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Alacağına 
Şahin ... 'ismet Paşa bir. otomobil . kazası geçirdi 
Fransız Başvekili M. Lava!' 

iıı Amerika seyahatinde kazan
dığı muvaffakıyetlerden biri de 
tıu:nirat meselesinin Y oung pl&
ııı çerçevesm içinde halli nokta
'' idi. Bu plana göre, Almanya, ı 
tamirat bedelinin tediyesinde 
llıüşkülata maruz kalırsa, ala
caklı devletlere müracaat ede
eek, onlar da plan dairesiıııde 
bir takım tedbirlerin alınmaıı
ııa müsaade edeceklerdi. 

M. Laval'in Fransaya avde
tinden sonra Almanlarla Fran
gızlar arasında bu meselelerin 
halli için başlayan müzakere 
garip ve bizim için de ibretle ta 
kip edilecek bir cereyan aldı. 
Alınanyanm iki nevi borcu 

9ardır: 1 - Hususi borçları kiı 
başlıca alacaklılar lngiliz ve 
Amerika bankalarıdır. 2-Ta
ınirat borcu ki başlıca alcaklı 
Fransadır. Hususi borçların şu 
bat sonunda tediye edilmesi la
:tımdır. Diğer taraftan Hoover 
projesinin tecil müddeti tem
ınuz 1932 de hitam bulacağmr 
dan, bu tarihten itibaren Al
ınanyanın tamirat bedelini te
diyeye başlaması lazım gelmek 
tedir. Almanya, bunların her 
ikisini de tediye edemiyeceğin
den hangisinin hangisine tak
dim edilmesi meselesi mevzuu 
bahsolmuştur. 

Devletlerin hususi eşhasa ve 
ınüesseselere olan borçlan mı, 
Yoksa devletlerin devletlere o
lan borçları mı mukaddemdir?. 
Hukuk noktasından iki nevi 
borç arasında bir fark olma
ınak lazım gelmekle beraber, 
bizim anladığımıza göre, şimdi 
ye kadar F ransızlarm noktai 
llazarlan, hususi borçların evle 
Vİıyeti merkezinde idi. Fransız
lar bu nevi borçlara adeta bir 
kudsiyet izafe etmişlerdi. Lo
:ı:an mü:ı:akereleri esnıuıında 
ve Lozan sulbünden sonra da, 
kendilerinin diğer devletlere o
lan vereceklerini tediye etmek 
istemediklerini ber söyledikçe, 
bize diyorlardı ki: 

- Fakat bizim borçlarımız, 
devletin devlete olan borcudur. 
Bunlar nihayet siyasi alacak 
verecek meseleleridir. Halbuki 
sizin borçlarınız, hususi eşhasa 
dır. Bunlar mukaddestir. 
Şimdi kemali hayretle görü

yoruz ki, aynı Fransızlar, Al
manya ile yaptıkları son müza
kerelerde tamamile bunun zıd
dı olan bir nazariyeyi müdafaa 
etmektedirler.. Hususi borçla
nn, kazanç maksadile yapılmış 
ikrazattan ibaret olduğunu, bi
naenaleyh bu ikrazları yapan
ların, kazanç yerine zarar da e
debileceklerini, halbuki tamirat 
horçlarının muahedeye istinat 
ettiğini ileri sürerek her ıey
den evvel tamirat borcunun te
diyesini istiyorlar • 

Hangi borçların hangisine 
takdim edileceği, ehemmiyetli 
bir siyasi mesele halini almak
tadır. Almanların Fransız nok
tai nazarını kabul etmeğe mey
lettikleri bildiriliyor. Almanlar 
dan bunun doğru olup olmadı
ğını bilmiyoruz. Herhalde doğ 
ru ise, İngiliz ve Amerikabla
nn muvafakat etmeyeceklerini 
biıldikleri için buna razı olmuş
lardır. Ve Almanya için bu, iyi 
bir siyasi tabiyedir. Mademki 
Amerikalılar muvafakat etme
yecektir; o halde borçların 
Fransız noktai nazarına göre, 
tarzı tesviyesine kendileri ne
den engel vaziyette kalsınlar? 
Çünkü Amerikanın Alman ta
mirat borçlarının, tahsilinde 
Fransaya serbestii hareket ver
mesi, bir şarta bağlı idi: Al
manyanın mali iflasına ma'hal 
Vermemek şartile... Eğer Al
manya, tamirat borçlarını tedi
ye edecektir diye, hususi borç
larını tediye edemez bir hale 
gelirse, iflas etmiş demektir 
ki, o zaman, Fransızlar tazyik 
siyasetinde tayin edilen hudu
du geçmiş olurlar. Amerikanın 
buna razı olmayacağı aşikar
dır. 

Diğer taraftan ikinci mühim 
alacaklı olan İngiltere de bu 
borçların takdimi tehiri mesele 

BUtçe encümeni 
tarafından teklif 

yeni vergi layihasında 
edilen esasları kabul 

hUkQmet 
etmistir 

r Yeni vergide Maliye ve Adliye 
encümenlerinin tadil 

teklifleri muvafık görülmedi 
Maluller istisna edilecekler 

Ankaranın pahalı hayatı nazarı dikkate alınmışbr. Buradaki vergi 
mükelleflerinin 60 liraya kadar maaş alanları da istisna edilecekler 

ANKARA, 25 (Telefonla) - Bütçe encü- ı vergi alınması esas layihaya ilave edilmiştir. 
meni bugünkü içtimamda yeni vergi layihası Diğer taraftan Maliye encümeninin 600 
üzermde tetkikatına başlamıştır. Geç vakte ka- liradan fazla maaş ve ücret alanlardan yüzde 
dar devam eden bu içtimada layihanın ana hat- 16 yerine yüzde 20 vergi alınması hakkında
lan üzerinde müzakere cereyan etmiş ve neti- ki teklifi de nazarı itibara alınmamış, bu nis
cede hükUınetin teklifindeki esasların kabulü betin yüzde 16 olarak muhafazası takarrür et· 
karargir olmuştur. miştir. 

Maliye ve Adliye encümenılerinin tadil tek- Bütçe encümeni azaları tarfmdan layihaya 
lifleri bütçe encümenince muvafık görülmemiş ilave edilmesi temennisile bazı takrirler veril
tir. Adliye encümeninin vergiden müstesna tu- miştir. Bu takrirlerin bir tanesi de malullerin 
tulan 30 lira ve ücretlerin• 50 f'l:'aya i-:~ :.,,. vergiden istisna11ıİa dairdir. Takrirler encü
dair olan teklifi verginin ihdasmda hazine nok meninin yarınkiı içtimaında müzakereye kona
tai nazarından görülen faide ile kabili telif gö- caktır. 
rülmemiş ve yalmz 30 liraya kadar (30 lira da- Encümen mazbatasını yann ikmal edecek 
hil) maaş ve ücretlerin bu vergiden istisnasına ve tabedilınek üzere matbaaya verecektir. La. 
dair olan hükUınetin teklifinin tercihi tekar- yiba cumartesi in'ikadında heyeti umumi yede 
rür etmiştir. müzakere edilecek ve bi,r kanununevvelden iti-

Ancak Ankaranm pahalı hayatı noktai naza haren mer'iyete girecektir. 
nndan buradaki vergi mükelleflerintn 60 lira- Diğer müesseselerde olduğu gibi devlet büt
ya kadar maaş ve ücret alanlarının vergiden is- çesinden maaş alanlar da kanunuevvel bidaye
tisnıaaı ve bundan sonrakiler için de, yalnız An- tinde maaşlarından ve ücretlerinden bu vergi 
karadaki mükelleflerden 60 lira tenzil edilerek yiı vermeğe başlaycaaklardır. 

Sanayiciler ve perakendecilerin Tı'caret odasında dün akdettikleri 
içtima/ardan iki intiba 

Sanayiciler ve pera
kendeciler ihtikara 

meydan vermiyorlar 
Ticaret odasındaki dünkü büyük 

içtimada buna söz verdiler 
İstanbul fabrikatörleri dün 

sabah saat 9,5 ta Ticaret Oda
sında Ticaret müşteşarı Hüsnü 
Beyin riyasetinde büyük bir iç
tima aktetmişlerdir. 

Ticaret Odasının büyük iç-

tima salonu dün sabah görülme 
miş bir manzara arzediyordu. 
Yüzlerce fabrikatör salonu dol 
durmuf, koridorlara taşıyordu. 
Memleket iktısadiyatmı koru-

(Devamr Sinci sahifede) 

sinde Fransız noktai nazarına 1 dört taraflı mücadeleye biz u
karşı vaziyet almıştır. Bazı ln- zaktan seyirci vaziyetindeyiz. 
giliz gazeteleri, hangi borcun Bu meselenin bizi alakadar e
vadesi evvel gelirse, onun tedi- den noktası, Fransızların, vak
ye edil~eai icap ettiğini söylü- tile bir noktai nazan müdafaa 
yorlar ki, hususi borçların vade ederken, şimdi hesaplarına el
si ıubatta geleoo-ğine göre, tami verince, buna tamamile zıt bir 
rat borcuna tekaddüm etmesi tez ortaya atmalarıdır ki, bu 
I~ d "h . f " 1 -azım ır. zı nıyet, maru a acagına şa-

Borçlardan hangisinin evvel, hin, vereceğine karga,, darbı 
hangisin.'n sonra tedi;,e edilme meseline tamamile uygundur. 
si lazım geldiği etrafındaki Ahmet ŞÜKRÜ 

Fakir 
Yavrular 
ilk mekteplerde bu 

kış 2500 
çocuk iaşe edilecek 

Dün V iliyette Vali muavini Faz. 
lı Beyin riyasetinde lstanbul Hilllli
Ahmeri Vilayet merkezi reisi Ali 
Paşa ve Maarif müdürü Haydar B. 
mühim bir içtima aktehni§lerdir, 

Uzun süren bu iç.timaın mevzuu
nu ilk mekteplerdeki faJıir çocukla
nn İa§eııi meselesi le§kil etmiıtir. 

Bu çocuklann vaziyetleri derin 
bir alaka ile tetkik olunarak, yar
dım §Ekiinin tevsii çareleri araıtınl
mıı ve bu çareler tesbit olunmuıtur. 

Bu it için Hilô.liabmerde muhte
lif membalardan alınmış ve alınacak 
olan 16 bin lira kadar para mevcut 
olacaktır. 

ilk mekteplerde hu sene için çok 
muhtaç talebeden iki bini iaşe edile 
bilecekse de, bunun 2500 ze çıkarıl 
masına gayret olunacaktır. 

ilk mekteplerdeki fakir çocuklara 
yvdım bundan altı sene evvel 400 
çocuğa bakmak suretile baılamıı ve 

AJj Paşa 
varidat çoğaldıkça bazı ıeneler 
6000 ne kadar çıkanlımştn-. 

Gıda tevziatma cumartesi gÜnün-

Fazlı ve Haydar Beyler 
den itibaren batlanması için tertibat 
alınmaktadır. 

Varidat bulundukça bu çocuklara 
elbise de verilmek sureti ile yardım 
edilecektir. 

Başvekil dün akşam Fındıklıda 
bir otomobil kazası geçirdi 

ismet Pş. Hz. başından hafifçe yaralanmıştır. 
Tehlike yoktur. Müsademe 

bir taksiyle olmuş ve şoför yakalanmıştır 
iki ııünden beri şehrimizde bu

lunan Başvekil ismet Pş. dün akşam 
geç vakit bir otomobil kazası geçir
mişlerdir. Kaza, çok şükür hafif geç· 

1 

miştir. Kaza etrafında gece yaphğı
mız tahkikat neticesi şudur: 

, Baıvekil Hz. akşam saat sekiz ile 
dokuz arasında otomobilile Beıiktaş' 
tan avdet ederlerken Fındıklı civa
nnda ansızın önlerine çıkan bir tak-

ı sinin sadeınesine maruz kalmışlar
dır. Mü2ademe ani olmuş ve Başve .. 
kil Pş. hafifçe başından yaralanmış· 

I !ardır. 
KRZayı müteakıp ismet Pş. Hz. 

1 derhal Tophane civanndaki bir ecza 
haneye gitmişler ve burada müdava
tı evveliyesi yapılmıştır. Aziz Baıve
kilimiz bundan sonra ikamet buyur
dukları Perapalas oteline azimet bu
yurmuşlar ve zabıta doktonı tarafın
dan muayene edilmişlerdir. 

ismet Pı. Hz. operatör Kemal 

1 
Bey tarafından da muayene edilmiş 
ve müdavatı yapılmışbr. 

\ Haber aldığımıza göre, müaa.de-

1 

me neticesinde Paşa Hz. nin başı 
bir parça dzilıniştir. Yara hafiftir. 

ı Hiç bir tehlike yoktur. Geceyi rahat 
geçinniılerdir. 

Aziz Baııvekilimize tifalar temen
ni ederiz. 

Kaza etrafında tahkikat 
Müsademe üzerine Vali Muhid. 

Dii.n akşam bir otomobil kazası geçiren 
aziz Başflekilimiz İsmet Pş. 

din Beyle polis müdürü Ali Rıza B., Tahkikat devam etmektedir. ı labara Perapalaa oteline gele-
derhal kaza nıalıallin~ gi~ıler ve :ı. :ı. :ı. rek ak ama kadar istirahat et• 
geç vakıta kadar tahkikat ıle meıgul İ t p d.. ·· ~led ş 
olmuılardır. sme aş~, un og en ev- miştir. Ve akşam saat 19 da o• 

ve! tekrar Gulhane hastahane- telden çıkarak bazı hususi ziya 
sine giderek muayene11ine de- retlerde bulunmuştur. Başveki 
vam olunmuştur. Muayene ne- limizin bugün Ankaraya avdet 
ticesinde Başvekilimizin ahvali etmeleri muhtelemldir. 
sıhhiyesinin tabii ve gayet İyi Dün Vali Bey ve Borsa ko· 
olduğu büyük bir memnuniyet miseri Adil Bey Ba,vekil tara
le görülmüştür. İsmet Paşa bi- fmdan kabul edilmişlerdir. 

Müddeiumumi muavinlerinden 
Burhaneddin B. de kaza mahalline 
giderek tahkikat y.apmıştır. 

l•met Pı. run otomobilile çarpısan 
taksinin soförii Mitat Ef. yakalan

·mışhr. Takside bulunan müıterile
rin de ifadeleri alınmı§br. 

42 senelik 
Memur 
Maliye borçlar müdürü 

tekaüt edildi 
ANKARA, 25 (Telefon) -

Maliye vekaleti muntazam borç 
lar müdürü Hilmi Bey kendi ar 
zusu ile tekaüt edilmiştir. Hil 
mi Bey Maliyenin en emektar 
ve kıymetli memurlaı;mdan idi. 
42 sene bila fasıla tekaüt ve ey 
tam muamelatında çalışmış ve 
bu sahada ihtisas sahibi olmuı 
tur. 

Yüksek iktısat 
Meclisi 

ANKARA, 25 (Telefon) -
Yüksek iktısat meclisinin birin 
ci kanunun on beşinde içtimaı 
tekarrür etmiş ve keyfiyet Mec 
lis azalarına bildirilmiştir. 

Dün .kar 
Yağdı 
Havaların birdenbire soğuması ü

zerine mahalle aralarındaki kömür
cüler kömür fiatlerini 8,5 kuruta çı
karmışlardır. Halbuki ıehrimizde 

Dün gümrükte vaziyet 
daha tabii idi 

Limana gelen limonların da 
çürümesinin önüne geçildi 

Gümrükte idhaliit faaliyeti devam ediyor .. 

Dün gÜmrüklerde son buhranlı :ııenin 7apıldığı Baımücliriyet korid0o 
günlerden sonra vaziet bir az vu- ru dün geçen günlere nazaran çok 
zuh kesbetti ve daha normal bir ha-
iP P,'İrdi. Mal idbali için tescil ve vi- (Devamı Sinci sahifede) 

stok olarak iki senelik kömür var- Q 
dır. Keza odunun çekisi de 5 liradan tomatik Telefonla Yangın Nasll 
a§llğı verilmemektedir. Yapılan bir Haber Verı"lecektı"r? 
hesaba göre lstanbulda 60 bin çeki 
odun ve 2 milyon okka kömür var- (24222) numarayı bulunuz ve yangının na-ede olduğunu 
dır. Belediye odun ve kömür ihtika. k 
nna man; olacaktır. ı endi telefon numaranız ile beraber söyleyiniz. Fakat bu nu-

Soğuklar devam etmektedir. Dün marayı yangının nerede olduğunu sormak gibi başka sebep-
öğle üzeri ıebre ve civara sulu kar 1 !erle işgal etmeyiniz, diğer yangınların haber verilmesine 
da yağmııtır. Dereceyi hararet bire mani olursunuz. Yangının nerede olduğunu öğrenmek ister-
kaclar düşmüıtür. Yeşilköy resat seniz, Beyazıt ve Galata kulelerine sorabilirsiniz. Beyazıt ku 
merkezinden aldığımız malumata 
göre Karadenizdc de saniyede 25 leoıinin numarası 21998, Galata kulesinin numarası 60 dır. 
metre sür'atle şimal ile garp araaın-ı İstanbul mıntakasından hariç ve otomatik olınayan mahal-
da Karayel rüsiô.rı ıiddetle esmek- !erde telefon santralına yalnız "YANGIN,. demeniz kafidir. 
tedir. ••••••••••••••••••ııııİİ•••••••Jı· 
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Yunanistanda 

Parlamentonun feshi 
tehlikesini 

nasıl atlattılar? 
Drahminin sukutu karşısında 

Yunan hükumetinin 
aldığı tedbirler nelerdir? 

Suriyede 
intihabat 
Fransız idaresi tam 
bir serbesti verecek 
BERUT, zs A.A. - Suriye tq

kil&b ftllliye kanllllun meriyet mev
kiine vu'i hakkında verilen izahata 
göre Lübnan'ı Suriye'nin diier akıa 
mmdan .,...._ parlimento rejimi bii
tiin Sarye'de ma'i,.et .... ..ıw- ci
recektir. Umumi intihabat kinunu
aani ayında İcra edilecektir. 

M. Poncet her tarafa müsavi bir 
hürriyet temin etmek için hükiimet 
nufu:ıunu her türlü ni:ıaların EeYki
ne çıbrmağa ujTaımııtır. Binaena
leyh ıu kararlar ittihaz olunmuıtıır: 

1 - Surye kanunu esuiıinin 
mer'iyet meYlö.ine vaz'ma ve mqrui
yeti tanmmıı bir hükumetin teıekkü 
!üne kadar intihabata ait usullerde 
ali komiser devlet reisinin murahha
sı aalihiyetlerini haiz olacak ve bu 
suretle hareket edecektir. 

2 - Bu devre esnasında dahiliye 
nazınntn salahiyet]eri bir katibi umu 
miliğe ait olacak ve bu katibi umu
milik hali hazırda vazife ifa eden 
nazırlardan birinin İmzası altında ve 
ili komiserin bir murahhasmın mua
venetile a-ündelik iıleri tedvir ede
cektir. Diğer taraftan iıti şari mecli
se hakem vazifesi vet"itmiı olup mec
lis , ili komisere rey ve mütalealanru 
bildirecek ve devlet reisi vazifesini 
ifa etmi! yüksek zevattan mürekkep 
olacaktır. 

Sabık ispanya kralı 
Belçikada 

BRUXELLE, 25 A.A. - Sabık 
lspanJ'a kralı on üçüncü Alfonı Bel
çika' da ikamet ebnektedir. Mütarii
nileyh salı ıünü Briixelle' de bulun
makta idi. 

ATlNA 22 (Muhabiri mah- den olarak bazı idhalitı tahdit 
susumuzdan) - İngiliz lirası- etmeğe, yerli istihaalitı hima
nın dütmete bqlamaıımdan iti ye ebneğe de karar vermiş ve 
baren Yunan parası da bir az te bu meyanda memleketin en bü 
nezzüle uğnnak tehlikesine düt yük iıtihsalitmdan olan zeytin 
tü. Yunan bükiimeti Ye Maliye yağı müstabsilleri.ni bu mabs11-
mahaiıli bu vaziyetten çok en- lün ticaretile işgal eden tacirle 
dişe ettiler, hatta hükUmet bor- re ve fabrikalara karşı himaye 
sayı bet gün kadar tatil etmek etmeği dii§üomüştür. Bu ted
mecburiyetinde kaldı ve bu ta- birlerin mutasaver tekli muha
til esnasında evvelce dırahmiye liflerin itirazını mucip olmut 
esas olan İngiliz lirası terkedi ve hükUmet bundan istifade e
lerek dolar eııasına gidildi. Bu- derek Meclisin feshi meselesini 
nun sebebi lngilz hükU:m.etinin ortaya atmı9tır. Meclisin feshi 
altm esasını terketmesidir. Bu bir taraftan hükumetin işine ge 
suretle dıroahminin isterlini ta liyordu. Çünkü hükiımet intiha 
kip etmesinin önüne geçti. Bu- bata (dırabmiyi himaye) prog 
nunla beraber dırabmiı gene, ve ramile girecekti. Bu nokta ise 
!ev cüz'i nisbette olsun, düş· cazip bir kuvveti haiz olduğun
müştür. Hatta Türk lirasma na dan reyleri evvelden temin o
zaran da dütmüttür. İngiliz li- lunmut olacaktı. Muhalefet bu 
rasmm tenezzülü batladığı gü- suretle madun bir vaziyette ka 
ne kadar bir Türk lirası 36 drah lacağmı takdir ettiiğnden hrka 
mi iken bu gün ancak 39 dırab reisleri Mecliste bükilmetin 
mi ile bir Türk lirası alınabilir. dırabmiyi himaye hakkındaki 
Yunan hükUmetiniıı dırabmi i- tedbirlerini tuvip ettiklerini be 
çin altın eaumı terketmek iste yan ettiklerinden Ee.ihden vaz 
memesi bülı:Umet fırkuile mu- geçilmiftir. Fakat bu neticeyi 
halif fırkalar anamda u kaldı, dahi bükU:m.etin lehine ıkmıt
Meclisin fealıJne mU- olmak tır, çünkü itihazını tuaVYUr et 
istidadını ı&teren bir mahiyet tiği tedbirlerin tatbikatta mu- Bir lngiliz vapuru 
göstermitti " Meclisin feshi vaffakıyetsizliii halinde bile bu imdat isteyor 
mevzuu bahis olmaia batlamıt tedbirleri diğer fırkalnn da tas 
tı. Cünldi bındbnet altın eaaaı- vibile aldığmı beyan edebile- BOSTON, 22 - İngiliz ban 
nı ~uhafaza etmek hususunda- cek, bu sayede ondan tevellüt dualı Glenc:on« Yapwu tiddet 
ki kararından batka dlrabmiyi edecek mes'uliyete muhalefeti li bir fırtına ettıaımda Rhode 
himaye için bir sflrU tedbirler tetrik etm.İf bulunacaktır. adası açıklanndaki sığlıkta ku 
daha hazırlamıttır. Bu cümle. Fehmi ma oturmuttur. Verdiği> iatim-
l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!lm!!!-~!!ll!!!!!ll!!!!l!!!lli!!ll!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!ll dat işareti üzeri.ne iki Ameri

kan torpido muhribi hemen yar 

Spor 
• 
lzmir Spor, Pera'ya 
nasıl mağlup oldu? 

dıma gitmittir. Geminin gövde 
sinde açılan yaradan giren au. 
lan tabliye tulumbalarile çı
karmak için mürettebat 30 aa
att- beri çahımaktadır. Deniz 
pek fırtınalı olduğu içiD kazaze 
de n.pura yanatmak mümkün 
olmamaktadır. 

Bu haftaki Sipahi ocağı konkur 
ipikleri nasıl olacak? 

tir. Manilerin irtifaı 1,30 metreyi a-eç 
tikten sonra bu irtifa ve a-eniılik far
la atlar için epeyce bir teydir. Buna 
nazaran atlar 1,40 metre irtifamda 
ve 1,60 metre a-enitl.iiinde miniler 
atlayacaktır. Geçen hafta iki lor 
parmaklrit bu hafta üç olacak ve iki 
metre aralıklı olan bu üç !ar parmak
lığı birden atlanacaktır. Handikap e 
dilmit dört at ile aynı kuvvette olup 
geçen hafta kazanamayan (Güdük) 
ve (Aıina) nm bu hafta kazanma11 
çok muhtemeldir. (Horaa) a gelince 
l'eçen cuma müsabakalarında yerle
rin çok ka,.ıcı olmasından dolayı a
yaklan kayarak atlama cesaretini 
kaybeden bu at fevkalade atlama 
kudretini haiz olduğunu zaten lııa
men iabat etınitti. Bu haftaki çalıı
ma eanumcla noksanlarını ikmal ve 
kazarunama11 esbabını izale eylediği 
ve bu ıayede kazanma ihtimalinin 
pek ziyadeleştiii tahmin olunmakta
dır. 

Pera takımı ikinci ve son müsa
bakaııru lzıniraporla yaptı n lzmi. 
rin en kuyyetJi defansına malik olan 
bu takanı ııfıra mukabil dört golle 
ma!ılüf, etti. Bu neticede her ıeyden 
evvel smirspor idarecilerinin hatası 
vardır.Takviyeli birkadro ile f8brimi 
ze gelen ve hatt.i. Beyoğlu mubteliti 
halinde bulunup cuma günkü maçın 
ikinci devresinde çok yüksek bir o
yun oynayan misafirlerimizin karıı
sına forvet hatlarını tabiye etmeden 
çıkmaları mağlubiyetin en mühim a• 
millerinden biridir. Buraaım kısaca 
g~çerek maça l'elelim: Tribünlw n 
sahada cuma ırünkü kadar omamak 
la beraber sene miihim bir kalabalık 
mevcut. Saat 3,30 da hakem milli ta
kım antrenörü Mister Fred Peğına
nın idareainda OJ'Un batladı. 

-l:ıminpor
Sami 

Nazmi Fetlü 
Lutfi lluan Hakin 

f 

fbfat, Namık, Sabri, Biirhan, Reıat 
Pera cuma ciinkü kadrosun,. mu· 

hafaza ediyor. 
Pera müdafaa hattında kınlan bir 

lzınirıpor almile oyun batladı. Pera 
cuma l'Ünkü oyununun akıine daha 
ilk dakikalarda bakimiyeti tesis ve 
mütemadi bücumlariyle lzminpor 
defansım tazyike baflryor. Yedi ela. 
kika zarfında 1 zmirapor aleyhine iki 
kome oluyor, lzminpor defansı Yar 
ku vvftile çalqarak oyunu açmak i
çin çırpınıyor, bilhassa sol muavin 
Lutfi çok fedakar ve atak. On betin 
ci dakikadan itibaren lzmiroporlular 
oyunu niıbeten açmağa muvaffak o
luyorlar. Şimdi akınlar mütekabildir. 
lzmirapor ileride bulundufu bir ıura 
da Peranm ani bir hücumuna fllhit 
oluyoruz. Derin bir pas Sami K. S. 
K. kalecisinin bpıldıfı hat.i.ya kapı
larak çıkq yapıyor. Y etiıen Pera 
muhacimleri boı kaleye ilk go1lerini 
yapıyorlar. Pera l'İttikçe açılan seri 
bir oyunla l:ımirapor defansını :ıor
lamakta.. Saminin iki güzel kurtarı
l•·· EpeJ'ce ıüren alkıılar .• Ve birin. 
ci devre pek az ıonra netice cleği
den 1 • O Pera lehine bitiyor. ikinci 
devre; Pera akınıyle baıladı. Misafir 
takım cidden güzel ve ıeri bir oyun 
gösteriyor. De\'l'e ortalanna kadar 
nisbi hi.kimiyetlerini idame ettiren 
Peralılar gene seri bir hücum netice 
sinde kuvvetli bir tütla kaleci Sami
nin fedakar bir atılııına rağmen ikin
ci l'011erini yapıyorlar. l:ımirsporun 
maneviyab kmlll'Jfhr. Rakiplerinin 
konbine oyununa şahıi gayret ve fe-

. - · ·~ --:;..:&. 

HiiliUa: Oç haftada neticesini 
aösterecek olan bu müsahokel•nn 
çok meraklı olacağı muhakkak gÖrİİI 
mektedir. Sipahiocağı tarafından 931 
senesi için ilızar edilen spor madal
yalanıun hangi atlar tarafından alı
nacağuaı ıimdiden tahmin ebnelc 
mümkün değildir. 

Cuma günkü 
müsabakalar 

clalirlıkla mukabeleye uğraııyorlar. 
Çok geçmeden a-ene seri bir hücum 
eınaımda Pera sol açığına konulan 
bir ayak neticesinde solaçık dütü· 
yor. Hakemin verdiği penaltı cezası· 
m Pera insaydı giizel bir vuruıla go
le tahvil ediyor. Pera 3 - lzmirspor 
O. Pera hücumlarını tevali ettiriyor, 
Oyunun sonlarına yaklaşıyoruz. Ge
ne aıln bir Pera hücumu: sol açık iyi 
bir f&Ddel yapıyor, Kaleci Sami çı
kıt yapıyorsa da topa lWcim olamı
yor. Bot kaleye havale edilen top, 
lzminpor ihtiyat oyuncularından bi 
rinin müclabaleai üzerine çizgi üzerin 
de tevkif edili.voraa da hakem bunun 
gol olduğuna hüküm ve topun orta
ya aetirilmeaini ipret ediyor. İzmir 
sporlular buna itiraz ediyorlarsa da 
hakem karuını değiıtirmiyor ve kap 
tanlarmn. müdahalesi üzerine lzmir. 
tporlular ..ı..,.. terkediyorlar. Bu 
ıuretle maç 4 - O Pera talnmının 
plebeaiyle neticeleniyor. Peralılar 
hemen !Wnilen denebilecek derecede 
ııiizel oynadılar. lzmirıpordan Lut
fi ile kaleciyi bilhassa tebrik ederiz. 
Bu oyunda muvaffakıyet ve gayre
tin &'iizel bir rekorunu a-östermitler. 
dir. Maçın sonlarında pyaru esef 
bir vak'a zuhur etmİfse de pek ça
bulı zail olmuıtıır. Olmamalıydı. ISTANBUL, 25 (A.A) - Önü-

Sipahi ocagı" konkuru mü:ıdek cuma a-ünü Kadıköyünde 
Fenerbahçenin yeni yapılan stadyu. 

27-11-931 cuma günü saat 2 de munda mühim maçlar yapılacaktır. 
Harbyede Sipahiocağında üçüncü ve Saat bir buçukta Fenerbahçe - Kur
senenin sonuncu konkur ipilderi, ha· tuluı biı·inci talwnlan ve saat üçte 
nımlara, ıivillere ve iki katagori za- Pera - Arnavutköy birinci talnmları 
bitana olmak üzere dört mani atla- kartılaşacaldardır. Fenerbahçenin 
ma müaabakaaı olarak yapılacaktır. lik maçlarına eirmemek busuıunda 
Müsabıklar bu son müsabakada ka- verdiği karardan sonra takmdannı 
:ıanmak için bütün hafta atlarile çok oyunıuz bırakmnmak Üzere tertip e
ıayretli bir surette çalıınutlardır. deceğini haber vermiı olduğumuz 
Zannediyoruz ki: Bu hafta kazanan- maçlara muntazaman ve oldukça mü 
!ar a-eçen haftaların aynı olmayacak him karıılatmalar İhzan sureıile de
br. Yam etınelrte olduğunu kaydederiz. 
Hanımlar müsabakasında geçen Peramn lzmirde elde etmiı olduğu 

hafta ikinci, üçüncü kalanlar bu haf- neticelere nazaran cuma günkü maç 
ta birinciliği vermemek üzere hazD'- ların oldukça ehemmiyetli olacağı 
laıuyorlar. Siviller de büyük bir re- tahmin edilmektedir. 
kabetle çalqmalarına devam ediyor- A 
!ar. En mühim olan ikinci kategori nkara lik maçları 
zabitan müsabakasında mil.nilet"İn da Ankara futbol heyetinden: 
ha büyÜmesi ve dört atın handikap 27 / ll,'931 cuma a-ünii icra edile-
edilmeıi; bu haftanın netayicini büs c<k tik ve ıilı maçları: 
bütün değiıtirecektir. Geçen iki haf- Cebeci sahasında: ikinci talmnlar 
ta ~da kazanan (Ronservo), lik maçı AIL"Jlordu - lmalitdıarbiye 
(Atik), (Alan) ve (Danyela) bir nu (Hak.em; Mubarek Emin B.) Saat: 
"!8""1' handikap der~esi almrtlardır. 10 da. 1 

ki: bu atlara ııra a-elınce ba dıval' ve istiklal sabaaında: Birinci takun
bez ~armaklık onar santim .d~ faz- lar: Çankaya - Gençler Birliği Şilt 
la yukıelecek ve kadenıelı uç ımk ı saat 14,30 Hakem Kamil B. 
manii 20 santim daha geni"letilecek- Çarşamba ve perşembe nüshaları-

Yeni lngiliz 
Tarifesi 
Dün mer'iyete girdi. 

Fransa ile 
gümrük muharebe.si mi? 

BERLIN 25 (A.A.) - Yeai ln
giliz ırümrük tarifelet"inin bugünkü 
çarpmba a-ünü mer'iyet mevkiine 
a-irmektıı oldaiu haberi, Almanya
dan külliyetli mikdarda mal gönde
rilmesini mucip olmuıtur. Birçok ta 
cirler, son a-ünlerde tayyarelerle 
mal gÖndennişlerdir. Tayyarelerin 
faaliyeti miıli namesbuk bir derece
yi bulmuıhır. 

İngiliz kabinesinin başlıca 
meşgaleleri 

LONDRA, 25 (A.A.) - M. Mac 
Donald, Hindistan meıeleıini hal 
için mesaisine devam etmektedir. Fe 
derasyonlar arasındaki münasebetler 
komiteıi, içtimalannı aktetmekte ol
duğu ıırada Baıvekil, M. Sankey ve 
M. Hoare hazır bulunduğu halde 
Gandhi ile görüımüı ve mütealnben 
Haydaribat Baıvekili Hydery'i ka
bul etmiııir. Konferans ile temas 
halinde bulunan mahafil, hükiimetin 
Hindistan siyasetinin bir tadile uğra 
llUUDlf ve esasen bu ıiyaıeıin 3 fırka 
mümessilleri tarafından tayin ve tea 
bit edilmiı bulunduğUnu beyan et
mektedir. Bu meseleye bir nihayet 
vermek arzusu kabirdir ve Y ırvarlak 
Masa konferansını son umumi içti
mamın önümüzdeki hafta zarfında 
aktedilmeainin pek muhtemel olduğu 
söylenmektedir. Diğer taraftan l'a
yet mühim meseleler ve bilhaua 
Runciman rüsumunun ılifer bir ta
kım ecnebi ma11anna teımili meıele
ıi hükiimetin dikkatini celb.cmekte 
olup ikinci bir listenin pek yalanda 
neşredileceii söylenmektedir. Demir 
Ye çeliğin de bu ikinci listeye iclhal e
dilmesi için ıiddetli tazyiklet' yapıl. 
mıı oldufıa malümdur. 

Fransa- lngiltere artzsı11da 
gilmriik muharebesi 

PARJS 25 (A.A.) - Paria - Midi 
gazetesi, f qiltere idhalat rüsumu
nun tezyidi halıkmcla ticaret nuın 
ile mülllitta bulunmuıtur. Nazır de 
mittir lıi: "Yeni tarifenin, adeta bir 
ıwwııiyete muadil oldu.tunda fÜp
he yoktur. Bundan IOlll'a İpek çonop 
!ar için yüzde 85 resim tediye oluaa 
caktır. lkbsadi mahafilin heyecanı 
pek haklıdır. Ve Londra ile mütead
dit defalar bir iıiW vücude l'etir
mek ve böJ'le bir \edbirin önüne ıeç 
mek için çalqımı olan hükiimet te 
Fransız ihracatını tehdit eden bu teh 
tike karııamda ayııt 4erecede müteea 
sirdir. Dün meseleyi tetkik etınek i
çin ıoazırlardan m"ijrekkep bir komia 
yon toplanmqtır. Hükiimet yakında 
harekete a-eçebilecek bir hale gelecek 
tir. Nud hareket edeceifni söyleye 
mem. Fakat milli iktıaadiyatmm mü
essir bir surette müdafaa edileceiini 
size temin ederim.,, Bu beyanata ilA· 
Yeten gazete iyi bir -1>adan al
Dllf olduğu bir takım maliimab yaz 
maktadır. Bu maliımata nazarn lnai 
li:ı dumpincinebrtı pddetle mukabe 
le edilmesi tasavvur olunmaktadır. 
F ransı:ı iktısadi,.atı bet' türlü tehlike 
li rekabete kartı bili teahhur neşre
dilecek alelide bir kararname ile hi
maye edilecektir. Filhakika taYanı 
teeaıür olan bu tedabir mübadelesi 
mubbelei bilmisiUerle yapılan bir 
gümrük muharebesini andırmakta
dır. Fakat ıimdiki- ahval ve terait 
albnda Fransanm bu iıe ilk bafla
yan olmadığım ve bö,.!e elim bir va 
ziyetin önüne a-eçtrlek için heı- ıeyi 
yapmpıı olduğunu kabul ve teslim 
eylemek icap eder. 

M. Lloyd George 
Mısırda 

PORTSAIT, 25 A.A. - M. Llo
yd Ceora-e iyi ıerait dahilinde ya
pılmıı bir seyahat dolayııile salatı 
keabetmiı bir sıhhate malik olarak 
buraya e-elmiıtir. 

M. Grandi aleyhinde 
nümayişler 

NEVYORK, 25 A.A. - Düu 
Grandi'nin de hazır bulunduğu bir 
tiyatroda İcra edilen bir temsil esna
sında F&fiıt aleyhtarları "Kahrol
sun Grandi", yazılı matbu kağıtlar 
atmıtlardır. Birçok nümayişçiler tev 
kif edilmiftir. 

Yugoılavya kabine
sinde tadilat 

BELGRAT, 25 A. A. - Saıahi
yettar mahafil yalanda kabinede mü
him tadilat yapılacağını beyan et
mektedir. Hatta bua-ün kat'i teklini 
alacak olan yeni ı kabinede bütün 
nezaretsiz nazırlar ortadan kalka
caktır. 

itizar 
Kesreti münderecat iti

barile bugün "Birinci Bü
yük Millet Meclisi" telri
kamızı neşredemedik. Ka
rilerimizden iizür dileriz. 

1931 

Mançuride 
Vaziyet 

Çinlilerle Japonlar 
yeniden çarpıştılar 
LONDRA, 25 (A.A.) - Manches 

ter Cuardian ıazeteai, beptMk1 lesin 
de tahkikat koaıiayonunun Mançar.: 
ye IDl&Yasalatından evvel tamiri gay
ri kabil bir lalam hidiseleria zahur 
ed • 'h: fini bilhassa TclaiateMou
nun zaptı keyfiyetinin bütün Mançu 
riyi Japon kontrolu altma sokabil• 
ceğini yazmaktadır. Bu gazete, Muk 
den hükumetinin beynelmilel komiı 
yon mesaisini teshil etmesinin pek 
az muhtemel olduğunu ilive etmek 
tedir. 

Japonlar Tıtsikar'ı 
talılige ediyorlar 

TOKIO 25 (A.A.) - Rehıo •· 
jansı, Tsitaikar'daki Japon konsolo
sunun Japon kuvvetlerinin kısmı kül 
liıinin halen bu tebrin chvarları ha
ricinde bulunduklannı aöyleditini 
bildiriyor. Hılihazırda tehir dahilin
de bulunan Japon müfrezesi ibatesini 
temin edecek bir mahal bulunca he
men Tsitaikar'dan çıkacaktır. Bun
dan sonra tehir içinde hiç bir Japon 
askeri kalmamıı olacaktır. 

Tchnag-Kai-C/ıek 
Pekimı gidiyor 

PEKiN, 25 (A.A.) - Tcbanı • 
Kai - Chek, Pekinde beklenmektedir. 
Mumaileyh, orada Marepl Tcbanıı
Sub-Liana- ile Mançuri va:ıietine cı..
İr bir mülakat yapacaktır. Harbin' -
den ıelen haberler Japon kontrolu 
altnada yapılan Çin tetkilitlnm twak 
ki etmekte olduğunu gÖsteriyor 

Yeni fesat tertibatı 
TOKIO, 25 (A.A.) - Pekinden 

Renco ajan111Da bildirili,.....: Feaı -
Yuk - 5iaq .... Hea - Si'u w...i 
altında cı1ara1ı: Tcbaq - H-. - LJ. 
ang'ı de......,.. iste,.,. bir feaat ter
tibatı i.ı.ipf ebnektedir. 

Çia makabil projeıl 
LONDRAR, 25 (A.A.) - Nan

lr:ia'dea Reuter ajansına bildiriliyor: 
Çia Hariciye nazırı M. Kol, M. Su' 
yi Nankin hükiimetinde Mançuri ih· 
tilihnın hallinde bir esas teşkil ede
bilecek olan bir teklifi Cemiyeti Ak
vam meclisine arzetıneğe memur e,.
lemi!tir. Bu teklifte 111 noktalar nr 
dırı 

1 - Cemiyeti Akvam Japon kuv
vetleri tarafından yapılmakta olan ta 
arnız bııreketlaine niha,.et nı mak i 
çin h- müesair tedbirler ittihaz 
etmelidir. 

2 - Bu teklifin Cemiyeti Aham 
tanıfmdan tunöi tarihinden itiba
..., 15 iÜn zarfında Japon kuYTetle 
ri tamamile demiryolu mmtakuı da 
biline çekilmelidir. 

3 - Japon lwTYetJerinin çekiJme. 
si, bitaraf mümeuiller tarafından 
kontrol edilmelidir. 

M. Sze, aym zamanda Cemiyeti 
Aham meclisine Japonya Cemiye
till mukarrerab sabıkasını hesaba 
katmamakta devam eyledifi ve Ce
miyet mezkur mukuTeratta müllde
riç prensiplerle a-ayri kabili telif ma 
biyette bitaraf bir komiıyon teşkili 
çareıine müracaat ettiği Ye Japon aı 
kerleri Cemiyeti Akvamın müdahale 
ıindeıı ve cihan efkin wnumiyesiıı
den korkmaksızın taarruz hareketle 
rine dnam eyledikleri takdirde Çin 
hükümeti meıru müdafaa tedbirleri 
almak mecburiyetinde kalacaktır. 

Japonya geni proje 
kabul edecelc 

TOKIO, 25 (A.A.) - Japon hi· 
kiimetinin, Cemiyeti Akvm yeni ka 
rar projesini, her iki tarafın telefat 
verebilecek müaademelere tef'llılıiis 
edemiyecekleri hükmünü muhtevi 
bulunan ikinci kıınu müstesna olmak 
üzere, kabul etmeğe hazır olduğu 
söyleni,.or. Mevzuu bahia noktanuı 
haydutluia Ye hatta kendİlli müda
faa etmek hakkına kartı ordunun el
lerini bağlayacağından endiıe edili
yor. 

Çin imperatoru Japonların 
himayesinde 

PEKiN 25 (A.A.) - Pelı:indeki 
Japon elçiliği neşretmiı olduğu bir 
notada a-enç hükümdar F ou - Yi'nin 
insani maksatlarla Japon hima,.eai 
altmda bulunduğunu bildirmittir. 
Mumaileyh memleketle münuebatta 
bulunmamak için Japon nezareti al
tında hicret edılmiı bir halde kala
caktır. 

Hagdutlar 
PEKiN, 26 (A.A.) - Haydutlar

la askerler Tchintcheou haYalisinde 
etrafa debtet salmaktadırlar. 50 ki.. 
lometrelik bir daire dahilinde ahali ey 

!erini terketmiılerdir. Bu ledbiı ha
reketlerinde bulunanlar bozulan or
dulann clökiintüleri ile firarilerdir. 

Yeni bir müsademe 
MOUKDEN, 25 (A.A.) - Res

mi tebliğin bildirdiğine göre dün 
Hao - Tıi • Shan'da vukubulan tid
detli bir müsademeden ıonra Cbu • 
Bu • He demiryolunun muhafazası. 
na memur Japon kıtaab 350 Çinli ta 
rafından yapılan bu taarruzu def ve 
Çinlileri 60 telef verdirdikteıı sonra 
ric'ate mecbur etmiıtir. Japonlar yal 
nız 4 telef ve 9 yaralı zayiat vermiı 
let"dir. 

Çin talebesi lıarp istegor 
CHNGHAI, 25 (A.A. ) - Japon-

·----

Dahiliye vekili bugün 
Mardine vasıl olacak 
. MARDiN, 25 (H. M.) - Dahiliye Vekili yarın ikindi zamanı Diyarhe 

kırden ıehrimize a-elec!lktir. Vilayet hududa e lan Sihan -vkünde valimd 
maiy~tindeki zevatı mahsuaa ile istikbal edecekler. Şehir metbaline, hükü• 
- onne takı zaferler lıurulmuttur. Parlak bir istı"kbal merasimi yapıla 
~· Şehir bayraklarla donanmıştır. Halk sninç ve sürur içeriıindedir. 
Vekil Bey terefine belediye mükellef bir ziyafet verecektİt'. ihtiram mera 
aiml- · nmnurini miilki;ye, askeriye ve rü ... yl ruhaniye ve halk, esnaf, 
tüccar tarafından tebrin methalindc yapdacaktır. Vekil Bf. maiyetile birlik 
te vilayetin Savur, Mityat, Cizr'e kazalarını teftiı ve yakından tetkik ede
ceklerdir. 

iskan ve ekalliyetler kanunu layi
haları heyeti vekileye verildi 

ANKARA, 25 (Tttefonla) - DahiliJ'e Vek.i.leti hazırlamakta oldu" 
iskan kanun liyiha11 ile ekalliyetler kaııun layihasını_-. Heyeti Vekilley 
tevdi etmiıtir. Bu layihalar t'trıdından Vekiletlerin de mütaleaları sorul 
muıtur. 

Aka Gündüz Bey Türk gazeteci
leri birliğinden istifa etti 

Dün a-ece Aka Gündü:ı B. den §il telırrafı aldık: 
ANKARA, 25 - Türk a-azetecileri Birliğinden İstifa ettim. LGtf09 

neırini rica ederim. Aka GONDOZ 

Edirneliler kurtuluş bayramını 
dün tezahüratla tesit ettiler 

EDiRNE, 25 A.A. - Edirneliler kurtuluılarımn dokuzuncu yddönü
münü çoıkun tezahuratla tes'it ettiler. Halk Fırkası önünde toplanan mek
tepliler ve halk sevinçli hislerini izhar ettiler. 

Bu münasebetle bir nutuk irat eden meb'us Şeref Bey, ıünün me..,. 
lesini Edinıeiilenı izah etti. 

Mekteplilerin, cemiyet ve halk mümessillerinin iıtirakile Belediye ö
nünde yapılan resmi geçit pek muvaffakiyetli n parlak oldu. Kurtuluı ;ıı. 
mektebinin yapbğı kurtuluı ve zafer timsali pek cüzei bir manzara tetJıil 
ediyordu. ~bir Ye mektepliler namına Caııi heykelin. çelenkler konuldu. 
Halk l8Yİnç Ye nOf'e içindedir. Buallnün terefine a-ece fenet' a1a,.1arı ve mü 
kemmel bir balo tertip edilmiftir. 

Selanikte amele arasında arbede 
SELANIK, zs A.A. - Birtakım konriiniat ifçiler, CreT kararma rie

,..ı etmiyea milliyetçi bir amel•ye hücum elmİflet'clir. Bwwll üzerine lıir 
slıecle olmuıtıır. iki taraf aruuıda kurtun teati eclilmiıtir. Bu hadise bü· 
yÜk bir korku ve telaf uyandırmııtır. Nüfuıça zayiat yokhır. 

Dokuzu, küçük yafta olmak üzere 26 komüniıt teftôf edilmiıtir. 

On gün içinde lzmire ne kadar mal girdi 
IZMIR, 25 A.A. - t 1 teıriniaaniden ZO tetriniaani,.e kadar 10 gü• 

arfmda ecnelıi memleketlerinden limanımıza 215,412 liralık emtia idhal 
eclilmiıtir. 

Yunanlılar a-alip jFransız meb'usan mec-
AT1NA, 25 (Hususi) - A- Hainde bir istizah 

tine muhtelitiı ile Sofya muhte 
litiarasmda yapılan maçta Yu
nanlılar sıfıra krtı iki ile Bul
garlan mağliip etmitlerdir. 

ltalya tütün 
Allyor 

ATlNA, 25 (Hususi) - 1-
talyan tütün rejiıi Yunanwtan 
dan 560,000 kilo tütün almıt
br. K.ıymti 50 milyon küsur dı 
rahmi tutmuttur •• Bu tütünle
rin harman yapılması için gar
bi Trakyada üç ay kadar 3 bin 
mele çabşmıttır. Aynı reji 900 
bin kilo Yunan tütünü almak 
tuavvunmdadır. 

Bombayda kolera var 
BOMBAY, 25 A.A. - Bir terbi

ye müeueseıinde çabımakta olan 3 
lncilix rabibeıi, koleradan ölmü'° 
tür. 

Hava facıaları 
LONDRA, 25 (A.A.) 

iki askeri tayyare Kenley tay
yare meydanında müsademe et 
mittir. Bunlardan birisinin için 
de bulunan iki zabit telef olmuı 
tur. 

Londra Şehremini 
LONDRA, 22 Londra 

tehremini AvustralyaWara tel
sizle bitap ederek Avustralya 
ahalisini İngiliz emteas(nı di
ğer mallara tercih etmeğe da· 
vet eylemittir. 

Nazis'ler hükumete işti
rak edecekler mi? 
BERLIN, 25 A.A. - Hess mer

kez fırkası, Na:ııa'leri hükiimete iı-
tirak için tekliflerde bulunmağa da
vet ehniıtir. 

Gazeteler, bu hadise ile Briining 
hükiimetini takbih eden Reichıtag 
sosyalist hizbi idare komitesinin teb
liği arasında bir alaka görmektedir
ler. 

PARJS, 25 A.A. - Mel>'uaaı1 
mecliainde demokrat ehali fırkasına 
menıupp M. Pe:ıet, merkezi ve terki 
A YrUpanın ilrtısadi ittihadını acil bit 
surette nud Ye ne l'İbi vesaitle ,,.z· 
clım ederek tahakkuk ettireceiini hiı 
kiimetterı istizah etıniıtir. 

Hatip, bu havalinin gayri miiıta· 
kir olan iktıaadiyatma itaret etmit 
ve Tuna de"t"letlerinin mali ve ikbsa· 
di anarıileri üzerinde iarar eylemit· 
tir. 

Mumaileyh, Tuna etrafındaki mil 
!etlere yatamak fırsatını vermek liı · 
:zım olduğunu söylemiı ve demiıtir 
ki: 

"Eğer ltaJ,.a böyle bir plüu teh 
dit eder veyahut Fransız - Alman 
münafereti baki kalına, merkezi A' 
rupayi yeniden taa:ızu ettirmek gay 
ri mümkün olacaktır. 

Müstemlekat sergisi 
kapandıktan sonra 
PARIS, (A.A.) - Müıtemlekat 

sergisi kftpandıktan sonra, Pariı, cİ• 
hanfumul müıtemlEkecilik gayreti
nin muyaffakiyet ve tete•rvücüne it 
tir ak eden meydanlar, caddeler v• 
abidelerin söndüğünü a-ördü. 

Pariıtliler için Nur ıehirinin biı 
idare kandiline döndüğünü gönnei< 
alıtmak müıltül olacaktır. Binaena• 
leyh, belediye mccfüinin peri masal 
larmı andıran donanma manzarası 

run devamı için lazım gelen kredile 
ri Yenneğe muvaffakat etmesi çol· 
muhtemeldir. 

Şimdiki halde Vandon, Opera, 
Madelen ve No re dama meydanlar 
ile Şanzeli:ıe çeımelerinin bilavasıtr 
tenviri tecrübelerinin yapdmaaı bı: 

kredilerin verilmesi ihtimalinden m~ 
tevellittir. Tahmin edildiği Yeçhil< 
denet, bu maıraflara ittirak edec~ 
olursa Etoil takı zaferi, bahriye ne
zareti, Concord meydanı; Frans~ 
bükiimet metkezinin bütün dünyııd> 
ka.zanmq olduğu kıymetli ismi, ced' 
esnasındaki ıaıaalarUe muhafaza e
decelderdir. Ayni zamanda mahalle 
lı:omitelerile ticaret binnilderi maı· 
rafa ittirak ederlerse bazı ticaret m' 

J'UUn battı hareketinin halk arum- ba11eleri de donanılacaktır. 
ela uyandırmıt olduğu infial, dün fİ- ••••••••••••••• mal iıtuiyonunda yapdan bir nüma 
yiıle tezahür etmiftir. Bu nümayiıte 
binlerce talebe hazır hıılunmuıtur. 
Demiryol mii0•k••itı saat 7 ye ka
dar inkıtaa uğramııtır. Nümayiıçi
ler, Chana- - Kai - Tchek'in siyaseti
ni protesto etmiıler, Japonya'ya 
harp ilinmı, Çin'in Cemiyeti Akvam 
meclisinden çekilmeıini ve Marqal 
Tchang - Sue - Liang'ın idamını iste 
mİ§lerdir • 

TEHİR 
Matmazel Alexandra Pan.giri il< 

Ankarada Romanya Sefareti Baş· 

kfüibi Mösyö Mircea Crite11Conuı 

28 Tegrinisani Cumartesi günü ic· 
rası mukarrer izdivaç mera4aiminif• 
muahhar bir tarihe tehir editdiğ· 

:otihbar olunmuştur 
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Ticaret odasında 
'konomi 

'icaret odasında dün 
intihap başladı 

tihap bugün de devam edecek 
! reyler akşama tasnif edilecek 

lstanbul ticaret ve sanayi odası 
l<lisi idare intihabı için 40 kitilik 
lntehibi sani heyetinin intihabına 
1\ sabahtan itibaren başlandmış-

1 ntihap bugün saat 16 ya kadar 
~...,, edecek ve sandık açılarak rey 
~ tasnif olunacaktır. 
8ir grup tüccar tarafından şu 

'at müntehibi saniliğe namzet 
1•te.ilmişlerdir: 
k.aramürsel menıucat ve ticaret 

Ş.: Mehmet Ali B., lbrahimpaşa 
llılları: Hüseyin B., Basmacı zade: 
~•t B., Sirozlu Yazıcı zade Meh
!t Emin:Dağııtanizade:Hacı Celal 
>8eyoğlu Bursa pazarı:Sipahizade 
l.oan Hüsnü B., Kimyaker: Hasan 
'!ki B., Türkiye anonim lastik şir
~: Kırımi Murtaza B., Bekir Bey 
ilu: Maksut B., Hacı güzelzade Ha 
1\ Hüsnü B., Osman Nuru B., Ka
lııustafa zade Ahmet B., Hantal 
ld• Tayyar kaptan, Alemdar zade 
'lllıet B., Hasan Vafi B., Türkiye 
8ankası İstanbul şubesi: Muam
~ B., Seyrisefain idaresi müdürü: 
;dullah B., Serattar zade Kerim B., 
~.1~ sinema: Kadri B., Kemal B. 
dıın), Türkiye Sanayi ve Maadin 
~il.kası: Sadettin B., lstanbul Mav
l \re salapuryacılar tahmil ve tah
~e T.A.Ş.: Y akup B., Habipzade 
lı-a B., Hacı Mustafa ve şerikleri: 
1tnan Nuri B., Çerkesköylü Ahmet 
~ Süreyya B., Teneke ve Saç fab
ası: Halil Sezayi B., Hüseyin iz
~ 8. Ak Osman zade, Alemdar zat Şeref B., Feshane mensucat T. 
1 Ş.: Mitat B., Nemli zade Mitat 
l' liasan Riza B., Hüseyin Sabri B. 
''ınatzade Hakkı B., Ali Ramiz B. 

Bütün tüccarın reyleri bu naıiızet 
Üzerinde toplanmaktadır. 

~i intihabın reyler dağılmadan icra 
~leceği muhakkak addedilmekte-

'l ün yıkama yerleri 
f lstanbul ticaret ve ıanayi odaıı 
itli sanayiin inkiıafı için yün yıka-

anelerinin teşviki sanayi kanun
~ istifade ettirilmesi ve altı lastik 
)~kkabıların gümrük resminin art
, •lrnası için iktisat veki.leti nez
~de teşebbüsatta bulunmuıtur. 

'f unanistana bir HÜn
lük ihracatımız . 

. E velki gün ıehirimizden yuna
•tana 12,200 tane salamura deri 
~O kilo kaşar peyniri, 135 teneke 
, • malı sade yağı ihraç ihraç edil-
1Uir. 

! unanistan yumurta 
lthalatını tahdit ediyor 

Ticaret odası Yunanistanın yu
Urta ithalatının tahdidi için tetki
tta bulunduğunu haber almııtır. 

.. Alınan malumata göre tahdidin 
llrnkün olabileceği neticeıine vasıl 
~nmaktadır. 

Kağıt fabrikası 
Dünkü akşam gazetelerinden bi-

kambiyo Borsası 
laterlln 779.50 ı Kuron 15,81,00 

- --1:-------1 
lloıar 0,47,21,95 ı Şlllng 3,60,00 

Prank 12,06 Pezetı 5,~fj,00 ....__ 
liret 9,16,87 Rayşnuırk 1-98, 

~n".._ 8. 3,39,76_ı-Zloll 
l>rahml 00,37,61 Penrll 3,21,44 

~nkl. 2,43,39 [ Ley ___!_9,67 

leva 64,28.00 Dinar 26,35 

Pıorln 1,17,71 [! Çervoneç 

risi şehrimizde bir kağıt fabrikası 
tesisi için birkaç Türk tüccarının 
birleştiklerini, hatta fabrikanın tesi
sinin kuvvei karibeye geldiğini yazı
yordu. 

Alakadar makamlarda bu husus
ta hiç bir malumat yoktur. Yalnız 
bir Çekoslovak mutehassıs ve serma 
yedar bir zat lstanbulda bir selofan 
fabrikası açmak için bir ıerik aradı
ğını bildirmiıtir. 

Selofan Ambalajlarda kul
lanılan renkli ince bir kağıttır. Gün
den güne revaç bulan bu kağıt için 
şehirde bir fabrika teaiıi teklifi bir 
çok tüccarın alakasını celbetmiştir. 
Maamafih henüz bu hususta tahak
kuk sahasına girmiş bir hareket yok
tur. 

Fransaya yumurta 
ithalatı 

ihracat ofisinden tebliğ edilmiş
tir: Fransa hÜkUmeti 11 teşrinisani 
tarihli resmi gazetede neşrettiği bir 
kararname ile Tüı;kiyeden Fransaya 
ithal edilecek yumurta kontenjanı 
bitmiş olduğundan 1 k. sani 932 ta
rihine kadar bu memleketten F ran
saya yumurta ithal edilmiyeceğini 
bildirmiştir. 

Fransa hükUmeti 20 teşrinisani 
tarihli resmi gazetede neşrettiği bir 
kararname ile Fransaya ithal edile
cek tabii çiçekler, jambon salam, sü
tlü otlar, kaymak ve İtalya peynirleri 
hakkındada tahdidat vaz edildiği 
ni ilin etmittir. 

"On iki ada,, ya ait 
transit eşya 

ATINA, 25 A.A. - Alınan malu 
mata göre Alınan Seyriıefain kum
paııyaları Yunanistanla aralarında 
husule gelen bir anlatma neticesi o
larak 'AOn iki ada"' ya ait ticaret eı· 
yasını transit suretile artık lzmir'~ 
den değil fakat Pire'den geçirecek
lerdir. 

Buna mukabil Yunan devletine 
gönderilecek Alman mahsulat ve ma 
mulatı deniz taı ikile sevkolunacak
tır. 

Londra borsasında 
LONDRA, 25 A.A. - lngiliz 

lirası, düşmekte berdevamdır. Dev
let eshamı da ayni vechile sukut et
mektedir. Dünkü salı gününe ait baı 
lıca piyasalar berveçhi alidir: 

Frank 92 3/ 4, lsviçre frangı 18,72 
Dolar 3,63 1/ 8, Konsolid 52 3/ 8, 
War Loan 95 7 /8, Conversion 71 
1/ 4, Victory 89 1/ 2, Funding 82 3 / 8 

Ellerinde lngiliz eshamı bulunan 
ecnebi hi.millerin bunları paraya ve 
dolar ve franğa tahvil etmekte olduk 
ları intibaı mevcuttur. 

Amerika dövizi, diğerlerinden 
daha ziy.ade aranılmaktadır. Cite'de 
lngiliz lirasını tutmak için bir müda 
helede bulunulmasının mümkün ol
madığı söylenmektedir. Kapanışt .. , 
fiatlerde bir tereffü hasıl olmuştur. 
Dolar, 3,6625 e frank 93,625 e çık
mıştır. N evyork borsasından gelen 
haberler, kapanıfta en yüksek fiatı 
3,69 dolar olan lngiliz lirasındaki bu 
aksülameli teyit etmekte idi. 

lngiliz lirasının suku
tunun amili nedir? 
BERLIN, 25 A.A. - lngiliz lira

sının yeniden sukutu, Almanya' da 
birçok mütaleat ve tehirata yol aç
mıştır, bunlara na7.aran bu sukutun 
ıebebi Franı1z manevralarıdır. 

Berliner "Boersen Kurier, Fran. 
sı:ı:lann mühim miktarda lngiliz lira
sı satmı~ olduklarını ve Franıız ln
giliz noktai nazarları arasmda her ne 

Maarifte 

Hususi 
Mekteplerde 
Başka mekteplerde 

idari vazifesi 
olanlar geri alındı 
Maarif vekaleti şehrimizdeki 

ecnebi, ekalliyet ve hususi mek 
teplerdeki türkçe hocalarından 
resmi mekteplerde müdürlük, 
muavinlik gibi idari vazifeleri 
bulunanların mezkUr mektep
lerdeki muallimliklerine niha
yet vermiştir. Resmi lise ve 
orta mekteplerde müdür ve mu 
avin olup ta aynı zamanda ec
nebi veya hususi bir mektepte 
hocalığı bulunan muallim ade
di epeyce bir yekUna baliğ ol
maktadır. Şehrimizde bu işlere 
memur umumi müfettişlik ala
kadarlara vazifelerine nihayet 
verildiğini tebliığ etmiştir. Lise 
ve orta mekteplerde idare işle
rinin daha salim bir şekilde yü 
rümesi için başka yerde dersle
ri bulunmaması muvafık görül 
müştür. 

Maarif vekaleti buradaki u
mumi müfettişliğe yeni bir 
kadro göndermiş ve bu vaziyet 
üzerine münhal kalan muallim 
ilklere vekalet doğrudan doğ
ruya tayinleri yapmış ve alaka 
dar mekteplere bildirmiştir. 
Resmi lİise ve orta mekteplerde
ki idari vazifesi olan müdür 
ve muavinlerin haftada ders 
adedi bu suretle 12 ye indiril
miş olacaktır. Resmi mektep
lerde muallim bulunan, fakat 
idari vazifesi olmayanların da 
ecnebi mekteplerinde ilaveten 
ders aldıkları takdirde mecmu 
saat adedi 25 i tecavüz etmiye
cektir. 

Niçin vazifelerine 
nihayet verildi? 

Davutpaşa orta mektebi mü
dürü ve muavininin vazifeleri, 
ne nihayet verilmesi etrafında
ki tahkikat umumi müfettiş 
Ekrem B. tarafından ikmal e
dilmiş ve evrak Ankaraya gön
derilmiştir. Müdür ve muavi
nin vazifelerine nihayet veril
mesinin sebebi şudur: Eylul 
devresi bakalorya imtihanında 
vekaletten kapah zarfla gelen 
fizik ve kimya suallerinin tam 
saat 8,5 da açdmamasıdır. 

Maarif müfettişi 
aranıyor 

Şehrimizdeki ecnebi mektep 
!erinde okutulan kendi lisanla
rındaki kitapları tetkik ve tef
tiş etmek üzere fransızca, al
manca, İngilizce, İtalyanca bi
len beş maarif müfettişi alına
caktır. Tal ipler arasında bir mu 
sabaka yapılacaktır. Alınacak 
müfettişlerin lise mezunu veya 
ali tahsil görmesi şarttır. 

Hususi mekteplerde 
leyli ücretler 

Şehrimizdeki ecnebi ekalli
yet ve hususi mekteplerin ida
resine memur maarif vekaleti 
umumi müfettişi Hilmi Beyin 
riyasetinde mezkur mektepler
den leyli olanların müdürleri 
yakında bir içtima yapacaklar
dır. Bu İçtimada leyli talebe ile 
retlerinin tenzili, görüşülecek
tir. MezkUr mekteplerin ücret
leri şimdiki iktısadi buhranla 
pek mütenasip görülmemekte
dir • 

Mülkiye mektebinin 
yıldönümü 

Mülkiye mektebinin tesisi
nin yddönümü 4 kanunuevvel 
cümartesi günü mektepte par
lak merasimle tesit edilecek
tir. 

Y eşilhilal kongresi 
Senelik kongresi ikinci teşrinin 

yirmi yedinci cuma günü saat 14 de 
sabık Türk Ocağı salonunda topla
nacakbr. Kongre ruznamesinde: A
çış nutku, senelik mesai raporu, 
vezne raporu, kadınlık alemi ve içki 
düşmanlığı, Diğer memleketlerde iç
ki düımanlığı, gençlik ve içki düı
manlığı, idare heyeti intihabı gibi 
muhtelif me·vzular vardır. 

llorsa { Altın 941 

lıarici ~:~~~·!~ ~,oo zaman bir mübayenet hi.sıl olursa !!!!============!!!!!!! 

Esham ve Tahvilii.tın nevi 
lsuk:razı dahUt oo.oo 
Düyunu muvahhlde 43,00 
lkramlyell Denılryolları ıı,00 

lngiliz lirasına karşı bu suretle ha
reket edilmekte olduğunu iddia et
mektedir. 

Berliner Tageblatt gazetesi ise 
bilakis Fransa aleyhindeki bu itti
hamlara telmih ederek Frarısızlarm 

emir ve sipariıleri üzerine yapılan 
lngiliz lirası satış muamelatının nor 
mal huduttan tecavüz etmediğini ve 
teknik noktai nazardan F ransa'nın 
hiçbir suretle muahaze edilemiycce
ğini yazmaktadır 

n 
Mahkemelerde 

Para çalan 
Hizmetçi 
Mithat B. in cebinden 

700 lira çalan 
hizmetçi tevkif edildi 

Maras meb'usu Mitat Beyin 
evinde hizmetçilik eden Mari• 
ka isminde bir kız, Birinci ceza 
mahkemesinde mevkUfen mu· 
hakeme edilmektedir. 

Marika, Mitat Beyin evin
den 700 küsur lira sirkat et
mekle maznundur. Marika za
btaya verdiği ifadede cürmünü 
evvela inkar etm~ş. nihayet sı
kışınca Yunanistanda bulunan 
hasta kardeşine göndermek ü
zere, hizmetinde bulunduğu 
Mi·tat Beyin cebinden 700 lira 
sını çaldığını itiraf etmiştir. 

Marikanın el çantası kara
kolda aranarak çaldığı paralar 
kamilen bulunarak Mitat Be
ye iade edilmiştir. Marikanın 
vekili dün mahkemede Milat 
Beyin ifadesi, müvekkilinin mü 
dafaası noktai nazarından çok 
lüzumlu olduğunu ileri sürdü 
ve bu talep kabul edilerek da
vacı Milat Beyin istinabe su
retile ve telgrafla ifadesinin a
lınmasına karar verildi. 

Hakimi münferit usulü 
Münferit bakim usulünün 

tatbikine bugünlerde başlana
caktır. Vekaletten emir beklen 
mektedir. Münferit hakim usu 
lü işleri pek fazla olan ceza 
mahkemelerinde çok iyi netice 
ler verecetkir. Bu yeni usul ile 
heyeti hakimeden heT biırine 
ayrı ayrı kaza hakkı verilmiş 
olduğu için azadan her biri 
münferiden karar İtasına me
zun olacak ve bu suretle bil
hassa müstacel mevkuflu işler
de büyük bir sür'a( görülecek
tir. 

Hürriyet tepefeindeki 
arazi , 

Hürriyet tepeaile etrafında
ki arazinin aidiyeti etrafında 
Evkaf idaresi aleyhine bu ara
zinin kendilerine ait olduğunu 
iddia eden Ragıp Pş. veresesin 
den Şakir Bey hafidesi Ayşe 
Tevhide H. tarafından açılan 
dava dün de Beşinci hukukta 
görüldü. Evkaf idaresi namına 
Şevket, davacı verese namına 
Ömer Faruki ve Kenan Ömer 
Beyler hazır bulunuyorlardı. 

Geçen celselerde müddei ve
rese vekilleri mahallinde bir 
keşif icrasını istemişlerdi. Ev
kafın vekilleri buna itiraz ede
rek, işte mürur zaınan olduğu
nu iddia etmişlerdi. Mahkeme 
dünkü celsede müruru zaman 
mevcut olmadığından mahallin 
de bir keşif İcrasına karar ver
miştir. Muhakemeye 16 kanu
nuevvelde devam edilecektir. 

Küçük Haberler 

"' Bulgar sefiri M. Pavloff 
dün Ankaradan gelmiştir. 

"' Harp malulleri cemiyeti 
ile umum mütekaitler cemiyeti 
932 senesi için ayn ayn takvim 
ler yaptırmışlardıı-. Bu takvim 
ler bi.-er lira mukabilinde satıl
maktadır. 

"' Büyükadanın uzun müd
detten beri devam eden kadas
trosunun neden ikmal edileme
diği umumi müdürlüğün nazarı 
dikkatini celbetmiş ve Ada ka
dastrosunun kanunuevvel niha
yetine kadar ikmali bildirilmiş
tir. 

"' Cümhuriyet Halk Fırkası 
T avşantaşı, ve Mesih Paşa 
semt ocaklarının kongresi cu
ma günü saat 15 te Kumkapı 
nahiye merkezinde İcra edile
cektir. 

"' Bundan on gün evvel Ta
pu müdiryeti umumiyesile te
mas etmek üzere Ankaraya git 
miş olan kadastro ve fen işleri 
müdürü Halit Ziya Bey dün 
şehrimize gelmiştir. 

"'Tapu ve kadastro mektebi 
nin müsellesat ve hendese mu
allimi Tevfik Beyin İstifasına 
mebni yerine Ali Mehmet Bey 
tayin edilmişitr. 

"' Gayri mübadiller cemiye
tinde bono tevziatına dün de 
devam edilmiştir. 

intihaba baslandı 
Belediyede 

Et 
Komisyonu 
Muhtelif makamlardan 
ihzari malumat istedi 

Belediyede müteşekkil et 
komisyonu alakadar makamlar 
dan yeni bazı malumt istemiş
tir. Bu malumat istatistik ma
hiyetindedir. Komisyon cumar 
tesi günü ikinci içtimaını yapa 
cak ve görüşmesine devam ede
cektir. Et işinin bir an evvel 
halledilmesi lazım geldiği an• 
!aşılmaktadır. Komisyon işini 
şubattan çok evvel bitirirse şe
hir meclisi fevkalade bir içti
maa davet edilecektir. 

Gazi köprüsü hakkın
daki teklif 

Gazetelerde İstanbul meb'u 
su Vasıf Beyin M. Meclisine 
bir takrir vererek Gazi köprüsü 
nün yerli ve Türk işçiliği ile 
meydana getirilmesini teklif et 
tiıği yazılı:yordu. 

Bu hususta belediyede yap
tığnnız tahkikata nazaran, va
ziyet şudur: Köprünün inşaa
sında hükUmetin reyi olacağın 
dan buna da karar verilecek 
kat'i bir nokta olamaz. 

Vezir hanı önündeki 
pazar 

Son günlerde Çemberli Taş 
ta Vezir hanın önü daimi bir 
pazar yeri haline gelmiş, gelip 
geçmek imkanHzlığı artmıştır. 
Belediye bu pazan kaldıracak
tır. 

Istanbulun ekmek 
sarfiyatı azaldı 

İstanbulda günde vasati ola 
rak 319600 nkka ekmek imal 
ve istihlak edilmektedir. Son 
zamanlarda bu yekfuı bir mik
tar tenezzül etmiştir. Bunun se 
bel.inin nüfus azhğından mı, 
yoksa halkını daha ziyade diğer 
mevadı gıdaiye ile taayyüş et
tiğinden mı olduğu tetkik edil 
mektedir. 

Yeni yapılacak üstü 
kapalı duraklar 

Belediye tramvay şirketine 
bir tezkere göndererek kış mev 
simininhululü münasebetile ev 
velce inşası mukarrer üstü ka
palı bekleme yerlerinin bir an 
evvel inşa edilmesini bildirmiş 
tir. 

Belediye kütüphanesi 
Daimi encümence tesisi te

karrür eden belediye kütüpha
nesine lazım olanı eserlerin fih 
risti hazırlanmağa başlanmış
tır. 

300 hamal açıkta 
ldhalatın tahdidi dolayısile 

idhalat eşyası üzerine iş yapı
lan iskelelerde birçok hamallar 
işsiz kalmışlardır. Galata cihe
tinde üç idhalat iskelesi hamal 
ları, tamamen tatili faadi~et et 
mişlerdir. Açıkta kalan hamal
ların adedi 300 kadardır. Şeh
rimizdeki belediyeye mukayyet 
iskele hamallannın yekunu 
3400 dür. 

lşsiz kalan hamalları yerlet 
tiırilinceye kadar yeniden hiçbir 
hamal tesçil edilmiyecektir. 
Halen çalışan hamallar da gün 
de taksim ettikleri ücretler bir 
liradan aşağı düşmüştür. 

Tütün ikramiyeleri 
Malullerle şehit aile ve ye

timlerine verilmekte olan tü
tün ikramiyelerinin bono tevzi 
atı nihayet bulmuştur. Fatih 
malmüdürlüğü de bir ay zarfın 
da 500 malul ve şehit aile ve 
yetimlerine bono tevzi etmiş 
ve geriye 150 kişi kalmıştır. 
Bunların bir kaç gün içinde bo
nolan verilerek tevzi muamele
sine nihayet verilecektir. Mal
müdürlüğünce şimdiye kadar 
her gün verilmekte olan bono 
tevziatı üç aylıkların tevzi gü
nü yaklaştığı cihetle, badema, 
cumartesi, çarşamba günleri 
sabahtan akşama kadar devam 
edecektir. 

Vila·yette 

Kaymakamlar 
Toplandı 
İçtimada idari işler 

görüşüldü 

.. 

Dün devair tatil edildikten 
sonra Vilayette Vali muavını 
Fazlı Beyin riyasetinde bütün 
kazalar kaymakamlarının işti
rakleri ile bir içtima yapdmış
tlr. 

İçtimada idari işler üzerinde 
görüşülmüş ve icap eden katar 
lar verilmiştir. 

Ticaret müsteşarı 
bugün dönüyor 

Şehrimizde bulunan ticaret 
müşteşarı Hüsnü Beyin bugün 
Ankaraya avdet etmesi muhte
meldir. 

Tapu ve kadastro 
mektebinde 

Tapu-ve kadastro müdiriyeti 
umumiyesine merbut kadastro 
ve meslek mektebinin bu sene
den itibaren ali tahsil müddeti 
iki seneye iblağ edileceği için, 
müdiriyeti umumiye mektep i
daresinden bu ilk senelik prog 
ramını istemiştir. Mektep ida
resi programı göndermiştir. 

Mektebin gerek riyaziye ve 
gerekse 'hukuk şubelerine bu se 
ne 78 efendi kaydedilmiştir. Hu 
kuk şubesinde Meliha Hanım is 
minde bir kız talebe de vardır. 
Bu sene riyaziye şubesine pek 
rağbet edilmemiş ve bu şube
ye 17 talebe dahil olmuştur. 

Etıbba odasında 
Etıbba odası hayseyet divanı 

bugün saat 14 le içtima edecek 
bazı meseleleri tetkik ederek i 
cap eden kararlan verecektir. 

Hayır cemiyetlerinin 
müsamereleri 

Himayeietfal cemiyeti 27 teş 
rinisani cuma günü akşamıMak 
sim barda bir tedansan verecek 
tir. 17 ki.nunuevvelde de Hila
liahmer cemiyeti Tükuvazda 
kışlık balosunu verecektir. 

Poliste 

1 Odaların 
Salahiyetleri ....... 
Daha ziyade tevsi 
edileceği söyleniyor 
İhtikarla mücadele için tica 

ret odalarının salahiyetlerinin 
tevsii mevzuu bahsolmaktadır. 

Odaların esasen kanun mu
cibince ledelicap satışın men'i 
ticarethanenin seddi, cezayı 
nakdi tarhı, karaliste tanzimi 
gibi ceza tatbikatına salahiyet
leri vardır. 

Cumartesi günü Millet Mec
lisinde icra edilecek müzakere
lerde Odaların bu salahiyetleri 
nin daha ziyade tevsi edileceği 
ve Odalara kazai salahiyetler 
de verileceği söylenmektedir. 

Abdülkadir Kemali 
gazeteci olmuş 

İskenderundan Adana gaze
telerine bildirdoğine göreAntak 
yadan ayrılmış olan ehali fırka 
sı firari lideriAbdülkadir Kema 
li doğruHalebe gitmiş ve or.t:la 
intişar eden "Elvakit" gazete
sinin başına geçmiştir. 

Suriyedeki Türk 
emlaki meselesi 

Adana gazetelerinin verdi
gı malumata göre, Türkiye ve 
Suriyelilerin emlaki meselesini 
müzakere için Ankaraya git
miş olan M. Grandi ahiren Bt> 
ruta dönmüş ve müzakeratın 
safahatı hakkında komiserliğe 
şifahi izahat vermiştir. 

Lübnanhlardan mürekkep 
bir heyet M. Girandiyi ve umu
ru siyasiye müdürünü ziyaret 
ederek son müzakerat hakkın
da tafsilat istemişlerdir. 

Kendilerine verilen cevapta 
iki bükUmet arasında emlak 
meselesinin nihai surette halle 
dilmiş olduğunu, Türkiye ve 
Suriyelilerin emlakinin iade t> 
dileceğini, bu itilafın yakındı 
mevkii tatbika konulacağı bil
dirmiştir. 

Kızı alamadığı için 
kardeşini öldürdü 

Öldürenler de kızı isteyen Hakkı 
ile kardeşi Hacıdır 

Nişantaşında sebzeci Hakkı 
Efendi aynı mahatlede oturan 
Zeynep Hanımı almak istemiş 
ve fikrini de Zeynep Hanımın 
kardeşi Celal Efendiye açmış. 
Fakat her qedense Celal Efen
di bu izdivaca muvafakat etme 
diği için müteessir ve muğber 
olmuş. Dün Hakkı ile kardeşi 
Hacı, Nişantaşında Büyük Çift 
lik caddesinde Celal ile kız kar 
deşi Zeynebe tesadüf etmişler. 
Hakkı kendisini zaptedemiye
rek Hakkının yolunu kesmiş ve 
sataşmıştır. Bir aralık Hakkı 
ve kardeşi Hacı tabancalarını 
çekmişler ve bu anda da bir kaç 
el silah atılmıştır. Çıkan kur
şunlardan biri zavallı Celalin 
almna isabet ederek ağır suret 
le mecruhiyetine sebebiyet ver 
miştir. Celal yere yuvarlanınca 
silah sesine koşan polisler de 
vak'a mahalline yetişmişlerdir. 
Celal derhal hastahaneye kaldı 
rılmak istenmişse de, biırkaç da 
kika sonra vefat etmiştir. Hak
kı ve Hacı tabancalan ile bera
ber yakalanmışlardır. Katilin 
iki kardeşten hangisi olduğu 
tahkik edilmektedir. 

Tramvay çarpması 
Sirkecide 801 numaralı vat

manın idaresindeki tramvay a· 
rabası hammal Mehmede çarpa 
rak belinden yaralanmasına se 
hep olmuştur. 

Petürkeliler arasında 
Şark Demiryolları hammalla

rından Petürkeli Hasan ile ar
adaşı Petürkeli Kesedar Ram9 

zan bir para meselesinden çı
kan kavga yüzünden Petürkeli 
Hacıyı dövmüşlerdir. 

Aparbmanda hırsız 
Galata sakinlerinden be boş 

ta gezer takımından Şakir As
mah Mescitte Hacı llyas Bty -
apartımanma girmiş ve bütün 
gece apartımanda saklandıktan 
sonra, dün sabaha karşı apartı
man sakinlerinden Hıristo E
fendinin dairesinde mutbak kıs 
mma girip öteberi karıştırmak
ta iken cürmü meşhut halinde 
yakalanmıştır. 

Eski kin 
Ortaköyde Kürkçü sokağın

da 42 numarah hanede mukim 
sabıkah T anaş aynı sokakta 
bakkal Nesim Efendinin kendi 
sini mukaddema mahkum ettir 
diğine muğber olarak, sopa ile 
dükkinm camlarını kırmıştır. 
T anaş yakalanmıştır. 

Sahilden giderken 
Arnavutköyünde Sarraf bur

nunda sahilden gitmekte olan 
Kuruçeşme gümrük antrepo
sunda memur Halil Efendi, mü 
vazenesini kaybederek denize 
düşmüşse de, nokta memuru 
ve civarda bulunanlar tarafın
dan ifadeye gayri muk\edir bir 
halde kurtarılmış ve Beyoğlu 
hastahanesine yatırılmıştır. 

Bir lira hırsızı 
Beyoğlunda Şerbethane so· 

kağında ekmekçi Vasilin bir li- _ 
rasını çalan Niko yakalanmış- . 
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lDAREHANE - Ankanı cadde

ti No: 100 Telııraf adresi: Milliyet. 
lstanbul. 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
C T iirkiye için Hariç için 

3 •Ylıiı 400 kurut 800 kunıı 
6 " 750 .. )40(). .. 

12 " 1400 .. 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti ceçen aıııhalar JO ku"'f 

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

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini 
lıabul ~tmez. 

şarlosında olduğu gibi .. Daha 
fenası Avrupada olduğu gibi 
beste ile güfte arasında tasvir 
ve taklit ahenkleri uygun git
mez .. Hazin ifadeli ne şarkılar 
vardır ki; alaturkada curcuna 
usulü denilen ve oynak tarkıla
ra mahıus olan uıulden beste
lenmiştir. Mesela: 

Acaba şen n1isin kederin var rnı1 

N e kadar bitkinim haberı'n var mı? 

ıarkııında olduğu gibi .. 
Göstereyim: 

MtLL1YET PERŞEMBE 

1 m J Avrupa matbuat• 

lngiliz lirasının sukutu Türkiyede 
ne gibi tesirler yapmıştır 

Yunanistanın en ciddi ikb- I tedir. Bundan ba§ka Sovyet
aadi gazetelerinden olan lko- !er, Türkiyedeki ithalatı meya
nomikos Tahidromos bu ser- nmda alatı ziraiye, kavuçuk ve 
levha altında yazdığı makale- çim.~mto gibi eşyayı tezy~t et- I 
de diyor ki: mege gayret etmektedırler. 

"Leb; ronginiM bu ıtil ltonsaa .. " Denilebilir ki Türk hükii-
tarkısı ağır ve mclinkolik ola- meti, İngiltereden altın esası
rak bestelenmittir. Likin güf- nın kalkmasından mütevellit 
tesinde bu beste ile uygun düte buhrana muvaffakryetle kartı 
cek hazin bir mina yoktur. geliyoıı. Maliiırulur ki buhra-

Esasen bizim ıarkılarımız.m, nm zuhuru akabrnda Türk hü
muıikimizin yüzde doksanında kiimeti, Türk parasının iıterli
meli.nkoli vardır. Hele Urfa ağ ne olan münasebetini kesmİJ 
zı dediğimiz teylerde buret e- ve Türk lirası 12.05 Fransız 
ninleri dinelriz .. Halbuki bunla frangı kıymetinde olmak üzere 
rın yüzde doksanının güftesi bu frangı esas ittihaz eylemit-

b ugünku hava ' rastgele ,undan bundan alın- tir. Türk lir~smm kıymeti he
mııtır .... Bizde Nef'inin kaıide nüz nizamen tesbit edilmeınit Yeşilköy askeri rasat im ki be be b nk l t 
}erinden alınmı• ~arkılar var- o a a ra r a a ar ara-merkezinden aldığımız ma- % ' f d bik edil kt ol 
dır. O halde itiraf etmeliyiz ki; m an tat me e an lumata naza.ran bugun· hava k be tedb" J · ı· de 

1 bizim muıikide güfte ihmal e- müra a ır erı sayes n bulutlu kısmen yag"ışlı ola- b. ··dd tt beri '"'en 

1 
didmi•tir. Bestekar parçayı bes ır mu e en mua,, caktır. Riızg' ar şimal ile % b. kı t h f tmekt 
telerken güftenin ne dediğini ır yme mu a aza e e-

garp arasından kuvvetli e- hiç düıümemmittir... Garpte dir. İngiliz bu~~anmı~ neticeıi 
•ecektir. ' böyle midir? .. Bir opera parça- fU ol.m_ U§t~r kı ısterlın evvel-

Dün tazıyıkı ne.simi 767 ı T k d 1030 ku 
sını dinlerken onun hikayesini ce ur pıyasasm a • 

milimetre azami suhunet 3 ' ded" •.. b!I. - · Öld"" . .' 1 ruı kıymetinde iken hali hazır-
... ' 1 a· 1 ne ıgın> ı ırsınız.. uru- . . . T"" k 1~ l?'BTI ır. len kıza bıçak saplanırken bü- ~a 816 ~ruşa ınmıştir. ur 

1 
- -~,, tün musiki. aletleri bunu size !ırası, ~ı~er paralara nazar~n 

- ifade edecek sesler çıkanrlar.. kıymetını muhafaza eylemış-.. llCLE '' tir. Bu, en ziyade Türk mali-
Oı·ada bestkirlar sözün ma- yat ve i.ktısadiyabnm isterline 

İki Nureddin 
arasında .. 

Avrurada olaa -aile ismi zan 
nedip- Vili .Nureddin ile Mü
nir Nureddin arasındaki müna
kaşayı kardeı kavgası zannede 
cekler .• 

Bugünden itibaren 

ALEMDAR 
Sinemasında 

tki büyük ııeııli, sözlil ~ şarkılı 
film bir.den gösterecetkir. 

MONMARTR 
SEVDALILARI 

HENRY GART ve lf.EG 
LEMONNİER 

tam'"'dan temeil cdilmit 
FRANSIZÇA SÖZLÜ 

Ye tarkılı •tk ve ihtiras filmi. 

~!NB!ZtlR 
IBlllNBl ' • 

Şuh Ye dilber artist 

CLARA BOWE 
ve RİCHARD ARLEN 
tarafından temsil edihnit aeali 

aöuü ve ııarkıh büyük film. 
Aynca: PARAMOUNT JUR

NAL, dünyanın en mühim ve 
en mütebeddil ııözlü ve ae.li 
halihazır dünya havadisleri. 

Dühuliye 30 kuruştur. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tl'm~;•ı .. .j 

Bugün akşam 
Saat 21,30 da 

YANAR DAC 

nasile sesin minasını birleştir- bağlı olmamasmdan ileri ge
mişlerdir. Bizde ise güfte, sesin lir. Türk hükumetinin yeni ha
inceliklerini t~ımağe. mahsuı rici borçlar aktmdan içtinap et 
iskelet olarak kullanılmıştır.O- miş olması, Türk parasının bu
nun için bizim musikinin teıiri günkü buhrandan kısmen ma
yalnız sese inhisar eder ve ta- sun kalmasına hizmet etmittir. 
bii bir taraflı olur. Bunlardan 1929 senesi sonbahanndan be
istisna edilecek yegane eserler, ri teessüs eden şiddetli mali 
hapishane şarkıları ve halk des siyaset, memleketin buhrana 
tanlandır. Onların da güftele- karıı ciddi mütkilit olmaksı
rindeki uslu bu valiyı mem- zm kartı gelmesine yardım ey 
nun edebilmekten çok uzaktır. !emiştir. Bununla beraber ister. Komedi 4 Perde 

Yazan: L. Fulda 

SiNEMALAR 

( 

lstanbul . 
Sokaklarında 

ilk Türkçe filminin iraesi şerefine 

Melek •• Elhamra 
Sinemaları 

1 kanunuevvel sah akşamı için 
Fevkalade bir müsamere 

tertip etmişlerdir. 
koltuklar numaralı olduğundan biletler bugünden 

itibare_n sıblmata basJa,.m•shr. 

D.t.NiZ ve KADlN 
(MARİ0S) 

Bu akpm 41111------ı 
Asri ~ınemada Fevkalade üala 

Batakhane Çiçeği 
Cazibeli ve çok eğlenceli filmde ~ce batakhaneleri güzel kadınlar 

Monmartre apa!}lannın dans ve atkl<uı elhasıl bütün e ğ lencelerile P a
ris temaşa edilecektir. Heyeti temsiliyesi başında: MARGARET Ll
VİNGSTONE ve DON ALVARDO. Perde anlann<la gii-

nün eğlencesi ADA ve GALLAİ numtrolarında 

-------------------·------~ 
1932 1 

Yeni Muhtıra Defteri 
Ben bu iki gencin münakaşa 

sına kan§mak niyetinde deği
lim. Zaten münakaşaya zemin 
olan plağı dinlemedim. Yalnız 
deveye demişler ki: 

Ben bu satırlarla bizim mu- linin sukutundan, Türk milli 
sikini aleyhinde bulunmuyo- servetinin zarar gördüğü in
rum, fakat göste~mek istiyo- kir olunamaz. Çünkü Türk ser 
runı, şark musikisinde maale- maye sahiplerinin çoğu para
sef güfte mühmel bir unsur- !arını Türk lirasrnm istikranna 
dur, üstüne düşmeye gelmez.... karıı az itimat beslenmit ol
Umalım ki; bundan sonra ba- masından dolayı, isterline tah
zı eserlerde gördüğümüz gibi vil etmiılerdi. Bundan maada 
güfteler ifadelerile uygun su- İngilterede altm esasının refi 
rette bestelenir. Türk ihracabna tesir etmittir. 

1923 te Almanyadan vaki olan 1 
ithalat mikdan 9.2 milyon 
iken 1930 da 38.9 milyona çık
mıştır. Almana ithalib bilhas
sa timendiferler için çelik, de
mir, vagon, köprü levazımı gj,. 
bi şeylerdir. Şimendifer inşaatı 
İsveç ve Belçika gruplarına ve
rilmiş olmakla beraber şimen
difer levazımı Almanyadan gel 
mektedir. Almanya, Türkiye- 1 

nin bafhca müıterilerinden bi
ridir. Türkiyenin 1930 dairi ih 
racat ticaretinin yedide biri 
Almanya ile yapılmaktadır. Fa 
kat Almanyadaki Türk ihra
cat ticaretinin baflıcası tütün 
olduğu ve halbuki geçen sene
den beri Sovyet tütünlerinin 
revacı Almanyada artbğı için 
Türk tütün ihracatı müteessir 
olmuttur. Umumiyetle Türk 
ihracat ticareti mütkilit geçir 
mektedir. Pazarlarını kaybet
mektedir. V azi.yete çaresaz ol
mak üzere ticareti hariciye o
fisi ihdas edilmiıtir. Bundan 
maksat, Türk mallannm daha 
iyi teşhiri ve bir propaganda 
icrası dır. Türk ihracat ticareti 
nin tes11düf etmekte olduğu 
müşkilit dolayısiledir ki sabık 
maliye nazırı Saraç oğlu Şük
rü Bey Amerikaya izam edil
mittir. Türk recülü siyasisi,. 
Türkiye ile mübadelelerin tak
viyesi için Amerikanın büyük 
ticari, mali ve iktısadi müesse
selerile temas icra edecektir. 
Türkiye, anlıyor ki ticari mü
vazenesinin ıslahı için yeni pa
zarlar bulmak mecburiyetinde
dir. Bu pazarlar ise artık Avru 
pada tatminkar neticeler vere
cek derecede bulunmuyor. 

Tercüme E.: Seni 16 çeıit olarak intitar etmiıtir. 
- Boynun neden eğri? 
- E canım nerem doğru ki? 

Cevabını vermit. 
Belki karilerim ,bahsetmek 

istediğim bu münakll§ayı oku
mamqbr. Anlatıvereyİm:: Vi
li Nureddin, Münir Nureddi
nin okuduğu bir plakta ıu ha
tayı bulmuş: Şarkının aslı: 

Ey benim babtiyarim 

Gönlümd~ tahtı yarim 

olacak iken Münir Nureddin 
bunu: 

Ey benim bı/Jtiyarim 

Tahtı •ônlümd~ yarim 

okumuş... Vakıa dün farkının 
bestekin da işe karışıp Vilinın 
aldandığını söyledi amma ben 
gene Vilidan tarafa çıkıyo
rum .. Ve farzediyorum ki; Mü
nir Nureddin bunu yanlış oku-
muş ... 

Bundan ne çıkar? .. Zaten biz 
de musiki yanmdır. Güfte he
men hemen ihmal edilmi§tir. 
Bir kere kısmı izamı anlaşıl
maz .. Meseli Uşaktan maruf 
bir tarkı vardır: 
Jıf~yhan~ mi bu ffzmi t•r•bbVı~i cem 

mi?. 

diye hatlar. Ben bunu vaktile 
me§ketmittim .. Şarkının güfte 
sindeki cümleler o kadar uzar 
ki; bir türlü bir §ey anlayamaz 
sınız. Hele yeni nesil bunu ec
nebi lisanı diye dinlemez bile .• 

Anlayabildiklerinizin ekse
risi de mi.nasızdır .. 

D~ajz~ dılayım mı? 

Bir b:ılılr. al•7ım mı?. 

Damlamaz Efendi!. 
Gümrükte bir kaçakçılık o

lurken birisi haber vermi§ ... Bu 
haber veren zatın ismi de Dam 
lamaz Efendi imit··· 

ihbar hadisesi olduğu za
man tabii bu zatın da ifadesi a
lınmış ve o 11rada ismi sorulun 
ca .. 

- Damlamaz .. cevabını ver 
mi, .. 

fadeyi alan memur sormu§: 
- •... Damlamaz mı, neden? 
- iyi aktarılmıştır da on-

dan .. 
Diyecek yok doğrusu.. Dam 

laya damlaya göl olur diyenle
re kestirme bir cevap! 

Selim Sırrı Beyin 
konferanslan 

Bu tarihten tamam yirmi se
ne sonra gene gazetelerde ıu 
ilinı göreceğiz. · 

" Selim Sım Bey bu alqanı 
radyoda 1842 inci konferansını 
verecektir. Mevzuu "Gençliği
mi na11l muhafaza ediyorum., 
dur.,, 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 89 

BAŞI DÖNÜKLER. 
/b,ahim NECMi 

- Söyle, Nebahat, bir keli 
me... Kuzum, söyle... Bu bir 
kelime ile hayatıma karar vere 
ceksin! 

... ..... ......... ..... 
Nebahat sap sarı kesilmit

ti • Bu kadar senedir içinde sak 
ladığı sevgiyi böyle birden bi
re, bir sual üzerine açıkça söy 
leyivermek ona imkansız bir 
fey gibi geliyordu. İçi cevap 
vermek, 

- Evet, ben de seni seviyo 
rum. Hem aen nı.4ıl ta çocuk
luktan beni sevmişsen, ben de 
öyle ti o zamanlarJanberi se
ni düşünüyor. senin için hazır 
!anıyorum. 

Diye haykırmak için titri
yordu. Fakat bu mes'ut edici 
cümleler göğsünden boğazına 
kadar yükzddikten sonra ora
da r;ırtlağmın İçinde tıkıla ka
lıyordu. 

Ahmet Nbeil titriye titriye 
cevap bekliyor .. Nebahat titri
ye titriye susuyordu. 

Otomobil Beyazıtı geçmi§, 
Şehzadebatından F atibe doğ
ru uçuyordu. 

Nebahat, çok yavaı, çok tit 
rek bir sesle: 

- Otomobile ne tarafa gide 
ceğini söylesek. .. 

Diye bildi. Ahmet Nebil 
birden bire sarsıldı. Acı acı: 

- Hakkınız var. Anlıyo
rum. 

Diyerek eğildi, ,oföre gide 
ceği yolu ıöyledi. 

Nebahatrn gözleri derin bir 
c.ı(emle Ahmet Nebilin ıevimli 
esmer yüzüne eğilmişti. Deli
kanlının ağzından fırlıyan: 

- Anlıyorum. 
Ne demekti acaba? Kendi 

sevdiğini itiraf etmeden anla
yıvermiş miydi? Fakat o hal-

Mevsim, ihracat malları için 
en müsait bir zamandrı ve ih
racat ticareti için mukaveleıi 
aktedilmiı bulunuyor. İngiliz 
lirasının sukutundan zarar gö
ren maddelerin başında üzüm 
ve pamuktur. Çünkü bunlar, 
umumiyetle isterlin üzerine 
muamele görürler. Baılıca ih
raç maddesi olan tütün daha 
az mutazamr olacaktır. Günkü 
tütün muamelatı dolar, florin 
ve kısmen de isterlin üzerine 
cereyan eder. İncirin en mü
him kısmı Cemahiri müttehi
dei Amerikaya sevkedilmekte 
olduğundan incir ticareti de az 
zarar görecektir. 

Harpten evvel İngiltere, Türk 
piyasasında birinci mevkii İf
gal ediyordu. Fakat o vakiıtten 
beri muttasıl ehemmiyetini 
kaybetmittir. Şimdiki halde 
Almanya ve Rusya İngilizlere 
faik vaziyettedirler. 1924 sene 
sinde Rusyanın Türk ithalatın 
daki nisbeti o/o 3.2 iken 1930 
da bu nisbet % 8 i bulmuıtur. 
İngiliz ticaretinin inhisan ma
hiyetinde olan deniz makinele
ri bile timdi Sovyetler tarafın
dan ucuz fiatle teklif edilmek-

de bu: 
- Anlıyorum. 
Böyle acı, ezalı bir sesle 

söylenmiyecekti. Yoksa yanlş 
mı anlamıtb? 

- Nebil Bey .•. 
- Nebahat Hanım? 
- Ne anladınız? 
- Ne mi? Ah! 
- Yanlış .. 
- Yanlış mı? 
- Evet, yanlış ... 
Ahmet Nebil, deli gibi dön

"dü. Elleri Nebahatin ince, u
zun, yumutak ellini yakaladı: 

- Ne demek? Bu sükiıtu
nuz, bu birden bire bana yolu 
hatırlatmanız, "hayır, ben si
zi sevmiyorum. Bu ıözlerinden 
sıkılıyorum. Bir ayak evvel 
senden uzaklatmak, evime çe
kilmek istiyorum,. demek de
ğil miydi? 

Nebahatin yüzüne dalga 
dalga kan çıkıyordu. Bak, o
nun masum çekinmesini Ah
met Nebil ne fena tefsir etmiı
ti. Sesi titriyerek haykırır gi
bi: 

- Hayır .. hayır .. hayır .. 
Dedi . 

ha Bedri 22 ııene<knberi muntazaman netretmekte olduğumuz YENİ MUH 
Cumartesi ve Pazar günleri TİRA DEFTER !eri her seneden daha mükemmel ve muntazam 

olarak mevkii furuhta vazedilmiştir. Emsaline her cibetçe faiktir. 

• 
Filhakika Yunan gazetesi-

nin dediği gibi harpten evvel 
İngiltere ithalatımızda birinci 
dereceyi İşgal-etmekte idi. On
dan sonra Frl.ıı•a ve Avustur
ya ithalatı haizi ehemmiyetti. 
Fakat sonralafı vaziyet tama
miJe değiımiıtir. Milli zafer
den sonra İtalya ithalatı art
mıı ve hatti 1923 ten 1927 ye 
kadar birinciliği ihraz eylemiı
tir. Fakat 1927 den sonra Al
manya birinciliği kazanmııtır. 
Fransız ithalatı 1927 ye kadar 
dördüncü mevkide iken 1927 
ve 1928 de ikinci dereceye çık
mış ve bilahara tekrar dütmüş
tür. Rusya, ithalatımızda 1923 
da yalnız 2. 10 nisbetinde iken 
altı sene içinde üç misline çık

tenzilatlı •haliı: gecesi. Beldeyi- ı 

1 
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-· BULGAR OPERET 
HEYETİ 

(Fransız Tiyatrosunda) 

Bu.gün akşam saat 21 de: 

Haremin Eıran 
Bu pice Türkçe oynan\laçaktır. 

Yarın matine saat 4 te: 

PRENSES ÇARDAŞ 
Prima Donna: Mimi Balkanska. 

Orkectr: 21 kişi. 

mıştır. Geçen senenin itbaJ&.1--------------
tmda sırasile Almanya, ltalya, MEVLİDİ ŞERİF 
İngiltere, Fransa ve Rusya ah- KIRAATİ 
zı mevki etmiılerdir. Darülfünun Talim Taburu 

Halil MlTHA T kumandanı Binbaşı Refik Be

Teşekkür 
Yaptıkları Ameliyat ve tedavi 

sayesinde beni muhakkak bir ölüm
den kurtaran Profösör Operatör 
Ahmet Kemal Beyfendiye minnet 
ve şükran hislerimi aleııea arze.de
rim. 
Darülbedayi Tiyatro Mektebi Tale
besinden Sabih. 

Ahmet Nebil sevincinden 
kendini taıırmışb: 

- Sahi mi, hayır mı? Ah, 
Nebahat! 

Diye kekeliyor, avucunun 
içinde ince, uzun, yumutak el
leri dudaklarına götürüyordu. 

Otomobilin içi şimdi, dışa
rıda devam eden yağmura, so
ğuğa rağmen ılık, hatti 11cak 
bir sevgi havasile dolmuıtu. İ
ki gencin can evlerinden ko
pup gelen hararet, otomobili 
değil, bütün muhiti bile ıaıta
cakmış gibiydi. 

Ahmet Nbilin ellerine kon
durduğu yakıcı buselerle, Ne
bahatin ilk defa sevg~ okşama
sı duyan vücudünü gevıetici 
bir sıcaklık yaymıştı. Yüzü kı
zarmıı, gözleri dolmuş, vücu
dü titrek, kendini bırakıyordu. 
Ahmet Nebil bu itirafla birden 
bire bütün tecrübelerini kay
betmiş, acemi bir sevdalı gibi 
kendini kapıp koyvermişti. 

Otomobil Fatihten Sultan
selime doğru bozuk kaldınm
lar üzerinde sarsılarak sekiyor
du. 

Ahmet Nebil. aıcak nefesile 

yin mahtumu Vecdi Beyin 
Viyanada yapılan bir ameliyat 
neticesi vefatı •hasebile merhu 
mun ruhuna ithaf edilmek 
üzre yarınki Cınna günü Cu
ma namazını müteakıp Valide 
caııniinde okım.acaok mevlidi şe
rife arzu eden vatandaşların 
teşrifleri rica ıolunur. 

Nebahatin boynunu okıayarak 
yavaşça yalvardı: 

- Otomobili döndürelim. 
Daha eve gitmiyelim. Daha ay 
nlmıyalım. Bu gece böyle çar
çabuk bitmesin •• 

Nebahat ellerini yavaşça, 
incitmemeğe çalışarak delikan 
lmm ellerinden çekti. Okşar gi
bi Ahmet Nebilin ıslak palto
suna dokundu. Çok yavll§, çok 
derin bir şafkat sesile: 

- Üşüyeceksin! 
Dedi. 

- Ben mi? İçimdeki hara
ret o kadar ıiddetli ki •. 

Nebahatin güzel eli birden 
bire delikanlının dudaklarına 
dokundu: 

- Benim için hasta olmak 
değil iyi olmak lazım. 

- Amma .•. 
- Yarın görütürüz. 
-Yann mı? Ne zanıan? 

Nerede? 
- Bilmem, Nerde istersen .. 
Ahmet Nebil birden bi·re bu 

samimi, teklifsiz, senli benli 
şafkate hemen alıtıvermiıti. 
Bir çeyrek evvel "ıen,, demek 
imkansız ırörünen bu genç kıza 

_,. 

Jandarma Satın alma komisyonu 
Riyasetinden: 

Yerli mamulatı yfrmi beş bin çift yün çorap kapalı zarfla münıı 
kasaya çrkanlmıştrr. İhalesi 16-12-931 Çarşamba günü saat on 
beşte yaptlacaktır. Taliıplerin şartname ve nümuneyi görmelt 
üzere her gün ve münıtkasaya iştirak için teklifnameleri ve 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevmi meı
<kilrda saat on beşe kadar Komisyonumuza müracaatları.(4054) 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Müesseseye şartnamesi veçhile iktiza eden on bin kilo pata· 

tesin kapalı zarf usulile münakasasr 17 Kanunuevvel 931 çar· 
şamba günü saat 14 te icra edilecektir. Taliplerin teminat ak
çelerile müracaatları. (4072) 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

A.:N.A~C>L lJ 
SİGORTA ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 
Telgraf: ADRES: 1 Telefon: 1 

4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

ıimdi "siz., derneğe imkin gö
remiymdu. Nebahat te aynı 
histeydi. Sanki bu bir çeyrek 
saat içinde iki genç gönül kay 
namıt, birle,mİ§, yekparele,
miıti. 

- Bugün fakülteye sidec:ek 
misin? 

- Bilmem. 
- Çok geç oldu. Sen de yor 

gunsun. Gitme, rahat et. 
- Öğleden ıonra seni nerde 

bulabilirim? 
- Bilmem. 
- İstersen aeıı.i ıinemaya 

götüreyim? 
- Peki. 
- O halde aktam üzeri saat 

dört buçukta gelip seni alayım 
mı? 

- Olur. 
-Annen? 
- Ben söylerım. 
- Sonra ıeni getiririm. 
- Peki. 
Bu sözlerde sanki iki gencin 

artık ayrlmıyacak bir kudretle 
birleımesi saklimiş gibi ikisi 
de korku, çekinme, helecan, se 
vinç içinde sarsıla sarsıla, ses
leri titriye titriye konu,uyor-

!ardı. 
Otomobil, Ahmet Nebiliıı 

arasıra verdiği kumandalarla 
Darünafakarun önünden in-4 
mit, artık sokağa kadar girmit 
ti. 

Yağmur ıiddetini kaybet· 
mitti. Göi:. yüzünü kaplryan ka 
ra kara bulutların büyük bir 
kısmı su halinde yere · akm19, 
yer yer mavi paracalar arasında 
kısım kısım bulutlar kalmış
tı. Sular sokaklardan ıanldıya• 
rak akıyordu. Fakat gökten ar• 
tık yağmıyordu. 

Otomobil durdu. 
- Bak: Hava açılıyor. San· 

ki bu fırtına bizim içimizi dök· 
memiz içinmi§. 

-Öyle •.• 
- Y anna, değil miı? 
- Evet. 
- Anahtarın var mı? 
- Var. Hem balı:, anned 

bekliyor. 
Bir kaç gün evvel içini gör· 

düğü evin cumbasından bir ı
tık taııyordu. Belliydi ki zaval 
h anne kızını bekliyerek elişi 
işlivordu. 

(Devamı var} 
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Almanyada 4.480.000 Birinci sahifeden geçen yazılar • • 
ışsız 

Çapras kelimeler Yeni netriyat 
ı 2 a 4 ı ı 1 a g ıo ıı Aylık ziraat mecmuası 

LASTER Sİl.BERMANN 
ve Şü. 

DOYÇE Levant Linye 

Gümrükte 
Vaziyet 

(Ba:p birinci sahifede) 
tenha idi. Komisyoncular birliği tara 
fından teklif edilen tasnif uııılü tat 
bik ediliyordu. Tescil oda11nın ÖnÜ• 
ne konulan masada alakadarlar ken
d;lerinin itlerinin bitip bitmediğini 
öğrenebiliyordu. 

Bu suretle hem itlerin daha 
sür'atle yürümesi, temin edilmiı, 
lıem de izdihama mani olunmuıtu. 
T enhalığm ayrı bir sebebi de kon· 
tenjan listeye konulan miktarlardan 
bi.- çoğunun dolmuı oknaoı idi. Kon 
tenjan listesinin tatbikinden evvel 
gelmiı, fakat idhal edilememiı olan 
ınallar idhal edildiğinden bunlar liı. 
tedeki miktarların ekserisini doldur
muştur. Binaenaleyh yeni gelen mal 
lar timdi ihtiyaçtan fazla olduğun
dan, bunlar gelecek kontenjan liste
lerden istifade etmek üzere beldiye
cekierdir. 

Sanayiciler ve perakendeciler 
ihtikara meydan vermiyecekler 
(Başı birinci sahifede) 

yan yeni kararname ve onun 
mütemmimi olan kontenjan lis 
tesi nin neıri ile en mühim va
zifeyi almıt olan sanayicileri
miz müttehiden bu içtimaa gel 
mişlerdi. Müstetar Hüsnü Bey 
celseyi açtı ve sebebi içtimaı i:
zah etti. İlk söz alan Nazmi 
Nuri Bey oldu. Sanayi Birliği · 
umumi katibi memleket iktisa
diyatım koruyan yüksek karar 
nameyi tahlil ve bu kararname 
ile erbabı sanayii vatani mesai 
de iyi bir vata'ndaş gibi çahşa
caklarıoı ve 927 tarihinde ted
vin ettiği teşviki sanayi kanu-

daiyesinden olan mevadm kon 
tenjan harici idhali. 

4 - Mamulatın zurufuna 
muktezi mevadı iptidaiye. .• 

Bunlardan maada teşviki sa
nayiden istifade etmiyen fabri· 
kalann ihtiyacatr tadat edile
rek, müşküli.tın izalesi temen
ni edildi. 

Müteakiben birkaç fabrika
tör bu hususta söz söyliyerek 
tesbit edi' '" l taleplerin teşriini 
rica ettiler ve içtimaa nihayet 
verildi. 

Dün perakendeciler de 
toplandılar 

BERL!N, 25 A.A. - Teırinisani 
ayının ilk 15 günü zarfında işsizler 
rniktarınro artını§ olduğu görülmüt
tür. Meı.kur ay zarfında itrizlik taz 
minatr alan iısizlerin ml.ktarı 4,84(), 
000 lı:iıiye baliğ olmuı ve §U hale 
nazaran teşrinievvel ayının son 15 
günü zarfında mik.tara niobeten 
220,000 kiti artmıştır. 
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Kontenjanda bulunan limon mik.· 

taı·ı da bitmiıti. Halbuki kararname 
n~n RCil'İ esnasında limanrmrza ge
len mühim miktarda limon partisi 
çürümeğe mahkum bir halde bekli
yordu. Yapılan müracaat üzerine bn ı 
"Vaziyet ehemmiyetle nuan dikka

Dün öğleden sonra Ticaret 
Odasında perakendeciler de bir 
içtimaa davet edilmişlerdir. İç
tima 4(}-50 kadar peralrende
ci ile bir iki toptancı gelmiştir. 

lçtimaa Ticaret Odası reisle 
rinden Necip Bey riyaset etmiş 
tir. 

111 yaşında kadın 
LONDRA, 23 - Geçen as

rın İptidasında meşhur roman
cı Walter Soott'ın kucağında 
büyümüş ve beş hükümdarın 
saltanatı müddetince yaşamış 
olan Misis Katherine Plunket 
dün İrlandadaki ufak maliki.ne 
sinde akrabaları ve dostları ara 
smda 111 inci yaşını tes'it et
miştir. Ömıiinde hastalık çek
memiş olan bu kadın el'an bü
tün tendüristisini muhafaza et
mektedir. Mükemmel bir terbi 
ye görmüştür. Derin tetkik ve 
müşahedeler üzerine müessis 
sayısız hatıratı son derece me
raklı ve cazibelidir. 

Bir vapur haltı 
JAMBi (HiNDİ FELE-

MENGI) 25 (A.A.) - Bir fi. 
yot, Ophelia İsmindeki vapur 
ile müsademe etmiştir. Vapur, 
batmıştır. 24 yolcu telef ol.muş 
tur. Ancak üç kişi kurtulmuı
tur. 
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·1-111-· -~,~-·ı=· 
te alıllllll§br. Dün bu malların çürü
nıesine meydan verilmemek için 
Mersin kontenjanındaki limon mik
tarından bir kısmının lstanbul'a ve-
1·ildi.ği bildirildi ve bunun üzerine bu 
limonların idhali için derhal müsaa
de verildi. 

Dün bu senenin mayısında gelen 
nıallann beyannameleri de tetkik ve 
"ize edilmittir. Bu eski beyannBme· 
leı~n iki üç gün zarfında bitirilebile
ceği zannolunmaktadır. 

Muhabir mektuba 

Pirinç diyan 
Boyabat! -Pirinci Tosya pirinci 

namile sahlan bu 
memleket nasıl 

mahsul yetiştiriyor? 
BOYIABAT - Boyabat ka 

zası, deyince alda bir prinçler 

diyarı gelmelidir! Bu kaza 
prinç iıtihıalitile mqhurdur. 

Ve çok nefis ve lezzetli prinç 
Yetiştirir. Bu prinçler latan
bulda T oaya prinçi namile aa• 
tılll'mış. Çünkü Tosya princi
nin her tarafta ıöhreti vardır. 

Maahaza kıymetçe her ikisinin 
farkı olmadığını söylüyorlar. 

Zahire anbarı 
Boyalıoat kaza&1 vilayetin bir 

zahiı·e amparıdır. Vilayet cami 
ası bu kazanın mahıuli.tmda.n 
çok müstefit olmaktadır. Filha 
kika külliyetli yetişen prinçten 
ınaada her nevi hububat, hay
van ve mevaddı hayvaniye, çok 
ınikdarda gayet makbul av de
ı-ileri ve salep ihraç olunmak
tadır. 

Belediye dairesi 

Bura belediyesi kendi daire
sini jandannaya icar ederek 
kendisi güzel ve münasip bw 
ınevkiae icarla oturmaktadır. 
Belediye reisi Mehmet Beyin 
çok kıymetli bir tahıiyet olma. 
sına rağmen hala bir motör
pomp alınmasına ve kasabanın 
elektrikle tenvir edilmesine im 

ki.o bulunamamıttır. Çünkü be 
lediyenin .enevi varidatı 10000 
lira kadar az bir feydir. Kasa
banın her §eyden evvel elek
trike kavu9turulmasını Meh
met Beyden bekleriz. 

Suyu - Merkezi kazada ve 
civarında tabiat ıu yaratmadı
ğından halk bilmecburiye dere 
suyıt içmektedirler. Bu au ya. 

zın çeltikler yüzünden biraz 
bozulursa da kışın zararsızdır. 
Belediye bu suyun fenni bir au. 
rette taıfiyeai çarelerini ara
ınaktadır ve bunun için de key 
fiyet vekleti celileden iıtibzan 
olunmuştur . 

Havau - Kasabanın hava
sı yabiı ve güzel ise de çeltik 
sahası aıtmahdır. Bu ıaha ise 
anemleketin timal kısmındadır. 
Maahaza srtma korkulacak bir 
vaziyette değildir • .. 

Bir şayia 

Buranm çarşısı 3 defa yan
tnıştır. Üçüncüsünde hükumet 
Yangınden çıkanlara tevzi o
lunmak üzere (50.000) lira 
göndermiştir. 

Halbuki yaptığım tahkikat 

içtimalara riyaser eden tıcawt müs. 
teşarı Hüsnü B. Kürsüde ... 

nu ile memlekette Türk sanayi 
ini doğuran hükiimete hizmet 
edebilmek için faaliyetlerini 
tezyit edeceklerini temin etti. 
Nazmi Nuri Bey bunıa. ilave
ten, bu tezyit dolayısile dünkü 
mamulattan ziyade fark talep 
etmek hatır ve hayallerine gel
mediğini ve eğer bunun aksi 
yolda gideni görürlerse hak yo
luna sevk için bütün fabrikatör 
(erin müttehiden harekete söz 
verdiklerini beyan ederek fahri 
katörlerin de buna iştirak edip 
etmediğini sordu. Bu suali Müs 
teşar Hüsnü Bey de tekrar etti 
ve buna salonu ve koridorları 
dolduran yüzlerce fabrikatör 
müsbet cevap verdiler. 

Nazmi Nuri Bey Hüsnü Be
ye hitap ederek, yeni kararna
menin fabrikalara dört nokta et 
rafmda teshili.t göaterecek tat 
biki şekillerini izah etti. Bu te
menniyat şunlardı: 

1 - Muaf listesine dahil ve 
ita emri sadır olan mevadı İp
tidaiye. 

2 - Muaf listesine dahil fa. 
kat hesabı cari harici olarak di
pozito ile idbal edilen mevaddı 
İptidaiye. 

3 - Muaf listesine gayri da 
hil, fakat fabrika mevaddı ipti-

Necip Bey içtimaa gelenlere 
niçin toplanıldığını izah ede
rek, hükumetin idhalatın tahdi 
di hakkındaki kararnamesin
den maksadını, Odanın bu ka
rarnamenin tatbiki etrafındaki 
kararını anlatnuf ve bir gün ev 
ve! toptancıların içtimamda bu 
kararnamenin pahalılığ·a bir se
bep tetkil etmiyeceğine ve pa• 
balılık ol.mıyacağrna ittifakla 
karar verildiğini anlatmıftır. 

Necip Bey bundan sonra de
mittir ki: 

- Malların esas yerlerinde 
fıatleri yükselmedikçe, burada 
yükselmesi için maimi ve man
tiki bir ıebep yoktur. Ufak te
fek tatbik müşkülatı da bir se
bep teşkil edemez. Bunun hari
cinde herhangi bir pahalılık ta· 
mamen şahsi bir ihtikardan bat 
kabir mana ifade etmayecektir. 

Kaptanlara veba aşı.oı 
Gemilerin kaptan · veya reisleri 

san baıta1ıkların zuhuruna mini ol~ 
mak üzere Sahil Sıhhiye idarelerin
ce lüzum göıterilecek tedbiri.,..., ria
yet ile mükellef olup bu mükellefi
yete riayet etmiyenler hakkında ka
nunun 282 inci maddesi ahkffmının 
tatbik edilmesi lazım geldiğinden vu 
im bulan tebligata rağmen Velıa aşı
larım yaptırmaktan istinkaf edenle
rin kanunun meüoU maddesine tev
fikan mahkemeye leYdi edilmeleri i
cap ecleceğinden mazeretler serdile 
Veba aım ile ll§danmak istemiyen 
kaptan, reis ve mürettebat baldunda 
Sahil Sıhhiye idarelerince bir zabıt 
varakası tanzim olunarak mahkeme
ye müracaat edilmesi usul ittr'"haz 
olunmqtur. 

Necip B. bundan sonra s&: 1--------------
iatiyen bulunup bulunmadığım Doktor 
sormuıtur. H fız C I 

Perakendecilerden hiç kim- a ema 
ae söz almamıt, yalmz toptan-
cdardan feker tüccarı Dervit Dahiliye hastalıklan 
zade Etem Bey söz alarak, şe- mütehassısı 
kerin kontenjan liıteden istis- Cumadan maada hergün öğ-
nası talebinde bulunmu,tur. leden sonra saat (2,30 dan Se) 
Mumaileyh demiştir ki: kadar İstanbulda Divanyolun-

- Pahalılık için biç bir ae- da 118 numarah hususi dalre
bep yoktur. Şu tatbik müıküli-
tı da ortadan kaldırılırsa itleri- sinde dahili hastalıkları mua
miz teshil edilmiı olur. yene ve tedavi eder. Telefon: 

Necip Bey Denif zade E- İstanbul 22398 
tem Beye cevap vererek, bütün Sıra numarasını beklememek 
mahzurların nazarı dikkate alı- isteyenler, kabineye müracaat 
nacağını söylemiş, bu ıikayet-
lerin tahriren Odaya yapılma- la veya telefonla randevu al-
amı tavsiye etmiş, Odanın vaki malıdırlar. 
müracatleri hemen vekalete ar 
zedeceğini bildirerek içtimaa 
nihayet venniştir. 

Yeni J•kil 

Soldan sağa 
1 - Fare düşmanı (4) Küçük 

(5) 
2 - Eleyen ( 4) Bizi doğuran ( 3) 

Nota (2). 
3 - Erkek ismi (4). Nota (2). 
4 - E trafıru dolafmak ( 5) 
5 - icra (4) TaSYiı- (5) 
6 - Ermenice bir tabir (2) Pia

lik (33) 
7 -- Yere serilen (6) Baboı (2) 

Nota 
8 - Kurr (4) loim ortağı (4) 
9 - Bir ihraç J;manmıız (6) 
JO - Gelir (4) Yama (2) isyan 

eden (3) 
1J - Ben (3 Uzuv (2) ika (4) 

Yıılcarda11 aıağı 

l - Ham kavun (6) Etki (5) 
2 - Göz renı;i (3) Kenıiiin içi 

(4) Nota (2) 
3 - Meden (3) Mersa (il) 
4 - Rakam (3) Barak.et (6) 
5 - Elektirikte bir tabir (2) 
6 - Kumandanın yardımeuı (5) 

Bal (4) 
7 - Zaman (2) ltalya'da bir!"" 

bir (7) . 
8 - Miruçı (6) Eaatirden biri 

(3) 

9 - Meyve (4) Hicap (2) 
10 - Şiş (2) Koku (3) Sopa(3) 
11 - Eziyet (3) Sakal (3) Du-

manın brmktrğr (2) 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu. lstiklat cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Akika hanına bitişik 
Apartıman No 21.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: 14 • 18. 

bunun aksini göstermektedir: rün cümhuriyet devrinde de
vamına ıebep olmakta İmİ§ ! 
Hanmılanmızı hala çar~af, pe
çe, ba,örtüsü ve temsiyeler al
tında yaşatmak ve nail oldulda 
n nimeti hürriyetten onları 
mahrum eylemekte bir fazilet 
yoktur! Türk kadını artık bu gi 
bi lüzumsuz kayıtlardan kurtul 
malıdır. 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
Bu paranın 15.000 lirası müb
taç harikzedelere kafi geldiği 
cihetle baki kalan 35.000 lirasi
le ka•abaya fenni tesisatla au 
getirmek için tefrik olunmuş
tur. Binaenaleyh bu paramn 
9.000 lirası motörlerin yrlll!
tirilmesine mahsus bir değir
menin iıtimlikine ve 2.000 lira 
sı da suyun projesine verilmit 
ve mütebaki 19.000 lira da Zi
raat bankasına yatırılmıştır. 
Şimdi belediye hey' eti bu para. 
ya bir mikdar daha ilavesile 
suyun femıi bir surette kasaba
ya getirilmesi için uğraımakta 
dır, 

Tedar1i eoi 

Muktedir ve kibar doktor
larımızdan hükiimet tabibi 
Raif Bey tarafın.dan çok mun
tazam bir tekilde idare olunan 
bu tedavi evi kasabanın güzel 
ve yüksekçe bir yerindedir. 

Tesettilr v• taassup 
Burada tesettür ve taa111up 

pek fazladır! Kadınların bir 
kısmı fota dedikleri beyaz be

Ragıp KEMAL 

Avusturalya kabi
nesi düştü 

CANBERRE, 2S A.A. - Mü
messiller meclisinin müstakim ve 
namuıkar veznedarı M. Theoclor'in 
İ•tikamet, namuı Ye terefinin mev• 
zu bahis edildiği bir müzakereden 
sonra meselenin tahlibi Ye mumailey 
he isnat edilen hataların tahkiki için 
bir komisyon tayin edilme.ini talep 
eden takririn reye konulması hüku
metin sukut ve inhizami ile netice
lenmiıtir. 

M. Theodor'a atfedilen cürün, iıı
sizlik tahaioatrmn tevzii sırasuıda 
oiyasi tarafkirlik yapmaktır. 

Reyin bu suretle izharı ihtimali; 
uzun zamandan beri beklenilen umu 
mi intihabatın icra edilmeai ile neti 
celeneı:ektir. 

nekli kırmızı ve oldukça büyük ı-------------1 
başörtülerle ve bir kısmı da ZAYi - Galata ftlıaJaı Gümrliğü
rengarenk Bağdat çar§aflarile nün 79176 No ve 18-10-31 tıarlhti 
yüzleri peçeli ve aynca da bat
larıncla şemsiye tuttuklan hal
de gezınektedirler! Bu hanım
lar kat'iyyen c;aı·şı ve pazara 
gidip alış veriş yapmazlar. Sul 

makpuzu zayettiğimdeıı yeni,.ini çr 
karacağım. Eskisinin hükmü olma
dığını ;J§n ederim.Galııta Sen Piyer 
Han 24-25 .numeroda Necdıet . 

tan Hamit devrini hatırlatan 1-------------
bu man.zarayı görünce ben hay ZAYİ - Liman Dairesinden aldı
retler içinde kaldım! Maahaza ğını 13/ 6220 numerolu gemicilik 
bura hanımlarının asri hayata vesikaıDl kaybettim. Yenisini alaca
olan inhimak ve meyillerini de l ğrmdan hükmü yoktur. Kandillide 
işittim. Fakat erkeklerin taas- Fuat Paşa köşkünde İbrahim oğlu 
sup ve mumanaatı eski tesettü Faz!<. 

-------------~ 

• 
İşsiz kala bilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 

• -
Başınıza bir felaket gelebilir; 

j 
ıık. -"" O zaman: 

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermezl 

( TÜRKiYE İŞ BANKASI) 

Aylık Ziraat mecmuasının 24 ün 
cü nüshası Ankara'da De§J'Olunmuı
tür. 811 nüsha bir çok kıymetli yaı.ı
larla Kerim Ömer Beyin değerli bir 
teknik yazısını ihtiva etmektedir. 

Askert fabrika· 
lar ilinları 

23-12-931 tarihinde ıkapalr 

zarfla münakasa.sa icra edile
cek olan 21 kalem ateş tuğla

sı şartnamesinde bazı tadilat 
yapılacağından muamelesi ip
tal edilmiştir. Yeni şartname 
dahilinde aynca il!n edilece
ği ilan olunur.(4015) 

Hamburg, Brem, Auvers, !stanbuı 

ve Bahrisiyah arasında azimet ve 
avdet muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers 
ve Roterdamdan limanımıza mu· 

vasalatı beklenen vapurlar: 
APOLONİA vapuru !imanımızda 
ALİMNİA vapuru 27 T.saniye doğ 

ıru. 

MOREA vapuru 29 T. saniye doğru 
Burgaz, Varna, Köstenc.e, Kalas v.e 

İbrail için limanımızdan hareket 
edeeek vapurlar 

APOLONlA vapuru lima,umızda 
AL1MN1A vapuru 27 - 30 T.sani~ 
tahmilde. 
Yakında Hamburg.Brem, Anvers w 

Roterdam limanlarr için hareket 
edecek vapurlar. 

ALBANİA wpuru 25-26 T.sanitle 
tahmil de. 

3 üncü Kolordu 
Hinler• 

MACEDONİA vapuru 2-4 K.ev

K. O. ve Birinci Fırkanın ve.lde talıınilde. 
APOLONlA vapuru 10·12 K.evvel· 

ihtiyacı için soğan pazarlrkla 
alınacaktır. İhalesi 26-11-931 

perşembe günü saat 16 da ko
misyonumımia yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi görmek 
üz~e her gün ve pazarlığa iş
tirak etmek istiyenlerin de vak 

de tahmil.de. 
Yakında Tekirdağ ve Bandırma· 

dan, Dünkerk ve Hahmurg için ha 
reket edecek vapurlar: 

GALİLEA vapuru 19-20 K.evvelde 
tahmilde. 

Fa~la tafsilat için Galatada Ova-

ti muayyende komisyonuınuza kimyan hanında Laster Silbennann 
müracaatları. (583) (3993) ve Şürekası, vapur acentalr ğrna mü-

~•caat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

SEYRISEFAIN 
Merkez açenta: Galata Köprü ha· 

p B. 2362. Sube A. Sirkeci Mühür. 

lstanbul 8 inci icra Dairesinden: I 
Bir deynin temini zımnında mah· 1 

cuz ve furuhtu mukarrer ane ka

dın fasuly.esi Pe.ndiktıe Çotra mev- ı 
kiinde Yan ya mubadilleriflden Ccv- dar zade ban 2. 2740. 

det efendimin bahçesinde 2-12-931 ı 

tarihin<: müsadif Çarşamba günü 
saat ondan on ikiye kadar furuht 
edileceği ilan olunur. 

Müzayede ile Sahı 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) 26 Teş

rinsani perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(ANAFARTA) 27 Teşrin

sani Cuma 10 da Galata 
rıhtımından •kalkarlar. 1931 İkinı:i Teşrinin 27 inı:i Cu- ı 

ına günü sabah saat 10 da Beyoğlun -;:::::::::::~ 
da Yetıi Çarşıda Polonya sokağı ! 
karşısında 38-1 numerolu LÜKS 1 

apart.ımanınm 3 üncü dairesinde ı 
mevcut gayet miizeyyen ve modern 
eşyalar müzayede sııretile satılacak 
tır. Gayet tıa<lide ve nikel kollu la
me kumaşlı kübik modem sa.ton ta- 1 
krmı; kıymettar ve müzeyyen pe-

1 

lesenlı: kapı!amalı kiibik yatak oda 
tal!ımı, modem yemek oda takımı, 
salona ait eşyalar, kübik portmanto I 
ve koltuklar, tablolar, biblolııır, mo-
dem avize ve l$mbalar, Çin ve l 
Kütahya vazoları ve tabakları, san
daıliyeler, kolonlar, yazıhane, el 
irpemeli fite perdeler, heykeller, ae- 1 

def tabureler, Çay masaları, koltuk- ı 

lar, çiçek vazoları ve saire eşya-

1 
!ar. Pey silren1erden 100 de 25 te· 
minat ad.rnır. 

Müzayede ile Siatıı 
1931 İkioci Te§dnin 27 mci Cu

ma günü sabah saat ıo da Beyoğ
lunda İstiklilJ. caddesinde Sent Ma
ri Ktisesi !ra.rşıaında PİREMECt 

(Sabık Dervig) sokağında 7 nurne-
rolu Rüttü Paşa apartımanm.da 

mevcut ve Madam Mari L Agipya
na il.İt gayet müzeyyetı ve modem 
eşyalar müzayede 'Snretile satılacak 
tır. Güzel bir büfe ve vitrinlerden 
mlire.kke.p gayet nadide ve aka)i 

modem yemek oda takımı, Çelane
celi aynati dola,p ve sa..ireden nıü
rekUp mükemmel yatak oda takı
mı, bir kanape ve iki kaıhııktarı i
baret Amerika,ıı takımı, ga~t gü
zel möbli - gramofon 50 kadar plak 
larile, m<:şhur ~e8$alllların imzaları
nı havi bir çok yağlı boya tıahlolar, 
Kanton ve Kütahya vazolaTı, Ter
mosifonlu eıııaye baılıyo takımı, çi
ni ooba.lar, yazıhane ve kütüphane
ler sedef, tabureler, 1>0rtma.nto, 
tnutbak takımı, muşamba.tar vesair 
eşyalar. BOŞ marka §dfreti Fransız 
çelik kasa. Bir kaç adet güzel halı
lar. Pey sürenlerden 100 de 25 te
minat alına. 

lzmit Asliye Hukuk Mahkeme
sinden: Davacı İ:ıııni t ·polis memur
larından İsmail efendi tarafından 
mii.ddeiaJeyha zevcesi Behire Hanım 
aleyhine eşya ve ıpanı teslimi hak
kında ikame ettiği davanın müd
deialeyhin ikametgahının meçhuJi
yeti dolayisile H. U. M. K. nun 142 

inci maddesinin 2 inci fıkrasına tev 
fikan ilanen tcbliğat ifasına ve mu 
hakıemesinin 20-12-931 tarihine mü
sadif pazar günü saat 10 na taliki
na karar veriLdiğinden saat ve yev
mi mezkurda mahkemede bulunul
ması zımnında tebliğ makamına 

kaitn olmak üzere ilan olunur 

SADİK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

Sakarya 
29vi7ani P l Z l H 

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

İstanbul.da Şehremaneti civann<:la 
idin hanesinde mükim iken elyevm 
ikametgahı meçhul ve Dahiliye Ve
kilcti memurin müdiri sabıkı Ma
cit Beye ; 

İstanbul sekizinci icra memudu
ğuııdan: Tü:rkiye İş Bankasının 

zimmetinizde bir kıt'a ilam müd
bince bakiye matlubu bulunan 209 

lira 10 kuruşun 1 Ağusto• 927 tari
hinde nitibaren ve 600 lira üzerin
den yüzde S faiz 29 Jira 93 kuruş 

masarifi muhakeme 60 lira ücreti 
vekalet ve masarifi kraiye ile bir
~ikte haciz yolu ile tahsili hakkın· 
da 931-5657 numara ile vaki takip ta 
lebi üzerine tarafınıza gönderilen; 
ödeme emrine verilen meşruhattanl 

elyevm ikametgahrnızın meçhul ol- ' 
duğu anlaşılmakla ilanen tebligat 
krasma karar verilmiştir. Tarihi i
aandan itibaren bir ay zarfında mü
:racaatla bir itiraz dermeyan .eyk· 
mediğiniz ve anı takip eden sekiz 
gün içinde de borcu eda veya bor
ca kafi emv.a.li saire göstemıcdiği

niz takdirde hakkınızda gıyabe~ 
muamelatı icraiyeye devam oluna
cağı ödeme emri makamına kaim ol 
mak üzere ilin olunur. 

lstanbul 8 inci lcra Dairesinden: 
Bir deynin temini zımnında mah
cuz ve furuhtu mukaNer bin adet 

muhtelif gramofon pl§kları 30-11· 

931 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat bir buçukta Sandal Bedes
tanrnda furuht edikceği ilan olu
nur. 



? 
PHOSPHlTllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

~OCUllLARlll (il •OKE•MEL GIOASIDlll . 

., ine•, 8 inat aydan ttlbaren; memeden kesme z:am~ 
anlarında ve netvü nüma eanaaında kullanıhr. Dit 
eUrmeaınt .,. kemJkJertn ı.,ekkülünO te&hll eder~ 
Sıhhat ve kuvvet b•ht •Jıler 
tleı ç9oul\fn a.o,una ••el•• bir ••dadır· 

1, QUAI AULACNIER. A8NIERES - PAAIS CFRANCEI 

ÇİÇEKÇİLER -
BAHÇEVANLAR 

1 

SEBZECİLER ·-- - - -
C. P. markalı müstahzaratı kullanınız. 
Çiçek ziraatine Meyva ziraatioe 
Sebze ziraatioe Bağ ziraatioe 

Mahsus gübreler 
Nebsııı haşaratınm ltlAfına mahsus kuvv<tli müstahzarat. Mezruatınızı 

.abrip eden hastalıklanndan vikaye için mükemmel antikriptogamik terkipler. 

. Sahş mahalli: V~ HA YLER ve Şki 
htarıbul Çakmakçılar yokuşu, büyük Yeni han No. 22-23 
--... Tel. 2,1278 ~· 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma 

Komisyonundan : 

Gayriınüba~iller Tat~iri Kı1111et KonıisJonu BiJasetin~en: 
Bundan evvel Gayrimübadillere yapılan yüzde iki 

tevziattan hiç müstefit olmıyan numaraları aşağıda 
yazılı karar sahiplerinin yüzde ikilerini almak üzere 
26 Teşrinisani Perşembe günü saat ondan on altıya 
kadar Komisyona müracaatları. ( 4084) 
Karar No. Karar No. Karar No. Karar No. Karar No. 

152 351 546 582 652 
3261354 576 554 596 655 
252 733 556 619 659 
254 515 559 623 724 
311 535 571 642 862 

• 
Resmi ilanlar Tü~k Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul 'eder 

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

--· . -· -

H1LAL1AHMER BALOSU 
Hila.Iiahmer menfaatine Beyoğlu şubesi tarafından he 

verilen kışlrk baho 17 Kanunuevvel 931 tarihine müsadif 
şembe günü akşamı Türkuaz sal-Onunda verilecektir. Da 
Vekili Şükrü Kaya Beyfendi Hazretlerinin riyasetlerinde 
tı mutebereden müteşekkil bir heyet tarafından tertip edi 
te olan ve geçen seneler pek ziyade taıkdi.r edilen bu ba 
mükemmeliyetini temin için şimdiden istihzaratta bulunu 
tadır. ( 4058) 

TİCARET iŞLERİ UMUM MODORLOCONDJ 
30 İkinci Teşrin 930 tarihli kanun hükümlerine göre tC11cil 

olan ecnebi şirketlerinden İsviçre tabiiyetli (Neslıle ent Anglo Süis 
denaet Milk Kampini - Nestle And Anglo Swiss Condensed Milk 
pany) şirketi bu kere müracaatla şkket vekillerinden Arnold 
Efendiye verilmiş ofan vekaletnemenin fcsh ve iıptal editdiğ.ini bil 
ve keyfiyet kanuni hükümlere muvaofık olduğu görülmüş olmakla ila 
nUT. 

Jandarma Satın alma komisyo 
Riyasetinden: 

Mevcut nürnunesine göre (2000) ila (3000) kilo vazeli 
zarlrkla alınacaıktır. Taliplerin nümune ve şartnameyi gö 
için her gün ve pazaırlrğa iştira!k için de 29-11-931 pazar 
saat 15 ten 16 ya kadar Gedikpaşada Jandarma satın alın 

I misyonuna müracaatları. (4070) 

Devle~ Demiryolları idaresi ilanlar 

Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı 
fla münaıkasası 12 birinci kanun 931 CumaTtesi günü saat 1 

\ İdare Merke·zinde yaprlacaktır. Tafsilat Ankara ve Hayda 
1 şada İdare veznelerinde ikişer liraya strlmakta olan şartn 

lerde yazılıdır. (3973 

Halka bir suhfilet olma:Iı: üzere İdaremizle Antalya Naki 
tı: Umumiye Şir:lketi arasında aıktolunan mukavelename m 

1 bince mezkur Şirketin İstanbulda Siritecide Ankara cadde 
-- ...._. /· deki merkezin\le Devlet Demiryollarrnda mer''i seıkiz numa 

önümüzdeki İkinci Teşrin Ayının yirm_i d<;kuzu. nda. A_nkara- / =' Dr.lHSAN SAMİ .... 
.. fevkal§.de seyri seri mesaj~i kolileri tarifesine tevfikan 

da toplanacak olan Ziraat Bankası Umumı Heyetıne ıştırak et- GONOKOK ASiSi 1 
. . let Deımiryollarmın bililmum istasyonlarına ve İzmir - Kas 

mek üzere Vilayetlerden intihap olunan Müraıhhasların ısım- Belsoğuk1uğu ve ihtfüitlarma Ad N yıb" . • 

1 

ve ana - usa ın hatlarının muayyen ıstasyonlarına do 
!eri: karşı pek resirli ve taze aş>dır. 

M 
"f B Divanyolu Sultan Mahmut tür" _ \ dan doğruya nakledilmek üzere beheri elli kilograma ka 

Adana: Nafia Vekili Hilmi, Meb'us Zamir ve Ali ünı ey-
-•.,. bes;, No. 189 koli kabul edilelbileceği gibi bilmukabele mezkur istasyon 

!er - Afyon: Meb'us Ali, Belediye Reisi Hüseyin v.e Sıon Ha- dan doğrudan doğruya Sirkeciye kadar koli kayit ve kabul 
bcr gazetesi sahibi Abdullah Mahir Beyler - Aık:saray: Mual- HA F 1 F narak bunların Si.rıkeıcide mezıkur Şirket taraıfından mürsel"" 

, !im Afet Hanım - Amasya: Ankara Ticaret borsası Reisi Sa- leyhlerine teslimine müteallik muamelenin ifa olunacağ 
12-12-931 cu- ıbri Bey - Ankara: Meb'us Şakir, Rifat ve SaıbDk Meb'us İhsan tafsilat için istasyonlara ve me21kur Şirketin Acentalarına 

Kilo 

6000 Sadeyağ kapalı zarf usulile münakasası: 

martetıi günü saat 10,5 da Beyler - Antalya: Meıb'us Numan ve Rasih Beyler - Artvin: racaat edilmesi ilan olunur. (4071) 

20000 Kuru fasırlya açrk münakasasr: 12-12-931 cumartesi günü 

saat 13 te. 

Meb'us Asım Bey-Aydin: Meb~us Adnan, Fuat ve Çiftçi 
Ethem Beyler - Bali.kesir: Türkiye Büyük Millet Meclisi Rei
si Kazım Paşa Hazretleri Meb'us Pertev ve İbra!him Beyler -, 

9000 Sabun açık münakasası : 12-12-931 cumartesi günü saat Bayezit: Meb'us İhsan Bey - Bilecik: Meb'us :1braıhim Bey-

15 te. Bolu Melb'us Emin Cemal ve Şükrü Beyler - ı ıBurdur: İktisat 
5000 Zeytin yağı açJk münakasası : 13-12-931 Pazar günü saat Vekili Mustafa Şeref Bey - Bursa: Meb'us Raıfet, Emin Fikri 

10,5 da 

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

İstanlbul Deniz Lev32rm Amr.arı ihtiyacı için yukarıda 

cins ve miıktarr }'32Ilı erzakm hizalarmdaki gün ve saatler<le 

kapalı ve açık münakasalaın icra olunacağından şartnamelerini 

görmek istiyenlerin her gün ve vermek istiyenlerin muvaık'kat 

teminatlaııile birlikte hizalanndaki münaikasa gün ve saatinde 

ve Kütahya Melb'usu Muhlis Beyler - Cebelibereket: Zürra-
dan Ahmet Muhtar Bey - Çaına;kikale: Meb'us Şüıkrü, Ziya 
Gevher ve Osman Niyazi Beyıler - Çankvrı: Maliye Vekili Aıb
dülhal>k, Belediye Reisi Sait Beyler - Çorum: Meb'us Mustafa 
ve İsmet Beyler - Denizli M;e'b'us Yusuf Ziya, Necip Ali ve 
Mazhar Müfit Beyler - Diyarr.bekir: Meıb'us Zülfü Zade Zülfü 
Bey - Edirne: Meb'us Faik ve Şeref Beyler - Elaziz : An
kara Posta telgraf ve telefon Başmüdürü Naim Bey, Tayyare 

Kasımpaşada Deniz Levazımı Satın Alma komisyonuna mü- Cemiyeti Reis Muavini Şilkrü Beyler - Erzincan: Meb'us Ab-
racaatları. (3871) dülhak Bey-Erzurum Meb'us Aziz ·Ve Asim Beyler - - Eski-· 

şehir: Meb'us Emin ve Cafer Beyler - G. Aymtap: Meb'us Kı

Nafia Vekaleti Adana Yedinci 
Daire Su işleri Müdürlüğünden: 

Adananın Seyhan rnnağı sol sahilinde V'e Taşköprüden iti
banen yapılmas> lazım gelen büyük seddenin tamirat ameliyatı 
keŞ,if bedeli olan «12205» lira ve «95» kuruş mukabilinde ve 
kapalı zarf usulile münakasaya ç:ılkanlarak 931 senesi kanunu
evvelinıin dokuzuncu c;arşamba günü zevali saat on beşte ihalesi 
mukarrer bulunduğundan taliplerin teklif mektuplarmr ihale
den bir saat evvel hükfunet dairesinde müteşekkil komi!yona 
tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname ve sair fenni evrakını 
görmek üzere Su İşleri dairesine müracaatları ilan olunur. 

(4003) 

• 
1932 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

1 ikramiye 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 

" 200,000 
1 " 150,000 
1 

" 100,000· 
1 .. 40,00<l 
1 " 30,000 
1 .. 20,000 
1 

" ı5,000 

100 MülrB.lat '(1,000) 100,000 
100 .. ,( ,, ) 100,000 
100 .. ( .. ) 100,000 
100 .. . ( .. ) 100,000 

5 ikramiye 110,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 " (5,000) 30,000 

15 
" 

(3,000) 45,000 
60 .. (2,000) 120,000 

200 
" (1,000) 200,000 

5,000 'Amorti ( 100) 500,000 

Adet 3,340,000 

lıç Ali ve Ahmet Remzi Beyler - Gireson: Meb'us Münir Bey 
ve İ•hsan Paşa - Gümüşhane: Meb'us Hasan Fehmi Bey -
İçel: Meb'us Hafız Emin Bey - İsparta: Meb'us Mii'kerrem ve 
Kemal Turan Beyler - İstanbul: Meıb'us Ziyaettin, Selah Cim
coz ve Rağna Beyler - İzmir: Meb'us Kamil, Osman Zade 
Hamdi ve Vasıf Beyler - Kars: Meb'us Baha Tali Bey - Kas
tamonu: Meb'us Refik, Taıhsin ve Tekirdağ Meb'usu Cemil 
Beyler Kayseri: Me'b'us Reşit Bey - K:ııılolareli: Melb'us Şev
ket Bey - Kırşehir: Melb'us LCıtfi Müfit Bey - Kocaeli: 
Meb'us Rağnp ve Ali Beyler- Konya: Meb'us Tevfik Fikret 
Kazım Hüsnü ve Mustafa Beyler - Kütahya : M~b'us Recep, 
İbraihim ve Ha·kıkı Beyler - Malatya: Ba:ş Veikil İsmet Paşa 
Hz., - Manisa: Meb'us Saim, Kani ve Sabri Beyler - Maraş: 
Meb'uıs Mitat Bey - Mardin: Meb'us Albdürrezak Bey - Mer
sin: Meb'us Hamdi ve Süleyman Fikri Beyler - Muğla: 

Meb'us Hüseyin Avni ve Nuri Beyler - Muş: Meıb'us Muhittin 
Nami Bey- Niğde: Meb'us Halit Bey- Ordu: Meıb'us'Recai 
ve ŞeV'ket Beyler - Rize: Meb'us Esat Bey - Samsun: Melb'us 
Asını, Emin ve Erzincan Meb'usu Saıffet BeyJer - Siirt: Be
lediye Azasından Bekir Nail Bey - Sinop: Meb'us Recep Züh
tü Bey - Sivas; Meıb'us Rahmi, ve Malatya Meb'usu Aıbdül
müttalip Beyler - Şebin Karahisar: Meb'us İsmail Bey- Te
kirdağ: Meh'us Faik ve Cemil Beyler - Tokat: Meb'us Mus
tafa ve Süreyya Beyler - Trab.ıJon: Meıb'us Daniş ve Nebi Za-

1 

de Hamdi Beyler - Urfa: Meb'us Ali Saip Bey - Yozgat: 
Meıb'us Avni ve Hamdi Beyler - Zonguldak: Meb'us Rifat, 
Celfil Sahir Beyler - Van: C. H. F. Mütemedi Mehmet Bey. 1 

Istanbul Ziraat mektebi 
müdüriyetinden: 

25-11-931 tadhinde ihaleleri icra 'kılınacağı evvelce ilan <ılu
nan elbise ve ayak kablarmm görülen lüzum üzerine 2-12-931 
tarfüine müsadif Çarşamba günü saat 15,5 ğa talik edilmiştir. 

(4083) 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Darülacezeye üç sütnine lazımdır. Taliplerin hüsnühal va

rakalarile her gün müesseseye miiracaatlan ilan ()}unur.(4073) 

Sığlamlığmı halci gel 
m eksizln bir mürekkepli 

kalemin yapılması müm
kün olduğu kadar hafif 
olmalıdır. Bu suretle yazı 
yazmasını teshil eder. Ba
yiiniz bu Eversharp kale
minin tecrübesini yapma
ğa amadedir. Mürekkepli 
kalemlerin bütün çeşitlerin 
de kurıun kalemleri var
dı r. Başlıca kırtasiyeciler-

11""'""" ~ ı ı " 

-Kiralık-... 
Maçkanın en müferrah apart

manlarından olan modern apart
manmda azimet dolayısile bir 
kıat mtlvafık şeraitle acele ki
ralıktrr; Müracaat: 

Ist. Posta kutusu 
251 

DEVREDtLECEK lHTlRA 
BERATI 

1 lstanbuE Belediyesı ilanları 1 
Üsküdarda Tophaneli oğlunda Sarıkayada 57 numaralı 

zino maıhalli 20 senedenberi Belediye tarafından tesahup 
vergisinde tediye edilmekte olduğundan senede raptı ta 
olunmaktadır. Mahalli mezkilrun kaydi o1mamasmdan d<ıl 

senetsiz tasarrüfat hakıkındaıki a·hlkama tevfikan mahallen t 
kikat icra ve ,beyanname tanzim etmek üzere taırihi ilandan · 
haren bir ay sonra mahalline me2lki!r izam krlınacaıktır. Bu 
rin tasarrufile alakası olan varise ıbu miıddet zarfından tasar 
vesikalarile ve 930 senesinin varide 2395 N. rasile birlikte 
küdaır tapu idaresine ve yahut yevmi muayyende hazır bulu 
cak memura müracaatları lüzumu ilan olunın.( 4087) 

Emrazı zü:hreviye hastanesi için lüzumu olan 33 ıkaryola 
bakır ıkazan 17-12-931 perşembe günü ihale edilmek üzere 
palı zaııfla münakasaya konmuştur. Teminat akçesi 82 lirad 

XX Beher metro muraıbbama 280 ıkuruş kıymet takdir o 
nan Fatih yangın yerinde Molla Gürani mahallesinde 5133,51 
harita numaralı arsalar arasında 6,37 metro yüzünde ve 86, 
metro sahasında Belediye malı arsa 17-12-931 perşembe gü 
ihale edilmek üzere açrk müzayedeye konmuştur. Teminata 
çesi 18 lira 50 kuruştur. 

(PAZARLIKLA ARPA VE SAMAN) 
XX 321000 kilo arpa ile 340615 kilo saman pazarlıkla ı 

caktl'I". Pazar!Lk 3 Kanunuevvel 931 perşeme günüdür. Teımm· 
akçesi arpa için 1204 ve saman için 767 liradır. 

XX Temizlir.t işleri için lüzumu olan 1000 faraş, 250 kilo 
bunlu kösele, 100 kilo araıba ul'ganı, 100 kilo vaketaı, 100 ki 
şaplı kösele, 90 paket toka, 5 kilo san lbalmumu, 50 çift beyği 
çöp küfesi, 25 çift merkep küfesi, 60 kilo !kara çivi, 30 adet ar 
kalburu, 29 adet beyğir semeri 100 ıkibo keçi ıkrlı, 150 çift pa 
dum üst halıkası, 150 çift paldum halkası, 150 çi 
çeki baladı çengeli, 150 çift çeki baladı zincir 
25 adet bir kifoluık ölçek, 25 adet 2 ıkilolUık ölçek paıa! 

!ıkla alınacaktrır. Pazarlık 3 Kanunuevvel 931 perşembe güıı" 
dür. Teminat akçesi 457 lira 50 kuruştur. Teminat akçesi na 
den kabul edilmez. Ya Belediyeden almacaık irsaliyeyi banka}' 
yatırıp alınacak ı:naıMmz ve yahut hii'kfunetçe müteber tanIJUl'.IJ 
bankalardan getirilecek teminat mektubu ile olur. Kapalı zarf 
!arda teminat malkbuz veya mektubu, şartnamenin pullu bi 
nüshası ve ticaret odası vestkasını te:klii mellı:tubu içerisİJl 
koymaık lazımdır. Açık müzayede ve pazarlıklarda ise ya}Jll 
teminat makbuz veya mellı:tubunu getiımekle olur. Yukarda ya 
zıh işler haiııkrnda şartname almak veya görmek için her g"' 
Levazım müdürlüğüne müracaat edilmelidir. Ve ihale günü ise 
saat on beşe kadar Daimi encümene müracaat etmelidir. ( 4086) "Elektrikle taharriyat ve keşfi

yatı arziyede bulunmak usulü"hak. 
krnda olan bir ihtira beratı talebi i- ı-------------------------
çin İstanbul Viliıyeti celiıe..iııe 13 Satılmak üzere eşya şubesine .bırakılan Salih Efendiye ait 
Kanunevel 1928 tarihinde takdim o- kuyruklu biır piyano talip zuhur etmediğinden ve Ziya Beye ait 
lunu,p 32366 numara ile mükayyet iki resim de sahibinin.muvafakat etmemesinden satılmamıştı• 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere Aradan bir ayı mütecaviz .bir zaman geçtiği halde saıhipleri !il~ 
ferağ veyahut icara verileceğinden racaat ederek mezkur eşyaları kaldmmadrklarından ilan tarı· 
mezkftr ihtirayı satın almak veya- _.,. 

hinden itibaren nihayet on •beş gun·· zarfında ıkaldlI'Ilmadıg· ı ı..,,.· but isticar etmek arzusunda bulu-
nan zevatın İstanbul Bahçekapı Taş dirde alelüsül satılacağı ilan olunur. ( 4089) 
Han No 43-48 de mukim vekili H. 
W. İSTOK Efendiye müracaatlarr. MiLLİYET MATBAJ\Sl 


