içtima 
devreSinde etin pahalı olduğundan 
lıabsedilir. Bazı aza pahalılığın sebep 
lerini mezbaha vergisinde görürler, 
lıazılan ibtikardan §ikayet eder. Mu
~ittin Bey de izahat Terir. Bu izaha
b herkes makul ve mantıki bulur. 
\I' e mesele gelecek içtimaa kadar te
~İr edilir. 

Belediye meclisi bu defa Muhit
tin Beyin teldifile bir adım daha ile
ti attı: Bir et komisyonu tetkil et
ti. Komisyon bugün ilk içtimaını 
-ktedecek ve bu mesele ile meıgul 
olacak. Evvela et meselesi diye bir 
ınesele var mıdır? Böyle bir mesele 
olmadığını iddia edenler dahi görül
rnüştür. Bunlar, etin lstanbuldaki 
liatını diğer A vrnpa ve hatta bazı 
balkan tehirlerindeki et fiatlerile mu 
Qyese ederek, bizde etin daha paha
lıya satılmadığını, binaenaleyh et 
ıneselesi diye bir mesele mevcut ol
ınadığını iddia ediyorlar. 

Her ıeyden evvel şunu IÖyliye
Üm ki biz bn fikirde değiliz. Filhaki 
ka et, doksan hatta yüz kuru§a sa
tıldığı farzedil se de diğer memleket 
erdeki fiatlerden fazla değildir. Fa
kat biç bir memlekette kesilmemiş 
hayvan bizdeki kadar ucuza satılmı
yor. Sokaklarda üç liraya koyun sa
tıldığından bahsediliyor. Böyle bir 
ıneaele mevcut olup olmadığını tet
kik ederken, Londra, Berlin ve N ev 
York tebirlerinde satılan et fiatleri
le lıtanbuldaki fiatler arasında mu
kayese yapmak doğru değildir. Me
ıele, müstahsilin koyunu sattığı fi
atle müstehlikin eti satın aldığı Cıat 
arasındaki farkın hududundadır. Ve 
bu noktai nazardan ortada fahiş bir 
ihtikar olduğu B§ikirdır. Müstehlik 
malım, nn'ine göre, yirmi bet ila 
otuz beı kuruta satıyor. Müstahsil 
eti, cinsine göre, yetmiş ila yüz ku
l'ufa alıyor. Yani hem müstahsil, 
hPnı de müstehlik, tabir mazur gö
tülsün, soyuluyor. Bu fena ekonomi 
•isteminde aradaki fark nereye gidi
Yor? 

Bn, iki kısma ayrılır: 
1 - Belediyenin aldığı mezbaha 

resmi. 
2 - Mutavassıtların karı. 

Bize öyle geliyor ki, et komisyo
nu, faaliyetini birinci nokta üzerin
de değil, ikinci nokta üzerinde tek
sif etmelidir. -Belediyenin aldığı re
sim falıiı değildir. Muhittin Bey, 
belediye meclisinin içtimamda beher 
okka için mecmu rusumun 10 buçuk 
kuruş kadar bir §ey tuttuğunu ııöy
lecli ki, B§Bğı yukan % 25 demektir. 
Havayiçi zaruriye üzerinden vergi 
alınmaması etrafında çok edebiyat 
Yapılahilir • Fakat bu, mümkün de
ğildir. Ve bilhassa memleketimiz 
gibi medeniyeti binnisbe geri olan 
ın-1eketlerde bu nevi vergiye mü
racaat etınek zarureti çok büyüktür. 
Çünkü vergiye tabi tutulacak "lüks,, 
az olduğundan, zaruri olarak hava
Yİçi zaruriye vergisine müracaat edi
lir. Binaenaleyh, belediyenin bütçe
ıini mühim surette rahnedar etmek
ıizin, en mühim varidat menbaı o
lan bu resme dokunmak mümkün de 
ğildir. 

Esasen etin istihsal fiatine on ku
ruı mezbaha resmi zaınmedilse dahi 
bu fiatle müstehlike İatılan fiat üze 
rinde mühim fark vardır. Ve asıl Ü• 
:terinde me§gu) olunacak mesele de 
budur. Aşikardır ki ortada mutavaı
aıtlarm büyük mikyasta ihtikarlan 
.,.ardır. Bu mutavassıtların ibtikar
larına nasd mi.ni olunabilir? 

lktısatçıların bize tavsiye edecek
leri ilmi yol, kooperatif yoludur. 
E:n kestirme yoldan müıtahıilden 
müstehlike, tabii ideal bir •İstem
dir. Fak at maalesef henüz koopera
tif ıistemi iktısadi hayatımızda o ka 
dar az rol oynuyor ki, bundan der
hal büyük faydalar beklemek, kor
kanz lüzumundan fazla hayale ka
pılmak olur. Binaenaleyh koopera
tifçiliğin memleketimiz de dahi ya
kın istikbalde inkişafını temenni et
hlekle beraber, biz i.cil ve müessir 
ledJ;irler düşünmek mecburiyetinde
yiz. Mutavasaıtların ibtikanna ma
ııi olmak için iki tedbir düıüniilebi
lir: 

1 - N ark tedbiri. 
2 - Belediyenin rakip vaziyetin

de ortaya atılması. 
Nark; ekmek gibi nev'i mahdut 

olan mevad için pek ala kabili tat
bil<tir. Fakat etin cinsi çoktur. Bu 
kadar mütenevvi olan mevad ve eıya 
hakkında nark tatbiki daiına müspet 
"'2tİce vennemi~tir. 

Bu şerait altında yapılacak yega 
ne iı, beledivenin bazı kesif mın
takalarda dükkanlar açarak, ihtikar
cılarla mücadele etmesidir. Eğer ıe
lıir ihtiyacının % 1 O gibi bir nispe
tinin bu ıekilde tatınini mümkün o
lursa, biç şüphe etıneyiz ki, diğer 
% 90 nın sah§ fiatleri de makul bir 
hadde inecektir. 

Ahmet ŞOKRO 

M. Louheur hasta 
PARIS, 20 (A.A.) - Eski 

~azırlardan M. Loucheur, kalp 
ıhtilatile müterafık bir karaci
ğer buhranından tehlikeli su
rette hasta bulunmaktadır. 

Gümrüklerde bugün de· tesçil 
·muamelesine devam edilecek 

Maliye müfettişleri muamelatın intizamını korumak 
için bugünden itibaren gümrükleri 

sıkı bir mürakabe altında bulund-uracaklar 
C"ıimrüklerde bu gün de tes

çi,J muamelesine devam edile
cektir.. Gümrük başmüdürü 
Seyfi Bey bu beyannameleri 
tetkik ettikten sonra, idhal mü. 
saadesi verecektir. Bu gün de 
beyannamelerin tescili ile uğra 
şılacağı tahmin edilmektedir. 
Gümrüklerde tabii vaziyet an
cak bir iki güne kadar avdet e
debilecektir. 

Rüsumat umum müdürlüğü 
Kars, Trabzon ve Samsun güm 
rüklerine emir vererek, madde 
zikrolunmak suretile idhalata 
müsaade etmiştir. Rusyadan ge 
lecek şeker ve gaz Kars ve 
Trabzon gümrüklerinden, ti· 
mendifer malzemesi de Sam
sundan geçecektir. Yola çıkan 
lan emteadan aym beşine ka
dar beyannameleri verilen eş
yanın idhalme müsaade edil
miştir. Her gümrüğün idhalat 
hissesi ayrı ayrı tesbit edilmiş 
tir. Bu idhalat eşyası arasında 
münakale yapılmayacakbr. Bu 
idhalat eşyası arasında müna
kale yapılm.11yacaktır.. Yani 

lstanbul Rüsumat B•ş 
müdürü Seyfi Bey 

İstanbul gümrüğüne tahsis edi 
len faraia şu kadar kiloluk mal, 
muayyen müddet zarfında İs
tanbul gümrüğünden idhal edil 
mezse başka bir gümrükte mü 
nakale suretile memlekete gire 
miyecektir ••• Kanuı:ıusani idha
lil.t listesi kanunuevvelin ilk haf 
tasında beklenmektedir. Borsa 
komiseri Adil Bey de rüsümat 
baımüdürii Seyfi Beyle birlikte 
gümrüklerde muamelatın inti
zamla cereyanını takip etmek
tedirler. Ayrıca Maliye müfet
ti!leri de bugünden itibaren tef 
tişatta bulunarak, gümrük mu 
amelelerini sıkı bir mürakabe 
altında bulunduracaklardır •• 
Bankalara verilen konşmento
lar bedelleri Türk lirasile tesvi 
ye edilmek suretile sahiplerine 
verilebilecektir. Konşmentolar 
acentalara ihraz olunacak ve 
Manifesto kalemlerinde beyano
naımelerine numaralar konarak 
sıraya tabi tutulacaklardır. Mu 
ameleleri biten beyannamelere 
ait mallar, liste mucibince id
hal edildikten sonra bütün ve
saik kambiyo heyetine gidecek 
ve orada ayrıca kontrola tabi 
tutulacaktır. Tahdit emri üzeri 
ne muameleleri tevakkuf eden 
eşyanın bugün muameleleri ik
mal edilecektir.. Liman şirketi 
muamelenin tevakkufu yüzün
den mavnalarda kalan eşyadan 
bu günler için yevmiye almağa 
karar vermiştir. Beyannamele
ı·i verilen eşyanın bugün mua
melesine müsaade olunacaktır. 

Şeker fiatları 

Gümrüklerde muamele olma 
dığı cihetle perakende şeker fi 

Gelen eşyadan bir kısmı gümrük 
talıal edilirken .. 

ambarlarına 

atlerinin yükselmekte olduğu 
yazılmıştı. Alpullu şeker fabri
kası müdürü Hayri Bey, dün 

_ bir muharririmize demiştir kiı: 
- Şirketimiz vaziyetten isti 

fade etmeği kat'iyyen düşünme 
miştir. Bi2 fiatlerimizi yükselt 
medik. Bayilerimize istedikleri 
mikdar toz ve kesmıe ıeker sat 
maktayız. 

Kahve piyasası 

Hiilaimetin yaptığı idhalat 
listesine göre kanunuevvelde 
memleketimize 45 vagon kahve 
girecektir. Bu vaziyet karşısın 
da kahve tacirleri aralarında 
toplanmışlardır. Bu içtima hak 
kında bir tacir diyor ki: 

- Memlekete her ay 60 • 70 

vagon kahve girerdi. Bu vazi
yet karşısında kahve fiatlerinin 
yükselmesi tabiidir. Şimdilik el 
de biraz stok vardır. Fakat bu 
mikdar fiatlerin yükselmesine 
mani olacak bir mikdar değil
dir. 

• Japon malları 
Bir çok tacirler Japon mal-

ları üzerine siparişlerini kesmiş 
!erdir. Ticaret müdiriyeti ista
tistiklerine göre bir buçuk ay 
içinde yalnız lst..ııbul limanına 
üç milyon liralıll Japon malı 
gelmiştir. Bu malların içinde 
yalnız sekiz binı balyesini Ja
pon dimileri teşkil etmektedir. 
Maamafih Japon malları üzerin 
deki tereffü durmuştur. 

Havalar bozuldu,Kara 
denizde fırtına var! 

Çanakkalede 7000 tonluk bir 
Yunan vapuru karaya oturdu 

Rasatane: " Bugün yağmur dinecek 
hava ısınacak ,, diyor .• 

ve 

Dün bava birdenbire soğudu, iki 
güdenberi devam eden yağmur da 
bir atalık ıiddetlendi. 

Yağmurlan takip eden soğuklar 
Mahrukat satanları sevindirdiği ka· 
dar, hen uz odun, kömür tedarik et
memiş olanları da derin bir endişeye 
d{İ§ünnüıtür. 

Bilhassa Balkanlarda karın hatla
dığı haberi bu endiıeyi kuvvetlen
dirmiştir. 

Maamafi rasatane mevsim icabı 
soğuklar başlamış olmasına rağmen 
henuz endişelerin yerinde olınadığı
m, havaların düzeleceğini bildirmek-
tedir. , 

Rasataneye nazaran bu soğuklar 
mevsim icabıdır, fakat henuz kar 
yağması ihtimali yoktur. Yağmurda 
bugün kesilecektir. 

Evvelki gün sabahtan dün saba
ha kadar yağan yağmurun miktarı 
19 milimetredir. Rasathane dün ya f 
ğ.an yağmuru henüz tespit ebnemİ§ 
tir. Maamafih dün de 19 milimetre 
kadar yağmur yağdığını tahmin et 
mek güç değildir. ~ 

Soğuga gelince, hararet dün 
'' + 5,, e kadar düı1mü~tür. Günün 
en sıcak zamanında termometre an
cak g a kadar yükselebilmiştir. 

Rasatane havaların tekrar ısına-
cağım söylemektedir. '-

Sofyaldki~n geleB tlelgr:-flarad nazb' a-1 daki bazı vapurlar da fırtınanın geç 
ran evve gece ~ garııtan a ır- mesini beklemektedirler. Trabzon
çok yerlere kar yagmıştır. dan hareket etmesi lazım gelen An

Karadenizde fırtına 

Diğer taraftan aldığımız malôma 
ta göre, Karadenizde şiddetli bir ka 
ra yel fırtınası devam etınektedir. 
Bu fırtına dolayısile Ereyli ve Zon
guldak limanlarında vapurlara kö
mür tahmil edilememektedir. Bura-

• 

talya ve Dumlupınar vapurlan fırtı 
na dolayısile hareket edememişler
dir. 

Çanakkale - Akyaşla fırtına yü
zünden 7,000 tonluk bir Yunan va 
puru karaya oturmuştur. Romanya 
vapuru da limanımıza güçlükle gele 
bilmiştir. 

Dersim 
Şakileri 

Elazizde toplu bir 
içtimada 

yeni tedbirler alındı 
DIYARBEKIR, 19 (Husu

si muhabirimizden) - Dahili
ye vekili Şükrü Kaya Bey refa 
katinde birinci umumi müfet
tiş, jandarma umum kumanda 

1 
ru, yedinci kolordu lruımmdanı ı 
Kenan Paşa, Elaziz valisi Niza 
meddin, fırka kumandanı Os-
man Paşa olduğu halde eski 
Dersim mmtakasınm dışında 
ve içinde yaptıkları teftişlerin 
neticelerini Elazizde aktettik
leri içtimada bir kere daha top 
luca mütalea ederek, ittihazı 
lazım gelen tedbirleri görüş
müşlerdir, bu tedbirler Dersim 
muhitindeki köylerin ve kasaba 
ların DeraimH şakilerin terrin
den korunması ve bizzat Der
simlilerin asırlardan beri din
meyen ıztıraplarmın araların
daki bitme:ı: tükenmez kan da
valarına bir nihayet verilmesi 
ola,aktır. 

Hükumetin ciddi ve esaslı 
tetkikleri aşiretler ve köylüler 
üzerinde derin bir tesir yapmış
tır. Bu sabah Dahiliye vekili 
Elazizden hareket etmeden ev
vel, bir çok Dersimli aşiret re
isleri Elazize gelerek, Şükrü 
Kaya Beyi teşyi etmişlerdir •• 
gelenler arasında Ferhat ve u
şağı aşireti ileri gelenlerinden 
sabık meb'us Diyap Ağanın 
hemşiresi ve aşiretin mühim 
bir siması olan ihtiyar hatun 
da gelerek vekili ziyaret etmiş
lerdir. 

Bu muhit halkı cümhuriye
tin ciddi tetkiklerini derin bir 
memnuniyetle takip etmektedir 
Dahiliye Vekili ve arkadaşları 
bu mmtakadaki tetkiklerini bi
tirdikten sonra Diyarbekiıre gel 
mişlerdir. Tayyaı-eler misafirle 
ri dere geçidinden karşılamış, 
şehir donanmış, asker, halk, 
memur, talebeden mürekkep 
büyük bir kalabalık heyeti is
tikbal etmistir. Cumartesi günü 
buradan Sifrde gidilecektir. Si
irdin kazalan da gezilerek ora
dan cenup hududuna iniılecek
tir. Cezrenin teftişi de kuvvet
le muhtemeldir. 

Gazeteciler 
Birliğinde 

ANKARA, 20 (Hususi) -
Gazeteciler birliğinin bugünkü 
heyeti umwnıiye içtimarmla bir 
liığe dahil olmak isteyen bazı ga 
zeteci arkadaşlann aza olmala
rını temin maksadile heyeti u
mumiyenin önümüzdeki cuma 
sabahı tekrar toplanması takar 
rür etmiştir. Bazı gazetelerin 
yazdığı birlik azalan arasında
ki ihtilaflar prensip meselele
rinden ileri gelmektedir. Aka 
Gündüz Beyin birliğin faal aza 
sı olduğu tesl:>it edilmiş ve Aka 
Gündüz Bey alkışlar arasında 
içtimaa İştirake davet edilmit
tir • 

Mısırda Ziraat bankası 
tesis edilecek 

KAHiRE, 18 (A.A.) - U
fak çiftçileri mürabahacıların 
pençesinden kurtarmak için Mı 
sır hükômeti bir ziraat bankası 
tesis etmeği düşünüyor. Mısır
da ekilebilen arazinin vüs'ati 
beş milyon hektardır. Bu bet 
milyonun üç milyonu ufak çift 
çilerin malıdır. Bunların ekse
risi 30 hektardan az araziye sa
hiptir. Mısırın asıl belgemiğiai 
teşkil eden bu sınıf için müra
bahacılara baş vurmadan para 
tedarik etmek imkam voktur. 

Yukarıda: günün kalırt1rn-~tarı küçük Nedret Yıldız 
H. ile Süreyya B. , aşağıda: zabitlerimiz mania atlarken 

Bravo çocuklar! 
Dünkü binicilik müsabakalarında 

iki Türk yavrusu 
harikulade muvaffakıyet gösterdi 

Sipahi ocağı konkor ipiklerinin 
ikincisi dün 14 ten itibaren icra edil 
miıtir. Havanın yağmurlu n yer
lerin çok kayıcı olmasına rağmen mü 
oabakalar ve atlayıılar çok İyi bir' 
surette yapılınıtbr. Konkor meyda .. 
nındaki maniler geçen haftaya göre 
deği§ik bir tarzda konmuı ve mey
danın şekline çok iyi uydurulmuş• 
tur. Bilhas•a bet metre yüksekli
ğindeki çıkış ve inişli mani yeni bir 
şey olarak göze çarpıyor ve matule
rin bir kısmı iki tarafından büyük 
saksılarla çerçevelenerek A vtupa 
konkor iplikleri hissini veriyordu. 
Ne çare ki yağmur ve yerlerin çok 
çamurlu olması konkor meydanının 
letafetini çok ihlal ediyordu. Maama 
fih bu müşkülata rağmen azimkar 
süvarilerin kudretli biniılerini sarsa
mıyor, Ye at sporuna bü,.ük bir ~ 
rakla sanlmıt olan seyirciler, müsa
baka meydanını doldurmuılar ve bü 
yük bir heyecanla takip ediyorlar- . 
dı. 

ilk defa olarak ıivillere mabsuı 
müsabaka yapıldı. Bu müsabakaya 
12 kişi iıtirak etti. Bunlar meyanın 
da Melahat Ihsan Şükrü Hanım da 
vardı. Yerin çamurile mücadele e
den müsabıklar az çok tabii olan 
batalarla beraber hepsi muvaffakı
yetle manileri atlaml§lardır. 

(Devamı 2 inci sahifede) 
Mü•abakadan lıeyecanlı 

bir an .• 

Amerikadaki Kıbrıslı Rumların kararı 

Kıbns'tan ihraç edilen Rumların Loııdon vapurundaki İngiliz zırhlısınd• 
alınan resimleri. ( A) dan (B) ye doğru: Tbeode>ros Kc!okosidis, (di§çi), 
Dionyssios Kikkotis (papas), Yorki Hacipavlu (kavanin meclisi azasın. 
dan), Teofanis Teodotu (avukat ve kavanin meclisi azasından), Teofanis 

Çangaridis. 

Amerikadaki Kıb!ıslı Rum- da Cemiyeti Akvama, Ameri
lar, Nevyorkta Hernes aalo- ka, Fransa, İngiltere, İtalya ve 
nunda bir içtima aktederek Kıb Yunan hükumetlerine de ilhak 

lehinde ittihaz ettikleri bir ka. 
rar suretini göndermişlerdir. 
İngiliz hükfunetine gönderilen 
ayrı bir telgrafta İngiliz işgal 
askel'ierinin adadan çekilmeleri 
talep edilmektedir • 

nım Yunaıniııtana ilhakına çalı 

§an Kıbnstaki vatandaşlarının 
hareketlerini tasvip etmişler ve 
bunlara yardıma karar vermiş
lerdir. Bu Rumlar. aynı zaman 

• 
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Tarihi ve Siyasi Tefrika: 1 

Birinci Millet Mcelisi 
Yaz•n• Edirne Meb'uau 

M. Şeref 

Mel'un ku'V'Vetler cephelerde 
askerin maneviyatını 

bozmağa çalışıyorlardı •• 

Bu bozgunluğa karşı çok kuvvetli ve isabetli 
tedbirler almak li.zım geliyordu 

Mehmet Celil (Sanıhan) nun kifayet edemezdi. Hıya-
Akhisar cephesinde batından neti, ihaneti, bozgunculuğu ye-
geçen bir vak'ayı- o kadar de- rinde ve tam Türke yakqan 
rin ve içli anlattı ki bu keskin bir vuruıla boğmak lizondı. 
mantık ve taze hadi.enin kar- Bunu mecliste Mustafa Kemal 
şısında kartı cephe sindi. Sü- davasmm etrafında toplanmıt 
Jeyman Sırn (Yozgat) Bey bu olan hakiki vatanperverler an
tebit ile müaaderenin çok gü- lamıttı. ismet Bey (Çorum) 
zel bir teklini bulmuı, bir tak- bunu en kuvvetli bir hadesle 
rir ile bildiriyordu. Ali Şürkü sezen bir arkadaştı. 
ve Mehmet Şükrü Beyler yan Necati (Saruhan) haykırı· 
cepheden itin hassas noktası- yordu: 
na, cihan cengindeki halkın 1 - Fevkalade günler içinde-
çektiği yaralara dokunmak gibi yiz, fevkalade tedbirler alaca
ustaca bir manevra yaptılar. ğız, milletin iradesinden baş-

0 aralık Hüseyin (Eli.ziz) ka kimseyi dinlemeyiz. diyor-
Beyin yağız çehresinde çatılan du. . 
kaşları oynamq erkek sesi iti· Bu gürleyen seste bır va· 
tilmiştiı: ' tanperverin civanmert ve yük-

- B ı "d edenın," ıek kalbi duyuluyordu. Taas· 
uunanıam 1 ı d ···· k 

malmı alı:nım. Bulamazsan, ya :Uup r anık ~er erke surd~er~.k 
kaçağa ne yapanın... b" vn ara "b~d arşıN ımt. ~ 

. ır çınar gı ı uran ece ının 
. İsmet ~Çorum) Beyın. kı;s: ayağına sanlmak isterken düt

kın manbgı, açık felaefesı, ışı man kafasma inen Türk yum· 
kökünden hallediyordu: ruğu gibi bu murdar kafayı 

ismet (Çorum) Bey - Pek ökçesiyle eziyordu. 
çok zevat bu ahkam hakkında Mehmet Celal (Saruhan) 
hakikaten en korkunç sözler- vekar ve temkini hamiyet ve 
den, neticelerden bahsettiler. vatanperverlikteki ferag~tle 
Biraz vehme düttiiler sanırım mezcetmit yüksek seciyesi tim. 
bunun sebebi de kanun~ •.er- di kükremit bir Türk adsız ço
levhaııdır. Buna kanun layıha cuğu sesile bütün bunlan ölü
sı denince herkes bunun bük- mil elile tuttuğu fan meydan-

• münün daimülcerey9;1' oldu~ tarından getirdiği misallerle 
nu zanneder. Zannedıyorum ki, mukabele ederken Refik Şev
bu kanun liyiha11 kanun de- ket (Saruhan) bir Ödemit efe
ğildir. Bu Yefkalide bir zama. sinde görünen açık ve atılgan 
nın fevkalade bi~ ih~yacı azami Türk ruhu ile iti daha kestir. 
zararlardan mılleti kurtarl!"n meden götürınütlü. 
mukarrerab muvakkatedır. Artık istiklal mücahedesi
B.enden~z bunu u1?umi, huku· r.iıı yumutak ellerle, pembe 
ki k.avaıt ~oktaı nazanndan renkle boyanmıt birer salon zi 
tetkik etmeyı muvafık bulmuyo neti olmadığını anlatıyordu. 
rum. Bugünkü azami zararları Refik Şevket (Saruhan) 
ve bugünkü mühlik Taziyeti Milli mücadelenin muvaffakı· 
göz önüne alarak asgari za- yet amillerinden olan istiklal 
rar ile bu itin içinden çıkmak mahkemeleri kanununu mecli
meselelerini tetkik ve tahlil se getirmişti. Firariler kanunu 
edelim. Tatbikat itibarile olan na kartı cephe alan softalık bu 
zararla bu zaran mukayese e- kanun üzerine Refik Şevkete 
delim o vakit göreceğiz. Bu ka· dört yandan hiicuma kalkmış
nun bize kat'iyyen lazımdır. tı. 
Ailenin tebit meselesi o kadar 
zarar değildir, biz bugün harp 
cepheleri geriııindeki milyon
larca ailelerin dütman ayaklan 
altında sürüne sürüne öldükle

İstiklal mahkemeleri kanu
nunda nazarı dikkati calip çok 
cihetler vardı. Burada bir la· 
raftan kara taassup ıu çok gÜ· 
zel milli mücadele eserini boğ
mağa uğraıırken beri taraftan 
bu esası bırakarak iti şahsi en
ditelere sevkedenler de vardı. 

rini gördüğümüz zaman bu a· 
zami feliket karfısmda bu eh
veni terri irtikap ederek mille
tin hemen kısmı mühimminin 
daha perişan terki diyar etme
leı·inde daha ehYen olduğunu 
görününüz. 

Lakin bu da kifayet etmi
yordu. Meclisin içinde latan
bul cazibesine kapıhnlt softa
lığın din perdesi altında oyna
mak istediği mürteci imali se
zı:miyen sankaız mürteciler 
sarıklı mürtecilerin kucağına a 
tılmıttı . Ali Şükrü (Trabzon) 
Bey Garbı gönnüt, lisan bilen, 
tahsil sahibi olduğu halde bu 
felah bulmıyan güruhun elin
de kör bir ilet olmuştu. 

Cephelerde itleyen mel'un 
ağızlar bütün gizli ve kara 
huvvetlerile askerin ve halkın 
maneviyatım sanmakla met
guldü. Bu bozrunculuğa kar
şı çok kuvvetli tedbirler almak 
lazımdı. 

Zavallı Necati çırpmıyordu. 
Celal (Saruhan - Şimdi lı 

Bankası müdürü), Necati (Sa 
ruhan - merhum maarif veki
li) - İsmet Bey (Çorum meb' 
usu) - Refik Şevket (Saru
han meb'usu) Bu dört arkadaı, 
§U kanunun müzakeresi olur
ken Türk tarihinin maddi cep
he3i:ıden aldıklan feyiz ve il
hamile ıahlanmış Türk mefkU
reaini temsil ediyorlardı. Ve 
nih:ıyet Türk vatanperverlik 
dininin verdiği yüksek feragat 
ve şecaatle bozguncular ordu
sunun suratına tükürürken bü
tün bir milletin hali.s ve istik
.laline sarılan bu davayı yürüt
meye azmetmiı Türk milletine 
iman ettiklerini meclisin orta
sında kahramanca isbat ediyor 
lardı. 

Firariler hakkındaki bu ka-

Ömer Lutfi Bey (Amasya) 
askerin firarını maaşların onar 
kurut olmaaında buluyor, mut
tasıl bu kanun kabul edilse bi
le meclisteki aaker azanın al• 

keri rütpelerini alarak divanı 
harp gibi tqkil edilmelerini ö
ne sürüyordu. 

Buna bir meb'us cevap ver. 
mitti: 

- Divanı harplere itimadı
mız yok. .• 

Bu aöz çok fazla idi. Burada 
bahse mevzu olan askeri ka
nunlan tatbik edecek divanı 
harpler değildi. Milli mücade
lenin icabı ve onun ruh ve ma
hiyetinden doğan muktezalar 
yapılacak iki. Divanı haprler
le i.tiklil mahkemelerinin um
deleri baıka batka teylerd•. 

istiklal malıkemesi teıkili 

Doktor Tevfik Rüttü Bey 
(Muğla)- Şimdi Hariciye ve
kili - Burada kanunun müza. 
keresinde tam aoftaca bir ma
nevra çeviren, hak suretinden 
görünen mecliıateki imansızla
ra, yanın imanhlan can alacak 
yerinden yakalamıttı. Tevfik 
Rüştü Bey öteki arkadaşları 
gibi cepheden yürüseydi bun
lar kuvvet bulacak, münakata 
kapısı açılacaktı. Zeki doktor, 
işi kavrayarak hocalara iltifat
lar aavurarak şeriate rüşvet 
verdi ve meclisin sürünen mü
zakereaini bir neticeye erdirdi. 

Ço,kun Tunalmm daima 
köte batı çıkan muni. ve gür 
aesi duyuldu: 

- Allah bu meclise basiret 
ihsan eyleainı. •• 

Mecliste iki cereyan göze 
~arpıyordt. Milli mücadeley, 
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Kral Alfons 
Mahkum! 
Bütün emlaki cümhu· 
riyet idaresine geçti 
MADRIT 20 (A.A.)- Meb 

usan meclisi, lapanyanm sabık 
kralı on üçüncü Alfom'un mah 
kUmiyetini tasdik eylemiıtir. 
Mumaileyh bu karar mucibince 
emlak ve emvali üzerindeki bü 
tün haklannı kaybetmekte ve 
emlaki cümhuriyet hükümeti
ne intikal etmektedir. On üçün 
cü Alfons, tekrar İspanyol top 
rağına girecek oluna her va· 
tandaş kendisini tevkife mec
bur olacaktır. 

MADRIT 20 (A.A.)- Mes 
uliyetler komisyonunun sabık 
kral 13 üncü Alfona'u müeb
bet nefye mahkılm eden itti
bamnamesi okunmuştur. M. 
Rmnanones, müttehemin hazır 
bulunması hasebi le kralı na te
mam bir tarzda müdafaa etmİf 
tir. Maamafih, diktatörlüğün 
meşrutiyete bir darbe olduğu· 
nu da kabul etmiştir. M. Galan 
za, cevap vererek kralm kanun 
lan yalnız başına tanzim etti
ğini ve Primo de Riverayı dar 
beô hükumeti yapmak hususun 
Dda teşci ve teşvik etmiş oldu
ğunu söylemiş ve 13 üncü Al
fons'un mütemadiyen metruti
yeti baltaladığını ilave etmiş· 
tir. Müebbet nefye mahkılmi· 
yet kararı alkışlarla kabul edil
mittir. Kararname, 13 üncü Al 
fona'u, vazifesini ifası sıraların 
da vatana ihanet, metrutiyete 
ve adli inzıbata hiyanet cürüm 
!erile ittiham eyliyerek muma· 
ileyhi kanun harici telakki et
mektedir. Sabık kral emlak ve 
eniValt üzerindeki bütün huku
kunu kaybetmekte ve bu emval 
cümhuriyetin tasarrufuna inti
kal eylemektedir. Sabık kral, 
İspanyol toprağına tekrar gel
diği takdirde, her bir vatandaş 
kendisini tevkif etmekle mükel 
lef bulunacaktır. 

Meşhur bir muhteriin 
hayatı tehlikede 

LONDDRA, 18 (A.A.) -
Avrupanın en meşhur mütefen
nin ve muhterilerinden profe
sör F rançis Reid'in yalnız otur 
duğu evden birkaç günden beri 
çıkmaması komşuların merakı
nı mucip olduğundan polise ha 
ber verilmiştir. Eve girildiği za 
man profesörün baygın bir lıal 
de yerde yattığı görülmüştür. 
Profesör hemen hastahaneye 
kaldmlmıştıı·. Hayatı tehlike
dedir. Reid dumansız bantın 
muhteriidir. İcat ettiği diğer 
ıeyler arasında ezcümle Lino
leum ile siman anneyi zikret
mek lazımdır. Kendisi bir çok 
makineleri ıslah ve evvelce gay 
ri mevcut olan müteaddit yeni 
san'atleri ihdas eylemiştir. 

ispanyada umumi af 
MADRIT, 20 (A.A.) 

Metrutiyetin ilanı ve Reisicüm 
bur intihabı münasebetile pek 
yakında bir umumi af ilan olu
nacaktır. 

1 Japon 
Tayyareleri 
Bombardımana başla· 
dılar. 3000 Çinli öldü 

PARIS, 20 (A.A.) - Japonya'ya 
nrilen cenpta daha ziyade ..,.... 
bat talep edilmektedir. Japon hiikü
meti, yeni Çin - Ja- muabedai 
<rl'dmakaazm Mançuri'yi tabliye et 
miyeceğini beyan eylemit ve Çin bü 
kUıneti bundan böyle Japon tebeaaı 
ııın emniyetini muhafaza hususunda 
t.mnat vermiı olsa bile, M. Sze'nin 
bu baptaki beyanatının kendiıince 
f8yanı itimat görülmediğini teyit et 
miıtir. 

Japon biikilmeti aym zamanda , 
Mançuri'nin tahliyeıi eaaıma müıte 
nit bir Çin - Japon miizakeratı pro
gramının yapılmasını da kabul etme 
mektedir. 

Meclis, Cemiyeti Akvam miaakı
run l 1 inci maddeıindeki menabiin 
tülrenmeıi müvacehesinde yeni bir 
tarzı tesviye bulunması ve yahut ta 
her iki tarafın muvafakatine ihtiyaç 
göstermeden meclisin kararım infaz 
ettirebileceği ahkamını ihtiva eden 
aynı mikyasın 15 inci maddesinin 
bu bapta tatbiki muvafık olup olmı
yacağıru dütünmektedir. 

japn., tau"Preleri faaliyette 
MUKDEN, 20 {A.A.) - Japon 

tavvareleri Harbin'in 100 mil §Una• 

linde bulunan Hailun' da içtima eden 
ve ccneral Ma - Chan - Shan'm ku
mandaımclaki Çin ordusuna mensup 
olan 3000 ukeri bombardıman et• 
miı ve söylendiğine nazaran tama
men mahveylemittir. 

fapon tebl ı· 
PARIS. 20 (A.A.) - Petit Pa

risien gazetesine nazaran Japonya 
sefiri saat 21 de Japon tebliğini M. 
Briand'a tevdi etmiştir. 

Mezkur gazeteve ıııöre bu tebli~
de, Japonya hükumetinin , Nankin 
ve Tokyo hükumetleri arasında doğ 
rudan doğruya müzakere mevzuunu 
teşkil edecek ol..n esaslı noktalardan 
beıincisinin bilakaydüşart derhal 
tasdiki keyfiyetini behemehal lüzum 
lu telakki etmediği bildirilmektedir. 

Petit Pariaien gazetesi, Tokvo 
hükumetinin Manı;uri'ye bir tahkik 
komisyonu gönderilmesini kabul et• 
tiğini, fakat komisyonun ıal&lıiyet. 
lerinin aynı zamanda haydutluk ve 
Japon aleyhtnn boykotajın tahkikine 
de teımil edilmesi prtmı koyduhı 
nu zannediyor. Mezkur gazete c!ı'! 
ğer taraftan, Japonn.'nın eaaolı 5 
noktanın hemen tı.sdikini talep etmi 
yeceğini öğrenmektedir. 

JaPOn tebliğinin meclis muhitin
de mÜ•ait intibalar husule getirdiği 
ve yakın i>lr amefl hallin vukuuna 
iıaret etmekte olclııtu söyleniyor. 

Son hadiseler 
TOKYO, 18 V\.A.) - Erkim 

harbiye ikinci reisi Ceneral N inomİ· 
ya fevkalade bir vazife •e memuri
yet ile Mukdene hareket eylemit
tir. Bu vazifenin gayet mühim oldu 
ğu söylenmektedir. 

TOKYO, 18 (A.A.) - Bura ga
zetelerine Mımçuriden gelen telgraf 
lara göre ceneral Ma§"ngııan ile mü· 
zakereler münkati olmuştur. Buna 
sebep sözde ceneralin ıekaveti ten
kil icin demiryol hattının cenubunda 
bir .;uktar e•ker bulundurmak hu
susunda ısrar eylemiıidir. Bundan 
baıka kendi•i ceneral Çanhaipeng 
kuvvetlerinin Angaşi • Taonan hat
tı üzerinde hiç bir bebane ile nakl&
dilmemeıini şart koymaktadır. Bu 
şartlann vakit kazanmak için birer 
bebane olduğu :ıannedilmektedir. 

--···------·-·-···-·-

TOKYO, 18 (A.A.) - Ceneral 
Mançanı1an'ın Japon şeraitini kabul 
ettiği resmen teeyyüt eylemiıtir. 
Maamafih bu kabulün ancak hariçte 
iyi bir tesir icra etmek maksat tt ni 
yetile vukubulduğu zannolundutu 
için arada husule eelen itilafa kea
disince riayet olunup olunmıyacağı. 
nın anlaşılması için Japonya tara
fından sıkı takvidatta bulunulacağı
nın cenerale bildirilmesi Harbindeki 

inanmış, tam manaaile Musta- Japon konsolosuna it'ar olunmuı-
fa Kemalin Büyük Tükr dava- turTOKYO, 18 (A.A.) - Japonya 
sı etarafında cephe tutmu~ ar- nın Sovyet nota•ııtn olıuı cevabının 
kadaşlar vardı. Bunlar fora- bu akıam gönderilmesi melhuzdur. 
galin, temkinin, fedakarlığın Bunda Ceneral Maçangfnn'ın vazi. 
timsali idiler. yokluklar içinde yeti vahimleştirecek bir harekette 

bulunmaıruuı şartile Tıitsikar istika 
fırsatlar yaratan, o fırsatlardan metine Japon kuvvetleri sevkolunmı 
istifadeyi bilen Büyük Şefin yacağma dair yeniden teminat verile 
kıymet ve meziyetini idrak e- cektir. 
den (esbabı kiram) taşmadan 1 Amerikanın Akvam 
yürüyen yüksek ve temiz kalp· rreclisine işfiraki 
li insanlar idi. Bir avuç celadet TOKYO, 20 (A.A.) - Japonya 
eshabmın bir de şu meclise da- hariciye nezareti, Tokyo bükumeti
ha hususi maksatla iltihak et- nin, Ceneral Dawes'in Cemiyeti Ak 

vam mecliıinde bulunmaıma muhale 
miş olanlar vardı. Bunların fet etm.İyeceğini, fakat Amerikamn 
zihniyeti tahlile şayandır. mezkur meclise iştirakinin hukuki 

Bunlar kafasının dışı ve içi cepheden naıd telakki edileceğine 
sarıklı olanlarla kafalarının dı- dair olan meseleyi itiyen münakata 

d h 
mevzuu yapmak hususundaki hakkı 

tı sarıksız, içi a a koyu yeşil nı muhafaza eylediğini beyan eyle-
sarıklı olanlardı. mittir. 

Batı sarıklılar bu meclise --------
iltihak ederlerken yalnız Chila- Bir vapur yandı 
fet ve paditahlık) namına gel· BELFAST, 20 (A.A.) -
mitlerdi. Onların gözleri hep Geçen haziran ayında, içinde 
lstanbulda çöreklenmiş olan çıkan bir yangın hasebile havu
kokmut ve murdar neslin artık za çekilerek tamir edilmekte o 
et ile tutulmaz hale gelen mü- lan Bermude vapuru yeni bir 
tefessih ve ahlaksız padişahın- yangın neticesinde harap ol. 
da idi .. Sanki Anadolu Türk'ü muştur. Yangın gemiyi hakiki 
bütün bu savaşı ancak sarayın- bir ateş kütlesi haline getirmit 
da Türk düşmanlarına kölelik ve gemi sabaha karşı derece de 
eden bu mel'un şahıs için kabul rece eğilmeğe başlamıştır. Ha 
ediyordu. sarat bir milyon İngiliz lirasın

(Devamı var\ dan fazla tahmin edilmektedir. 

1 512 müflis 
Banka daha! 
Bu senenin ilk son 
ayında Amerikada 1462 
banka tediyah tatil etti 

NEVYORK, 20 (A.A.) -
Hamil olduklan mevduat mec 
muu 566 milyon dolara baliğ 
olan 512 banka, letrinievvel a
yı zarfında tediyat)arını tatil 
etmişlerdir. Bu rakam bir re
kor gibi telikki edilmektedir. 
Bu seneni nilk on ayı zarfında 
hamil oldukları mevduatın ye
kılnu Müttahidei Amerikadaki 
bankalar mevduatının yüzde on 
dördünü teşkil eden 1462 mil
yon dolar mevduata malik olan 
1753 banka, tediyatlarmı tatil 
etmitler, fakat bunlardan 220 
ai bili.hara gitelerini tekrar aç
mışlardır. Son üç hafta zarfın
da vaziyet biraz salah kesbet
miş gibi görünmekte&ir. 

Efganistanda maarif 
işleri 

Kabil, (Hususi) - Alganiıtanda 
tekamül hareketleri ııittikçe kuvvet
lenmektedir. Algan gazeteleri ıebir 
lerde Milli kütüphaneler tesisi lüzu
muna dair yazdıklan makalelerde 
memleketin bilhassa maarif ihtiya
cından bahsetmekte ve bu ihtiyacm 
her teYden evvel nazan dikkate alın 
maaı icap ettiğini kaydetmektedir
ler. 

Afgan hükfuneti bu netril[ah 
nazarı dikkate almakta, yani yeni 
mektepler tesia etmektedir. 

Bilhassa ilk mekteplere ehemmi. 
yet verilmektedir. 

Ali mektep talebelerini tqkil e
den gençlik zümresi araaında da iz
cilik ve kenafldı: tetkilatı yapılmak 
tadır. 

Afgan ordusu 

- . . \, . . ... ' .•. 

·ıngilizler de ithalatı 
tahdit ettiler 

LONDRA, 20 (A.A.) - Gayrı tabii surette artan idhalatı 
tahdit hakkındaki kanunun layihası Avam ve Lordlar kamarala
•ı tarafından kabul edilmit, kralın da taadikına iktiran etmişitr •• 
Bundan dolayı bu layiha artık kanun halini almqtır. 

LONDRA, 20 (A.A.) -- Lordlar Kamaraaı gayri tabii suret
te artan idhalitın tahdidi 'haklnndaki liyihanın bütün kanuni saf 
halardan geçerek bugün kat'iyyet kesbedebilmesi için dahili nİ· 
zamnameainin ve müzakere uaulünün muvakkaten tatbik edil· . 
memesini tasvip etmiştir. Harbiye Nazın Lord Hailsham Kama 
raya verdiği bir takrirde M. Runciman tarafından evvelce zikre
dilen mamul etya idhalatınm vasati haddinin eylulde iki, teşrini 
evvelde beş ve teşrinisaninin ilk on günü zarfında on beş mil
yon raddesinde artmış olduğunu beyan etmiştir • 

Teslihat mütarekesi ve Sovget 
matbuatının neşriyatı 

VARŞOVA, 20 (A.A.) - lzvestia gazetesi şöyle yazıyor: 
T eslihat mütarekesinin mer'iyete girdiğine dair Cemiyeti Ak
vam umunıi katibi M. Drumond tarafından vaki olan tebliğ bir 
blöftüt. Acaba hangi itilaf mer'iyete girmiştir? Buna doğru ce
vap vermek güçtür. Çünkü ne Grandinin teklifi, ne de lskandi
navya hükUmetlerinin tekliflel"i Cemi.yeti Akvam tarafından ka
bul ve tasdik edilmiştir. Teslihatın tezyidinden vazgeçilmesini 
hükılmetlerden rica eden teklifi mutazammın Cemiyeti Akvamın 
30 eylul tarihli kararına cevap olmak üzere Cemiyeti Akvama el 
li kadar beyanname ve elliden fazla ihtirazi kayıtlar gelmiştir. 
Bu kayıtlar arasında ezcümle Fransız kaydı bulunmaktadır ki 
bu tatili teslihat fikrini her türlü büküm ve kıymetten düşürmek 
tedir. Amerikan kaydı mütarekenin devamı müddetince eski 
harp gemilerinin yerine yenilerini ikame hakkını Müttebi.dei A
merika için mahfuz bulundurmaktadır. Lehistan cevabını tehir 
eylemittir. M .Litvinofun Cemiyeti Akvam baıkitibine yazdığı 
mektupta mütareke projesinin müphemiyeti hakkında serdettiğ; 
mutaleat pek doğrudur. Cemiyeti Akvam sahte ve ca'li sulhper
likle beynelmilel vaziyetin vabimlE>fmesine yardım ediyor. 

lzmir ile Ödemiş arasında üç 
haydut yakalandı 

lZMlR, 20 (A.A.) - İzmir ile Ödemiş arasında bir otomobile 
kurtun atmak ıuretile tecavüz eden üç müsellab haydut jandar· 
malanmızın şiddetli takibatı neticesinde derdest edilmişlerd;r , 

Kabil, (Hususi) - Alganistan
da aakerliğe ve askeri tetkilata faz. 
la ehemmiyet verilmektedir. 

Kral N aclir tah askeri terakki ve l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

tekamülle bizzat mqgul olmakta· 
dır. Nadir ıah geçen ııün üçüncü 
fırkanın teftiı ve imtihanında bulun, 
muş, gördüğü intizam ve tekimü. 
lü takdirlerle kaydederek bir nutuk 
irat etmiş, vatani mesailerinden do 
layı gerek efrada, gerek zabitan ve 
kumanda heyeti.M t~rlerini bil
dirmiıtir. 

lrlanda piyangosu 
BERLIN, 16 A.A. - Handikap 

at kotuıu piyankoıunun perfeDbe
den itibaren bafbyacak olan keşide
si için aon hazırlıklar yapılmakta
dır. lrlanda hastanelerinin menfaa
tine tertip olunan bu piyanl<onun 
biletleri dünyanın her tarafında sa
tılımıtır. lngilterede alelfunum pi· 
yankolar ve alelhusus ecnebi piyan
kolar yasak olduğu halde bu memle
kete her türlü vasıtalarla yüz binler 
ce bilet sokulmuıtur. Bu piyanko
ya gösterilen rağbet büyük ikrami
yeler arasında her biri birkaç yüz 
bin İngiliz liraaı kıymetinde mütead 
dit büyük ikramiyeler bulunmasın
dan ileri gelmektedir. Kqide lrlan 
danın en ceıim danı salonlarından 
birinde yapılacaktır. Salonun orta• 
sında demirden büyük bir kürsü ya 
pılmııtır. Bunun üzeı·inde çelikten 
mamut büyük bir dolap elektrikli 
bir mihver etrafında dönecektir. Pi
yanko çekildiği zaman ıalon karan· 
lık içinde kalacak ve dolap ise kuv
vetli el~ktrik projoktörlerinin kamaJ 
tıncı ziyaaile tenvir edilmit olacak
tır. Bu suretle ketideye ait en U• 

fak teferruat bile görülecek ve hile 
ve buda ihtimalleri bertaraf eclilıniı 
bulunacalrtır. 

DUBLIN, 17 A.A. - Dünyanın 
en büyük ve heyecanlı piyankoıu İ· 
çin bir müıldettenberi yapılmakta o 
lan hazırlıklar artık aon safhaya gir 
mİ§tİr. Bugün milyonlarca biletle· 
rin koçanlanm havi sandıklar bir aı 
ker müfrezesinin ve müıeltah ıiville 
rin muhafazaaı alhnda bulunan yedi 
büyük kamyon ile ketide salonuna 
nakledilmiıtir. Burada koçanlar e
lektrik ile müteharrik büyük dolaba 
yerleıtirilmittir. Dolabın içinden 
geçen elektrik cereyanı bir hava hor 
tumu gibi dönen ıiddetli bir rüzgar 
haaıl etmektedir. Bu rüzııir koçan· 
lan birbirine kanıtırmaktadır. Halk 
fevkalade bir merak ve sabıraızldı:Ia 
ke§ide gününü beklemektedir. Her 
hangi bir sebepten at koıusu yapd
mıyacak olursa biletler için alınan 
para bilet hamilleri arasında müte • 
ıaviyen taksim edilecektir. 

Korsikada temizlik 
AJACCIO 18 (A.A.)- Kor 

sika adasında yapılmakta olan 
tarama hareketi esnasında ya
kalanmış olanlardan hafif cü
rümlerle müttehim bulunanlar 
kefaletle tahliye edilecektir. A
ğır cürümlerle müttehim olan
lar ise şimdilik Aix hapisanesi 
ne sevkolunacaktır. Etkiyanın 
dolunınaktadır. 
100 kadar akrabasiyile şerikle
ri bura haoishanesine konula. 
C<aklardır. 

Bravo çocuklar •. 
(Başı 1 inci sahifede) 

Bu müsabakada Zeki Pllf" Haz
retlerinin tonanu olan Galabuarayb 
•e ( 12) yqlanncla Süreyya Bey bü 
tün manileri hatasız ve en teri geçe 
rek birinciliii lııazarumttır. lkincili 
ği llhami Bey, üçüncülüğü Seyfi 
Bey kazanmıtlardır. 

Hanımlara mahsus müsabakaya 
dört müsabd< hannn iıtirak etmiı
tir. Bu müsabaka çok heyecanlı ol· 
muıtur. Hanımlar araamcla büyük 
bir rekabet hasd olduğunu göster
miıtir. Bu müsabakada birinciliii 
Melahat Ihsan Şükrü, ikinciliği Ay 
f8 llhami, üçüncülüğü Nedret Yddız 
Hanmılar kazanmıtlardır. 

Birinci katagori zabitana mahsus 
müsabaka ela çok muvaffakıyetle ce
reyan etti. Bütün zabitler az çok 
hatalarla beraber hepsi parkona mu 
vaffalayetle tamamlannılardır. Birin 
elliği zabit vekili Zeki. ikinciliği 
zabit vekili Cemal, üçüncülüğü zabit 
vekili Mehmet Emin Beyler kazan
mıılardır. 

Bundan sonra müsabakalarm en 
mühim ve en ağın olan ikinci kata 
ııori zabitan müsabakaa bqladı. Bu 
müsabakaya çok kıymetli aünriler 
iyi terbiye edilmiı atlarile iıtirak et 
tiler. Bu müsabakada her müaabıkm 
iki defa parkor yapmaaı meynat bu· 
lunuyordu. Manilerin irtifaı 1,50 
metreye çıkanlnuı n parkonın tek 
li ae.rku idare mütkülitını meydana 
getirecek surette tertip edilmiıtir. 
Atlanmaaı en güç olan manileri mü 
sabrldarın hepsi ancak küçük hatalar 
la atlanuılardır. Birçok atlar tama• 
men hatasız olarak yapımılardır. 

Mülazım Saim Beyin bindiği 
( Danyela) hatasız olarak birinciliği 
yine mülUmı Saim Beyin bindiği 
atın isminde Karacabey mahsulü 
Türk atı hatasız olarak ikinciliği, 
)'Üzbaıı Cenıt Beyin bindiği (Alon) 
ismindeki atı bir bata yüzünden ü
çüncülüğü ıılmııtır. 

KaraQbeyin atını parkor esna
smda ayaklan kayarak dü§111Üf ol
masaydi muhakkak surette birincili 
ği alacaktı. Sureti umumiyede mü
sabakalar havanın fenalığına rağ. 
men geçen baltaya nispeten çok da
ha muvaffakıyetli bir surette cere
yan etmit. ve binicilerimizin gün
den güne terakki etmekte olduktan 
nı İspat etmiıtir. Biz de bu sütunla 
nmızcla kendilerini tebrik etmeği 
bir vazife biliriz. 

Lik maçları 
ilk maç Beıiktaı ve Galatasaray 

ikinci takonlan araamda idi. Mu
ayyen zaman bulw ettiği halde her 
iki taknn ela meydana çıkmadığı için 
hükmen mağlup addedildiler. 

ikinci maç Süleymaniye ve Vefa 
ikinci talmnlan araamda idi. Fakat 
Vefa kulübü taknnı gelmedifi için 
Süleymaniye takımı seremoni yapa. 
,-ak hükmen galip geldi. 

Birinci takonlar maçı da yine Sü 
leymaniye - Vefa takunlan arasında 
idi. Nihayet onlar sahaya çıkabildi 
ler. Ama ne halde .. Vefa üç en iyi 
oyuncularından mahrum olarak Sa
im, Halil, Emin yoktular. Maç baı-

laclı. Top ortada duruyor hiç bir ta 
kım diğeri üzerinde müeuir olamı
yordu. Y aian yağmurun husule ge 
tirdiği çamur deryaaı içinde 22 kiti 
ne yapmak istediklerini bilmez bir 
halde sağa sola koıuyor, topa geli· 
ti güzel vurup duruyordu. Oyu
nun ortalarına doğru Vefa bi...,. 
daha düzeün oynaınağa bafladı. 

Süleymaniye bunlara oldukça iyi 
bir müdafaa sistemi tuttu. Fakat 
ne de olsa her iki takım da çok bo
zuk oynuyorlardı. 

ikinci haftayim bep bu minval 
üzerine devam edegeldi. Yalnız oyu 
nun sonuna doğru Vefaldar iki hü 
cum yaptılar ve ikisi de gol oldu. 
Ve neticede Vefa Z - O maçı kazan 
clı. 

Bundan sonra Bqiktat birinci 
taknru ile Galatasaray birinci takı
mı günün en heyecanlı maçlannclan 
birini oynuyacaklardt. Ve Galataaa 
rayldar mazeretlerine ( ! ) bina
en aalıada İspati vücut etmedikleri 
için Betiklaf takonı seremoni yapa
rak hükmen ııalip geldi. 

Bakalım gelecek hafta çekilme aı 
raaı kime gelecek? .... 

HerAbraham 
lzmirde •• 

Her Abraham pertembe gÜ· 
nü İzmire hareket etmittir. Yd 
başına kadar orada kalacaktır. 
Kendisine verilen programda 
İzmir kulüplerinin Ye mektep
lerinin çalıttınlması esası zikre 
dilmittir. 
Semih ve Mehmet Ali begl•r 

Federaayonca kendilerine 
boykot verilen Semih ve Melı
met Ali Beylerin bu baptaki ka 
rara kartı yaptıklan itiraz ev
velce federasyon riyasetinden 
merkezi umumi vaaıtasile diva 
nı temyize yollanmqb. Bu ker
re merkezi umumi Semih ve 
Mehmet Ali Beylerin hangi 
müsabakalara girmediklerini 
ve itaatsiz hareketlerinin ne su 
retle tahakkuk ve telakki edil· 
diği hakkında federasyon riya
setinden tafsilat istemittir 
ve federasyon da lazım gelen 
cevapları hazırlamııtır. 

Faydalı yağmurlar 
BALIKESiR, 20 (A.A.) -

Dün Balıkesir ve mülhakatın
da pek mebzul yağmur yağmıı 
tır. Sabahleyin batlayan yağ
mur kah hafif, kah tiddetli bir 
surette akşama kadar devam et 
mittir . 15 gün evvelki yağmur 
!ardan sonra çiftçi kışlık mah· 
sulünü kısmen toprağa dökmüt 
bulunuyordu. Son yağmurlar 
çiftçi ve köylünün yiizünü gül
dürmüstür. 



' 

Polislerin be kir 
E'konomi 

L4 kanunuevvelde top
rak bayramı yapılacak 
Bayram Halkalıda tes'it edilecek 

Ziraat Odası memleketin an 
tılığı ile ehemmiyetle me§gul 
olmıaktadır. Oda 14 kinunuev 
\rel toprak bayramının Halkalı 
Ziraat mektebinde yapılmasına 
karar vermittir. O gün lstan
bulda bulunan bütün ziraatçi 
•e orman<:ılar Halkalı Ziraat 
ttıektebinde toplanarak toprak 
lıı.yramıru tes'it edeceklerdir. 
Mektep bahçelerine iyi bal ve
teıı çiçekli ağaçlar dikecekler 
•e fenni an kovanlan koyacak 
lardır. 

Yapağı yükseldi 
Piyasada yapağı fiatleri bir 

ttıikdar yükselmiştir. Fiatlerin 
Yükselmesine sebep son günler 
de Amerikalıların mal satın al-

1 ıııasıdır. Rusların mübayaatı 
bu günlerde durmuştur. Sovyet 
ler fiatler yükseldiği için mal al 
llıamışlardır. 

Esperanto kursları 
Paris Ticaret odaları kongre 

&inde esperanto lisanının tica
ret aleminde muavin lisan ola
tak kullarulmasma karar veril
ttıişti. Oda tacirlere bu lisaru 

öğretmek ıçin bir kura açmağı 
dütünüyor. 

Balkanlarda tütün 
Ticaret odasına aon gelen 

malUınata göre aBlkanlarda tü 
tün zeriyatı tahdit edilmiyecek 
tir. Çünkü Balkanların bu seue 
ki tütün mahsulü geçen seneye 
nazaran yüzde otuz kadar nok 
sandır. Bu cümleden olarak bu 
sene Bulgariatanda 32, Türki
yede 38, Yunaniıtanda 41 mil 
yon kilo tütün istihsal edilmt§ 
tir. Diğer Balkan memleketl&
rinde ise mahsul çok azdır. Bu 
sebeple tütün piyasasının yakın 
larda yükselmesi muhtemeldir. 

Fransaya ithal edilen 
kunduralar 

PARIS, 20 (A.A.) - Meb
uaan meclisi F ransaya idhal edi 
lecek ayak kabılardan alman 
gümrük resminin arttmlması 
ve yüzde yirmi beş niıbetini 
geçmemde üzere niıbi ve aym 
sürüm ihdası hakkındaki ka
nun layihasını 16 lllillhalif reye 
kartı 546 reyle kabul etmittir. 

========-==-------------~"""'===---.,_===-

Memlekette 
Tohumluklara itina 

ediliyor 
MANiSA, (Milliyet) -Tar 

laya atılacak tohumluklar mah 
ıulün seleksiyona tabi tutul
llıuş temiz, ve hastalıksız ola
tak istihsali için evveli ziraat 
dairesine ait kalbur makinele
rinden geçirilmekte ve tevzi e
dilen göztaşı mahsulüne batı
tıldıktan sonra zeredilmek
ledir. Yeni se,ııe mahsulünün 
temiz ve hastalıksız olmasına 
İtina edilmektedir. 

Çubuk tevzii 
MANiSA, (Milliyet) - Ma 

nisa muhitinin bağcılığa fevka
l~de elverilşi olduğu malUın
dur. Bağcılık, memleketimizde 
iün begün tekamül etmekt.e 
~n· an evi ve batıl şekillerden 
kurtularak fenni bir sistem ta
kip edilmektedir. Bu cümleden 
olmak üzere halihazırda bağcı
lığın esasını teşkil eden az mas 
tafla çok mahsul almak ve has 
talıklara mukavim bağ tesis et 
llıek fikrile kıraç ve zayıf ara
~ideki bağlar terkedilmekte, bu 
na mukabil yeni bağlar ovalar
da, münhat yerlerde tesis edil
tııektedir. Filoksranın zuhurun 
dan sonra Amerikan çubuklari 
le tesis edilen bağların temin 
etmekte olduğu büyük istifade 
Yi gören halk, yeniden tesis ede 
tekleri bağ yerlerinin toprakla 
tını tahlil ettirerek ziraat fen 
llıemurlarının tayin edeceği çu 
buğu garsetmektedirler. An
cak Horos köyünde tesis edi
len Amerikan fidanlığının da
na b•r iki sene için muhite uy
llun çubukları vermeyeceği ci
hetle vaktin ve pek kıymettar 
olan senelerin boşuna gitmeme 
sj için 'halk ihtiyacı olan çubu
iun Erenköy fidanlığından cel 
bi İçin mütevali müracaatlarda 
bulunmaktadır. Halkın bu ala 
k11 ve tehacümü layık olduğu 
ehemmiyetle kartılanarak ihti
Yaç tesbit edilmiş keyfiyet ve
ki.lete bildirilmiştir. Gelecek 
Çubuklar taliplerine tevzi edile 
tektir. 

Rizeli şakiler fzmirde 
mahkum oldular 

Rize vilayetinin Pazar karyesin
den Mustafa ve kardeıi Ahmet efen
~ilerin geceleyin evlerini müsellihan 
''ilsarak paralarını ahz ve gaspetmek 
len suçlu Rizeli eıkıya Muhittin ve 
f•kadaşları Kadir, Hüseyin, Emrul
alı ve Mustafa haklarında yapılmak 
~a olan tahkikat İzmir ağırceza mah-
eınesinde hitam bulmuştur. Şaki 

"1uhittinin fiili sabit görüldüğünden 
t~Yelce tayin olunan on seneye 4 ıe
~~- 8 ay daha iblağile 14 sene 8 ay 
b 1Rer şaki Hüseynin evvelce müeb .. 
•den hapsa mahkum olduğundan 

~e eczanın içtimaına imki.n olmadı .. 
tından müebbeden ağır hapsine di-

Temaşa 

Bulgar opereti 
Evvelki akpmdanberi Beyoğlun 

da Fransız tiyatroıunda Bulrar ope 
reti oynamağa başlamııtır. Operet 
aktör ve aktiriıtlerinden büyük bir 
kısmı türkçe bildiklerinden, sahnede 
bulgarca ve türkçeyi karııık olarak 
söylemektedirler. Bilha11a komik
ler daha ziyade türkçe konuımakta 
dırlar. 

Bulgar opereti A vrupadaki em
oalile mukayese edilecek kadar mü
kemmeldir. Yalnız sahne dar oldu • 
ğundan dans hareketleri epeyce tah
dit ediliyor. Bir de dekor o kadar 
aüolü yapılamıyor. Sealer arasında 
da ]Jek müıteanaları olmamakla bera 
ber, heyeti umumiyeai itibarile fena 
bir takım değildir. Aktörlerin sahne 
de türkçe konuşmalan bilha11a bal
kın hoşuna gitmekte ve alkışlanmak 
tadır. ------
Çemberlitaş bakter

yolojihanesi 
Çemberlitaıtaki Bakteriyolojiha

nenin Ankarada yeni yapılan hıfzı• 
sıhha merkez binasına nakledilece
ğini yazmııtık. Bu ayın birinden İ· 
tibaren baılıyan nakil iti neticesin 
de aerom ve aşı ıubeleri tamamen 
Ankaraya taşınmııtır. Burada yal. 
nız çiçek aııaı kısmı ile tahlil ıube
si kalmııtır. Bir müddet sonra çiçek 
aım kısmı da Ankaraya götürüle. 
cek ve tahlil şubesi vilayet aıhhıyesi 
ne merbut olarak daimi suretle bura 
da kalacaktır. 

-'--~~---

Vapur kaptanları 
için kurslar 

Deniz ticaret müdüriyeti vapur 
kaptanları için kurslar açmağa karar 
vermiıtir. Vapurlarda çalııan kap· 
tanların bir kısmını mütekaitler teı 
kil ediyor. 

Deniz ticareti müdüriyeti, kap
tan kurslarında ticaret dersleri ve 
muhtelif liman idareleri hakkında 
malumat verilecektir. Kursların a
çılmaaı için, lktıaat vekaletinden tah 
ıisat iıtenmiıtir. ___ ..,.., .. .., __ _ 

Fakir çocuklar için 
lngiliz sefirinin cevcesi Lady K.la 

rk, Türk fakir çocukları için bundan 
bir müddet evvel sefaret konağmda 
birkaç temsil tertip etmişti. Lady 
Klark, bu sefer de yine fakir çocuk 
Iar menfaatine vali konağında saba 
ha kadar devam edecek bir eğlence 
ye ıehrimizin birçok maruf simaları 
iştirak edecektir. Eğlence gecesi 
vali konağında muhtelif odalar satış 
mahalli yapdacaktır. 

Bu odaların içinde ıekerleme ve 
diğer qyalar satılacak, bunların ha 
sılatı fakir çocuklara verilecektir. 

Tertip heyetine dahil olan kibar 
aınıfına mensul' Hanımlar ve Bey
ler bu dükkanlarda bizzat satııla 
me1ıul olacaklardır. Bazı zevat da 
vetlileri ahş veriıe teıvik vazı
fesini deruhte edecektir. 

Diğer taraftan bu eğlencenin sı
ra ile iki gece sürmesi de düıünül 
mektedir. Eilence tertip heyeti ikin 
ci içtimaını önümüzdeki pazar gü
nü aktedecektir. içtima, heyet aza
smdan, elektrik tirketi bat mühen
disi Haıim Beyin apartımanında ya 
pılacaktır. 

·················-.. ······-·····················-
ğer suçlulardan Kadir, Emrullah, 
Mustafanın cürümde alikaları gö
rülmediğinden beraetlerine karar ve
rilmiıtir 

Poliste 

Ahır kapı 
Cinayeti 

Polis, cinayet etrafında 
yeni izler buldu .. 

Müddeiumumilik ve polis Ahırka 
pı cinayeti tahkikatile meıgul olmak 
tadır. Vaziyeti aydmlatan birçok 
esaslar bulunmuttur. Bazı kimseler 
İsticvap edilmittir. Fakat henüz zan 
altına alınan kimse yoktur. Bunun 
la beraber polis cinayetin izi üzerin 
ele bulunmaktadır. Ceset defnedil
miıtir. Morg raporuna göre, ceset, 
bulunduğundan bir gün evvel öldü
rülmüıtür. 

Lüzumu muhakeme 
karan 

Adana eabak nüfus müdürü Mah 
mut ve aabd< nüfus müdürü Tevfik 
Beylerle avukat katibi İbrahim efen 
elinin lüzumu muhakemelerine ka
rar verilmiıtir. Antep posta ve tel
graf muhasibi Mahmut Nedim Efen 
di de tahtı muhakemeye alınmıt
tır. -----Bekar polisler 

tercih edilecek 
Emniyeti umumiye müdürlüğün 

den polis müdüriyetine gönderilen 
bir emirde polislerin bekarlık ve ev 
lilikleri nazarı dikkate alınmııtır. 

Bu emirde, polisliğe girmek için 
•müracaat edenler arasmda yapılan 
müsabaka imtihanı neticesinde mu
vaffak olanlardan aynı derecede liya 
kat kazananlar arasında bekar olan 
lann tercihan memuriyete alınmala 
rı bildirilmiftir. 

Bekir olarak polisliğe alınan efen 
diler meslekte 2 azami 3 sene çalıı 
tınlarak bu müddet zarfındaki ah
val ve vaziyeti kontrol altında bulun 
durulacak ve hiç bir fena hareketi 
görülmediği takdirde evlenmelerine 
müsaade edilecektir. -------Verem mücadelesi 

lstanbul Verem Mücadelesi Ce
miyetininden: 

l - 932 senesi yaklaşmakta ve 
kongre zamanı gelmektedir. 

Senelik faaliyet raporu ve hesap 
hülasasının ihzarına baılanacaktır. 

Binaenaleyh, 931 aidatının öde
meyen muhterem azanın, teahhütle
rini Cağaloğlu Hilaliahmer bina11n
da cemiyet merkezine lutfen ıönder 
meleri. 

2 - Her hangi bir sebeple kendi
sine cemiyetin aylık gazetesi olan 
"Y aıamak Yolu" gitmiyen mukay .. 
yet azanın mufassal adreslerini mer
keze bildirmeleri kemali ehemmiyet
le rica olunur. ------
Erenköy sanatoryomu 

Veremle Mücadele Cemiyeti tara 
fından Erenköyünde tesis edilecek 
aanatoryoma ait hazırlıklar hayli ı
lerlemiıtir. Cemiyet idare heyeti 
dün toplanarak karyola, yatak, yor 
gan ve saire gibi bina mefruıatını 
ihale etıniıtir. Bunlar alındıktan 
sonra binanın teftiı ve tanzimine 
baılanacak, sanatoryom mümkün °"' 
lan sür'atle hazırlanacaktır. ----

Harap bir mektep 
tamir edilecek 

Fatihte Karagümrükte yirmi ye
dinci ilk mektep çok harap bir hal
dedir. Talebenin bu eski binada 
baruunaaı çok müşkül olduğundan 
mektebin tamiri kararlaştırılmıı
tır. -----isimleri benzeyen semt 

ve kazalar 
Bursada Mustafa Kemal Pş. 

kazaları ve İstanbulda küçük 
Mustafa Pş. mahallesi biribiri
ne çok müşabih olduğundan 
postada karışıklığa meydan ver 
mektedir. Buralara posta gön
derilirken vilayetlerinin tasrih 
edilmesi tamim edilmiştir. 

Yangın başlangıcı 
Fatihte Sinanağa mahallesi

nin fenerli sokağında 12 numa
ralı Hacı Sabri Beyin evinde o 
cağın kenarına bırakılan gaz o 
cağı patlamıt ve ateı büyümesi 
ne meydan verilmeden söndü
rülmüıtür. ----Hint ordusu kumandanı 

Bir müddettenberi şehrimiz 
de bulunan İngiltrenin hind or
dusu kumandanı Dünkan Klark 
dün T oros ekspres ile Hindista 
na hareket etmiştir. 

Süveyş kanalında 
bir kaza 

Süveyt kanalmm fener şa
mandırasının bir mil şimalin
de bir yelken gemisi batmıştır. 
Yol kapanmış olduğundan ba
tan yelkenlinin yanma yeşil fe 
nerli şamandıra vazolunmuştur 

,.. . . -·"lJJ· 

olmaları tercih ediliyor 
. 

Belediyede 

Yeni plana 
Göre .. 

]Ne ses, ne ses •. adeta bülbül misali 
Konyalı şarkısı, Kınalı yapıncak ve daha bir iki şarkı. 

İnşaabn bir müddet 
tatili dü,ünülüyor 

lsatnbulun bazı semtlerinde 
yeniden bazı mahalleler vücu
da gelmektedir. Cihangir, Fa
tih, Maçka, Nişantaşının yan· 
gın yerleri adeta tamnmıyacak 
hale gelmiştir. Yalnız yeni ya
pılan binalarda uslüp ve zevke 
kat'iyen riayet edilmemekte
dir. Mimari tarzları birbirlerine 
uymayan bu binalar ekserisi 
yüksel apartmanlardan ibaret. 
tir. 

Haber alındığına göre, bele 
diye şehrin yeni planı ihale edi 
lir edilmez inşaatın muvakka
ten tatili için kanun çıkanlma
sını hüki'imetten talep edecek
tir. Hüki'imet bu kanunu kabul 
ederse yeni binalann inşası an
cak yeni plan tanzim edildikten 
sonra olacaktır. Mezarlık arsa
larında yapılacak binaların ruh 
satiyesinin ancak merkezden ve 
rilebileceği belediye şiıabatına 
tamim edilmiştir • 

Ne kadar hizmetçi 
kaydedildi? 

Bu ayın on beşine kadar tes 
çil edilen müstahdemin mik
tarı (2800) olarak tesbit edil
miştir. Belediyedeki büroya 
dört gündenberi de (60) hiz
metçi ve iıçiımuracaat etmittir. 

Müstahdemin idareııi yeni
den müracaat edenlerin de tes
ciline devam ediyor, kendileri
ne cüzdanlarını veriyor. Yalnız 
bu gibiler hakkında mensup ol
dukları nahiyelerde zabıt vara
kası tutulmaktadır. Bunlardan 
para cezası alınacaktır. 

Darülbedayide operet 
Vali Muhiddin Bey Darülbe 

dayide operet şubseinin teşkili 
için Müessese Müdürlüğüne e
mir vermiştir. Bu 1~le musikişi 
naslarımızdan · Ce;ıjıal Reşit ve 
Muhiddin Beylerle. Nimet Va
hit Hanrm meşgul olacaktır. 

Bir İngiliz grupu mazot 
deposu yapacak 

Bir İngiliz grupu belediyeye 
müracaat ederek Paşabahçesin 
de büyük bir mazut deposu in
şası için teklifte bulunmuştur. 
Bu teklif üzerine grup müınes 
silleri ile belediye arasında mü 
zakere başlamıştır. Grup mü
messilleri ile belediye reisi mu 
avini Hamit Bey temas etmek 
tedir. lngiliz grupu bu depodan 
büyük ticaret gemilerine mazut 
vermeği düşünüyor. Şayet bele 
diye ile grup anlaşırsa derhal 
bir mukavele yapılacak, depo
nun ınşasına başlanacaktır. 
Neft Sendikat şirketile beledi
yenm evvelce yaptığı mukave
le bir İmtiyaz şeklinde değildir. 
Bunun için İngiliz şirketinin 
depo inşası için müsaade veril 
mesi hususunda hiç bir mah
zur yoktur. Diğer taraftan Neft 
Sendikal ile yapılan mukavele 
nin tatbikatına yakında batlana 
caktır. 

Haseki hastanesinin 
kaloriferi 

Uzun senelerden beri ciddi 
bir tamir görmeyen Haseki has 
tahaneııinde bazı intaat yapıl
ması için belediye şehir mecli
sinden salahiyet almıştı. Halbu 
ki bütçedeki tasarruf dolayısi
le Haseki hastahanesinde inşa 
sına lüzum görülen bu tesisa
tın tamamile yapılmasına im
kan yoktur. Bu hususta ayrı
lan on bin liradan bet bin lira 
ile hastahanenin kalöriferi lü
zum görülen bazı acil tesisat 
yapılacaktır. 

Bir inşaat grupunun 
müracaatı 

Sermayedar bir grup beledi
yeye müracaat ederek şehrin 
müstakbel planr takarrür ettik 
ten sonra lstanbulda yüz mil
yon liralık büyük inşaat yapıla 
cağını ve bilhassa İstanbula 
seyyah celbi için icap eden ve
sait ve tesisatı temin edeceğini 
bildirmiştir. Müstakbel plan ta 
karrür ettikten sonra grupla te 
mas edilecek ve anlaşma imka 
nı görülürse bir mukavele yaoı 
lacaktır 

İşte hepsi bu... Siz ister şaşın, ister şaşmayın 
Maksureye çıkalım mı? - Yaz kış buzlu rakJ içerim -

gittiği yerden haber getiren nedir?- Garsonları11 
aUoşı ... - Dört şarkıya yirmi beş lira! 

- Aman azizim .• Ne ses o ... 
Adeta bülbül.,, Mutlaka gidip 
dinlemeli! 

- Kadın öyle okuyor ki!. 
- Monıer, dün gece ora-

daydım. Bittim vallahi. Üç ar
kadaş tamam sekiz şişe devir
mışız .•. 

E, artık .. Bu kadar methü 
senesmı işittikten sonra, bu 
kadını dinlemek adeta fan:oldu 
bize.. 

iki arkadaş, 
çıktık. 

birleşip yola 

Beyoğlunun kuytu biraha
nelerinden biri... Biziı kapıdan 
kaJ'fılayan, akortsuz bir kema
nın sinirleri tanbura teli gibi 
geren, sonu gelmez gıygıylan 
oldu. 

Arkadaşım sordu: 
- Maksureye ç<kalım mı? 
Yüzüne baktım: 

- Maksure de nesi oluyor? 
Burası cami mi? 

- Cami değil amma camie 
benzer tarafı var? •• 

- Nasıl yani? 
- Burada da camide olduğu 

gibi imam, bildiğini okuyor!.. 
Arkadaşım burada hariçten 

gazel sipariş etmek memnu ol 
duğunu ima etmek istiyordu. 

Dar bir merdivenle çıkılan 
bu maksure, doğrusu hoşuma 
gitti. Bir kere, burada herke
sin gözü önünde değilsiniz. E, 
içki hali bu .. Ne olur ne olmaz .. 
Eğer hahi selamet derkena
rest ! 

Garson, hemen damladı: 
- Bira, yoksam rakı? 
- Rakı! Bir de oı·dövr .. 

Arkadaşım, kadehini yarıya 
kadar doldurduktan sonra, içi
ne bir haylı buz atmağı unut
madı: 

- Dokunmasın .. Diyecek ol 
dum. Dedi ki: 

- Bilakis, 
dokunurmuş. 

-Ya? .. 

imtisasa hizmeti 

- Neye şaştın. Ben, yaz ol-
sun, kış olsun rakıyı buzlu içe
rim .. 

- Mükemmel öyle ise .. 
Muhterem arkadaşımın ra

kı hakkında kuvvetli nazariye
leri var. Diyor ki: 

- llk çakmtılar, devamlı 
olmalı .. Biribiri arkasına iki üç 
kadeh yuvarlamalı.. Ondan 
sonra, ağır ağır gidilebilir. 

Tavsiyesi veçhile hareket et 
tik. Fakat ispirto bol, derecesi 
yüksek rakı, beni derhal sardı. 

Arkadaş soruyor: 

- Kafir rakı .. Gittiği yer-
den haber getirir.. Dedikleri 
kadar var değil mi? 

Sahi de öyle .. Gittiği yerden 
lik haberi getirdi: 

Hafif bir mide bulantısı!.. 
Maamahif, telaşa sebep yok. 

Daha ağır gidersek mesele 
kalmaz. işte saz da ahenge bat 
ladı. 

Yalnız şarkı okuyan hanım
lar arasında herkesin bekledi
ği, gözlerile aradığı meıhur o
kuyucu yok ... 

Etraftan fısıltılar baıladı: 
Acaba nerede kaldı ki? 

- Bu vakte kadar gelirdi .. 
Bilmem ne oldu? 

Ötekiler de pek ali okuyor
lar amma, malüm ya, şöhret 
başka şey ... İlle filanca hanım 
söyliyecek ki zevkle dinlensin. 
Hicr•nü elem açtı gene sineme yare, 

Ey hasta gönül bek.leme sen derdine 

çire. 

Ümmidin eğer kaldı ise başJca bahare 

Ey basta gönül bekleme .sen derdine 

çare/ 

Yarım asır evvelki aşıkların 
hicran ve elemini bu şarkı, ne 
kadar güzel canlandırıyor. Al
laha şükür, zemane aşıkları 
için böyle mevsım endişleri 
yok! Sevgililer, artık kafes ar
kalarında değil. Ümitler, baş
ka bahara niçin kalsın? .. Kışın 

buluşacak yer mi yok sanki? 
. . . . . . . 

- Bravooo! Bravooooooo!. 
Ve ardı arası kesilmeyen bir 

allat fırtınası ... 
Meşhur hanende, çelimsiz 

endamile göründü. Başile alkı~ 
lara mukabele ediyor. 

Buranın garsonları, doğru
su, güzel sese pek meraklı ıey 
ler .. Hemen mütteriler, arası
na dağıldılar. Alkışlamaktan 
nerdeyse avuçları patlayacak! 

Anlaşılan talimatı böyle al-
mış olacaklar. Neyse, böyle 
ıeyleri hoş görüvermeli.. 

Fakat ne dersiniz. Methur 
okuyucu, ıarkılanna batlayın
ca, birden gürültü kesildi. Her 
kes, derin bir istiğral< içinde o
nu dinliyor. 

tık tarkı, bir memleket ha-
vası idi: 

Konyalıya şirin derler, 1 
Muhabbeti derin derler

Ho7 boy boy boy boy •.. 

Aramızda epice Konyalı 

varmış meğerse.. Şarkıyı, bir 
daha tekrar ettirdiler. Ondan 
sonra İzmirin, efe türk~eri, 
Kınahyapıncak ve daha bir kaç 
şarkı .. 

San'atki.rm burada okudu
ğu şarkılar, dördü beşi geçmi
yor, buna mukabil aldığı para 
hakkında muhtelif şayialar 
var: 

- Üç ay için dört bin lira
ya kunturat yapıruf! .. 

Her aktam 25 lira alıyor
muş ... 

Bir apartıman yaptırıyor
muş, diyorlar. 

Güzel bir ıesin, sahibine bir 
apartıman temin ebnesine bel
ki hayret etmeyenler vardır. 
Fakat, geçim mütkülitından 
bu kadar sızlanrlan bir memle
kette, dört şarkıya, bir hafta
lık kazancını feda edecek kaba 
dayılann bulunuşuna ben ,aşı
yorum. Siz ister fa§ın, ister şa~ 
mayın! .•• 

M. S. 

Muhabir mektubu 

Sinop köylüleri inhi
sardan ne istiyorlar? 

Tütün inhisarı bu köylülerin elin
de kalan tütünlerini alamaz mı? 

BOYABAT: Yağmurlu ve 
soğuk bir havada Boyabada ha 
reket eyledim. Bu rasile Sinop 
arasında 100 kilometrelik bir 
şose vardır ki bazı yerleri bo
zuk olduğundan otomobiller 
dört ve kamyonlar beş saatle 
gidebilmektedirler. Her zaman 
otomobil bulmak da kabil ol
madığından haftada iki defa 
giden posta kamyonlarına bin 
mek mecburiyeti vardır. 

Şosenin (26) inci kilomet
resinde (Kabalı) köyünde dur 
duk. 80 hane 600 nüfuslu olan 
bu köyün ileri gelenlerinden 
muhtar Rıza Beyle Kerim ve 
Harun Beyler beni kahveye gö 
türüp sobada ısıttılar. Kerim 
Beyin dizlerime örtmek için 
evine gönderdiği süvariyi bek
lerken köyün iktısadiyatma da 
ir konuştuk. Bura ahalisi tü
tünle meşgul iseler de üç sene 
denberi malları satılmadığın
dan dolayı büyük bir sıkıntıya 
düştüklerini yana yakıla bana 
anlattılar. 

Tütün inhisar müdüriyeti 
umumigesi 

Köy ahalisi diyorlar ki: Re 
ji bizim tütünlerimizi alsın. 
Bankalara ve hazineye olan 
borçlarımızı ödesin! Sonra tü
tünlerimiz satıldığı zaman e
ğer para artarsa bize versin, 
artmazsa şu kadar borçlandı
nız desin! 

Biz onu gelecek sene yıne 
tütünle öderiz. Bizim paraca 
o kadar sıkıntımız yoktur. Ka 
pılarımızda elhamdulillah yiye 
cek, içeceklerimiz boldur. An
cak borçlarımız bizi düşündü
rüyor. Bundan başka Sinopta 
bulunan bazı tütün tüccarları 
herman iıpirer ve sair ecnebi 
müessesatının mümessillerine: 
"Siz tütün mü istiyorsunuz? 
Bizden alınız! biz size istediği 
nizden alasını bulacağız, fakat 
siz köylülerle temas etmeyi
niz ve onlardan bizzat almayı
nız,, diyerek tütünlerimizin fi
atlerini dütürüyorlar, ve ecne
bi kumpanyalarile uyuşarak 
kendileri bizim zayif damarı
mızdan ve bankaya olan bor
cumuz dolayısile behemehal 
ucuza pahalıya bakmıyarak sat 
mak mecburiyetinde bulunma
ıruzdan istifadeye kalkışıyor
lar! Binaenaleyh reji (Tütün 
inhisar idaresi) nin dediğimiz 
gibi tütünlerimize müşteri ol
masını istirham ediyoruz. Si-

nop köyleri umumiyetle aynı 
vaziyettedirler ve hükumeti
mizden buna bir çare bulunma 
smı rica ediyorlar! 

Köylülerin dilekleri burada 
nihayet bulmuştur. Filhakik,. 
bu muhterem müstahsillerin 
şu arzuları is'af olunmuş olsa 
içinde bulundukları sıkmtıdac 
kurtulmuş olacaklardır. Müdüı 
umumi Behçet Beyin bu cihe
ti nazarı dikkate almasını biz 
de gazetemiz namına çok arzu 
ederiz. 

Karlı dağlar 

Köylü kardeşlere veda ede
rek yola düzüldüm. Gittikçe 
yükseliyoruz. Yağmur açık o:o 
mobilin her tarafından .ıuratı
mı kamçılıyor! Sert bir rüz
gar el ve ayaklarımı donduru· 
yor! iki saat sonra 1250 rakın> 
daki tepeye geldik. Bura 
da kar yağmıştı, demir gibi 
soğuk ciğerlerime işlemeğe baş 
lamıştı ! Saatlerce büyük bir 
çam ormanının içinden geçiyo 
ruz, uçurumlu ve sert meyilli 
dağludan virajlar yaparak 
muttasıl gidiyoruz. Sol tarafa 
bakınca insanın başı dönüyor! 
Müthiş uçurumlar, derin ve 
korkunç vadiler insanın gözü
nü karartıyor!.. Arazi pek ar
zalı ve alelacayip bir manazır
lı ve bazı yerleri de sisli ve bu 
!utlu olduğundan insan ilerisi
ni göremiyor. Karşı ki dağlar 
beyazlanmış, galiba dün gece 
oralarda da karlar yağmış! .. 

Biraz sonra Karaca viran va 
disine düştük. Soğuk bir dere 
ceye kadar hafiflemişti. Uzun 
ca ve g'üzel bir ahşap köprüden 
ve Karaca viran köyünün ke
narındaki beyaz ve tirin bir 
mektebin önünden geçtikten 
sonra küçük tepeciklerin ara
larından seyrederken Boyabat 
bir dakika beyaz çehresile gö
ründü. Artık şehrin methalin
deyiz derken yine kasabayı 
kaybettik ve tekrar önüne çık 
tık ve çarşı içinde durduk. 

Beledigede 
Benim vürudumdan evvel

ce haberdar edilmit olan bele
diye reisi Mehmet Beyi maka 
mmda buldum. Biraz sonra 
birlikte hükumet dairesine git 
tik. Kaza kaymakamlığı hala 
münhal bulunduğundan Naci 
Bey isminde muktedir bir tah. 
rirat katibi kayma!:ama veka· 
let eylemektedir. 

~agıp KEMAL 
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iDAREHANE - Ankara cadde

.; No: 100 Telııraf adttti: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Muddeti ııeçen nushalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilanların mes'uliyetini 
kabul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy rasat merke

zinden alınan malıimata 
göre bugün lıava kapalı 
yağışlı olacak ve ruzgdr 
poyrazdan mütehavvil 
esecektir. Dün lıar11ret 

azami 14, asgari 6 derece . ,, . 
1 ı. 

Haftanın Yazısı 

Anafor 
Ben bu mevzua birkaç defa 

temas ettim. Şimdi tekrar ona 
avdet edişim mevzu kıtlığından 
değil, mevzuun tatlılığmdandır 
Hoşumuza giden yemekleri na 
sıl sık sık yemek İstersek, lez
zetli mevzuları da onun gibi 
sık sık yazmak isteriz. Eminim 
ki; kariler de böyle yazılardan 
hoşlanırlar, hele anafor. bahsin 
den. Şu edep, terbiye, ahlak ve 
kanun gibi sonradan gelen te
sirleri şöyle bir tarafa bıraka
lım da aramızda görüşelim: A
nafor iyi teydir değil mi? .. 

Anafor kelimesinin aslını, 
faslını evvelce yazmııtım, tim• 
di tekrar etmek istemiyorum. 
Yalnız görüyorum ki; bende a
nafora karşı bir nevi iştiha pey 
da oluyor... Diğer arkadaşlara 
soruyorum. Onlar da benim gi
bi anafora i ~ tihalandıl<larını 
söylüyorlar. 

Harbi umumi eınasında bir 
hammal trenile Afyonkarahisa 
rından lstanbula gelirken bil
mem hangi istasyonda bir hadi 
seye şahit olmuştum. Katardan 
ayırıp geri bırakmak iıtedikle
ri Konyadan gelen bir tuz tre
ninin üzerinde bağdaş kurup o
turan ~ahibi şöyle bağırmıştı: 

- Bu vagona elinizi süre
mezsiniz, onun anaforu veril
miştir! 

Ve hakikaten kimse ona eli· 
ni sürememişti .. Bu kudsiyetin 
nereden geldiğini bilmem am· 
ma anafor kelimesinin o hadi
sedeki kad;ır tesir ika ettiğine 
biç şahit olmuş değilim. 

Hali"hazırda cari olan anafor 
lar mahduttur. 

Tıarnvay batta gelir .. Basa
'Dak mevkii anafor mevkiidir .•• 
Orada durmak memnun oldu
ğu gibi bu mernnuiyete rağ
men duranlara süz etmek te 
memnııdur. 

- in! dediniz mi?. 
- Şurada ineceğim! der, fa-

kat kondüktörün yüzüne bak
maz. 

Ben birisine rastgeldim. Ge
ne böyle: 

- Şurada ineceğim!.. dedi. 
Kondüktör güzü açık bir şehir 
Ufağı imi§. 

- Ya! Ben akşama da tram
vayda yatacaksın zannettiy
dim! ... Cevabını verdi. 

Yemişçiler, bakkallar, şeker 
ciler gibi yerlerde çetni yap
mak bir nevi ufak tertip ana· 
fordur. Bet dükkan& girip çık
tınız mı, bir haylı şey yersiniz. , 

Bir Acem ile bir Ybaudi bir 
gün Tozkoparan taraflarındaki 
yazlık birııhanelerden birine git 
mişler .. oturmuşlar .• Her ikisin 
de de para var, amma para sar
fetmek istidadı yok! .. Bu isti
dat ekseri parası olmayanlarda 
vardır. Para kazanınca -hikme
ti hüda- derhal geçer ... Geçme
si de pek faidelidir. Çünkü pa
rası olanlarda para sarfetmek 

1 istidadı olursa az ~ıı:manda el~e 
avuçta ne varsa entır ve zengın 

1 ıik zamanının hahralarile geçi
l nir ..... 
ı Bizim bu iki arkadaş birer 

1 
kadeh bira içmitler .. Acem de
miş ki: 

- Mişon! gel birer kadeh 
daha içelim!.. 

Yahudi ikram zannetmit. 
- Aydi, öyle olıiin! .. 
Birer kadeh daha devirmit

ler .. ikinci kadehten sonra ü
çüncü, dördüncü velhasıl bir sü 
rü masraf edecek kadar içmit
ler ... Acem bu itten parasız aıy. 
rılmak istemiş.. Etrafa kulak 
vermit ve kendi masalarına biz 
met ede ngaraonun adı Vaıil ol 
duğunu öğrennıİf, bir az ıonra 
garson önünden geçerken aya
ğa kalkmış: 

- O, Vsiliki, nicesin baba 
lım ! Hiç görünmiraen, ne var 
ne çoh! Nasıl itinden hoşnut-

. ? 
mısen .•• 

Vasil, bu müşteriyi hatırla
mıyor amma, bu kadar da laü
bali görüttüğüne nazaran her 
halde kendisini tanıyor ... Zaten 
ismile de çağırıyor .. 

- Eh! Allaha tükür! geçini· 
yoruz .. Ölmeyecek kadar ... 

- Seni ne kadar özlemiş
tim!. Nasıl çoluk çocuk iyidir 
ya?! .. 

- Şükür Allaha! 
- Nerede oturuyorsun! 

- Na! Surada, Galatada 
Persembepazar yanında! .. 

- Madam nasıldır? .. 
Ve bu suretle hususiyet göa 

tererek on dakika, havadan, su 
dan, işlerden görüttükten son
ra ayrılırlar ve Yahudinin bir 
dalgınlık urasını bulup meyha 
neden sıvıtır ... Yahudi Acemin 
gittini görür.. Lakin ne yapa
bilir ... Garson da farkına vanr 
amma unuttuğuna zahip olur, 
arkasından gitmez ... 

Y abudi başlar düşünmeye .... 
"Acem vermedi .•• Ben naaıl ve
reyim?,, O da biı· sırasını bulur. 
Garsonu çağırır: 

- Ooo ! Ne yaptın bakalım 
Vasilaki?. Nasıl çoluk çocuk 
iyi mi? 

Vasiliki Yahudinin de aynı 
sözleri söylediğini görünce ma 
nevrayı anlar, ve hemen cevap 
verir: 

- Anladık! Anladık uzat
ma! .. 

Yahudi ne"Vmit olmaz, cesa
retini kırmaz. Garsonun uzak
lattığını görünce ayağa kal-
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A IDÖNÜK R. 
Nemika Sırrı Hanımın göz

lerinde dışarıdakinden daha 
sert bir şimşek çaktı. Hırsla 
'>ir kahkaha salıverdi: 

- Gitmek mi? Bu havada ... 
Mümkün değil. 

- Amma ben ••. 
- Sen ... ne var?.. Nedir ra· 

bataızlığın? 

Nebahat daha ziyade kızar
dı. Hiç yalan söylemeğe alıt
mamıştı 

- Şey ..• Batım ağrıyor. 
Diye kekeledi. Nemika Sırrı 

Hauım tekrar acı acı güldü: 
- Başın ağrıyorsa bir as

prin iç .. 
- Gitsek ..• 
- Deli mi oldun Nebahat? 

Hiç bu havada gidilir mi? 
Şimdi Nemika Sırrı Hanı

mın kahkahalarına ve yüksek 
sesle verdiği cevapları duyan-

lbralıim NECMi 

lar hep iki genç kızın etrafına 
toplanmıılardı. Semiha Nazmi 
Hanım sevimli sevimli Neba
bata sokuldu: 

- Hemşireciğim, ne oldu
nuz? Size biraz kordiyal vere
yim. Çok iyidir. Ferah verir. 
Vah vah! Bu havada imkanı 
yok gidemezsiniz ..• 

Muhteşem Nihat Hanım 
ağır ağır yaklaştı: 

- A! Hiç böyle havada so 
kağa çıkılır mı? isterseniz bi
raz yatak odamda istirahat e
din. 

Neriman Çemşit Hanım Re 
şit Beyin yanına sokulmuş, u
zaktan süzgün ve mağrur gü
lümsüyordu. 

Süheyla, dudakları geril
miş, yüzü bırslarengini kaybet 
miş bir halde acı acı söylendi: 

- Bu havada vola çıkmak 
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Edebi bahisler 

Bir tetkik ve bir mülahaza : 

Yalçın kayalara benziyen 
dehasının keskin neşteri ihata 
kudretinin genişliği, müşahede 
!erinin aaliyetile tabiati yoklı
yan, onun esrarlı sinesini didik 
)iyen bu mühip alimin okuyu
cuları üzerindeki derin ve en
gin nüfuzu şüphesiz onun mü
şahede ve mülahazalarındaki 
cür'et ve salabetten ileri ge
lir. 

Gene şüphe yok ki kendin
den evvel gelen tabiat alimle
rinden hiç biri tetkikatını o
nun kadar cihanşümul bir vüs
at ve ihata ile yapmamıştır. 
Bundan dolayı onun ifade et
tiği hükümlerin her biri zemi
nin her köşe ve bucağını ayrı 
ve fili tetkik ve taharriler al
tında bulundurmaktan çıkmış 
bir takım iatidlallerdir ki in
sanı olanca kandırıcılığile kav
rar. 

Filhakika ırkının bütün gir
ginci ve teşebbüsçü istidadını 
kendinde bulan bu dahi alim 
hususi bir gemi ile Okyanos· 
!arı dolqmıf (1) Cenubi Ame 
rikanın muhtelif yerlerinde tet 
kikler yapmıı, Arziyat, Ne
batat ve Hayvanattaki asri tec 
rübe ve taharrilerle mücehhez 
olduğu halde her yerin, her 
kıt'anın nebati ve hayvani mec 
mualarından, dağlar ve adala
rın esrarlı vaziyetlerinden mü 
tahedeler toplamı§ ve lngilte
redeki malikanesinde ayn tec
rübelerde bulunmuş, bele za
manının en büyük alimlerile 
müşavere ve münasebetten çe
kinmemiş, elhasıl, geçen asrın 
bütün vasıtalarını kendinde ce 
meden cibanJÜmul bir varlıkla 
bu büyük ve cür'etli İngiliz 
alimi dimağları sarsan engin 
eserlerini meydana atmıştır. 
Hele bunların sonuncularından 
biri olan "Cinslerin menşei,, 
namındaki azametli eser Dar
win'in bütün müşahede ve tet
kiklerini ve uzviyetin menşei 
hakkındaki kanaat ve hüküm
lerini havi olmakla kendi na
mına dikilmiş bir muhallet abi 
dedir. Bu eserde insan zeka· 
sının tabiati ezelilikle örten 
esaslı tabakaları yarmakta 
gösterdiği iktidara hayran ol
mamak ve insanlık namına 
buni:lan bir gurur duymamak 
mümkün değildir. Zira bu e
ser artık şahsi bir şey olmak
tan çıkıyor en ilmi müşahede
lerin, en zengin tetkiklerin en 

(1] Voyage d'un naturaliste au
tour du monde. 
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Darvrin 

mukni istikra ve istidlallerin 
en kıvamlı fikir ve tenkitlerin 
hudutsuz bir fikir istiklalile 
ifadesi, nihayet en müspet 
düşünceli dimağlardan birinin 
güneş parıltılarıdır. 

. Filhakika bizi geniş müşahe 
deleri, uzun uzadıya tettebbu
larile jeoloji devirleri arasında 
gezdiren bu alim uzviyatın 
bütün cinslerini bir menşee ir
ca eden o cür'etli hükümlerini 
fosillerin yardımından, arzın 
geçirdiği istihalelerden, cins 
ve nevileri idare eden ıstıfa ve 
tesallüp kanunlarından o ka
dar aciz bırakıcı bir salahiyet
le çıkarıyor ki insan bunları 
teltik ve mütalea ettikçe ken
disinin ne kadar metin ve ay
nı zamanda sahhar bir teteb
bu zemini üzerinde gezdirildi
ğini duymaktan doğan bir em 
niyet ve itminan ile kendini 
ilimin sevk ve idaresine bıra 
kıyor. 

Bir veçhile ki onun fikirle
ri en salahiyetli mü~ahede ve 
istikrarların mahsulü olduğu 
için onda tenakuz gibi arızala
ra tesadüf edilmez. 

Esasen o kendi sistemine 
varit olabilecek bütün itiraz ve 
suallerin cevaplarını gene ken 
disl hazırlamıştır. Ve sonra 
denilebilir ki tabiat bu alimin 
delici gözleri önünde bu ane 
kadar sinesinde sakladığı sırla 
rını daha ziyade gizlemege 
muktedir olaımyarak onun göz 
leri önüne dökmüştür. Bunun 
içindir ki onuıı zengin teteb
bularının mahsulü olan siste
mi tabiat ve müşahedelcrin biz 
zat vermiş olduğu (muta) do 
nelerin esasen güçlü yaradıl
mış bir insan kafasında mantı 
ki ifade ve insicam larmı bul
malarından ibarettir. 

Gönül isterdi ki edebi eser
lerin tercümesine karşı göste
rilen arzu ve tehalüklerin bir 
kısmı alimlerimiz tarafından 
biraz da bu vadilere dökülsün, 
ve milleti sarsan ilim ihtiyacı 
böyle hakiki ve müspet ma
lumatlarla tatmin edilsin, zira 
kafalarımızı dolduran hurafeler 
ancak müspet ilimlerin cevhe. 
rile silinecektir. 

Hülasa denebilir ki Darwin 
geçen asrın bütün mütefekkir
lerir.i harekete getiren siste. 
mile Spencer gibi evolüsiyon
cu filozofların sistemlerini kuv 
vetlendirmit, efkara yeni bir 
ceı·eyan vermittir. Bu itibarla 
kitapları "ümmehat,, denilen 

kar ve kapıya doğru uzaklaşma anaç kitaplardan sayılır. Bu 
ya başlar. Garson da onu dikiz ane kadar eserlerinden biç biri 
ediyormuf. Hemen arkasından nin dilimize naklonulmaması
koşar ... Yahudi, garson Vasi- büyük bir eksikliktir. Bilmem 
lin para isteyeceğini pekala bil bu hususta biraz da Dariilfünu 
diği için daha söylemeden atı· numuzun tekasülü var mıdır? 

lır: Heybeliden Muallim 
- Ya! Vasilaki paranın üs- B. FAHRİ 

tünü alamaya unutmuştum. O- 1-------------

Hikaye 

At kirası 
- Fransızcadan -

Evet, küfür etmeğe, bağmp ça• 
ğırmağa hakkı vardı. Çünkü zavallı 
Bombar on frank kaybetmiıti. Bel
ki bu on frangı kaybetmeseydi, borç 
!arına verirdi diyeceksini>:. Hayır 1 
Bu hafta içinde kendisine pek ala 
bir içki ziyafeti verebilirdi. 

• 
INEMALA 

Toıistoi'nin Ba~ badelmevt eserinden 

VOLGA Sahillerinde 
Filminde 

LUPE VELEZ 
MASLOVA 

Düşününüz ki, Bombar amca za-: 
desi Darday'ın düğününe davet edil 

1 mişti . Darday ise başka bir köyde 
oturuyordu. Bu ki)ye ne tren var, 1 
ne otobüs, ne araba! .• On ıekiz kilo 
metre uzayan güzel bir fOS c.: var 
ama, on !ekiz kilometre de yürünür !ll••••••••••••••••;;;ımm•;;mıııamm:m:ı::ı::;ı 

Aıkazar sınemasında 1 
CONRAD VEİD ve MİY A • 

Şlt< t:»inemada mü ya? 
Onun için Bombar bu yolu a tla 

katetmeğe karar verdi. Fakat atı ol- j 
madığı için, bir yeTden at bulup ki-
ralamak lazımdr. Atı buldu ve at 1 
sahibine on güzel frangını verdi. 

Tam o sabah yofa çıkacakları 
sırada bir telgraf! Düğün, bir gün j 
mirasına konulacak ~ bir teyzenin 

Öyle bir teyze ki mutlaka düğünde 
bulunmak istiyor. Hasta basta dü-

MA Y'in teınsili muazzamı olan : 
Hint Mezarı 

N,;;;;-~uazzam film SESLEN
DİRİLMİŞ YENİ KOPYESİ 
büyük muvaffakiyetle gösteril- 1 

mektedir. _. 

~P~Rl~l llN~IN 
CHARLES BOYER ve 

SİMONE SERDAN 

tarafından temsil edilen sesli 

sözlü aşk ve fada filmi 
hastalığı yüzünden tehir edilmiş. il 

ğüne gelemez ya! Ne olacak? Düğü ••••••••••••••••••••••••••• nü on, on beş ııün sonraya bırakıla- 1111 
cak. Nitekim öyle yaptılar ve key
fiyeti Bombar'a telgrafla bildirdi
ler. 

Fakat Bombard da bu yüzden on 
frank kaybettiği için bağırıyor, ça · 
ğınyor, küfür ediyordu. O kadar 
ki oradan g~en ahbaplarından Fam 
fanjol durdu ve endite ile sordu' 

- Nt> var Bombard? Böyle neye 
kızdın? 

llombard felaketini anlattı. Alıba 
bı da omuzlarını silkti: 

- Bu mu, kızdığın şey? 
- · Benim yerimde olmalıydın da, 

ben de seni gôrmeliydim. 
- Sana paralarını ıeri verdire-

yim mi? 
- Ah, bunu yapabilsen. 
- Gel benimle görürsün. 
Her ikiq de at ıahibjnin yanına 

pitti1cr. Adamcağız atı tımar etmek 
le mqguldü. 

Fanfanjol: 
- Bonjür, dedi, matallab ne cins 

at bu yahu! 

- Ne diyorsun? Hem dayanıklı, 
hem halim selim .• Bu atla insan A
meTikaya gideT be! 

Fanfanjol atın yelesini okşıya-
rak: 

- Yalan değil, dedi, iyi bir ata 
benziyor. Yalnız uzun değil .. 

- Uzun mu de!til? O da ne de
mek? 

- Eh, sen uzun mu diyorsun ? 
Fanfanjol abbabının nereye vara 

cağını kestiremediği için, seaini ç•· 
karmıyordu. Oteki ise cebinden bir 
metre çıkararak: 

- Uzun mu, değil nu? Anlamak 
kolay! Dedi ve Rtı boynundan kuy
ruğuna kadar ölçtü. 

- Dedim ya! işte \ bir metre, 
o.tuz santimetı·e.. Bir santimetre bi
le fa zla değil. . 

At sahibi: 

- Eh, ne olmu!? dedi, bir metre, 
otuz ıantin1etrc;, pek ili!. 

- Nasıl pek İlla? Bir defa dü
şün, Bombard için yarnn metre, ya
rım metre de- benim için etti bir met 
re! Sonra Madam Bombard o kadar 
ıiıman değ.ildir. Otuz santimetre de 
onun ıçin koy, etti bir mefr'e otuz 
santimetre. Gouflo'yu nereye koya
cağız? 

Gouflot hem §itmıuıdır, hem de 
iki yüz filan gelir. 

At •ahibinin gözleri fal t&§ı gibi 
açıldı: 

- Nasıl, na.,I? Ata dört kişi mi 
bineceksiniz? 

- Elbette .. 
- Aman birader, aman! Alm şu 

on franııınızı d11 gidin başka yerden 
bir at bulun. 

JEANETTE MAC - DONLD 
Pek yakında 

AŞKA SUSAMIŞ 
filminde W AGNER'in bir opereti olan TRİST AN ve 

YSEUİT) ü taganni edecektir. . 1----· ... ------· :---------· BULGAR OPERETİ 
(Fransız Tiyatrosu) 

Bugün ak'!llm saat: 21 de 

GRAFlN MARlCA 

Operet 3 perde 
Müzik : Kalman. 

ASRt Sinemada 
Bugün ve yarın saat 16,30 

matinesinde programa i liveten 

ZENGiN 
VARYETE 
NANDY'S RÖVÜStl" ile 

ASSOve JANA 
yeni repertuvarlarında. 

Istanbulda Havagazı ve Elektrik ve 
T eşebbüsatı Sınai ye 

Tiirk Anonim Şirketi 

Mühim ilan 
İstanbulda Havağazı ve Elektrik ve Teşebl;>üsatı Si· 

naiye Türk Anonim Şirketi, memurinin 19 31 senesine 
ait "Krem" renkte ve müstatil şeklindeki hüviyet kart
larının 1 Kanunusani 1932 den itibaren iptal edilerek 
1932 senesi için muteber olmak üzere "turuncu" renkte 
ve aynı şekilde kartlarla tebdil edileceğini muhterem 
müşterilerine arz eder. 

Mezkur kartların baş tarafında hilal ve Şirketin 
unvanı yani "İstanbulda Havagazı ve Elektrik ve Te
şebbi.isatı Sınaiye "Türk Anonim Şirketi" ve aşağısında 
1932 ibaresi yazılıdır. 

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

Müdiriyet 

It:t:ih.a.clı A-1i1Ii' 
TORK S1GORT A ŞtRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
nu getirdin değil mi?.. Allah 
senden razı olsun! .. 

Ve derhal on franıı:ı Bombard'a 
Parls Tıp Fakliltesl mezunu iade etti. · icra eyleriz. 

Böyle pişkin surat olduktan 
sonra para, irat, kazanç insa.
nın nesine lazım. 

FELEK 

:ııt ,.e zührevi has t>lıklar ıııüteh> < , iki ahbap dışarı çıktılar. Faran-

ş k ' jol dedi ki: Dr. Bahattin ev i 1 - Eh, on franııı kopardık. Şimdi 
Habıfö caddt>İ, .\le;e ırc~ o:eli 1 bu birkaç kadehe değeı· .. 
t· ... rsı"ında .-\vni Bey 3parııın1 rı ı Ve he" ikisi de gidip meyhaneye 
-1 2~ sah•hun ak;aıııa kado·- ı oturdular. 

Sigortaları halle için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır:.J 

f Tel: Beyoğlu-2003 

ta deliliktir. Oturun, küçük ha Şimdi gidip bir otomobil alı. ' Hanım! ı Bu her zaman sessiz sada- J den geçirerek annesine seslen· 
Diyerek, kapıdan çıkmak ü- sız duran kocanın yüzü çok ger di: nım, oturun. 

Erkekler hep Nebehatin 
sıhhatına ehemmiyet veriyor
diıa. 

- Merak etmeyin, efen
dim? Havadandır. Böyle fazla 
elektrikli havalar genç kızların 
asabı üzerinde gerginlik yapar. 
Birtey değildir. Şimdi geçer. 

Diye söyleniyor, Nihat llha 
mi bir konyak, yazıcı zade kü
çük bir likör, doktor • Lutfi, 
Semiha Nazmi Hanıma yaran
mak için kordiyal teklif ediyor 
du. 

Ahmet Nebilin yüzü sarı
dan siyaha döndü: Nebahatin 
etrafında toplanan bu kalaba
lık delikanlıyı korkutuyordu. 
Genç kızı düşmanlar eline düş 
müf bir sevgili gibi görünüyor
du içinden kabarıp gelenhiddet 
tufanını tutmayacak kadar si
nirleri sarsılmıştı. 

Birdenbire, umulmaz bir 
hiddetle kalabalığı yardı: 

-Bırakın canını, dedi, Ne
bahat Hanını rahatsızlanmış
sa ben kendisini götürürüm. 

rım. 

Herkeste birdenbire bozgun 
luk görüldü. Muhteşem Nihat 
Hanım hırsla somurttu. 

- A! Bune hararet! 
Diye bir kahkaha attı. Se

miha Nazmı Hanım fırtınanın 
patlamasına mani olamıyaca
ğını hisseden kaptanlar gibi 
ellerini uğuşturuyordu. Neri
man Cemşit Hanrm, bu atılıta 
uzaktan alaylı bir kahkaha sa
vurdu. 

Süheyla hırsla dudaklarını 
ısırarak Fransızca: 

- Quelle empressement. 
mon cher! 

Diye söylendi. 

Nemika Sırrı Hanımın yüzü 
gerçekten kömür gibi olmuş
tu. Göz çukurlarının en derin 
yerlerinden fırlıyan kıvılcım gi 
bi bir bakış Nebahatin üzerin
de titreıiyordu. 

Ahmet Nebil gerçekten deli 
gibi bir saldıntla salon kapısı
na doğnı yürüdü: 

- Ben şimdi bir otomobil 
bulur, sizi ııötüriirüm, Nebahat 

zereydi. gindi. Sesinde, ellerinde bir tit - Merak etmi§, anne. Ma-
Bu dakikada kapı açıldı: Ye reme hissolunuyordu. demki geldi, biz de gideriz. A· 

ni giren bir adam, Ahmet Ne- - Hava pek fena bozdu. Ka §ağıda bir araba var, değil mi 
bille göğüs göğüse geldi. Bu a rımla kaynanamı almağa gel- Atıf? 
dam, Atıf Cemtit Beydi. Üze- dim Ahf Cemtit Bey, kaynanası 
rinde suları akan bir emper- Bu "karımla kaynanam,, ke- nın kolunu iterek kuru bir :;es· 
nıeabl vardı. Şapkasını elinde limeleri Atıf Cemşit Beyin bir le karısına tek heceli bir ce"; ap 
tutuyordu. Sert bakıtlı gözleri çizgi gibi düm düz duran du- verdi: 
durmayıp oynuyor, zaif yüzübü dakları arasından ıalık çalarak - Var! 
yük bir terslik gösteriyordu. çıkıyordu . Neriman Cemtit Hanım, an 

Herkes, açılan kapıdan ka
rakış içeriye saldırmış gibi sırt 
!arının üşüdüğünü hissediyor
lardı. Retit Beyin koluna mes
tane yaslanarak nazlanan, süz
gün gözile bu salonda bu gece 
kraliçelik taslıyan Neriman 
Cemşit Hanım, birden bire kor 
ku ve telaıla doğruldu. Nimet 
Hanım paytak bacakları üze
rinde toplanarak damadına doğ 
ru yürüdü. Ahmet Nebil bile 
hayretle durakladı. 

Atıf Cemşit Bey herkesi bir 
den selamladı: 

Bonsuvar, hanımlar, bonsu
var efendiler! Böyle ı:ı-iritimi 
mazur görünüz 1 

Herkese bir durgunluk gel- nesine gözlerile işaret etti: 
mişti. Ortada dönen fırtınanın - Hadi, anne! 
kimse içine nüfuz edememişti. Kimse müdahaleye cesaret 
Gözl~r .N~rima~ Cemşit Hanı- edemiyordu. Karı, koca, kay
ma dıkıldı O, bır an taşladık- nana, ortalığa çöken soğukluk 
tan sonra, büyük bir gayretle arasında vedalattılar. 
kendine hakim oldu. Ahmet Nebil, manasını pek 

- Mersi, Atıf. Zahmet et- iyi anlıyamadığı bu hadiaedev. 
mişsin. Sahiden hava pek fena. kendine bir kuvvet buldu. 

Nimet Hanım hemen da- - Ben de gidip bir otomobil 
madının yanına geldi: tutayım. 

- A, yavrum, neye kendine Diye tekrar salon kapısına 
eziyet verdin? Biz burada so- doğruldu. 
kakta değiliz ya! Tabii bu aa- Nemika Sırrı Hanım, Neri· 
ğanak geçinceye kadar bekler- man Cemşit Hanımın yanın· 
dik. dan ayrılan Reşit Beye: 

Neriman Cemşi t Hanım, 
kocasının y~ünµ dikkatle göz (De·v aını va•) 



MiLLiYET CUMXRTESlZl 

Bir 
0

buçuk ~y içinde Illemlekete girecek ve girıniyecek şeylerle 
idhali tamamen menolunan eşyanın listesini neşrediyoruz .. 

M. Grandi 
Dönüyor 

~ı !il ı1 -

Amerikada az kaldı 
suikaste uğruyordu 
VAŞiNGTON, 20 (A.A.)~ 

Aşağıdaki kontenjan listesi Teşrinisani!lin 15 inden 1?1™· ı · 
vel sonuna kadar mütebttdir. Listede hızalarmda (gıremez) 
>aresi bulunan maddeler, memlekete itıhalleri süreti kat'i.yede . . -..ır. Ne 

· :ıenolunan maddelerdıır. t1 11 r Tulfe No Euaam clad 11 M. Grandi, aaat 1,58 de bura
dan müfarakat etımittir. 

Hizalarında (O) görulen maddeler yalnız o ay zarfında mem 
~ketimize bu maddenin gittmiy~ğini gösterir. 

Teşrinisani ve Kanunuevel cedvellerinde göriilen raldcam
a.r o maddenin bu ayın iıkin.d rusfmda ve gelecek ay zarlmda 
nemlcketimize kaç baa. kilo veya tane gireceğini göstermck
ed ir 

farife N• 

478 Akıl<: 
A-Ham 
B - İşlenmiş (mevadı saire ile müre<tt.eıı> wya gayri mü
rettep') 

C - Zikıymet meadin ile mih'ettcp 
479 Mika: 

Giremez 

Giremez 
Giremez 

4 1 A - Levha ve yaprak ballodc 
B - Mamulat (mevadı saire ile mürettep veya gayri mU-
rettep 5 14 

480 Kehlibar ve kara kehlibar (dökme olanlar dahil.dk): 
A - Ham Giremez 
B - İşlenmi§ (mevadı saire ile mürc~ veya mürette,p) O 
C - Zikıymet maadin ile müretıtep O 

o 
o 

481 Pi~miş kil..Je.n ve topraktan mamulat: 
A-Kiremit 
B - Tuğla (adi) 
1 - İnşaat tuğlası 
2 - Delikli tuğla 

i - Döşemelik tuğla aadc 
4 - Döşemelik tuğla boyalı, sırlr, realmll, çiçekli ve ka
bartma 
C - Areş tuğlaaı ve kİ<'emidi 
Künk, boru, dirsek, raptiye, çiçek ea.lanlarr ve tıezylnatı 

91928 286679 
Giremez 

o 158560 

2284 6316 

163 20069 
13618 50169 

mimariye ve inşaata mahsus eair mamulit 104 2808 
H - Toprak kaplar ve evanü beytlye ezcllmle: ldlp, çanak 
tencere, saksı, tabak ve emeali evanl 
1 - Sadeleri 
2 - Cilali, renkli kabartmalı mlizeyyen olanlar 

31 
o 

g 
84 

V - Pipo, lille, heykel ve 1ıqka yerde :rikrolıınmiyan em-
sali sair mamulAt · • . 

4<12 Grafit (Plombajln): 
A Toz veya hamur balil}dO 
B - Pota, lnbik, kapeol n ..ır mamullt 

Çini ve porselen mamulatı 
483 Çini ve po1'9Clenden döşemelik tuila 

A - MUteaddit renkli veya rcaimll 
B - Sairleri 

484 Çini ve p<>rselendeft toba ve a.laıamr 
485 Çini ve porselenden banyo lı:uma v.a. 
486 Her nevi topraktan "" aüzgecl 
487 - Çiniden ve porse!.cnden aofr., tuftlet efYan: 

A - Bir renkli (mevadı saire ile) 
B - Bir renkli (Mevadı saire ile gayri müret•. 
C - İki daha ziyade renkli 
D - İki daha ziyade renkli (eair mevatla) 
H - Kıymetli meadinle 

488 Çini, por.ılen B.lıitı elektrikiye: 
A - Mevadı aaire ile mürettep 
B - MC'Vadı saire ile gayri mürettep 

489 Porselen, mine ve emsali dişler : 
A - Çıplak 
B - Altın ve ~latinli 
C Mevadı saire ite 

490 Sair mamulat 

• 

9 

o 
o 

280 
9722 

454 
6737 

2 

.328 
1 

891 
6 
o 

2 

372 
2818 

94 
5395 

208 
15654 

ı 

490 
33 

2442 
63 
6 

ı40S7 4826 
2978 17284 

o 15 
Girıcmez 

o 
12 

2 
Z88 

~ w1 ~-
~ o o FlL.A.DELFlY A, 20 (A. 

510 Camdan, mineden bonank, eun't gö2 sigara ağrzltfı, gec· 
darı.Irk, bilezik VA. 
A -Çıplak veya mevadı adiye ile mllrettep 179 
B - Ziinymet meadin ile mürettep O 

267 
ı 

l - Sade, boyalı, yaldulr 
2 - Pirinç veya nikel kari( 
C - Sair mobilyalar 
1 - Sade vey3 boyalr 
Z - Yaldızlı , cllllr 

5168 
1968 

o 
59 

3211 
9780 

376 
o C - İnd ve elmu taklitleri (Zlkrymet meadin n •lr me

vat ite mürettep olanlar dahil.dir) , 
Sll Sofra, tuvalet ve salon. yazıhanıe için C§yayi zücaciye (Adi, 

dllz, veya kabartmalt): 

4 7 538 Her nevi d~mirden el aliti 
A - Her nevi teetere 
B-Eğe 

4030 5009 

424 1040 

A.) - Buııün öğiedn sonra 
Nevyorktan avdetle buraya ge
lecek olan M. Grandiyi kabul 
etmeğe hazırlanan ltalyan bat 
konsolosu Marki F errante'nin 
ikametıabı civarında patlayan 
bir boaıba mühim haaarat yap· 
mııtır. Polis, bu bombanın in
fililaru faıiat aleyhdarlanrun 
tetelıbüslerine atfetmektedir . 

A - Altın veya platin ile mürettep Giremez 
B - Giimüt ile mürettep veyahııt altın veya gümüş yal
dıdı meadin saire ile mürettep 

C - Mevadı 9"ire ile mürettep veya renkli veya adi yal-
o 

dızlı 432 
!I -- Mevadı saire ile gayri mürettep 1186° 
İhtar: Kesme ve mahldlk olmadığı hal.de hamuru ve gör
düğü ameliye itibarile mamulatı .nefiseden madut olanlıırın 
resimleri kıymetlerine nazam yüzde yirmi beşten noksan 
olursa kesme ve mahkuk mamulatın resimlerine tabi olur. 

512 Sofra. tuvalet, salon, yazıhane için eşyayı zücaciye (Kes
me, mahkuk) ve başka yerde zikredilıniyen sair kesme 
ve mahkfik eşyayı ziicaciye: 

5 

440 
25400 

A - Altın veya .ptatin ile mürettep Giremez 
E - Gümiiş ile mürettep veyahut altrn veya gümüş yal
dızlı meadini saire ile mürette,p 9 215 
C - Mevadı saire ile müretrep veya renkli veya adi 
yaldı~h 145 

568 
215 
293 · D - Mevadı saire ile gayri müretep 

513 Tıbba, baytarhğa ve laboratuvarlara mahsus camdan 
atatt fenniye ve cihazlar (Taksimatlı limlar ve !A
meller ve saire) 68 

168 
129 
293 514 Müstahzarat ampulleri (Boş) 

515 Tarifenin başka maballel'inde zikredilmiyen mamulatı 
zücaciye: 
A - Altın veya platin ile mürettep Giremez 
B -- Gümüş ile mürettep ve yahut altın veya gümüş 
yaldızlı meadm saire ile mürettep Gicemcz 
C - Me•,adr aaire ile mürettep veya renkli veva adi yal
dızlı 24 

538 
29 

870 D - Mevadı saire ile gayri mürettep 
Her nevi demir ve çelik 

516 Demir cevheri (filiz, minere) 
517 Her nevi demir, kUlçe veya kütUkı 
S18 Köhne demir mamulAtr 
519 Halis çelik 

A - Çubuk, kUlçe, kUtUk 
B-Levha 

520 Her nevi demU-: 
A- Adileri 
B - Bakır, kaly, çinko, nikel, kürıunla ııalvenezli 

521 Raylar 
522 Travera 
523 Demir saç levha: 

A - Adileri 
1 - 3 milınetrc ve yukarı 
2 - 3 milimetreye kadar 
B - Galvenezli 
1 - 3 milmetreye kadar 
2 - 3 milimetreden fazla 
C - Resimli istampalı 

524 - Denıir, çelik tel: 
A-Adi: 
1 - Kutru yarım mlllmett 

2 - Kurru yarımdan fazla 
3 - Bir buçuktan fazla 
B - Galveni.11: 

o 
35000 

'1019 

16000 
o 

474" 

29749 935011 
618 6046 

~·~t,SOl 3194459 
29 1556 

q39841 7497447 
545 2621299 

363190 69702 
106494 640315 

14845 9246 
709883 1482070 

4943 44314 

6024 31 
17265 53925 
876115 12368 

1 - Yarım mllimetreye lı:adaı 
2 - Yarımdan fazla 
3 - 1,5 tan fazla 
C - Al~ın gümUş yaldtzl• 

1613 2350 
163937 29407 
323497 53925 

Giremez 

1 - 16 santimetttye kadr 
2 -- Bundan yukarı S4SZ 7881 
C - Kürek, kazma , balta n. 
D - Ziraatte müstamel alilt 
H - Burgu, cetvel ve emsali 

V - Sair alat 

16436 119267 
4594 3869 
4182 4231 lngiliz veliahh İngiliz 

ticareti için 
propaganda yapıyor 

ı -·Beherinin sıkleti 150 grama kadar 
2 - Beherinin sıkleti 150 gram ve ondan yukarı 
İhtar: Tıbba mahsus alat, aliitr fenniye kısmındadır , 

539 Bıçakçılık e~yası ezcümle: bıçak, kağıt bıçağı kıhç, 
çakı. çatal, knşık, makas, makineli saç mamı, uetra, ma
kineli ustura, tırnak tuvaleti edevatı, fındık kıran, tir-

1581 
2326 

buşon ve emsali: • 
A - Altın veya platin ile mürettc;p olanlar (Kaplama yal-
dızlar dahihlir) O 
B - Gümüş veya bağa ile müttttep 
müş yadızlar dahildir) 

(Kaplama ve gü· 
ı 

C - Fildi~i veya sedef ile mürettep veya altın gümUş 
yaJ.:uzlı O 
D - Nikel, beyaz maden (Plakfon) galUit ile müretteııı 264 
H - Sair mevat ile mürettep veya gayri mürettep 14961 
V - Makineli maks ve usturaların yedek yüzleri 1401 
İhtar: İşbu numarda muharrer eşyanın kamilen altın ve 
gümüş veya yalnız sapları kamilen akm ve gümüt olan-
Jarr kuyumcu maulatına dahildir. 

540 Makineli ustura bileğisi 
541 Çilini;ir mamulatı Ezcümle: kilit, anahtar, kapı, cpencerc, 

mobil ye ve sandıkçılık taktınları ve yayları: 

a 

1145 
7536 

1 LONDRA, 18 (A.A.) - İn 
• giliz mamulatı için Radyo vası 

tasile propaganda yapmak için 
lngilterenin en büyük sanayi 

25 merkezlerinden olan Binning-
2 hama gitmit olan lngiltere ve

liahdi Prens Dögall yolda yaka 
!andığı hafif bir rahatsızlığa 
rağmen dün avdet etmi9tir. P
rens alelade bir yolcu gibi her 
günkü ekspresin birinci smıf 

2 
173 

12047 
604 

vagonlarından birinde seyahat 
etmiıtir. Ona gösterilen yega-

A - Sade • 

1 ne müaaade küçük köpeğini, ağ 
zına ıamnamak için ağızlık tak 
mak şartile beraberinde bulun
durmasından ibarettir. 

47097 4931 
B - Boya!t ve renkli veya bakır, pirinç, nikel alümi
nyom ve saire galvanizli 6343 10961 lngiltere otomobil 
C - Bakır, pirinç, nikel, alüminyom veya sair adi me
vat ile mürettep veya kabartmalı veya gümüş yaldız-
lı 

542 Demir nal (her veni) 
358 
463 

543 Kundura için çivil ve çivisiz nalçalar (mevzu veya merbut 
bulundukları kutu veya mukavaların sıkleti dahildir) 24209 

544 Demird~n şemsiye takımı ve aksamı (değnekleri dahildir): 
A - Sade veya renkli 1269 
B - Mevaddı adiye ile mürettep ve galvanizli 187 
C - Gümü~. bağa, fil dişi, kehlibar veya sedefle Müret-

790 
100 

21613 

2566 
350 

kralının fikirleri 

tep Giremez 

LONDRA, 18 (A.A.) - ln 
giltere otomobil kralı William 
Moris lngilterenin iktısadi va· 
ziyeti haklmıda dün Dudec'de 
irat ettiği bir nutukta son on 
iki ay zarfında lngiliz ticaretin 
de mühim bir terakki müıahe
de edildiğini, cenubi lngiltere
de baılayıp aerian inkiıaf et-

İhtar: Mevadı sairedn olan saplar kendi resmine 
tabidir. 

545 İğneler: 
A - El ve makine iğneleri, diş ve nakış ve örgüler için 
(b.ı•ları yaldızlı olanlar dahildir) 
B -- Toplu iğne, çengel iğne, tığ, çorap şişi, firkete, çu-

654 

valdız ve olta iğnesi 2030 
C - Ca:n, se1Jüloit, galait, sedef, kehlibar bağa, fildişi 
ve diğer adi mevattan başlı ve yahut bunlarla mürete4> iğ
neler 
İhtar: Zikıymet madin ile mürettep olanlar kuvumcu 
eşyasındandır 

546 De!llir kalem uçları 
A - Ucu altınlr 
B - diğerleri 

547 Demir parmaklık 

o 

39 
197 

o 

761 

4474 

mekte olan bu salah cereyanla 
nnm ıimıdi timale doğru teves 
sü etmek istidadını gösterdiği
ni ve yakında eski refaha tok-
rar kavuıulacağrndan emin bu-

2 lunduğunu aöylemittir. 

-
202 

1376 

Gandinin kat'i sözleri 

A Vernikli, yaldızlı 
B - Diğerleri 

LONDRA, 18 (A.A.) -
Hindistan konferansı federal 
teaşkilat kom'teait>in dün ak-

99 şamki içtimamda Gandhi tim
Giremcz , diye kadar gizlediği son fikirle '191 Pırlanta, Felemenk, yahut, gökyahut earı yaliut, zllmrllt, 

firuze, aynişems : 
A-Ham Giremez 525 Dikenli demir tel: 

0 5 A Sade 

548 Demir telden kafesler 
A-Adi 
B - Boyalı, galvenizlı 

549 Demir telden mamulSt: 

100 
1242 

o 
7903 

rini nihayet meydana çıkarmış 
hr. Kendisi Hindistanda reami 
salahiyetlerin ve mea'uliyetle
rin Hintlilere devir ve naldedil 
meaini ulu orta iatemif ve Hint 

B - İşlenmiş 
490 Külçe .:am, .cam tozu ve kırıf 
493 Cam, çubuk halinde 

1288 59 B - GalvenizH 
o 4 526 Demir tel üzeri sarılr 

Giremez 
10946 57861 

494 ş;şe, küçük şişe, damancaıı.a, kavıınoz ve emsali (rengi 
tabii de veya boyalı): 
A - Adileri 
1 - Sade 
2 - Mevadr saire ile mürettep (sepet örgüaU olanlar 
dahil) 
B - Kesme, mahkuk ve müayyen 
1 - Mevadı adiye ile mürettep ve gayri münettep 
2 - Zikıymet meadin veya mevadı nefiae ile mürettep 
(altın yaldızlılar dahildir) 

495 Mücerrit (her nevi) 
496 Döşenı ve dam için tuğla, kiremit ve Jevha (dahilen 

madeni tel ile mücehhez olanlar dahildir) 
497 Pencere camları 

A-Adileri 

55562 85333 

515 689 

20 

Giremez 
Giremez 

23 

7261 28177 

1 - 0,0017 metre kalmlrğmda 43080 19291 
2 - 0,0025 metre kalmltğmda 307687 297296 
3 - Daha yukarı kalınlıkta 3821 40792 
B - Bl:zlu, renkli, dalgalı, çizgıll Giremez 
C - Mineli, mahkuk, resimli, yaztlr (ka.lmlığı ne oJ.uraa ol-
sun) 4 O 

498 Ayna ve mağua camları (GIB.s), (Moh~ '\l'C mukaar 
olaniar dahildir): 
A-Futa11z 
1 - Sathı 2,5 metre murabbaına kadar 
2 - Sathı 2,5 metre murabbaı v• ondat> siya.de 
B -Faatalr 

4208 
o 

1 - Sathı 2,5 metre murabbaına kadar 1198 
2 - Sathı 2,5 metre murabbaı ve ondan ırlyade o 
İhtar: - Bu numarya dahil camiamı üzerinde yazı, resim 
ve ealre bulundu~n takdirde .rüsumu asliyelerine yüzde 
yirmi bet zamolunur. 

4999 Ayna (.çerçeveıiz), (muhaddep ve mukaar olanlar dahildir): 
A - Fastuu ı 
B - Faatah 2152 

500 Ayna (çerçeveli) fasanasız) 
A ·- Çerçevesi ııellüloitten, gilmUş ve altın yaldızlı ma
denden, nikelden ve emsalinden 122 
B - Ağaçtan, alçıdan, ıruıkanadan ve diğer adi meadin-
den ve meva~tan 627 

3943 
762 

393 
2 

62 
484 

175 

200 
C - Çerçeveleri gllmllf, fildişi, bağa, mozayik kakma ve 
emsalı mevat ile mllrcttep olanlar ' o ı 

501 Fotoğraf camr 846 2015 
502 Lamba titeai ı4905 58100 
503 - Abajour, lamba karpuzu, 

A - Şadeleri 
B - Kesme, mahk!lk. müzevveıı 

504 Cam lamba ve fener: 
A Şadeleri 
1 - Makinesiz 
2 - Makineli 
B - Kesme mahkuk 

SOS Muteşehhip liimbalar .(Ampul) 
506 Rantk~n ampulü 
507 Saat camlan 

A - Cep ve kol saatı camlan 
B - Sair saat ve alat camlan 

508 Gözlü!: <:amlaıı 
508 GöLlük camları 
509 l\ 'ôtı bosariye ve fenniye camlaı 

240 
~s 

33805 
330 

37 

o 
46 
64 

1398 
o 

3 
296 
106 

5840 
1 

14 77 
4 1 

37 49 
39-49 

11 7 

A - Safi veya mahlilt ipek veya sun'l ipek ipliği sarılı 
olanlar Giremez 
B - - Sair mev~t ile sarılı olanlar Giremez 
C - Toprak ve su altı elektrik kabloları (Her nevi me
vat ile mücehhez) 

527 Demir ip veya balat (Örgüsünde veya içinde mcvadı 
lifiye olanlar da dahildir) 

528 Demir zincirler: 
A - Gemi ve saire için kaba zincirler (galvanizli, 
boyalı, ziftli olsun olmasın) 
B - Köpek, bisiklet, otomobil zincirleri ve emsali: 

o 19850 

5806 24327 

5960 8117 

1 - Sadeleri 7428 3787 
2 - Bakır. kalay, çinko, nikel, lourşun, alüminyom galva. 
ni :li veya okaitli veyahut boyalı 
C - Saat, gözlük zincirleri ve emsali ince zincirle<': 

276 78 

1 - Adileri Giremez 
2 - Bakır, kaly, çinko, nikel, lourşun, alüminyom gal
vanizli, veya oksitli veya boyalı 
3 - Gümüş yaldızlıları 

529 Her nevi demir boru ve rabtiyelr 

95 
1 

142 
7 

A - "lökıne (Font) .238802 83000 
B - Demir v~ya çelikten 82149 297785 
C -- Her nevi madenle galvanizli 35908 37601 
D - Soba bo,· .ıları ve elektrik tellcritte mahsus borular 
1 - S•de 108 o 

309491 
166 

2 - Galvanizli veya boyalı 29099 
3 - Sll'lı o 

530 Vesaıti nakliye dingili, yayları, tekerlekleri ve tekerlek 
çemberi ve sair aksamı( Otomobiller ait olıınlar otomobil 
kısmındadır). 84527 43454 

531 Demirde'l kaba mamulat ezcümle: Çanak, pota, direk, 
delinmiş ve delônmemiş levhalar, demiryol makasları ve 
·İşa retleri, inşaatta müstamel çatılmış veya çatılmamıt ak 
s3m, betonlarda müstamel kesilmiş zımba.lanmış aaç levk 
!arı, tekemmül etmiş alatı mihanikye aksamından maada 
gemi, demir yol, ebniye ve saire için zikredilmeyn sair 
kaba mamullt: 
A - Cil.ilstz boyasız 
B - HaUlt, boyalr veyahut katran!t veva ealvanizli 

532 Demir çivi: 
A - Adileri 
1 - Tulü yirmi beş milimetreye kadar 
2 - Tulü yirmi beş milimetre ve ondan yukarı 
B - Galvenizll 
C - Nal çivisi 
D - Perçin çivisi 

533 - Demir vida civata 
534 Kalorifer üstüvaneleri 
535 Demir soba, ocak: 

A - Petrol, elektrik, gaz aobalan 
B - Sair soba ve ocaklar 
l - Sade 
2 - Şirli 

536 D•.mir kasa 
537 Demir mobilyc 

A - Yazıhane, dolap. kutu 
1-Sade 
3 - Yaldızlı eırlı 

ll - Karvola, aoıny41 

28294 555259 
234145 1134217 

102671 59549 
277569 265304 

399 3703 
31417 50226 

11850 38284 
141897 633996 
57727 24459 

1243 2579 

64765 32534 
10964 27870 
13930 18904 

.l604 
125 

3134 
4001 

A - Mevadı saire ile gayrı murettep 
B - Mevadı saire ile mürettep . , 

550 - Demir ınensuc:..ı: """ -- ·~ ... 
A Top halinde 
1 Adi 
2 -- Boyalı 

B - Bunların mrunuıat 

!iSl Demir bidon ve fıçı 
A - Adileri 
B - Boyalı galvenizli 

552 Sair hırdavı:t demir eş."' 
A - Adileri 
B - Boyalı, cilalı 

C - Elektrik tertibatlı 
553 - Dcmird<>n sair ince C§ya: 

527 
329 

767 
67 

727 
56 

2134 
122 

25244 46551 
171032 263656 

23588 29208 
31389 71374 

388 889 

kongreai namına bütün askeri 
kuvvetlerle harici itlerin Hint 
kontrolü altma vaz'mı talep et 
mif ve demiştir ki: "lngiltere 
hükUmeti ve İngiliz milleti ha· 
kikaten Hintlilerin baynhahı 
iseler Hint orduaunun Hint 
kontrolü altrna girmesini tabii 
ve zaruri addetmelidirler. Maa
mafıb bu talebim elyevm Hin
distanda bulunan lngiliz kuv
vetlerinin geri almmaamı ta-

A - Gümüş, bağa ve yaldızlr 2 6 zammün etmes.., 
B - Sair mevadla mücettep bakır ve halitası S710 6332 Meşhur bir hırsız 

yakalandı 
İhtar: Bakır hali taları haaseten zikredilmedikc;e bakır 
mefhumuna dahildir: 

554Bakır: 
A - Cevher (minere filiz) 
B - Külçe ve kütük 
C - Toz, talaş ve hurla parçalar 
D - Köhne mamulat (Halilc istimale ealih olanlar nevile-

Giremez BRÜKSEL, 18 (A.A.) 

o 
4 ıı Bura otelleroinden birinde Ser 

ı ge Deleng namında meşhur bir 
mücevherat hırsızı yakalanmıı 

rin~ mahsus rüsuma tabidir) 237 
O tır. İyi bir aileye menaup olan 

bu adam kibar tavırlan, tatlı 
dili ve tık kıyafetile gözüne kes 
tirdiği zengin ademlann itima

dını kazanmağa muvaffak olur 

ve bunlar tarafından davet olu-

( Lis~nin sonıı dnam edecek ) 

Bulgaristanda Hasköy turan klubu 

Buıgariatanda Hasköy kuabumda Türklerden mürekkep bir futbol 
takımı teşekkül etmİ§tİr. Bu taknn senelerce çalıfl!Uf, fakat son zamanlar. 
d!' bruıı o~ncularının memleketimize gelmesi ve bazılarının vefat eyleme-
11 dolay111le duçan zaaf olmutlardr. Halbuki timdi yeniden faaliyete bat
lamıılardtr. 

Y ukanda dercettiiirniz resim bu ıı:cnçleria aon takımlarıdır. 

nurdu. lıte bu ziyaretler eana

smda sirkatlerini ika ederdi. Bu 

hsırsızhklann en meşhurları 

Dieppe civannda mükellef bir 

köıkte ve Guschite namında 
bir ~ilyonerin ltonağmda yapıl 

mııtır. Buradan çalman mücet 

berat birkaç milyon lira kıymE 
tindedir. Delenzin failleri he. 

nüz meydana çıkanlmayan dı 
ha diğer bir çok hırsızlıldarm 
faili olduğunu zannettirece~ 

kuvvetli emareler mevcuttur. 

Londra-Kap hava hattı 
LONDRA, 18 (A.A.) -· 

Londra - Kap hava hattı kanu 
nusaninin yirmisinde açılacak. 
tır. Seyahat 10 gün sürecektir 
Aradaki mesafe 8 bin mildir, 
Bu hat §İmdilik dünyanın en •> 
zun hava seyahatidir 



ı>-DiKKAT 
Şarkın en mühim ve en mqhur 

Mefruşat ticarethanesi 
bütün vesaiti imaliyesinde yeni ve 
mükemmel bir teşkilat icra ve 

daima emsalsiz cins
teki mobilyalarını bu
gtıoden itibaren imkin da
iresindeki en dun fi· 
atlarla mevkii fruhta va.ıey
lemiştir. 
Fırsatlar dairesi dördilncil 

kattadır. 

PSALTi 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

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

KIŞLIK 
Muşamba lastik ve potinleriniz 

Yeni postahane kartısmda 

Lastikçi Hüseyin Hüsnü ve Şeriki 
Ticarethanelerinde hazırlanmııtır. Fiatlar 

ehven ve maktu olup 

Toptan ve parakende satılmaktadır.~ 

~~ııınmımımıııııııımmınıııııııııııııııııııımıııııııııııııııımıııımııııııııııııınımııınııııımıııııııı11111 

= Milliyet Matbaası 
------- İYİ BİR HAREKET -----. -• Dr. İhsan Sami .._. NEFİS VE SERİ SÜRETTE 

YILBAŞl-NIN BİRl-NCI• GONÜ. !stafilokok aşısı 1 
Her nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 

stafilokoklardan mütevellit (er- ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 

KADER genlik, kan çıbanı, koltuk altı muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duva'° 
gişesi sizi zengin edecek ban ~~ k) b""ttı"" ilt has -

çı 1~..-cı ve u n c ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. ----mili• Doktor ALI VAHİT -----.. KADER hklarına karşı pek teeirli bir ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 
gişesi dert ve ılrederlerinizi defedecek agıdır. 

1 
Telefon: 24310 _ 24318 _ 24319 

Y 1 L D 1 Z im-. Divanyolu Na. 189 KADER gişesi ailenizi balhtiyar edecek 

Ç O C U K UNU ~~~~~u~i~~::~v~~::ı:::::n~ae::~n 
Çok besler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme-

NOVOTNi 
Birahane ve Lokantası 
İstanbul Radyo orkestrası 

deki çocuklar için yeğane b!~:~~:::· İçindeki tarifeyi dikkatle 1 Kader Gişesinden 
ıa..-- Deposu: Hasan ecza deposudur, ---~ T A y y A R E y J L B A Ş J 

şefi 

Necip Bey idaresinde 

Diş tabibi Paria Tıp fakültesinden mezun 1 K E Ş İ D E S J N E A İ T 
M R•ı t Cağaloğlu Halk Fırkası karş sında bir bilet alırsanız hayatınızda en iyi ve en faideli bir 

Mükemmel Orkestra 
Meşhur muganni YUNKA 

dahi tagaoni etmektedir. 

Duble bira 20 kuruş 

• 1 a Zeki B. apartıman No. 7 •----·h•a•r•ek•e•tt•e=-b•uı•u•run••uş•o•ı•ur!lls•ı.m•u~1----• 1 Fiatlar teı1zil ec ilmiştir. 

13 "ncü ko orau ı Istanbul Sultan Ahmet Maarif Vekaleti 
Terzilik Mektebi Müdürlüğ""nden: 

Mektebimizde Üç muallime ihtiyaç vardır. Bu muallimlik

lere Avrupa veya Amerikada birinci sınıf bir terzi mektebinden 

mezun olup ayrıca staj yapmış ve muvaffakiyet göstermiş o

lanlar tayin edileGektir. Kendilerine bilğilerile mütenasip üc

ret verilecektir. Talip olanların Evrakı müshitelerile !birlikte 

mektebimiz Müdürlüğüne müracaatları (3936) . 

Jandarma Satınalnıa Komisyonu 
. Riyasetinden: 

Jandarma ihtiyacı için 164 kalenı eczayı trbbiye kapalı 

ıarf usulile münakasaya konulmuştur. Münakasa 26-11-931 
perşembe günü saat 14 te Jandarma umum kumandanlığı le
vazmı müdiriyetinde yapılacaktır. Taliplerin şartname için 
Ankara.da Jandarma umum kumandanlığı başhekimliğine ve 
İstanbulda Jandarma satmaln a komisyonuna müracaatları. 

(3690) • 

Nafıa Vekaletinden: 
50000 adet meşe yol traversi kapalı zarfla münakasaya 

konulmuştur. Müna!kasa 30-11-931 tarihinde pazartesi günü 
saat 15 te Ankarada Nafıa Vok:fileti binasında yapılacaktır. 

Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektuplarını ve müvak
kat teminatlarını ayni günde saat 14 buçuğa kadar münakasa 
komisyonu Riyasetine vermeleri lazmıdır. Taliplerin Ticaret 
odalarında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa 
şartnamelerini iki lira mükaıbilindc Ankarada Nafia Vekaleti 
İnşaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlü
ği\nden tedarik edebilirler. (3727). 

KADIKÖY MALMODORLOCONDEN: 
Zühtü Paşa mahallesinde Fener caddesinde Aya Yani ki

.isesi ittisalindcki 50 No. 1ı Gazinonun ıbir senelik icarı 15 Teş
rinısani 931 tarihinden itibaren ylım gün müddetle müzaye
deye vazedildiğinden taliplerin 5 Kanunuevvel 931 cumartesi 
günü saat on dörtte 18 lira pey akçelerini hamilen Ka:drköy 
Malrnüdiriyetindeki Müzayede ve münakasa !komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (3839). 

1932 ' ·~· . . 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiye .000,00< 
1 

" 400,00C 
1 .. 200,00( 
1 

" 150,000 
l .. 100,000 
l 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,000 
1 

" 15,000 • 100 Jfükalai (1,000) 100,000 
100 " ( .. ) 100,000 
100 

" ( .. ) 100,000 
100 

" ( .. ) 100,000 
5 tkramıye f 10,000) 50,000 
5 " (8,000) 40,000 
6 .. . (5,000) 30,000 

15 • . (3,000) 45,000 
60 " (2,000) 120,000 

200 
" (1,000) 200,000 

5,000 Jtmorti ( 100) 500,000 -5,700 

Profesör Muavinliği TaJini ilanları 

Ankara Hukuk Mektebi Selimiye ve Tophane askeri 1 

fırınlarında istihdam edilmek-
Müdürlüğünden: üzere kapakcı 2 kesici 2 tıezgah 

1 - Ankara Hukuk Fakültesine bir Huku'ku Hususiye Pro- tar ve hamurkar ihtiyacı var
dıır. Taliplerin hüsnühal ve as-

fesör Muavini tayin olunacaktır. kerlikle alakası olmadıklarma 
2 _ Profesör muavini ücreti 100 liradır. Mektepte yemesi ve d . 

1
. k 

1 
k 

f ·· · · of ·· 1 .. - .. k d" · aır po ıs mer ez menıur u ıa 
yatması müımkündür. Pro esor muavını pr esor ugu en ısıne mdan 

1 
akla "k 

1 1 
be 

·· ·r-- ı r aac nvesıaara ' 
münhasıran meslek ittihazına mecbur~ur. ~ofesor muavın ı~ı raber 22; 11; 931 tarih pazar gü 
bir mektepte haftada dört saati geçmıyen bır dersten başka bır nü sat 14 de III. K. O. lıeva
vazife ile uğraşamaz. zım müdürlüğüne muracaat-

3 - Profesör muavini imtihanla tayin olunur. İmtihan Hu- lan. (573) (3937) 
kuku Medeniyeden kendisince hazırlanacak bir mevzuu yazı ile 
izah ve müdafaasını ve bunun kaıbulünden sonra Hukuku Me
deni yeden, Hukuku Ticaretten, Hııklılı: muhakemeleri usulün
den ve Roma Hukukımdan aşağıdaki !beşer sualin birinden bi
rer şifahi ders takricini tazammun eder. Her dersin müddeti el
li dakikadır ve alenidir. 

4 - İlk imtihan 14-1-932 perşembe günü Yll'Pılacaktır. 
5 - İmtihana girmek için Tüıık olmak 25-den aşağı ve 35 

ten yükarı yaşta olmamak ve bir Garp lisanını iyi bilmek ve 
Hukuk mezunu olmak şaırttır. Türıkiye ve bir Garp Fakültesin
den mezun olanlar yalnız bir yerden mezun ıolanlara, Hukuk 
Doktorları lisansiyelere tercih olunur. İki Fakülteden lisansiye 
bir Fakülteden Doktor olanilar gibidir. 

Hukuku Medeniye Sualleri: 
1-Şahsiyet.2-Ail~.3 -- Ölüme bağlı tasarruflar, 4- Mahdut ay 
ni haklar, 5 - Uıkut 'kavaidi umumiyesi 

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

netler. 5 - İcra sistemleri. 
Hukuku Ticaret: 
1 - Şirketler ve Limitet Şirketinin Anonim ve Kollektif 

Şirketlerile mukayesesi. 2 - Rehni ticari. 3 - Hesabı cari mu
kavelesi. 4 - Donatanın mesuliyeti ve bunun kanunla ve muıka
veleile tahdidi ve tatbikatı. 

5 - Büyüık avaryanın mümeyyiz vasıfları ve nazariyeleri. 
Roma Hukuku: 1 - Justinianus devrine kada11ki inkişaf saf

haları. 2 - "Legis actiones" !erin rolü Hukuki ehemmiyeti, ne
vileri. 3 - ~Dominiumıı ve «Bossesioıı ya dair telekkilerdeki 
tahavvüller. 4 - «Obligati-0» hakkındaki esaslaır. 5 - «Succes· 
sioıı ve «Hereditas» kanunlarını tanzim eden esaslar. (3958) 

Devlet Demiryollara idaresi ihinlai'ı 

515 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin kapalı zarfla münakasa
sı 9 birinci kanun 931 çarşamba günü saat 14 te idare merkezin
de yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa vezneleTinde 
beşer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (3909). 

Nafia vekaletinden: 
50.000 adet meşe }"Ol ve 960 adet meşe makas tıraversi 

kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 12-12-931 tarihinde cumartesi günü 15 te Anka

rada Nafia Vekfileti binasında yaıpıla<:aktır. Münakasaya işti
rak edeceklerin teıklif meıktuplarını ve muvak>kat teminatlarını 
aynı günde saat on dört buçuğa ·kadar münakasa komisyonu 
Riyasetine vermeleri lazrrndır. Taliplerin ticaret odalarında 
mukayyet bultınmalaın şarttır. Taliplerin münakasa şartname
lerini iki lira mukabilinde Ankarada Nafia Vekaleti İnşaat dai
resinden, htanbulda Haydarpaşa Liman Mü<lürlüğünden teda
rik edebilirler. (3933). 

Hukuk Talebesi Cemiyetinden: 
İstifa eden Kongra divanı riyaseti birinci ve ikinci reislik

leri için yeniden intihap yapılacağından aza arkadaşların 

23-Il-931 pazartesi günü saat 15 te eski Türkocağı binasını tes
' riflcri rica olunur. 

* * * 
Maçka silah deposunda mev 

cut köhne eşyanın satışı a!leni 
münakasa ile K. O. 3. SA. 
KOM. da yapılacaktır. ihalesi 
22/11/931 pazar günü sat 14 te 
icra edilecektir. Taliplerin şart 
ihaleye iştirak edeceklerin de 
rile komisiyonumuza muraca
nameyi almak Ü2'Cre her gün ve 
atları. ( 505) ( 3561) 1 

1 
Askeri fabrika· ı 

ı lar ilanları 

As4ceri fabrikaılar Umu.uı 

Miidıiirlüğü için ücretle istih
dam olunmaık üzere Türkçe
den Almancaya ve Almanca
dan Türıkçeye mUkemmelen 
tercümeye mU'ktediır (Almanca 
ile bet-aber Fransızça !bilenler 
tercih ıolunur) bir tercümana 
ihtiyaç vardır.' Şeraiti Iazime
yi haiz olan talipler vesiıkala
n ile ibizzat veya bilvasıta u
mum müdürlük Zat. İşleri Şu
besine müracaatları. (3849) 

(5518) 

* * * 
"Yetmiş yedi kalem 
elektrik malzemesi" 

Yukandaiık malzeme ·kapah 
zad ile 21-12-931 de saat on 

dörtte ihalesi yapılacaıktır. Ta
liplerin şartname iç1n he«" gün 
ve münaıkasaya gi.rmeık için de 
o gün teminat (teklifat) ile 
müracaatı. (3840). 

' MARltA 

HUTCHIHSON 
En aaf?lam 

.__..:L:::;;Aıttl k lerldlr 

epo •e aceıı as• 
Moreno Algrantl 
lstanbul Sirkeci Yeni Haa ~1 

.____.._nc....m-r611 arkasınp;;d•;;.I _ __. 
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== ~ Muallim Mubahat Bey tarafından 
-
= 

Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 
= -= 
= -- . Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 
- Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. . 
___.: 

== Tevzi mahalli: Milliyet Matbaasr. 

SEYRlSEF AIN 
Merkez accnta: Galata Köprü ba· 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade ban 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 22 Teşri
nisani Pazar 14,30 da Ga

lata Rrhtımından. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURlYET) vapuru 

23 Teşrinsani Paza·rtesi 
17 de Siııkeci Rıhtımın
dan hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ün'Ye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Mapawiye gidecektir. Dö 
nüşte, Zonguldak yqktur. 
Of, Sıüanene, Göreleyede 
uğrayacaktır_. ----

-PlRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMlR) 24 Teşrinı;ani Sa
lı 10 da Galata Rıhtı· 
mından. 

Edirne Pirinci 
Muhtelif cinste Filibe tohumla

zmdan Ed1rne'de yetiştirilmektedir. 
Bombay, İtalya pirinçlerinden daha 
enfe<s ve yerli pirinçlerin en lezzet
Hsidi.-. Fener'de Balat caddesinde 
46 No lu (Mehmet Karabekir ve şü
rekası) Çeltik fabrikası depolarında 
satılmaktadır. Telgraf adresi: ktan 
bul Kabar TeL 20732 

Türk Tayyare Cemiye
tinden: 

Bursa Tayyare Sineması bi
nasına lazım olan ıkoltuk, san
dalye ve levazımı verıneğe ta
lip olacakların 20 Teşrinisani
den itibaren Ankarada Türlı: 
Tayyare Cenıiyeti Merkezine 
müracaat ederek şartname ve 
pılanlarmı almalaın ilan olu
nur. (3953), 

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

vibanesi. Karaköy, büyük maballebi 
ci yanında 34. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire
sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder. Telefon: 
İstanbul 22398 

Ineholu postas 

Anadolu 
vapuru Salı 

24 T. sani 

günü akşamı Siııkeci Rıh
tnnmdan hareketle (Ereğli, 
Zongıuldak, İnebolu, Evre
nye ve İlişe) iskelelerine 
azimet edecektiır. 

BiKKl T: ~::i~!~ iE 
nacaktır. ' 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 25 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Sir 
keci Y clkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

SADIK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

~~MtU flNlB 
2~a;~:~ni r 'z 18 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtrrnından hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayn1 
iskelelerle Görele ve Ü
nye ' ye uğrayarak av
det edecektir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

Do.ıdor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad

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

Sıra numarasını beklememek m Beyoğlu 2797. J 
Saat: 14 - 18. isteyenler, kabineye müracaat ~= _ 

la veya telefonla randevu aı .. 1 ................................ --········-.......-

malıd1Tlar. MiLLiYET MATBAASI 


