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Kaçakçı 11 ğ a karsı tedt?ir •• t;>ahiliye vekili kaçakçllık 
vaziyeti hakkında- mUhım· bır rapor haz.ı-rla·maktadır 

1 ngiliz parliiınentosu, ittifaka ya• 
lıın bir ekseriyetle, bükfuoete idha
lat ve ihracat araoındaki müvazene
~i leınine matuf tedbirler itlihazJ i
çin lazım gelen salillıiyeti verdi. Ge.. 
Çen cuma gününden beri mer'iyete 
80Çen bir kanuna göre, hükumet ma 
ı:rı.:ıı veyahut yarı mamul idhalat eı
Yaoı üzerine yüzde yüz gümrük res 
llıj vazedebilecektir. Kanunun kabu· 
lii İle gümrük resmi derhal tezayüt 
Obniyor. Ticaret odası idhalatı ta
!tiP edecek ve herhangi maddenin 
•dlıaJi normal haddi tecavüz ederse, 
0 ınadde hakkında gümrük remıini 
tatbik edecektir. · 

Bu suretle resme tabi olabilecek 
llıaddeler arasında baılıcalan ıunlar 
dır: Kömür, cam, fenni alat, fotog· 
•atçılık ve gözlükçülük a:ı.&tı, ...at, 
•lt ktrik alat ve cihazı, makine, tah
tadan mamul eşya, mobilya, iplik 
~llıa§lar, boya, kağıt ve karton, de
" nıamulatı. lastik ve kavuçuk eıya, 
~nt02i e§Yalar, kürk, opora müteal· 
qk eşya ve oyuncaklar. 

Kanun, bu idhalat eıyası üzerine 
doğrudan doğruya gümrük resmi 
laı-hetmemekle beraber, bükUınetin
lerilen salahiyeti istimal ederek i:za 
illi tarifeyi derhal tatbik edeceği §Üp 
heaizdir. Liotenin tetkikından anla· 
frlacağı üzere, bizim ihracat etyamız 
"' doğrudan doğruya alakadar bir 
•~yet yoktur. Biz lngiltereye bu 
;ı1aları ehemmiyetli mikdarlarda 
"'"'ç etmiyoruz. Şimdililı bize ola
tak tesir cihan iktısadiyab üzerine 

Çy~Pacağı ıılrislere münhasır kalıyor. Unkü lngiltere gibi büyük bir piya 
•anın ansızın tahdidi, esasen fazla bi 
llıayenin tazyikı altında §irazesini 
lı.ıyf>etmiı bulunan beynelmilel tica
t"li daha ziyade darlaıtıracaktır. Me 
~ô. lngiltere tahdidatmdan en ziya
• ınüteeosir olacak memleketler ara 

;"'da buhınan Fransa, buna kar§ı 
edbir olmak üzere bazı idbalat qya

•ı Üzerindeki gümrük resmini arttır
lllıı ve bazı qyayı da kontenjanı u
Luluııe tabi tutınuıtur. Yumurta da 
t U eıya anıomda bulunduğundan, 
>ıııısaya yumurta ihraç edemiyo

~Z. Binaenaleyh lngilteredeki tab
~dat ıimdilik bizi dolayısile alaka
_, ediyor. 

ııı_:'\ncak lngiliz tahdidatınm ma
. m ve yan mamfil eıyadan sonra 
~mat mahsulatı hakkında da tatbi-

Kaçakçılık dehşetaver bir şe.kilde 
memleketin içine yayılmıştır 

Cenup hudutlarımızın gerisi bilhassa bu kaçakçılı
ğın yuvasıdır. Husule gelen zararlar pek büyüktür 

Ta Akdenizin şark sahillerinden başlı yarak Türkiyenin 
şark hudutlarına kadar geniş 

bir saha üzerinde kaçakçılık şebekesi pusu kurmuştur 
ANKARA, 23 (Telefon) -ı 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B. 
cenup vilayetlerimizde yapmak 
ta olduğu tetkikab hakkında 
bir rapor hazırlayacakbr. Bun
dan başka Şükrü Kaya Beyin 
memleketimizde kaçakçılık va
ziyeti hakkında hakiki bir gö
rüşe müstenit bir rapor hazırla 
ması da mukarrerdir. Bu rapor 
kaçakçılığa mini olmak için 
alınması lazım gelen tedbirleri 
tesbit edecek olan komiısyonun 
mesaisine esas teşkil edecektir. 
Dahiliye Vekilinin bu raporunu 
tamamlamak maksadile ceııup
taki tetkikatını ikmalden son
ra avdetle lzmiıre giderek Akde 
niz sevahilimizde de tetkikatta 
buhmması kuvvetli bir ihtimal 
dahilindedir. 

Dahiliye vekilinin Digarı
hekirde tetkikatı 

DIY ARIBEKIR, 22 (Husu
si muhabirimirzden) - Dahili-

Frat üzerinde inşa edUen büyük demiryolu 1ı6pr1JsiJ Dahiliye Vekili 
tarafından tetkik edfüyor. 

ye Vekiii Beyle refakatindeki 
heyetin Diyarıbekirde temas et 
tikleri itlerden biri de kaçakçı
lık meselesi olmuştur. Cenup 

hududumuz arkııunnda ekseri
yetle Ermeni kolonileri tarafın 
dan idare edilerek kı.ırulmu§ o-

( Devanu 7 inci sahifede) nıevzuu bahiatir ki, o zaman ihra-
:abrnız doğrudan doğruya müteessir I •• ........... , ... ,...,, .. ,...,,,..,,..,,..,,.,...,,...,,..,,...,,..,,...,, ................. , ............. , ....... •••• •• •• •• •• ••· .,. .. ,..,,..,.,.,.,.,..,, ... , • ...... • .. • u • • u • ,. • • • • • .. • • u • • • • • • • .. 
•lacaktır.lngiltereye yaptığımız ibra 
<at aııağı yukan, umumi ihracatımı
~ YÜzde on nisbetini tutuyor. Bu 

. acat qyuı arasında da kuru ye
ııu,, yün ve pamuk gibi lngiltereye 
raPbğnnız ihracatın kısmı küllisini 
~kil eder eıya vardır ki, bunlar, in 

12 döminyonlarmda velngiliz müa 
~lekelerinde de yetiıiyor. lngiliz
..,. döminyon mahsulatı baklanda 
~~ gümrük tarifesini tatbik etıneye 

Ticaret odası dün fevkalade bir 
içtima yaptı ve 

..,erine nazaran, bu memleketlerin 
~•ulitı bizim mah•ulatnnıza ter
:h edilecek demektir. Bu, unayİ 
O ""1leketlerini mutazarrır etmez. 
, ll_!ann zararları olu olsa, zirai mah 
~ltıt hususundaki tercihe mukabil 
llı•llıinyonlarm da lngiltereye ma
~ ili etya için bir tercih vermelerin
d;; olabilir. Fakat lngilterenin kendi 
lıaı, ll>İnyonlarıdaki ziraat mahsu!Qb 
Ilı kıda bu kadar büyük bir tercih 
k"";'nelesi birinci derecede bizim gi
} ~aat memleketlerini alakadar e-

bir beyanname neşretti .• 
Ihtikarla şiddetle mücadele edilecektir. Gümrükte 

hileli bir iş meydana çıkarıldı. 

ihtikar yapanlar hemen mahkemeye verilecekler, ağır 
cezalara < a ptırılacaklardır. Memlekette 

\ttr. her hangi nevi eşyanın eksilmesine ihtimal yoktur 
Yeni kararnamenin ve kontenjan 

listenin neşri üzerıne h5.sd otan vazı
yet c:tıün bJraz daha inkişaf etmiştır a 

Uün, yem şekuo tesırıeri aana ıyİ 
goruJebıtouş ve bu mevzu etrB.i·ında 

aaba İ&abet1İ kararlar vermek kaDıl 
oJmuıtur. · 

Kararnamenin ve kontenjan liste 
nin memkketın en muhim ticaret 
merkezi oaan ıehrimizae tesir•erını 
tetkik eden l ktısat v~kıileti ticaret 
müoteıarı Hüsnu Beym de iturakde 
dün ·1 ıcaret odasınca Oda meellsı 

azası mühim bir ıçtıma yaptılar. Bu 
içtima, muhakkak ki Tiırk tuccar1-
nın, Türk iktısa<Iİyatını korumak i
çin ve onun insicamını bozmak iıte
yenlere karıı en büyiık hareketi el
muıtura 

. Oç saat devam eden bu İçtima 
çok hararetü çok heyecanlı oımuı 
ve muhtelif hatipler söz almııtır. 0-

. darun muhtelif ,ktisas şubelerinin 
· teflerinin tetkikata istinat eden in
tibalan da dinlenmiştir. 

Meclia azalan mevcut vaziyeti 
büyük· bir hassa&İyetle mütalea et· 

li l!'gi!tere bizim mühim bir müıte-
1 ~zdir. Fakat aynı zamanda biz de 
~ "wterenin müşterisiyiz. Ve lngilte 
~· olan idhalat ihracat müvazene
t" ~ lqilterenin çok lehinedir. in
" Utereden idhalatımız hazan lngilte
$•ye aptığmuz ihracabn iki misllne 

1~kınıtbr. :Vaziyet bu merkPzde ik~n, 
1~di lngiltere, bizden mübayaa et
J:ı he$ mi)vonluk kuru ye,,., \ ... ini, 
ı rt ınilyonluk yününü, bir milyon• 
: ~uğunu, derisini ve tütününü 
Ilı .IDiııyonlardan almağa karar ver
... ~&e, biz, 30 milyonluk mübayaatı
ı;:ın ıon kararname ile tahdit edi
•L rnikdanm bile lngiJtereden satın 
.....,akla naıd devam edebiliriz. 
~ıı~iliz İmperatorluğu ıimdiye ka
la.... ~ır devlet değil, dünyan!" her 
.~'Utna yayılnnt bir memleketler 
~ınuası idi. lngilter.,.ıe "serbP•t .ti. 
İle t uıulii cari oldull>a, lgiltere 
lııjj döminyonlan · arasındaki ikVsadi 
.ı_;naaebet, diğer memleketleri alaka 
J eder bir mesele değildi. Eğer 
~••p.h Chamberlaine'in rı;yası halci
" te dolap eder de dağllllk dömin
• 0 nla "kt eli b" '"""' halin. • lir ~ r 1

4 
• ısa ı_ !" . ~uı e_ ge • mitler ve neticede yeni kararname .. 

ıai. ıı:~ı. unpe~torlugu'! _ manzarası nin memleket ihti;!'acatım karşılaya
~ ~egııe.cek. .. Fakat ~r!'torluk cal< §ekilde olduğu neticesine var
~cındeki . ~u11:ranm · lngıltereye -mıflardır. Türkiye iktıudiyatım ko
\> e b ol~n .vazıyeti ~e_çok değişe~ek. · rumak yolunda yapılan bu hardı.etti 
~ rn ":. ıstibale~e ~·~le ol?.?. ti~- istismar ederek kendi menfaatleri 
l~il uvaze.nesı de • gosterdigı gıbi, lehine istlİade etmek itiyenler aley
lı;i· tere kardan zıyade zarar ed!'- bine muhtelif aza heyecanla söz söy 

.... • 1 d" )emı§ er ır. 
........ Ahmet ŞOKRO · Neticede Türk müsteblikine bir 

--·-- tebliğ neıredilmiştir. Odada bugün 
M, Grandi toptancı tüccar bir içtimaa davet e-

dilmittir. içtimada bu zevata Oda
~ NEVYORK, 23 (A.A.) _ . mn tebliği tefhim edilecektir. 
"ıı • Gr~ndi üç gün kalmak üze- Alclığmuz maliimata nazaran 0-

Vaşıngtona dönmüştür. (Devafnı 7 nci sahifede) • 

Halka Beyanname 1 
Endişeye düşmemek ve mücrimlerin 

ihtikar yapmasına 
vesile vermemek lazımdır. 

Ticaret odasından tebliğ edihni,tir 

Ticaret ve Sanayi Odası meclisi bugün fevkalade olarak top-) 
lanmıştır. Bu içtimada memleket iktisadi-yatını korumak için hüku
metçe kabul ve neşredilmiş olan kararnamenin tatbikine ait olan ba
" hususlar görü,~ülmüştür. 

lçtimada, istanbul'da bulunan lktısat Vekaleti Ticaret müste
şa11 Hüsnü Beyefendi de hazır bulunmuştur. 

Hükumetçe ittihaz edilen tedbirlerin isabetinde ve gerek top
tan, ve gerek perakende ticaret sahalarında pahalılığı icabettirecelt 
hiç bir sebebiticari mevcut olmadığına ve memlekette balen mevcut 
olan ve yeniden listeler mucibince idhal edilecek olan emvalin mem 
leketimiz ihtiyacatına tekabül edecek had ve miktarda bulunduğuna, 
ne§Ted•len ve edilecek olan listelerdeki miktarların memleket ve 
halkın ihtiyaçlarını tazyik edecek surette olmadığında Ticaret ve 
Sanayi Odası rr:eclisi azası temamile müttefik ve mutabık bulunmuş 
/ardır .. Maamafıh. n';'mleket dahilinde bu vaziyeti kendi hususi men
faatlerı namına ıstısmar etmek ve bundan istifade eylemek istiyen 
bazı ihtikarcılar olursa Ticaret ve Sanayi Odası bu gibiler hakkın
da Odalar kanunu ile Ticaret kanununda mevcut ahkam dahilinde 
kanuni seliihiyetlerini istimal ey/iyecektir. 

Meclis bu kat'i ve sarih kanaati toptancı ve perakendeci ticaret 
erbabımıza ve fabrikecılarımıza dahi ibMğ etmek üzere kendile·rile 
ayrı, ayrı içtimalar yapmağı muvafık bulmuştur. Bu içtimalar ya
rın ve miitezkip günlerde lstanbuJ Ticaret ve Sanayi Odasında ya
pılacak!ır. Müşteri ve müstehlik olan halkımızın iiatlerin pahalıla
şacağı veya Jhtiyacatımızı temln edecek olan maddelerden her han
gi birinin piyasalarda nedret kesbedeceği veya bulunamıyacağı hu
susunda katiyyen tereddüt ve endişeye düşmelerine mahal olmadı
ft rnI da muhtereı~'1 halkımıza beyanı bir vazife addederjz, 

Başvekilin 
Seyahati 

İsmet Paşa muayene 
edilmek 

maksadile geliyor 

. . 

Yeni vergi layihası 
üzerinde tetkikat 

Maliye Encümeni, kanun layihası 
üzerinde cüz'i tadilat yaptı 

ANKARA, 23 (Telefon
la) - Başvekil ismet Paşa 
muayene edilmek maksadi- Bütçe encümeni tetkikata bugün başlıyor 
le bu akşamki konvansiyo-
nel trenine raptedilen busu ANKARA, 23 (Telefon) -
si vagonla refakatinde kale- Maliye encümeni yeni vergi 
mi mahsus müdürü V edit kanun layihası üzerinde bugün 
Beyle Neşet Ömer Bey oldu tetkikatını ikmal etmiş ve cüz'I 
ğu halde lstanbu~a hareket tadilat yapmışbr. Yann bütçe 
etti. Başvekilimiz .ReisiCüm encümeni layihayı tetkike bat· 
hur Hazretlen namına kati layacaktır. Layihanın cumarte 
bi limumi1eri Tevfik Bey ta- si Meclis heyeti umumiyesinde 
rafından ıeşyi edilmiştir. .müzaker~i mukarrerdir. Bu 
~edis Reiı&i Kazım Paşa;· münasebetle Başvekil ile : lkb-
l:leyeti Vekile erkam ve · sat ve Maliye vekillerinin bu • 
meb'usla~ lsinet Paşaya iy:i ·mevzua münhasır olmak üzere 
bir seyahat ve şifa temenni- _ 'beyanatta bulunmalan muhte-
sinde bulıinmuşlıirdır. Is- :melı;lir. Lifyiha aynı gün kamı-
inet Paşa, ağlebi . ihtimal niyet liesbetti-ği takdirde der-
perşembe veya cuma günü 1 bal .Reisicij.mhur Hazretlerinin 
fitıtnbuldan dönecektir. . · ,tasdiklerine arzolunacak ve pa ____________ _. ! zar günkü Resmi Gazetede nq 

Üç 
Ayhklar 

.· 

Ba defa da tehacüm• 
meiJdan verilmeyecek 

Eytam, eramil ve mütekaidi-
nin üç aylık maaşlannm itasın
da tehacüme meydan verilme
mesi ve herkesin gününde maa§ 
!arını alması için maat mahalle 
rinde sabah saat sekizden itiba 
ren numara tevzi edecek bir me 
mur bulundurulacak ve her ke
se bu arra numaraaile maaılan 
nı alacaklardır. Ne suretle 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Doktorların 
Kazancı 

Teflfik Salim Paşanın 

t•krar An· 
karaya gitmesi muhtemeli 

Etibba muhadenet cemiyeti 
heyeti idaresi dün Dr. Niya
zi ismet Beyin 
riyaseti altında 
mutat içtimamı 
aktetmiş vebazı 

meseleler görü
şüldükten son
ra, doktorlann 
kazanç vergile
ri meselesi de 
mevzuu bahse
dilmit, doktorla 
rm hukukunun T. SALIM P!j. 

1 müdafaası için etibba odasmm 
J nazan dikkatini celbe karar ver 

1 

mittir. Doktorlann kazanç ver 
gisi hakkındaki noktai nazarını 

1 

müdafaa iıçin Etibba odası he
yeti idare reisi Dr. Tevfik Sa-

1 

lim Paşa evvelce bir layiha ha
zırlamış ve bir_kaç ay evel deAn 
karaya giderek layihasını mü
dafaa etmişti. Bu husustaki mü 
zakerenin bu devrei. içtimaiye
ye talik edilmiş olmasına ve bu 
defa Millet Meclisinde keyfiye
tin müzakere edilmek üzere bu 
lunmasına binaen bir çok dok
torların kazanç vergileri hak
kındaki arzulannı müdafaa için 
Tevfik Salim Paşanın tekrar 
Ankaraya gideceği zamıedil
mektedir. 

1 ••••••• 

Kar mı 
Yağacak? 

Dün de hava soğuktu. Yeşil 
köy hava rasat merkezinden al
dığımız maliimata göre bugün 
kar yağması muhtemeldir • 

"re~ilecektir. Bu suretle kanu- Cumartesi Kibtli ~ layiha lı1U.JUatta 
nun bir kanunuevvelde meriye- Meolist• inbat vormesi ıu~eme/ ola.ıı 

le girebilmesi temin olunacak- .Maliye Vekili ABDOLHALlK BEY 
hr. 

Her Türk, Türkiye 
malı kullanmalı 

Büyük Millet Meclisi reisi Kazım 
Paşa Hz.nin millete beyannamesi 

ANKARA, 23 A.A. - B.M. Mec birçok aile babalarının, bu tasarruf 
)isi ve Milli iktisat ve Tasarruf Ce- edilmi§ servetlerle bir okka ekmek 
miyeti Reisi K.azmı Pa[IB Hazretleri, bile alamadıklarına talıit olclulı, Bu 
ınillete hitaben §U beyannameyi neı- fecaatli akibetten Türk milletini ko
retınİ§lerdir: rumak için, daima ilersini gören hü-

"Vatanda§; Türk paraıımn kıyme küme timiz, sırası geldikçe her lüzum 
tini koı·umak borcumuzdur. Parala- lu tedbiri almakta geçikmiyor. 
nrun kıymeti ufıra düşen milletlerin itte, (Memleket iktısadİyatım ko
ne acı akibetlere uğrad:klarım bili- ruma kararnamesi) bu lüzumlu ted
yoruz. Otuz krrk sene!. k bir çalııma birlerin en :ebemmiyetlisidir. EiJ:or 
sayesinde biriktir~ikleri paralarla ih hükiimetimiz böyle bir tedbir alma
tiyarlıklarım rahat rahat geçirebile- saydi, ithalatımızla ihracatımız ara
celderini, çocuklar1na sermaye ve ci- sındaki müzmin açı~ de~ etseydi, 
haz temin edebileceklerini ümit eden . (Devamı 7 ncı sahifede) 

Hariciye Vekilin.in 
mühim beyanatı 

Tevfik Rüştü Bey son alınan 
tedbirleri izah ediyor 

Zengin memleketler de aynı tedbirlere 
müracaat vaziyetinde kalmışlardır 

Hariciye Vekili Tevfik Ril§
tü B. "Joumal D'Orie:nt,, in An 
karadaki muhabirine hükUme
tin son aldığı iktıaadi tedbirler 
etrafında beyanatta bulunmut· 
tur. Tevfik Rüştü Bey bu be
yanatında diyor ki: 

- Harb~ sonundan beri 
dünya politikasında ehemmiyet 
li tahavvüller oldu. Dünya iktı· 
ıat buhranı, müthiş §Ümulü ve 
genişliği, pek çok akai tesirleri 
erazi, hudut, müstemleke ve sa 
ire gibi diğer meseleleri ikinci 
planda bıraktı. Bugün devlet
lere ticareti, ziraati, sanayü ve 
maliyeyi idare eden daireler po 
litikalarmı telkin ediyorlar. Biz 
bugün komşu bir memleket nö Tevfik Rüştü Bey 

betçisinin hududumuzu geçmit etmesidir. Çünkü bu mallan 
olmlasından korkmuyoruz. Kor parasını vermek ı~lazıımdır. E
kumuz ecnebi mallarının ölçü- ğer buna m\tkabil bizden mah-
nün fevkinde pey.asamızı istila (Devamı 7 nci sahifede) 

> 



2 

Tarihi ve Si_qasi Tefrika: 9 

Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Ecljrne Meb'usu 

M. Şeref 

MiLLiYET SALI 24 TE§RJNISANl 1931 

HARöCT HAB~RLER 1 

Mançuriye bir tahkik 
komisyonu gidiyor 

Romanya ve 
Moratoryom 

-

- --·--

. ' ·.. -~ ... ~ .. 

İstinaf mahkemeleri
teşkiline doğru • 

nın 
Bey Mecliste 

haykırıyor 
Ali Şükrü 
mütemadiyen 

Tevfik Rüştü Bey Ali Şükrü Beye 
Mamafih Japonlar bu komisyonun 
bir şey yapacağını zannetmeyorlar 

Romanya moratoryom 
vaziyetınden 

çıkmak isteyor 
BÜKREŞ, 23 A.A. - l<Abinede 

tadiıat icraıı, mevzuu bahistir. Zira
at ve hariciye nazırlannın deği.ıdiri· 
leceği ıöyleniyor. Bu nezaretlerden 
biri için cloktör lupu'nin ismi ileri 
siiriilmektedir. 

Adliye Vekaleti yeni bir teşkilat 
kanunu lay"hası hazırlıyor cevap yetiştirmeye çalışıyor 

Bu temizleme iti rast gele 
yürüyen müteferrik, nizam
sız, raptaız, inzibatsız çete teı
kilitına bırakılamazdı. Bir hü
kumet, tam ve kamil teıkiliti
le medeni dünyanın kartııında 
Türk davasını müdafaa edecek 
bir hükiımet lazımdı. 

Mustafa Kemal Pqa evveli 
bunu kurdu. Orduyu bu suretle 

•devlet ordusu haline getirmek 
istedi. Yoksa başı bozuk, dev
şirme ve uygunsuz bir toplan
tıya ordu denilemez, onun bir 
nymeti olamazdı. 
Teşkilatı asiye .~ nuna 

Bunun için Büyük Millet 
Meclisi Reisi bi.r tezkere ile 
meclise bir proğram gönder
miş ti. Bu proğram teşkilatı 
esasiye kanununun ana hatlan
nı ihtiva ediyordu. 

Bu çok zamanında bir i.şti. 
Dağınıklıktan kurtarıyor, ar
tık (Devlet otoritesi) tesisine 
doğru yürüyordu. 31 madde
den ibaret bu proğram meclis
teki yanm imanlıları, bozgun
cuları, ahretçileri t•ıırtmıfb. 

tık sözü Ali Şükrü Bey 
(Trabzon} söylemek istemitti. 

Cotkun Tunalı Hilmi hay
kırdı : 

- Dava Türk davasıdır. Mü 
dafaa ettiğimiz Türk vatanı
dır . 

Refik Şevket Bey (Saruhan) 
Herkesin kendisi gibi gördü
ğüne kani, habersiz ve açık 
idrak ile çırpmıyor, muttasıl 
Ali Şükrü (Trabzon) a cevap 
veriyordu . 

Lakin derhal kara kuvvet
ler cüppeaini, taylasannmı aavu 
ılrarak, salyalarını akıtarak gük
reyordu. 

Ali Şükrü, burada çok bed
baht bir rol oynuyordu. Halbu 
~ci burada onların haylannala
nna, ne sebep, ne lüzum var
dı . 

Şu proğram çok yüksek bir 
vatan endişesile icra vekilleri 
hey' elince hazırlanmııtı. Onla
rın maksudu, artık idarede, ka 
zada, yani icra ve tetride 
tezebzübe nihayet vermekti. 

Burada onların bahsettikle
ri şey kadar abes bir söz ola
mazdı. Proğramm diyanet
le alakası yoktu. Dipdiri dün
ya işiydi. Maliye Vekili Ferit 
Beyin bütün mesaisine rağmen 
mecliate söz ayağa dütmüştü. 
Liıtfi Bey (Malatya) işi artık 
sarahaten kasideciliığe döktü. 

Bu müzakereler arasında 
en karakteriat simalardan biri 
de doktor Tevfik Rüıtü Bey 
(Muğla - timdi Hariciye ve
kili) idi . 

Zavallı doktor o kadar çır
pınıyor, o kadar yoruluyordu 
ki haline baktıkça memleketi
nin aşkını tqıyan bir kalbin bu 
kadar sızlayacağı anlatılıyor
du. 

Asabi bir ruhun bütün te
:aıhüratı okunan yorgunluktan 
fil dişi gibi sararmış simasında 
iki iri cam arkasından derin de
rin bakan gözlerini elem bulut 
lan gölgelemit, gih tutuıarak 

at~lar saçarken Ali Şükrü 
(Trabzon) un bu çok biçimsiz 
hücumlanm akim bıraktırma
ğa çalıııyordu. 

Mes'ut Bey (Karahisar} m 
tamtıraklı, süslü laflarla Ali 
Şükrünün talebine rüşvet ve
ren acayip bir takriri iti telif 
ve tetkik için bir encümene ha 
valesi merkezinde idi. Birden 
Mebmf!l: Şükrü (Karahisar) iti 
bulandırdı. 

Mevzu değiJtiriliyordu ... 
Bilmem nedense kapitalizm\ 
bolıevizm filin gibi sözler or
taya atılmıştı . 

Meclisin ilk kuruluşunda, 
vatan kaygusile kotan, Büyük 
Şefin dört yanında vazife alan, 
bu sert aşkile kaynqarak mut
laka haklı davayı sona eriıtir
meğe uğraıan Türkün fedakir 
evlitlan mücadele ve inlali
bın üıenmez rüsumları müs
tesna olınak üzere izanın bir 
kısmı daha meb'ua olarak An
karaya gelirken encliıeli idi. 
Mmemleketlerinden meçhul 
bir akıbete, sonsuz bir sergü
zeıte gider gibi ayaklan geri 
geri giderek gelmi§lerdi. 

Mustafa Kemal Paıanm bir 
gün için bu prensipten t•tm•
yan karakteri bennutat davayı 
olduğu gibi, hadiseleri olduğu 
gibi olacak ve yapılacak itleri 
olduğu gibi, alınacak tedbirleri 
de olduğu gibi açık bir lisan, a
çık bir İman ile söylemesi mec
liste omuzlarına yüklenen yü
kün azamet ve debıeti burada
kilerin çoğunu sarsmıfb. 

Cephelerimizde zaten mun
tazam bir ordumuz yoktu. A
dım adım Büyük Halaskar bu
nu yaratıyordu.. Bunu yapıyor 
du ve kudretli bir müdafaa teş 
kilih meydana getirmeğe çalı
tlYordu. Zaten meclise verilen 
proğramdaki ana hatlardan bi
risi de bu idi. 

Ali Şükrü (Trabzon) cep
helerde çarpışan Mehmetciğe 
vatan aşkım bile çok görüyor
du. Tarihin çok ıerefli evladı
na bu ezeli aşkı bile layık gör
mtiyordu . 

Mehmetçiği tutan manevi 
bağın yalnız kaim bir softalığın 
ona telkin ettiği cennet kaygu
sundan ibaret olduğunu söylü
yor, düşman karşısına Türk'ü 
vatan atkı sevkedemediğini 
haykırıyordu. Miskin ve berbat 
bir taassubun bu uluyan sesin
de ne kindar ve ne çirkin bir e.. 
da vardı! 

Zten bu gevtek imanlılar, 
bu karar kuvvet meclisin 41 
inci içtimaında 13 temmuz 336 
da işi azıtarak hakiki simalan
m göstermişlerdi. 

Dütman muayyen hattın
dan umumi bir taarruza kalka
rak Aydm, Utak taraflarım 
istila etınitti. 

Bu, milli cephenin bozgun
luğu değildi. Henüz munta
zam bir ordu şekline giremiyen 
kuYVetlerin dağınıklığı ve as
keri disiplinin bulunmaması 
buna sebep olmuştu. 

(Devamı var) 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1- Nazım Hikmet 

1 

bile b~rük oıa~. o, ı.e-;oe ben 
zese yme Nu.ım Hikmet Beyın ıer· 

değişirse... beıt nazmma benziyecektir. 
. . • Hem o haberi veren gazete NllZRll 

Bır gazete N~ Hikmet Be~ Hikmet Beyin bilhaıaa "lı.hri tavil,, 
-~t ~mıla .~yl~nen ve ~ ~ ile yuacağmı .öylüyordıı. Şeyh Ca 
adeJı çoğalan ıiirlenn ı...yaidıima ı· eli bu 'nl ıl 
"fk ı k tık ı.ı• "k • ..ı.:ı ıp •anuu açın ve vezı e yaz o e enere ar ....... naznn ....., • çalar oku "recek · · 
!erine, bem ele anıza avdet edeceii- ~ıı ~ 1 yun; . go . . •uuz 

· b'ld" · d H" .. b · _,___ kı muatezatlar bt1e - bıttabı Fikret 
nı ı ırıyor u. ıç tUP esız sa_... !kil · •- edi be 
b. "bo tad 1 b .. .. bir ten ne erı ıuıot yonım- ser st 
~r . .u e" 0 an . u aozu . an nazım onlar kadar bahrlatmaz. Bir 

cıddı bır vaat farzettim ve neticele- k- her biri" &...... --• '--1 
· · d" ·· d'" -u ""! OD -ır ....... ıyan O 

rını U§Un um. ··-•-~ --·-' • '"dir 1 mUıfiU.ann. .... u.ıuucu aun ı : on ar 
Nazım Hikmet Beyin aruzla ya- secilerle ayrılımı, muhtelif büyük

zacağı manzumeler de elbette ıimdi- lükte bir takım cüzülerden mürek
kiler kadar ve yalnız okadar ahenkli keptir; o cüzüleri ayırarak yazın Na 
olacaktir. Elbette ki öbür §llİrlerin- znn Hikmet Beyinkilere değil 'Sü
kine d. benzemiyecektir. Hem Na- leyman Bahri nya Taluin N.hlt'in
zım llıkmct Beyin aruzu ile mesela kilere benzer serbest mrualar mey. 
Yahya Kemal'.!"!<i !'r:ısındaki . fark dana geliverir. "835 satır,, §llİri bu 
yalnız fuzulı nınki ıle Baki'ıninki "bahri tavil., sözünü belki bugünkü 
arasındaki kadar değil, Fuzuli'ninki tarzının tam zıddını yapmak niye. 
ile Tevfik Fikrct'inkin" an 

Bir Japon müfrezesi Peldn-Mukden demiryolu üzerinde bir köprüyii 
muhafaza. ediyor. 

P ARiS, 23 A.A. Cemiyeti Akvam müteakip günler zarfında soğuktan 
meclisi Çin •• Japon maralıhaalan fevkalide müteessir o.lmuttar. 
hazır olmadıklan halde yaptıiı bir Zira Çinliler ıebrin tahliyesinden 
içtimada yeni bir karar sureti müs- enel kqlal~ıru yağma e~tler~. 
veddeai üzerinde tetkikatta bulun- Maamafih, Japon asken erkim, 
muttur. Bu yeni projede meclisin 30 aıkerlere tehir sekeneainin !"'le~ 
Eylw tarihinde kabul ettiği karar de kalrnaia ruhset vennemıflerclir. 
sure~ t....ı.hü~.er batırla.blmak Mançaride geni bir hükumet 
ta ve uç azadan mürekk.., bir tala- • 
kik komisyonu tqkil teklif olunmak MUKDEN, 23 A.A. - loru:. ile 
tadır. deveran eden son haberlere gore, 

Ba yeni projenin Çin ve Japon burada teeasüı eylemit olan cümhu
murahhaalanna bu akf'l111 te.-cli e- riyetçi mahiyeti haiz ;ı:eni bir hii;IW-
clilmeai muhtemeldir metin, iatildiliıı iliımu müteakip 

PARIS 23 (A.A.) - Selih.iyet- pek yakında Heilunı; - Kiang ııım
tar aıeaıbaİardan a1maa ma!Umata takasındaki Maı .. ıen ye Kirin vili
göre Mançuri'ye giclecek tahkik bey yetlerile bu~ .i~zimam edecdı: o
eti azan üçten fazla olacaktn. ~.J~ol ~y~ de ~ontrol ~e-

Japon askerlerinin Mançuri'yi cegı~ de~ eyliy~: Bu böy~e 
tahliyeıi ile bu komisyonun faaliyeti oldugu takdirde yem bulnimet 4 vı
araamcla ~ bir irtiı...t ye mü- layeti k.ontrol altın.da bulanduncak 
bet bulunıniyacaktır. demektir. 

emiyeti akvam mecliıi tetkik et. Cımeral Ugahi Japon 
mekte olduğu yeni karar sureti pro- b.a •v•kili mi olacak? 
jesi bakkmda kat'i karlll'Dll ,.enne1ı: Y 

üzere yamı aat OD birde buıuıi bir TOKYO, 23 A.A. - Japon dahi-
içtima yapacald:lr. liye _, ahiren memle.ketm manaz 

K omisn 011 bir ıeg bulunduğu büyuk ıiyası ve mali 
"' mü~killerı ikbham edebilecek milli 

yapabilecek mi? bir hilkUınetın te§ekkiilu..ü iltiaam 
TOKIO, 23 (A.A.) - Mançnri eylemı§tır. :>i:raaı mahafı.l, fimdıki 

ihtilifr dolayisile berkesin ııazarr bükıimete itimadı olduiunu aöyle
dikkatini ,Cemiyeti akvam tarafın.. melde beraber Japon menafiinin hü 
elan tqkili teklif olanan komisyona kumetin yegine metgaleıi olmaıını 
ve bu komisyonun ne gibi nz.ife ifa istiyecek clea ecede vaziyeti valımı gö 
edeceii hu..........., matuf buluanmk ren nazırın bu beyanatına buyilk bir 

dır ehemmiyet atfetmektedir. Deniluiği-
ta . w 

Baroya, orduya ve iı alemine ne göre baıvekil baron akatsulri 
mensup bir çok zevatın. Fransa, 1 ngil M. Adatsi· nin oktai nazarına muza
tere ve Ameriyayı temsil edecekleri beret etmiı olduğundan Kore valii 
Çin ile Japonyarun ise müta•ir ba- umumisi Jeneral Ugahi'nin riyaııet 
kimler tayin edebilecekleri söylen- edeceği bir kabinerun veya bir koa
mektedir. liıyon bükümetinin teşkıli daha ıim 

Çin, emiyeti akvam projesine mu diden mevzuu balıoolma1<tadşr. ;ı•m 
halif olduğundan dolayı resmi Japon diki siyasi vaziyetin tevlit etmekte 
mahafıli bu komisyonun muvaffak olduğu müşkülata rağm.en, her türlü 
olacağında tereddüt etmektedir. kabine buhranı tehlikesi mevcut de. 

Cemiyeti akvam meclisinin 
içtima devresi 

M. Briand, Cemiyeti Akvam mec
lisi azasından olan arkadqlarma ya
rın bir ziyafet ..,.....,ektir. MeclU 
mesaisinin çartamha günü akşamı ve 
perıembe sabahı biteceği tahmin o
lunmııktadrr. 

Japoniar ilerliyorlar 
LONDRA, 23 A.A.. - Harbin'

den Daily Maile'e bildiriliyor: Bir 
Çin meenboundan bildirildiğine göre 
Japonlar, Taibikar'dan Kochan'a gİ 
den bat üzerinde mütemadiyen iler
lemektedirler. 

Tsitsikar muhare6-si 
nasıl oldu? 

MUKDEN, 23 A.A. - Japon u
mumi karargihı, Taitaikar'm zaptı 
bak.kında bazı taftilit vermektedir. 
Japon kuvvetleri 3,500 nefer ile 25 
toptan ve bava kuvvetlerinden iba
ret idi. KarJı:larmda bulunan Çinlile 
rin kuYftti 30,000 tahmin edilmekte 
dir. Muharebe buzlu bir havada ce
reyan etmİf ve Japon askerleri de 

ğildir, çünkü M. Wakatouki M. A
datoi'nin noktai nazannı tasvip et
mektedir. 

lzvestia'nın bir makalesi 
MOSKOVA, 23 A.A. - Tau a· 

jansı, lzveıtia gazetesinin bir maka
le n"§r<:<lettk •ıançuri YaZiyetinin 
günden güne vahamet kesbebni.ı ol
duğunu ve aaha tehlikeli bacliaelenı 
sebebiyet verebileceğini yazdığım 
bildirmektedir. 

Büyük devletlerin ve Cemiyeti 
Akvam meclisinin hattı hareketini 
tenkit eden bir gazete ilan ediyor: 

Sovyet Şuralar <ttihadı, muzlim 
buı. kuvvetlerle emperyalist bir ta
kmı teıkilatin Japonlarla Rusları 
biribirine aaldırmak istediklerini pe
kili bilm<ktedir. Fakat biz, Japon
ya'mn Rusya'ya kartı bir harekete 
giriımeğe sürüklenebileceğini zan
nebniyoruz. Ganimeti taksim etmelı: 
hayalinde bulunan emperyalist düş
manlarının Japon kuvvetleri Mançu
ri'de hezimete uğradığı zaman ken
disine karıı Çin hareketine müzahe
ret etmiyeceklerin edair Japonya'. 

BOKREŞ, 23 A.A. - Maliye 
nazın, gazetecilere mali kanunlarla 
bütçe lıak.kuıda izahat vermiıtir. 
Mumaileyh, bükümetin timdiki mo
ratoryom vaziyetioc:en çılmıE.k ve 
bunun için ziraat ve aanayÜ canlan
dmnak arzusunda bulunduğunu söy 
lemiştir. Nazll', zirai mukavelename
ler ve borçlar hakkındaki kanunun 
nıhundan bahsetmi! ve bu kanunun 
köylülerin üzerine çökmekte olan 
borçlardan mütevellit ezici yilkleri 
hafifl.,.tireceğioi aöylemiıtir. 

Mumaileyh clerniıtir ki: Bu iıla
bat, elim olacaktır. Fakat leyin istik 
rarmı muhafaza etm<.k, buhran esna 
ırnda mukavemet etmek ve faaliyet 
için zemin hazırlamak için bunların 
yapılması zaruridir. 

Yeni Fransız gemileri 
LOR1ENT, 23 (A.A.) -

Yeni programın derpİf etmek
te olduğu beş gemi tezgaha ko 
nacaktır. Fransız amirallerin
den Jean DeTienne'm ismini 
taşıyacak olan 7, 750 tonluk kru 
vazör, Fantasque ve Auudacie
ux isminde 2, 700 er tonluk iki 
torpido muhribi. 

Prenr.: Kemalettinin 
bacağı kesilecek 

KAHiRE, 23 (A.A.)-1917 
senesinde vefat eden pederinin 
ölümünden sonra taç ve tahtı 
kabulden feragat etmit olan 
Prens Kemaleddin Hüseyin, 
İngiliz Amerikan hastahanesi
ne girmi9tir. Mütarünileybin 
kangren olan dizinin kesilınesi 
ne lüzum hisd olacağı söyleni
yor. Prens Kemaleddin İftihar 
etmit bir kiıif ve avcıda. 

Batan Yunan vapuru 
MARS1LYA, 23 (A.A.} -

10 Teşrinisani tarihinde Gu
konya körfezinde müthit bir 
fırtma yüzünden mürettebatın 
dan 20 kiti ile birlikte batmıt o 
lan Yunan bandıralı Georgoa 
vapurundan kurtulan tayfalar
dan beş kiJi buraya gelınitler
dir. Bunlar pek yakında Yuna
nistana müteveccihen yola çı
kanlacaklardD'. .............. _ ................................... ._ 

nm elinde hiç bir teminat yoktur. 
Yalnız bu nokta, Japonyıı'yı Ru .. 

ya ile münasebabnın gerginleımesi
ae dikkat etmeğe ıevketmelidir.Ruı 
ya, hakikaten ıulhper........., bir ıi
yaset takip eden yegane memleket
tir. Rusya'nin, Alwıyı ıark emperya 
liat tahrilı:itm atqliyeceği lıir barut 
fıçısı halinde bulunduğu bir sırada 
ne Aksayı ıarkta ne ele ınüca.ir ha
valide hiçbir hedefi yoktur. 

Hagdut!arın taarruza 

MUKDEN, 23 A. A. - Renıro 
Ajansı, 200 kadar haydudun dün 
tabalı Chin - Min - Toun'a taamız 
etmiı olcluklanm bildirmektedir. Ha 
ydutlarla bir Çin polis müfrezesi a· 
raıınd > tüfek ateşi teati edilmiıtir. 
80 kiti kadar olan Japon tebaası kon 
ıoloshanelerioc iltica etmişlerdir. 

Bir ceneralin paraları 
PEKiN, 23 A.A. - Tchan - Sue 

- Siang'ın bir Çin bankasında bulu
nan bütiin paralarını çektiğini ve bir 
Amerikan banka.ama 20 milyon yen 
yatırnıq olduğu haber v ilmekte
dir. 

ANKARA, 23 (Telefonla) -Adliye vekaleti Millet Meclisi
nin ilkbahar ktimamda ili meclise takdim edilmek üzere yeni 
bir teşkilat ka"iıun layihası hazırlamaktadır. Bu layiha ile alakası 
tabii bulunan yeni ceza ve hukuk usulü muhakemeleri ile icra ve 
iflas kan.un layihasının bu teşkilat layihaıile birlikte Mecliste tel 
kiki mukarrerdir • 

Yeni teşkilat liyihasma göre Adliye müfettqlerin.in adedi 
azaltrlacak ve bu tahsisatla mühim merkezlerde istinaf t~kilitı 
ihdas olunacaktır. Netice itibarile Temyiz mahkemesinin teşkili 
ti da küçültülecektir. Münferit hakimler teşkilatı çoğaltılacak, 
ceza kanunu yeni ihtiyaçlara göre tebdil edilecektir. 

Adliyede tayinler 
Encümen, yüz elliyi mütecaviz memu

run tayinlerini tesbit etmiştir 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Adliye vekaleti memurin inti

hap encümeni mesaisini ikmal etmİ§tİr. Enciimen yüzelliyi müte 
caviz memurun tayinlerini te.bit etmİJtir. Bu husustaki karama 
mf' Reisicümhur Hazretlerinin yüksek tasdikına arzedilmittir. 
Adliye vekaleti neşriyat müdürü Faiz Bey İstanbul Ticaret 
mahkemesi azalığına tayin edillmittir. 

Samsun meb'uslarının bir teklifi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Samsunda rekzedilecek Gazi 

heykelinin gümrük resminden ve muamele vergiaiucL-.n muafiye 
ti hakkında Samsun ·meb'usları Meclise bir teklin kanımi serd 

Ankara da Temyiz mahkemesi için bina 
ANKARA, 23 Telefonla) -Temyiz mahkemesinin 932 büt• 

çeaine konacak tahsisatla hükiimet merkezine nakli 
mukarrerdir. Bir ihtimale göre A~iye Vekaleti 
eklimı bqka binaya naklohmacak ve 9imdiki Adliye 
sarayının vekilet daireleri tarafın.dua itııall olanan. kısmı Tem
yiz mahkemesine tahsis olunacaktır. 

Selanik muhteliti Sofya muhteJitini yendi 
SELANIK 23 (A.A.) - Selinik Muhteliti Sofya mahtelili1ıi 

bire karşı üçle mağllip etıniıtir. 

Bir vapur yüzdürüldü 
HULL, 23 (A.A.) - Cuma 

günü bir kumluğa otunnuş o
lan Vemgra ismindeki Fransız 
vapuru tekrar yüzdürülerek re 
morkörle Hull'e getirilmiıtir. 

Yeni bir tahtelbahir 
FIUM, 23 A.A.) - Fiume 

tezgihlannda Romanya hesabı 
na İnf a edilmiı olan ilk tahtel· 
bahirin intaab ikmal edilmiş· 
mittir. 

Hukuk talebe cemiyeti kongresi 

Hukuk faküllte.i talebe c:e- Denizli meb'ma Necip Ali Bf. 
miyeti dün Halk evinde fe1'taı- de alkıtlarla fahri reialiie aeçi
lide bir kongre akdetmittir .. lç )erek içtimaa nihayet verilmıit
timada, senelik kongrede inli- tir. Ba bir kaç güa isiııWe, ima
hap edilip te, fakültede idare gre divanmm nesareti altınd8 
heyeti intihabı yapılırken is ti- ve sınıflarda idare heyeti in ti· 
fa eden kongre birinci ve ikinci babı da yapılacak ve cemiyet 
reisleri yerine, Vasıf ve Ziya bu seneki faali.Tetiae devam e
Beyler intihap edilmiıler, ve decektir. 

lemiftir. Fakat bir insanın asıl mi:m- 1 
andan kurtulması kabil midir? Ne 
kadar uğraııraa uğrqaın yine kendi 
sine en muvafık; daha doğrusu zc
valıinı rafrı- baı malr olan ıelr.iU ... 
re,....... 

cude getiren sanatk'.\rdır. :::"akat bu 1 
aletlerin bududn vardır mı diyecek
siniz? Hakiki aanatkar o hududu ge 
ntiletebilendir. 

hasbi teli.kiri etmek de zaruridir.! kadar fark vardır. '. ni iopat edı ıleti de zikre ~ 
Halbuki Naznn Bey daima bir fik- Mesela Fnuıaa' da talik 1ran..... dm-. Bana -'atkirdaa da istiyelıi· 
rİn müdafaası ~ yaz&ığmı, oan'at nun münakaıa edildiii sıralarda !ıir liriz. 
eserinde dai... bir "'tlıe.e,, bulundu- takmı romanlar ,.e tiyatro piyeoleri Biiyiil< mhan Ü la in, ı,.11ı .... 

Nazım Beyin aruzla yazacağı §İİr
leri cidden merak ediyorum. O gaze
teııia haberi, ah! doiru oluverse. .• 
Fakat bu, mıinim ki, Nazım Beyin 
hir iddiaımı, herhangi birimizin gös 
tereceiimiz clelillerclen daha itiraz 
kabul etmez bir tnrette çürütim:re
cektir; aruz veya hece vezni ile ya
zılan manzumelerde ancak üç telli 
tazın ahengi bulunabileceğini, ser· 
best nazmın ise orkestra kadar tam 
olacağını söylüyordlL Hele aruz ile 
yazsın, bele hece ile yazsın; hem de 
timdi, yani tekniğini ııerbeot nazım.. 
daki tecrübeleri ile zenginl"!tirmiş 
olduğu bir zamanda ..• Sırf bizi hak
sız çıkarmak için mahsus ahenksiz 
manzumeler söylemeğe kalkmazsa o 
vezinlerle de birer senfoni vücude 
getirmek kabil olduğunu görecek
tir. Veznin ahenkle bir alakası yok
tur. Kemanın veya piyanonun ahenk 

Sanatkar olmıyan §aİrin elinde 
•ezin, batti serbest nazmı .._k bir 
ittirat, hem de tahtayı kemİ?'en kur
dun teaincle hissedilen canlılıktan bi 
le mahrum bir ittirat temin eder. Ba 
ki'nin Saltan Süleyman için yazdığı 
mersiyeyi olaıyım; hepsinin de •ezni 
bir olan yedi pm"Ç& ahenk itibarile bi 
ribirinden ne kadar başkadır! Böyle 
olmasa: "Bahriye hastahanesinin ser 
tababeti,, cümlesi ile "Ahir çalıadr 
kUau rahil, ettin irtihal,, mısraı arn
smdıı, kulalı: ~n, hiç bir fark olma
ması lizımgelirdi. Ama bu farkı 
herkes görmez; bunu gönnek için 
ıiirden anlamak lizmıgelir mi diy&
ceksiniz? Elbette.. Elbette.., Çünkü 
ıiir ancak san'atkarlarm, yeni aan'at 
tan anlıyanlann okumaoı için yazılır. 
Nazun Beyin tiirlerindeki ahengi de 
yalnız onlar k"§fedebilir. 

Fakat Nazmı Beyle asıl bu husus 
ta uzlaşamıyoruz. Şürin, ıan'atın 
herkese de· il de ir zümr 

iuna iddia ediyor. Yeni ıekiller, yazdmıttı; !ıunlarm muharrirleri. o • li m•+ ıüleri ile hecca..t.ırm
yeni bir ahenk bulmağa çalıılJ'OI'• kanıuıa taraftar veya aleyhtar olclıalı: lı:i.ıte, daü.. lıir .......... ftrdır, 
bta, ancak f'ıkirlerini daha teıirli lanna göre, talilwı iyiliğini ,..,.. Fakat .,_ ahini de söriiniiniis. 
kılmak içindir. Nazım Bey ''theoe,, fenalıimı gösterecek nk'alar hilriı- Moliire, ı... '"L'8cole clea fwww',. 
ile "tendance,, ı, bile bile, daTI1smı ye ediyoırlal'dı. Tıpla lıir a...ı..t P. ı yadı, •- de "L'icole dea ~ 
daha kolay kazanmak için, biribirine bi. Bunlar hep "tendanc:e,, lı ......._ yi. "Meııclimaiııı.,, inde lriıme ile 
kantbırıyor. di. g ;i IEÜJen Al te, hndWıoe pl-

"Theae.,li eserle 'tendanc.iax,. ~ Bir san'atkinn bana hakkı ..ı.... düne llııir • ' clır ıana, bede.le 
•er arasında yalnız bir fark deiil, dığun iddia etmek gil;inç alar. •ep.- Plülialıe de hiç ...... ~ 
iyi bakıldığı takdirde, lıir zıddiyet San'atkar da !ıir in·=• - ~nde deiiMfır, 
vardır. "Thae,, adeta gayrı tuuri- y..,..hğı cemiyeti. yeya !ıiimn ı.e,... -rendancienz - oaloiloi lıidi
dir; meaela sadece "§hum hakikati riyetia hayrmı diifünecelı:tir. Bir aatıa yalnız bir ,;• mw söyler; lııal
dütünülerek yazdım! bir romanda ilimin, bir ua'atkarıa, basılı difi- bula biz san'atlrirdan her te:ri &Öf" 
kendiliğinden çıkar. Muharririn bun nen herhangi bir adamın siyasi, içti- 1 

t da eınesini. talıiat lıaclar genit, onun da bir clabli yoktur. Bu manada mai vakayi ile a ak• r 01-nm 
Gustave Flaubert'in "Tendanciux,, iatmıek, in-ların fİıııdiye bclar bdar açtuz bacakuz (bunları Na· 
eserlerde ise vakayi, hakikate ve eş- icat ettiği en garip fikirlerden biri- m Beyden alı)CNWWW), -un gibi 
yanın tabiatine muvafık olta bile, dir. zıtlan da cami olmasını bekliyoruz. 
bir fikri isabet edecek surette seçil- Şu kadar iri hadiselerin hepsi de Tabiatte 1ııızan bir tek seain, bii-
miştir. Muharrir falan fikri müda- bir fikrin lehinde değildir; meseli tün sesleri durdurtup yiikseldifi ele 
faa etmek ister ve vakayü ona göre talakın hem lehinde, hem de aley. 
.._., eder ......_' - il • d h' duyulur. Tıpkı orkestrada hazan ·~up . ı neııe., e ten ance., rnde bircok hadiseler vardır. Avu-
ara~ınd:8, bir iliminin müşahedeleri ":ı~ ile "tendancicux,, eıf'rler muhar~ kemanın veya flavtanm bütün alet .. 
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a 181 ı mızı 
E'konomi 

Pamuk sanayiimiz 
himaye edilecek 

Yeni gümrük tarifesine ~ok 
esaslı kayıtlar konacak 

Hülrıimetin gümrük ithalit umu
ıııi tarifesinde yapmağı tasminı etti
ii tadilat ıehrimiz iktisadi mehafi
linde büyük bir alaka uyandırmıftır. 
Bilhassa tarifenin pamuklu men• 
SUcat bmında dahili sanayi le
hine yapdacak tadilit sanayi erbabı
"' Jakmdan alakadar etmektedir. 

Pamukla mensucat etki gümrük 
tarifeaile ve §İmdiye kadar iyi bir bi
llıayeye mazhar olamamakta idi. Yal 
iliz kaput bezi imalitımız kısmen 
lıiınaye ııörüyordu. Maamafih Japon 
Olntia11mn hem, daha ucuz, hem da
lıa mütenevvi clesıene malik olma11 
Japog dampingi teklinde tavsif et
tiğimiz ııenit rekabete yol açıyordu. 

Yeni tadilibn bütün bu nwh._. 
ı.,., izale ecleceii kanaati umumi ve 
~vetlidir. 

Pamuk mensucat fazLı oamayeye 
ıııuhtaç olan bir sanayi tubeıidir. 
~ilhasaa bizde -uklu menıucat 
ını.lab ecnebi imalata nazaran -
llıuhtelif ıebeplerle - daha pahalıya 
tııal olmaktadır. Buna -Ubil mem 
ı.,ketimiu en çok idbal abnım mal 
Paınuldu qyachr. Pamuklu qyaya 
leneyj nrdiğimiz para takn1ıen 50-
SS nıilyon raddesindeclir. 

Sanayi umum müdürü Şerif Be
Ylıin son seyahatinde erbabı sanayi 
u metalipte bulunmuılardı. 

Tarifenin yeni tadilatı.. alacağı 
teldin en mühim haıusiyeti resim 
l>Üktanmn ihtiyaca ııöre azalhlıp 
~ol!altılabilmesi olacakbr. 

Yunanistana gidecek 
tüccar 

Yunan Maliye ve lktiaat nezaret 
lerinin yeni bir emirnameleri muci
lıince, Yunan arazisine dahil olacak 
~cirler beraberlerinde tqıdıklan me 
""lii ile çek ve kredi mektuplan 
~uhteviyatını Gümrük idarelerine 
ıİldinnekle mükellef tutulmuılardır. 

u nıebaliğ çek n kredi mektupla. 
tının tetkikinden sonra paaaportlara 
... na dair meırubat verilecektir. 

F ransaya ihracatta bizi 
lllfilcadar eden noktalar 

canlı ııüvercinler 500 ila 750, ehli 
canlı tavıanlar 44 - 65, taze ve tr.b
rit edilmi§ koyun etleri2000 ili 3000 
dondurulmuı koyun etleri 3400 ila 
5000, T rüfe edil mit canaız kümes 
hayvanatı 10()0 ;!i 1500, cansız ehli 
tavşan 170 ita 250, kabuklu yumur
ta 3400 5000, yumurta akı veya al
bümin 417 - 625, gıda olarak İ•tima
le salih ıekersiz yumurta aarısı, 380 
ili 570, likid parça ve toz halinde 
tam yumurtalar 394 ita 590. 

MAdde 2 - Yukarda zikredilen 
kontenjanlar da yumurtaların ka
hul.ıan üzerinde men.ıe memleketini 
göıteren okunaklı Jur~e ve sabit 
mürekkeple yazılmış damga bulun
.....tıkça Franaaya idbali memnudur. 

ihracat tüccarının 
nazan dikkatine! 

Son buhran dolay1Sile bazı mem
leketlerin kambiyo ihracı veya itba
libn takyidi yolanda bazı mukarre
rat ittihaz ettiklerinden bahiale ih
racatçılarmuzın müteyakkız bulun
malarını ve muamelede bulunacakla
n memleketlerin bu kabil mukarre
rab haldmıda ofisten malümat aldık 
tan sonra muameleye giriımelerini 
tavsiye etmiştik. 8821 ihracatçılan
mızın bu mukarreratı bilmemelerin· 
den dolayı ihracat tqebbüılerinde 
tereddüt gösterdikleri an! ' yar. 
ihracat ofisi diğer memleket\ irı ge
rek kambiyo ve gerek ithalitı takyit 
yolunda ittihaz ettikleri her türlü 
mukarreratın en aon tekli hakkında 
maliimat verebilecek vaziyette oldu
ğu gibi, her memleketin Türk mal
larma derecei ihtiyacı Te oralara 
Türk mallarının ithali ,eraiti baldcTn 
da ihracatçılarınıızın mübtaç oldukla 
n her türlü malümah vermeğe ama
dedir. Memleketin bugün her zııman 
dan ziyade ihracat yapmasma ihti
yaç olduğundan alakadarlann bu hu 
ıuataki faaliyetlerine gernıi vermele
ri ve ihracata taallük eden her ne 
husus hakkında olursa olsun tıfahen 
veya mektupla lstanbulda Dördüncü 
Vakıf handa ihracat Ofisine m(İra· 
cıı:at etmeleri tavsive olunur. 

Muğlada tütün satışı 

Vili·yette 

Ceza gören 
Memurlar 
Gelen tamime göre, 
nasıl maaş alacakıar? 

koruyaca 
Malıkemeierde 

Hurriyet tepesine bir 
çok talipler çıktı! 

Beşinci hukuk mahkemesinde 
yarın şayanı dikkat bir dava var 
Yarın betinci hukuk mahkemesin ı mit ve bu davaların ttddini talep et

de tayanı d>kkat bir dava rüyet e- mittir. Eıha11 hem müddei, bem de 
dilecektir. Dava ıudur: müddeialeyh olan bu fBYBDı dildrat 

Şişlidekj Hürriyet abidesi ile et- dava yarın befinci hukuk mabkeme
rafmdnki eraziye iki sahip çıkmııhr. •İnde rüyet edilecektir. Bakalım 
Bu sahiplerden biri Ragıp pafa ve- abidenin merlniz bulunduğa bu e
re.esi, diı,:eri de Kağıthane köyü e- razi kimin malı imif? 

hal~~~:~ paşa veresesi Hüriyet abi- Yusuf izzettin verese-
desinin merkUz bulunduğu yer ile et sinin bir davası 
rafındaki era-zinın pederlerinden inti 
kalen Tapu senedi ile kendilerine ait 
olduğunu iddia ebnektedirler ve bu 
iddia ile Evkaf aleyhine bir dava i
kame etmiılerclir. 

Diğer taraftan Kağıthane köyü 
ehalisi de bu erazinin minelkadim 
köylerinin mera11 olduğunu iddia et· 
mişler onl~r da ~vkaf ve Ragıp pa.
şa vereıeıı aleyhıne bil" dava açmıı
lardır. 

Evkafa gelince, Evkaf ta bu era
zinin öteden beri vakıf olduğuna, 
bugüne kadar hiç kimse tarafından 
filen tasarruf edilmediğini iddia et-

Polisle 

Sabık hanedandan Yusuf izzettin 
efendi Yeresesİ üçüncü hukuk mabke 
mesinde bir ela- açmııtır. Davanın 
esa11 ıadur: 

Yusuf izzettin efendi taaanufla
rı albnda bulunan Hekim batı çiftli
ğini 10 sene ene! Orhan Burhan 
isminde bir adama 50 ıene müddetle 
kiralamıılar. 

Vereae fİmdi müstecirin ıeraiti 
mukaveleye riayet etmediğini ileri 
sürerek, aktin feshini istemektecliı-
ler. Dün bu dava yerese vekili basta 
olduğundan ııelmecliği için batka gü 
ne talik eclilmittir. 

Ahırkapıda bulunan 
ceset kiminmiş? ...... ' 

Maktulün hüviyeti anlaşıldı, katilin 
bugün yakalanması bekleniyor 
Ahırkapı cin~ye!i • tahkikatı 1 y~gında bir kasıt olmadığı, 

sm.ı safhasma gırmı§tır. Maktu facıanın bir kazadan ileri geldi 
lün hüviyeti tayin iedilmiştir. ği anlaşılmıştır. 
Bu adam 18 yaşlarında Rizeli Av b" h 
Şevket isminde yersiz yurtsuz gır ır cer 
ve ahlaksız güruhundan bir ço Beşiktaşta oturan 1lya ile 
cuktÜr. Cinayetin faili de tes- hallaç Hasan arasmda kavga 
bit edillmek üzeredir. Zan altı- çıkmıt, Hasan bıçakla llyayı 
na alınanların isticvabına de-
vam olunmaktadır. Katilin bu vücudünün muhtelif yerlerin-

Belediyede 

Ekmekler bir 
Kilo olacak 
Yeni karar ay başında 

tatbik olunacak 
Dimi encümen dün ekmekle 

rin tam bir kilo çıkanlması için 
karannı vermi§tir. Fırınlara ay 
L>atma kadar müsaade verile
cek ve ay bqmdan itibaren tat 
bile edilecektir. Hiç bir fırın ki
lodan bir kaç gram fazla çıkar
dığı iddiasile narhtan fazla pa
ra alamıyacaktır. Keza kilodan 
fazla da çıkarmıyacaklardır. 
Kaymakamlıklar ay bqmda fı
nnlan teftite batlayacaklanlır. 

Fırıncılar ne diyor? 
Belediye ekmeklerin bir ki

lo olması için fırıncılara henuz 
tebliğatta bulunmamııtır. 

Fınncılar ekmeklerin tam 
bir kilo olmuı hakkındaki bele 
diye kararım memnuniyetle ka 
bul edeceklerini hatta bir çokla 
nnın tam bir kilo çıkarıldıkları 
m ve bir kilodan fazla ekmek 
yapanlann ırram farkı almadık 
larını söylemektedirler. 

Kok kömürleri neden 
pahalanıyor? 

Bir çok fabrıkalar son za
manlarda kok kömürlerinin fi. 
yatlarını 24 liradan 24, 75 lira.
ya çıkartmışlardır. eBlediye bu 
hususta tetkik yapmaktadır. 

Kazalara mani 
olmak için 

Birçok otomobiller tram•ay 
tevakkuf mahallinde tramvay
lar durduğu vakit durmamakta 
ve bazı kazalara sebebiyet ver
mektedirler. Otomobiller bade
ma kalabalık yerlerde tramvay 
!arı takip edeceklerdir. 

Bakırköy otobüsleri 
daha ucuzluyor 

inhisarlarda 

Yeni 
Likörler 
Müskirahn yeni likör

leri çıkh 
Müskirat inhisar idare$ininMe 

ci.diye köyündeki son ~istem 
fabrikada imal ettirdiği Türk 
likörleri dünden itibaren satılı
ğa çıkarılmıştır. Zarif şişeler i
çinde ve tamamile ?erli çilek 
ve Kütahya vişnelerinden ma· 
mu! olan Türk likörleri ucuz 
olmakla beraber nefaset itibari 
le Avrupa likörlerine faiktir. 
Likörlerin bütn envaı da yakm 
da çıkanlacaktır. inhisar idare 
ıi yakında Beyoğlnnda da bir 
Hbt mağazası açacaktır. 

Pipo 
Tütünleri 
Üçüncü parti tütün

ler daha nefis f 
Tütüu lnhiaar idareainin çı

karmıt olduğu ikim:i ufak parti 
pipo tütünleri fazla rutubet al 

dıklarından, kutularda bozul
duklarından bunların yerine re
ji iclareai üçüncü parti iyi tü
tün çıkarmıştır. Pipo tütünleri 
nin yüz gramlık kutuları 150 
kuruşa, elli gramlık kutuları 
75 kuruta, yirmi gramlık kutu 

ları 30 kuruşa satılmaktadır. 

Eski doktorlarımız 
Dünkü Sonposta refikimiz 

Dr. Hacı Tahsin Beye "Şeyhül 
Etıbba" ünvanı verilleceğini ya 
ııyordu. Etıbba odasından yap
teığımız tahkika a göre, Dr. 
Hacı Tahsin B. 1264 te doğ
muş ve 15 haziran 1287 de Tıb 
biyeden diploma almıştır. Mu
maileyh Mazhar Behçet B., 
Kadri pafa ve Ohanes T ayyi
biyan efendinin sınıfındandır. 

Geçenlerde rahatsız olduğu
nu haber alan Etıbba odası, te
şebbüste bulunarak, Hililiah
mer vasıtasıyla mumaileyhe 
500 lira verilmistir. 

Franaa bükıimeti bazı ecnebi eı
J1111nın ithali hakkında resmi gaze
tede bir kararname neıretmİ§tİr. lh
~cat ticaretimizi .Jikadar eden mez 
ur kararname ıu ıekildedir: 

MU~LA, 22 A.A. - Şimdiye 
kadar vilayet dahilinde bir milyon 
200 bin okka tütün satdmışbr. Dad
ya, Mermeris, Fethiye ve Bodrumda 
henüz piyaaa açılmam1~trr. 

Memurin kanunullun bazı 
maddelerinin tadili hakkındaki 
1777 numaralı kanunun üçün
cü maddesinin tamamii tatbi
kına riayet edilmesi hakkında 
Maliye Vekaletinden vilayetlEa 
re bil" tamim gönderilmittir. 
Bunda lüzumu kat'i üzerine ec 
nebi memleketlerdeki memur
larla vali, kaymakam ve zabıta 
amirlerinin tayinlerindeki usu
le tevfikan mensup oldukları 
vekaletler emrine alınacağı ve 
bu gibilere memurin kanunu
nun 85 inci maddesi mucibince 
maaş verileceği yazılıdır. 1777 
numaralı kanunun üçüncü mad 
desi aynı veçhile heı- derece ve 
sınıftaki memurların tasrih et
miş olduğundan bu kanunun 
neşrinden sonra bilumum me
murların icabı halinde vekalet 
emrine alınabileciğini şüphe 
edilmemesi vekaletten bildiril
miştir. Vekalet emrine alınan 
memurlara hizmetlerine gö
re maaş itası esası kabul edil
miş olmasına göre, evvelce ve
kalet emrine alınmış olanların 
bu kanununun neşrinden itiba
ren açık maaşlarının kat'ı ve 
kendilerine hizmet müddetleri
ne göre ru'bu, sülüs veya nısıf 
maaı itası, keza bu tarihten iti 
baren müddeti hizmetlerine gö 
re azami üç veya beş sene zar
fında bir memuriyete tayin o
lundukları takdirde haklarında 
tekaüt kanunu hükümlerinin 
tatbikı lazımdır. Memuriyet 
vazifesine müteallik huıuaat
tan dolayı işten menedilen her 
hangi bir memurun da vekalet 
emrine alınması. kabil olduğu 
ve bu gibi memurlara beraat 
kararı aldıktan takdirde veka
let emrine alındıkları tarihe ka 
dar teadül kanununun 7 inci 
maddesirıe tevfikan ve bu tarih 
ten ıonrası için de 1777 numa
ralı kanun mucibince müddeti 
hizmete göre maaş verilecegtir 
Mevdu vazifesine müteallik hu
susattan gayri cuç dolayıaile 
tevkif edilmiş iken vekalet em
rine alınmış olanlar neticede be 
raat etaeler dahi ancak beraat 
karan tarihinden itibaren maa§ 
verilmesi iktıza etmektedir. 

gün meydana çıkarılması muh- den, çırağı Abdurrahman da 
temeldir. hallaç tokmağı ile başmdan ya 

Bakırköy ile Sirkeci arasında 
itleyen otöbüs sahipleri beledi 
yeye yeniden müracaat ederek 
fıyatları bir mıktar daha tenzil 
için müsaade iıtemişlerdir. 0-
töbüsler ıtimdi adam başına 
17,5 kuru~ almakta ve trenle re 
kabet edebilmektedir !er. Fakat l 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 

Madde 1 - Ataiıda tadat edilen 
~nebi mallar 11 teırinisani ile 31 
"'- Evvel arasındaki devre zarfında 
~"cak atideki tensip edilen konten
~tılar dairesinde Franıaya idhal e-
ıfebileeektir. (Birinci adet teırini

''."'ide ve ikinci adet Kanunuevvele 
11.ıt kontenjanları kental olarak gös
ttrınektedir.) 
,,,,.~anlı kümea hayvanatı: 1400 illi 
"""""· Seyyah gövercinlerden maada 

Kambiyo Borsası 
laıerıtn 786,00 Kuron 16,10,00 

Doıar 0,47,25,00 Şll!ng a.~1.60 

Frank 12,06 Peıetı &.57.U 

'-•••t 9,21,77 _!~tmark 1.98,5! -
Frank 8. 8,41,12 ZloU 

- ~ 
Drahmi 57,67,50 Penıa a,ıs,ı8 -- -
hank 1. 2,42,63 Ley 97,82 
len 67,S,00 Dinar 27,01 

fJorln- J,17,62 Çervoneç 

B<'-rsa { Alhn 925 

harici 
.Mecidiye aı,oo 

Banknot 228 

Esham ve Tahvilihn nevi 
lotılı:.rau dahlU 11&,GO 
OUyuna muvabblde •ı.ııı 
ikramiyeli Demlryollan 0,00 

İsveç kuronu 
STOCKHOLM, 23 A.A. - ls

veç devlet bankası, 1 ngiliz lirasını 
18,15 kuron olarak idame ebnekten 
nzııeçmiıtir. Kambiyo pİyasa11, bu
günkü pazaı-tesi gününden itibaren 
serbest olacaktır. Filhakika devlet 
bank•aı, teknik bazı sebeplerden ~ 
layı bidayette fiatleri tesbit edilmit 
olan bütün kambiyo muamelelerini 
icra edememelc imkin11zlığında kal
mı§tır. 

Etıbba odası için 
bina yapılacak 

Odanın şerefile mütenasip 
bir bina intası için etıbba odası 
Cığaloğlu civarında arsa satın 
almıştır. -------Galatasarayın, Veremle 

mücadeleye yardımı 
Galatasaray lisesi ihzari ımı 

fından 4, ilk kısmından 3, tali 
kısmından da 3 amıf ki cem
an on ımıf talebesi Veremle 
mücadele cemiyetine dahil ol
muşlar ve ilk aidatlarını gön
dermiılerdir. 

işten el çektirilenler 
Görü.1en lüzum üzerine Ka

dıköy tebliğ memuru Ihsan, 
Haydarpaşa tebliğ memuru Ha 
lit Beylere işten el çektirilmi!
tir. 

Bu iki memur hakkında tah 
kikat yapılmaktadır. 

Yeni yoHar 
Vilayet, mülhakattaki lüzum 

lu yolların acilen yaptırılması
na karar vermiştir. Çekmece -
Çatalca yolunun intaatı ihale 
olunmuıtur. 

Su yolu inşaah 
ÇORUM, 22 A.A. Kasaba ıulan

nın nhhi ve fenni bir ıekilde demir 
borularla akıtılması için yapılmakta 
olan inıaat devam etmektedir. Hu· 
ausi idarece yaptınbnakta olan bu 
inıaat 15 gün zarfında nihayet bula
caktır. 

Kadıköyünde feci 
bir intihar 

Evvelki gece Kadıköyünde 
bir intihar vak'ası olJ?'lU§, 75 ya 
şında bir ihtiyar feci bir tekil
de kendini öldürmüştür. Bu ih 
tiyar Kadıköyünde Kuşdilinde 
Şekerci Bakkal sokağında otu
ran 75 yaşında Hıralambo So
tiridir. Sotiri uzun zamandan 
beri idrar darlığına müptela i
miş. Bu hastalığın artık tedavi 
kabul etmez bir bale geldiğini 
anJamı§, ve yesinden evvelki 
gece saat 2,30 ta ustura ile bi
leklerini ve boğazım kestikten 

sonra kendini penceretlen soka 

ğa atmıştır. Hıralambo derhal 
ölmüştür. 

Balat yanwn1nda 
kast yok f 

Birkaç kişinin yaralanmaaile 
neticelenen Balat yangını hak
kındaki tahkikat ikmal edilmit, 

ralamıştır. Uya hastahaneye 

kaldmlmış, Haaanla çırağı ya
kalanmııtır. 

Dükkan sahiplerini 
tehdit edenler 

Galata Polis merkezi 
Enver ve Feyzi isimlerinde iki 
kişiyi tevkif etmiştir. Bunlar 
Beyoğlunda bazı esnaf dükkin 
lanna giderek dükkin sahiple
rini tehdit edip zorla para ve 
öteberi almakla maznundurlar. 
Polis merkezi bwılar hakkın

da tahkikatını ikmal ederek 
ikisini de evrakile birlikte adli
yeye verm; :ir. Müstantiklik 
tahkikata vaz'ıyet elmittir. 

Beyoğlunda Cevdet ve Ali 
isimlerinde iki kiti de tevkif e
dilmiştir. Bunlar Beyoğlu civa

rında muhtelif yankeaicilikler 
yapmakla maznundur. Poliı· 
merkezi bu iki maznunun da 
evraklarile birlikte adliyeye ver 
mittir. istintak daireai tahki
kata baılamıştır. 

timendifer kumpanyası hergün 
gidip gelenlere mahsus olmak 
üzere başka bir kame tarifeai 
tatbik etmektedir.ki, bu tekil 
otöbüsten daha ucuza gelmek
tedir. 

Otobüscüler bu vaziyet kartı 
rekabet edebilmek için fiyatı 
17,5 tan 10 kuruşa indirmeğe 
karar vermiılerdir. Belediye 
İ§~ tetkik etmektedir. 

Yeni bir köy 
Bakırköyde Amindoa çiftli

ğinde 50 hanelik Avcılar köyü 
iıminde bir köy tesis edil
mittir. Keyfiyet alakadarlara 
tanüm edilmiıtir. 

Tramvaylar için yeni 
durak yerleri 

Görülen lüzum üzerine tram 
vay şirketi hat güzergahında 
yeni bazı tevekkuf mahalleri 
ihdas edecektir. Bu hususta bil 
hassa mektep gibi toplu insan 
bulunan büyük mahallerin önle 
ri tercih edilecektir. ilk olarak 
Çapada kız muallim mektebi-

~~ ne zaman duyacağı« 1 Bey bununla kurtulur mu aamr11- di Nazım Beyin en ziyade sinirlen- Vakıa sesi daha temizlenmemiş, ha- Şu kadar var ki Dekobra, iyi mu bir kızcağız daktiloluk ederek bir 
mz? Deha11nı yeni açacağı çığırda diği kimse! .r değiımiyeceklcrdir. la biraz madeniliii var. Fakat bu harrirlerin de tanınmasına, okunma- banka müdürüne varacağını umuyor 

~ Nazım Beyin serbeat nazmı bıra- da gösterir; yani etrafına irili ufaldı da çarçabuk düzelecektir. ıma, yetiımesine mini almıyor. Va- ve iıin tuhafı yarıyor dal lıin için-
.'n da aruza avdet etmesinin ne ne- bir takım tair daha toplar. 2- Sinema Hayır, sinemama güzel eserler kıa her san'atte kötü aan'atkar, iyiye de tuhaf olduğu zannedilen birkaç 

licoler vereceğini düıünüyordum; ı Valoa düımanları değişir, yani yaratması mümkün olmadığını iddia zarar getirir; fakat nisbet daima da sö~ var. Ea llfağı cinsinden bir 
~ruz ıeylerden ziyade mevcut hali, Necliın'i takip ettikleri zannile Goktan beri sinemaya gibnemiı- edenlerden değilim. Bilakis, mesela aynı değildir. Sinemada kötü, iyiyi vodvil! Hem bu film oldukça da 
""dWara kapılıp kaldım. Yine ilk Usküdarlı Talat'ı taklit edenler oaa tim; onun için yavaı yavaş sinema Jacqueı Feyder'in"'Therese Raquio" büsbütün mahvediyor. meıhurmuıl Baıka bir fibnin ilima 
'lıevzuumuza dönelim. gülümıemeğe hatlar ve her akılla- taraftarı oluyordum. Bu hafta için- ini çok sevmiıtim; oynasalar yine Sinemanın en büyiik cfütmam, da, onda oymyan bir aktörün ismi 

Nazım Bey aruza avdet ederıe nna ııeleni yazmağa ruhsat hekliyen de iki defa gittim, eıki husumetim gider görürüm. Bazı kimseler gibi pahalılığıdır. Her film için milyon- "Falan ıaheıerde ıu rolü oynamıı· 
~ .olllr ? Edebiyatımızın bugünkü "etfalı dr.ha,, onu maziperesllik ve tekrar uyandı. Shakespeare ayyannda bir adam larca lira sarfolunuyormuf. ilin edi- lir" diye söyleniyor. Şabeıer de be
h· lınde bir değiıiklik olur mu? Za- mürtecilikle ittiham ededer. Hece- Sinemanın aleyhinde olmak, yani olduğunu kabul etmiyorum ama len rakamlarda mübalağa olsa bile nim ııördüğüm film ... lnsamn çdcb
;ren evet, fakat hak:katte her şey ciler iıe onun bir gün kendilerine onun güzel eserler vücude getirme- Ch'.ırlie Ch3plin'den de hoşlanırnn; elbette büsbütün yalan söylemiyor- racağı geliyor! 

0 doğu gibi kalır. iltihak edeceğini umaı·ak bir müddet si kabil olmadığmı söylemek hiç şüp "Charlot rahip., ne güzel şeydi. Va- lar. O kadar para harcedince de Tiyatro, ıür, resim, musiki, 
8" tarif .. del b" " susarlar. Zaten ümitleri de bota hesiz müdafaası kabil olmryan ideli- kıa fenalath; mesela "Şehrin ı ıkla- elbette onu çıkarmak istemek; bu- "bourgeois,, ve demokratik cemiye-

•'f ır e gore ıa, ır pon- k ~·· k'" N B ti1 alardandır. ek . . . ·ıo. 1 ' . . d k b"hi kü" ""k bir '"" , Yani bir moda yaratmaktır. Böy 1 çı. m~;. ~un. u a~ ~y yeni - n,, m aevm ıç?n ınc-.anın ıı.;an arı nun ıçın e zev sa ı çu tin elinde buginlrii feci bale düıme-
lo İse Na Be • d h LbuJ mızlerıru protesto ıçm nihayet aru- Bir zamanlar siı>emanm k"nuı- Allah sözü sanması liz,lngelir· zümreden ziyade büyük kütleye hi- den evvel din"ı a"yinlere •---•mıı, ce-
ltı zım Ytn e asını "" e ı da b lop b ka b · madığını ileri sürüyorlar ve nihayet ' k )" d aarı, 
·• ••buruz·, çünkü edebiyatımızda bir 

1 

zuk bıralk" h aı 1~ tarz arıya- · fi fakat daha iyı" •eyler verebilir Doug tap etme azım ır. miyette mukadd-, ul-" vazifeler ifa 
~ ca ve e ı ~ d ba resmın vası anna da malik olmıyan • • 1 t · b ·· d · · -· • • ~ncif yarattı G n · 1 • • ~~ veznıne e şvu- la F . ba k ba b" .. hali § e sıncma u yuz en ıyı eser- d 

'<in " • e ç şaır enmı- rııcaktır Evet, vakıa düıma 1 bir san'atın, sözden de mahrum ka- s .. aır n ı, ~n . z -~ı şnr .ne ler yaratamıyor. işte yine bu yüz- ettiler; bunun içindir ki yine e on-

nin ve Harbiyede Dam dö Sion 

mektebinin önlerine birer tavak 
kuf yeri yapılacaktır. 

Muayene cdilmiyen hiz-
metçiler ceza veriyor 

Muayene edilerek isimlerini 
belediyeye teşcii ettirmiyen 

müstahdeıninin dünden itiba
ren kaymakamlıklar tarafınadn 

ceza kesilmek suretile teşcile 
başlanmıştır. 

Soba borulan 
Kıt mevsiminin hululü mü· 

nasebetile evlerden sokaklara 

soba boruları çıkmaktadır. Ek· 
ıer borular dama kadar yüksel

tilmediğinden yanğın tehlikeıi 
arzetmektedir. Belediye kayma 
kamhklara bir tamim göndere
rek bu gibi boruların menedil
meaini bildirmiştir. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ekmeğe 7,10 ve 

francalaya da 11 ,20 fiyat kon
muştur. 

Bugünkü cemiyette bile her tür· 
lü mahrumiyete katlanıp kuru ek
mek yiyerek ıür yaz.,n, resim yapan 
kafa11 ve gönlü zengin adamlar var. 
Fakat ıinema aleminde böyle bir a· 
dam tasavvur olunamaz; çünkü böy. 
le fakir bir adam sinema için !ilım. 
gelen makineyi elamaz. 

San'atı günden güne beyağı bir 
ıey telikki ediyoruz; bunun için de 
mesela ilmi teıebbüıleri teıvik ~den 
zenginler çıkıyor da san'at filmlerine 
kimae bet para Yenniyor. 

Rusya'da Eiıenstein yardım gö
rüyor; fak3t o memleket de her teY· 
den evvel propaııandas•m düşunü
yor. 'lı çoğu onu taklit ediyor; onun d •· · •Fakat bu ·· tin arı lınca hiç bir zaman İptidailikten g.e.hny_or; bayagı.bır şuram. a yın_e den si-- --'onları, menfaatten..:. lann bu ııfatlarını hatırlayıp menfa 

l ~Vzıılanru alıyor, tekniğini alıyor, egııır. . onu g~~ aa ~.e- ku lamı 1 Ch al .. -··~ .... - s· q°!: teyini alıyorlar. O kadar ki venler, yanı "':"~itila binip de §Oh- rtu yacağı söyleniyordu. Bu- ınzm.ı var. Maunce ev ter, Emıl yade gÜzellik aradıklan için az kim- atten ziyade güzellik, ualet düıü- mema, nazari olarak, bütün aan-
Çoırunun yazdan Nazım Beyin buna ~':.t k~ ıçı~ .""Ya ondan yol na cevap olarak bazıları sinemanın Y annings veya Mosjoukine gibilere senin hoşuna gidecek filmler vücude nen hizmetkirlan var. Zavallı sine- atlar cibi ııüzel eser •enneğe mukte
dıktıın sonra y=acaklanon benzi. oıı:~ek ıçı~ ~git, ~-d~ce onda bir büyülbne kabiliyetini iıaret ediı•or gelince bunlar elbette çok bayağı, gefüen san'atkirları teşvik edemi- mama mazisi yok! O, hiç bir zaman dirdir. Fakat cemiyetin bugünkü 
!:'r· Nazım Bey tarzını de;.;•tır" ı"n- taır mızacı gord. uklerı ıçın aevenler, ye ba aayede itnıizazları ve dola:rı- en adi cinıtan aktörler. Fakat bu yor. ıeraiti dahilinde cleg"il Bu gı"d;•Je 
..., 1 D"• A IJBe ,, E sile ihtiraslan, mesela tiyatrod:ın mabetlere girmedi: Onun Omiroı'a ... 
itıth.11 "r belki Ü•tatlannt hiyanetle L.ic•td·noöint.ın .. nejbjttitirın..LaL..,ew8ftj,pa;:11~io~n~a:::t:e,:•L!dah~;:!a_ı!ı"y'!i_:g1!:0a~· ~t~eree~!';eğ~i~n~den!!!2bah~~ıedi-:_!":J~cı:;;"n:,::s:_:aa::;n::,';at:;k:,:a~r;:la:_:r_;ba=ş:k::,a_:_•~ah'.'.:a::;l~a~rd::;a~-_;S:!:in~e:!ma~.!m~a~n~a~s~ız~v:!e_ae~ntime~· ~n~taJ~~da~,jE!i:;ach~~y:,!:le5:'!.i .!id~e..JB!!aiıic!ı.h'~ı ..ıda!!....M~!Sl:J__'!'.im::.::d:iki:":::ler:,:d:en:_:da=ba=-tı.:=::raırı~·~o1an=~·=•-~-
~- :U.n edip yine im · · · 
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4 MiLLiYET SALI 24 TEŞR1N1SANl 1931 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları ._ ____________________________ ~ 

Asrın umdesi «MiIIiyet» tir. 

24 TEŞRİNiSANİ 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
latan bul 

Bir şapka hikayesi 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zaT
fla münakasaııı 12 birinci kanun 931 Cumartesi günü saat 14 te 
İdare Merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde ikişer liraya stılmakta olan şartname-
lerde yazılıdır. (3973) 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 1400 ,, 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 18 kurut 

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

Gazetemiz il&nlann mes'uliyetini 
kab11I Ptme7.. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy rasat merke

zinden alınan malumata 
göre bugün haua bulutlu 
o/ocaktır. Ruzgiir şimal 
istikametinden esecektir. 
Kar muhtemeldir. 
Tazgikı nesimi 770 mi

limetre, azami 4 asgari 
+4 tür. Yani gece gün

düz harn•et clei:şmPmişiir 

lhLEiaif 
Kasabın cevabı 
Ben etliye sütlüye karışan· 

!ardan değilim amma şu ka· 
sap hikayesini size yazacağım. 
İstanbulda et fiati bir, umumi 
saatler iki... Bunlar biribirini 
kat'iyyen tutmaz, aralarında a 
zim farklar vardır. 

lstanbuldaki Seyrisefain a
centa binasının üstündeki köp
rünün saatile Kadıköy iskelesin 
deki saat biribirini tutmaz, bun 
!arın ikisi de Karaköydeki diki 
li aaate uymazlar. Köprünün 
Eminönü cihetindeki saat de 
Karaköydekine muanzdır. Şir
keti Hayriye iskelelerindeki sa 
atler biribirine ve cümlesi bu 
köprü saatlerine tevafuk et
mezler. Sirkeci garı büsbütün 
ayn ayar tutar ... Beyoğlunda
ki umumi saatlerden tünel baş 
ka, Galatasaray mektebinin sa 
ati başka, İngiliz sefarethanesi 
nin kapusu üstündeka saat baş 
kadır. Beyoğlu dairesinin cep
hesindeki saat muntazam işle
mediği için onu bir vakit ölçü
sü olarak yazmıyacağım .. 

Saatleri biribirine bu kadar 
aykırı olan bir şehirde halkın 
nasıl olup ta vapurunu, trenini, 
tramvayını kaçırmadığına hay
ret etmeyiniz.. Çünkü halk 
bütün bunları görerek saatini 
on dakika ileri koymakta ve 
böylece biribirine uymayan sa
atlerin yalanlarına kapılma
maktadır. 

Saatler nasıl biribirine uy
mazsa lstanbulun et fiati de 
öyledir. Fatihte, Aksarayda, E 
yüpte, Karagümrükte, Oskü
darda, Kadıköyünde, Galatada, 
Eminönünde, Beyoğlunda, Şiş
lide et fiatleri arasında o kadar 
fark vardır ki insan hayran o· 
!ur. Dağlıç eti Fatihte elli ku
ruşa, Şişlide seksenedir. 

İşte bu farkı görmüş ve Üs
küdardan karşı tarafa yeni ta
şınmış bir müşteri Şişlide bir 
kasap dükkanına girer .. 

- Et kaça?. 

Refik Sebatiyi her halde ta
nırsınız. Hatırlayamadınız mı? 
Nasıl olur canım. Onu lstanı
bulda hatta Türkiyede tanımı· 
yan yoktur. Amma madem ki 
birden hatırlıyamadmız. Size 
onu biT parça tarif etmek iste
rim. Tıknaz, aarışm, kırmızı 
yüzlü. Kendi halinde dalgın 
bir efendi. Söz aramızda Re
fik biraz da içkiye düşkünce
dir. Amma öyle fazla bir ipti· 
li da değil. Akşamlan mutat 
yüz em dirhemlikten maada sa 
bah ve öğleleri de ellişer dir
hem. Çok sayılmaz sanırım. 
Her halde onun bir çok hususi 
zevkleri olduğunu itiraf etmek 
lazımdır. Meseli şöyle tezgah 
başında ayak üstü iki tane at
mak. Günün harlgi saatinde o
lursa olsun. 

Gülümsediniz. Şimdi artık 
Refik Sebati'yi hatırlamış ol
duğunuza tamamen kaniim 
Bizim refikin iki tane şapkası 
vardır Amma diyeceksiniz ki 
Refikin şapkasından bize ne? 
Acele etmeyiniz hikayemi so
nuna kadar sabırsızlıkla dinler
seniz o zaman anlayacaksınız 
ki Refikin şapkalarile sizin 
mutlaka bir alakanız vardır. 
Evet Refikin iki şapkası var
dır. Biri eaki, biri yeni. Kış gel 
diği için yağmurlu havalarda 
yeniyi saklayıp eski şapkasını 
giymek istemiş ve bu eski taP 
kanın giyilebilir bir hale gel
mesi için yarım lira 
fedakarlık yaparak onu te 
mizletmek icap ettiğini 
düşünmüt ve bir kaç gün evvel 
yenisini başına eskisini eline a 
!arak evden çıkmış O gün işi
ne geç kaldığı için şapkayı te
mizlemeğe vermemiş. Daireye 
geldiği zaman kapının arka
sındaki port mantoya başında
kini asmış. Elindekini yanına. 
Akşam üstü işinden çıkarken 
yorgun kafa ile eski ~apkası 
nı çivide unutarak yenisini ba
şına geçirmiş ve fırlamış -Dal 
gın olduğunu söylemiştik

bittabi doğru meyhaneye. Tez· 
gih başında iki taneden ba,la
yan akşam keyfini adam akıllı 
yaptıktan aonra parasını tesvi
ye etmiş ve çıkarken tapkasınt 

- Seksen beşe ... 
- Yahu! Osküdarda altmı-

şa veriyorlar, siz seksen beş is
tiyorsunuz! ... 

- O et başka bu et başka! .. 
- Hepsi dağlıç değil mi?. 
- Evet amma dağlıçtan dağ 

lıca fark var .. Siz de adamsınız 
(arkadaki küfeci çocuğunu gös 
tererek) bu da .... İkinizin fiati 
bir mi? .. 

Müşteri bu cevaba kızmış ve 
dükkandan çıkıp gitmiş ... 

Kadı köy kumsalı 
satılıyormuş 

1,ittim ki, belediye Kadıköy 
kumsalını satıyormuş ... Bir ara 
Irk orayı da şenlendirmek için 
üzerine (hal) inşa ettirmişti. 
Çok şereflenmiş olmalı ki, şim 
di satılığa çıkarmış.... Acaba 
orayı satacağına oyun yeri yap 
sa istifade edilmez mi? .. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 87 

- Ayılır ayılmaz da sizi Nebahatte de deminki ha-
ıordu . raret yoktu. Titriyordu, yüzü 

_Ya! sararmıştı. Gözlerinin ışığı 
- Sizi çok seviyor galiba. perdelenmiş gibiydi . 
- Arkadaşlık... Otomobil T epebaşmdan Şi-
- Amma o kadar sevdiği şane karakolu yolile Galataya 

halde üzmesine ne demeli? doğru uçarken iki gencin de 
- Bilmem ki.... sesleri kesilmişti. Ahmet Ne-

baıma ve temizletmek için ev-
den sabahleyin çıkarken aldığı 
kendi eski şapkası zannile mey 
hanedeki başka bir müşteriye 
ait olan bir şapkayı da eline 
alarak sokağa çıkmış ve eve 
gelince her iki şapkayı da çivi
ye asmış. Ertesi gün bittabi işi 
ne giderken gene yeni şapkası
nı başına, eskisi zannile aldığı
nı da eline alarak gene şapkacı 
ya uğramadan işine gitmiş. 
• Şapkalarını asmak için port 

mantonun önüne geldiği za
man bir de ne görsün kendi es 
ki şapkası çivide asılı duruyor. 
Bir eline bakıyor. Elinde de bir 
başka şapka. Yenisi de başın-
da. Düşünüyor. Düşünüyor. 
Düşünüyor ve bir türlü bu şap 
kaların üçüzleşmesindeki sırrı 
anlıyamıyor. Aynı zamanda gö 
rüyor ki şapkalardan birinin i-
çinde, A.S markası var. Bu şap 
kanın kendisine ait olmadığını 
anlıyor. Fakat başkatip Ahmet 
Sırn Beyin olduğunda da hiç 
şüphesi kalmıyor. Kapıcıyı ça
ğırarak şapkayı uzatıp diyor 
ki: 

- Sırrı Beyin şapkası bura
da kalmış. Al bunu odasına gö 
tür. 

Kapıcı şapkayı eviriyor çe
viriyor, ve bizim safdil Refik 
Sebatinin yüzüne bakarak gü
lümseyor: 

- Vallahi Refik Bey başka
tip Beyefendi böyle külüstür 
şapka giyer mi hiç? Bu şapka 
onun değil. diyor . 

Artık Refik te işini gücünü 
bırakarak bu şapkanın kime ait 
olduğunu tahkike girişecek de
ğil ya Çiviye asıyor. Artık Re
fik Sebatinin üç şapkası var
dır. 

KARTALMALMODORLOCONDEN: 
Kıymeti muham-. Ziraı 

Köyü Sokağı Cinsi menesi. 

Lira 

Pendik Refet Paşa Nim kargir harap dükkan 515 90 

.. Arabacı S. tahtanı bir oda 120 60 

.. ArabacıS . fevkani bir oda 135 45 

.. Arabacı S. arsa 50 40 

Balilda evsafı muharrer 515 lira kıymeti muhammeneli dük
kan dört taksitle, diğerleri peşin olmak üzere 17-11-931 tarihin- ı 
den itibaren yirmi gün müddetle müzayedeye çııkarılmıştır. 

İhalesi 7-12-931 pazartesi-günü icra kılınacağından taliplerin 
yüzde 7,5 depozitolarile müracaatları. (4028) 

lstan~ul Evtal Mn~nrın~nn~en: 
Metrı Adet 

250 
250 
250 
100 
150 
700 

1000 
700 
700 
500 

1500 

Kilo 
2000 

550 
350 

Zeytin yağı 
Gaz 
İspemıeçet 
Faraş 

Kova 
Kavata 
Fener 
iıbrik 
Büyük hasır süpürge 
Orta hasrr süpürge 
Hasır süpürge sapı 
Çalı süpürgesi 
Çalı süpürgesi sapı 
Kaba hasrr 

120 Tavan sırığı 
30 Merdiven 

300 lVIuşamba 

Cevamii" şerife için lüzumu olan berveçhi bala on yedi kalem 
levazmı ayrı ayrı aleni münakasaya !konmuştur. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere her gün Levaznn İdare6ine ve ihale günü 
olan Kanumıevvelin 15 inci salı günü saat 14 te İdare enciime-
nine müracaatları. ( 4008) 

Muayenehane nakli Tiyatro, Sinema 

Dr. Celal Tevfik 

Öğye üzeri yemeğe çıkarken 
eski şapkasını eline alarak şap 
kacıya bırakıyor. Ertesi gün 
şapka temizlenmiş hazır fakat 1 

alacak parası yok. Şapkasını 
almak için dükkandan içeri de 
girmiş bultmuyor. Hemen ba- Frengi ve idrar yolu has-

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tern.<:illpr; 

Bugün akşam 
şmdakini çıkararak: tahklan mlltelıassısı:S · rkeci, 

- Bunu da, temizleyiniz. Muradiye -caddesi No. 35 
Yarın alırken ikisinin parasını Sa. 14- 18 
birden veririz. diyor. Temizlen!~~~~_:::_.,.::_:~::_~~=~ 
mişini başına geçiriyor. Yeni Gülhane müsamereleri 
şapkasını temizletmeğe bırakı- Gülhanenin mutat tıbbi mü
yor. Ertesi gün gene dalgınlık samreleri bu ayın 29 uncu günii 
la batında A.S. markalı fapka başlayacak ve her aym ikinci 
vardır. Aynı dalgınlıkla fap- ve sonuncu pazar günleri saat 
kacıdan içeriye girmiş bulunu- ı 7 den 18,S a k~dar devam ede
yor. Bermutat gene para yok. cektir. 
Başındakini de temizletmek i-

1 stanbul S inci İcrasından: Mahçin bırakarak temizlenmiş ola-
nı batına giyiyor. cuz fiyat markalı bir otomobil 29-

- Hepsinin birden parasını 11-931 taırihine müsadif pazar günü 
veririz, diyerek dükkandan çıkı saat 12-13 de Taksim meydanında 
yor. Şapkacı her gün bir tap· bilmüzayede satılacaktır, müşteri
ka temizleten böyle yağlı müş !erin o gün ve vakitte mahallindeki 
t 1• ·ı· edecek degı"'I y memuruna müracaatları ilcin olu-er ye ı ıraz a. 
Şimdi Refik Sebatinin iki şap- nur. 
kası vardır. ikisi de temizlen ZAYİ - İstanbul İskan Müdiriye-

Saat 21,30 da 

YANAR DAG 
Komedi 4 Perde 
Yazan: L. Ful.da 
Tercüme E.: Seni 

ha Bedri 
Talebe gecesi. 

YaLında: AKIN! Yazan: Fa
ruk Nafiz. 

Pazar ve Cumartesi ~eri 
tenzilatlı ha1k gecesi. 

iDi 

Üsküdar HALE Sinemasında 
YAŞASIN HAYAT 

lVIümessili: Nikola Kolin 
ı.eıı 

BULGAR OPERET 
HEYETİ 

miş ve bedava temizlenmiştir. 
A.S markalı şapka da şap

kacı da duruyor. Ben demedim 
mi bu şapka hikiyesile sizin de 
alakanız vardır. İşte mutlaka 
bu A. S markalı şapka sizler
den birine aittir. Elli kuruşu
nuz varsa durmadaın Sirkeci
deki şapka temizleyen lekeciye 
gidip şapkanızı alınız. Temiz
lenmiştir. Sizi bekliyor. 

tinden aldığım 490 liralık bO'llomun (Fransız Tiyatrosunda' 

vetlendiriyordu. Fakat bu işin 
sonu ne olacaktı.? 

makpuzunu kaybettim. Yenisini al- Bugün akşam saat 21 de: 
makta olduğwndan eskisinin hük- 1 

mü olmadığı ilan olunur. Küçük " İST ANBUL GÜLÜ " 
Pangaltı Kuyumcu İrfan Sokak No Yarın akşam: 

40 Faika. 

ZAYİ - 3330 si<:il numerolu ara
bacılık ehliyetnamemi zayettim. Ye 
nisini alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Ali bin Ali. 

Monmartr Çiçeği 
Kalın.anin en son eseri. 

Prima Donna: Mimi Balkanska. 

Orkestr: 21 kişi. 

da bunu hatırından çıkarmış o- ı - Öyle ya! Beni mi düşüne
lan delikanlı, şimdi meraktan ceksiniz? 
çıldırıyordu. Acaba Mebruke Nebahatin sesi titr=yordu. 
Numan kendisine ne söyliye- gözlerinde inci damlaları ak-
cekti? mağa hazır gibiydi. 

Bu dağınık düşünceler ara- Deminden beri Ahmet Nebil 
sında kendini kaybeden Ah- düşünürken, Nebahat te onu 
met Nebil, birden bire yanı ba- seyrediyordu: Bu gece genç 
şında derin bir soluk sesi du- kız için bir umulmaz görüşler 
yarak uyandı: Otomobil Köp- gecesi olmuştu. Bir kere hiç 
rü üstündeydi. Nebahat iri ela tanımadığı Şişlinin salon mu
gözlerile mütehassir mütehas- bitine girmişti. Oradaki hanım 
sir Ahmet Nebilin yüzüne ba- larm, beylerin süsleri, sefahat
ka baka dalmış, ihtiyari hari- leri, tantana ve debdebeleri al
cinde içini çekmişti. tında örtülmek istenilip le bir 

Ahmet Nebil deminki ceaa- bil düşünüyordu: Acaba nasıl 
reli arıyor, bulamıyordu. Ne bir sinir sadmesi Nemika Sır
de münasebetsiz zamanda ba- rı Hanımı baygınlığa sürükle
yılmıştı şu Nemika Sırrı Ha- mişti? Nebahati Muhteşem Ni 
nım! Tam delikanlı Nebahate: hat Hanımın evine sürükler-

Delikanlı, yam başında oto
mobilin sür'atli gidişile sarsıla 
sarsıla düşünen genç kıza bak
tı. Bu düzgün vücudün içinde 
çarpan yürek acaba sahiden 
kendine bağlı mıydı? Bir ta
raftan Nemika Sırrının, diğer 
taraftan Muhteşem Nihadin 
kıskançlıkları, daha şimdiden 
önlerine tehlike uçurumları a
çıyordu. Neriman Cemtidin de 
gözleri pek kıskana kıskana 
bakmıttı. Süheyla sinema ge
cesinden beri çok iyi davra
nıyordu. Fakat bu taşkm kadın 
da son sahnede birden bire düş 
manlık duyar gibi olmuştu. 

Ahmet Nebil birden bire 
hatırladı. Gözü önünden geçen 
kadınlar panoraması arasında 
Mebruke Numanın sarı bukle
ler arasıdna gizlenen beyaz 
çocuk çehresi gözü oönüne gel 
di. Ötekiler gibi yapmacık yap 
mıyan bu kız geçen gün kerır 
disine telefon etmiş, çok mü
him bir şey söyliyeceğinden 

- Ne oldunuz, Nebahat Ha türlü saklanamıyan kofluk, 
nım? hiçlik, Nebahatin masum göz-

- Hiç.. !erinden bile uzak kalmamıftı. 
- Siz üşüyorsunuz, galiba? Büyük bir şirketin müdürü, 
- Hayır... ticaret hayatının mühim bir 

- Ey, Nemika Sırrı Hanım ken dehşetli bir kıskançlık hır
size beni sevip sevmediğinizi sına mağlup olduğu besbelli o
sorduğu zaman ne cevap ver- lan bu sıska, esmer, sivri kız, 
diniz? şimdi de yaptıklarına pişman 

Diye soracağı bir sırada, mı olmuştu? Yoksa asıl eme-
aanki manevi bir kudret bu sö- !ine eremediği, Ahmet Nebilin 
zü kesmek istemiş gibi, otomo- Nebahati bu meclisten çabuk 
bil sarsıla sarsıla duruvermişti. çıkarıp götürdüğü için daha zi-

Ve şimdi delikanlı artık içi- yade hırslanmış mıydı? Ayı-

ni kemİ!.iP dur_a_!l_~:ı;ı s~~!L.!!.~: .. l~~C:.~ ~.i!.l!..~e.!·.~!ğJ .. i.Y.i!~~-!a!~~. ~.~.~- ~~~.~~~.r.e.~. ~.1.!~ .. 'i.!:~-1~!.~~.:_. ~!.: 

- Affedersiniz, ben de dü- adamı, bir çok nüfuzlu insan-
düşünceye dalmııım. !arın himayegerdesi, zeki ve 

- Yok, hakkınız var. muktedir bir adam diye tanı-
- Hakkım mı? lan, arasrra gazetelerde ismi 
- Öyle ya! Tabii kendi iş- ve resmi neşredilen Nihat 11-

lerinizi düşüneceksiniz. Ben.... hami Bey, sofranın başında o
- Ey siz? turan, zayıf yüzünü örten irice 
- Benim ne ehemmiyetim burnunun üzerinden kulaktan 

var? geçer bir gözlükle, eski yaş. -·= Jll~·!~ .. n~-·-~~emmiyetinız maklı kadınlar gibi, mahiyeti-

• 
INEMALAR 

Şeyhlere karşı pek şiddetli bir harp; Kalelere karşı müthiş taarruzlar; 
Bir kurşun yağmuru altında namuslarını kurtaran adamlar. 

İşte yarın akşamdan itibaren 

OPERA SİNEMASINDA 
göreceğiniz 

VATAN HAİNLERi 
sözlü ve şarkılı filminin canlı bir sahnesidir. 

Hayali değil hakiki bir mevzu, halihazır hayatma ait bir d~am, 
nihayetsiz bir aşk: 

İşte, pek yakında 

ARTiSTiK SiNEMASINDA 
göreceğiniz. 

UÇURUM KENARINDA 
Fransızça sözlü ve şarkılı filmdir. 

Ta~IİSİJO ~nıuın Mü~ürlü~ün~en: 
Bedeli keşfi dört bin küsw- liradan ibaret olan Kumköyürulc 

(Kilyosta) Müdür hanesile Tahlisiye mev<kii arasındaki yuhın 

adi kaldırnn tarzında inşası aleni surette münakasaya konul
muştur. 14 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif pazartesi günü 
saat 14 te ihalesi icra kılınacağından taliplerin bu baptaki fenni 
ve idari şartnameyi almak üzere Galata.da Rrhtım <:addesindeki 
İdarei Merkezi yeye müracaatları ilan olunur. ( 4035) 

1 lstanbuE Belediyesi ilinlar1 1 
Bedeli keşfi 4847 lira 70 kuruş olan Kara'burun mektebinin 

tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartname 
almak, keşif evrakını görmek için her gün Levazım müdürlüğü
ne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek için 364 liralıık te· 
minat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediye
den irsaliye alınarak 'bankaya yatırılıp alınacak makıbuz yahut 
hükumetçe müteber tanınmış bankaların birinin teminat mek
tubu ile olur. Bu şekilde teminat mektup veya maldıuzu ile 
şartname, teklif mektubunu ve ticaret odasında ıkayrtlı olduğu· 
na dair vesikayi mühürlü zada koyarak ihale günü olan 26-11-
931 perşembe günü saat on ıbeşe kadar Daimi Encümene verme
lidir. (3635) 

Beyoğlu Emrazı Zühreviye muayenehanesinde 4 eski çini 
soba aleni müzayede ile satılacaktır. Almak istiyenlerin satış 
giinü olan 25-11-931 çarşamba günü saat 13 te orada bulunacak 
memura müracaatları. (4040) 

İstanbul Vilayeti ayğır deposunda teraküm eden sap kuv
vetli ve otlu goübreler 28 Teşrinisani 931 cumartesi gunu ma
hallen satılacaktır. Talipler ihale günü orada !bulunacak memu
ıra müracaatları. ( 4042). 

Booeli keşfi 11742 lira 69 kuruş olan Fatihte Kurşunlu med
resesi tamiri ·kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler 
~a·rtname almak ve keşif evrakını gö:mıek üzere her gün Le
vazım müdürlüğüne müracaat etmelidir. lVIünakasaya girmek 
ıçin 881 lira teminat lazımdır. Teminat nakden kaıbul edilmez. 
Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak 

;na·kbuz ve yahut hükfunetçe muteber tanınmış ban.kalaııdan bi· 
rinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat ma1dbuz veya mektu
bu, şartnamenin pullu bir nüshası ve teklif mektubu, Fen ve 
Ticaret edası vesikasını mühürlü bir zarfa lroyarak ihale günü 
olan 21-12-931 pazartesi günü saat on beşe ıkadar Daimi Encü
mene verilmelidir. ( 4039) 

le ile misafirlerini bir kadeh 
rakı daha atmağa teşvik eden, 
sulu, ruhsuz, sırıtkan adam 
mıydı? Kendisine rakı içme
mek istediği halde Süheylinın 
bir kaç sözile ezilip kalan Ke
mal Reha Bey ge;çekten ·dip
lomasi hayatında şöhret almıt 
bir zeki sayılabilir miydi? Bü
yük beategir, methur musiki
şinas denen Şeyda Kamil Bey, 
sahi bu kadm çizgili ablak yü
zün üstünden gözleri bön bön 
bakan, iri karınlı herif miydi? 
Sofrada kendi karşısında otu
ran Ferit Necdet Beye, Yazı
cızadelerde ne ruhsuz, ne ma
nasız yüzlerdi? 

Ya kadınlar? Sarıya kaçar 
çiy yeşil renkli küçük gözleri
le kendisine ısıracak gibi ba
kan dudakları karmenli, kir
pikleri rimelli, yüzü boya için
de örtülü debdebeli Muhteşem 
Nihat Hanmefendi bu zahiri 
tantananın içinde ne boş, ne 
kıskanç bir akrep ruhu latı
yordu ! Karşıdan uzun kirpik
li gözlerinin süzük ıakışlarile 
kendini mütemadiyen göz hap 

cilası altındaki varlığmdan e•· 
ki bir mahalle kızmm tımank 
şırfmtılığı akan Neriman Cem 
şit Hanıma da ne demeyliydi'! 
Nebahat dikkat etmişti: Reıit 
Beyin kolunda o kadar kurula 
kurula kendini teşhir eden bu 
hanım, kocası gelip te kabaca 
kendisini kaldırmak isteyince 
birden bire ne kadar idileşmiı
ti . 

En ziyade genç kızı meşgul 
eden Süheyla idi: Mubalagalı 
dekoltesini yanındakine tema• 
ettirmek iaterceaine sokulan 
bu dik bakışlı, kelimeleri içiçe 
sokarcasına çabuk söyleyen 
hanımın Ahmet Nebille alaka· 
smı çok merak ediyordu. Ken· 
disini Kemal Reha Beyin aır• 
naşıklığından kurtarmasına, 
Muhteşem Nihat Hanımın 
imalı taarruzlarına karşı koy
masına rağmen, ihtiyarının ha· 
ricinde bir kuvvet, bu kadına 
karşı içinde nefret ve çekinme 
uyandırıyordu . 



• 
İktibaslar: 

Maverayı Erden emıri 
ile bir mülakat 

1 •••••• 1 

Emir Ali Suryeye kral olursa, üç 
kardeş hüküll)dar ne yapacaklar? 

[Bundan takriben beş altı ay evvel lstanbul'a ~enç v.e ~arı
şın, son derece sempatik Danimarka'lı bir gazetecı gelmıştı. Bu 
gazeteci ile görüştüğümüz zaman, bize Kopenh~g'da çıkan ~~: 
litiken gazetesinin muhabiri olduğunu söylemış ve. n~şre~tı~ı 
kitaplardan ve makalelerden bir kısmını d_~_göste~mıştı. !'lutun 
Arap memleketlerini dolaşmış, -.araP_ÇaY_ı .ogrenmış, en nıh~yet 
İsliimiyeti kabul ederek Ali Ahmet ısmmı almış. ~ır~plıı:5 tan 
geçerken büyük bir tehlike atlattı~ım da s~yl~mıştı. Bır kaç 
giin evvel Danimark'amn Ritjam aıansı asıl ısmı Knud Holz:ı
b<Je olan bu gazetecinin Traplus'tan Hicaza geçerken ":habıler 
tarafından katledildiğini bildirmektedir. Bütün lskand~nav mat 
buatı bu cinayetin esrarını öğrenmekle meşguldur. Bız sadece 
P'Jlitiken'de çıkan son yazısını iktibas ediyoruz.] 

Kopenkagda çıkan POLITiKEN den 

Maverayi Erden, dünya bar 
binin doğurduğu bir çok yeni 
ınemleketlerden biridir. Eski 
Türk idaresinde olduğu gibi 
bu memleket Suriye ve Filisti
nin bir cüz'üdür. Mustakil bir 
hükumet haline kalbedilmesin
de ne coğarfi, ne iktısadi biç 
bir sebep yoktur. Bu yeni hü
kumetin ihdası da ne oradaki 
tabiatle, ne de ihtiyaçlarla ka
bili telif değildir . 

500,000 i geçmiyen nüfusu 
llıuhtelif ırklara ayrılmııtır: 
Bedeviler, Çerkes.ler,. !~kler 
Ve saire ... Öyle kı mıllı bır te
•anüt yoktur. Tabiat mülayım 
olmadığı ve memleketin büyük 
bir kısmı dağlarla muhat bu
lunduğu için, yqilliği· küçük 
bir ova Maverayı Erden'i bes
liyemez. Bu sebeptendir ki, çok 
kimseler hayatlarım kazanabil
ınek için, işi eşkiyahğa vur· 
llı.uşlardır. 

Memlekette aşağı yukarı e
hemmiyeti haiz dört büyük şe
hir var: Amman, (20,000 nü
fuslu bugünkü payitaht), Ma
an, Akabe ve bir de Filistin hu 
dudunda Salt. 

Kral Hüseyinin büyük oğlu 
Emir Abdullah memleketin ba 
§ındadır. Arapça "Emir,. de. 
Ilı.ek prens gibi bir şey .. 

İngiliz miralayı Kirkebirde 
orada bulundukça, Emirin sa
lahiyeti son derece mahduttur. 
.ı\ynı za~anda, gene İngil~ o
lan Peak pa§a Maverayi Erde. 
ilin siyasetini idare etmektedir. 

Eğer hakikaten mes'ut 
llıemleketlerin tarihi yoksa, 
Maverayı Erden'in tarihi, bir 
az da Emir Abdullahın tarihi 
demektir. Bunu iyi anlamak i
çin Emirin karakterini anla
llıak lazımdrr. Bu Emir dört 
kardeşin en büyüğüdür: Fey
•al, Ali ve Sait .. 

Kardeşlerine biç benzemez. 
Son derece zekidir. Etrafında
kileri kendisinden uzak tutma
•ını bilir. Bu hasletini, babası 
liicaz kralı Hüseyinin Harici
Ye nazırlığı yaptığı zamanda 
lröstermişti. Ancak Abdullabın 
kiyaseti sayesindedir ki, baba
'' kara! Hüseyinin saltanatı 
daha uzun sürebilmişti. Gene 
onun sayesindedir ki, Vehabi
lelin reisi lbnisuudun bir çok 
'ntrikalarını suya di.şürebil
lllişti. Bu zamanlarda kimse 
MaveraYl Erden'i müstakil bir 
~iikUmet haline kalbetmeği dü 
tiinmüyordu. Şimdiki payitaht 
Olan Amman Filiıtinin bir ka
'kabası idi ve İngili.z fevkalade 
omiseri Sir Herbert Samuel 
tarafından idare ediliyorduı 

muvaffak olmutşu. O kadar ki 
kendilerinden istediği en bü
yük fedakarlıkları bi.te, bun bü 
yük bir feragati nefisle kabul 
ediyorlardı. Abdullah yalnız 
Bedevilerden değil, Suriyedeki 
diğer Araplardan da müzahe
ret ve hatta mali muavenet gö
rüyordu. Bu sayededir ki Sir 
Herbert Samuel ile bir itilafa 
vasıl oldu ve İngiltere kendisi
nin hükümdarlığım ve Mavera 
yi Erden Emirliğini kabul etti. 

Amman da iken Emir tara
fından kabul edilmekliğimi ri
ca ettim. Emirin mukarribinin 
den ve dostlarımdan iki zabi
tin delaleti sayesinde Emirle 
görüşebildim. Emir beni bü
yük bir salonda ve yazıhanesi
nin önünde ayakta bekliyordu. 
Orta boylu, sevimli ve müte
bessim çehreli bir adamdı. Sa
kalla çerçevelenmiş çehresinde 
iri iki siyah göz pml pırıl ya
nıyordu. Bu nazarlar Emirin 
haşin dürüşt ve enerj>k oldu
ğunu' göstermeğe kafi idi. Ta
baası da, ailesi de Emirden kor 
karlar. Emirin oğluna karşı 
gösterdiği tiddet etrafında bu
ralarda söylenen sözler çoktur. 

Gösteri§ dostu olan kardeti 
F eysala nazaran, Abdullah son 
derece sadeliği set"er. Bümo
sunu bırakmamıştır. Siıyasi 
konferanılara gittiği zaman da 
kıyafetini değittirmez. 

Emir beni oturttu. Daha 
konuşmağa baılamadan, iki ha 
deme kendisine ve bana kahve 
getirdiler. Emir sordu: 

- Kemalettin Efgantyi ta
nır mısınız? 

T arumadığnm söyleyince, 
Emir izahat verdi. Bu izabate 
nazaran, Kemalettin Efganl 
modem ialam dünyasmm bü
yük bir alimi, bi!- filozofu ve 
bir şairidir. Bu zat, semavi il
hamlar ıile müslümanlığı ıs
lah etmek üzeredir. Bugünkü 
bediatları kaldırarak, eski esas 
lı prensipleri daha kuvvetle or
taya çıkarmak iıteyor. İslami
yet doğuıunda bir inci idi. Bu 
incinin kirlerini temizlemek la 
zun geliyor. Emir Abdullah de 
dw ki: 

- Bu suretle İslamiyet leke 
siz bir inci olacaktır. 

Bundan ıonra Emir seyaha
timin hedeflerini sordu. Mekke 
ye ve Medine'ye gideceğimi 
söyledim. Dedi ki: 

Abdullahın ne fedakarlık pa
~!sına emniyet kazandığını ve 
'YJ.averayi Erden tahtına otur
duğunu burada anlatmak çok 
ltzun sürer Abdullahm İngiliz
lere karş ıaçtığı mücadele, onu 
~illetdaşları arasında bqka 
0ır Mustafa Kemal olarak ta· 
lııınıştı. Türkler Büyiflı: Reis
lerine nasıl minnet ve itibar 
lröıteriyorlarsa, milletdaıları 
da Abdullaba karşı aynı hissi 
b~sliyorlardı. Arap zabitleri
lıın Emir hakkmadiı sitayişkar 
"e hararetli sözlerini hiç bir za 
illan unutamıyacağım. Dört se 
lıe İngiliz kıtaatını muvaffakı. 
Y~tsizliğe uğratan Abdullah i· 
Çın bunların mqlıabbetleri pa· 
f.anaızdır. Bu dört senelik çe
ın mücadele icinde Abdullah 
h~bitlerine ve ;;eferlerine para 
Aıle veremiyecek hale gelmitti. 
"bdullah para vermemekle be-

- İslamiyeti kabul editini
zin derin bir membadan besle. 
nip beslenmediğini bilmiyo
rum. Siziı aramıza getiren sai
kin sadece bir tecessüsten iba
ret olup olmadığına da vakıf 
değilim. Fakat mademki müs
lüman oldunuz. Mekke'ye ve 
Medine'ye gitmekle göreceği
niz şeylere nazaran ialam dini 
hakkında büküm vermeniz doi 
ru olamaz. Çünkü islamiyetin 
bu mukaddes beldelerinde sah
te müalümanlar çoktur. Demek 
isterim ki, Mekke ile Medine 
bizim iınammızm hakiki kay· 
nağı değildirler. 

Muhavereyi siyasi sahaya 
intikal ettirdim. Kardeşi Ali· 
nin Suriye tahtına geleceği 
hakkınadki şayiaların nederece 
ye kadar doğru olduğunu sor
dum. Bu sualimi başka bir sa
baya çevireceğini zannediyor
dum. Hayretle dinledim ki, su
alime tam cevabını veriyor: 

- Bu noktada kat'i bir şey 
bilmiyorum. Fakat şayiaların 
devam ettiği muhakkaktır. 
Hatta benim bile bu meselede 
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''Talaka hücum ! ,, 
Amerikadaki Reno şehri 

kazanmak için 
böyle bir film istiyor 

para 

Büyük filmlerden: Trader Horn 
Rejisör Van Dyke, bu filmi Afrikanın göbeğinde 

nasıl çevirdiğini anlatıyor 
Senenin en güzel filmlerinden bi-

ri de ıüpheıiz Trader Hom'dur. Bu 

1 

filmi idare eden Van Dyke yazıyor: 
18 Nisan 

J ''Beni Metro Golduvin'in kimse
nin giremiyeceği muhteıem müdiri-
yeti odalarından birine soktular ve 
a13ğı yukan dediler ki: 

- Azizim Van Deyke, bu sene 
çıkan ve çok sevilerek okunan hay
retbahiı Trader Horn romanım fi). 
me almağa karar verdik ve müdür 
olarak sizi intihap ettik. Çünkü siz 
Afrika çollerinde. film çekmesini 
ve ... Tehlikelere göğüs germesini bi
liyorsunuz. 

- Na.,!? Dedim, filmi Afrika'da 
çevireceksiniz? Mümkün değil! 

- Burada mümkün olmayan bir 
şey yoktur. Bunu siz de bilirsiniz.Yi 
ne Afrika'da "Beyaz gölgeler,. i çe
viren sizıiniz. işlediğiniz kadar para 
vereceğiz. Burada herıeyi yapmağa 
kadir insanlar da imal ediyoruz. Bu 
insanlardan ne kadar lüzumu varsa, 
ahnınız. Filmde kaplanlar, arslanlar, 
gergedanlar, her çeıit vahşi mahlu
kat bulunacak. Hayatınızı bir çok 
tehlikelere koyacaksınız. Fakat bir 
macera, bir §Öhret ve nihayet güzel 
bir film meydana gelecek. Kabul edi 
yor mısınız? 

Sinema payitahtında insana iıi 
böyle teklif ederler. Kabul ettim. 

T,ade, Horn filminde Edvaina Bott 
rüatı on ton tutuyor. Hele bakalım, ğil, uzun boylu değil.. Halbuki ""' 
görürüz. 

Yarın bavullarunızla ve techizatı· 
mızla Nairsbi'ye hareket ediyoru.z. 

Nairobi, '4 magıs 
18 Martta Hollyvoot'tan trene 

bindik. OnbeJ kişiidik. Edwina Bott 
güzel aaçlannı, vagonun penceresin 
den gösteriyor, müstakbel Hom o- On sekiz saat tren yolculuğun
lan Harry Carey püfür püfür siğara dan sonra buraya geldik. Otelin tıp· 
içiyordu. Diğer kompartimanlarda kt Nevyork'taki Baltimore gibi bü
üç operatör, iki elektirikçi, iki tek- yük bir bar. var. lçi Afrikaya avlan 
nik mütehassm, bir avcı, bir katip, mağa ve eğlenmeğe gelmiı avcılarla 
bir dülger, birde ben vardım. dolu .. Bu şehir, bir~ok Amerikan şe-

Sabık şampiyon Jack Dempsey'in karısı Estel/e Taylor'la 
boşanacağı zamanlarda Renoda alınmış resimleri. Dempseyin 

kucağında sinema artistlerinden iki hemşire: 

Bagajlarnnız i•e hususi bir trenle ' birlerini ~tandrr"!'i!ir.. Fakat etrafı 
bizi takip ediyordu. Zira heyeti mec aslanlar diyarı; hala hıle aslanlar ıeh 
muaıı doksan ton tutuyordu rin civarına kadar gelerek, çocuklan 

. · parçalıyorlar. Yarın işimize gelecek 
Trenın çanı çalmdı. Geçecek u- yerleri tayin için mütehas11slarla be

zun a~lardan e~v~ son defa tanıdığı raber keıfe çıkacağlZ.. Ayrıca beı 
mız sunalan goruyorduk yüz timsaha, insana benziyen may-Anna ve Gloria Kelly. 

Reno! Belki siz bunu yeni bir 
artist zannedersiniz. Hayrr! 
Reno sinema yıldızlan sayesin 
de şimdi Amerikanın meşhur 
şehirlerinden biri oldu. Çünkü 
burası altı haftalık ikametten 
sonra altı dakikada talak elde 
edilen bir ıehirdir . 

Nevada bükfuneti dahilinde 
dağlar arasına 11kışan bu şirin 
kasaba, trenle Hollyvood'dan 
yirmi dört, otomobille on altı, 
tayyare ile beş saat mesafede
dir. On sekiz bin nüfusu, Ame
rikan şehirlerine bas mimari 
tarzı olan murabba evlere da
ğdımşlardır. Burada her içti· 
mai ımıfa mensup insanlar var 
dır. Bir otel gasonundan mil
yardere kadar. Milyarder; poli-

tabtına çıkmasını lltizam eden 
bir taraf varsa, bu projenin bir 
çok müşkilat ve mukavemetle· 
re maruz kaldığını da saklama 
mak lazım geliz. Kardeşim 
timdi Bağdat'ı ziyaret etmek: 
tedir. Avdetinde bu meıeleyı 
daha sarih olarak öğrenebilece 
ğimizi ümit ediyorum. Eğer 
kardeşim Suriye tahtına çıkar
sa, bu hadise gayet mühim ve 
şarkı karip için ağır netayici 
ihtiva edecektir. Bir defa üç 
Arap hükUmeti olan Suriye, 
Irak ve Maverayi Erden biribi. 
rile daha ziyade yaklaşım§ ola 
caklardır. Çünkü her üç mem· 
lekette de üç kardeş hüküm sü 
recek. Gay~t sıkı bir irtibat bu 
üç memleketi biribi·rine rapte
deceği için, üç memleket ara
sında bir nevi vahdet husule 
gelecek demektir •. 

Emirden müsaade alarak sa 
raydan çıktım ve otelime git
tim. Yolda Eımirin müıaviri ve 
İngiliz komiseri Peak paşaya 
otomobilinde tesadüf ettim. Bu 
tesadüf bana Emirin bahsetti
ği üç memleket arasındaki vah 
det) hatırlattı. Acaba böyle bir 
siyaset lngilterenin hoşuna gi
der mi? O İngiltere ki tayyare
leri daimi bir tarassut maksa
dile bu memleketin semaların
da her gün dolaşıp durmakta, 
teressüm edecek her hangi bir 
hareketi tarassut etmektedir. 
Böyle bir siyaset, Suriyede kı
taat bulunduran Fransanın ho
§UDa gidebilir mi? Böyle bir 
siyaset serseri lbnisuut ile te
vabiini teşkil eden Vebabile
rin hoşuna gidebilir mi? Öyle 
b' n" suutt "l 

sin giremi.yeceği yerlerde viski 
içmek ve poker oynamakla va
kit geçirir. Polisin giremiyece· 
ği değil, polisin girmek isteme 
diği yerlerde.. Ç~ Reno' • 
nun bu nevi milyaııderlere çok 
ihtiyacı vardı. 

Kasabanın ortasından bir ne 
hir geçer. Truckee denilen bu 
nehir nişan yüzüğü mezarıdır. 
Çünkü Reno' da boşananlar yü 
züklerini adeti beldeye iktıfaen 
bu nehre atarlra. 

Bu kadar sür'atle boşanmak 
kabil olan bir şehre nasıl o
lur da Hollyvood'un artistleri. 
can• atmazlar? Çünkü sinema 
artistleri izdivacı daimi bir mü 
essese addetmezler. Bir sinema 
yıldızı için mazide dört bet de 
fa evlenmek nasıl adet hükmü· 
ne girmişse, bundan sonra bu 
adedi sekiz on misline çıkar
makla yanlıt bir tahmin yapıl
mış olmıyacaktır . 

Yalnız altı hafta ikamet 
mecburiyeti var. Bu müddet 
zarfında hür Amerikanın en 
hür şehrinde bu ziyaretçileri 
eğlendirmek lazımdır. Bu zen
gin müşterilerin eğlencesi Re
no'nun otelcileni de bayh zen
gin etmiştir • 

Onun için bu şehirde muh
teşem oteller, en lüks sinema
lar yerden biter gibi bitmişler
dir. Kumar salonları çoğalmıt, 
dansingler Amerikanın en iyi 
orkestralarmı buraya getirmiş
lerdir. Şehrin büyük bir koşu 
meydanı vardır. Golf, tenis yer 
leri de gayet mebzuldür. Hüla 
sa Reno'da ikemeti unutulmaz 
bir hale getiren her vasıta te
min edilmiştir . 

Ya barları? Namütenabiı! 
Maruf cihan boks şampiyo

nu Jack Demsey'in bu şehirde 
Virginia caddesinde bir yazı
hanesi vardır. Karnı Eıtelle 
Taylore' den bu şehirde ayrıl
dıktan sonra, kendi şehirden 
ayrılmadı .Bir at koşusu acen
tacı açtı. Bütün Reno kendisi
ni sviyor. Sokağa çılhı mı, halk 
etrafını sanyor. 

Reno'lu bir zat diyor ki: 
- Eskiden artistler boşan· 

mak için Parise kadar ihtiyarı 
zahmet ederlerdi. Aynı zaman 
da da orada mücevher, tuvalet 
ve saire satın alırlar, Ameri
kan dolarlarını brrakıp döner
lerdi. Halbuki bu buhran zama 
nında dolarlar bize daha 18.zım. 

1 Mayıs,Mosamba munlara, sihirbaz zencilere ve daha 
saireye ihtiyacımız var. 

BuraS1 lngiliz Afrikasında büyük 
bir şehirdir. Usarmo iımindeki vapu· 
rum ve yine bize ait City of Chang
hai vapuru bu sabah Moaarnba )ima 
nrna girdi. Gümrük memurları dağ 
gibi yığılan eşyamızın üzerinden at· 
layorlar. 

Bu akıam çaydan sonra, Afrika
nın damarlarnna girdiğini hissettim. 
Kartı tarafta bir yerli düğünü var. 
Diinbelekler çalınıyor, belleri bükük, 
y ırı çıplak insanlar f'll'kılar söylü
l >rlar. Bir taraftan da tramvay geçi 
· or. lngilizler benimle aliy ettiler. 

- Çöle çıkacaksan1Z, bir tondan 
•azla eşya ile seyahat edemezıiniz, 
•iyorlar 

Halbuki benim onsuz birıey ya
ıamiyacağtm, yalnız elektrik tefer. 

Kampala 21 magıs 
Avcı kıyafetindeyiz. son on üç 

gün içinde iki bin kilometre katet .. 
tik. Fakat sihirbazları ve tim sahlan 
ve Viktorya Nilinden evvel yüz bin 
gergedan bulduk. Fakat çeçe denilen 
bir takım ,sinekler daha bulduk ki 
bu sinekler maazallahtır. Isırddar
mı, uyursunuz., bir daha uyanmazıı· 
ruz. Beyaz Nili çıkarken , fil sürüle
rine de tesadüf ettik. Bu filleri öl
dürmek memnudur.Biz ele bütün tec 
hizatnnızla buralara geldiğimiz za
man, hücuma uğrarsak, bilmem ne 
apacağız? 

Her ıeyi bulduk. Yalnız Rench 
ero rolünü yapacak zeki bir zenci 
bulamadnn. Buradaki zenciler iri de 

Londramn en büyük ve zari/ sinemalarından Trocaaero 

nupta adeli ve uzun boylu ne çok 
zenci vardı. Sonra adamlarımızdan 
birini Manba denilen bir yilan sok
tu. Tedaviye çalııtık. Adamcağum 
feryat ve fiğarunı dinledik, en sonun 
da kendisini gömdük. Afrika'da ilk 
defa ölümle karıılaımqtık. 

Yarın, trupumuzun kuvvayi kül. 
!isine iltihak edeceğiz. 

P•ngamıır, 24 magıs 
Hareketimden evvel buraya be 

nim iımimi koymalarını zencilere 
söyliyeceğim. Zira hir kaç gün için
de burada çadrrdan ve tahtadan bir 
köy vücude getirdim. Burada filmi 
çevirmeğe baıt.yacakbk. Yer gayet 
güzeldi. Viktorya Nili ile Beyaz Nil 
burada birleşiyorlardı. Bizi ve c,ya· 
mrzı buraya getiren Samuel Baher 
ismindeki dibi düz vapur nehirde de 
mir atmıı, bekliyor. Etraf papiros 
ve filler diyar1.. lki ay eziyet ve mc 

şakfsattan sonra nihayet burada ti
pik Afrika dekoru içinde, film çevire 
cektik Operatör Ceide Vinna iki a
ğaç arasına telsiz telgraf antenini 
gerdi. 

27 Mayıs -~-

Bugün film çevirmeğe başladık. 
Ben itleri bir günde bitirecebileceği 
mi zannediyordum. Fakat yağmur
lardan dört gün sürdü. 

Uganda'mn haıdoktoru Carpan
tier bize Murchison telileleri kena
nnda karargah kurmağa müsaade 
etti Fakat burada uyku hastalığı 

mevcut olduğu için, içimizden kim 
yakalanrrsa, mes'uliyet kabul etmi
yeceğinide söyledi. 

En nihayet aradığım Renchero' -
yu buldum. Eıyanın arasında bir 
maymun derisi vardı. Arkadaşlar

dan biri bu deriyi giyerek kendisini 
Renchero yerine koymak . istemiş. 
Tam o sırada iri bir zenci elinde 
harbe üzerine doğru koşmaz mı? 
Bende yerimden fn·ladun. Arkadatı 
kurtardım. Bu suretle de zenciyi o
muzlarmdan tuttum: 

- Sen Renchro rolünü oyruya
caksm, dedim. 

Kabul etti ve harikulade bir ma
haretle oynadı. işte Trader Hom 
filmini biz böyle çevirdik. 

Douglas'ın son filmi 
Douglas Fairbanks'in "Sek 

sen dakikada devri alem., is
mindeki en son filmi Amerika
da gösterilmeğe başlanmı,tır. 
Douglas bu filmini son devria
lem seyahatinde çevinnöştir. 
Hindiatanda geçen bir macera
sında Douglas elinde silah na
mına biç bir şey olmadığı hal
de bir kaplanla kar§l kar§ıya 
görünmektedir. 



MlLUYET SALI 24 TEŞRiNiSANi 1931 

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

2 

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

Hizalarında (O) görülen maddeler yalnız o ay zarfında meın 
leketimize bu maddenin gireıniyeceğini gösterir. 

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

~~ ı.~ 
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676 Çocuk aralıalan 4 8 
677 670 • 676 numaralardaki aram fMfleri 
678 Harp tanklan, zırhlı otoıııcıbiller 

• 6 2016 

679 Vel09"it 
A-Motörsüz 
B - Mothörlti 
C-Akaamı 

Adet 
H 

Kilo 
D - Motörlil yım .,.ı.ıu. 

680 Otomobil, tramvay, ftloçit fmn!cwf, 
1111 Dcmiıyolu vapıılan 

A - Yoku vagonu 
1 - Dnte .ı; 
2- Dötea-i& 
B - Her nevi -.aıooJar 
C-Deresin 
D - Otodeıuia 

Deniz Ye ban nakliye yaaitj 

1182 Balıulı gemi: 
A- Yolcu ve yük taşmıağa malw• 
B - Yalnız yük tafmıııi• -h-
1 - Demirdeu veya çelilı:ten 
2 - Yalnız ahfaı>tan ftya miil:ekkep (Kompoaayı) 

C - Limaıı ve imıak gemileri (Yolcu ve yük için) 
D-Yatvemuı 
H - Romorkörler, tahlisi~ ve itfaiye gemileri 
Y - Zikredilmeyen sairleri 

683 Motörlü ganiler: 
A - Yoku ve yük tafIDlllğa maht1US 
B - Yalnu yük tqmıağa mahsus 
1 - Demirden veya çelilı:ten 
2 - Ahşaptan (Yalnız ah§aptan veya mllreldrep) 
2 - Ahşaptan (yalnız ahşaptan veya mürekkep) (Kmıpo 
zayt) 
C - Liman ve ırmak gemileri (yolcu ve yük için) 
D-Yatvemuş 

H - Romorkörler, tahlisiye V'e itfaiye gemileri 
V - Zikredilmeyen diğerleri 
İhtar: Buharlı ve motörlü gemilere konulan resimler 
dört yaşına kadar olanlara mahsustur. Umumiyetle 500 
ton ve ondan aşağı olanlar bu resimlerin iki misline tabi-
dir. Dört yaşında ve ondan yukarı gemiler on iki yaşına 
kadar olan gemiler yüzde yirmi ve on iki yaşında ve on-
dan yukarı olanlar yüzde elli fu.lasma tabidiır. Yirmi ya-
tında ve ondan yukarı olan gemiler ise yüzde yüz fazlası-
na tabidirler. Gemilerin tahammül ve metanetleri beyne],. 
mile 1 tanınmış bir müessesenin vesikasilıe isbat edilıne-
dikçe yaşları yirmi yaşından yukarı addolımur. 

684 Yelkenli gemiler: 
A - Demir veya çelilı:ten 
B - Ah§aptaıı veya mürekkep (konıpozayt) 

685 Yelkenli yat ve kotra 
T"'1 

686 Her nevi merakibi bahriye teknesi: 
A - Demir veya çelikten 
B - Ahşaptan veya mürekkep (kompozay-., 

687 Kürekli kayık, unda!, kik ve emsali (muşambadan, kau
çuktan, her nevi meadinden mamul olanlar da dahildir) 

688 Salapurya, mavuna, ..,ç, duba ve tarifenin başka yerlerin
de zikredilmeyen veya nakline mahsus olan merakibi hah 
riyei saire 

A-Makineli 
B - Makine11iz ton 

689 Müteharrik, kapaklı çamur dubası. değirmen, köprü dam-
bu, iskele, sol ve emsali 

ô90 Sabih vinç ve -.ık dubaları 
691 TC!lbodilecelı: bahri mer.ıkip ton 
1>9l Mağruk ecnebi gemilerin denizden çıkacak enkazı 

A - Bakırdan ve halitasından, nikelden: 
B - Demirden, ~likten 
C-Ahşap 
D - Llfı mevattao v.a. 

093 Tayyare hava eefneleri, halanı. 

Mahrukat züyuta, madeniye 
694 Mahrukatı madeniye: 

A - Maden kömürü (Huy), linyit kömüril, tılJil, birlııet 
(Kalııp kömürü) ton 
B - Kok kömürü ton 
c - Antrasit kömürii : 

1 30 
20 2 

595 926 
Giremez 
916 36 

Gireuxz 
Giremez 
Giremez 

o 16405 
Giremez 
. o S1 

f 
·. Giremes 
ıG. , ıremez 

Giremez 
Gireme& 
Giremez 
Giremez 

! Giremez 
l Giremez 
: Giremez 
; Giremez 
, Giremez 
· Giremez 

Giremez 
Giremez 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremea 

Giremez 
2 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

o 

56 80 

3 9 

Giıremes 
,Giremes 

o 30 

Gl.remez 
1600 o 
Giremez 

108 
813 

143 
883 

112 1 - Parça halinde (lıanfık olanlar parça addolunur) ton 6 
2 - Toz halinde (on milimetreden fazla olanlar par~ 
sayılır) Giremez 

695 Mahrukatı mayiai madeniye ve madeni J'9ilar (Petrol, tist 
yağları, linyit ve diğer madeni yağlar): 
A - Ham, taafiye edilmemi§. temizı.en-mit lıilo o 750 
B - Tasfiye edilmiş, yahut teınizlenmit. hafif (Onbef 
santigrat dereeede) keııafeti yüzde 780 den &§ağı (gazolin, 
benzin, eterpetrol, esanspetrol ) ve saire 1314111 1475422 

C - Tas_fiye edilmiş veyahut temizlenmiş hafif (On bq 
aantıgrat dereced<:) keeafeti yüzde 780 den yüzde 830 ka
dar (petrol lampan vca aire) (Sun'i petrol yaru Jonape-
trol da dahildir) 2561782 3480503 
D - Ağır maden yağları ve tortuları (Onlıq aantigrat 
derecede) Kesafeti yüzde 830 dan fazla mahrukat yağlan 
(Mazut ve saire) 1243262 2081868 
H - Ağır maden yağlan ve tortuları (Onlıq -igrat 
derecede) kesafeti yüzde 830 dan fazla malıine yatla-
rı 217263 674683 
V - Ağır maden ya~ları ve tortuları (Onbq eantigrat 
derecede) kesafeti yüzıck 830 dan fazla eair huauaatta müs-
tamel yağlar (Katran veııaire) • 423 5013 

696 Tariknin başka yerlerinde zikredilmeyen sair mahrukat 
(Her şekilde) 

697 Türk kırmızısı yağı ve tarifede gayri mezlı:Ur müstahzar 
o 4595 

madeni yağlar 6743 43180 
•8 Parafin, vazelin(Ham) 65!17 125009 

İhtar - Tababette müstamel mayi ...., ftalin ec:umı Jıim. 
yeviye faslındadır : 

699 Linyit kömürü mumu, yer ııalıızı (Ozokerit) 5250 
Boyalar 

ı O<ı Toprak boyalar •(Yüzde bete kadar aun'l suretle bo)ıanmıı 
L olanlar dahildir): 
< A - Tabii halinde • 338 

Giremez ) 701 Zenlifrc ı;ayn saf 
c 702 Madeni boyalar: 

11 A Tütya kükürdü, kibriytiyedi hadit 6038 10262 
n B - Ustübeç, kurşun üstübeci. harvanı üstilbecl,1ttalıan, 
~----sülüy;_n, ~astika, humzu tütya 30919 

Tarife No Eıyaaın cİ••İ 

H - Diğer madeni boyalar 
703 Matbaa ve yazı miirekkepleri ...., re11im ooyalarıı 

A - Matbaa mürekkebi her nevi 
B - Yazı mürekkebi 
C - Toz veya tablet halinde mürekkep 
D - İstampa boyası , makina şeridi, çin mürekkebi 
H - Re<ıim boyaları, ,,astel 
V - Kurşun kalemi her renk, kömür kalemler, fibeıı 

704 Sanayie mahsus müstahzar madeni boyalar: 
A- Sulu: 
1 - Bir kiloya kadar kçlarda 
2 - Bir kilodan 5 kiloya kaplarda 
3 - S kilo ve yukarı kaplarda 
B - Yağlı veırniksiz 
1 Bir kiloya ka<lar kaplarda 
2 - S kiloya kadar kçlarda 
3 - 5 kilodan yukarı kaplarda 
C- Vernikli 
1 - Bir kiloya kadar kaplarda 
2 - 5 kikıya kadar kaplarda 
3 - 5 kiledan yukarı kaplarda 

705 Camcı macunu, ağaç afm macunu ve sanayide maıın-1 
macwnlar 

706 Uzvi, aün"i boyala: 
A - Anilinler 
B - Alizarinler 
l - Kuxu parça ve tq halinde 
2 - Macun halinde 
C - Sün'i çivitler her tekilde 
D - Sairleri 

707 Ahülin tuzu, fena! vıc ııaftal mürekloeı.tı 
708 KWMlu~a boyası ve parafine ve cilası 
709 Vernik 

A - Bronalu, aliminyomkı ve boya! 
B - Dl ğerleri 

Ecıamı kimyeviye ve eczayı tıbbiye 
710 Pota9}'01n ,,.. emlahı: 

A - Potaayom (metal) 

~~ 
" "'1 1ı ... _ 

o 
6899 14110 

3071 
824 

o 
372 

69 
1630 

4354 
2143 

2 
1562 
299 

3238 

o o 
Giremez 

1342 o 

Giremez 
Giremez 
812 1804 

956 
327 

.!227 

798 
1167 

76248 

o 13S70 

6480 12777 

154 
50 

352 
o 

536 
960 

5Z2 
2014 

50 
604 

2910 
43 

3926 
2095 

5507 
1919 

Giremez 
50 49 
o ıs 

B - İyodür, iyodat, molİi><)at, aitropnıeyat, ııelenat 
C - Banzoat, giliserofosfa.t, hipofoslit, aitrat 
D - Asteat, arseniyat, antimonyat, bromür, bromat, bifoıı
fat, siyanür, syüfür, kostik saf, okzalat, hiolı:zalit, flüorür, 
bitartrat (krem tartr), tartrat 216 
H - Karbonat, hlkaırbonat, klorür, kl<>rat, kostik (hM!rik) 
bikimya saf, permenganat, sülfat, silikat, aülfür, ve bafb 
yerler<le zikrolurunayan aair potasyom emlahı 11328 
V - Adi potas kostik O 
Z - Gayri saf karbonat döpotaıı (potase) 43 

439 

79Z 
2105 
8677 

Tarife No EJyanın ciıui 
İstanbul Etıbba Muhade

net ve Teavün Cemiyetin
den: 

C - Asetat, oksit, karbonat, kromat, fosfat, lllı:tat, nitrat, 
tanınat, sülfür, sülfofenat, siyanür Z6 

Önümüzdeki Cuma günü ay-
32 lık içtima akdedileceğinden 

azayı kiramın eski Türk Oca· 
ğı binasını tesrifleri mercu 
dur. 

D - Klorür, sülfat, sülfit bisüllit ve işbu tarifenin ba§ka 
yerlerinde zikrolunmıyau saiır tutya emlihı: 14 76 

721 Nikel emlfilu 
722 Kobalt emlihı: 

A - Kobalt (Metal) her §Clı:ilde 
B - İyodat, bütirat, molibdat, vanadat 
D - Sair emlihı 

723 Krom emWıı 
A - Krom (Mepl), (Kristal, amorf) 
B - Krom (Metal) (Müzaf, tane) 
C Klorür, perklorür, süblime, alanit, sülfür 
D - Olı:zaUit, alainat, karbonat fosfat, pirofosfat 
H - Asetat, likit, klorat likit, sülfat likit v.s. 

724 Alüminyom emlihı 
A - İyodür, hiper fosfit, ıükainet 
B - Sair emlibı 

n5 Bakır emlahı 
A İyodür, tellür, tellürat, selenyom, &elenat 
B - Albominat, banzoat, bUtirat, laktıııt, maliptat 
C - Bromür, banzoat, kroma.t , bikromat foefor 
D - Sitrat, nitrat, •üliat, aülfit, bisülfit 
H - Sülfat ve sair bakır emlihı 

726 Kursun emlihı 
A _:İyodür, iyodat, oleat, ma.lit, aelonat 

o 51 
l Giremez 
/ Giremez 

Giremez 

l 10 o 

Askert fabrika· 
lar ilanları· 

: Giremez 
' Giremez 

1 Giremez 
1050 600 

Yetmiş yedi kalem elektrik 
malzemeıi 

Yukarıdaki malzeme kapa· 
O lı zarf ile 21-12-931 de saat on 

' 
6637 
1168 

Giremez 
Giremez 
Giremez 

32 

o 1 
7705 15491 

Giremez 

dörtte i.halesi yapılacaktır. Ta 
!iplerin şartname için her gün 
ve münakasaya girnıek için de 
o gün teminat (teıklifat) ile 
müracaatı. (3840) 

niyö, uit arsenik, sülfür arsenik areenikiyeti potas, vesut 
(adi) 382 265 

23-12-931 'arminde kapalı 

zarfla m~asası icra edile
cek olan ~1 kalem ateş tuğla

sı şartnamesinde bazı tadilat 
yapılacağındıı ::. muamelesi ip
tal edihniştir. Yeni şartname 
dahilinde aynca ilan edilece-

B - Banzoat, klorat, femWrt, lilrtat, manganat 
C - Aaetat, nitrat, ıillfat, aülfUr, selaniat, 

727 Kalaya emlihı 
728 Bizmut ve emlahı 

A - Bizmut (metal 
B - İyodür, iyot, lıamforaıt 
C - Oleinat, banzoat, galat siiplat 

729 Civa ...., emUihı 
A - Civa (metal) 
B - 04-onal, kolaidal 
C - Asedat, iyodat VJI. 

D - Araeniyat, klorür, (Kalancl), bllılorür ( Sllblime 
korrozif) ve ııair emlihı 

730 Gümüş ve emlahı 
731 Altın ve emlihı: 

A - Klorür (Solüsyon) 
B - Bromür, klorür, klorürsiyamür , ıpotasyomldorür. 
sodyomkl orür ve sair emlihı 

732 PUitin ve emlahı: 

Giremez 
10010 2029 

o Z2 

o 
ı 

23 

101 
o 

11s 

25 o ği ilan olunur.(4015) 
Giremez 

5 

32 
23 

3 

209 
98 

Giremez 

o 

a uncü ~olordu 
ilanları 

Çatalca Müstahkem Mv. 
kıtaatı ihtiyacı için un pazar-

A - Klorür (Soliisyon) Giremez 
B - Klorür, Amonyom klorür, baryom eiyanür, potasyom, 711 Sodyom ve emUihı: 

A - Sodyom (metal) o 0 
klorür ve sair emlahı Giremez 

733 Pabidyoın ""' emlahı: Giremez 

O lıkla satmalınacaktır. İhalesi 
24-11-931 salı günii saat 16 da 
komisyonumuzda yapılacak

tır. Taliplerin sartnameyi al
mak üzere her gün ve pazarlı
ğına iştirak etmek istiyenle
rin de yevmi muayyeni r.de ko
misyonumuza müracaatları. 

B - İyodür, iyodat, kakodiUit, kopahüat, hlporat, mollb
dat, metil, arseniyat (arenal), vanadat 
C - Gliserofosfat , veleryanat, nitroprusya 
D - Arseniyat, okzaUit, banzoat, bromür, bromat, Iaktat, 
tartrat, bitartrat, hiıpofosit, peroksit, bifosfit, salisilAt, siya-

11 
12 

19 
74 

nür, ıitrat, sodyom, ·pot~yOll', taTtrat 205 294 
H - Adi sodkostik 96501 151645 
V - Aaeat, borat , biborat, (borak1!) karbonat, bikar-
bonat, klorat, klorür, kostik saf (hidrik) aülfür, ~fat, 
bisülfat, (seldöglavber), sülfit, bisülfit, hiposülfih hid-
rosülfit, hipoklorit. silikat, fosfat, nitrat, nitrit, tababette 
müstamel bilkimya saf k!.orürı;odyom ve tarifenin başka 
yerlerinde zikrolunmayan sair sodyom emlahı 163114 219358 
İhtar - Adi klı>rsodyom (matbah tuzu) 

712 Amonyak ve emlabı: 
A - Amonyak mahlillii, nışadır (Sel amonyak) Klor 
amonyom 
B - Iyodür, iyodat, vanadat, valeryanat 

2336 18127 
28 o 

(Listenin 90nu devam edece;c) 

Ticaret Odasında intihabat 
İntihap Heyetinden: • 

1931 nihayetinde müddeti lbitecek olan İstanbul Ticaret ve 
Sanayi Odası meclisi azasını yeniden intihap için tefriki 13-
zım gelen kl'l'k müntehibi saninin intihabı 25 Teşrinisani çar
şamba ve 26 Teşrinisani perşembe günleri birden dörde kadar 
icra olunacaktır. 

A - Türk olan, J.aakal bil- senedenberi İstanbulda ticaretha
ne sahibi bulunan, ticaret sicillinde laakal dördüncü smrfta mü
kayyet bulunan ed>abı ticaret ile. C-Banzoat, laktat, gliaerofosfat, salisilat, sitrat molib

dat, asetat, bromür, kronıat, bikromat, fosfat, bifosfat, flüo-
rür, hiposülfit 5 
D - Karbonat, oksalat, nitrat. sülfat, süflit, penülfat, 
sülfür, sülfidrat ve tarifenin başka yerlerin.de zikrolun
mayan sair amcnyom emlabı 

713 Lityom ve emlihı 
1544 

B - Aynı evsafı haiz kollektif ve komandit ve Limitet şir-
1 ketlerin ba mukaıvelename salahiyettar bir şerikinin ve ikoope

ratif ve anonim şirketlerle resmi müesseselerin meclisi idarele
rince tayin edilen murahhas aza ve müdürlerinin. 3143 

A - Lityom (~tal) 
B- İyodür, iyodat, aıweniyat oksit koatik 
C - Asetat, bcomür, banzaat, karbonat, klorat 

714 Stronsyom ve emlahı 
A - Stronayom (Metal) 
B - İyodür, İyodat, gliserofosfat 
C - Aııetat, bromür, banzaat klorat v.s. 
D - Oksolat, oksit, idrote, kostik, klD.ıiir, karbonat v ... 

715 Baryon ve emlihı: 
A - Baryom (Metal) 
B - İyodür, aiyodat, tonat, tartrat, sitrat 
C - Araeniyat, banzaat, baklat, fosfor, manganat v.s. 
D - Arseniyot, Olı:salat, bioUalit, okııit, midir 

716 Mağnezyom ve emıaıu: 
A - Mağnezyom (.Metal, tel, terit, toz, lı:iilçe, .levha çu· 
buk) 
B - İyodür, iyodat, ..-.iyot, lıakodilat v.o;. 
C - Asetat, brömür, banzoat, lilrtat 
D - Oksit Mlratıe, abalit, fosfat n>trat 
H - Kacbonat, klorat, klorür, .ı.Jikat 

717 Mangenez ve emlihı: 
A - 114angenez (Metal) 
B - İyodür, iyodat, kalı:odillt, bkadilit, propono 
C - Albominat, .pütinat, kliserofosfat 
D - Arseniyat bromat banzaat v.s. 
H - Asetat, okzalat, borat, karbonat, lı:J.orat, kiorür, ok· 
ait, per oksit, süUat, ve tarifenin başka yerleri.ııde ziw
olunmayan sair manganez eniliihı 

718 Kaaiyom ve emliihı 

Giremez 
Giremez 

7 o 

o o 
Giremez 

6 21 
o 6 

Giremez 
303 561 

Giremez 
Giremez 
53 1 

674 
27853 

131 
5173 

o 
o 
o 

2837 

100 
1 
s 

1046 

A - K.a1aiyom (metal) Q 
B - İyodür, iyodat, ürinat, molibdat, ttlenat, selenit, sük· 
ainat, albüminat, gliserofosfat, propoinat penı:ıanganat 

l 

17 
C -:-.B_romür, banzoat, .,er okaiıt, pirofosfat, hi1>0rat, aitrat, 
saliaılat, tartrat, lıi tartarat Girenıea 
D - Arae.niyat, as~tat , okzalit, kromat bikromat, formiyat 
fonniyat fljorür, laktat, bilaktat, nitrat, oksit, oksiaülfür, 
karbur, (karuıt), karbonat, (krepre,pare) krepresipite, 
bikarbonat, klorat, klorür (klorüdöşo) sülfür, sülfat, sül-
fit, biı;ülfit ve tarifenin başka yerlerinde zikrolurunıyan 
..air kalsıyom eınliihı 37008 17208 

719 Hadit emliihı: 
A - Müatalıur bilmüvellidülma Giremez 
.B - Malat, nükleinat, iodür, iyodat, hrocıo iyodat, mo-
nometilanıeniyat, ııelcnat, eclenit, vanadat Giremez 
C - Albüminat, banzoat, gliserofoafat, hi,pofosfit, molib-
dat, aalisilat, aüksinat, valeriyanat, asetat, areeniyat, arsenit, 
lil:tat, fosfolalı:tat, tartrat, tanat, sitrat, O 
D - Ozalit, bromür, perbromür, bromat, lı:ıroımat, foefat, 
pirofosfat, oksit, oksiklorür, klorür, perklorür, klorat , 
karbonat, sülfat, biaülfat, sülfür, nitrat, mtratok:ııit ve 

5 

işbu tarifenin bafka yerlerinde aikrolwıınıyan sak lıa
dit emıahı: 

720 Tütya cmlihı: 
12 1151 

A - İyodür, iyodat vanadat, ırilbinet, ııoaoiyodolit, o l 
B -;Albüm!nat, banzoat, gli.serof~at, ~~ganat, pe-

C - Adedi azası elliden aşağı ıolmıyan cemiyet ve birlikler
den Odaya mukayyet olanların salahiyettar murahhaslarnıın. 

Odaya gelerek 1931 senesine mahsus Oda Hüviyet varaka
sını ve salahiyetnamelerini intihap heyetine gösterip reylerini 
istimal etmeleri lüzumu ilan olunur. (4005) 

Hayat Nakliye Kua Otomobil --
A.N" .A.~C>L-U-

stooRTA ŞİRKETİ 
Tqkilatı tamamen Türlrtür Müessisi İş Bankasıdır 

ADRES: 1 Telefon: 1 Telg.raf : 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyu 

1932 ~ 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 lkramiye .,000,000 
l 

" 400,000 
1 .. 200,000 
l .. 150,000 
1 • 100,000 
1 • 40,000 
ı • 30,000 
1 .. 20,000 
1 .. 15,000 

100 ltlükalat '(1,000) 100,000 
100 .. '( .. ) 100,000 
100 .. ( .. l 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 

5 lk.ramiy• 110,000) 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 
Amorti ( 100) 500,000 

(511) (4045) 

* * * 
K. O. ve birinci fırka kıtaat 

ihtiyacı için nohut pazarlıkla 

alınacaıktır. İhalesi 24-11-931 
ta1"iıh salı günü saat 15 te' · ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Talipler şartnameyi görmek 
üzere her gün ve münakasaya 
iştirak etmek istiyenlerin de 
vakti muayyende komisyonu· 
muza müracaatları. (593) 
(4044). 

* * * 
K. O. ve birinci fwka kıtaa

tının Ramazan ihtiyacı olan 
makama aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İhalesi 14-
12-931 pazartesi gü~ saat 16 
da komisyonumuzda yapıla

caktır. Taliplerin şartnameyi 

almak üzere her gün ve mü· 
nakasaya iştirak edeceklerin 
de yevmi muayyeninde komi
syonumuza müracaatları. 
(592) (4046) 

* * * 
K. O. ve Birinci Fırkanın 

ihtiyacı için soğan pazarlrkla 
almacaıktır. İhalesi 26-11-931 
perşembe günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktrr. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iş
tirak etmek istiyenlerin de vak 
ti muayyende koıniı;yonumuza 
müracaatları. (583) (3993) 

Beyoğlu ikinci Hukuk Hakimli· 
ğinden : 1 - İaak Saban Efendi ta
rafından Tetav ofrun fabrikası ve 
Yomtof Kohen Ef. aleyhine istih· 
kak davası ikame edilmiştir. 2 -
Müddeialeyhlerden Tozkoparanda 
Mektep sokağında 10 numaralı Çi· 
tori Hanının 9 numaralı dairesinde 
oturan Yomtof Kohen efendi bulu· 
namamıştır. 3- hıametgabının mec 
huliyetine binae<ı Yomtof Kohen 
efendi hakkında 20 gün miiddetle i· 
linen tebligat ieraııuıa karar verile· 
rek muhakeme 26-12-931 saat 9,30 a 
talik edilmiş olıduğundan Yomtof 
Kohen Ef. nin muayyen olan gün 
ve saatte mahkemede hazır bulıı.ı· 



MiLLiYET SALI 1931 ' 
·ı eirinci sahifeden geçen yazılar Spor 

Kazım Paşanın 
beyannamesi 
(Başı 1 inci sahifede) 

'fiirk parasının kıymetini konumk 
lcabil olmiyacaktı. 

İngiliz braaı bile bu yüzdmı düt
tii. Ayni tehlike kar§ıaında bulunan 
lıiitün devletler ayni tedblı-leri al
llıo.k mecburiyetinde kalıyorlar. 06-
llıek' ki hiıkwnetimiz kendiaiae dü· 
.... vazifeyi yapDUttır. 

Şimdi, aıra vatanda!larm. Ba ik
tiıat aeferberliiUıde her ntandeı 
i&tüne düıea vazifeyi bilmeıi<IİI". 
Cenıiyetimirin iki --1en beri her 
.._.ıtadaa Utifado ederek halk arasm 
ılıı yaymak iatectiii parlar, bujıun 
lıepimi:ze bir ntan bore11 oldu. •tter 
l'iirk, Türkiye malı lmılen-lı., ıia· 
rı, artık her "fiırküa amentüsü olma 
lıdır. Memıekctımizdo yetiıca ye ya
Pdan yeru m.ııllal'ımm kıulagm•k, 

lrtık bir z..rucet nalİaİ aldı. Türk pa 
..,..ınm kı)'ın<>bnİ korumak heır Türk 
.,.tandaıuun k • >eslDI aıaka.ı.r eden 
~~ iıtir. U ı.aı..e bu gaye ye vannak 
IÇ:ln yerli malı kullanmak ta, her 
liirk vatancıatınm yalııu milli değil 
•1ni zamanda f&lılli menfaati İcabı
cı,. . N erde kaldı ki oiyasi ve •ktıaadi 
İıtıklilimiz de bunu emretıne1<tecıir. 

Milletinin iıtık.ıilıni her ıeyin üs
liinde tutmasını bilen Türk vatanda
!ının, bu iktısadi aeferberıikte üstit
l>e düşen vaziteyi yapacağına da §'iP 

lıenüz yoktur. ba y..ni devird• n.ii
tehlik va.andptl.ıra dü,e.ı vazifeU>
l'İn yanında sanayici ve tacir vat.n
d.aşları:ınwn da bir takım t.o.ç.an 
-...rdır. 

Sanayici vatandatlar; Türkiye 
ll>alı, devletin h..mayeaiı. ft ıı.alkm 
tağb\...tine b~k k• 1•·1ım• 1cbr. Bwm 
ltıııin etm•k siz.n borcunuzdur. 

Türkiye malı oai.&m ve ucuz ol
lllalıdır. Buı;un ..ı...i devletin lü
•ııayesine ve balı.m rağbetine k..rp 
~iran olur. ~.ürk aaaa.flCİIİnİn ae 
ı. iktı•at .eferoerlijUıde üstüne dıi
!en vazıfeltri ıunlarla iyma.ıla bi.si 
ile baiaraçağınc.aa enLAİz. 

/hıı1..iır lıigc.-tıir 
Tacir vatandaılar; lhtikir hl,... 

'-ttir. Fazla lgzanç tıırSı)lo fLıleri 
1iikseltınek ~n .... kin bir b Z.JL • .>-1 r - . 
ilk olur. lJevlebn ve milletı.. ~--la 
Y~riımesi icap ettıği bir devırde t.
..,. vatandaılarnnızın ellerini eJeri
IQa"''" ıÇ.LDwe l'ÖrmeK ıltJİZ. 

l hracat tacirlerimize de mühim 
~feler aü,üyor. Dunta piyaaala
rıı,da Türk mahsulünün kıymetıni 
r..ı.abet kaoiliyeLni yiılueıtınek te 
l' iirk paraamı ı.onum.k içia fal'lbr· 

Vataadaalar: Ga-ek devlet, p
t~k•e aJe ı..ü.çdince tasarruf ta dev 
l"1 ea öa ~ biridir. her 
Türk ailesi he-lı ya§amağı az b.le 
oi&a, Cakaıt mun•ezam bır tarzda pa
ta birilc'..inııaeyi ve ba biriktirJen pa· 
talar. milli ıı.uw.Janmua yatınp bır 
'-11 " "\I{ hesa..ı açtırmağı ve bu sn
•~Ue faiziııd- istifa.de etmeği keneli 
•İne ve mılletine kaqı bir vazife hil
llıelidir. Milli kurtuluı cidalinde mil 
lete ilk heacliniz Akdeniz diye hitap 
•den büyiik •ea; bııgii:ı de ilk htd.
liniz miistalı:il m.Det ıktıaadiyatı cliye 
>'eni bir pye ptenyor. Bu ıelİa ar 
kaaınaan citmd< bon:umu:ı:ıiur. Bu 
•esin ark.......ı.n gideccğ :ı:. 

B. .M. Meclisi ve Milli lkt:ıaat 
ve Tuarruf Cemiyeti Reisi 

KAZIM 

Üç 
Aylaklar 

(Başı birinci sahifede) 
olursa ol..m yoklama.mı vak· 
tinde yapbrmamıf olanlara bor 
drolara idhal edilmediği cihet
le maa,lan ...eriılmeyecdrtir. 
\' oklamasını yapbrmayanlann 
ll!samisi ve liva numaralarmı ha 
l'İ birer cetvel tanzim edilerek 
l>efterdarlıia ve maliye müfet 
liflerine verilecektir. Eminönü 
tııalmüdürlüğüne merbut mer
kez ve Sultanab.met tabelerin
de maat alanlardan bu üç aylık 
tııaa,lannı merkezden alanlar, 
lnülga zat maaıları muhasebe
cili.ği binumdaki Mercan Mali 
:re tahsil tabesinde ve Sultan
Ahmet maat tevzi yeri de pek 
'ıarap olduğundan buradan ma 
'! alanlar da Düyunu Umumi
:re binumda kü§at edilecek ki
!eden maqlannı alacaklardır. 

lzmirliler yüzde 30 it
halat hakkı isteyorlar 

IZMIR, 23 - Şehrimiz idha 
lat tacirleri dün bir içtima ya. 
1>1.rak tahdit kararmm isabetini 
lealim etmekle beraber lzmire 
tahsis olunan ithalat miktarını 
a:ı:lığı üzerinde durdular. Bil
hassa lstanbula yüzde doksan 
t.hıis olunup İ:nnire yüzde on 
bırakılmasının zararlı olduğu 
körüşüldü. İstanbuldan lzmi
rin ilıtiyııcr için getirilecek mal 
lara navlun ve masraf verilece
ri İçin bayatnı lzmirde pahalı· 
aşacağı ted>it edildi. 

Neticede Ba,vekalet, Mali
Ye Vekaletine telgraflar çekile 
~ek yüzde 30 idhalatın İzmir
eu girmes• temenni edildi. 

İdhalat komisyonculan işlerin 
açılmasını bekliyorlar. 

Kaçakçılık dehşetaver hır şekilde 
memleketin içine yayılmıştır 
(Başı 1 inci sahifede) marn etmektedir. Çünkü kaçak 

lan genit kaçakçılık tebekesi çıya mal verenler, mallarına 
memleketimiz için aynı z.!'man mukabil altm para istemiyorlar 
da hem milli ikbsadımıza, Hudut bogandaki Ermeniler 
hem de ahlakımıza zarar verici ko 
b • hlik h 1. . im T• Hudut boyundaki Ermeni 
ır le e a ını a ıştır. a lonileri kaçakçıl kuvvetle hi 

Akdeni2in 9ark sahillerinden 1 maye ederek et::ı yakalanan 
bqlayarak Türkiyenin tark hu kaçakçıya yeniden kredi açıyor 
dutlarma kadar genit bir saha- lar, mal veriyorlar. Ve: "Bunu 
da kaçakçılık tehekesi pusu kur sat ve bedelinden ikisinin de 
muıtur. Bütün mmtakalarda parasını birden verirsin., diyor
gümrükten kaçırılan eıyalar lar, Bugün Türk tacirleri dün
kaçakçılar vasıtasile Anadolu- yayi saran büyük iktısat bahra 
nun ti ortalarına ve tark hu- nmm sadamelerine büyük kana 
dutlarmııza kadar götürülmek- atkirlık ye fedakarlıkla muka
tedir. Kaçakçılık yüzünden hu
sule gelen zararlar pek büyük 
ve pek ıümullüdür. Bir defa bu 
yüzden devletin geliri büyük 
bir mikyasta azalıyor. Diğer ta 
raftan namuslu ticaret erbabı 
kaçak maim yaptığı gayn meş 
ru rekabete ka111 gelemiyor. 
Ya ticaretini, yahut ta namu· 
sunu feda etmek zaruretine dü 
fÜyor. Devletin hakkını çalmak 
gibi en büyük bir namuuuzluk 
olan kaçakçılık böylece tüyu 
bularak halk arasında da sanki 
mubah bir fiir gibi bir telakki 
doğmasına sebep olmakta ve 
bu suretle umumi ahlakı da if
.at eylemektedir. 

Hazinemizden kaçmlan para 
!arla hududun öte tarafına bü
yük bir servet teraküm ettirili
yor. Kaçakçılık hududun öte
ainde bu paralarla büyük büyük 
kasabalar kurmakta, dahildeki 
milli sanayii, milli iktısadiyalI 
bu yüzden adeta söndürmeğe 
aevketmektedir. Türk altını ka 
çınlıyor. Bu gün bu havalide 
laıçak fiatlerine rekabet edeme 
yen namuslu ticaret evleri ızh 
rap içinde üzülmektedir. Zabr
taoın şiddetli takibatı •a)'1!Sİlı.
de ıehirlere giremeyen kaçak 
eıyaya köyler pazar vazifesini 
görmekte, tehirdeki küçük es
naf köy pazarlarından müba
yaa edilen kaçak malları en bü 
yük miqterisi mevki.ini tutmak 
tadrr. Bu yüzden asıl müatehlik 
olan köylüler de zarara uğra
maktadır. Kaçakçılığın en bü
yük faidesi hududun cenup ka
çakçı ve Ermeni tef>ekelerinin 
merkez edindiği köylerin genİf 
)emesine yaramııtır. Cirablıs 
ve emsali köyler §U birkaç se
nelik kaçakçılık hasılah ile biı
rer büyük kasaba halini almış
tır. Kaçakçılık bilhassa inhisa
ra tabi olan ve devlet hazinesi
ne en çok irat getiren mallar ü
zerinde icra edilmektedir. Bu 
ne"': malların memleket içinde 
ki fiatleri ile hariçteki fiatleri a 
rasmda büyük fark bulunduğu 
cihetle kaçakçılıktan yüksek 
fai.dder elde edilmetcdir. Bu 
havalide en çok kaçırılan mal 
tekerdir. 

Petrol ve benzin kaçakçılığr 
naklindeki güçlükler dolayısile 
nisbeten daha azdır. 

Trikotaj sanagiiıu zarbe 
Bundan soara en çok kaçak 

yapılan mallar Avrupa ve Ame 
rikadan gelen müstamel yelek 
ve caket ve pantalon gibi e§ya 
dır. Bu nevi kaçakçılık memle 
ketimizde epeyce ileri gi,tmit o 
lan trikotaj sanayüni şiddetle 
darbelemektedir. Hu6usile suni 
ipek kaçakçılığı adeta Türk i
pekçiliğini kurutan bir tehlike 
halini arzediyor. Kaçak olan 
sun'i ipekten mamut yatak ve 
masa örtülerinin ve çorapların 
dayanış kabiliyeti çok azdır. 
Fakat ucuz ve zahiri görünüşle 
ri cazip olduğu için külliyetli 
mikdarda iclhal edilmektedir. 

Eli111 bir manzara 
Diyanlıelrirde halis ipekle 

yerli malr mensucat vücude ge 
tirmekle uğraşanlar bu kaçak 
afetine mukavemet edememek
tedirler. Kaçakçılığın ahlak cep 
hesi üzerinde açtığı ralmeler de 
büyük ve elim bir manzara ar
zeder. Çarşılarda zabıtanın gö
zünden kaçırılarak satılan ka
çak malları almak ve kullan
mak adeta mubah bir hareket 
gibi telakki edilmektedir, bu 
malların sürümünü temin eden 
en büyük reklam bunların ucuz 
luğu ve fantazisidir. Kaçakçı
lık yüzünden gümrük varidatın 
dan kaybettiğimiz paralar.a bir 
de kaçak mallar mukabilinde 
memleketimizdeki alltınların 
dışarıya çıkması zararı inzi-

Şükrü Kaya B. NJ.asaryadaa 
hareket ediyor. 

vemete çalıttıklan halde hudu 
domuzun alt başındaki Ermeni 
kasabalarında kaçakçıllıkla k~ 
seferini dolduranlar, Akdenizin 
güzel sahillerinde hayatlannı: 
zevk safa içinde geçirmektedir 
ler. Bu yürek yakıcı vaziyete 
kar§ı mevcut olan mücadele ted 
birlerimiz her gün yeni bir ham 
le ile canlandmbnak ve hergün 
yeni tedbirlerle kuvvetlendiril
melr · • ımıdır. 

Ytlrek yakıcı 11azlget 
Yeni teşkil edilen askeri güm 

riik kıt' alannın faidesi görül
mektedir. Diyanbekir tüıccan 
bu kıt'alar ikame edileliden be 
ri mühim bir nisbette kaçakçılı 
ğın önüne geçilmit olduğunu 
söylediler. Siirt, Edime ve Mar 
dinde de kaçakçılık vaziyeti tet 
kik edilecektir. Dahiliye Vekili 
bugün Diyarıbekir tacirlerile u 
mumi vaziyeti etrafında uzun 
uzadıya görü§mÜf ye bilhassa 
kaçak işleri baklanda tafsil.it 
ve malumat almıttır. 

Ticaret odasının 
fevkalade içtimaı 

(Başı birinci sahifede) 
da bu. bU1111ta bütün aalihiyetini İs· 
timale karar vermiıtir. lht:kir yap
tıkları sabit olanlar nqredilecek ka
ra liste ile il8n edilecek ve mahkeme 
ye tevdi edilecektir. 

Gümrüı<iere gelince •• 
Dün latanbul gümrüklerinde va

ziyet enelki günlerden farlı:au geç· 
miıtir-

Baı müdiriyet dairesindeki tescil 
ve vize itleri bütün muğlakliğile de
Y111D etmiftir. ~ib bir taraftan 
da giimriiktea mal çekilebiliy .... du. 
Bütiill siimriik mnbarlannda hiim· 
malı bir faaliyet vardı. 

Bir ihbor tee} g ı t etti 
Bu aralık Maliye heyeti teftiıiy&o 

sine yeni gelen mallardan mühim bir 
partinin eski mal gibi gümrükten çe 
kilmekte olduiuna dair bir ihbD" 
yapddL Hakikaten Maliye miifettiı
leri ihbar edilen tekilde bir vaziyeti 
yebl•mıılardır. Bu hadise etrafında 
tetkikat devam e-ktedir. 

Diinlı:ü teacil muamelesi 1930 sene 
si onuncu ayına kadar gelmiıtir. Bil
hassa timdilik bahren gelen ve bek
lemeğe tabemmiilii olamıyan ualla
nn sür'atle çıkarılmasına ehemmiyet 
....nlmdrtedir. Yeni gelen malların 
çekilmeai anak ıelecek ııene •e İ· 
kinci kontenjan listesinde kabil ola
cağı için onlara fazla ehemmiyet veo 
rihn.......,tedir. 
Adil Begin ıitme•i lcaldı 

Dün komisyoncular birliii idare 
heyeti bir istida ile Maliye heyeti tef 
tiıiye reisine müracaat ederek bazı 
vaziyetlerin tashihini temenni etoıiı 
!erdir. Dün Aııkara'ya gitmesi mu
karrer olan Adil Bey mevcut vazi. 
yet üzerine hareketini birbç gÜn 
daha tehir etmiftir. 

Adanada şeker 
ADANA, 22 - Şekerin ok

kası seksene fırlamıştır. Beledi 
ye, elli beş kuruta sabnıyanh
nn en yalan karakola haber 
verilmesini, bu gibi esnaf hak
kında takibat yapılacağını hal
ka ilin etmittir. Mersin gümrö 
ğünde elyevm 6 bin sandık şe
ker vardır. Fakat listede isabet 
eden mikdar henüz bildirilmedi 
ğinden çıkarılmamııtır. 

Hariciye vekili
nin beyanah 

Pera - K. S. K. maçı 
(Başı 1 inci sahifede) 

sulahmız ve topraktan çıkardı
ğımız mevaddı iptidaiye alın· 

Perah1ar lzmirde iyi oynadılar ve 
çok dostane bir maç yaptılar 

mazsa, ticari müvazenede açık 1 ZM!R, 23 - (Muhabiri mahoa- ı re yekdiğerile katiyyen anlaşamıyor 
husule gelir. Ecnebi malına pa awmzdan). muş. Merak etlik. Bu khıp memlcke 
ramızı vereceğiz, her para veri- (t'eraı ilk maçını (K.S.K.) la lımızde mevcut spor tet"kku.lcrinıu 
timiz paramızın kıymetini dü- yaptı. ltava biraz soğuk ol-sma eskılerindeııııdir. 1"ahkikat yaptık. 
türür. Bizim Türkiyemizde, raiınen, saha kaiabu:ktL Seyirçıler Bütün bu rivayetier asılsızdı r ve 
iktısatçılarm gayrı mer'i ibra· me)an.nda l'anrettın pata ela bulu- telı::zıp edebilirız. Halı hazırda Vefa 

nuyordu. Hakem mılli taimn an~ bir yenilik yapiyor. Kumkapı kliıbıi 
cat dedikleri bir imtiyazımız nôrıi Mister l:'ecnamdL K.:>.K. takı- ile birleşiyor ve daha guçlol bir t~ 
yoktur. Saltanat devrinde Tür- mı sabaya fU 1u.ııue çıkmqtı: şcl<kur ba.ıme geliyor. uun alqam 
kiye daima para istikraz etti. Lü.tfi Veta lı:liibii reiai l'ledim Be,., kablıi 
Sonra bu memleket vatanclafla Lıltfi Riza umumi hidayet Nedim Bey, -U-
rma tasarruf ve hudutlarımız Li'ı.tfi Halil hamcli sebeci Ha..,n Mustafa Bey ...., Kum-

lamail ltıkmet Niyazi Fuaet Nevzat kapı reisi ısmail ltakkı Bey bu mese 
haricinde plasman imkanları K..S.K. geçen hattaki ~ta aa.ı<at ıem.. etrafıncıa aRiza.ılenta ı.uıw... 
bırakılmadı. Binnetice harice lanan sol a~ık Şevlu ile sol iç Esadl ma.ı. İçin Vela ktübünun yeııııi lolıalin 
borçluyuz ve hariçten alacağı- oynatamıyoruu. Bu ı•kilc!e ••kupın cıe top""""1Jlardı. 
mız yoktur. Onun içindir ki he for battı insicanmz hır vaziyet arze- KJubı.i.n yeni ismi ağlebi ihtimal 
saplarımızdaki müvazene men- diyordu. hmaihn sol açıkta oynatıl Vefa • Kumkapı idman Yurdu ola
fi bir hal aldı. Eg" er bu böyle anası hata İdi. Zira ıağ taraf ta alua caktır. Bundan da anlaşılıyor ki 

JIDca muhacim battmm açduarclan kıiipte _bir an&rJı yok, çc;k feizli lıir 
devam ederse, ikiı sene içinde is yapacağı tesir sıfıra iniyordu. Bu terakkı vardL 
tikrar kesbeden paramız tehdit yaziyet oyunun bidayetınde iyi oy- Knmkap• lı:liibü aiireffilerile ...., 
altına girer. Bu tehlikenin önü- aıyan K.:..ı<.. için fena oldu Zira Pe- sair azalarile Vefa kıüb<ınü saıp o
ne geçmek içindir ki, idh.alab ra takımı kendısini toplayıncıya ka- lan §ubeıerini kuvvctlendırecck ona 
tahdit eden tedbirler almağa dar .ba .... ziyc~e• iaUıade ctınek ka- mukabil Vefa kııibü de Kumkapı-

1.. ·· rüld"" B hdi.d t h • bildi. MaamafiJı bu vuıyet oyunun nın aaİp olan futbol luıdroomu im•· 
~.go u •. u t.a a . a ilk on bet aakikasmdan sonra sağ vetlea. "rec:dıı ve ortaya yepyuÜ ve 

kim bır mecb~ıy~tın _ ı~vkıle 

1 

~ığın oyunu~ terke~ek _ mı;cb~ye ı:liğer kuıple•·de olmıyao ıubeleri ha
olmı.: rur.. Hiç bır hükfunete tinde kalmasile tastıib edilmit ıdi. vi bir teıekkiil halinde meydana Ç<· 

karşı tevcih edilmiş değildir. Her iki tarafın mütekabil almala- kaaıkl•cla-. 
Biz herkesle dostane münaıe- n ile de ... m eden oyunun daha ı:lor Gençlere ıimdiden muvaffakiyet· 

b •d bn k • N b diıncü dalrilrasmda K. S.K. iomailin ler temenni ederi.. 
at ı ame e e teyız. e oy- - dan naltından ilk 1.. • 

. deik • .. ayagın ve pe gou· it ' İ d J • 
kotaJ, ne bsad~ ~ aü yaptı.Da lzaı.ir takımı için büyük aıyan ar a zmıre 
aklımızdan geçmemı§tir. Br.ıı lıir anntajdı. Pera talwıu bu golden gidiyoriar 
beynelmilel mübadelenin genİf hıç mütee11ir olmamışa benziyor ve 
lemesinden ba§ka bir ıey iate.. yavaı yavaş ~ güzel oynamağa 
miyoruz. Yeter ki bize mal ve- baflıyordu. Şımcli oyan ortaya do-

- . kiilmiittü. Ancak K.s.K. m mabsuı 
renler &f&gı, yukan aynı kıy- bir faikiyeti göze çarpıyordu. Bir a
melle bizden mal alımlar. Bu ralık Peralılar güzel bir akınla rakip 
asııari müs-de sisteminin ame lı:alesine indiler. Kaleciııia bakim ola 

Mevsuk bir membadan haber al
dığımıza gôre P eralılardan sonra ls
tanbuldaki ecnelti kıüpleriu en lı:nY
vetlilerinden olaa ltaıyan kliibii de 
İzmirde K.S.K. ile maç apmak uze
re buırünlerde İzmire gidecektir. 

liyatta mütkilat tevlit ettiğini madığı topu m•dafi kesmek istedi. Kuıç takım musabakası 
ve kin husule eetirdiğini biliyo Ve mllhCJm ile beraiıeT dıiıtii. Fa-

F k bu k b·ı·ı · kat muhacun daha çabuk cıavrana· Federuyon tarafından tertip edi· rum. a at , gayn a ı ı ıç. ~ b .__, t --•·tu K.~ ., ,__ ,._ .. LkaJ . v ra. Of ..... eye opu - . J..... - tqv-. ml'H- an ıeçen cuma 
ünaptır. ~son zamanla~ en ı Pera ı, Bu gol oyuna daha lazla ıiaii Betilı:tat ldülıü salonunda Fen 
di,ebahf nısbetler alan iktı.a- heyecaa verdı. Her ıki taraftan da tatb.kat ı tıeöi ile Kumkapı ldübiı 
di buhrandan doğmuştur. Ser- yer değiıtiren ve çıkıp g•ren oyun- takımları arasında cereyan ctıniıtir. 
vetleri ve iktuadi kudretlerile eular go:ı:uküyordu. Uç oakıka geç- Fentatbikat talwru Muammer, A-

tanmmı' dıg• • - hük" • tle d memişb kı Fikret uzaktan ıicıdetli dil, Kenan 
- ume r e L " · k · T """-"'- • üla.. K mka ki b Rı n....o.. __ 1 .. . uır şut çe tı. op u_,.._ aga m • u pı ü ü: za, v.-- ,.. 

aynı vasıta ara nıuracaat edıyor ıik kısmına vurdu ve içeriye düıtuk Halit Beylerden mürekkepti. Kum
lar. Bizim koyduğumuz kooten ten sonra dııanya :npla._ kapı 4 e kartı 5 galibiyetle n 30 vu
jan plin sadece altr hafta için Bıı, K.S.K. takımmın ıkinci golü ruşa mukabil 35 YUnlfla CM.ip cel
moteberdir. Bu suretle tecrübe idi. Miatirler bu gole itiraz ettile~· mittir. 
ye göre tadilat yapmak ve ti- ııe de hakem karar':"da 11~ ettı. Önümüzdeki cuma giinü her mu-

bul d - eli" Ve oyun de...am etti. Devr - tat saat 13 te BeıiJrtaı lı:libi ile 
~_rette . un u~uz ger lan idi ve oyun cittikçe seri ...., b&o K....ı.apt lı:liilıii talı:ımlan aramı.da 
hukmetlenn telkinatmı nazan yecanlı bir bal alıyorcıu, deriı:en sol kıhç müsabakalarına devam edilecek 
dikkate almak elimizdedir. Bu 9Çlk llırahim maça ea mıiiuit fıraa- tir. 
telkinab da kemali müsaraatle tını ihdas ettiği lıalde istifade edemi • ı 
hhüsnükturtelakki edeceğimize tüp ~:.::-1: b~~'.1' devre Z-1 K.S.K.m Bir kaçakçılık meselesi 

e yo • 
- ------ ikinci d~nr tahkik ediliyor 

Müsademe Oyun başlar ba,lamaz Pera taıa-
mmm o)'11Jl11DOa bır oeıriıikuk eoze 

Tahkikatı çarpmaga ba'§ lamııtı. !Vı.ısatırıer pm-

Müddeiumumililc /en hege- cıı ...ıu birma devt"edekı takım de-
finden rapor istedi ğılmq gobı oynıyorlardı. Seri, atak, 

can1ı bır oyun .. K.S.K., nısıf sahasın 
Geçen hafta Marmarada .....ır.a da ..kıttınllnıf bir turtü oyunu aça· 

gelen Aranguren - Le Loing .,._ mıyorau. ISazen defans ile miibacım 
purlerı müaademeaine ait t.ı.lı:ikat hattının tamamen mudafaaya yar• 
dün ikmal edilmiştir. dım için geri gelmelerıncıcn müdati-

Tahkikab idare eden müddeiumu leria u:ı:un vuruılan yine nakip tara
mi muaTinlerinden Muhittin Bey fın m;;dalaalı tarafından iade edıii· 
müsademede hatalı tanı&n tayinine yordu. Pera talmnmın bn hakim oyu 
lüzum göstermiş, fen heyetinden ra- nu onuncu dıakıkaya doğru aemere
por istemişt ir. Fen heyeti bu raporu sini wrOi. Misafirlerimiz bir karıtık 
ihzar elın<J<ted_ir~. ~- lık eanumd• berabediji temin et· 

ilk mekteplerde sınıf 
kütüpharcsi 

mişlerdi. 

Polis 2 inci ıube müdüriy~ 
ti yeni bir kaçakçılık tahkika
tile meşğuldur. Bu meseleye 1 
çok ehemmiyet verilmektedir. 

1 
Şimdiye kadar yapılan tahki
katta bu itle ali.kadar kimseler 
müdüriyete çağınlarak ifade
leri alınmıştır. Tahkikat tevsi 
edilmektedir. Maznunen bir 
kaç kişi polis tarafından yaka
lanarak tahkikata beşlanmı,tır. 
Tahkikat tamik edilmektedir. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postasr 

Bülent VAPURU 

G ZEl.l, IK 
Guıd bir kal<min 

kullanı~ı !Atıf ,ııdu~u gibi 
malikiyeti de hokıki bir 
memnuniyet ha şı.:dcr. 

Ş<klinde, reng ~de ve 
ya modelinde ~üıcllik ara 
yorsan ız bir Fvt: rsharp 
alı nız. ~Iurekkep'i kalem
lerin huıün çe• ılerindc 
kur~un k3.leml!:r de vardır. 
B .ışlıca k ırtası) e m;ı~JZJ 
larında satılır. 

l\-lürekkep'i ve kurşun ka1emleri 

lnebolu postas 

Anadolu 
vapuru 

24 T. sani Salı 
günü akşamı Sirkeci Rıh
tnnmdan harsetle (Ereğli, 
Zonguldak, Bartin, İnebolu, 
Evren ye ve İtişe) iskeleleri 
ne azimet edecektir. 

D
'Kfllfl'. Bu posta her 
f ili l, ha~ta. salı gün 

1 len ıcl'& olu-
nacaktır. \ -
KARADENİZ 

POSTA.Sı 

Erzurum 
vapuru 25 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Sir 
keci Yelkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şirketi 

PlRE-MAR.SlL YA 
içjıı ecri ve doğru p06ta. İlk mekteplerde tqkil edi

len sınıf kütüphaneleri için 
Maarif müdürlüğü bir program 
ve talimatname ihzar etmekte
dir •. lllk tedrisat müfetti§leri
nin de iştirakile Maarif müdür 
lüğünde yalanda bir İçtima ya
pılarak bu kütüphanelerden ne 
suretle istihde edileceği bak
landa görüşülecektir. 

Bu gol üzerine K.S.K. canlandı 
ve çok iyi oyunamağa lıa§lach. Va
riyet tamamen bera.lua olmuştı&. Gol 
mu.tıet ve menfi tesirini ır•ta-mit
tı. Un dakika dara K.!>.K. rakibini 
amamız bir çember içme aldı. Ne 1 
yazılı: ki mubac•m hattı ba nziyette 
ta bir sayı olsan çıkaramadı.. Gol 
yapmak ancak Fikretm ayaima miin 
hasır kalmış gibicli. Halbuki Fikret 
Akı lııir lııonaol altıııda idi. 

Bundan sonra oyunda bir müddet 
tevazün bisıl oldu ...., ıuıca.k sonlara 
doğrud r ki en beyecanlıı Nfbe•mı 
girdi. Filhakika. Pera taknnı birden 
bire ...ar ku.....-dini toplamq, ea son 
kabiliyetile oynamağa başlamqtı.On 
dakika müddet K.S.K. rakibinin taz. 
yiki altmda aon k .... vetini sarfede
rek fedakirane oynadı ve ancak bu 
sayededir ki oywı 2 - 2 benbeırlilde 

2~ _Teş~ Çarşamba 
nnıııanı 

giinü akşam saat 18 de 
Sllıkeci rıhtunmdan hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
reson, Va'kfıkebir, Trabzon 
Rize ve Mapavri) ye azi
met ve avdet edecektir. 

(ANDROS) Lüb vapuru 26 
teşriıilisani perşembe günü 10 da 
Galata rıhtmımdan hareketle her 
sınıf yoku ve eşyayı ticariye alarak 

1 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide· 
cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azami tenzilat. 

T eftiştcn avdet 
Maarif vekaleti mnumi mü

fettitlerinden Bedri B. Erzu
rum ve havalisindeki teftişatm 
dan şehrimize avdet etmiştir. 

Bir Yunan gazetecisi 
vefat etti 

Atinada çıkan Akropolia gazete. 
ili heyeti tahririye müdürü Kolitidi 
Efendinin Atinada kendisine yapo
lan bir ameliyat neticesinde vefat 
ettiji teessürle haber ıılnıınııtır. 

Kolitidi Efendi lstanbullu olup 
Mülga hapiolıanei umwni doktoru 
müteveffa Doktor Corci Koliticli Beo 
yUı oilıı idi. 

Kolitidi Efendi bilahare Yunaniı 
tana gitmiı ve orada Yunan tabiiye
tini iktisap ederek, bvrada haıladrğı 
gazeteciliğe orada devam ebnİ§tir. 

Kolitidi Efendi M. Venizelos'a 
muhalefetile meıhur olmalı:la bera
ber, Türk - Yunan dostl•ğunun en 
hararetli taraftan olduğunu söyler
di. 

Balkan koaferann ea-.ıncla Ya
nan gazetecileri ile birlikte memleke 
timize gelen ve bundan çok mem· 
aun ye bebtiyar olduğunu IÖyliyen 
Kolitidi Efendi matb0mı:ı:ı da aıi>
teaddit defalar ziyaret etmiıti. 

Annesi ve hemıiresi ~ehrimizd&o 
dir. 
Ailesine beyam taziyet olunur. 

hitam buldu. 
OyW>daa oonra Pera takımı kap· 

tanı Ye oyunculan ile ıröriittak- Maç 
bakludaki intihalarmı t• suretle an· 
laU:ılar: 

Çok temiz bir oyun oldu. Biz 
finıdiye lıacar lata•l-lda Tiirk ta
kımları ile yaptığımız maçlarda o
yuııaı]arımı;z üzerinde maç ialeri 
gÖt-ğe alıılun ..ıduii"amuz için bu· 
gün memnııniyetle görüyoruz ki böy 
le bir f"Y yoktıır. Bııım beldemiyor· 
duk ve itinıf ederiz ki favuliin çoğü
nu biz yaptık. Bunu latanbulda an
latacağız. Direğe çarpan gole gelin 
ce: Hakemin o sırada fazlaca uzalı:
ta olmasından vaziyeti layikile göre 
memesi n ırolo talıınini bir surette 
hüküm ftrllleaİ Yardı ki itirazımız 
bunun içindi. Hallnn bitaraflığından 
çok mütehaHİsiz, Uumiyet itibarile 
maçın sureti cereyannulaa çok mem 
nunz. Şu da var ki biz golden riya
de güzel ve temiz oyuna ehemmiyet 
veriyoruz.." 

Vefa kulübünde ... 
Ağızdan ağıza bazı haberler dola

ııyor. Güya Vefa klübü anartı için
de imiı •• Yok bazı kimseler klüp aza 
lannı ikiye aymnıılar ve bu iki züm 

Yük ve yolcu için Sirk~ 
cide Vezir iskelesi sokak 
karşısında No. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 

ARAN1YOR 
İstanbul semtinde fabrikaya el
verişli 250 metro mürabbaı .,... 
ya 12Xl6 nırsahai •thiyesin
de bol ziyalı elektrik ve 1111 

teeisatı ve kabil ise kaloriferi 
havi beton arme bir binanın 

zemin veya birinci katr kiralık 
olarak aranıyor. (F) r!lmuzile 
htanbul 176 posta kutusu ad· 

resine yazı lma&ı. 

Umumi acentııları: Galatada Çi
l nili Rıhtım Hanıada D. Anagnosto-

1 

poul<> ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tail aceataları 
Bütüa seyahat acentalıklarıdrr. 

SEYRlSEFAIN 
lluk .. aceııta: Galata Köpril ba· 

p B. 2362. Satıe A. Sirkeci lllih il r. 

dar ada baıı ı. 2744. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSlN) 24 Teşrinsani 
Salı 17 de Sirkeci Rıhtı
mından. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 26 Teş

riıısani perşembe 17 de. 

!i:~~~~ ...... ~ı 
Jarınd:m olan modem apart- ı 

MERSİN POSTASI 
(ANAFARTA) 27 Tcşrin

sani Cuma 10 da Galata 
nhtımmd.an kalkarlar. 

manında azimet dolayısile bir ZAYİ - İstanbul Muıtakası Ti
kat muvafık şeraitle acele ki- ' caret Müdiriyetinden almrş oldu
ralıktrr; Müracaat: ğum 50 numeroliı veeikamı zayet

Ist. Posta kutusu 
251 

tim. Yenisini çıkartacağımdan bük-
mü kalmamı~tır. La Nasyonal Fran· 
sız Sigorta şirketi sabık müfettisi 
Atıf Halil 
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Ti • ADEYE KOSUNUZ!..-
EMSALSİZ 

, 
FIRSAT ve BÜYÜK 

Galata'd~ Karaköy'de -13örekçi fırınının ittisalinde büyij.k mahallebicinin üstünde kain meşhur 

• 

Sürük Elbise Fabrikasında 
Erkeklere Mahsus Hanımlara Mahsus 

Meşhur lngiliz fabrikasının asrt biçimde 
imal olunmuş her renkte 

Müflonlu pardesüler 
Meşhur J. Mandelberg lngiliz fabrikasının en birinci malzeme 
ile imal olunmuş şık ve her renkte su geçmez (Empcrmeabilize) 

Pardesüler 
lngiliz kumaşları 
Çevrilebilir muşambalar 
MOllon ile Gabardin rardesüler 
Trençkotlar 
hı~il~ bi~inıi kostümleı· 

27112 Lira 
81 /21.iradan 

itibaren 

121
/2 

221/2 

131
/2 

181/2 

'' 
'' 
'' 
" 

Kürklü veya kürksüz Tüit (Tweed) ve Düvetin 
İngiliz kumaşlarından 

Gayet şık mantolar 171/2 Lira 
Her renkte lngiliz biçimi kumaşlardan 

Pardesüler ve T erençkotlar 171I2 " Deri taklidi mütenevvi ve müntehap renklerde 

Çevrilebilir Muşambalar 121
/2 ~b~'!:: 

Müflon ile Gabardin pardesüler 211I2 
ipekli muşambalar 211 I 2 

Çocuklara Mahsus 

" 

lngiliz Muşambaları 4 112 tira 
Trençkotlar 
Yünlü Paltolar '' 

Diş tabibi Paris Tıp fakültesinden mezun 

M R•ı t Cağaloğlu Halk Fırkası karş sında Sıhhatınizi muhafaza ediniz.. Sıhhat ve içtimai 
muavenet vekaletinden: • 1 a Zeki B. apartıman No. 7 

lstanbul Evkaf 
müdürlüğünden: 

Bir sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan em'ak 

1 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği otlakiyesi 
2 - Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 270 

dönüm tarla. 
3 - Anadoluhisannda Çavuşbaşı çiftliği arazisinden 195 

dönüm tarla 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye 
vazolunan emlak 

4 _ Sayımocağı müştemilatından mandıra ve otlakiyesi 
5 _ " ,, keçi mandıra ve otlakiyesi 

6 - aırazisiru:len 245 dönüm tarla ,, " 
7-
8-

9-

" 
" 
" 

" 
arazisinden 105 dönüm tarla 

" 
arazisinden 100 dönüm tarla 

" arazisinden 100 dönüm tarla 

Asi pin-Kenan 
Komprimeleri 

Jq, diş ağrılarının, soğuk algınlığının 

e" biri.,ci ua ... •""•"·· 

Istanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 

1 - Erzunım, Çorum, Konya, Kars ve Malatya Doğum ve 
Çocuk Bakım Evleri içllı şartnamesine merbut listelerinde ayrı 
ayn isim ve miktarları yazıh cem'an 122 llı:alem Cerrahi alit ve 
malzeme. 

2 - Sivas ve Erzurum Nümune hastaneleri için keza şart
namesine merbut cerrahi alat ve malzeme kapalı zarf usullerile 
münakasaya !konmuştur. ihaleleri 29-11-931 saat 15 te Ankaıra
da Srhhat ve İçtimai Muavenet Vekiletıinde komisyonu mah
susunda icra olunacaktır. $aırtname ve listeleri gömıeık istiyen
lerin Srhhat ve 1. M. Vekaletinde İçtimai Muavenet Umum 
Müdürlüğüne veya İ-.ıtanbul S!hhat ve İ . M;.l 
Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin şart:namderine tev
fikan ve her liste mukabilinde teklif ettikleri fiatları ayın ayn 
göstermek sucetile tanzim edecekleri teıklif mektuplarım vak
ti muayyeninde Vekalete tıevdi etmeleri. (3798) 

Dr.HORHORUNİ \·~~!o~~m 1 Cilt ve emrazı zühreviye tedavibaneıL Her gün Hbabıan akşama kadar .. ı I 

Istanbul Ziraat mektebi 

En sağlam 
LAstlklerldlr .___ 

le 
da 
ter 
lrıa 

ku 
tetı 

du 

10 -

\l -

12 -

.. 
" .. 

" 
" 
" 

arazisinden 
arazisinden 

arazisinden 

95 dönüm tarla 

84 dönüm tarla 

20 dönüm tarla 

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

müdürlüğünden vüzd!ü~m! ı~ tari~ •e 
"Credit Foncier Egiptien,, ~! ... 

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

17 - Üsküdarda dağ hamamında 3 dönüm tarla 
18 - Paşabc:hçesinde Sultaniye çayırında 30 dönüm tarla 
19 - Hasköyde Piripaşa mahallesinde dere sokağında 43 

No. nısıf bostan 
20 - İçerenöky~ hamam sokağında bostan 

21 - Beykozda Hünkar iskelesinde tabakane ittisalinde 
çayır ve kır kahveciliği 

Müddeti müzayede: 6 T.Sani 931 den 28 T.Sani 931 cınnartesi 
günü, Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzaye 
deye vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün 
saat on beşine kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvak 
.kate ita ederek müzayedeye iştirak etmek üzre İstanbul Ev
kaf Müdürlüğünde varidat müdürlüğü akarlar kalemine müra
caatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malUmat almak istiyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri 
misil rapoclarmı görebilirler. (3691 ). 

- - -----·· " ----- ------···· -·· 

(3799) 

lstan~ul Evtaf Mü~ürlüğüo~en: 
Haydarpaşada Tıp Fakültesi doğum evinin kalorifer tesisa

tı kapalı zarf usulile 24 Teşrinisani 931 tarihinden itibaren mü
nakasaya 4tonıulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere ·her 
gün öğleden sonra İnşaat Heyeti fenniyesine ve ihale tarihi o
lan 15-12-931 Salı günü saat on dörtte İdare Encümenine mü
racaatlan. ( 4036) 

Talebeye imal ettirilmesi tekarrür eden 29 dahili, 29 kat .... 
villerının," • 1 kanunuevvel t93. ln harici, elbise 23 adet palto le (53) çift iskarpin 25/11/931 tari-

hine müsadif çarşamba günü saat on beş buçukta ihaleleri ic- tarihinde kra kılııııacaık ~ 1 ~~i 
.-a kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş- keşidesinde başa baş ıediyeS' d 
tur. Taliplerin şeraiti münakasayı anlamak ve yevmi ihalede tehlikesine karşı Osmanlı B~ \ ,;·1 
iştirak etmek için Galatasaray Lisesi dahilinde Liselec muha- kası Galata MeriGezi ile veııı: I y·· 
sebeciliği nezdinde müteşekkil İstanbul Ziraat Mektebi müba- cami ve Beyıoğlu ş\ıbeleri ta'~ n 

l · 1-ı·r arflarmm Qr fmdan pek ......;;..,.~;t .,....,,,·tıe >1' ta yaat komisyonuna müracaat an ve t ..... ı z mezk ... w~ .. ---

saate kadar tevdii. (3564), gorta edileceği mezkQr ta1ı\'İ' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-ılathamillerininmaiO:muolıJI~ 

Istanbul Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimi2JC lüzumu olan bir adet kamyoııttin 16-12-931 
tarihine müsaıdif çarşamba günü saat on beş buÇUkta ihale edil
mek üzere •kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. Ta
liplerin şeraiti münalkasayı anlamalk ve yewni ihalede iştiraık 
etmek üzere Galatasaray Lisesi binası daıhilinde :kain İstanıbul 
Ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaatları. (3828). 

üzere ilan ohmur. 

Emrazı cildiye ve 

zühreviye mütehassısı 

Dr. lzzet Kamil 
Şaat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükkifl' 

karşısındaki a;partımanda· _..,,, 

MiLLiYET MATBA>'
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-


