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Sahip ve &fmuharr.iri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ye Yazı M6dllril 

ETEll İZZET 

Türk 
Vatandaşının 
Vazifesi 

'ikinci listenin hazırlanmasına baslandı 
, 

Dünya, harbi umumiden ev· 
"iki ıiyaset ve iktııat ıiste
!'iııden batka yeni bir ıiıteme 

1 :ıtikal ediyor. Daima büyük · 
"'rplerden sonra cihan böyle 
t't!haleler geçirmittir. Bu intİ· 
"" ve yeni ıeraite inbbak, bü
~ cihanı ıamil bir iktısadi mu 
~rebe teklini aldı. Hariciye 
'ekili Tevfik Rüştü Beyin çok 
liizel ifade ettiği gibi, bu gün 
~vletler, komıu bir memleket 
'öbetçisinin hududu geçmesin
~ korkmuyorlar. Korktukla
tı, ecnebi mallarının, ölçünün 
lt\lkinde piyasayı istila etmesi· 
dir. Bunun için de bükfimeti
llıiz, malfim olduğu üzere, ikb
'•diyatımızı koruma tedbirle
Iİni almıştır. Ancak bunların 
llıüeasir olabilmesi için efradın 
de. kendi uhdesine terettüp eden 
•e.zifeyi yapması I&zmıdır. Bu 
•lzifelerin mahiyetini B. Mil
let Meclisi reisi Kazım Paıa, 
dün gazetelerde çıkan bir be
'-•tıname ile izah etmiıtir. Ka· 
ll'ıın Pata Türk sanayicisine, 

Ürk tüccarına, ve Türk müı· 
1-lııiline hitap ediyor ve bepi
ilıİzi ayn ayrı vazifeye davet 
~iyor. Filhakika bu mücadele
de banlann vazifeleri mühim· 
~r. 
l Türk ıanayiciai, haricin re
"-heti kalmamıt diye, daha 
"ilam ve daha iyi eıyayı daha 
~a mal etmek hususundaki 
llıeaaiıini gevşetmemelidir. İd· 
h11Iatın tahdidi, Türk ıanayici
ıj İçin büyük bir fırsatbr. Unut 
llıtyalım ki bu memlekette, 
iiimrük tarifesini yüzde bir iki 
lrttırmak için bütün devletle
rin müsaadelerini almak lazım 
ieldiği zamanlar olmuştu. Şim 
di ıanayiimiz, azami himayeye 
nail olmuştur. Bu fıraab kaçır· 
lnamak lazımdır. Avrupa mem 
leketlerinde de Napolyon mµ
he.rebelerinden evvel, sanayi in 
kişaf edemiyordu. Bu inkitafın 
iınm, Napolyonun, muharebe 
1etıelerinde Avrupa kıt'aıma 
latbik ettiği sistem kontinantal 
denilen ticaret ablukası olmut· 
tu. Muharebenin devamına rağ 
inen, Avrupa memleketleri, İn· 
llİliz emteasmın Avrupayı gire 
Ilı.emesi fırsatım ganimet bildi
ler ve sanayilerini inkitaf ettir
diler. Gümrük tabdidatı, Türk 
•anıayicisine aynı fırsatı veri
:Yor. 

Türk taciri ihtikar yapma
IDalıdır. Kazanç hırs ile fiatleri 
:Yükseltmek bozgunculuktur. 

Fakat bu iktısadi seferberlik 
le en mühim vazife Türk vatan 
datına ve Türk müsteblikine 
terettüp ediyor. Bu da Türk 
IDalı kullanmaktır. Türk malı 
kullanmak dün iktısadi bir zaru 
retti. Bugün bir vatan borcu ol
du. Bu, ecnebi memleketlerin 
eınteasma karşı boykot ilanı 
demek değildir. Ecnebi aleyh· 
tarı da değiliz. İktısadiyatımızı 
korumak ve istiklalimizi müda
faa etmek zaruretinin ilham et· 
tiği bir lüzumdur. 

İngiltere gibi daha düne kadar 
•erbest ticareti tatbik eden bir 
IDemlekette İngilizlerin yalnız 
lngiliz mallarını kullanmaları 
İçin İngiliz veliabdinin riyase
tinde büyük bir hareket başla
dı. Gazetelerle, afişlerle, telsiz
le bu harekete her gün daha bü 
:Yük bir hız verilmektedir. Bu
llun ilham ettiği zarureti biz 
takdir ederiz .• 

Türk milleti de herhalde ik
lısadi şövenlik ile ittibam edi
leınez. Milli kurtulut cidalinde 
ınillete "ilk hedefiniz Akdeniz,, 
diye bitap eden büyük ses, bu 
lrün de "ilk hedefiniz müstakil 
memleket iktısadiyatı,, diye 
:Yeni bir gaye gösteriyOT. Bu se 
•İın arkasından gitmek borcu
ınuzdur. Ve bu ıeain arkasın
dan gideceğiz.,, 

Ahmet ŞÜKRÜ 
---·---···--··-···········-

Bir bomba deposu 
VALENCE, 24 A.A. - Valence 

Yakınlarında bir köy evinde bir bom 
ı.. depoıu ortaya çıkarılmııtır. 

. - . • 

LOk 
daha 

e tantez yanın ithal esaslı bir tahdide 
tabi tutulacaktır. ikinci liste nasıl olacak? 

'l .. t - . - . " 4-. o . (J'. •• • " • • • ' .,,. 

Başvekil Vali Beyden Haydarpaşa istasyonunda bir nokta 
hakkında izahat istiyor ... 

Başvekil dün sabah 
şehrimize geldi 

ismet Paşa, Gülhane heyeti sıhhi
yesince muayene edilmiş 

e sıhhati gayet iyi bulunmuştur. 

Lüzum hasıl olursa Pş. için bir de konsülta
siyon yapılacaktır. Başvekil 

dün akşam hususi ziyaretlerde bulundu 
Baıveki ismet Paşa, refakatinde 

kalemi mahsus müdürü Vedit ve 
Doktor Neıet Ömer Beyler olduğu 
halde dün sabah trenle Ankara'daıı 
ıehrimize gelmiştir. 

ismet Pap Haydarpa§B İstaıyo
nunda Vali ve Belediye reisi Muhid
din, Polis Müdürü Ali Rıza, Maliye 
teftit heyeti reisi ve Borsa komi..,. 
ri Adil Bey ile birçok zevat tarafın· 
dan istikbal edilmiıtir. 

ismet PB§a trenden inince kendi
lerine has bir samimiyetle kar9ıcda
ra iltifatta bulunmuıtur. Baıvekili
miz, çok şükür, 8ıhbatli idi ve neş',. 
eli konuşuyorlardı. Gazete muharrir 
ve foto muhabirlerini karııaında 
görünce: 

- Bu çocuklar, ne :rorulmaz ço
cuklardır. 

Diye objektiflerin önünde durdu
lar ve fotograflan alındı. 

Paşa, Giilhanede .. 
lımet Pap motör ile Seyriıefain 

(Devamı Sinci sahifede) Haydarpaşs istasyonundan çıkış 

Emsaline ibret olmak 
üzere cezalan

dırılacak memurlar! 
Maliye müfettişleri gene bir kısım 

yolsuz işlere vaz'ıyet ettiler 

Gümrükten laçırılma.k. istenen 
ihbar eden 

A D:>'!Jla11,JaZ El. 

eşyayı 

Gümrüklerde dün, son günle 
rin vaziyeti bütün karışıklığile 
devam etti. Hatta denilebilir ki 
tescil bürosu önündeki izdilıam 
daha çok arttı ve buna mükabil 
vize almak mütkültı o niıbet
te çoğaldı 

Bir gün evvel konan usul mu 
cibince dün saat 11 '5 ta vize e
dilen beyannamelerin ilk parti
si verilecekti ·• Bu saat geçtiği 
halde pek az beyannamenin vi
zeden çıkabilmesi gürültüyü 
gittikçe arttırıyordu. Her kafa 
dan bir ses çıkıyor, her kes 
bir şey söylüyordu. Bu aralık 
komisyoncular bir İçtima yap
tılar ve aralarında intihap et
tikleri beş kişilik bir heyeti ma 
!iye heyeti teftişiye reisi Adil 
Beye gönderdiler Aldığımız ma 

(Devamı Sinci sahifede) 

• 1 Şeker ihtikarı başladı 
ikinci 
Liste .. 
l\ıfühim 

likler 
değişik· 
olacak 

f Yerli f abrikalanmız fi
a ti tutmak için tedbir 

İthalatta mevsim va
ziyetleri gözetilecek 

ı almakta gecikmediler 

ANKARA, 24 (Telefon
la) - Kanunuevveli:ı onun 
da ilan edilecek olan ikinci 
kontenjan listesinin hazır
lanmasına başlanmıştı.r. Bu 
ikinci listede birinciye naza 
ran mühim değişiklikler ola 
cağı tahmin ediliyor. Bil
hassa idhalatta mevsim va 
ziyetleri ve mevsimlere na
zaran idhalinde faideler 
melhuz olan maddeler za
ruri ihtiyaç nisbet/erini aş
mayacak derecelerde tesbit 
edilecek, lüks ve lantazi 
eşyanın idhali esaslı bir tah 
dide daha tabi tutulacaktır. 

Heyeti Vekile k8J'arname 
sinin tasdikı dolayısile ha
riçten mevaddı iptidaiye 
celbeden labrikalarımı:un 
bu yeni ahkamdan hiç bir 
suretle müteessir olmama· 
sı temin olunacaktır. 

Resmi müessesata karşı 
yapılacak taahhüdat için de 
bazı hususi ahkam vazedile 
cektir, 

Ecnebi odaıar 
Reisleri 
Tahdit listesinin altı 

ay veya bir sene 
evvel ilanını istiyorlar 

Edirnenin 
Kurtuluşu 

Edirneliler bugün dokuz sene <'V-

İ ve/ki kurtuluş günlerinin yıldönll
münll tesi't ediyorlar. Tarihine ı;ok 
muazzam ve şehametli sahifeler yaz 
dığı kadar kara günler <h geçirmiş 
olan serbatteki bu büyük ve tııribi 
şehrimizi 20 teşrinisani 920 de Yu
nanlılar işgal etmiljlerdi. lki sene 
burada kalan Yunanlılar ağustosta 

Dumlupınarda kopan fırtınanın is. 
til' ordusunu meml.,ketin ltütüa 
temiz köşelerinden silip süpüreceği 
ni belki de akıllat1na getvmeyor
lardı. Fakat 922 teşrinievelinde Mu
danya.da imzalanan mütareke bu aziz 
.,atan köşesindeki iztıraba da niha
yet verdi ve Yunanlılar dokuz se
ne evvel bugün Edirneyi tabliye 
ettiler. 

lşte bugün Edirne/ilet kendi/.,ri
ni ana vatana kavuşturan mes'ut ta-

İktısadiyatımızı korumak ve 
tediye müvazenemizin ahengi· ribi tes'it ediyorlar. Edirnenin tah-
ni temin etmek için hüki'imeti- Jiyesi il~ de _öz Türk vatanının 

· · • 'b tt' • · ted b' ağyar ı;ızmesınden temamen kurtu-
mtzın ıttı az e ıgı a ır ve . . . 

ed'l k h . . , /uşu ıkmal edılrnış oldu. Onun için 
neşr ı en ararname şe nmız . . . 
d k• b' · t b b d bu mes'ut bayram Edırnelılerın ol-e ı ecne ı tıcare er a ıru a . .. .. 

kı d ı~'- d I dugu kadar da butun vatanın bay-ya n an a ..... a ar ve meşgu et 
mektedir. ramıdır. • * * Bilhassa İngiliz Ticaret oda
sı yeni vaziyetin seyrini alaka 
He takip etmektedir. Bu cümle 
den olarak şehrimizdeki İngi
liz ticaret odasında bir içtima 
yapılmış ve vaziyet etrafında 
görüşülmüştür: 

İngiliz Ticaret odaaı reisi W. 
G. A. Edvards dün kendisile 
görüşen muharririmize demiş
tir ki: 

- İngiliz Ticaret odasında 
dün yaptığımız içtimada bu 
mevzu üzerinde görüştük. Tür 
kiyede ecnebi olduğumuz için, 
kararnamenin uınumi vasıflan 
hakkında görüşmemiz ve müta 
lea beyan etmemiz doğru ola
mazdı. Yalnız bu memlekette 
yaşamak itibarile bu karann tet 
kikinde batınmıza gelecek bazı 
kolaylıklar olursa, bunlan da 
arzetmek vazifemizdir. Biz, tat 
biki- kolaylaştınnak için şunla
rı tesbit ettik: 

1 - Kararnamenin tatbikı 
faidelidir. Yalnız tatbikında ko 
!aylıkları bulmak lazımdır. 

2 - Kontenjan listelerin ge 
ne aylık olarak fakat her ayın 
listesinin altı ay evvelinden neş 
ri faideli ve lazımdır. Çünkü 
Avrupa siparişleri bu kadar 
müddete mühtaçtır. Şimdi veri. 
len yirmi günlük müddet hiç 
bir şeye kifayet etmez. 

3 - Kontenjan listede her 
madde için gösterilen (kilo) 
biç bir ıey ifade etmez. Hüku
metin gelecek listeleri bu sene 
nin aynı ayında ve normal za
manında memlekete giren ma
h kilo olarak göstererek o Ser>'" 

(Devamı Sinci sahifede) 

Edirnenin kurtuluş bayramında 

yapılacak olan merasimde hazır bu
lunmak üzere> lstanbul meb>usu 
Hamdi, Denizli meb'usu Mazhar 
Müfit, Erzurum meb'usu Nafi Atuf, 
bütün Edirne meb'usları ve Trakya
dan bazı meb'uslar dün akşamki ttf!n 
le Edirneye gitmişlerdir. Şükrü 

Naili Paşa da dün sabahki trenle ha
reket f!tmiştir. 

Dahiliye V Cbli Şükrü Kaya Beyin .şırJ;: 
seyahati İntiba/arından: Vekil Be7 
Elaziz - Çemişgezek yolunda Murat su
yunu gemi ile geçiyor - Fırat üzerinde 

büyülı. demiryolu iöpri;ıtünde 
Utkiluıt 

Alpullu şeker şirketi idare meclisi 
dün toplandı .. Hayri B.in beyanatı 

ithalatın tahdidi ıeker fiatleri Ü· 
zerinde de mahıuı bir ihtikarın vuku 
unu göıtennekte, fiatler yükselmek
tedir. Dün bu münasebetle AlpuUu 
ıeker fabrika11 müdürü Hayri Beyle 
görüıtük. Hayri Bey bu hususta ga
zetemize ıu beyanatta bulunmuıturı 
- Şeker fiatleri yülueltilmemiıtir. 

Esasen kampanyamız yeni bittiği i
çin elimizde külliyetli miktarda toz 
ve küp tekeri vardır. Şekerlerimiz 
nefaset itibarile ecnebi ıeJ<erlerU. 
faiktir. Şirketimiz ihtikara lcatiyyen 
meydan vermiyecelr, bayilerimiz ve 
bunların perakendecileri her hanci 
bir tereffüe tqebbüı ettikleri anda 
piyasaya derhal külliyetli miktarda 
ıeker çıkararak fiatıo hiç bir ıuretle 
tereffüüne ve binnetice ihtiı.&ra 
meydan verilmiyecektir. 

Cumhuriyet hükUmetinin iktısa
diyatnnızı koruma hakkında vermiı 
olduğu pek isabetli karann hüsnü 
tatbikinde biz teker tiri.eti ubtemize 
düıecek her türlü fedakirlığı maal 
memouiye ifaya amadeyiz. Dün iç
tima eden meclisi idaremiz dahi bu 
huıuau müzalı:ere ve bu suretle ka
rara raptetmiıtir. 

(Devamı 5 inci sahifede) HAYRI BEY 

Ticaret 011asında dün toplanan tüccar ... 

Toptancı tüccar ne 
düşündüğünü söyledi 
Ticaret odasında bugün de top

lanılarak peraken
deci1erin fikirleri dinlenecek 

Dün Ticaret Odasında toptancı 
idhalat tacirleri ticaret müstepn 
Hüsnü Beyin riyasetinde içtima e
derek, son tahdit kararnamesi etra
fında mütalealanru söylediler ve bu 
mevzu üzerinde müdavelei efkar e
dildi. içtimada müıteıar Hüsnü B., 
evvelki gün Oda meclisinde ittihaz 
edilen karan hulaıa ederek, idhalat 
mallarının Avnıpadaki fiatlerinde 
tereffü olmadığına göre burada da 
pahalılığa bir sebep mevcut olmadı
ğını, alınan tedbirin de pahal;liği i
cap ettirecek bir ciheti bulunmadı
ğını izah etti ve dedi ki: 
"- Bütün hu izahattan sonra &İ· 

zin toptan fiatler hakkındaki fikir
lerinizi öğrenerek tenevvür ebnek 
istiyoruz. Tatbikat mü~lcülatr olarak 
zikredilecek valı:'alarla, muhtıra ola
ralı: verilecek tahriri fikirler de na
zarı dikkate alınacaktır. Bundan son 
ra ilk söz alan cam tüccan 1 sak Le
vi efendi olmuştur. laak Levi efendi 
hülı:Umetçe ittihaz edilen karann e
sasında pek muıip olmakla beraber, 
tatbikat aahaaında bazı hatalar oldu
ğunu söyledi v.,. malların fiatt etra. 
fında da dedi ki: 

- Bulunmıyan, fakat daima iıte
nilen mal şüphesiz ki pahalılanır. 
Bunun önüne geçilemez. 

laak Levi efendiden sonra alatı 

Ticaret müsteşarı Hüsnü B. 
tıbbıye taciri Cemal Bey söz aldı. 
Karardaki isabeti zikrettikten ıonn 
ıunlan söyledi: 

- Tüccar tatbikatta müskülata 
(Devamı Sinci sahifede) 
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Tarihi fiti Sigast Tefrika: 10 

Birinci Millet Meclisi 
Yazanı Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

Milli Müdafaa Ordusu 
teşkilatı başlıyor 

Her tarafta düşmana karşı mücadele açıhrken 
onlar kadar da 

yerli düşmanlarla uğraşmak lazımdı 

Bu bozgun haberi mediae 
iriştiği gün imansız ve soft.• 
cephenin takrirleri yağmur gı· 
bi yağmağa batladı. 

Bütün mes'uliyet kuman-
danlarla valilerde görülüyordu. 
Derhal Buna kumandanile va
lisi Hacım Muhiddin Beyi, A
şir Beyi divanı harbe vererek 
hemen harcamak lazım geldi
ğini haykınyorlardı. 

Takrir sahiplerinden Meh
met Şükrü Beyin (Karahisar) 
mes'uliyet isteyen sesini Hak· 
kı Hami (Sinop) un tecziye 
talebi takip etmitti. Sağ tara
fa yığılmış olan imansız cephe 
bu teklifi (Bravo) larla karşı· 
lamıştı .. Berideki fedakar meb' 
uslar vaziyeti müdrik idiler. 

Bu haberin acısını çok kuv
vetle duymutlardı. Lakin me
yus olınakta da bir ıebep gör· 
müyorlardı. 

Erkim Harbiye reisi cevap 
verdi. lt gükremiıti. Artık 
ağızlarda dolatan hadlere, kı
saslara payan yoktu. 

Bu açık taarruzların hedefi 
yalmz yalmz bir terdi. Bura· 
da mel'un bir haset, kirli bir 
çekememezlik vardı. 

Hepsi, bu sağ taraf bir boz
gunculuk propagandasının ku 
cağına atılmıtlardı. Hiç birisi 
onları bu ruhi dalalete, vat•· 
nın şu tehlikeli dakikalarında 
göıterilmeai lizım gelen fera· 
gatten, itidalden, muhakeme
den mahrum bir vaziyete dü
şüren amili anlıyamıyorlardı. 

Münakata çok hararetli ol
muştu. 

Gizli celsenin ortasında, 
Mustafa Kemal Patanın gürlü 
yen ıesi ifitildi. Her kafa, bu 
büyük ve nurlu batın önünde 
eğilmişti. Biraz evvel kahra
manlık taslryan (Anket parla 
manter) te,rii tahkikat istiyen 
su mevzii sarsıntıyı adeta kah
kari bir hezimet gibi gösterme 
ğe uğraşan bütün bu iman· 
sızlar güruhu susmut, sin
miş, seıleri kısılmış idi. Şim
di mecliste dargın, çatık ve ka 
rarmıt, burutmUf çehreler a· 
rasında Türk vatanperverliği
nin kıymet ve muvaffakıyeti
ne iman eylemit olanların gü
len simalan görünüyordu. Mus 
tafa Kemal Pata bunlara ce
vap veriyordu. (Bu nutuk, reisi 
cümhur Hazretlerinin • nutuk • 
larmda 291 • sahifededir.) 

Bu ilk ve kuvvetli adımda 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükUmetinin ordusu, şerefli ve 
muzaffer ordusu meydana ge
liyordu. 

Milli müdafaa ordusuna 
doğru 

Aymtap,ta, kan •e atet için 
de yüzen bir halk vardı •• Bu 
halk vatanlarının het" karıtmı 
kanlarille yoğura yoğura müda 
faa ediyordu. 

Türk, vatanperverlik din 
ve imamnm bu tehametler 
kahramanlıklar, feragatler, 
fedakarlıklar doğuran altın 
destanını haykıracak bir 
,air ister. 

İşte orada Kılıç Ali (Ayin· 
tap) bu vefalı Türk yavrulan· 
nın batında üıenmez, yılmaz 
bir gayretle ölümü elile tuta· 
nk sddınrken, ötede Garp cep 
besinde bin bir harikalar yara· 
tan ş.erefli Türk çocukları bu 
şel:ıametli esere ı•nlı bir zeyl 
ilave ederk~ öte tarafta da 
1nzıbatçılar, Anzavurlar bir aü 
rü vatansızlar bili Türkün 
haklı davasına verdiği azim 
ve celadeti anlıyamıyoı·lar ve 
birkaç ıefil ıahıın murdar ha· 
yatını idame için bütün bir mil 
Jetin yüksek meramını göre
miyorlardı. 

Kıyamların, isyanların bir
birini kovalayarak gelmeıi Bü 
yük Millet Meclisinin bir daki 
ka için azim ve iradesini san
mıt değildir. Mecliı olanca me 

babet ve feragatile bu davada 
sadık ve onun batında idi. Mil 
li ordu te,ekkül ediyordu. 

En çetin ve en kanş1k bir 
cephe olan Garp cephesini İs
met Pata omuzlarına yüklen
mişti. 

Büyük Millet Meclisi hüki\ 
metinin ıerefli reisi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretlerinin sa
ğında, daima onun nurlu hile
ıi ortasında yürüyen lamel Pa 
şanın bütün meram ve dütün
_cesi bir feydi: 

Cihat ve ictihat arkadafı, 
bu tarih yoluo.un yüksek mür-

Gazi Aymtap meb'usu Kılrnı; Ali 
Bey Gaı:i Ayıntap müdafii Arslan 

Beyle beıaber ... 
T•,/61 resim iollehironumuıd•a. 

tidi olan Büyük askerin, Bü
yük kumandanın, Büyük Reis 
Mustafa Kemal Paşanın da dü 
şünceai olan Milli müdafaa or· 
duıunu, tarihi Türk ordusunu 
tensik ve tanzim etmek! 

Harp nizamında yürüyecek 
bir Milli müdafaa ordusunun 
kartısında bütün bu kudurmuş 
savlletlerin eriyeceğini pek i
li biliyordu. 

"Kuvayı milliye" den is
met Patanın anladığı mana ve 
beklediği netice ile, ötekileri· 
nin anlayıtı arasında hiç bir 
münasebet yoktu. 

Bin bir felaketle dolu gece
lerin esrarlı karanlıklan orta· 
sında ak yüzlü Türk Ülkenni 
anyan lımet Paşanın düıünce 
si timdi eli altında yürüyen şu 
bir avuç Türk çocuklarının ta· 
rihi hakkım ters anlıyarak, on 
lar vatan müdafaası için ıilaha 
sarılmış iken, yurdun ortasın
da onları hususi, ölçüsüz ve 
başka emel ve ihtiraslara ilet 
etmek iıtiyenlerin sefil ve hot 
gim emellerinden ıztırap duyu 
yordu. 

Yıkılan bir devletin tarumar 
enkazı altında genç, dinç ve 
milli bir devlet doğmak üzere 
o güneşin ilk ışıkları görünü· 
yordu. Bunu sezen ve gören 
ismet Pata bu darmadağınık 
ve hususi emeller güden te,
kilita müsaade edemezdi. 

lıte milli bir davanın mü
dafileri böyle gayri milli şuur 
ve vicdan sahipleri olamazdı. 

Garp cephesinde (İnönü) 
nü müteakip böbürlenen gayri 
türk unsurların batındaki hi· 
yanet kaynamağa batlamıfb. 

Ortada İsmet Pata gibi bü
yük tefinin yüksek meramı 
na gönül bağlamıt bir Türk oğ 
lu Türkün milli duygudan na· 
sibedar olmıyanlara karıı ha
reketi çok llÇlk, çok yerinde 
idi. 

(Devamı var) 

Bir tashih 
T efrikamızda Birinci Büyük 

Millet Meclisinde Saruhan meb 
usu Mahmut Cel&I Beyin (tim 
di İzmir meb'usu ve it Banka
sı umumi müdürü) ismi Meh
met Celil Bey diye çıkmııtır. 
Arzı itizar ederiz. 
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Çine de mi 
Manda? 

Bir ltalyan gazetesi böy 
le bir teklifte bulunuyor 

LONDRA, 24 A.A. - Daily Mail 
zırhlı trenlerin ve Japon krtaabnın 
§Brki Çin demiryollan boyunca 
T chintcbeou'ye doğru ilerlemekte 
olduklannı yazmaktadır. 

12 ler komitesi toplandı 
P ARlS, 24 A.A. - 12 ler komite 

ai, Çin Japon ihtilifının halli için 
cereyan etmekte olan müzakerelerin 
ne balde bulunduğıınu tetkik etmek 
üzere saat 10 da M. Briand'ın riya
seti altında toplanmıttır. 

Bir şıı9 olacağı yok mu? 
P ARiS, 24 A.A. - Bu sabah ha

riciye nezaretinde deveran eden bir 
§Byİaya nazaran M. Wellington Koo 
meclise bir mukabil teklif göndennit 
tir. 

Çin heyeti, bu haberi teyit ede
cek mevkide olmadığ'ını beyan et
mektedir, Heyet, dünkü Briand • 
Sze mülakatının menfi bir neti.ee 
vermit olduğunu çünkü Çin murah
hasının Japon metalibi hilafına ola
rak tetkik komiıyonunun gayesinin 
vazih surette tahdit ve azasının Av
rupa' dan gönderilmeyip hemen ite 
başlıyahilmelerini temin için mahal
linde intihap edilmesini talep ve ay
ni zamanda Cemiyeti Akvam mecli
sinin Japon kıtaatmın çekilmesi me
selesinde almıt olduğu vaziyeti tar· 
sin etmesini, zira Japonların 330 ey
lulden beri takip etmekte olduklan 
hatb hareketin Nankin bükiimetine 
o zaman ittifak ile kabul edilmiı o
lan karar metni ile iktifa imkanını 
babteylemediğini beyan ettiği söylen 
mektedir 

Japonlar, ihtirazlı bir lisan kul
lanmaktadırlar. Fakat M. Y oıbiza
wa'nın komisyona kendi teklifinde 
iltizam etmit olduğu vekaletten bay
ri bir vekalet verilmeaini katiyyen 
kabul etmiyeceği hususunda ısrar e
dilmektedir. 

M. Briand, bu sabah, M. Y oıbiza
wa ile görütecelrtir. ('kat Çin'lilerin 
itirazlan dolayısile bu mülakat, Jü. 
zumsuz cörülmüş ve Cemiyeti Ak
vam meclisi ıaat 11 de toplanarak 
dün öğleden sonra vuku bnlan mü
kalemeler hakkında verilen izahatı 
dinlemiştir. 

Meclisin celsesi, 45 dakika devam 
etmittir. 

Meclis, reiıin iki tarafla yapmıı 
olduğu mülalcatlann bir netice ver
aıerneaine teeaaüf etmit ve içtima ya 
nna tehir edilmittir. 

Mecliaten çıkıldığı sırada intiba 
cldukça fena idi. 

M. Wellington Koo'nun hariciye 
umurunu eline alırken efkuı umu
miyeyi tatmin için daha itiJafgiriza. 
ne bir batb hareket ittihaz etmeıin
den encli!e edilmektedir. Maamafih, 
M. Koo, Paris'te tamrunıt ve takdir 
edilmiş hjr zattır. Orada beynelmilel 
siyaset aleminde birçok dostları var
dır. ltidalperverliğine ve devlet ada 
mı sıfatile haiz olduğu meziyetlere 
itimat olunmaktadır. 

Çine manda mı? 
ROMA, 24 A.A. - Aksayı tark 

vakayii son gÜnlerde ltalyan gaze
teleri, fazla mefgul etmektedir. Ha
rici meselelerde mütehauıı olan M. 
Barzini tarafından y11pılmıı olan tek 
lif tiddetli münakafBlara baiı olmuı 
tur. Bu teklifte, Çin'in manda altma 
konulması istenilmektedir. 

Bu teklif Popolo d'ltalia gazete
sinde intitar etmiıtir. Fakat Tevere 
gazeteai, tiddetle bu teklif aleyhinde 
bulunmaktadır. Mezkur eazEte diyor 
ki: 

Bu teklif 40 sene geç kalmııbr. 
M. Barzini, Sun • Yat • Sen'in dün
yaya gelmit, Çin ihtilafı vulrubul
mut ve umumi harpte Çin'in itilaf 
devletlerini müttefiki olmuı olduğıı. 
nu unutuyor. Birçok ltalyanlar var
dır ki artık hiç kıymeti kallDBllllf o
lan bir takını fikirler tapyorlar ve 
bir takım eski sistemler arkaımclan 
kotuyorlar. 

Emperyalist ıofraımı zengin da
vetlilerle yenilettirmekle ne menfaa
bmız olabilir? Bu sofrada bize ayni. 
mıt bir yer var mi? Birçok seyahat
ler yapmıt olan M_ Barzini, pekila 
bilir. Bunu bize söylemelidir. Dairen 
de cenubi Mançuri demiryollan ida
resi tarafmdan netredilmit Ye Ja
pon sefaretleri vaııtasile tevzi olun. 
mut olan kırmızı ciltli zarif ve mu
azzam cildin muhteviyatını unubru· 
yalım. 

Mühimmat mesell'si 
LONDRA, 24 A.A. - Avam ka

marasında muhalefet reisi Lanıbury, 
Cemiyeti Akvam azaaı araımda Çin 
ye Japonya'ya mühimmat gönder
mekten imtina eylemeği natık bir i
til8.fname alrtedilmeai için Cemiyeti 
Akvam medisindek:i lngiliz mümes
ıilinin bir teklifte bulunmak tasav
nırunda olup olmadığını aormut
tur. 

Hariciye müıtefarı M. Eden, böy 
le bir teklifin hali hazırda Pariı'te 
cereyan etmekte olan müzalı:erab 
hiçbir ıuretle teshil etmiyeceği ceva
bında bulunmuttur. 

M. Lanıbury'nin talebi üzerine 
M. Eden, Cemiyeti akvam meclisi a
zasmın bu media azasından ikisine 
döiütıneleri için mühimmat yetİ§tİr 
mekte olmalarının memlekette ga
yet garip bir intiba bırakmakta ol
duğunu hariciye nazırına ibliğ ede. 

M. Grandinin 
Seyahati 
Amerikan ricali 

mülakatlarına 
devam ediyor •• 

ile 

NEVYORK, 24 A.A. - Nev
york'ta ve Filadelfiya' da çıkan gaze
teler M. Grandi'nin Amerika'ya yap 
bğı ıeyahata birçok makaleler tah
ıia etmekte ve ltalyan Hariciye na
zınna cöıterilen fevkalade parlak 
kabul tarzını ehemmiyetle kaydeyle
mektedir. 

Washington'da inti13r eden Eve
ning Standard gazetesi birçok sene
lerden beri M. Grandi kadar mübim 
ve alaka uyandıran bir devlet adamı 
nm Amerikan hükamet merkezini 
ziyaret ctmemiı olduğunu yazmış
br. 

Daha başka eazeteler de M. Gran
di'nin telsizde ln~izce olarak be
yanatta bulunan ilk ecnebi Hariciye 
nazın olduğunu, bunun Amerikan 
milleti üzerinde derin bir intiba bı
raktığını kavdetmcktedir. 

BAL Tli\20RE, 24 A.A. - M. 
Grandi Pazar gününü Amerika'nın 
Roma sefiri M. Garettein E vergreen 
deki ikametei.lunda geçirmiş, o .. ada 
bir cok mühim Amerikan devlet a• 
<lamİarile tanı§mıt M. Stimson ile 
de uzun bir mülikatta bulunmU!· 
tur. 

M. Grandi mugün Nevyork'a gi
decek, United Press tarahndan ,er.,. 
fine verilecek ziyafette hazır buluna 
caktır. Bu ziyafete Nevyork'ta çıkan 
bütün gazetelerin müdirleri de itti
rak edeceklerdir. 

NEVYORK, 24 A.A. - Gazete
ler İtalyan Hariciye nazınnm sözle
rine ve hareketlerine dair uzun uza .. 
dıya izahat vermekte, M. Grandi'nin j 
Amerika seyahatinin Amerika'nın 
ltalya hakkındaki doıtluğıınu ve de
rin samimiliğini ortaya çıbamııt ol
duğunu temin eylemekteılir. 

NEVYORK, 24 A.A. - iki fa
tizm aleyhtarı Metropolitain Opera 
Houue'da geceaini geçirmekte bulu 
nan M. Grandi aleyhinde tiyatronun 
pleri kısmından halk üzerine "Kah
rolsun Grandi" cümlesini muhteYİ 
sarı ve pembe renkte kafıtlar atın!§ 
!ardır. 

Halk buna mukabil "Ya.-,ım 
Grandi" dive bııitınnıt ve orkestra 
perde fasılaımda ltalyan milli mar
tını çalrnııtır. 

Bizdekinin 
Aksi! 
Pariste lokantalar yan 

yarıya ucuzladı 
PARIS, 24 A.A. - Bugün, buh

ran dolayısile, lokantacılar müıteri 
celbi için bütün maharetlerini göı
tenniılerdir. En pahalı olmakla müı· 
tehir mahallelerde f&rap ve kahve 
ile beraber yemek veren lokantalar 
çoğalmıttır. Pek şık olmakla şöhret 
kazanmıt olan müeıseıelerde devam 
lı miitterilere tenzilat yapılmakta
dır. Bazı lokantalarda fiatleri yarıya 
indirmek mecburiyetinde kalmlflar
dır. Bir lokantacı da 12 defa yemek 
yiyen mütteriye bir de meccani ola
rak yemek vermek ıribi dahiyane bir 
fikir tatb;k ebnittir. 5 ili 6 franga 
yemek veren sabit fiatlı lokantalann 
yemekleri r,itıı:ide güzelletmektedir. 

ceğini temin eylemİ§tir. 

Eşkıga ile muharebe 
MUKDEN 24 A.A. - Liao ır

mağının ortaı:Ocla bulunan takileri 
uzaklaştırmak için hazırlanan askeri 
hareketlere başlarunııtır. Bu hare
ketleri demiryolu boyunca mnbafız 
kuvvetler vazifesini gören askerlere 
kumanda eden Mirliva Mor idare et
mektedir. 

Bu askeri hareketten maksat 
Tang Kantza etrafında ve New • 
Hang'm prkında buunan havali,yi 
birçok yağmacılıklar yapan ve cenu
bi Mançuri Demiryolunu tahdit .,. 
den haydutlardan temizleyip kurtar. 
moktan ibarettir. 

Bu hattketlerin mevzii bir rnahi. 
yette olduğu, Chin · .c~ow. mevkii
ni ele geçirmek gayesını takip;• ehne 
eliği kaydolunmaktadır. 

Amerika ne isti~ıormuş? 
MOSKOV A, 24 A.A. - Tau 

Ajansı, iyi malumat almakta olan 
Changhai mahafilinin Tokyo,dan al
mıt olduğu haberlerin Amerika'nın 
Mançuri vaknyii kartıımdaki mü. 
him battı hareketinin Amerika'nın 
Japonya ile Ruıya ara11nda bir ih
tilaf zuhunınu arzu ebnekte olma
sı ile izah edilebileceğini bildirmekte 
olduğunu yazmaktadır. 

Ceneral Ma-Tchan- Chan' a 
gönderilen para 

LONDRA, 24 A.A. - Honc • 
Kong'dan bildirildiğine cöre Ma • 
Tchan • Cban'm Japonlara kartc 
yapmakta olduğu lıarekita miizabe. 
ret için Canton ve Hong • Koag'ta 
büyük ianeler toplanmalrtadır. 

Japonlara lcarşı boykotaj 
HONG KONG, 24 A.A. - Ja

pon emteasına kartı yapılan boyko
taj sükun içinde devam etmektedir. 
lstatiıtilder, Hong - Kong'da yapı
lan Japon ithalatının geçen seneye 
nazaran yiizde elli tenakus etmiı ol
duğıınu göstermektedir. 

ispanyada 
Rahat yok! 

Yeni bir ihtilalden 
bahsedenler var 

MADRİT, 24 A.A. - M. Cabel
lero'nun geçen pazar sabahı Ahora 
gazetesinde makale teklinde intitar 
etmiı olan beyanatı siyaai mahafilde 
büyük bir intiba hi.ııl etmiıtir. 

Bu sabahki gazeteler, bu beya
nab aynen iktibaa etmekte ve bir
çokları da batlıca fırkaları hakkında 
mü talealar serdeytemektedir. 

Bilbaua, nazırın tU sözleri muh· 
telif tefairata yol açmııbr. Cumhu
riyetçi hizip, Cortez'ler vazifelerini 
bitirmeden evvel onları feıbederek 
memleketi bir fırka siyaaeti ile ida
re etmek için iktidar mevküne gele
cek olursa kendimizi taahhüdatımız· 
dan beri addederiz. Telmih etmek 
istediğim teıebbüa, bir İ§Bret olacak 
tır ki aoıyaliıt fırka ile umumi ame
le birliği bunu bir tahrik olarak te
lakki edeceklerdir. Bu iki teıelı:kül, 

o zaman yeni bir ihtilal hareketine 
giriımeğe kadar ileri gideceklerdir. 
Böyle bir ihtimali kabul etmek is
temem. Zira bu, aoıyaliıt fırkaya 

meydan okumak olacak ve bizi dahi
li harbe icbar eyliyecektir. Kraliyet 
taraftarlarının mürevviçi efkarı olan 
A.B.C. gazetesi, iktidar mevküne 
çıkmak için yapılan müsabakaların 

her memlekette fırka mücadelelerine 
sebebiyet vermiş olduğunu yazdık

tan aonra diyor ki: Fakat aıli yapıl 

mamıı olan birşey vana o da ihti
lal veya dahili harp tehditlerinde bu 
lunmak için adedin kuvvetini veya 
bu adedin keyfiyetini ileri ıünnek
tir. 

Bu şimdiye kadar ancak muhale
fet münazaaıında Yukua gelmit bir
feydir. M. Cabellero, bize timdi.ki 
hükumetin gözde bir nazırının dahi
li harp tehdidini savurma11 gibi, 
garip bir manzara gösteriyor. Mu
maileybin bükiimet azaımdan olan
lar da dahil olduğu halde ıoıyaliıt 

refiklerile görütmelııizin kendi b ... 
sabına idarei kelim etmiı olduğnnu 
zannetmek istiyoruz. 

El Debated yazıyor: 

Nazırın, kendisini ilka etmit oldu 
ğıı ve fırkaımı da ilka etmek İstedi
ği vaziyetin bizim için kabule §8yan 
olmadığını beyanda istical ediyoruz. 
Buna, ne ispanya, ne cumhuriyet, ne 
parlamento ve ne de siyasi fırkalar 
müsamaha etmiyeceklerdir. Şimdi

den beyan ederiz ki bu tehditlere 
boyun eğmek, ıoıyalist diktatörlüğü 
ne tu nya bu tekilde resmi bir ma 
hiyet vermek olacaktır. 

Mürteciler boş durmuyor 
MADRIT, 24 A.A. - Dahiliye 

nazırı, polis tanfmdan meydana çı
kanlan katolik . ıiyaıi fesat nüvesi
ııin bir komple olarak tavsif edile
ı:ııiyeceğini beyan etmittir. Fakat bu 
hareket, cumhuriyet aleyhine müte
veccih olup vasi bir tetkilita istinat 
etmediğinden akim kalmıttır. 

Yeni tevkif at 
MADRIT, 24 A.A. - Cumhu. 

riyet aleyhinde yapılan aon tahrikat 
dolayıaile 3 kiıi nef'edilmiı iki zabit 
te göz hapsine alınmıttır. 

Diğer bet maznun mııvaklıaten 
i.kametg&blarmı terke mecbur tutul. 
mut, ikisi de ikiter bin peçeta nakli 
cezaya mahküm olmuıtur. 

Boş kalan gemiler 

GIJON, 24 A.A. - Liman, ta
mamen atil bir haldedir. Bütün Ya· 

purlar nhtım boyunda demirfemiı
tir. Etya yüldemeğe veya eıyalan 
bo§Bltmağa intizar eylemektedirler. 
Gemilere :rüldedilecek bir çok mah
aul ve zahireler nhtımlarda birikmit 
olup çürümektedir. 

Bir delilik faciası 
ROMA, 24 A.A. - Palermo'dan 

gazetelere bildirildifine göre bir 
köylü uykuda olan kızı ile damadını 
revolverle öldürdükten sonra kendi 
batını keskin bir aletle parçalıyarak 
intihar etmittir. 

Deniz kazası 
DJAMBI, 24 A.A. - (Felemenk 

Hindistanı) Burada itlemelı:te olan 
Opbebia vapurile feribot arasmda 
vuku bulan bir müaademe netic:eain
de 24 kiti lııoğıılarak ölmüttür. 

Tahdidi teslihat konfe-
ransından evvel 

PARIS, 24 A.A. - Tahdidi teı
lihat meıeleai hakkında tahkikat ic
ra edecek koncreye iştirak edecek o
lan hatipler, bilhassa lord Cecil, M. 
Scialoja, M. Madariaga ve M. Pain
ICYe, yann öğle yemeğini M. Bri. 
and'ın nezdinde yiyeceklerdir. 

D 
Telgraf ve Telefon 
kanununa ilaveler 

Yeni layihaya göre telgraf ve 
telefon mükalemeleri yeni 

bir tercih sırasına tabi tutulacak 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Tel 

r:af ve telefon kanununa bazı mad
deler ilivesine dair hükiimetin mecli 
ae teklif ettiği kanun layiha11 Da
hiliye ve bütçe encümenlerinde tet 
kik edilmit ve Heyeti umwniyeye 
aevkedilmittir. Bu liyiba bu günleT 
de meclis heyeti umumiyesindemüza 
kere ve kanuniyet kesbedecektir. 
Bu layibaya göre telgraf ve telefon 
mükilemeleri yeni bir te.cih sırası
na tabi tutulacak, ticari muhabereler 
deki faideıi nazarı dikkate alınarak 
kot lisanı esası kabul edilecek, tele
fon abonelerine borçlarını tebliğ ta 
rihinden itibaren verilen on günlük 
mühlet maat erbabına bir suhulet ol 
mak üzere bir aya iblağ edilecek, An 
karada telefon ücretleri bet kurut
tan dört kuru§B tenzil olunacaktır. 
Bütçe en~ümeni mazbataımda Anka 
ra otomatik telefonunun faaliyeti si 
tayiıle yadedilmiı ve layihaya An
kara telefonunun iıtimalini teıvik ve 
tergip etmek üzere bazı kayıtlar ili 
ve edildiği zikrolunmuttur. Layiha
da telli ve telsiz telgraf ve telefon 
mubaf>ereleri ile konuımalannın yaz 
ma. alma ve baılama iılerinde tercih 
sırası fÖyle tesbit olunmuttur: 

l - Devletin emniyetine, umumi 
asayİ§e, insanlann hayabnın selime 
tine miıtcallik muhabereler ve ko
nuşmalar. 

2 - Y ıldmm itaretli telgraf name 
ter. 

3 - Hususi müstacel telgrafname 
ler ve konuımalar. 

4 - Devete ait müstacel telgraf. 
nameler Ye konuımalar. 

5 - Hususi adi telgrafnameler ve 
konuflllalar. 

6 - Devlete ait adi telgrafnam.,. 
ler ve konutmalar. 

Y ıldınm i§Bl'etli telgrafnamelerin 
beher kelimesi için iki buçuk kurut 
alınacaktır. Bu nevi telgrafnamelerin 
hangi merkezler arasında kabul olı>
nacaiı posta telgraf ve telefon id ·ı • 
ıince ilin olunacaktır. 

Kot usulü ile yazılmıı telgrafna
melerin ücreti 15 kuruttan &§ağı ola 
mayacaktrr. Bu uıul ile y•zd•cak 
telgrafnameler mecburi mukabeleye 
tabi olacaktır. Bir telgrafname ücre 
tinin iadesi atideki hallerin tahakku
kuna ve münel tarafından telgrafna-

menin tevdi tarihinden itibaren üç 
ay zarfında müracaat edilmesine va
beste olacaktır. 

1 - Telcrafname mewuduna tol 
graf hizmetinin kusuru dolayuile ..
ııl obnamıtsa ve:ra posta ile vasıl oı. 
caiı zamandan daha evvel varmıımıt ... 

2 - Aralarında dofru muhabere 
ye mahıuı tel bulunan iki merkez a 
rasında 12 saatlik ve diğer merkes
ler araımda 24 saatlik bir mühlettea 
aonra teslim edı1mit bulunursa. 

3 - Telgrafname metni maksadı 
temin edemiyecek ıurette değiıınit 
ve müracaat Üzerine telgraf merk.,. 
zince tashih edilmemiı bulunursa, 

Telefon abonelerinden pefin ola
rak alınan konutma ücretleri, mez• 
kU.. abonelerin tehirler araımda 
telefon konuımalanndan hi.ııl o
lacak borçlarına kartılık tutula· 
bilecektir. itin az olduğu za· 
manlar zarfında yapılacak ıehir· 
ler arası konuımalanndan yüzde 
yirmi bet tcnz.ilit yapılacaktır. Saat 
19 dan aonra baılayan bu zamanııı 
baılangıç ve nihayet saatleri Dahili· 
ye vekileti tarafından tayin oluna· 
caktır. Poıta telgraf ve telefon idare 
ıi imkan cöreceği tehir ve kasabalar 
da telefon tesisab masrafını üç ay
lık olarak dört taksitte istifaya me
zun bulunacaktır. Telgraf iılareai ile 
aboneler arasında basıl olacak ihti
liflar üzerine muayyen saatlerde o
bonınan usulü ile tehirler araaı ko· 
nuımaıına müsaade edilecektir. A
borunan usulündoki konutmalar ücre 
ti itin çok olmadığı zamanlarda tllZ• 
yif Ye diğer zamanlarda iki misli oı. 
caktır. Abonman konuımlan 15 • 30 
cün için yapılabilecektir. Şehirler a· 
rası konupna ücreti çağıran ve çatı· 
nlan postalar arasında irtibat teais 
olunduğıı anden itibaren tatbik olu· 
nacaktır. Çağırılan poata cevap •er
mediii takdirde keyfiyetin davet .,.. 
den poıtaya haber verilmesi ile ikti
fa edilecek,. ancak çağmlan posta· 
mn konuımaclan iıtinkafı halinde 
yalnız davet ücreti istifa edilecektir. 

Ankara için 500 mükiilemeden 
fazla mükileme ücretinin beheri 4 
kuru§B indirilecektir. 2000 mükile
meden fazla11 için 4 kurut alınacak• 
lır. 

Terfi eden muallimlerin maaş
ları güzünden çıkan ihtilaf 

ANKARA, 24 (Telefonla) -Terfi eden muallimlerin maat· 
larma yapılacak zam hakkında Maliye ile Maarif vekaleti arasın 
da hasıl olan ihtilaftan dolayı 931 bütçe kanununun 15 inci mao 
desinin tefsiri hükUmetçe Meclisten talep edillmittir. 

Konsolosların vazife ve salahiyetleri 
ANKARA, 24 (Telefonla) - Konsolosluklar vazife ve salahi 

yetlerine dair hükumetin enelce Meclise tevdi ettiği layiha bir 
tezkere ile geri alınmıtbr, 

Bir halında üç kız evlat 
MUCLA, 24 (A.A.) - Orman muhafaza memurlarından 

Cafer Efendinin bir batında üç kız evladı dünyaya gelmittir. Bi· 
ri bir gün yaıadıktan sonra ölmüttür. 

Tayyareci Vecihi Beyin uçuşları 
MUCLA, 24 (A.A.) -Tayyareci Vecihi Bey bugün saat 13 

de tehrimize gelmittir. Vali Bey ve memurin, erkanı zabitan, 
C. H. Fırkası azası, mektepliler ve binlerce halk tarafından kar· 
tılanmı9tır. Vecihi Bey Fetbiyeden gelirken Köyceğizde yere in 
mit ve yanm saat kaldıktan sonra tekrar kalkarak Urla üzerine 
beyannameler atıDıttır. Halkın sevinci payansızdır. Akşam bele· 
diye tarafından Vecihi Bey ıerefinıe 40 kitilik bir ziyafet verile· 
cektir. Yarın Denizliye gidecektir. 

Münihteki "Kara ev,, 
BERLlN, 24 A.A. - Naziı fır. 

ka11nın merkezi olup;. "Kara ev" di
ye de anılan Münih'teki Hitler aa· 
rayı, Hitlercilerin bütün tervislerini 
istiap edememektedir. Hitlerciler, 
binalanna muttasıl olan Dred.el sa
raymı sabn almağa teıebbüı ettik
ten aonra bu binayı kiralamakla ikti
fa etmitlerdir. Çünkü, iktidar mev
kiine celdilderi zaman bu mubayaa
nm lüzumsuz kalacağını ümit edi
yorlar. 

Kudüı kongresinin 
maksadı ne imiş? 

KAHiRE, 21 A.A. - imam Yah
yanın Kudüs müftiıine yazdığı bir 
mektupta kendisini Kudüs Müslü
man kongresinde temsil edecek mu 
rahbaıın yola çıkbğını ye beraberin
de kongre azasına hediye olarak bir 
ton Yemen kahveai götürdüğünü bil 
dinnittir. Koncrenin bathca maksa
dı lslam abidelerinin hüsnü muhafa
za ve tamiri için çareler bulmak ve 
yer yüzündeki Müslümanlardan pa
ra to!'lamakt•drr. 

Bir lngi!iz gazetec sinin 
mahkumiyeti 

LONDRA, 24 A.A. - Londra
0

• 

da çıkan Daily Maily Worker iamin
deki ıazetede mü•tahdem Franlı 
Pateraon, mahkeme huzuruna çık· 
mııtır. Mumaileyh, fe1ada tetvik e
den neşriyat lnvergordcn lngiliz 
bahriyelilerinin isyanına sebep ol· 
muı olmakla it :ru.m edilmektedir. 

Maznun, 2 oene ağır hi:unetlere 
mahkiim edilmiıtir. 

Çanakkalede oturan 
vapur kurtarıldı 

Altı cün kadar evvel Çanakal• 
civarında Akbat mevkünde karaya 
oturmut olan Y nnan bandıralı Pan• 
deliı vapuru evvelki gece safünen 
kcrtanlmıttır. Ayni vapur bir hafta 
evvel limanımızda Türk bandıralı 
Bülent vapuru ile de müsademe et· 
mittir. 

Bentley facıası 
LONDRA, 24 A.A. - BentleY 

maden facıasında yaralanmıt olan 
bir amele, ölmüttür. Bu suretle b~ 
faciada telef olanlann miktan 43 11 

bulmu!tur. 

·- ···- -···-·· --- ·······-- ·---·--·- ···· - -·--·-- ·-·-··· -- - --·--·· -··-·--- ıııiiimm __________ ___ _... 
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Fındık ihracatımız 
Ekononıi 

F ındıklarımız nasıl 
ihraç edilecek? 

25 gün sonra tatbik edilecek 
nizamnamede neler var? 

'I'icarelte tağ§işin men'i ve ihraca alacağı tütünler hakkında müzake
~n mürakabesi ve konınması hak- ratta bulunmaktadır. 
tındaki kanun mucibince harici Ti- • Müdür Sofyadan geçerken Bul
taret ofisi tarafından fındık ihraca· gar hükumeti ile de tütün mübayaa
bııın mürakabesi için bir nizamna- n için bir mukavele aktetmiştir. 
llıe vücude gcP,ilınİf ve Devlet ıura- Ticaret odanna gelen malumata 
11nıl gönderilmişti. Devlet ıurasm~ nazaran, bu senenin zeytin rekolteııi 
lılstik edilen bu nizamname heyeti tesbit edilmi§tir. Neticeye göre Yu
••ltiıece de lastik edilmiştir. 25 gün nanistanda mebzul rekolte vardır. 
lonra tatbikina batlanıJacaktır. . l ltalyada zeytin taneleri dökülmiit 
. Fmdık ibracabmn ~ur:J<~beoını; ve eksilmiştir. 

ıııt olan bu nizamnamenın ihtiva etti Am .ke fe dir C ·n1e -
ii başlıca esaslar ıunlardır: d U' en ksa n~ • tezayı [;:;-

Kontrol, malın son ihraç iakel• T~' ekiı ~- den, u!'~~'~olt v.asa · 
• mail üh' - 1 • ur y.,..., azamı ..,,. emn yan-••ncle yapılır, ve ar m ur emr. dır 
l'ındık ihraç iıkeleleri:Gireaon, Trab 11 

• 

~on, Ordu, Ünye, Gürele._ ve Fat~ Yunan ve Bulgarlar 
1&keleleridir. ihraç iskelesonden mu- • 
Liirlü olarak lstani>ula nakil ve ora· bızden fazla 
da her bangi bir sebeple mühürü tü''t.. h l 
lekkedilmiı bir mal, sahibinin tale- un sa yor ar 
bi üzerine l ıtanbul Ticaret Odası KaY&la Tütün himaye ofisi Def• 
'-'afından bilmuayene tekrar mühür rettiği bir raporda tarkta 1931 tü
lerı;.. ihraç iskelesi olmıyan mahal- tün iı tihsal miktarını f(jyle teııbit 
lerin fındık mahsulü lstanbula ııev• etmiştir: 
~•dilerek orada kontrol edilir. Türkiye: 40,000,000 kilo 

20 kilodan az nakliyat ve posta Yunaniıtan: 42,000,000 kilo 
İle gönderilecek fındık niiınuneleri Bulgariıtan: 32,000,000 kilo 
ltontrola tabi değildir. Gene ayni rapora nazaran 1930 

Fındıkların kemale ermeden top- ıeneıinde Türkiye 46 milyon kilo 
lan.nası memnudur. tütün istihsal edebilmit, bundan an-

F mdıklar "tombul" csivrİ> "" cak 25 milyon kiloaunu satabılmıt
•lıacıem> nevilerine aynlmı§ olduğu tır. 
h,ıılde ihraç olunabilir. Bu neviler ba- Yunanistan 58 milyon kilo tütün 
licinde muamele eören tipler bulun- istihsal etmiş, 49 milyon kilo satımı 
duğu takdirle bunlar da lanınml§ ol- tır. 
dukları isimler altında ihraç oluna- Bulgaristan 25 milyon kilo tü-
bilir. tün İstihsal ebnİ1, 22 milyon kilo-

Muhtelif sene mahaulü fındıklarla sunu eatmııbr. 
trıubtelif nevi fındıkıarm yekdiğeri- F ransanın on aylık 
ile kanıtınlmıt olduğu halde ihraç 
•dilmeleri memnudur. ithalah 

Fındıklar ayrıca boy itibarile de 
•kstra, sıra malı ve kalbur alb nam 
larile üçe tefrik olunur. 

'I'ürkiyeden ihraç olunacak fındık 
lo.r temiz ve yabancı maddelerden 
ari ve iyi kurutulmuş olacak ve her 
hııJde ihtiva ettiği ntubet miktarı 
kahukluda % 5, iç fındıklarda % 4 
ii , geçmiyecekıir. lktısat Vekaleti bu 
"'•beti tenzile salahiyettardır. 

Fındıklar çürük, bozuk, küflü, 
ll.cı ve kırık, ezik vurgun yani kusur 
lıı olmıyacaktır. 

Kırık, ezik ve vurgun fındıkların 
llİsbeti % 2,5 u tecavüz ediyorsa o 
lnıllın ancak kırık, ezik ve vurgun 
fındık namı altında ihracına müaade 
olunur. 

iç fındıkların ihracına mahıuı o
ı..n çuvalların gayri safi sıkleti 80 
kilo olacaktır. Kırık, ezik ve vurgun 
fındıklar elli kiloluk çuvallarda ih
~aç edilecektir. 

Fmdık çuvalları yeni veya muh
tevi olduğu ıiklete tekabül edebile
eelc melanette deliksiz, anzasız, için 
den dikişli ve dikitleri sağlam ola
•llk ve ağırlığı artbrmak kastile ya
trıalanmıı bulunmıyacaktır. 

Tek çuval kullanıldığı takdirde 
Çuvalın sıkleti 1100 gramdan ve çift 
ÇunJ kullanıldığı takdirde aıkleıle
ri 1800 gramdan at•P olmıyacak
hr. 

Usulü dairesinde muayene ve ih
~ııç olunmut fınclıklar Türkiyeden 
ihraç edildikten sonra dahi gidecek
leri yerlerde Türkiye konsolaslan 
'Ve Ticaret mümeıııilleri tarafından 
kontrol edileceği gibi alakadarların 
nıüracaatları üzerine Türkiye konso
'fosunun veya ticaret mümessillerinin 
hazır bulunacağı heyetler tarafından 
Dıuayene edilerek mühürlü mallann 
İhraç ıehadetnamesinde münderiç 
evsaf ve !Craite uymadığJ ıabit olur 
•a gerek o malı ihraç eden ve ettiren 
'Ve gerek muayene eden ve mühürli
:Ven ve muayene yapılan yerde ihraç 
ıehadetnamesi tanzim ve ita eden
ler hakkında tağfişin men'i hakkın
daki kanun hükümlerine tevfikan 
Dıt•amele olunur. 

Mısır konsoloshanesi
nin bir tekzibi 

Mısır hükumetinin bazı idbalat 
eşyasım tahdide tabi tuttuğu hak
kında ıehrimizde birkaç günden beri 
dPveran etmekte olan bir şayia var• 
dır. 

Bu şayialarda Mısır konıolosha
nesinin menıe ıahadetnamelerini 
tasdik ebnediği de sylenmektedir. 

Konsoloshane bu §8yiaları sure
li katiyede tekzip etmektedir. 

Bu senenin zeytin 
rekoltesi 

Franaamn 1931 aenesinde 10 ay
bk ticari vaziyeti fU tekilde teıbit 
edilmiıtirı 

ihracat 25,939,000,000 frank 
ldhalat 36,501,000,000 frant<dır. 
Geçen sene ayni aylar zarfında 

Fransa 36,162,000,000, franklık ih
racat, 43,734,000,000 frankhk ihha
lit yapmıştır. 

Bu ra.kamlere göre, Fransanm 
1931 senesindeki 10 aylık idhalatı 7 
milyar küsur frank artmıştır Bu va
ziyet karfıoında ela Fransa bükıime
ti idhalat eşyasını tahdide tabi tut
muştur. 

Mısır hükumeti gümrük 
resimlerini arttırdı 
KAHİRE, 24 (A.A.) - Mr

sır hükilmeti gümrük resimleri 
nin tekrar artbrılması hakkın
da bir kanun neıretmi§tir. 

Pamuk istihsalini 
tahdit için 

JACKSON, 24 (A.A.) 
Pamuk istihsalinin yeknasak 
olarak kontrol etmeği tetkika 
memur konferansa dahil 11 hü 
kametten 10 u Taxas tarafın· 
dan yapılan ve 1932 ve 1933 ae 
neleri pamuk zeriyabnm 1931 
zeriyabnın yüzde 30 u kadar 
yapılması teklinde olan teklifi 
ııi kabul etmitlerdir. 

Amerika maliyecileri
nin bir teşebbüsü 

NEVYORK, 24 (A.A.) -
Amerika maliyecileri, eshaınla 
n hamillerini ve 4,460 milyo
nu Avrupada, 1 milyar 500 mil 
yonu Amerikada olmak üzeTe 
ecnebi memleektlerde yatırmı, 
olduklan 7 milyar dolan kur
tarmak maksadile bir teşebbüs 
te bulunmağa karar vermi§tir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlln 771,00 l(uron 16,oa,OO 

Dolar o,•7,20,52 Şllfnıı- 8.64,22 

Frank 12,06 Pezeto 6,58,43 

Liret 9,14,60 R&)Şmurk 1.98, 

frank B. 3,39,83 ZlotJ 

Drahmi 88,37,00 PenıU 8,25,20 

frank,·I. 2,42,38 Ley 81,30 

Leva 68,23,00 Dinar 2~,66 

Florin 1,17,65 Çervoneç 

925 
51,00 
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Halk 
Şarkıları 

Ortaanadoluda yeni
den şarkı toplanacak 

Halk bilgisi derneğinden 
bir heyet önümüzdeki baharda 
yeni bir seyahate çıkacaktır. 
Seyahat, Balıkesir, Tavşanlı 
ve Kütahya havalisine yapıla
caktır. Bu havalide çok şayanı 
dikkat halk eserlerine t~adüf 
edileceği muhakkak görülmek 
tedir. 

Bu havalide tesadüf edile
cek eserler köylülere okutula
rak plaklar vasıtasile tespit e
dilecektir. 

Öğrendiğimize göre demek 
fark vilayetlerile orta Anado
lu havalisinde halk ağzıııda 
söylenen bazr ıarkılann plak
lamu doldurarak bu yakınlar
da piyasaya çıkarmak niyetin 
dedir. 

Diğer taraftan halkın umu
mi alakasını celbeden bu ıar
kılann haftada bir gece ahaliye 
dinletilmesi de dütüniilmekte
dir. 

Bu suretle İzmir, Konya, 
Sivas, Trabzon, Kayseri gibi 
halkçılık noktasından ayn 
ayn hususiyetleri olan muhit 
!erimizin şarkı ve oyunlarını 
haftanın muayyen birer gece
sinde halka tem&§• ettirmek 
ve dinletmek miimlriin olacak
tır. 

Konserler . ıçın sabık 
Türk ocağı binasr muvafık 
görülmektedir. 

Konserlerin büyük bir rağ
bete mazhar olacağına şüphe 
edilmemektedir. Derneğin elin 
de notası almmıt 2,000 den 
fazlla halk ıarkısı vardır. 

Konservatuvar heyeti, eski 
asırlara ait Türk musikisinin 
zamanında töhret kazanımı ba 
zr klasik parçalarmı halka al
dırmak üzeredir. 

Bunlar Konservatuvarın te 
sisine teşebbüs ettiği müzede 
saklanacaktır. 

Ayni müzede muhtelif de
virlere ait Türk sazlarından 
birer nümune de bulundurulma 
sı i~in bazr teşebbüsat ta yapıl 
maktadır, 

Halk bilgisi derneği, muh
telif Balkan milletleri halk eser 
!erinden niimuneler istemişti. 
Şimdiye kadar yalnız Bulgar
lar, istenilen halk eserlerinden 
bazı nümuneler göndermişler
dir. Bunlann ekserisi tükrçe
dir. 

Romanya ve Yugoslavya'da 
folklorla uğrll§an, heyetler, 
halk bilgisi derneğimizin faali 
yetini, bilhaua takdir etmekte 
dirler. 

Gönderilen Bulgar ıarkıla
rı üzerinde yapılan tetkikat 
bütün Balkanlarda Türk harsı 
nm kuvve~li tesirleri henüz za 
il olmadığını göatermektedir. 

Vali Beyin meb'usluğu 

Vali ve belediye reisi Muhid 
din Beyin münhal bulunan Mut 
meb'usluğuna namzet gösterile 
ceğine dair fırkada ve kendisin 
de malumat mevcut değildir. 

Maarifte 

Mülkiye 
Mektebi 
3 Kanunuevvelde yıl 

dönümünü 
tes'it edecektir 

3 Kanunuevvel pertembe gü 
nü Mülkiye mektebinin tesisi 
yıldönümüne tesadüf etmekte
dir. O gün mektepte biı· müsa 
mere verilecek ve parlak mera· 
sim yapılacaktır. Merasime bü 
tün mülkiyeliler ve Darülfünun 
profesörleri davet edilmişler
dir. Yıldönümü günü Park otel 
de verilmesi tasavvur edilen ha 
lodan sarfı nazar edilmiştir. 

ipka kalmış iken terfi 
eden talebe 

Galatasaray lisesinde bir sı· 
nıfta ipka edilen 28 talebeden 
birisinin bili.bara terfü smd et
tirildiği anl&§ılmışbr. Sınıfını 
geçen bu talebenin vekaletin 
emrile terfi ettirildiği §ayiası 
üzerine, ipka kalan diğer 27 ta
lebe bu hususta vekalete müra 
caat etmişlerdir. Meselenin şek 
li kat'iyyetle maliim olmadığın 
dan, keyfiyet vekalet tarafın
dan şehrimizdeki, umumi müfet 
tişliğe bildirilerek tahkiki emre 
dilmiştir. Tahkikat bir kaç gü· 
ne kadar ikmal edi.Jecektir • 

ilahiyat fakültesinde 
konferanslar 

ilahiyat fakültesi bu sene ser 
best dersler kursu açmıştr •• Bu 
kurslarda bütün ilahiyat müder 
risleri ilmi, içtimai, mevzular 
üzerinde konferans.lar verecek
lerdir. 28 T eıriuisani öğleden 
sonra başlayacak olan fli.hiyat 
kurslannda ilk evvel Mehmet 
Ali Ayni B. tarafmdan "Türk 
mütefekkirleri,, men:nfu bir 
konferam verilecektir. 

Yeni tayinler 
Galata gümrüğü bat muaye

ne memurlanndan İsmail İh
san Bey Bodrum gümrük mü
dürlüğüne Bordum müdürü Nu 
ri Bey İneboluya, Galata ikinci 
smıf muayene memurlarından 
Sabri Bey de Ankara gümrüğü 
b&.§ muayene memurluğuna ta 
yin edilmiılerdir. 

Barbnda telefon 
BARTIN, (Milliyet) - Barbn -

Zonguldak telefon battımn ikmali 
dolaymyla §ehirde eaaıen mevcut o
lan telefon ıebekeıi bu kere posta
banedeki santralla beraber geniıle
tilmiıtir. -----

iktisat haftası 
BARTIN, (Milliyet) - Ta

aarnıf Haftasmın tekar.rübü müna
;.,betıle, Milli lktısat ve Tasarruf 
Cemiyeti Bartın tubeai idare Heye
ti, mezkur Haftanın mutantan ve şu 
mullü bir tekilde tes'idi İçin çalıı
maktaclır. idare Heyetince ihzar olu
nan programa göre, yegane milli ik
tıaat bayramnnızm teıı'idine bütün 
memleketin canla, batla ittiraki es
bahl temin edilmiıtir. 

Köstence polis müdürü 
Köatence polis müdürü M. 

Stefan Papa zevcesile birlikte 
tehrimize gelmi~ ve dönmüştür 

-

tayin ediliy 
Belediyede 

Balet 
Dersleri 
Darülbedayide yeni 

bir kurs açıldı 
Darülbedayide serbest balet 

dersleri açılmıştır. Vücutları 
dansa kabiliyetli genç kızların 
derselere kaydine başlanmıştır. 
Denler serbest olduğundan 
yalnız derslerin icap etti ği şe
raiti haiz olan her genç kız ser
best kurslara devam edebilecek 
tir. Derslere yakında başlana
caktır. Memleketimizde ilk de
fa balet dersleri açılmaktadır. 

Cabi caddesi parke 
döşenecek 

Şitlide Cabi sokağının kana
lizasyon ameliyesi hitam bul
muştur. Bu caddenin parke ta
şı olarak tefrişi bir kaç güne ka 
dar daimi encümence yapılacak 
tır. 

Pansiyon talimatnamesi 
ikmal edildi 

Daimi encümen pansiyonlar 
hakkında yapmakta olduğu ta
limatnameyi ikmal etmiştir. Ta 
limatname kanunuevvelden iti
baren tatbika başlanacaktır. 
Kaymakamlıklar mmtakalarm
daki bütün pansiyonlan teftiş 
ve sıhhi şeraiti kontrol edecek
lerdir. Pansiyon halinde işletil
meğe müsait olmayan küçük ve 
eski evlere pansiyon müsaadesi 
verilmeyecektir. 

Gazi köprüsü için 
müracaatlar 

Mahkemelerde 

Karabaş 
Cinayeti 
Katil on beş buçuk 
seneye mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel 
Tophanede Karabaş mahallesin 
de bir cinayet olmuş ve Küçük 
Ali isminde bir sabıkalı Şakiri 
öldürmüş, Muhiddini yaralamıt 
tır. Küçük Alinin ağır cezadaki 
muhakmesi bitmiş ve 15 buçuk 
sene ağır hapse mahkiim ol
ınuıtur. 

Sivil 
Tayyareciler 
Klübün ismi " Türk 
Acro klüp" e çevrildi 

Tayyareciler klübü ile, tay
yare cemiyetinin isimleri bir 
birine pek ziyade benzediği için 
(Sivil tayyareciler klübü) inva 
nının (Türk Aero klüp) unva
nına çevrilmesine karar veril
miştir. 
(Türk aero klüp) binasının tef 
ritatına büyük bir itina ile de
vam edilmektedir. Bina gazino 
lokanta, saz, otel kütüphane, 
mütalea ve bir konferans salo
nunu havi olacakbr. Kütüpha
ne için bütün memleket kütüp
hanelerinden birer hediye kitap 
istenecektir. Tefti,at bittikten 
sonra konferans salonunda her 
hafta perğembe güneleri konfe 
ranslar verilecektir. 

Türk Aero klübüne misafir 
gelecek olanlar otelde yabnla
caktır. 

Ac..ro klüp heyeti idar~inin 
Gazi köprüsünün inşaıma ta- fahri reisleri Fevzi ve Kizım 

lip bir çok mümessiller beledi- Paşalar. Reisi umumi, Tayyare 
yeye müracaat etmektedirler. cemiyeti reisi Fuat Beydir. lda 
Fakat müracaat eden bu mü- re heyeti reisi miralaylıktan 
messiller yalnız bir nüsha şart- mütekait eski tayyarecilerden 
name istemekte ve gitmektedir Latif Beydir. İkinci reis Savni 
ler. Bunların hangisinin k~v~ Bey, Katibi umumi Hayrünnas 
vetli ııermayedar olduğu ~e 1§~ Bey, muhasibi mesul Şakir Bey 
ciddi telakki edip etmedıklerı dir. Azalar İsmail Müştak, Tüc 
malum değildir. Şimdiye kadar cardan Sanizade Murat Ekrem 
bu suretle müracaat edenlerin a Rüştü Zafir Avukat Nazmi 
dedi pek çoktur. l ~u~ t~yyar~i ~Utat Nuri, Sa-

930 varidat ve masarifi 1 ıt, Vasfı Beylerdır •.. 
Bu hafta Hayrunnas Bey 

Belediye tetkiki hesabat en- tarafınadan radyo ile, düşman 
cümeııi 1930 varidat ve masraf tayyarelerindeıı tahaffuz çare-

kı tetkike ba•lamışbr. !eri mevzulu konferans verile-
smını Y ekti' c r. 

Üsküdar hastanesi için 
tahsisat yok Selim Sım Beyin 

konferansı 
Belediye hastahane yapmak 

üzere sabn aldığı Üskiidardaki 
Zeynep Kamil konağında he
nüz hiç bir istihzarata başlama 
mıştır. Çünkü bu hususta 1931 
bütçesinde tahsisat yoktur. Ö
nümüzdeki sene bütçesine bu
mm için kafi tahsisat konacak
br. 1932 senesinde ilk iş olarak 
belediye Üsküdar hastahanesi
ni açacaktır. 

Selim Sırn Bey yarm akşam 
saat sekiz buçukta radyoda 45 
inci konferansını verecektir. 
Mevzu: "Asri kan kocalar,, dır 

Sürp Agop mezarlığı 
davası 

Sürp Agop mezarlığı dava-
11nda malumatlarma müraca
at edilecek ehli vukuf heyeti 
azaamdan Avrupada bulunan
lar da şehrimize avdet etmişler 
dir. Muhakeme kinunuevvelin 
ilk haftasında yapılacakbr. Be
lediyenin davayr kazanacağı Ü· 
mit edilmektedir. Bu arazinin 
Beyazıdı Veli vakfından oldu
ğu tesbit edilmiştir. Mezarlık 
belediyenin olduflı takdirde bu 
arazi ifraz edilerek kısım kısım 
satılacaktır. Kıymetinin iki mil 1 
yon lira tutacağı tahmin edil- \ 
mektedir. Yeni mezarlıklar tali 
matnamesinin tatbikı ve asri 
mezarlıklar inşası için 932 bele 
diye bütçesinde mezarlıklar mü 
dürlüğü faslı 400 bin lira ola
rak tesbit edilecektir. Varida
bn diğer kısmı belediyenin sa-
ir ihtiyaçlanna sarfedilt:cektir. 

Oda da intihap 

Vihi'yette 

Evlenme 
Dairesi 

Eminönü evlenme 
dairesi 

Defterdar'ığa taşındı 
Eminönü evlenme dairesi 

halka bir kolaylık olmak üzere 
Defterdarlık dairesinin alt katı 
na lafmmııbr, 

Ankara vali muavini 
Ankara vali muavini Abdül

halik Bey ıehrimiı:e gelmiş ve ' 
dün vali muavini Fazlı Beyi zi 
yaret etmiştir. 

Doktorlar cuma günü 
Toplanacaklar 

Yeni kazanç kanana 
göriişiilru:ek 

Etıbba muhadenet cemiyeti 
cuma güoü eski Türkocağı bi
nasında fevkalade bir içtima ak 
dedecektir. Bu içtimada yeni ka 
zanç vergisi kanun layihası mü 
nasebetile doktorların kazanç 
vergisi vaziyeti görüşülecektir. 
Müzakeratın hararetli olacağı 
tahmin edilmektedir. Cemiyet 
reisi Dr. Tevfik Salim Paşanın 
doktorlann kazanç vergisi hak 
kında hükUmet nezdinde teşeb 
büsatta bulunmak üzere Anka
raya aeyahati bu içtimadan mn 
ra olacaktır. 

lspanyol vapurunu ba
hran Le Loing gitti 
Marmaradaki son müsademe 

tahkikatının ikmal edildiğini 
dün yazmıştık. lapanyol gemi
sini babran Fransız Le Loing 
vapuru diiDı Marsilyaya müte
veccihen limanımızdan hareket 
etmittir. 

Fakir çocuklar 
müsameresi 

Fakir çocukalara yardım ve 
bunlan himaye için maruf ve 
kibar zevattan tetekkül eden he 
yet daimi aurette bu işle meş
gul olmak üzere bir komite in
tihap etmiştir. Komite sık sık 
içtima ederek fakir çocuklara 
yardım tekillerini tetkik ede
cektir. tik olarak muazzam bir 
müsamere verecek ve müsame
rede kıymetli e9ya üzerine pi
yango tertip edilecektir. Dai
mi komiteye İngiliz sefiresi 
Leydi Klark Hz. de dahil bu
lunmaktadır. 
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IDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telgraf adresi: Milliyet, 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 "ylığı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 .. 

12 .. 1400 .. 2700 .. 

Tren kazası 

Madam Tevenard! Penbe, 
çalak, mebzul siyah saçlı, ko
yu mavi gözlü, ince kaşları 
daima bir istifham İ§areti gibi 
duran sevimli bir kadın! 

- Fransızcadan -

lük serbest zamanın gündüzün 
den ve gecesinden azami istifa \ 
deyi mi kafasına koydu? Ora- ' 
ıı malum değil! Sonra karısı· 
na azami emniyeti olduğu için 1 
başka cihetten de korkacak bir I 
şeyi yoktu. 

1 

tp3I 

Bu akşam4 

MELEK 
Sinemasında 

JElNETTE Ml~ D~NltD 
REGİNALD DENNY 
ile beraber temsil etliği 

AŞKA SUSAMIŞ 
Büyük sözlü ve şarlıılı ffm. Büyiik mugan· 
niye bu filmde W AGNER'in TRİST AN 
ve YSEULT'ün ölümü şarkısını Almanca 
taganni ediyor. 

- -__ __ 

ELHAIVIRA 
Sinemasında 

LUPEVELEZ 
JOHN BOLES 

ile beraber temsil ett ı ö-i ( Tohstoi ) un 
BASIBADELMEVT eserinden mul.tt:bes 

Volga Sahillerinde 
Gayet müessir ve hissi sözlü ve şarkılı 

muhteFm film. 
Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kurut 

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

Bir sene evvel Nis'te Teve
nard isminde bir tahafiye mağa 
~a.sının sahibi ile evlendi.. Genç, 
ıyı kalpli, müşfik bir adam .• 
Ticaretinin iyi gitmediği za· 
manlarda bile hiç neş' esini bı
rakmıyan bir delikanlı .. Bugün 
!erde ise işleri gayet iyi.. Ne
diye mahzun olsun? 

Ertesi sabah kahvealtmdan \ 
sonra, iyi kalpli koca karısını 
istasyona götürdü, trene bin
dirdi. Gidip gelme biletini de 
eline verdi ve tren hareket et
ti. 

PARA.MOUNT JURNAL: Dü'.lyat!ın en mühim 

Gazetemi7. ili\nların mes'uliyetini 
kab•,J rtme:!. 

, uugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran yarın hava 
kısmen açık kısmen yağ
murlu olacak, rüzgar şimal
den mutedil esecektir. 

24-11-31 tarihinde tazyi
ki nesimi azami 5 asgari 3 
tierece idi. 

f fm: Eaa\J 
Herkes iktısatcı! 
Ne eksik?. İktısatçı mı?. Her 

kes ikıtsat doktoru kesiliyor. 
Gazetelerde ameli ve nazari fi. 
kirler vaı· ... 

- Efendim, madem ki; buh 
ran vergisi aylıkları eksiltecek. 
O halde ev kiralarile vesaiti 
nakliye ücretlerini bir kanunla 
indirmeli ..• 

Böyle sade suya tedbir tavsi 
ye edenlerin halini ben şuna 
benzetirim: 

Vaktile birisi bir vapur kap
tanının yanına çıkmış, kaptan 
ne derse hemen: 

- Tamam! Çok doğru ku
manda verdiniz! diye tasvip e
de<miş .. 

Kaptan, bu ukala yolcunun 
hakikaten gemicilikten anlayıp 
anlamadığını görmek için şu 
kumandayı vermiş: 

- Çabuk dümeni başa ta
kın! .• 

Beriki derhal: 
- Tamam! Pek münasip! 

Şimdi ben söyleyecektim .. de
yince tabii fiyasko olmuş .. 

Bizde de bu dev§irme iktı
sat ülemasmm hakikati böyle! 
Herkes aklına geleni söyllüyor 
Vesaiti nakliye ucuzlasın! .. 
Ev kiraları ucuzlasın!. İyi am
ma birisi çıkıp sorsa: 

- Efendi! Senin aylığına 
zam yaptıkları zaman sen ev 
kirasını arttırmış mıydın? 

Vesaiti nakliye şirketi de de
se ki: 

- Güzel amma! Şu kömür, 
amele ücreti, memur maaşı, va 
pur, tramvay, vagon fiatlerini 
indirmezseniz, işe devam ede
mem. 

Ne cevap verebiliriz?. 
Bütün bu sözleri söyleyenle

rin dikkat etmedikleri bir nokta 
var. 

Kiraları yüzde on indirmeli 
diyince mülk fiatlcri düşer, ye 
ni kira konturatları yapılırken 
mal sahipleri, bu rivayeti göz 
önüne alarak kiracıdan fazla 

Nis'te herkesin güzel Anaiı 
dedikleri Madam T evenard ise 
son derece mes'ut .. Son günler 
de içine bir arzu girdi. Parise 
gidip müstemlekit sergisini 
gezmek.. Fakat bu arzusunu 
bir türlü kocasına söyliyeıne
di. Nihayet günün birinde da 
yanamadı: 

- Ah, §U sergiyi gidip bir 
görseydik.. 

- Çok iyi olurdu ama, karı 
cığım, bfüyorsun kl ben §U sı
ralarda işimi brrakacak vaziyet 
te değilim. 

- Evet, biliyorum. 
Ve Anaiı başmr kederle ve 

meraretle salladı. 
İyi kalpli kocası dedi ki: 
- Anais, mutlaka görmek 

istiyorsan, yalnız git. Sekiz 
on gün kalır, eğlenir, gelirı!.ı;. 

Bu müsaade hakikaten i)l;i 
kalpliliğinden mi geliyor? Yok 
sa maharetle böyle görünerek, 
yalnız kalacağı sekiz on gün-······--·-··················-·····-···-·-···· para isteyebilirler. 

Vesaiti nakliye ücreti indiril 
meli dedik mi, o tirketlerin 
-zaten kaç tane ve ne halde?
tahvilatı düşer .. lstanbulda es
ham sahiplerine yüzde altı vere 
bilmiş bir şirket yoktur. 

Senelerce harp, mütareke, 
yoksulluk devirleri yaşadık .. 
Gördük ki; böyle sun'i ve cebri 
tedbirlerle halka bir faide te
min edilemiyor, bilakis daha 
fazla sıkı§ıklık olunyor... Hal
ka tedbir tavsiye ederken: 

- Yüzde on masrafımızı kı
salım.,. Bir çorabı üç ay giyiyor 
sak üç ay altı gün giyelim. Ça
matırı haftada bir yerine on 
günde bir yıkayalım Si
nemaya haftada bir gidi·yor
sak, ikinciye oturalım.. Etin 
doksan kurutluğu yerine yet· 
miş kuruşluğunu yiyelim.. gibi 
pratik tedbirler tavsiye etsek 
ya! ..... 

İki çocuk suali: 
Çocuklar çok defa bizim he

sabınııza ve bizim soramıyaca
ğımız sualleri sorar ve karşıla
rındakini iskit ederler. İşte si
ze iki sual: 

Annesi çocuğa nasihat veri
yor: 

- Ya, evladım! Sakın ya
lan söyleme! Ben senin yaşında 
iken kat'iyyen yalan söylemez
dim: 

- Kaç yatında başladın an
ne? .. 

Bir diğer sual: 
- Oğlum sen herşeye burnu 

nu sokma? 
- Neremi sokayım?. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 88 

BAŞI DÖNÜKLER. 
lbrahim NECMi 

Güzel Anais Paris'te bir o· 
tele indi. Sergiyi ziyaret etti. 
Ve gördükleri şeyler çok hoşu 
na gitti. Her müstemlekeye ait 
kısımda o müstemlekede yeni 
len yemeklerden yedi. Kaba
hat bu yemekler de mi, yoksa 
batın aldığr öte beride mi, 
yoksa yanma kafi miktarda pa 
ra almadığından mı? Şu var ki 
hareket edeceği gün, otelin 
parasını verdikten sonra, Ana
is'in cebinde otuz frank, yirmi 
beş santim para kalmııtı. 

- Avdet biletim var ya .. 
bu para yetişir! Diyordu. Bir 
otomobil, bir de hamal para
ar !. 

Z.:vcim müteveffa Bozoyük ke
reste fabrikası müdürü Ali Beyin 
Anadolu Anonim Türk Sigorta şir
ketinde mevcut yirmi bir bin lira
lık hayat sigorta bedelini heman 
çocuklarıma tesviye etmek ve em· 
rü tediyede azami teshilat göster
mek suretile şirketi mezkilreden 
gör.düğümüz İn9anİyetperverane 

muameleden dolayı alenen arzı 

şükran etmeği bir vicdan borcu te
lekki eylediğimizi beyana muhte· 
rem gazetenizi tavsit eyleriz. 

Müteveffa Ali Bey ~cfikası ve 
çocuklarımın veliyesi 

Hatice Muzaffer ...................................................... 
defa gelip gitti. 

Gribout tam önünden geçer 
İıtasyona geldi. Bavulları- ken, Anais kararını verdi ve 

n! ~aşıyan hamalın arkasından sabık müşteriye doğru koştu: 
gıdı yor. O sırada çantasında ! .. .. . 
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biletini aradı. Vay, avdet bile b" - M~syo Grı~?ut. Sızden 
ti çantada yok! Eyvahlar ol- ır şey rıc~ ed.~egım.. . 
sun, ya kayboldu ise .. Kaybol Ve vazıyetını anlattı. Gn
du ise değil, işte kaybolmuş.. bout dedi ki: 

Anais'i derin bir endişedir - Madam, onun için mi te 
aldı: laş ediyorsunuz? Hiç merak 

- Allahım, şimdi ne yapa etmeyin ve benimle gelin .. 
cağım? 

Evet, ne yapabilirdi? Paris 
te hiç bir tanıdığı yok! Parası 
avdet bileti almağa kafi değil! 
Kocasına telgraf çekse, otelde 
krediye yemek yemesi lazım! 
Bakalım otel sahibi inanacak 
mı? Şimdi ortalığı dolandırıcı 
lar istila etmiş. Otel sahibi i
nanmazsa, ne olacak? 

Anais perişan bir halde ha
maldan bavullarım aldı. Bir dı 
vara dayanarak vaziyetini dü 
şüıımeğe başladı. 

Tam o sırada önünde iki ha 
malla, arkadan şık giyinmiş 
şİ§manca biri geçti. Anais bu 
adamı tanıdı: 

- Mösyö Gribout! 
Ah, belki de selameti bul

muştu. Bu Gribout Nis'in zen 
gin adamlarındandı. Bir gün 
mağazanın camekanına bakar
ken içeride güzel Anais'i gör
müş ve derhal mağazaya gir
mişti. O gün bir şeyler satın 
almıştı. 

Ertesi gün tekrar gelmiş, 
yine bir şeyler satın almıştı. 
Lakin gözlerinin ifadesi, başka 
müşterilere benzemiyordu. 

Anais bu adamın kendisi
ne göz koyduğunu anlamıştı. 
Fakat ne yapsın? Devamlı bir 
müşteriyi terslemek olur mu? 
Hatta üçüncü gün, bu zat tek 
rar gelip bir şey satın aldığı 
zaman hafifçe Anais'in kulağı 
na eğilmiş, yavaşça: 

- Ne güzelsiniz madam, 
sizi seviyorum, demişti. 

Ondan sonra da daha kı: 

Birlikte bir pompartımana 
girdiler. lki yataklı bir kom
partıman! Gribout bütün bir 
kompartımanı kiraladığı için, 
Madam Anais de pek ala bura 
da seyahat edebilirdi. 

Fakat seyahat başlayınca 

şişmanca zengin zat, hafiften 
başlıyartls işi azıtmağa koyul
du. Lakin güzel Anais kocası
na sadakatini feda etmek iste· 
miyrodl\;\. Hatta bir arahk mü 
cadele bile oldu ve Anais yaka 
yı sıyırmak için kompartıman 

dan fırladı ve koridorları ge
çerek en dip vagonlardan bi
rinde oturdu. 

Bozulaıı tuvaletini düzelt
mek ve tırnak izlerile sıyrılan 
yüzünü biraz podıralamak i
çin çantasını açtı. Tam mendi 
)ini açtığı sırada dizlerinin üs 
tünde mustatil şeklinde bir kü 
çük mukavva düştü. Bu muka 
va kaybettiğini zannett:ği av
det bileti idi. 

Ertesi gün, İstasyonda keo 
disini bekliyen kocası ile kar
şılaştığı zaman, hali mütehey 
yiçti. Kocası da yüzündeki 
tırmıklara bakarak sordu: 

- Karıcığım, ne oldu sa
na? 

Anais kocası kızar diye ba
şından geçenleri söylemek is
temedi. Sadece dedi ki: 

- Ne mi oldu kocacığım? 
Sorma! Bir tren kazası geçir
dim. 

zun parmakları, Neriman Cem- ' • Ahmet Nebilin ağzından 
§İt Hanımın esmer, küçük pen- bir çırpıda fırlıyan bu cümle 
çeleri, Nemika Sırrı Hanımın otomobilin içini doldurdu. Şim 
biribirine geçmiş kuru, uzun di iki gencin ikisi de dışarıda 
kemiklerden ibaret yumruğu yağan yağmurdan, çakan şim
Ahmet Nebilin yakasından, pa· şekten, gürlüyen gökten biha
çaıından çekip götürüyor, deli- berdiler. 

Süheylayı düşününce Neba- zü önünde Ahmet Nebilin ta kanlı kendi yanından uzaklara Nebahatın sesi titredi: 
hatin gözü önünden bu geceki çocukluktan beri yüreğine işle- kaçıyor zannediyordu. - Ben mi? 
sofra siliniyordu. Bütün bu ka mit olan sevimli hayali, geniş Bu acı görü§lerin içinde sar - Evet. Siz ... 
dınların pek belirli alakalan en omuzları, kor gibi yanan kara sılan genç kızın gözleri dol- - Ah! 
dişesi genç kızın kalbini kemi- gözleri, hafifçe esmer pembe muş, boğazından ihtiyarsız bir - Ah, bilseniz ••• 
riyordu: Muhteşem Nihatin, yüzile, bu kadınların arasına iç çekme hırıltısı çıkmıftı. Ahmet Nebil artık taşmış. 
Neriman Cemtidin, hatta eli karıtıyordu. O zaman delikan- Ahmet Nebil, Nebahatte tı. Senelerdenberi yüreğinin 
gözlerinin ışıklı bakışlarına, lıyı Süheyla Hanımın dekolte- gördüğü bu hüzünle sarsıldı. en mahcup ve korkak köşesin. 
kıvrak vücudünün çevik hare· si arasında, Muhtetem Nihat Birden bire bütün vücudünü de saklanan ince, derin, saf, 
ketlerine rağman içinde .bir fit- Hanımın karmenlerine bulan- bir titreme aldı. İçin için yaşa- ürkek bir sevgi birden bire 
ne komkoması saklar gibi gö- mış, Neriman Cemşit Hanımın dığı ince duygu hayatının san- alev halini almış, içini yak
rünen Semiha Nazminin Ah- uzun kirpiklerine takılmış, Se- ki karar dakikası gelmişti. mıştı. Yeni girdiği hayatın 
met Nebille kendisinden alıp miha Nazmi Hanımın kıvrak - Neden böyle söylüyor- ihtiras dalgalarile maddileşen 
veremedikleri neydi acaba? vücudüne bağlanmış görüyor- sunuz, Nebahat Hanım? Bilmi delikanlı çocukluktan ber; için 

• Kendisini henüz görclüklerine du. yor musunuz ki dünyada en de manası belirsiz bir akın şek 
göre asıl gözle•·i Ahmet Nebil- Bütün bu hayallerin arası· çok düşündüğüm sizsiniz! linde yaşayan derin temayülün 
de olacaktı. Süheyla da bunla- na bir de Nemika Sırrı Hanı- Otomobil köprüyü geçmiş, ruhunu, manasını şimdi seziyor 
ra karşı Ahmet Nebilin hamisi mın uzun, kuru vücudü, ateş Eminönünden yukarıya doğru du. 
imiş gibi bir tavır takınmıştı. saçan içeriye çekik kara göz- karanlık sokaklara dalmıştı. Delikanlı, Nebahatın temiz 
Şu halde? !eri, sivri çenesi, çıkık şakakla- Sanki karşı tarafın korkulu mu beyaz yüzüne, derinden bakan 

Nebahat, tatlı masumiyet rı karışıyordu. Sanki, Muhte- hiti içinde korkup büzülen saf ela gözlerine bakmağa cesaret 
hayalin:n can çekiştiğini gö- şem Nihat Hanımın parmakla- ve masum bir sevgi bu tuafa edemeden, birden bire gökün 
ren biı· zavallı kız gibi kendini n yüzüklerle örtülü tombul el- geçince birden bire ceaaretlene bü- tarafa açılarak şiddetli bir 
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Muvaffakıyet 

MAJİK 
Sinemasında 

GRET A GARBO'nun 
en eyi filmi 

PUSE 
................... -

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tem.«i 1 ı,..; 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

YANAR DAG 

Komedi 4 Perde 
Yazan: L. Fulda 
Tercüme E.: Seni 

ıha Bedri 
Zabitan gecesi. 
Yakında: ŞARLATAN, ıko

medi 3 perde. 
_......_ 

Üsküdar Hfile Sinemasında SİBİ 
RY A. Mümesili: Edmund Lov. İia
veten: HİLEKAR. 

!1:!11 

BU AKSAM 
Şehzadebaşı Millet tiyatrosunda 

San'atkar Naşit ve Fahri beyler iş· 
tirakile iki büyük temsil bi< gecede 
Birinci temsil 

GA VEİ AH.ENGER 
Tarihi piyes 6 perde 

İkinci temoil 
TfRAŞ 

taklitli komedi 2 perde 
Raks, sinema, Dans ve saire 

l!!!l!l! 

BULGAR OPERET 
HEYETİ 

(Fransız Tiyatrosunda; 

Bu.gün akşam saat 21 de: 

lVIonmartr Çiçeği 
Kalmanin en son eseri. 

Yarın akşam: 

mr :Pek yakınd~ •.•••••• ~ıneması.;d .. 
JOHN GİLBERT ve RENEE ADORE 

(Leon Tolsto;) nin şaheser'nden muktebes 

CANLI CESET 

...--1 Telsiz telgrafname 

İpekçi Kardeşler, lsfanbul 
30 Paris 21 Teşrinisani 1 

İstanbul Sokaklarında filmini stüdyoda Faris sefirimiz ve Hanımı
na, .sefaret erkanına, Paramount sinemasında Türk ve Mısır Konso
loslarına, matbuata. Paramount müdiranına, filmcilere gösterdim. Çok 
beğ·enildi, alkışlandı 

İHSAN İPEKÇİ 

Bu aKşam ASRI SİNEMADA 
İki büyük sinema yıldızı olan 

Margaret Livingstone ve Don Alvardo 

BATAKHANE ÇIÇEGİ 
filminde görünecekleı:ıdir. Bu filmde Paris'in eğlenceleri ile gigoJet
leri ve gece batakhaneleri tasvir ediliyor. 
Perde aralarında: Günün en büyük eğlencesi ADA and GALLAİ'nioı 

numaralarr. 

F b •k l t• th f • Nazarı a rı a arın ve ıcare ane erın dikkatine 

Şehrimizin büyük mal! müesseselerinde ve muhtelif ticarethanelerin· 
de çalışmış Fransızça, Banka ve ticari muamelata vakıf faal bir genç eh· 
··en şeraitle günde iki üç saat veyahut daimi olarak çalışmak üzre iş 
arayor. İstanbul 176 numerolu posta kutusuna (MUHASİP) rumuzile 
tahriren müracaat. 

Iktısat Vekaletinden: 
Vekaleti.miz Baytari ve Zootekni İşleri Umum Müdürltı

ğünde istihdam edilmek üzere mahiye 150 lira ücretle Almanca 

ve Fransızçaya bihakkm vakıf bir tercüman alınacaktır. Talip

lerin evrakı müspitelerile Baytari ve Zootdkııi İşleri Umum 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 4034) 

D 
•
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kolonyaları tabi! kokulardır ve 
çiçek bahçelerini temsil eder. 

1 er Sabunlar: Gliserinli ve tabii 
kokularıdan imal edilmiştir. 

Deposu: Nmuoomaniye'de şı· 
racı AU Sinan karşısında. 

11ııııııııın -
orkestr: 21 kişi. ~ Muallim Mubahat Bey tarafından ::::: 

-------------- :=f Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi j 

Haremin Esrarı 
Prima Donna: Mimi Balkanska. 

!1111• Harik Sigorta 4ml!I 
İŞLERİNİN dellallığı 

karlı bir me..tektir. 
Mühim bir yangın sigorta kum· 
panyası faal dellallar arayor. 
Taliplerin Beyoğlu postaha· 
nesi (150) numcrolu ku-

tu adresine müracaatları. 

_ (HERBERT N. GASSON) 'un ~ 
=: İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ ~ 
= BULMAK SAN' ATİ ~ 

Jl Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmistir -

--": TBüt~ İşahadall~larına ~avsiye ederiz. ı 
evzı m ı: Milhyet Matbaası. == 

:----•ı llıııııııtıı111rı.ııııııımmı11ınınıumm111wım•ıınmıımnurnnıımm 
baka baka mütemadiyen söy
lüyordu. 

- Ah, bilseniz, Nebahat 
Hanım, bilseniz! .. Sizi daha ilk 
gördüğüm gündenberi içimde 
sizin için ne derin bir sevgi var 
dı ! Sizi o mektepli elbisenizle, 
tertemiz, düm düz mektebe gi
derken her gördükçe içim na
sıl sızlardı? Her rast gelişte 
bir söz söylemek isterdim. Yi
ne, sanki bir sözüm lekesiz te· 
mizliğinizi bozacakmış gibi 
cesaret edemezdim. Her gün 
Şehzade camii yanındaki köşe 
de ayrılırken gözlerim, ruhum 
arkanızdan baka kalırdı. Sene· 
lerle İstanbuldan uzakta kal
dım. İstanbula indikçe gozu 
mün önüne tek bir hayal gelir 
di: Sokağımız, evlerimiz, o so 
kaktan Şehzadebaşına kadar 
olan yol üzerinde temiz mek
tep önlüğile, kitapları elinde 
her gün mektebine giden temiz 
yüzlü, temiz yürekli bir kız .. 
Benim için İstanbul demek siz 
demektiniz.. Sonra tekrar size 
rast geldim. Daha ilk sizi gör 
düğüm gün, çocukluğumun 
b !arını aramak için bizim 

sokağımızı gezmekten geliyor
dum. 

Ahmet Nebilin sözleri hıç
kırıklarla karışıyor, Nebahat 
birden bire taşan bu tufanın 
önünde hem mes'ut, hem ür
kek titriyordu. Şimdiye kadar 
saklı duran bu sevgi gizliliğile 
onu üzüyor, kızdırıyordu. Ken 
di kendine: 

- Neden sanki söylemi
yor? 

Diye söyleniyordu. Şimdi 
bu sevginin meydana vurması 
da onu yine üzmüş, korkut
muştu. 

Şimdi de: 
- Ne yapmalı şimdi? Ne 

söylemeli? Aman, ne fena ol
du bu söylemesi ... 

Diyordu. 
Ahmet Nebili kendini sev

gisine vermiş, mütemadiyen 
heyecanla, gözlerinden yaşlar 
döke döke söylüyordu: 

- Ah, Nebahat, bütün ço
cukluğumu, bütün gençliğimi 
dolduran hayalin sana ehem
miyet vermediğini söylemek 
ne haksızlık! Bilmiyor musun? 
Nemika Sırrı seni Muhteşem 

Nihadın süvaresinde hatırla
maktan bahsettiği zaman bile 
ben itiraz etmiştim: "Onun is· 
mini öyle yerlerde anmak bile 
istemem.,, Demiştim. Sonra se 
ni orada görünce ... 

Delikanlının artık senli ben 
li hitaplara başlama11ndan kor 
kuau, çekinmesi bütün bütün ar 
tan genç kız, ürkek bir sesle: 

- Sus! 
Dedi. Fakat bilmiyerek, is· 

temiyerek kendisi de Ahmet 
Nebile müfret sigasile hitap el 
mişti . 

- Susmak mı? N eçin? Bu 
kadar zamandır sustum. Susu· 
yordum. Şimdi artık her şeyi 
biliyorsun. Senden hiç sakla· 
mıyacağım. Her şeyi sana an· 
latacağrm . 

- Sus, sus! 
- Neden? Yoksa ... 
Delikanlının birden bire 

gözleri kurudu. Yüzünden bii 
tün kanı çekildi: 

- Yoksa, sen beni sevmı· 
yor musun, Nebahat? 

................... 



Muhabir mektubu 

er gün sel tehdidi 
altında bir kasaba 

Yarım saat yağmur yağsa Boyabat 
felaket içinde kalır 

Bogabat'ta iki mektebin muallimlerile Himayeiet/al 
heyeti bir ar•da •. 

k 
BOYABAT - Boyabat ı tedricen nakledilmesi imiş! 

azası Türkiyenin vüs'at ve Bilmem buna imki.n var mıdır. 
'ervet itibarile birinci kazala- Şehrin öbür ucundan aşağı yu
l'ıııdandır. Durağan namında karı yarım saat çeken bu mek
bir nahiyesile 182 köyü ve 62 teplerin yolları da olmadığın
bin nüfusu vardır. Arazinin dan krşın çoluk çocuk sakız 
kııvvei inhatiyesi, mahsulatı- gibi yapışan çamurlar içinde 
llın kesreti, ormanlarının cesa- ne kadar büyük bir müşkilatla 
llıeti ve havasının letafeti bu- perişan bir halde gidip geldik
lada kesafeti nüfusu tevlit ey- lerini hana anlattılar da o yav
eıniş tir . rucuklara çamurlar içinde ne 

Merkezi kaza sathı bahirden rucuklara ve mektep muallim-
3()5 metre mürtefidir. Kaza lerine acıdım. Hiç olmazsa 
kaymakamı İhsan Bey Ayaşa mektebin birisi kasabanın mu
tahvil edilmiş olduğundan 23 kabil cihetinde yapılmış olsay
Riindür burası Naci Bey na- dı hu kadar müşkilat olmazdı. 
llıında muktedir ve gayyur bir Orada su da'hi bulunmadığın
ta.hrirat katibi tarafından idare dan sakaların taşıyacakları su-
0Iunmaktadrr. Merkezi kazada larla bilmem ki o değirmenler 
lOOo kadar ahıap hane ve ne zamana kadar dönecek ve 
(3,400) nüfus mevcuttur. 3 istihdaf olunan gayeye ne za
caınii, bir hamamı, 2 un fahri- man varılacaktır? 
kası bir dabağhaneıi de vardır. Hükumet konağı 

Manzarası Aynı maksatla iki mektebin 
Boyabadın manzarası zarar arasına kurulmuş olan (48) o

ltzdır. Her ne kadar beyaz ev- dalı cesim hükiimet konağı da 
leri dereler tepeler üzerinde yürekler acısıdır! Gerek mek
bir anfiteatr manzarasını arze teplerin ve gerekse bu konağın 
diyorsa da maalesef hiç birisi- oralara yapılması hakkındaki 
ilin bir kıymeti mimariyesi yok halkın muhalefet ve mumanaa 
tur. Bu evler kamilen ahşap o- tı para etmiyerek gene temelle 
lup tek bir kagir haneye te- ri atılmııtır. Gerçi kasabanın 
ıadüf olunamamaktadır! Yal- bugünkü fena mevkiinden kur 
llız çarşısı kagirdir. Bu çarşı tarılması şayam arzu ise de a
iiç defa yanımt ve tekrar ahşap caba buna imkan var mıdır? E
olarak inşasına baılanmış ise ğer ki yanan çarşının yerine 
de Vali Nizamettin Bey tara- o civarlarda bir çarşı kurulmuş 
fından yıktırılarak güç hal ile olsaydı kasabanın o cihetine 
kagire tahvil olunabilmiştir.. doğru yürüyeceğine ihtimal 

Kasabanın garbi şimalisin- verilirdi. Fakat şimdi artık iş 
de yekpare kayadan bir tepe itten geçmiştir! Hükumet ko
İİzerinde Cenevizler zamanın- nağı boynu bükük bir vaziyet
dan kalma bir kale şayanı te- te orada natamam durdukça 
llıaşa bir manzara arzeylemek- diğer bir konağın inşasına da 
ledir. Boyabat kasabası kimi- başlanması mümkün olamıya
len denecek derecede dereler cağından kaza memurlarının 
İçinde kurulmuş olduğundan şimdiki köhne ve biçimsiz bir 
daima sellerin tehlikesine ma- bina içinde çalışmağa mecbur 
tuzdur. Burada yarım saat ka- kalacaklarma şüphe yoktur. 
dar yağan yağmurlardan ka- Vukuat fle cinayetlerin sebebi 
•abayı bir metre kadar irtifam- Gerek Boyabat' da ve gerek
da seller bastığından herkes se diğer kazalardaki vukuat ve 
hanelerinde mahsur kalmakta- cinayetlerin başlıca ve en birin 
dırlar. Eğer ki bu yağmurlar ci sebepleri arazi ve hudut mü
bir iki saat devam edecek olur- nazaalarile kız kaçırmak ve ha
&a kasaba halkının maazallah fif kadınları kovalamak yüzün 
lzmir felaketi gibi afete maruz dendir.! Tapu dairelerinin he
olınalarından korkulmaktadır! nüz arazinin hukuku tasarrufi
ICasabanın bu sel yatağından yesini temin edecek kudrette 
kurtarılması pek mü§küldür. olmamaln ve kadın meseleleri 

Mektepler hakkındaki ahkimı cezaiyenin 
Burada iki büyük mektep kuvvetli olmamasından ziyade 

rapılmıt ise de bunların her halkımızın fuhşiyattan müte
•kisi de kasabanın ıarkrndaki vellit fenalıkları layıkile idrak 
Uzak tepeler üzerinde ve her edememeleri bu gibi vukuatın 
ikisinin cepheleri de güneı gir- tevalisine amil olmaktadır .... 
llleyecek istikametlerde yapıl-, Hayvan hırsızlığı 
tnıştır. Bunların orada yapıl- Kaza dahilinde her gün bay-
lltalarının başlıca sebebi kasa- van hırsızlığı olduğunu söylü
banm dere içlerinden o tarafa yorlar. Bir kaç vilayette ve bil 
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Birinci sahifeden eçen yazılar 

Başvekil 
Şehrimize geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 
nhtonına çıkmıt ve oradan refaka
tinde Netet Ömer Bey olduğu halde 
otomobil ile Gülhane hastanesine 
gihnittir. 

Hastanede lımet Pı. Hz. nin 
muayenesi icra edilmiştir. 

Bu muayene neticesinde Baıve
kilimizin ahvali ııhhiyeleri tabii ve 
mucibi memnuniyet görülmüttür. 

Dün lımet Pt. Hz. nin elektro
kardiyogram muayeneleri de icra e
dimi§ olup troıeıi bugün alınacak
tır. 

ismet Pf. Hz. nin muayenelerine 
bugün de devam edilecek ve bunla
rm ikmalini müteakip ntaruf mute
hauıslar tarafından konsültasyon 
yapılarak ııhhi vaziyetleri kat'i su
rette teıbit olunacaktır. 

Perapalasta •. 
Baıvekilimiz bundan sonra Pera

palaı oteline ırelerek öğlo yemeğini 
yemiı ve dört saat kadar istirahat 
ebniftir. 

ismet Paşa akıam Üzeri otelden 
çıkarak bazı huıusi ziyaretlerde bu
lunmutlur. 

hmet Pa§Bnın Ankara'ya avdet 
etmesi muhtemeldir. 

Ecnebi odalar 
Reisleri 

(Barp birinci sahifede) 
nin aynı ayında bunu yüzde nis 
betile ne kadarının memlekete 
gireceğini tasrih etmesi daha 
pratiktir. Bu takdirde tüccar 
getireceği malı tayin edebilir ve 
ihtikara da mani olunur.,, 

Aldığımız malumata naza
ran dün akşam Ankaraya giden 
İngiliz ateşe kommersiyali bu 
tetkikleri de hükumete arzede 
cektir. 

Amerikan Ticaret odası 
reisi ne diyor? 

Şehrimizdeki Amerikan tica 
ret odası reisi ayni zamanda 
Şevrole acentesi M. Lüi Heck 
şunları söylemiştir: 

-Tahdit meselesinde esas 
iyidir. Buna karşı kimse bir fey 
diyemez, fakat bunun tatbiki 
zordur. Ticaret §İmdiye kadar 
serbest idi. Herkes istediği ka
dar mal getiriyordu. Bugün ise 
mesela gelecek bir kilo efya 
tüccar arasında nasıl taksim edi 
lebilir: ilk beyanname veren 
malın hepsini alabilir ve diğer
lerine bir şey katmayabilir. Fa
kat idhalat listesini kısa bir za
man için yapılması ticaret nok 
tasında fena bir usuldür. Şimdi 
hiç bir tüccar Heni için ne yap
mak lazım geldiğini kestire
mez. Halbuki her tüccar daima 
ilerisini düşünerek projesini 
ona göre hazırlar. Bugün ise 
öyle bir vaziyette değildir. 

Bunun önüne geçmek için id 
halat listesi en aşağı bir sene 
·evvel~en ilan edilmelidir. Bu
bazı eşyada olamaz, bunlar için 
de kısa bir müddet tayin edile
bilir. Çekoslavakya beş altı se
ne<:'.~nberi bu usulü tatbik et
mektedir. Bunlar memlekete 
girecek bir kısım malın senelik 
listesini yaparlar ve ona göre 
mal alırlar. Böyle bir usul ilk 
defa tatbik edilirken müşkülata 
tesadüf etmemek kabil değildir. 

Fakat her ıey yavaş yava, 
düzelir. Her memleket aynı usu 
lü muhtelif farklarla tatbik edi 
yorlar. 

Bugünkü tedbirlerden mada 
alınması l&zım gelecek diğer 
tedbirler hakkında imal edilmiş 
bir fikrim yoktur. 

Çünkü buhran ne kadar de
vam edeceği belli değildir. Bu 
hususta kim ne derse yalan söy 
!emiş olur. Amerikadan aldı
ğım son haberlere göre, buhran 
durmuştur, ne ileri ne geri git
mektedir. Gelecek sonbahara 
kadar buhranın ne şkil alacağı 
şimdiden kestirilemez. 
'h:S;z;;;..-;;i°d;k't_a ___ iki-.-sen_e_e_v--

vel hem hayvan hırsızlığı ve 
hem de samanlık yakma vuku
atı çoğalmııtı. ihtimal ki tim
di önü alınn11ştır. Hayvan hır
sızlığı hakkında güzel bir ka
nun yapılmış ise de bu mesruk 
hayvanların ekseriya vilayet 
haricine aşırıldıkları cihetle iz
leri bulunmamakta imiş. Her 
ne de olsa mahalli zabıtaları
nın bu mühim hırsızlığa mani 
olacak tedbirler ittihaz eyleme 
leri elzemdir. Zira: Hayvan 
dediğimiz bu çift çubuk ve 
nakliyat vasıtaları köylerin ha
yatı mesabesindedir, bunları 
almak köylünün canını almak 

.. o tancı tüccar ne düş · 

düğünü söyledi 
-

(Başı birinci sahifede) 
uğriyor. Sipariş vermekte tereddüt 
ediyor. Çünkü siparişlerinin ne za
man geleceğini, geldiği zaman da 
listeye dahil bulunup bulunmıyaca
ğını bilmiyor. 

Cemal B., kendi 11ubesindeki müt 
külatı da zi;.Tettikten sonra dedi ki: 

- Tatbikatın teshilini, havayici 
zaruriyeden olan kısımların da tah
ditten istisnasını teklif ederim. Tat
bikat kolaylaşırsa pahalılık olmıya
caktır. 

Cemal Beyden sonra Salti Fran
ko efendi söz aldı: 

- Tahdit kararnamesi çıkmadan 
evvel birçok siparişler verilmittir. 
Bunlardan bir kısmı gümrüğe gel
mişti:. Bir kısmı da yoldadır. Bun
ların serbestçe idhali lazımdır. 

Tüccardan Ananyadis efendi, her 
tüccara bir senede getirebileceği ma
lın miktarı bildirilmek suretile sene
lik bir tahdit listesi yapılmasını tek
lif etmiştir. 

Bundan sonra bir boya tüccarı 
söz alını§, tahdit listesinde hata ol
duğunu söyleyerek, memlekett~ ol
mıyan, yetiımiyen. istihsal edilmi
yen mevadın tahditten istisna edil
mesini teklif etmİ§, bazı misaller ge· 
tirm;~tir. 

Halil lbrahim Bey iıminde bir 
tüccar gümrükteki beyanname iııu
lünün ıslahım istemiş, ecza taciri 
Parali efendi de demiştir ki: 

- Pahalılığa mani olmak için 
her mesleğe ait ticaret erbabının bu 
kararname ve tatbikatı etrafındaki 
mütalealarını ve fikrilerini bir ra
por halinde ticaret odasına bildirme 
li, Oda bunları tetkik ve hulasalan
m iktısat vekiletine arzetmeli, bun
lar tetkik edilerek tedbir alınmalı
dır. Parali efendi bundan sonra şun
ları ilave etmittir: 

- Benim bundan bir müddet ev
vel gümr~y! lıO kilo hariri muıaın 
bam gelmıştL Çıkannak için gÜmrÜ
ğe gittim. Bu ay ancak 7 kilo çıkına 
sına müsaade ediliyordu. 7 kilo çı
kardım, gelecek ay 2 kiloya ihtiyaç 
var, 2 kilo çıkaracağnn. Bu suretle 
bir sene zarfında ancak benim mü
şambalarım çıkabilecektir. Parali e
fendiden sonra İngiliz ticaret odası 
reisi ve Baker mağazaJan mümessi
li M. W. G. A. Eduardı söz almış, 
pek mınip olduğunu söyledikten 

sonra, aylık listelerin her 6 ayda bir 
ne§rİnİn muvafık olacağı mütalea
sında bulunmuştur. 

lngiliz Ticaret odası reisinden 
sonra N auman makineleri ticaretha
nesi mümessili söz almış ve şunlan 
söylemiıtir: 

- Tüccarın tüccan bloke ebnesi
ne meydan verilmemeli, buna mi.ni 
olmaJıdır. Her ticarethanenin bir ae-
ne zarfındaki idhalatı gÜmrükçe ma
lumdur. Büyük ticarethanelerden bir 
senelik ihtiyaçları hakkında birer 
beyanname istemel~ bu beyanname
leri ve gümrük listelerini tetkik ede
rek hakiki ihtiyacı tesl,it ve tahdidi 
ona göre yapmalıdır. 

Bu zattan sonra söz alan olma
mı§, müsteıar Hüsnü Bey demiştir 
ki: 

- Memnumiyetle görüyorum ki 
toptancı tacirlerimiz kararın isabe
tinde ittifak ebnektedirler. itiraz e
dilen noktalar 3--4 madde üzerinde 
temerkuz ebnektedir. Fakat bütün 
bunlar kararnamede nazarı dikkata 
alınmıştır. Tahdit meselesinde mem
leketin hakiki ihtiyacı nazarı itibara 
alınmıştır. Bu tahditten memlekette 
bir mal azlığı husule gelmiyecektir. 
Fili inhisarlara meydan verilmiye
cektir. Biz toptancı tüccarlanmızdan 
bu hakikatleri iyi kavramalarını ve 
hatta perakendeciler arıuında bile 
bir pahalılığa meydan verilmemesi 
için bu vatan ve memleket mesele
sinde müıterek tedbirler almalarını 
istiyoruz. 

Toptan ve perakende ticarette pa
haldrk için hakiki ve makül bir se
bep olmadığı noktasında sizi mütte
fik görüyorum. Hal böyle iken bir 
pahalılığa sebebiyet vermek istiyen
ler olursa, emin olunmalıdır ki Oda 
ve ali.kadar makama! en vasi sala
hiyetlerini i•timal ederek ihtikara 
sapanları cezalandıracaklardır. Tat
bik sahasındaki mü5külata gelince, 
tek tük vakalara belki tesadüf olu
nabilir. Bu gibi hallerde de müşkü
lata maruz kalan tüccar derhal Oda
ya müracaat etmelidir. Bu takdirde 
Oda keyfiyeti hemen vekalete bildi
recek vekalet te şikayeti nazan dik
kata alacaktır. 

Bundan sonra celseye nihayet ve-
rilmi~tir. Bugün de ticaret odasında 
perakendeciler toplanacak ve bu ba
hj1' etrafında mÜzl\kerede bulunar.ak 
!ardır. 

Cezalandırılacak\ Şeker ihtikarı 
Memurlar ~

1 

Başladı 
(Ba~ı birinci sahifede) 

lumata nÜaran heyet ıhevcut 
vaziyetten şikayet etmit•- - ve 
itlerin yürümec;liğini söylemiş
tir. Adli Bey müracaatları
nın nazarı dikkate alınacağını, 
temin etmit ve bugünkü vazi
yetin uzun ıürmiyeceğiııi ila
ve etmittir. 

Dün gümrükte vazife gören 
Maliye müfettişleri büyük bir 
mesai sarfetmişlerdir. Gümrük 
müfettişleri müteaddit defalar, 
muhtelif kısımlarda teftişler 
yapmışlar ve bu teftişleri neti
cesinde bir çok usullsüzlükleri 
meydana çıkarmıtlardır. 

Maliye müfettişleri dün bil
hassa evvelki gün Saraybumu 
ambarında komisyoncu Dam
lazyan Efendi tarafından ihbar 
edilen usulsüz mal çekme hadi 
sesi etrafında tetkikat yapmış
lardır. 

Diğer taraftan dün Sovyet 
lastik şirketi komisyoncusu da 
garip bir vaziyetle karşılaşmış 
tır. Bu komisyoncunun eski 
mallara ait bir çok beyanname 
si dururken dün yeni verdiği ve 
belki aylarca sonra çekilmesi i 
cap eden bir lastik parti>Sinin be 
yannamesi vize edilerek kendi
sine verilmittir. Fakat tam bu 
malı çekeceği anda Maliye he
yeti teftişiyesi işe vaz'ıyet ede 
rek muameleyi durdurmut ve 
meselenin memurların batasın 

dan ileri geldiği anlaşılmlttır. 
Diğer taraftan gümrük ambar 
ve antrepolarında daha eski ka 
yıtlr sekiz yüz çuvaldan fazla 
kahve mevcut iken ambarlarda 
mevcut yeni malların çekilme
si için baımüdürlüğün vize ver 
diğine dair Maliye müfettişle
rine bir ihbar vaki olmuştur. 
Yapılan ihbar neticesinde bu 
mesele tahakkuk etmiş ve bu 
hale mani olunmuştur. 

Adil Beyin beganatı 
Bu hadiseler hakkında Mali 

ye teftiş heyeti reisi Adil Bey 
bir muharririmize demiştir ki: 

- Bu meseleler etrafında 
tahkikata devam olunuyor. Mü 
sebbibi memurlar emsaline ib
reti müessire olacak ş~kilde ve 

(Başı 1 inci sahifede) 
- Şekerin fiatı nedir 
Şekerin bugün toptan fiatı kilosu 

34 buçuk kuruıtur. Hariçten gelen 
teker, 3S veya 336 kuruta mal olmak 
tadır. Yani biz esasen ecnebi tekeri
ne rekabet edegelmekte o)duğumuz
dan, tabiatile ecnebi şekeri fiyatın
dan daha ucuza satmak zanıretinde
yiz. Kanun dolayıaile gümrüklerde 
muamele birkaç gün teahhur ebnit 
n piyasada istok bulunmadıfmdan, 
her tüccar teker almak için tirketi
mize müracaatte bulunmuttur. Biz 
bayilerimize yüz çuvaldan Bfllğı ,. 
ker satmadığımız halde, bir çuvala 
kadar ıeker satıyoruz. 

- O halde hariçten her hangi bir 
müstehlik toptan fiatmdan teker a
labilir mi? 

- Biz teker bayilerimize, baıka
aına ıeker vermemeyi taahhüt ettik. 
Onlar da bilmukabele bize kartı c
nebi tekeri satmamayı taahhüt etti
ler. Bu sebeple hariçten ırelecek mü
racaatleri bayilerimize sevketmekte
yiz. Bayilerimizin takarrür eden fi
yattan fazlaya mal sattıklarını ititir
sek, icabında mukaveleyi feıih dahi 
ederiz. 

- Şeker bakkallarda kaça satıl
malı? 

- Toptan fiatına nihayet bir ku
ruı zam edilerek satılabilir. 

Ankarada ihtikir 
ANKARA, (Telefonla) -

Dünden beri burada teker fiat
leri tereffü etmektedir. Pera
kendeciler 58 kuruta sattıkları 
şekeri 64 kuruşa satmaktadır
lar. Bu zümreden Ankara piya
sasına mühim mikdarda şeker 
istokunun gelmesine intizar e
dilmektedir. Bu takdirde ihti
kinn önüne geçilebilecektir. 

Uyuşturucu maddeler 
tacirleri mahkum oldu 

BRÜKSEL, 24 A.A. - Kokain 
taciri üçer ay hapse ve 700 frank 
nakli ceza)a mahkum olmuştur. Bun 
lar, kokaini Almanya'dan aliyorlar
dı. 

çok ağır yürüdüğüne dair şika 
yeller çoğalmaktadır. 

Vize için 3000 den fazla be
yanname olduğu halde bir haf
tada ancak 70 - 80 beyanname 
çıkabildiği şöylenmektedir. Ba 
zı beyannamelerin kaybolmak-
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Poliste 

Ahırka ı cinayetinin 
faili de yakalandı 

Maznunen tevkif edilen adam da 
maktul gibi Rizelidir 

On beş gün kadar evvel Gül- I disedcn müddeiumumilik haber 
hane hastanesine giden yol ke- dar edilmiş ve tahkikata başlan 
narında, öldürülerek terkedil- mıştır. Ceset Morga naklolun
miş olan meçhul ceset hakkın- muştur. 
da zabıtaca yapılan tahkikatta, 
evvelki gün maktulün hüvviye
ti tesbit edilmiş ve Şevket is
minde Rizeli 18 yaşında bir ço 
cuk olduğu anlaşılmıştı. 

Maktulun hüviyeti anlaşılın
ca, tahkikat tamik edilmiş ve 
nihayet katilin de kim olduğu 
anlaşılmıştır. Bu cinayetin faili 
olmak üzere tahtı tevkife alın
mış olan adam Kudret romör
körü mürettebatından Rizeli 
Ahmet çavuştur. Rizeli Ahmet 
çavuş dün mahfuzen Adliyeye 
sevkedilmiştir. 

Çocuk düşürme 
kurbanları 

Çocuk düşürme yüzünden 
dün de yeni bir ölümvak'ası ol
muştur. 

Amavutköyde Sekban soka
ğında oturan Raife H., 24 gün
lük çocuğunu düşürtmüş, bu
nun neticesi olarak Haseki has 
tanesine kaldırılmıştır. 

Raife H. dün Haseki hasta
nesinde vefat ettiği cihetle, ha-

Spor 

Denizcilerin kış 
faaliyeti 

IST ANBUL, 24 (A.A.) -
T. l. C. 1. İstanbul' mıntakası 
denizcilik heyeti reisliğinden 
tebliğ edilmiştir: 

1 - Yüzücülerin bundan son 
ra yüzmelerde kulüplerinin ren 
gini taşıyan ve kulüpler dahilin 
de yeknaaak başlık giymeleri 
mecburidir. 

. 2 - 1932 senesi Denizcilik 
mesai programı kürek, yüzme 
ve teferrüatmda münferit re
kotrmenler yerine azami atlet 
yetittirme gayesi üzerine r
tip edilecektir. Kulüplerin şim
diden nazarı dikkatleri celbedi
lir . 

3 - Denizcilerimizin dünya 
su sporcularına yakla§abilmesi 
için, senenin 3 - 5 ay yaz mevsi 
minde çalışması kafi değildir. 
Dünya sporcuları bütün sene 
çalışırlar. Kıtın da kapalı yer
lerde kürek ve yüzme talimleri 

yapılması lazım olduğu gibi bü 
tün sporcuların esası olan ve 
her hangi bir veya tercihan bir 
kaç sporla İ§tigal eden sporcu 
nun iyi bir atlet olması ve atle 
tizm kudretini muhafaza etme 
si şarttır. Atletizm kudreti ol
mayan bir sporcu hiç bir sporu 
iyi baıaramaz. 

Yazın son müsabakalardan 
sonra yüzmeyi bırakmağı ve bir 

daha kayıkhane kapılarını aç
mamağı maalesef tabii gören 
deniz sporcularımızı gelecek 
yaz mevsimine daha kudretli 
yetittirmek için İstanbul deniz 
cilik heyeti denizciler için bir 
kanunusani 1932 den itibaren 
başlamak üzere "ko,mak, uzun 
ve yüksek atlamak, gülle at
mak kros kontri halat çekmek 
ve voleybol,, müsabakaları ter
tibine karar vermittir. Bu müsa 
bakalar şimdiye kadar yüzme 
ve kürek lisansı alanlar iıtirak 
edebilecektir. Bu müsabak'!lar 
ferdi olmayıp muayyen derece
leri elde eden kütlelerin bü
yüklüğü nisbetmde kıymet veri 
lecektir. 

4 - lstanbul denizcileri ara
aında yapılacak kış faaliyet 
programını hazırlamak üzere 
şimdiye kadar su sporları yap
mış kulüplerimizin 28-Xl-931 
cumartesi günü saat 17 ,30 da 
mıntaka merkezine salahiyetle 
rini gösterir tahriri ve kulübün 
mühürünü havi vesika ile birer 

375 kuruş lazım 
olmuş 

Bakırköyünde kömürcü Hüseyin 
efendinin dükkanına bir adam gide
rek 625 kuruşa bir çuval kömür al
mıştır. Meçhul müşteri kömürü ha· 
mala yükletmİ§ ve Hüseyin efendi· 
ye: 

- Ben timdi hamalla sana bütün 
bir on lira göndereceğim, ıen tim
di paranın üzerini bana ver. Deyip 
kömürcüden 375 kuruş alarak ha
malla beraber dükkandan çıkmı!tır 

Bir müddet yürüdükten sonra 
meçhul mÜ§teri hamalin önünden 
kaçıp kaybolmuıtur, Bu vaziyet kar
ıısmda hamal dükkana dönerek ha· 
diseyi anlabnıştır. 

Hüseyin efendi. derhal polise my
racaat etmiı, tahkikata başlanmıştır. 

Otomobil kazaları 
Fındıklıda Remzi İ•minde birisi 

tramvay caddesinden geçeı-ken bir 
otomobilin altında kalarak başından 
tehlikeli surette yara)anmııtrr. Mec
ruh hastahaneye götürülmüttür. 

Katina isminde bir kız Karaköy
den geçerken otomobilin altında kal. 
mıf, mubtelif yerlerinden yaralan· 
mıştır. 

ltalyan komünistleri 
aleyhinde takibat 
ROMA, 24 A.A. - Huıusi mah 

keme Frioul eyaleti dahilinde yaka
lanan on üç komünistin muhakeme
sini yapmı~, bunlardan on ikisini. on 
ıekiz ay ile yedi sene arasında teha
lüf eden hapı cezalarına mahkİim 
etmiıtir. 

Feci bir oyun 
BUDAPEŞTE, 24 (A.A.) 

Yuğoılavya maslahatgüzarı, geçen 
ırün meçhul bir şahsin sefarethane
ye bir cehennem makinesi bırakmq 
olduğunu bildirmiştir . 

Mevzuu bah11 makine kaldırılllllf 
endaht meydanmda açdmıı ve mey
dana bir münebbihli •aat çıkmqtır. 

Harici şekli hakikaten bir cehen
nem mekineaini andırıyordu. Tahki 
kata baılarulmııtır. 

Düşman kardeşler 
SEViLLE, 24 A.A. - Komünist-

1..-le ıendikaliıtler araımdaki kıya
sıya mücadele, her gün bir taknn 
lıidiselere aebebiyet vermektedir. 
Dün komünist olduğu zannolunan 
bir fahıa, elinde rüvelver olduğu hal 
de sokakları dolaşmq ve amele grup

larına ateş ebnittir. iki kişi yaralan 
mııtır. Mütecaviz kaçmıştır. 

Başka bir mahallede de bir sen
dikalist karnından bir kurıun yemiı
tir. Kimin attığı belli değildir. Bir 
otelde sendikalist bir amele, diğer 
bir ameleye ateş etmiı fakat iaabeı 
ettirememiıtir. 

Buchin1cham sarayında 
LONDRA, 24 A.A. - Kral, 

Buchingham sarayına avdet eder et
mez, hükümet tarafından tayin edil
mİf olan yeni saray erkinını busu 
ıi surette kabul ebniıtir. 

Korsikada vaziyet 
PARIS. 24 A.A. - Petit Parisi

en yazıyor: 15 gün sonra vazifeı! 

bazı nahiyeleri tathir etmekten iba 
ret olan Korsika sefer heyeti me
aaisini bitirmiş olacaktır. Yeni taar· 
ruzlar vuku bulduğu takdirde • ki 
muhtemel değildir - 3 manga sey
yar muhafız, silihlarile beraber a
dada kalacaktır. 

tiraza hakları olmayacağı ta· 
mim olunur. 

Lik maçları 
lstanbul Futbol heyetinden: 

27 /11/931 Cuma günü icra edile 
cek lik maçları: 

Birinci küme Taksim stadında: 
Beıiktaı - Anadolu ikinci takımla 

n saat 10 Hakem Adnan Bey. 
Beıiktaı - Anadolu Birinci takım. 

)arı 11,15 hakem Cemal Bey. 
lstanbulspor - Beyk->z Birinci ta

kmıları 13, hak~m Arif Bey. 
Fener bahçe - Vefa Birinci taknn 

)arı 14,45, hakem Arif Bey. 
ikinci küme Fenerbabçe sahaaın· 

da: Altınordu - Haliç saat 11 hakem 
Şeha;> Bey. 

Nazarı dikkata: iki müsabakaya 
gelmiyen takımlar likten ihraç edi-: 
lecektir. Muayyen sa.attan on dak~---'• 
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Birbuçuk ay içinde memlekete girecek ve girıııiyecek şeylerle TESEKKOR 
Evladım Osman'm ölümü d-0 

sile gerek cenazede bulunan mu 
rem zevata ve mektepli arkad 
!arına ve gerek aldığım taziyet 
tup ve telgraflarma ayrı ayrı ce 

idhali tamamen menolunan eşyanın listesini neşrediyoruz., 
'Aşağıdaki kontenjan listesi Teşrinisaninin 15 inden Kinunu

evel sonuna kadar mütebecdir. Listede hizalarında (giremez) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete ithalleri süreti kat'iyede 
menolunan maddelerdiır. 

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

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

Tarife No 

734 Kadmiyoın ve emıabı 
A - Kadıniyom (Metal) 

•• ,,, . 
·-= .i 
.; 6 ..... 
e ~ • 
ı.ı .a o 

Giremez 

Tarih Ho 

785 Karborafin 
786 Piramidon, amidopirin, dimctilamid-Oantipiriıı ve mUrek

kebatı 

787 Fıtın .anidro oksi metilen difosfat dökalsyom dö magnc
ziy<ıın) lüıninal, (feniletilmalooil üre), ortofarm, (metilbıi 
ooksi banzoat para) tanoform, (metil ditancn) 

788 Orotropin, beJmitol (Ürotropin nuvo) 
789 Heksametilentetramin, formin 

il 
f j .. _ 

o 
o 

8 

5 
20 
o 

790 Laktofenin, fe=tidin lfil<tat para, aitrofen, (fenatidin §İ· 
trat para) 50 
791 Ancstezin, (etiUiminobaıızoat para), oreksin, feni.ldilıidroki-

nazolin O 

503 

Tarlle H 

B - İstriluı..in, asetat, ımıcniyat, kloridtrt, fosfat, h;po. 
fosfit, nitrat, sülfat ve ııair eıııJalo 

80 835 Sigütin ve cmUibı 

5 
61 
6 

o 

836 Kafein ve @mlfilıı 
837 Dijitalin, dijitonin, dijitoksin: 

A - Dijitalin, dijit-0nin, dijitoksin (Kristal) 
B - Sair müstahzar §ekillerde 
C - Solüsyon dijitalin (1/1000) digaleıı 

838 Kuvasin: 
A - Kuvasin kristal 
B - Kuvasin amorf 

!t 83 İstr-0fantin (Her şekilde) _ 
840 Hiyosin, hiyoaiyamin (juakiyamin) TC emWu 

841 Teobromin 
792 Aspirin (Asit ase-til o salisilik terkibinde olan emsali 

<ianildir) tannijen (Diaaetil tanen), ıııezotan (Salieil.it 
metoksimetilik) ZS71 601 842 Berberin ve eııılfilıı: 

0 ~ vermcğe şimdilik kudretim ol 
~ ~ ğındaıı muteber gazeteniz vasıta 
-3 e şükran ve minnetlerimi arz eder 
'i-! E g Temyiz mahkemesi reislerin 

- Fahrettin 
~~ı---"":'.~-.,------! 

KlLlMLl 
o 

Giremez 
1 

o 
Giremez 

16 KÖMüR MADENLER! 
TÜRK ANONİM ŞİRKET 

2 DEN: 

7 

25 568 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

5 20 
B - İyodür, iyodat, rudanom, aUnınat, ae~ny<ım, .ı. 
yanür, valeryanat 
C - Okait, klorat, lıroınat, f.o fat, foımiyat, kloriir, lak· 
tat, tartrat ve aair cınllihı 

O 793 Val.iclol, validol kanfrc, valeryant dömantol 24 23 
794 Lcsitın, vanilin, mantoJ, podofilin 173 73 

A - Berberin, Berberin lı:arb-Onat 
B - Kl-0ridrat, ıülfat 

Giremez 

Alelade lıcyeti Umunıiye jçt' 
na davet: Şirketimizin 1930 
hesabiyesiııc ait 22-6-931 tarihi 
inikat eden aleUide heyeti umu 
ye içtimaında kanunu niubı ek 
riyet hasıl olmadığından bu k 
26 K!inunevd 1931 Cumartesi ·· 
saat 14,5 da Ymi Caı:nide İş Ban 
sın da dairei -hsusada akdi içt · 
olunacaktır. 

735 M-01ibden ve emJihı: 
A - A Mobilden (Metal) 
B- Eml•bı 

736 Oamiyocn (Metal) ve emlilr 
131 ksnıik ve emlfilıı: 

Giremez 
Giremez 
Gircme3 
Giremez 
Giremez 

o 199 
Gircmes 

195 Ambr gri (Akamber) Gircma 
İhtar; i:>un'i amber 813 üncü madde<le koltulu maddelere da· 
bildir. 

796 Kastoreon (Kunduz hayası) 
797 Misk (hayvani) : 

A - Miski hakiki 
B - Si vet ve emsali 

o 

Giremez 

o 

843 Veıatrin ve emJdlıı 
1144 Apyol ve apyolin: 

A - A;pyol (beyaz ve 1\-istal), apv-0lin 
B - Apyol (sarı ve yeşil) 

845 Skop<>lin, skopolamin ve emlahı 
846 Nikotin ve emlahı 

Giremez 
.:Ziremu 

5 

Ticaret kanununun ve esas 
kavelenaıncınizin 26 ıncı maddes' 

O tevfikan sahibi rey veya blsscda 
Giremes rın asaleten veya veklileten içt · 
Giremc.c da hazır bulunmaları ve b.lmil old 
Giremez 

B - Arsenik (Metal) . 
C - Arsenik, (Sarı kırmızı ft beyaz anıenilı:) Iİll!t ane
D - Arsenikiyeti potas ve - (aaf) ve sair aımlihı 

738 Antimuvan emlahı 
1 

İhtar: Sun'i misk 813 ilncü numaracJıad19 
O 798 Kantarit ve kantaridin: 

Gircmu 

Giremez 

847 Sabadin ve sabadinin ve cmUhı 
848 Santonin 
849 Sanginarin ve mürekkebatı 
850 Sapc.nin (saf ve gayri aaf) 
851 Piperin, ,piperidin 

Gireıııea lan hisse senetlerini içtima tari 
o ı ne takaddüm eden on gün zarfı 

Giremc.z 
Giremez 
Giremez 

İş Bankasındaki dairei mahsusa 
.za tevdi eyleyerek mukabilinde d 
bwiye varakası almaları 

A - İyodür, İyodiir, sühlimo, -01ı:ai iy-Odiir, aeleııat 
B - Sair cmli!ıı 

739 Seryom ve emlihı : 
A - Scryom (Metal) 
B - İyodür, eetıkiiyodür, bromat, bitaıınat, mallt, eclenat 
selenit, sülfür 
C - Aaetat, banz-Oat, br<ıınür, lı:roınat f.ormiyat, bip<>
fosfit, laktat, per-0ksit, tannat, tartrat, vaI.eryanat 
D - Sair emJaJu · 

740 Toryom ve emlihı: 
B-Emlihı 

A - Toryoın (Metal) 
741 O renin ve oran yom emlilıı: 
742 Vanatyom ve mürekkehatı 
743 Piperazin di etilen di aınim mrckkebatı 
744 Fosfor ve mürekkehatı 
745 - Kükürt ve mürekkebatı 

A - Kükürt (Çubuk, toz, çiçek v.a. tckilde~ 
B - Klorür, aüfr, pl"e$İpide, aiilfür, karbon, 

746 Brom ve mürekkebatı 
A-Brom 

Gireme% 
1 

Ciremc3 

o 

Gircmes 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Gireme.1 
Oiremcz 

a 
1 

1 
120 

o 2059 
Giremez 

3 
22 

o 
ıı ' 

A - Kantarit (Kunduz böceii) 
B :.... Kantaridin 

799 Kar lisbat tuzu: 
A-Tabii 
B-s.m·.ı 

800 Vişi tuzu (Tabii, sun'i) her aekildt 
801 Turnesol (Llkmiitı) 

A-Mahlül 
B-Parça 

802 Tabii uaare.ler: 

Giremeı: 
Giremez 

5$ o 
171 336 

o 168 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

o 4 A - P"i'ain (Karika papaiye), papayoı ... 
B - :kı.eyan balı (Her şekılde), belladon, jliskiyam, 41jltal, 
aiğü ve sair tilibi usarel.!r vircmu 

803 Taoabctte müstamel nebati yağlar 13 .246 
804 Taııabette müstamel merhemler: 

A - Kantarit, krizorobin, ihtiyal, iyodoform, merlrilr 
B - Asitborik, diyaşilan, parafin, pl-Omp, zenk v.s. 

805 Tıbbi eterler: 
A - İyodıdrik 
B - Amılik, pclarg<>mik, valcryanik 
C - Okzalik, kloriorik, formik, nitrik 
D - Asetik, anestezik, bromidrik, bütirik, karboııllı: 
H - Sülfürik , oksitdetil 

Giremez 
Giremez 
Giremez 

Gireınez 
Giremez; 

o 150 
7 o 

9465 1250 

852 Helenin (kamfri.d-0ııe) 
İhtar: 
1 - İşbu e.cııamı kimyeviye ve eczayl tıbbıyc tablet, koınpiri
me, k ı_.eo.I, kaşe, kalem ve ııair eşkali ispençiyaride 
btılun ... ukları talt'dirde rüaümu asliyelerine yüzde on bet 
zam olunur. 
2 - Zata ait ve mıktan bir lıastayi ide ""1ecek mıktarda 
bulunan müretteıp veya müstahzar eczayi tıbbiye HükCımc
tin müsaadesini almağa lüzum olmaksızın ve bili resim 
ithal olun uy. 

853 Tarifede &ayri mezkiır serum ve aşılar ecsamı lriınye
viye eczayı tıbbiye ve ı:nüstahzaratı tıbbiye ve klmyeviyci 
sinaiye 

7 

A-Ecsamı kimyeviye ve eczayi tıbbiye laymetinden%1S 6622 
B - (İthali Hükiı'metin müsaadesini haiz) serüm ve ap ve 
müstahzerat kıymetlerinden yüzde 25 olmak şartile 8567 
C - Müstahzaratı kimyeviyei ainaiye 2103 
İhtar: ıhhat ve İçtimai muavenet vekaletinin cinslerini ta
yin edeceği serum ve aşılardan Hükiımetin lüzum göste· 
reccği müddetçe kıymetler.inden yüzde bcı raim alına-
caktır. 

s 

608 

8501 
4803 

nur. 

RUZNAME! MÜZAKERAT: 
l - 1930 senesine ait meclisi fd 

re ve murakip raporlarının k 
raat ~ tasvibi, 

2 - 1930 senesi bilançosunun ve 
ruzarar ve faizi muhassas h 
saplarının tetkik ve kabuli 
Meclisi İdarenin ve murakıpJ 
rin ibrası, 

3 - Meclisi İdare azJsrndan müd 
deti hitam bulanlann yeri 
SzA intihabı. 

4 - 1931 murakiplcrinin tayini hu 
suslarından ibarettir. 

B - Bromform, maao bromür v.e. 
747 İyot ve mürekkebatı 

A - İyot bi süblime, iyodofonzı 
B - Timal biyodür, diyodofom2 

Cll 
26 

48 Tababette müstamel hülaaalir 
0 806 Yabis ve yumuşak hulasalar 

Sular • 
854 Maden suları ve gazlı eular (tabii veya sun'i) (iç lıaplanıım · 

Beyoğlu Sullı /kinci Hulru 
lıfahkemesind,,n: Tema;,,ına 136 
lira kıymet taktir edilen Beyoğlu 
da Asmalı Mescit mohallesinde ve 
Asmalı Mescit sokağında atik, 27,2!! 

748 Gayakol ve eınlfilu, mürekkebatı , 
A - Gayakol (karistol, maji) 
B - Baıuoat, karbonat, süfogoyakolut de pot:Q 
C - Kako du lat, si.na.milat, fosfat, valei yaoat 

l 
.:ı: 

Giremez 

25 
o 

A - İpeka, afyon, hidrostis, şanverandiyen 
B - Astrofanatüs, alkoma, kaskaril, büko v.a. 
C - Orti, iris, klokenet, kına, pisidiya, p-01igala v.a. 
D - Misiropüskülü, koka, kola, damyaııa, kiı~p v4 
H - Akanik, anıelik, güzel avıet otu, kamomil v.a. 

o 
o 
3 
1 

10 

ı 81kleti dahildir). 286 245 
10 855 Hususi kaplar derununda içilecek iyi sular Giremez 
o İhtar: Hududa kari.p mahllerdcn büyük kaplar derununda 

13 getirilen içme suları muaftır 
749 Kreazot ve emlihı 

A - Kreaıot (ııaf) 
B - Karbonat maıotal 

807 Seyyar hwasalar t 
O A lpeka, afyon, hidıastis, sevkıaain ' c; Gircmca 

Giremea B - İstir-0tantüs, büko, koktüs, şonverandijeıı. 

g 856 Kar ve buz (tabii veya sun'i) 
ltnyat 

O 1 857 Kokulu aular ve tuvalete mahsus mevat (İspirtolu iııpirto-

ve cedit 35 No. lu ve elyevm maran 
go.ı imalathanesi olarak istimal o
lunan hane ile yine temamına 4500 
ve temamına 4000 lira taktir olunan 
mezkUr mahalde Kançelarya (Şeb-

C - Eozat, fosfat, valeryanat 
D - Kreazot aenayie mahsııe 0 219 C - Kavakava, koklearya, daınyana, poligala v.s. 

808 Tebabette müstamel sıbığlar, (tentür) ve alkalit!Ar: 

Giremcs auz) (müteaddit dahi olııa cümlcainin iç kaplarının sıkleti 
Gircmea dahildir) 

i bender) sokağında atik ve cedit 6,8 
No. lu iki bap haneler izalei şiyu 

a7 neticesinde açık artırmaya çıkarıl
mı§ ve şartnamesi 25-11-931 tarihin 

26 d 

750 Rübidyom ve emlihı 
7.n Selenyon ve emlihı 
752 Endiyom ve emlfilı.ı 
7S3 Lidyom ve evmJalıı 
754 Haınızlar , uzvi gayrı uzvi' 

A - Agarisik (ağarisih) garisını& 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremc:ı: 

Giremez 
B - Diıyodosalisılik, monoiyodosalisilik, ullsilllı (..Uje-
nin ve aldehit salisilik) Giremez 
C - Fümarik, aitrakonik, malik O 35 
D - İyodik, iyodidrik, glütamik, homik, aclenik, ee.linc>o 
vanadik, kinik Giremez 
H - Orik, amigdalik, kakodilik, btartik, biporik, jmokar
dik, mal-0nik, 1 

ı 
o 
o 

· A- Safran • 
B - İpyeka, iyot, opyom, laV<lanam, k08treaın, v.a. 

609 Mai ı:nükattar: 
A - Damacana ve büyük kaplar derununda 
B .- Ampuf ?erununda (İz kapların sıkleti dahildir) 

810 Kımyevıı cısım1erden çıkarılan sular (İç kapların sıkleti 
dahiklir): 

. 
Giremez 

o o 
Giremca 
Gıremez 
Gircıuez 

A- Muvellidül mumuzalı, ki-Odu, idroaülfürc sularilc javel 
ve labarak suları 827 o 
B - Perido) ve mükessef müvdlidihuınu.zalı aular Giremez 

811 Nebati ıruı.ddelerden çıkarılan ispirtosuz sular 
(İç kapların sıkl@ti dahildir): 

A-Lavanta, 
B - Kolonya, loaiyon (her nevi uç ıru.ları ve aaı; bo
yaları ve tuvalet suları ve tuvalet airkesi) 
C - Düzgün, podra, kozıııatik, sürme, biriyantin (tır· 
nak cilaları), pomata , krem 
D - Dit suyu, mac.unu. sabunu, tozu 
H - Kokulu veya podralı veyahut yalnlmca veya isı. 
tılınca kokan kağıtlar ve emsali 
V - TariJenkı başka mahallerinde zikredilmeyen koku
lu, kokusuz tuvalete mahsus sair müstahzarat 

Çocuk oyuncağı ve ıenuiyeler 
858 Bebek (İç zurufun sıkleti dahildir) 

B - Giyilmiş 

J 

o 

9 
?O 

o 

A - l'delis, hamamelie, loriyeaeriz, kamomil, acı badem. 
asafetida 58 1 - lı1ıiseai ipek Yeya sun'! ipek 1 

5 EJ.lıiaesi sair mevattan 25 

e satış memuru odasına talik e-59 
dilmiştir. Mezkiır üç bap hane 

o 27-12-931 tarihlne müsadif Pazar 
günü saat 15 te açık artırma ile sa 

a tılacaktır. Artırmaya iştirak etmek 
istiyenlerin yüzde 7,5 temiuat iTae 
etmeleri ve fazla malümat almak ;1 

tiyenlerin satış memuruna müra-
Z caatleri ilan olunur. 

112 
1 V - Kamforik, timik (timol), krizerobin, (Kruofanik) 

Z - Broı:nik, sinamik, gliserofosforik, glikolik, piroga
' lik (Pirogalol), molibdik, süksinik, valeryanik .:ı: 

H - Klorik, liktik, galik, tanik (tanen), aiyandrik, plro-
• fosforik, pikrik 3S3 

T - Banzoık, bütirik, bromidrik, aalisilik, sitrik, tartr:ik, 9805 

B - Gül, çiçek, iblamur, tarçın, nane, raziyanc veaire 
O 812 Uçan yaglar (Tabii, şun'ı, baak) ve itriyatcıl.ıkta müs

tamel ecaaını kimyeviye malılülleri ve eterler (s.pirtolu ve 
ispirtosuz): 6759 

7176 
1134 

o 
18 şo 859 air ç<><:uk oyuncakları (Noel ağaçına mahaou.salanlar dahil) 

A Topraktan, pavelerden, camdan, ağaçtan 258 
B - Adi meadinden 230 
C - Kauçuktan, aellül<>itten, deri.den Z63 

347 
1755 
866 

OslriJdar hukuk h5kimliğinden: 
Bcykozda Alibey çeşmesi karşısın
da 45 numaralı evde sakine Halide 

, Y - Okzalik, oleik, borik, formik, nitrik (azotik) 5164 
ı K - Asetik, fosforik, kl-0ridrik (müryatik), •ülfiirik, fenik 

(fenol), (anidrglasyal) (kristal olanları) 2468 3847 
L - Asetik, fosforik, fenik (fenol), ~löridrik mliryatik) 
sülfürik, ıülfürö (adi ve mayi halinde ol.anları) 29543 101313 
M - Zikrolunmıyan diğer haınızlar 8306 6632 

155 Ayarlı mahliılau kimyeviye ve tahlilatı lr.i.myeviycde 
müstamel miyaratı kimyeviye mahliikd 

7S6 Tazyik veya temyi edilmit gazlar: 
A- ldroıen 
B - Oksiıen, asetilen 
D - Am-0nyak, asit karbonik 
c - Kl-0r, aa.it aülfürö ve sair cuı.r 

257 Şap: 
A-Krom 
B - Amonyak, Potas, sut vcsair fl'll)ar 
C - Kalaine şaplar {yanıDI§ şaplar) 

75$ Adrenalin: 
A - RdrenaliD 
B - Adrenalin kloritrat 1/1000 mahliıltı 

5 

Gircmea 
o 10 
o 3611 

Gireıneıı: 

o 1000 
1815 31397 
Giremez 

Gireıncz 

159 Di§çi alçısı ve çiment-0&11 (iç kapların sıkleti dahu<llr) ve 
çimentoya mahsus mahlul (iç zurufunun sıkleti dahil<lir) 16 

760 :Fare, pire ve emsali haşarat itliifuıa mahsus her nevi müs-

2 • 

tahzarat (toz, macun, mayi ve sair şekillel'dc) (i' kaplann 
sıkleti dahildir) 683 2B6 

761 - Leke ve mürekkep çıkarmağa ve ıneadini parlatınağa 
mahsus-her nevi müstahzarat (toz, macun, maJ"j ve eair te-
killerde) (iç kapların sıkleti dahildir) 1752 9095 

762 Y ohcmbin 
763 Salvarsan, zilbersalvarsan, neosalwrsan ve mürekkebatı 
754 M~tal , metal idrokinon, naftilamin (A ve B) 
765 ldrokınon, rezorı;in, feoal fetalein, nafta!, bcınzoıı.aftal 
766 Salol, fenasetin, kafuri · 
767 Antiprin, salişilat antiprin 
768 Aseton, kolodyom, antifarhin 
7G9 Lizol, liroform, krilal 
770 Pankrcatin, peptan, hemaglobin, pepsin, diyast-01 
771 Fürfürol, galaktoz kmiloz, mamut,maltoz 
772 Terpin, terpinol 
173 Trezilal, naftalin 
714 Sülfaibtiyalct damanyom 
775 Kl-Oroforın, ki-Oral. ııetilkırolüt 
776 Trinitrin, nitrit dam!I 
777 Safghikoz ve ukkaroz, mao, laktı:ı.z 
778 Okaliptol 
779 Al<khit formik, paraldchit, aldehit, etlllk 
780 Triyanal , ııctil sülfarıal, ek.ıaljiıı 
781 Vazelin, mayi parafin 
782 Lanalin, gliserin, ka•ein 
783 Sakkarin 
784 JCarmen 

Karmen dendilı:-0 
B - Karmen, lıarme:ıı naıa.t 

Gireme .. 
253 1 

12 50 
46 1048 
13 465 
19 75 

1260 465 
1131 382 

83 689 
Giremez 
10 2 
40 647 
2 o 

51 158 
Giremez 
106 273 

$ 25 
100 200 

.:ı: o 
4869 25879 
1536 2420 

Giremez 
J G i 1"11>Cz 
Girc-z 
Girtme:ı: 

A - Gül Giremez 
B - ~nika, anjelik, apsent, onc, büko, konyak (Lidöven), 
kam~ıl, kardamom, kaskaril, Dlllllik, hüblon, tolü, pöpliye, 
selen Giremu 
C - Asefetida, koriyaııdr, kalSnga, lı:ananga, galbaııom mu· 
tart. matıko, &ir, mant, peru, jen.ıamr, kübcb, aant;ü, eantalöl, 
veron, valeryaın, vermut U 
D - An18, an.etol, badyan 21 
H - Okaııptus, kopahıi, kajcpüt, feDDvil, gayak, .-omarcn, 
muskat, (~çıs), 'üm, •itr-0ne.I, pepen (pinua), mcılis, &af
raa, sabi'!, sult$l.n, Arnbrjon, soj, sellp-Ole, mirban, bu1o 
V - Ve işbu tarifenin başka ytrlerındc zikrolıımnıya11 
bafka uç;ın yağlar (Mürekkep olanlar da dahildir) S!I 

813 ltry.~tçıı.ıkta 1:WJanılan katı ve yumuşak cisimler (Tabii, -
sun ı, kunyevı): 
A - latcaropten ıı 
B - Sun'i mısk, ambret, kümarin, nerolin livanQ 'n: saire 17 

114 Tibbi pamuklar: ' 

37 
18 

187 

o 
2.2 

A - lyotıu 2453 1014 
B - 1cırofil ve eczalı u.ir pamuklar Giremez 

8U Tibbi gazJ.er 
A - LTaziyodoform 
B - Gazıcırolil ve ~a:~ _ 

816 Cerah.Lıkta kullanılan dokuma sarğılar ve muşaınba!er: 
A - Atçı4 earğı (J:l.ant p.litre) 
B - Saır ıı.arğııar 
~ - Y~a sarmağa mahsus mu§'llllbalar 

817 Cerrahı Lpek, baı:ırsak i,plik dren, kavcuk: 
A - lpeK iplik 
B - .ı>.otgut 
C - Vre ı<auç.uk 

818 Laminarya 
819 '.l'ibbı yaı<.ılar 
820 Tıbbı sıgaralar 

821 Kinin ve eınLilıı: 
Şibin kaleviyat 

Kinın, ökin.in, karbonat, kloridat, bromidrat, •ili.tat T&I• 
zenat v.s. 

822 Afyon müştakkatı ve eım.ibı 

o 
149 

12 
1117 

1 

o 
z 

1712 
1 

ı93 
o 

3668 

15 
551 

o 
507 

2 

3 
51 
2 
o 
8 
o 

.A71 

860 Şemsiye 
A - Sa.pı altm wya plltlndetı 
B - Sapı gümü;, fildi;i, bağa, kehlibardaı 
l - Yüzü safi veya mab!Ut ipekten 
2 - Yüzü u.ir kumaştan 

Giremez 
Giremez 
Gircmc:r 

Giremea 

hanımın kocası Süleyman efendi a
leyhine ikame eylediği bo!jaıuna ,a. 
vasından dolayi müddealeyhe ilancıt 
davetiye tebliğ edildiği hatde mah-C - Sa.pı &ellül-0it, galalit kemik ve emsalinden 

1 - Yüzü safi veya mah!Qt ipckte:ı Adet 
2 - Yüzü air kumaşlardan A<kt 
D - Safr ağaç veya lwmqtan ı 
l - Yiizü aafi veya mahHlt kumııftan Adet 
2 - vu;u .ın kıımapardan 

15 
3 

1 kcmede isbatı vücut eyleıııeınesine 
O mebni hakkında giyap kararı itti

haz olunarak muhakeme 14-12-931 
tarihiı\e müsadif pazartesigiinü saat 

6 o 
Glıcmea 

(Bitti) 
on dörde talik edilmiş ve müddea
leyhin yevmi mezkGrda dahi ıııahke 
meye gelmediği taktirde müddeinin 
beyvinatmm ğıyabında istima edi
leceğinden bahsile yazılan ğıyap 

kararı müddealeyhin ikametgahının 
meçhuliyetinden naşi mahkeme di

l) Bursa Tayyare Sinama ıbinasmm kıoltuk tesisatı kapalı vanhan.,.ine talik kılınmış -0ldu-
zarfla münakasaya konulmuştur. ğundan keyfiyet gazete ile de i!An 

olunur. 

Tayyare Cemiyeti Bursa sinema bina
sının koltuk tesisatı münakasası 

2) Plan ve şartname Ankarada Tayyare Cemiyeti Merke- ı-----------
zinden alınacaktır. 

3) Münakasa 10 Kanunuevvel 931 Perşembe günü saat ıon 
beşte Cemiyet Merkezinde yapılacaktır. 

lstanbulda: Hususi Mektepler İşine Memur 

Maarif Vekaleti Müfettişliğinden: 
İlk Muallim Mektebini ikmal ettikten sonra beş sene mu

vafakiyetle muallimlik yapmış veya liseyi ikmal ettikten son
ra muallim kurslarından da vesika alınış veya Orta muallim 
mektebi pedagoji sınıfmı ikmal etmiş veya Avrupa<la ilk ted-

Hali tasfiy«le bulunan 

MUDANYA - BURSA 
DEMİRYOL ANONİM ŞİRKETi 

Şirketin taksim c<lileeek mevcu
datmdan bu kere tevzi ooilecek(250 
iki yüz elli) Fransız Frangını his
sedarların hisse senetlerini bilibra> 
daıngalatarak kabzeylemek üzre K 
Evvelin birinci gününden itibaren 
zirde muharrer Bankalardan birine 
mUracaatları ilin olunur: 

A Kadeni, morfin, apomorfin, narsen v.a. 
Diyonin, Herain, asetat, lt.loridrat, fosfat v.a 

823 Kokajn ve emlfilıı 

2 
4 
1 

2 
8 risat için pedagoji tahsil etmiş bulunanlardan Fa-ansızça veya 

1 - Brüksel<ie Ransenyeman so
kağında 91 numeroda BANK EN. 
DUSTRİEL BELJ (mukaddem E. 
L. J. Ampcn) banlı:as"!a; 

824 spartein ve emlfilıı 
825 Astropin ve emJahı 
b26 Hoıı:ıatropin ve emiah. 
827 Pilakarpin ve emlibı 
8Z8 Pclletiyo:ı:in ve emlahı 
830 Eınetin ve emlahı 
831 Ergotin ve emlA!u 
832 Hidrastin ve hidraatinin ve bunların cmWu 
83a Akonitin ve emliihı 
834 striknin ve eınlahı • 

A - Gliaerofoefat 

Giremez 
Giremez 
Giremez 

1 Alman~a veya İngilizçe veya İtalyanca lisanlarına aşina ve bu 

o 1 
o 1 

Giremez 
Gireme.ı 
Gıremez 
Giremez 

o 1 
Gircmea 

lisandaki malfunatı vasi beş ilk tedrisat müfettişliğine ihtiyaç 
vardır. Tayin olunanlar İstanbulda Ekalliyet ve Ecnebi rm,k. 

teplerin.de teftiş ve kitap tetkiki vazüesile mükellef tutulacak
tır. Kendilerine men'şe ve kidemi nazarı itibare almarak barem 
kanunu mücibince verilecek maaştan başka makam ücreti ve 
devril teftiş harcırahı da verilecektir. Talip olanlann İstaı:ıbul
da Husıusi ve Ecnebi mektepler Müfettişliğine müracaat et
meleri ilan olunur. (3985) 

Z - Pariste Lizbon 1ı0kağında 

50 mıınttoda Bank PARİZİYEN 
pur Lindüstri Bankasına; 

3 - İatanbulda Galatada BA,'lK 
FRANSEZ DE PAY! DORYAN 
(Mcmaliki Şarkiye Fransız Banka· 
aı) 

.Am-Orti olan bisııeler ile mücui· 
sin hisseleri bu tevziata dahil değil 
dir. 



3 üncü Kolordu 
ilanları 

K. O. ve Birinı:i Fırka hay
vanatmın ihtiyocı için saman 
ayrı ayrı şartnamelerle ıpazar

lrkla alınacaktır. İhalesi 28-11-
931 tarih cumartesi günü saat 
l4 te kıomisyonumuzda yapıla
:aktır. Ta.liıplerin şartnameyi 
almak için her gün ve ihaleye 
iştirak edeceklerin de yevmi 
ınuayyen<k komisyonumuza 
müracaatları. (585) (3995) 

* * * 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için 

dört kalem sebzeye !kapalı zarf 
la verilen fiat pahalı görüldü
ğünden pazarlıkla ahnaca1ctır. 

Taliplerin şartnameyi almak 
üzere her gün ve ihaleye işti
rak etmek üzere yevmi muay
yende komisyonumuza müra
caatları. (584) (3994) 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan: Mükaddema Sirkeci Yel
kenci lıa.nmda 8 numeroda icrayi ti 
taret etmekteyken halen nerede ol
duğu blllu:namayan A. DERVİŞ 
Beye. 

Almanyada mükim ve bu i§ten 
dolayi İstanbul Türkiye hanında 

26-30 numcroda avukatı Ferit Da
Yıtt Beyin yazıhanesini ikametgah 
göstere-.ı (Bruna Knolboh) firması 

tarafrndan çekilipterafmızdan kabul 
•dilmiş bulunan 15-8-930 tarihli ve 
15-12-931 vadeli 1435 RM. tutarı o
lan 74620 kuruşun vade tarihinden 
İtibaren yüzde 5 faizi protesto ve 
İcra masraflarile 75 lira avukatlık 
Ücretile birlikte Poliçe ve emre 
ınuharrer sen.et üzerine vak! takip 
talebine mebni tanzim kılman ödc
tne emri ikametgabınızın ve mahal
li meşgalcnizin meçhuliyeti itibari
le tebliğ edilemediğinden bir ay üç 
gün müddetle ilanen tebliğat lçra
•ına karar verilmiştir. Tarihi ilan
dan itibaren bir ay üç gün zarfında 
931 - 3501 numcroauyla dairemize 
biJmüreceat itirazınızı şifahen veya 
yazıile bi!dirmodiğiniz taktirde 
ınüddeti mezkO.renin hitamından 

sonra itiraz edilmediğinden bahis
le alacaklıya mahswı ödeme emri
nin tebliğ olunacağı ve bu suretle 
iffasr:ı?:ra gidileee"i malilınunuz ol 
nıak ve po.liçc v.e emre muharrer ae-
net yoluyla vaki takibe ait ödeme 
eınri tebliği makamma kaiın bulun· 
ınak üzere ilanen tebliği keyfiyet 
olunur. 

lstanbut ikinci icra Memurtuğun 
dan: Mukaddema Sirkeci Yelkenci 
hanında icrayi ticaret etmekte i
ken halen nerede olduğu bulunama
yan H. M. Cemil firmasına. 

Almanyada mükim ve bu i!jden 
dolayi İstanbul Türkiye hanında 
26-30 numecoda avukatı Ferit Da
vut heyin yazıhanesini iliametgfth 
gösteren (l3ru

0

no Knolboh) firması 
tarafmdan çekilip tarafınızdan ka
Lul edilmiş bulunan 24-10-930 ve 
S-12-931 tarihli ve 1-4-931. 1-6-931 
1-8-931 vadeli 1550,30 R. M. tutan 
olan 1225,23 kuruşun vade tarihin
den itibaren yüzde 5 faizi protesto 
Ve icra maaraflarile 110 lira avukat 
hk ücretile birlikte Poliçe v.e emre 
ınuharrer acnet üzerine vak! takip 
talebine mebni tanzim kılınan öde-
me emri ikamctgihınızın ve mahal .. 
li meşgaleniıııin meçhuliyeti itiba
rile te.bliğ edileme.diğlnden bir ay 
Uç gün müddetle il.ftnen tebliğat ie
rasına karar Teeilmi,tir. Tarihi il.ftn 
dan itibaren bir ay üç gün zarfın
da 931 - 3307 numerosu ile dairemi
ıe bilmüreceat itirazınızı şifahen 
~ya yazıile bildirmediğiniz taktir
de müddeti mezkurenin hitamından 
sonra itiraz .edilmediğinden bahisle 
alacaklıya mahs.us ödeme emrinin 
tebliğ .,ıunacağı ve bu suretle iffi
ıınıza gidileceği malumunuz olmak 
Ve poliçe ve emre muharrer 9Cl1Ct 
Yoluyla vak! takibe ait ödeme emri 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 25 TEŞRiNiSANi 1931 

Osmanlı Bankası 
Jl Ağustos 1931 . tarihindeki mali vaziyeti 

MEVCUDAT VE MATLÜBAT 

Hisse senetlerinin tesviyesi talep edilmemiş 
olan kısmı 

Kasada ve Bankalarda mevcut nukut 
Kısa vadeli avaınsla.r ve röporlac 
Tahsil olunacak senetler 
Cüzdan.da mevcut KıymetleC' 
Borçlu hesabı cari~er 
Rehin mukabilinde avanslar 
Kabul tarikile borçlular 
Gayri menkul mallar ve moıbiliya 
Müteferrik 

DUYUNA'i' 

Sermaye 
•Nizamnamei dahili mücibince ifraz edilen 

ihtiyat akçesi 
Mevkii te<laVulde bulunan banlmotlac 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli 

senetlec 
Alacaklı hesabı cariler 
Vadeli bonolar ve hesabı cariltt 
Kaıbuller 

Müteferrik 

ister/in Sh. P. 

S.000.000 - -
3.193.600 4 5 

714.278 2 3 
4. 982.842 9 3 
1.871.673 12 11 
4.884.122 2 8 
1.489.886 1 11 
1.038.168 12 9 

691.680 17 7 
105.424 17 4 

23.971.677 1 1 

ister/in Sh. P. 
10.000.000 - -

1.250.000 - -
366.595 9 1 

242.096 1 6 
1.237.162 2 4 
1.679.763 6 4 
1.038.168 l2 9 

157.891 9 1 

23.971.677 1 1 

Umumi Müdür Muavini 
A. H. REİD 

Kuyuda muvafık olduğu tasdik otunur 
Muhasebe Şefi ve ikinci Müdür 

E. HODLER 
Umumi Müdür 

DE SORBİER DE POUGNADORESSE 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Lutfiye Hanımın 5596 ikraz numaralı borç ııenedi mucı

bince istikraz eylediği meblağ mukabilind·e Sandığımız namına 
merlrun butunan Kasımpaşada Kulaksıza:l:mıet kaptan mahalle
sinde tekke sokağında 4 eski 3 ve yeni 7 nuınru-alr seksen arşın 
arııa üzerinde alhşap üç katta~ oda, rki sofa, bir çini evaltı bir 
mutfak bir kuyu bir ıkömürlük ve yetmiş arşın bahçeyi havi bi.r 
hanenin tamamı vadesi hitamında •borcun ödenmemesi hasebi
le müzayedeye çı:karrlaraık beş yüz elli lira !bedel mükaıbilinde 

müşterisi H. Hamdi Bey namına kat'l kararı çekilmiş ise de 
mümaileyh meikur haneyi teferrüğdan imtina eylediğin.den 

yirmi gün müddetle tekrar müzayedeye çtkarrlmrş ve 14 K.evel 
931 tal'ihine müsadif Pazartesi günü saat on beş buçukta kat'i 
ihalesinin yapılması mükarrer bulunmuş olduğundan talip olan
la:rnı me:ııkur tarihte Sandrk İdaresine müracaat eylemeleri lü
zumu ilan olunur. 

Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Derviş Avni &yin 4076 ikraz numaralı borç ıSene<li mücibin 

ce istikraz eylediği meblağ mükabilinde Sandığımız namına 
merhun bulıman Çengelköyünde eski Jkıkarderesi ve yeni Ça
kaldağı sokağında eski 9 ve yeni 2 numaralı ve yüz .kırit arşın 
arsa üzerinde ahşap ilci katta biri sandlk odası olmak üzere beş 

Vapur Mücehhizi NAiM BEY 
İstanbul-İzmir veİzmir-İstanbul ara 
sında muntazam seri haftalık posta. 

Adnan lüks vapuru 26 Teşrini
sani perşembe günü saat 17 de Ga
lata rıhtrmrndan hareketle 1 inci 2 
inci arnıf ve yataklı üçüncü sınıf 
yokuları kabul ederek doğru İzmi
re hareket edecektir. 

Seyahat müddeti 20 eaattir. Büyük 
otellerdeki her türlü <:Sbabı istira
hat mevcuttur. 

Tafsilat için Galata Site Franscz 
No. 13 de idin Şarl Şuma acentası
na müracaat. Tel. B. O. 1041. 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapurları 

Lüks ve seri Karadeniz 
Postası 

Bülent v APur<u 
25 Teş-ç b 
rinisani arşam a 

günü akşam saat 18 de 
Siııkeci rıhtımından hare
ketle (Zonguldak, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Ordu, Gi
l'eson, Vakfrkebir, Trabzon 
Rize ve Mapavri) ye azi
met ve avdet edecektir. 

Yük ve yolcu için Sirke
cide Vezir iskelesi sokak 
karijısmda No. 61 acentası
na müracaat. Tel. 21037. 

KARADEN1Z 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 25 T. sani 

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

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındakı 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 

TA VlL ZADE Vapurları 
AYVALIK POSTASI 

Selamet 
vapuru her 
Perşembe 

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

Yolcu bileti vapurda da ve 
rilir. Adres: Yemişte Tavilza
de biraderler. Telefon: İst. 
2210. 

oda, bir sofa, bir taşlık, biT mutfak ve lbir ahrr bahçede tulun- D. ANAGNOSTOPOULO 
balı ibir kuyu ve bin dört yüz altmış arşın !bahçeyi havi lbir ha- ve c. s!SK1Dt 
nenin tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi hasebile Yunan vapur şirketi 
müzayedeye çıkarrlara'k dört yüz lira bedel mükabilinde müşte- PlRE-MARSlL YA 
risi H. Hamdi Bey namına kat'i•kararı çekilmiş ise de miimai- için seri ve doğru posta. 
leytı mezkQr haneyi tefenıığdan imtina eylediğin.den yirmi gün J ( ANDROS) Lüks v.ıpuru 26 

müddetle tek<rar müzayedeye çıkarılmış ve 14 K. Eıvvel 1931 teşrinisani perşembe günü 10 da 
ta "h' .. d'f p rt · ·· .. t b b ukta :k t'' 'h Galata rıhtı:nından ha.eketle her 

- EJll __ .ıcr,. __ 
Dünyanın en hassas en dakik ve ayda 
bir dakika bile farketmeyen saati olup 
15 sene için taahhüdüdür, 1929 senesi 
Barselon beynelmilel meşherinde birin-

ciliği kazanmıştır. 
Fiatların ehveniyeti ve saatlerin zarafeti 
bilhassa diğer markaların fevkindedir. 

Türkiye İçin umumi deposu: 

VAHE ÜTÜCIYAN 
lstanbul: Sultan Hamam, No 32 .. 

It:t:ilıad.I ~illi 
TÜRK SlGORT A ŞiRKETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesı 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu- 2003 

Harik Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜN YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Bey.oğlu 2002. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
ı u an -.-

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir; 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 
rı ıne mu.sa ı aza esı gunu saa on eş uç · a ı ı a- sınıf yolcu ve .,yayı ticariye alarak 

lesinin yapılması mükarrer bulunmuş olduğundan talip olanla- (PİRE ve MARSİLYAYA) gide- • 
rın mezkur tarihte Sandlk İdaresine müracaat eylemeleri lü- cektir. Azimet ve avdet biletlerinde ( TURKIYE İŞ BANKASI) zumu ilan olunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
50.000 adet meşe yol ve 960 atlet meşe makas tcaveı:'li ka

palı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 12-12-931 tarihinde cmnartesi günü saat 15 te 

Anlı:arada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasaya 
iştirak edeceklerin te!klif me!ktuplamıı: ve muvakkat teminatla
rını ayni günde saat on dört buçıığa kadar münakasa komi
syonu Riyasetine vermeleri lazımdr. Taliplerin ticaret odala
rında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şart
namelerini iki lira mii'kabilinde Anlkarada Nafia V ekfileti İn
şaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlüğün

den tedarik edebilirler. (3933) 

azami te.nzilit. 
Umumi acentatarı: Galatada Çi

nili Rıhtım Hamnd• D. Anagnosto-1 
poulo ve C. Siskidi. Tef. B. O. 2612 

Galata ve Beyoğlu Tali acem:aları: · 
Bütün seyahat acentalıklarrdır. 

Devlei: Demiryolları idaresa ilanları 

'--------------------------------------------------515 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin ıkapalı zarfla münakasası 
9 birinci kiinun 931 çarşamba günü 6aat 14 te idare merkezinde 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznesinde beşer 
liraya satılmatka olan şartnamelerde yazılıdır. (3909) 

Devlet Demiryollarr için 6000 adet zahire çuvalı satın alı

nacaktır. Pazarlık 26-11-931 Perşembe günü saat 11 de yapıla
caktır. Talip olanların Haydarpaşa Mağazasına mücacaatları 

tebliği makamına kaim buluıımtk 1---------------------------
Üzerc ilanen tebliği keyfiyet olu-

Üsküdar Tapu Ba~memflrfuğun

dan: Madam Hirisoni'nin Sakit Ha
nedan azasından Seniha Hanım 
z.immc.tindeki alacağının temini is
tifası zımnında mahcuz bulunan 
Üsküdar'da Altuni Zade Mahalle
sinde Koşu Yolu caddesinde 46 nu
maralı sırf mülk Köşk ve Urla bil
müzayedc 550 Jira bedeUe İstanbul 
Evkaf Müdiriyeti uhtesindc i~i 
katiyesi yapılmq oldu~und.an mü
maileyhi tesdliyenin icrası İstan

bul Dördüncü İcra memurun..., 24-
6-931 tarih 427 numaralı tezkcresile 
i!'ar kdınmı!Ur. MahaUi mczkOre 
ait bu yerin tapu kaydi bulunama
mış olduğundan senetsiz tasarrüf 
hakkmdaki ahk!ma tevfikan tahki-

ilan olunur. ( 4062). 

nur. 

Askeri fabrika· 
lar ilanları 

23-12-931 tarihinde kapalı 

zarfla münaokasası icra edile
cek olan 21 kalem ateş tuğla

sı şartnamesinde bazı tadilat 
Yapılacağından muamelesi ip
tal edilmiştir. Yeni şartname 
dahilinde ayrıca ilan edilece
ği ilan olunur.(4015) 

Tülün in~isarı umumi uıüdürlOf ~oden: 
1.- 300 kilo Asit Fini:k 

300 metre Bez Hıortum: Nümuneai vardır 
1.0 Çift Otomatik Rakor 
25 adet kıl badana fırçası 

2.- 20 adet yüz kiloluk toplu el kan.tan 
3.-- 9 adet iki yüz 1kilolıik düşen marka Fransız Baskülü 

Pazarlrkla alınacak mezkur malzemeyi vermek istiyenlerin 
12-12-931 cumartesi günü saat 10,30 da lbirind leva:tım için (25) 
ikinci ve üçüncü kalemler için (45) lira teminat akçesini hami
len İstanıbulda Başmüdiriyeti binasında Mübavaat Komisvonu
n1 müracatları. (3982) 

1 kat icra etmek üzre tarih ilanından 
itibaren bir ay sonra mahalline tapu 
memuru izam kılınacaktır. Bu ye
rin rasarrufile alakası olan varaa bu 
müddet zarfmda tesarruf vesikala
rile birlikte 1649 931 muamel nu
mara.sile Üsküdar Tapu İdaresine 
veyahut yevmi muayyencde hazır 
bulunacak memura müracaatları lü
zumu ilan ol.unur. 

Darülfünun mübayaat komisyonu 
(iyasetinden: 

DarüHünnn müstahdemini için yalnız kumaşı idareden ve
rilmek şartile şartnamesi mücibince 170 ilii 200 takım maa şap
ka elbise, palto, manto imal ettirilecektir. Kullanılacak harcı 

KomiS)l'onda mevcut nümunesine göre olmak ve daire dahilin
de tefrik edilmiş olan mahalde imal edilmek üzere pazarlrkla 
"talibine ihale edileceğinden talip olanların Teşrinisaninin (25) 
inci çarşamba günü saat on beşte yüzde yedi buçuk teminatı 
muvakkate akçelerile birlikte Mülga Harl:ıiye binasında Darül
fünun Mübayaat Komtsyonuna müraıeaatlan ilan olunur.(4050) 

7 

ıo Sani~ede 
cepten 

~azihane~e 
ve ~azıhan· 

eden 
cebe 

Bsı i/,,i 111111Hısımat 
Jt>Tmz Ptırlttr Duofo/J 

J. ~artltr I 
Bir P•rkcı Duolrıld 

uun alukcn hakibuc UU 
kalem almıf o1\1Joctunuz. 
Filhakika, tuyik dilf· 
metini f'C depoyu muha
rua eden. ldlcGk .omunu 1 
çıkarıp onunun ,erlne 
•ivri lnsm.1 il&"e euiainiz 
takdirde Park.er, ıo aani
yedc yazıhanedeki 7erini 
ııaaı ctm<ee buudu. V < 
aksi ameliye yapıldluda 
derhal bir ap kalemi 
teklini a.tir, itte b~ muu.af 
hizmetleri yalni• 
P AJUCER aörcbillr 

Bu /taltm bajdimıağot 
liirii,,, luılmııd•n 1"%ar 

29 tmti,..-u vC 47 
ıckemmü.llta mu.har olan 
yealne kalan Parkcr 
Dubfold'du.r. M 8 re k· 
kcbiR aynen \re rnunta
umen. Jelmcai kalemin 
ıahmettızcc )'Urnatıtnı 
ıe.min cdtt. 

Lı.• 17.50 
,, 1s.oo 
,, 12.so 
,. 12.SO 

'Parlcer 
Duofold 

G.Dtehnann11Bill 
Sultan f./amrnalı 

mu.ssarl<zt ilan 13/15 
~ 

~ ~~~~.'!~ -~\ . 
MnklMW .... , .......... .. 
nt ,._ ......... , ..... ..,... __ ... _.. .... 
~.: :..-.Ji:= ............ ~ 

Bwa', ar1 G p 1• ....... , 'a 
....... 0 .... 

ilan 
İstanbul Elektrik, Tramva1 

ve Tünel Şirketleri ile İstan· 
bul ve Kadıköy havagazı Şir

ketleri v~ Tesisatı Elektrikiye 
Şirketi, elyevm ve oldukça u
zım bir müddet için münhal 
hiç bir memuriyetleri bulun· 
madığmr ilan v-e hiç bir netice 
verilemeyecek olan Şizmet ta• 
lebinden sarfı nazar olwıması
nı bilhassa rica ederler. 

Binaenaleyh müstedilere 
alikıadar olan hayırhah z 
vattan gelen tavsiyename v 
teşebbüsler hakkında dahi key; 
fiyet aynıdır. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

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

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdırlar. 

S İnci icra memurluğundaıı. 
Mahcuz "l" adet At ve iki adet İ
nek 2-12-931 tadhine rnüsadif Çar
şamba günü "8at 9 dan itibaren Ye
niköyde Vapur iskelesi meydanın· 
da satılacafı ilin olu.nur. 
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MOBiL YA ve KARYOLA ~~~:~p~~· 
arzusunda Asri mobilya mağazasının Salonlarım zd ı her keseye elverişli siyah lake ve bronz karyolaların envaı salon Y 

İsta"lbulda salonlanm gezmeden mu· salamanje ~e kübik yatak odalannın müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş isto 
yokuşunda bayaatta bulunmayımz. file, tül ve keten perdeleriB-mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.240 

Perltfz 11apmadan.- ll~c 

•imadan ve ıoruımadan 

•11nı zamandıt mUzlc ltare
lr•ttıtn iri lto$ ve ucuz bir 
idman ile vucut 9Uzelllğlne 
nan oımall. IS1E: 

AEG MASAJ MOTORO 
NON SIAAI. 

rler gün ııapaca:tınız fO 
dakikalık masaj ile en bü
ttük sıhhi nimetlere mazhar 
olacaksınız. Sıhhatiniz da
ha illi olacak ve bir cok 
hastalıkların önünü almı$ 
bulunacaksınız. Luzumsuz 
semen masa; mötörU sare
sin!1e k:imilen izale edile
bileceği gibi adelat gergin· 
le$ek ve daimi bir zindeğl 
ile tta$amaktan zevk ala-

caksınız. 

,h\ fü~ TÜR.K AN<?NIM ELEKT~IK 
~~~ ŞiRKETi UMUMIYESI 

Nafia Fen Mektebi Mubayaa Ko
misyonundan: 

Talebe ve müstahdimin 
elbise ve palto münakasası 

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

Geli~olu Jan~arına ~atın alma tomisJonun~eu: 
Müddet 
Bir ay 

Münakasaya vaz'ı 
15 - 2.Teş.931 

ihale tarihi ve günü 
15 - 1.Kan.931 salı 

Nevi 
Sığır eti 

1 - Geliboluda 11 numaı-alı jandarma mektebi efradmm ta

rihi ihaleden Ağustos 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sı

ğır eti yukarda yazılı tarihten itibaren bir ay müddetle kapalı 

zarfla münakasaya vazolımınuştur. 

2 - İşbu sığır etinin ihalesi yUkarda yazılı gün ve tarihte 

zevali saat 14 te Gelibolu maliye dairesinde icra edileceğinden 

ihaleden evvel Geliboluda jandanna mektebi kumandanlığına 

müracaat eden taliplere şartnameler verilecektir. 

3 - Münakasaya iştıirak edecek taliplerin verecekleri tek

lifnameler, şartnamedeki şerait dahilinde verilecek iiat yazı 

ve rakamla, okunabilmesi için açrk yazılacaıJctır. 

4 - Bedeli muhammenin yüzde 7,5 teminatı muvaldtatesi 

sandtk mak!buzu veya hükfunetçe maruf ıbanka mektubu, kıy

meti muharreıresi üzerinden istilcrazı dahili tahvilatile borsa 

fiatmdan yüzde 10 noksanile sair esham ve tahvilat teklifname 

ile birlikte iokinci bir zarfa konarak komisyona birce makbuz 

mukabilinde verilecektir. (3932). 

Şaşılacak 

şey mi 7 

"ASPiRiN,, in so~k algınlığınıı'i çar
çabuk önüne geçmesi hiç de hayret 
edilecek bir ;ıey değildir. Bilakis gayet 
tabiidir. "ASPiRiN., gibi~ salibinl 
~ıyan bir müstahzar mutlaka mües
•sir olmalıdır. 
1Siz de aynı fikirde değil misiniz 11 

Istanbul Deniz Levazımı 
Satın alma 

Komisyonundan 
23000 metre efrat elbiseliği keten kirpas: Kapalı zarfla müna
kasası: 2&-11-931 perşembe günü saat 10,5 da. 

Yukarda miktarı yazılı kumaşın hizasındaki gün ve saatte 
kapalı zarf usulü ile münakasası icra olunacağından şartname
sini ögrmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin müna
kasa gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazımı Satmalma 
Komisyonuna müracaatları. (3580). 

Evrakı matbua 
münakasası 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa llluıhasebei hususiye ve encümeni vilayet daireleri

nin 57 kalem defter ve sair evrakının (kağıdı aynen idareden 
verilmelk üzere) nümune ve şartnamesi dairesinde tab'ı (2122) 
lira (22) kuruş bedeli muhammen üzerinden kanunuevvelin 
ikinci çarşamba günü saat ona kadar müddelte münakasaya 
çılkarılmıştır. Fazla tafsilat almak iıstiyenlerin vilayet muhase 
bei hususiye müdürlüğüne müracaatları. (3857). 

Zonguldak sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Ereğli, Bartın, Safranbolu memleket hastanelerine muktazi 
ve listesi Vilayet Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde 
me~t (109) ·kalem alat ve edevatı tııbbiye münakasaya ko
nulmuştur. 8-12-931 tarihinde ihale olunacağından taliplerin 
teminat mektu:bile Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (3928). 1 

... 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umunı 

müdürlüğünden: 
Doktor ALI VAHİT ~--·j Memurin ve müstahdemin için mubayaa edilecek 230 adet . 

Y 1 L D 1 Z muşambanın fiatı haddi itidalde görülemediğinden aleni mü
nakasa suretile mubayaası 28 T. Sani 931 tarihine müsadif Cu
martesi günü saat 14 olarak talik edilmiştir. Taliplerin şartna-ç O C U K U N U meleri görmek üzere Galatada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezi Levazım Memurluğuna müracaatları Han olunur. 

Çok be ler. Çünkü madeni maddeleri, fosforu, vitamini, çoktur.Meme- 1 (3984). 
deki çocuklar için yeğane bir gidadır. İçindeki tarifeyi dikkatle ı 

okuyunuz. 1 Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 
Deposu: Hasan ecza deposudur, 1 

~i!!l~ 1 Bir adet mavnanın tamiri: 10 Kanunevvc.l 931 tarihine müsadif per-

i gemoe S. 14,S ta açık münakasa ile. 
Zaııyeı.i UIULm ye, iş.ehasızlıı< ve kuvvet~•Z•lk haıauııda Yukarda cinsi yazılı bir adet mavnanın hizasında gösterilen glin ve 

büyük faide ve tesiri görülen saatte açık mUnakasa ile münakasası i<:ra olunacağından şartnamesini j 

F Q S F A T L ı görmek istiyenLerin her glin ve tamiratı yapmak istiyenlcrin münkasa 
gün ve saatinde Kasımpaşada cami altında Bahriye Sevkiyat müdiriyetin-

Ş ARK MALT de teşekkill edecek komisyona müracaatları (3897) 

H U L A S A 
5 1 

Istanbul Deniz Levazım satınalma 

Istanbul Baytar Müdiriyet\nden: 
İktisat Vekaleti namına mübayaa olunacak yetmiş ila 

yüz adet tek kollu emaskülatörün 25·11-931 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat on beşte Defterdarlıkta mahalli mahsu

sunda ihale edileceğinden talip olanların şartnameyi görmek 

üzere Baytar Müdiriyetine müracaatları ilan olunur. (3606). 

Komisyonundan: 
46322 iklo ekmek pazarlıkla ihalesi 26 ikinci teşrin 931 per

şembe günü saat 13 te. 
Deniz harp mektebi ve lise talebesi ve efradı için yukarıda 

mikdarı yazılı ekmeğin 19-11-931 perşembe günü saat 13,5 ta 
ioca kılman açrk münakasasma hiç bir talip zuhuır etmediğinden 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştİT. Hizasındaki gün ve sa
attte pazarltkla ihalesi icra olunacağından vennek istiyeıılerin 
mezkur tarihte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları (3983) 

HEREKE MENSUCAT F ABRIKALARI 

Toptan Satış Mağazası 
Her çeşitten erkek kostümlükler ve paltoluklar 

Mektepler ve müessesat için sureti mahsusada ihzar olunmuş kumaşlar 
Kabrcıoğlu Han No. 40 Telgraf adresi: lstanbul Hereke Tel. 21639 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi 
Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 

gazeteler için bilumum resmi daireler 
i!anlannı kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
·Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

ıs·ı ANBUL 11 HALAT GUMRUGU MODIRI Y.l:.TINOEN: 
Adet Cinsi Marka No. Cinsi eşya Kilo Gram 

7 Sandık 11502 00 Konsol dolap ve eşyayı zatiye 568 00 
1 

" 
OLC 13 Çay 16 00 

1 
" 

DC 00 Gramofon plakı 10 00 
4 " 

adres 00 Alçı mamulatı 1007 00 
3 " 

MKZ 51,53,55 Ağaç sandalya 386 o 
1 

" 
MAB 6705 Yün mensucat 15 00 

1 
" 

FE 10 Sabun 68 ()() 

5 " 
adres 00 Kauççuk mahlülü ve makine yağı 350 00 

5 Çuval ZF 4237/4241 Delkistirin 275 00 
1 Sandık sco 10864 Gayn mamul gursak 85 00 
1 " 

ASFO Pencere camı 50 00 
5 " 

CAO Biley taşı 2600 ()() 

50 adet 
1 Balya SMC 39 Ayrtkotu 190 ()() 

26 /kutu Ka!hve nüınunelerl 16 500 
4 balya CE 1/4 Şaplı kösele 429 00 
1 Sandık adres 9193 Fermejüp 45 00 
1 

" 
FSS 1/610 Makara sarılı zamklı kağıt! 290 00 

1 " 
EK o Otomobil aksamı 30 00 

1 " 
Lavha teneke 50 00 

27 " 
M C Ç Haş<ırat itlafına mahsus müstah-

zerat 3866 00 
1 .. adres Mayı tabbi vazelin 30 00 

8 " " 
2122/2129 Telefon Makinesi 622 00 

1 Balya İH 199 Fanilalı pamuk mensacat 178 00 
40 san<iEk AR 637/676 Ecza bermudbi tesbit 

1 
" 

RÇ 1 Çimento mamulatı 58 00 
1 

" 
adres 5481 Muşamba tekerlek kılıfı 90 00 

3 
" 

AD 1/3 Ecza 59 00 
8 Fıçı ZF Ecza 00 

20 .. KO Ecza 

7 Çuval MZ Çekirdek kakao 550 00 
1 Sandık HM 92~ Bisiklet aksamı 147 00 

13 .. HYF Kalem ucu 845 gümrüksüı 

satılacaktır. 

298 kap Zaharin 6600 00 tıransit 

satılacakur. 

Balada yazılı 43 kalem eşya 9-12-931 çarşamba gününden itibaren İstanbul İthalat ·· 
rüğü satış aınıbarm<ia bilmüzayede satılacağı ilan olunur.(3910) 

Unutmayınız ki: Yeni 

semeresıaır. 

.. ----- Sultan Hamamında kain 

N. .BROD MIBT~ Mtl8l 
Kumaş Ticarethanesi 

İthalattaki tahdidata rağmen fiatlarnı.da hiç bi-r zammiyat 
, 1 .... T)T1.....,-::1nr<Ymı m11htf"'rf"JT"r\ mü~terilerine ar?. evl~r. 

Ecnebi malı celbeden ticarethanelerin fiat
lara 10% ve daha fazla zammettikleri gö
rülüyor. Fabrikamız yerli aarfiyab karşı· 
layabilecek vechile imalabnı tezyit etm'ştir. 

N. G. A KORDON ve her nevi 
İZOLE TELLER ve KABLOLAR 
için katalog fiatlanmız muhafaza ediliyor. Fazla mıktar 
ve peşin aiparife mukabil tenzillbmız bakidir. 

İstanbul KAUÇUK ve KABLO ~~~~; 

1 ~~ :e ~:v~!:!!ı~~e 
vihanesi. Karaköy, büyük mahall• 
d yanında 34 . 

KALKOLEOl 
~ 
~ 
~ 
j'ıl 

Bahkyağı Hulasası 
VIT AMiN A. B. D. li 

hazmı kolay ve kokusuz-'uı'• 

.--Kiralık-
Maçkanm en milferrah apar' 

manlarm.dım olan modem apar! 
mamnda azimet dolayı'Bilc bİ 
kat muvafık şeraitle •tele ~i 
ralıktır; Müracaat: 

Ist. Posta kutusu 
251 

r DoKtor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal cad· 

desi Büyük Parmak kıı· 
pu, Afrika hanına bitişi~ 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 - 18. 

l\'ULLi r .ı:.' ıvıA' o~' 


