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«Maliye iyi değildir. Nazır 

ha önümüzdeki haftaların 
diyesiniı nasıl idare edeceği
i bilmiyor» • Meşhur maliyeci 
•htin bu mealdeki nutkuna, 
lnıan Başvekili aynen «Bu.
.. hiç bir maliye nazırı bir 
Ydan ötesini göremez. Zaman 
kadar takallübat ile doludur. 

' ., & • ~ • • • • • 

ınagoji yapılmasın» cevabı-
• vermişti. 

Geçende akıllı bir Ankara-
tiftik tüccarına, lngilterenin 

· den tiftik alıp almıyacağını 
. rdum. Eğer dedi, İngiliz 
\iğini en fazla alan Almanya, 

llgiltere'den iplik almağı art
tırsa, İngiltere bizden tiftik 
lacaktır. Bunu da bilmek ka
·ı değildir. 
İkbaatta kehaneti reddeden 
iki mülahaza mahiyette 

lıirdi.r, Son derece karışık hale 
tetirilmit olan iktısat hadisele 
tiııin muharrik sebepleri bilin 
llıeden, neticeler baklanda hü
küm verilemez. İktıaadi haya
lın mahdut parçalarını izah 

~ '-bil değilken, nerede kaldı ki, 
lıutün iktıaadi hayatı saran buh 
l'\ıı baklanda kehanette bu

l~ ""1mak kabil olsun. 

5 Fakat bugün herkes, her 
tiiınre, her smıf, hatta her dev 

ı. let buhranı kendine göre izah 
tdİyor ve ona göre çareler gös 
teriyor. Misaller: 

' Birkaç gün evvel şerefsiz 
lı.panan Alman ( iktısat istişa-
1'1! meclisi) , altı hafta süren 
llıesaiden sonra , buhranın fiat 
llıeselesi olduğunu kabul etmiş 
•e şu çareleri göstermiştir: Eş 
)llnın imal fiatı indirilmeli, 
tiraat ve sanayi fiatleri araaın
d11ki. fark kaldır.Imalı, kredi 
lıcuzlanıahdır. Ahnan iktıaat 
llıüeaseselerinin başlarından 
toplanan yüksek meclisin buh 
rllna karşı bulup çıkardığı ça
l"eler bunlardır. 

Bir diğer izaha göre, buh
tan, insan ile makine arasmda 
ki. kavgadan çıknııştır. Bu 
kavgada insan ile makine mü-
1•vi kuvvette değildir. İnsan 
tlyiftır. İnsanı kuvvetlendir
llıek için, amele ücretini arttır 
llı11lıdır. Bütün memleketler 
•n:ıele ücretlerini yükseltir ve 
biribirine karşı (ücret duıopin 
ti) yapmazlarsa buhran zail 
01acakbr. Sosializan denilecek 
0111.n bu istikametin taraftarla 
tı az değildir. 

Bir başka görüşe göre, buh
t<lna sebep politikacılardır. Es 
kiden politikacılar iktısada ka 
~tmazlardı. Harpten sonra 
iktısada politikacılar h$.kim ol
~. Eski ve mücerrep istihsal 
~e tevzi cihazlarını kendi kud
teı müvazenelerine göre değiş 
tirdiler. Politikacılarm iktısat 
lan ellerini çektikleri gün, ik
lıaat, eski ahengini bulacak, 
buhran kalkacaktır. İçtimai 
!aksimi amalcilerin bu görüşle 
tini, iktısadıo hak;miyetini mü 
dafaa eden mahafil ayne.• be
lliınsemiştir. 

Son zamanda sık sık işitil
tııeğe başlandığina göre de, 
b
1
uhramn sebebi plansızlıktır. 
ktısat, planla olmalıdır. Zi

t<1at alemi ziraatin, sanayi ile 
tııi sanayiin, ticaret alemi tica
r,etin gayesini bilmelidir. Köy 
ii, san'atkar, tüccar, boşa de
~il, tesbit edilen gayelere doğ-
1-ıı kuvvetlerini teksif etmeli
~irler. Cemiyetin kuvveti bey
<ıude delkü temaslarla kaybol 
tııımıalı ki buhran bitsin, nor
llıal hayat başlasın. Cemiyeti 
~~ama sokmak istiyen bu İsti 
~met, genç olmakla beraber, 
1lltiıar sür'ati artanlardandır, 

Dört misal kifi. 
insanlar başka başka olduk 

Sil, dütünüşlerinin başka baş
k., olması tabiidir. Korkulma
'• lazım olan bu değil, insao
l1;rın galatı rüyetleridir. Mür.er 
teı hüküm, ancak mensup olu 

1 
ilan zümrenin veya smfm ha--
j.ll•ıodan kurtulmakla verilebi
.1'· Bu nasıl kabildir? Ancak 
•liınıe. Buhrana ilim gözile bak 
~~dan, buhran hakkında hü
"Umler verilmemelidir. 

Buhran, bir kere de suhj~-
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i Yeni kanunu·n mü-~ 
ismet Pş. Hz. 
Ankara da 

i k • ~ Başvekilimizi Gazi Hz. 
§ za eresı ~ istasyonda karşıladılar 

1 hararetli· olacak ~ 
= = = = 
~Ankaradaki memur1arden 60,di-= 
: ğer vilayetlerde 30 liraya kadar; 
::;maaşlar vergiden istisna ediliyor= - -- -- -= = = Bütçe encümeni 150 liradan yukan maaş- = 
~ larda tenzilat yapmamıştır ~ = = 5 ANKARA, 27. (Telefon). - 5 
;;:;; Meclisin yarınki rtlznamesi pek ;;:;; 

dolgun ve ehemmiyetli olduğu i- = 
= çin yarınki celsenin kalabalık ve = 
_ müzakerelerin hararetli olacağı = 
- anla§ılıyor. Yarınki içtimada, = 
= Gireson meb'uıu Hakin Tarik _ 
- Beyle 118 arkadaıının bütçenin = 
= mali sene baımdan asgari üç ay -= evvel verilmesi için, te§kilitı e- ~ 

aaaiye kanununun 95 inci mad- = 
desi.nin .tadiline dair olan bir = 

= teldiflen vardır. = 
= Anadolu ajan11nnı tahsisatı- = = om artırılnı;m hakkındaki li\- -: 

yiha, bütçe encümenine iısde e- = 
- dilecektir. = = Hariciye vekaletinin geri iste- ~ =-== 
=eliği konsolosluk kanunu layiha- Bütçe Enci meni Reisi 

., geri verilecektir. Yeniden İ•· Hast n Beg 
:= tiklal madalya11 alacaklar hak- maatlardan tenzilat yapılmama-= 
= kmdaki teklif görüıülecektir. sıru da kararlaıtırmı.ştır. Buna;;;;;; = Bu müzakerelerden aonra mil- nazaran 350 lira maq alan me-= 
::; li iktisadiyah koruma kanunu b'uslar da, tenzilattan istifade= = ~::::."nın müzakeresine geçile- edemiyecekl:rdi:, • ~-

= Bütçe encümeninin tedkikatı 
= dün bitınİ§ ve liyiha tob'a veril- Başvekil lamet Pş. nm yarın-;;;;;; 
:= miıtir. Layibaya nazaran bütün ki Meclise iıtiraki kuvvetle muh= = harp malulleri vergiden istisna temeldir. = 
= edilmiılerdir. Yarın.ki Meclis in'ikadında := = Ankaradaki memurlardan 60 yeni vergi liyihaaının müzakere.. = 
= liraya kadar ve diğer vilayetler- 11 · için müstaceliyet ka-
- de 30 liraya kadar maaıldarın rarı taleb edilecek ve bu= = vergiden istisnalarım iıtiyen büt münasebetle bir çok hatipler söz= 
= çe encümeni, 150 liraya kadar alacaklardır. ;;;;;; 
= maaılardan bu miktarlar çıkanl- Müstakil meb'uslardan Sım -
= dddıktan sonra vergiye tibi tu- B.yinde vergi lehinde söz söyle-;;;;;; 
- tulmasım, 150 liradan yukarı mesine ihtimal verilmektedir. a 
;nllll l lll lll lll lll l lll lllllll il lll lll il il il llllllllll lll il lllll llll llllll lll lll llll ııı ıı ııı ı ıııııııı ııııırn 

İlaç ihtikarına da 
meydan verilmiyecek! 
Doktorlar dünkü içtimalarında kazalar
da seri yardımlarda bulunmak üzere "im 
dadı sıhhi" merkezleri ihdasını istediler 

--· \_ 

Doktorların dünkü içtimalarında aldırdığımız bir resmt 

E tibba mühadenet cemiyeti dün 
Halkevinde aylik mutat içtimaını 
aktetti. içtima!. doktor Mustafa Ta
lat Bey riyaset ediyordu. içtimada 
yeni teıekk,ül eden Türk cerrahi ce
miyetinin teıekkülünü bildiren mek
tubu okundu, munavaffakiyet te
mennisini ihtiva eden bir mektup 

-···-·············································· 
tif olmıyacak surette ilmin ışı
ğı altına alınmalıdır. O son 
merciin önüne götürülmelidir. 

Müderris 
Nizamettin ALI 

yazılmasına karar verildikten ıonra, 
23-30 temmuz 1932 de Londrada 
toplanacak olan lngliz doktorları 
cemiyeti kongresine iştirak edecek 
türk doktorlarına azami teshilat 
gösterileceğine dair The American 
Express Kompao.y'nin gönderdiği 

sirkülerin doktorlara tamimi takar
rür etti. Bundan sonra müzakere 
hararetli bir safhaya girdi. Bir evel
ki ictirnada mevzuubahsolan mües
ses~t doktorluğu meselesi münakaşa 
edildi. 

Evelki İçtimada hıfzızsihha kanu-

(Devamı 5 inci sahifede) 

ANKARA, 27. (Telefon) - ls
taİıbulda geçirdiği kaza burada bü
yük bir teessürü mucip olan Baıve
kil Pqa Hz., bu sabahki trenle An
karaya geldiler ve azinı bir kalaba
lık tarafından istiklal edildiler. 

ismet PB§B Hazretleri hatları bağ
lı olduğu halde trenden indiler. Be ,. 
§U§ idiler. Halk kendisini alkıt ve bü
yük bir tezahüratla istikbal etti. 
Reisicümhur Hazretleri, B. M. Mec
lisi Rei•i Kazım Paşa ile Vekiller, 
meb'uelar hazır bulunuyorlardı. Ga
zi Hazretlerile kucaklaştılar ve di
ğer müstakbilinin ellerini S1ktılar. 
Herkes bu kazadan dolayi beyanı 
teessür ediyordu. Baıvekilimiz mü
teakıben Gazi Hazretlerile birlikte 
otomobile binerek köıklerine gitti
ler. Otomobilin hareketi esnaaında 
halk tarafından geçıniı olsun Paşam 
sadalan yükseldi. 

ANKARA, 27. (Telefonla) - is
met Paşa bugün evinde istirahat et
mİ§ bir yere çıkmamıştır. 

ismet Pş. nın geçirdiii 
kaza fle Edirneliler 

EDiRNE, 27. A.A.- Başvekil is
met Pasa Hazretlerinin lstanbulda 
geçirmiŞ oldukları kazayi gazeteler
den öğrenen halk, fevkalade mütees
sir olmuştur. Paşa Hazretlerinin afi
yetleri için iyi temennilerde bulunan 
EdirneliJer, her an mütemmim ha
berler beklemektedirler. 

lngilterenin 
Bir kararı 
Kıbrıs müstahkem 
mevki ilan edildi 

LONDRA, 27.A.A.- Hükumet 
Kıbnsı birinci ıımf mii••ahlc 
ki ilan ehniştir. 

Kıbrıstan 
Çıkarılanlar 

Menfilerin Liverpol Jinuımnda Sici
Jian Prince vapurunda alınan resim 

/eri 
"A" dan 'B" ye doğru: Kolokosidis, 

Teofanis ve Hacipavlu 

İngiliz gazetelerinin yazdı
ğına göre, Kıbr1&tan ihraç edi
len kıyam sergerdelerinin bazı
ları Londraya gitmişlerdir. Si-

' cilian Prince vapurile Londra
ya vasıl olanlar şunlardır: The
odoras Kolokasidis, Thefanis 
T eodotu ve Y orgi Hacipavlu. 
Bunlar Liverpol limanında ka
raya ç.kmak üzere iken polis 
tarafından tevkif edilerek istic 
vap edilmişler ve serbest bıra
kılmışlardır. İngiliz imparator
luğunun her yerine gitmekte 
serbestirler. 

Diğer taraftan Kitiyon pis-
koposu ile Lefkoşa başpapası 
da Cebelitarık'tan Marsilya'ya 
gitmişlerdir. Bu iki papas ta 
Paris tarikile Londra'ya gide
ceklerdir. 

Ankara'da 
Heyecanlı 
Bir toplanma 

----
Milli tasarruf cemiyeti 
içtimaının tafsilatı son 
haber er sütünumuzda 

Yeni 3 aylık 
Kontenjan 
Komisyon yeni listeyi 

de hazırladı 
ANKARA, 27. - Yeni üç aylık 

kontenjan listeıine nazaran, vize e
dilmiyecek beyannameleri vize eden 
gümrükteki kontenjan memurları de 
ğiıtirilmiılerdir. 

Çuval ve kanaviçe kontenjanı bit
miıtir. Kontenjanı biten eıya arasın
da memlekete ithali zaruri olanlann, 
gelecek ay kontenjanlanna mahsu
ben Heyeti Vekilece ithaline müsaa
de edilmesi muhtemeldir. Kontenjan 
listlerindeki bazı tertip hatalan tas
hih ve dün gümrüklere tebliğ edil
ıniıtir. 

Ticaret müstetarı Hüınü Bey, 
Kontenjan tatbikatına İstanbul pi
yasasındaki tesirlerini tetkike dün 
de devam etmiftr. ...... 

Şehrimizde bulunan 17 çukulata 
fabrikatörü dün toplanarak Ankara
ya bir heyet göndermeğj kararlaı
tırnuılardır, Çukulatacılar, süt hula
sası, yaldız hindistan cevizi ve tozu 
için ithaline müsaade edilen mik
tarların ihtiyaçlarına göre tezyidi i
çin teıebbüste bulunacaklardır. 

Bir yıldız 
söndü 

Liga de Putti 

NEVYORK, 27 (A.A.) 
Macar sinema yıldızı Liya de 
Putti, devamlı bir kan zehir
lenmesinden mütevellit zatür-

1 ~e neticesi olarak vefat etmiş
tır. 

Mala karşı 
Mal 
Bir komisyoncunun afise 

mühim bir müracaatı 
Evvelki gün ofise bir komisyoncu 

tarafından pek mühim bir müracaat 
vaki olmuıtur. 

Bu komisyoncu ofise müracaabn
da tahditten başlıca maksadin Türk 
parasının harice çıkmaması olduğu
nagöre, bu esasa riayet etmek ~arti
yle ithalat yapacağım, yani para i
le mal idbal etıneyip mala mükabil 
mal vereceğini bildirmiıtir. Komi
syoncu istihsal maddelerimizi ihraç 
edecek, buna mükabil para yerine 
mal alacaktır. Fakat alacağı mal 
Kontanjan listesinde tahdide tabi
dir. Komisyoncu ofi5ten mal müka
bilinde idhal edeceği bu emtianın 

kontenjandan istisna'lını istemiştir. 
Ofis komisyoncunun bu müracaab
nın pek mühim bulmuı ve iktisat 
vekaletine bildireceğini tebliğ et
miştir,. 

Bir fransız tahtelbahiri 
boğazdan geçti 

Dün bir fransız tahtelbahri Bo
ğazdan durmadan Karadenize geç
miıtir. 

lngiltere - Amerika 
ticaret münasebeti 
LONDRA, 27. A.A.- Rhokana 

Cooporation Limited mümessille
ı-i bakın hamil maddelerin istihaala
hnın tenzil edilmesi için yapılan tek 
lifleri kabul etıniılerdir. Bu teklif 
evvelce kendilerine Nevyorktan da 
yapılmıı ve hatta diğer batlıca müs
tahsiller tarafmdan da kabul edil. 
miıti.· 

fskandinavyalı!ar ve 
İngiliz dövizi 

LONDRA, 27. A.A.- Maliye na
zırı söylediği bir nutukta , lıveç ve 
Danimarkanın mahza kendi iktisadi 
vaziyetlerini islab için lngiliz dövizi· 
yanında mevki alacakları mütaleaaı
nı beyan eylemiıtir. 

Zabitan koşusunda heyecanlı bir mania atlayışı 

Sipahi ocağının kon 
kurları bitti 

Küçükler büyük rakipleri ile çar
pıştılar ve gene muvaffak oldular. 

Sipahi ocağı konkur ipikle
rinin uçuocusu dün ka
labalık bir halk muva
cehesinde parlak bir surette ya 
pıldı. İkinci ordu müfettişi 
F ahrettin Paşa Hazretlerile ba 
zı erkanı devlet ve daha bir çok 
davetli zevat müsabakalarda 
hazır bulunmuşlar, meraklı bir 
surette cereyan eden müsaba
kaların başından nihayetine ka 
dar büyük bir alaka ile seyret
mişlerdir. 

Bu müsabakaların birinciai 
sivillere mahsus müsabaka o
lup bu müsabakaya hanımlar 
da ittirak etmişlerdir. Birincili 
ği geç.en hafta da biimci ge-

( Devamı S İnci sahifede) L'k mnc'"~'"""" J,;. ,-+·1-

• 
içki ~leyhtarları 
dün toplandılar 

"Yeşilhilal,, isminin "ıçki aleyhtar 
ları cemiyeti,, ne tahvil edilmesi 
hakkındaki teklif kabul edi m ~di 

İçki a leyhtarlarının dünkü içtimaı 
Yetil Hilal cemiyeti senelik kon- 1 tım hül.isa eden mesai raporunu 

gresini diin öğleden sonra saat 14 de kudu. Raporda geçen sene vücu· 
halk evinde toplandı. Kongreye 200 ııetirilen gençlik teşkilatından bat 
den fazla aza ittirak ebnit. salon ta- ediliyor ve bu gençlerin ilerde it b 
mamen dolmuıtur. ıına geçtikleri zaman, memleke 

Evvela içki aleyhtan gençler ta- esaslı bir içki aleyhtarlığı yapaca 
rafından tertp edilen Yetil hil.iJ mar- lan ümidini izhar etti. Son aenel 
ıı çalındı. Bundan sonra riyaıet mev de bazı kadınlar arasında bat gös 
kiini inal eden Dr. Mazhar Osman ren likör iptil.ôsile mücadele edilmo 
Bey yeıil hilal cemiyetinin faaliyetin zarüretini zikretti. 
den bahseden bir nutuk söye1di. Maz Nihayet Şafiye Hüseyin H. içki 
har Osman Bey, nutkunda alkolun leyhtan kadın teıkilatlannın m 
tahribatını uzun uzadıya sayıp döke- aaı1erine dair bazı maliimat verdi. 
rek içki aleyhtarlığı cereyanının her Azadan bir zat Y epllıilal ismi 
tarafta kuvvetlendiğini söyledi ve değiıtirilmesini, Y qilhilal yeriı 
ezcümle: içki aleyhtarı cemiyeti denilmesi 

- Alkolun mevkii ancak eczane teklif etti. Mazhar Osman ve Fa 
rafları olacaktır. ispirto, içilmiye- reddin Kerim Beyler, hu teklife it 
cek, boyanarak yal,,... sanayide kul- raz ettiler. Neticede teklif kabul 
!anılacaktır" dedi ve sözlerine de- dilmedi. Müteakiben, bir aza tar 
vam ederek, esrar, morfin, heroin gi. hodan mekteplerde nebatat, hayv 
bi zehirlerin tahribatından bahset- nat, kimya gibi dersler esnasın< 
tikten sonra, bu sene içinde vefat e- muallimlerin talebeye içkinin zara 
den sıhhi müze müdürü Hamdi lanndan bahıetmeleri için Maaı 
Beyle meıhur içki aleyhtarı M. F o- Vekaleti nezdinde teıebbüsatta bt 
relin hatıralarına hörmeten hazırunu lunulmasım teklif etti ve teklif h 
bir dakika ayağa kalkmağa davet et- yeti umuıniyece kabul edildi. 
ti. · Nihayet idare heyeti intihababı 

Bundan sonra Dr Fahreddin Ke- baılandı ve reylerin geç vakta ka 
rİm !ley, cemiyetin bir senelik icraa- taınifı yapddı. 
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Tarihi ve Siyasi Tefrika: 1 l 

Birinci Millet Meclisi 
lngilterede 
Gümrük tarifesi 

Yazanı Edirne Meb'uau 
M. Şeref 

Bu Hintli serseri adi bir casus
tan başka biri değildi 

Maliye nazırı ziraat 
mahsullerinin 

resimlerini artırabilecek 
LONDRA, 27 (A.A.) -Netekim de az sonra hesabını istiklal 

mahkemesi huzurunda verdi. 
Zirai mahsulatın ithalinin tah
didine matuf olan hükıimet ka

nin bir manası yoktu ve çünkü rarmm müessir olmasına müte Dava: Türkündü. Bunda 
hiç bir baıka milletin hakkı 
yoktu.. Yurdunu ve yalnız sul
hu müdafaa ediyordu. Harp 
etmek için çarpışmıyor, yur
dunda aulh ve sükUnu, yurdun
da huzur ve hakkı, yurdunda 
varlığını kurmak ve korumak i
çin çarpıtıyordu. İş bunu anla
makta idi. 

Bu temizlik meydana gel
dikten sonra derhal meclisin 
faaliyeti değişti. Ve o aralık 
lstanbuldaki dütman cephe 
Anadolu mücadelesini !:.ir bat
ka cihete çekmek teşebbüsün
de bulundu. 

Başka devletlerin tebaası o
lan müslümanlardan bize im
dat gelmekte, bize yardım gel
mekte, bize her türlü muave
netler hazırlanmakta olduğu 
propağanda11 yapılmaya baş
landı. 

o bir milleti temsil etmiyordu. allik bulunan kanun projesinin 
Bu murahhas hey'etinden 15 gün zarfında kanun haline 

bir istifade olmadı değil. So- getirileceği söyleniyor. 
ğulı: garp kafası çok kuvvetle LONDRA, 27 A.A. - Çi
anlamıı bulundu ki milli var- çek ve ziraat mabsulitmm 
hktan, istiklalinden, milli top- gümrük resimlerine müteallik 
raklarından asli fedakarlık e- olup bu sabah neşredilen mali 
decek bir millet ve devlet yok- kararın metni, eşya kıymeti ü
tur. Müsavi şartlarla anlaşmak zerine yüzde yüzü geçmemek 
ve sulha erm~ kolaydır ve ni- auretile rüsum vaz'ına maliye 
lıayet Türkiye Büyük Millet nazırını mezun kılacaktır. Bu 
Meclisi hükillneti sulhün tali- resme tabi tutulabilecek olan 
bidir. Şu şartlara riayetle. Mu- eşya şunlardır: 
rahhas hey'et Avrupadan dön- Ekin, frenk üzümü, siyah 
düğü vakit, İtalyanlarla, F ran frenk üzümü, çiçeklikte yetit
sızlarla muvakkat anlaşma tar miş üzüm, erik, çilek. 
zında yapmak istediği işleri Yat sebzeler: Kutkonmaz, 
meclis asla beğenmedi. yeıil fasulya, li.hna, havuç, bi

yar, salata, mantar, yetil no-
Bekir Sami beg siga~ıa but, patates, taze domates, 

çekiliyor şalgam. 
Bunları bir darbede fırlatıp Kesilmiş çiçekler, köklü çi-

attı ve murahhas bey'et reisi çekler, bağlı çiçekler, çiçek so
Hariciye vekili Bekir Sami Be ğanlan ve yapraklar ile gül 

Hintli ururl yi sigaya çekti • soğanları ve güller. 
Bekir Sami Beyin Maltada Bu kanun, kabulünden son-

Bu ıayialar o kadar itleni- rk1 d b ra 12 ay müddetle mer'i ola-
yordu ki meclisin içinde bir sü bulunan Tü er en ir kısmı- caktır. 
rü manevi kuvvetlerden babıe- nı terkederek bir diğer kısmını 
dilmeğe baflanmıttı • Anadoludaki esirlerle mübade- lngiliz bankasının altın 

Ve nihayet bir gün İnebolu le suretile anlaşmak esasına ihtiyat parası 
ya bu resullerden birinin çıktı- müstenit çok gayri insani ve LONDRA, 2:1. A.A.- lngiliz ban 
ğı ıayi oldu •• Gilya bu Türkle- gayritabii teşebbüsünü ititen kasının haftalık bilançosu altın ihti
re masallarda ititilen hayali ha meclis birden gükredi ve son yat mevcudunun yüzde 32,82 niıbe-

karannı vrdi: tine indiğini göstennektedir. 
zineler gibi Hindistanın eski 
devir bikiyelerini andıran bir - Ya hep, ya hiç. Londra'da zabıta ile itsiz· 
servet getiriyor, bir yardım ge Çok fena mevkia düten ler arosında çarpışmalar 
tiriyordu. Bekir Sami Bey nihayet kürsü LONDRA, 27 (A.A) 

B ı _L 1 d v _ _ üzerinden itizar ederek bu icin 
u zat neoo u an, ~ta- • Londranın muhtelif semtlerin-

"d Anka ı· sırf kendi şahsi t-tıbbüsü oldu monı en raya ge ınceye -• de itsizlerle polisler arasında 
k d b• k t h'" ğunu ve mse'uHyetin sırf ken-a ar ır ço eza urat orta- vukubulan üç çarpıtma netice-

d lkı tuf 1 bo• 1 disine raci bulunduğunu söy-
ıın a a t an anna gu a- sinde 20 kişi yaralanmı§lır. Ya 
rak, tekbirler, tekrimler takdis lerken: ralılardan çoğu polistir. Bir 
1 · • d ld" - Efendiler, siz beni, bir er ıçuı e ge ı. çok tevkifat yapılmıttır. 

Büyük Şefin §aşmayan ve meziyet ve harici siyasete va- Nümayişçiler zabıtanın üze 
b·ı bun kıf bir kıymet sahibi oldug"um 

susmasını ı en nazarı u rine tuğla ve şişe yağdırdığın-
d b b .d t · ld • için Hariciye vekili intihap et-a a ı aye te ıezmıı o ugu- dan polisler ellerindeki sopa-

ed k d l ld mediniz, ancak meclisin en u-nu zann en ar a aş ar a an- !arla kendilerini müdafaa et-
i d b H . ı· · zun boylu bir adamı oldug"um 

mamış ar ır, u ınt ı sersen mişlerdir. Vak'a mahalline ge-
d .. h · "d" b" için beni hariciye vekili yaptı-uşman çep enın a ı ır casu- len atlı polisler nümayişçileri 
aundan başka bir §ey değildi. ruz... ve ahaliyi dağıtmışlardır. 
Az gün sonra hesabını istiklal Dedi • Polis müdüriyeti iş borsa-
m nhkemsei huzurunda verme- !Jecliste üç parti! !arının kapıları önünde bekle-
ğe davet edildi, hiyanetin ce- Bunda kendi$inin bir suini- şen işsizlere bazı münasebetsiz 
zasını görerek herkese gafletin · b 1 d ki hatiplerin nutuk söylemelerini 
b 

yetı u un uğuna · mse kani 
öyle zamanlarda ne yaman bir men için bu yakınlarda bire-

h t ld - d nJ 1 değildi •. Yalnız o suretle dü-a a o ugunu a a atmıt o - mirname neşretmişti. Zabıta 

1 l, __ A_ti_na_M_e_kt_u_bu __ ı ı iki ziyaret 
Arasında fark Piredeki 

Suiistimal 
ATİNA, 23 (Muhabiri mah 

ausumuzdan) - Hükiimet son 
günlerde canını sıkan bir suiis
timal ile kartılaşmıttır. Bu su
iistimal Pire belediyesi vezne
sinde vub.-ubulmuş, maliye ve 
dahiliye nezaretleri tarafından 
yaptırılan uzun tetki ve teftiş
ler neticesinde bu ihtili.sın 34 
milyon drahmiye yani bizim 
para ile takriben bir milyon li
raya baliğ olduğu anlaşılmıt
tır. 

Pire belediye reisi M.Panayo 
topoloa İsminde bir zattır. Bu 
zatın pederi ve biraderleri ban
kerdirler ve (Panatopolos ban 
kası) namile bir kredi müesse
seleri vardır. Bu müessesenin 
son zamanda vaziyeti bozul
mu§, bu aileden olan Pire bele 
diye reisi de belediye veznesin
den müesseseye bir müzaheret 
yapmağı düşünmüş, suiistimal 
kapısı buradan açılmıştır. Çün
kü belediye reisi itibarı bozul
mut olan mezkur müesseseye 
belediye veznesinden 18 mil
yon drahmi kadar bir tevdiat 
yapmıştır. Bunun arkasından 
başka türlü yolsuz muamele
ler yapılmış ve makbuzsuz ola 
rak belediye veznesinde görü • 
len açık 34 milyonu bulmuı
tur. 

Pire tehri ahalisi ekseriyeti 
azimesi itibarile V enizeliattir. 
Gerek belediye reisi, gerek be
lediye meclisi azası hep Veni
zelist fırkasından intihap edil
mittir. Hükumetin canını sı
kan nokta da burasıdır. Çünkü 
muhalif gazeteler bu suiistima
li iyi bir fırsat bularak fırkanın 
mutemet adamlannı çürütmek 
için bir kaç günden beri sütun 
sütun ve pek heyecanlı serlev
halarla neıriyat yapmaktadır
lar. 

Belediye reisi ile veznedar 
ve tahsildarlardan bir kaç kiti 
tevkif edillnittir. 

Pire ahalisi bu ıuiistimal
den dolayı bir heyecan içinde
dir. 

Pirede de yeni belediye in
tihabatı icrıtsına intizar edil
mektedir. Bu İntihabatta muba 
lif partilerin bu vaziyetten isti
fade ederek büyük bir mücade
leye girişmeğe hazırlanmakta 
oldukları anlatılmaktadır. 

Fehmi 

M. Laval Londrada 
miişkülat, Berlinde 

hüsnü kabul görmüş 
PARIS, 2:1. A.A. - Harici ıiya

aet üzerine yapılan istizahlara cevap 
veren baıvekil M. Lava!, her iki mec 
liıin kendisine vermiı olduğu veki
let vazifesini kemali saclakatla ifa 
etmiı olduğunu söylemiştir. Baıve
kil, M. Brününg'in ziyaretini hatır
latmış ve milmaileyhin kendisine Al
manyada zihinleri, tetviı eden nüma
yiılerin ortadan kalkacağını ve hi
cliıelerin kendiliğinden düzeleceğini 
söylediğini beyan etmittir. 

Başvekil, Londrada tesadüf ettiği 
müıkilatla Berlinde gördüğü hüsnü 
kabulü de aynca hatırlatmıştır. 

Fransız - Alman komitesinin va
ziyeti ve münasebetleri iılah edece
ğini ifade eden M. Laval, Vashing
ton seyahatine nakli kel~m ederek, 
Fransanın terki teslihat için sarfet
tiği mesaiyi ibraza müsait buluna
ca.ğmı ve Fransarun yalnız kendi 
emniyet ve asayiıi kayguıile müte-
hauis oldrığunu söylemiştir. 

Mumaileyh, bu mesele hakkında 
M. Hoover anlaşdmıf olduğunu be
yan eylemiştir. 
M. Franclin tenkit ediyor 

PARIS, 27. A.A.- M. Lavalden 
iıtizahta bulunan M. Franclin Bouil 
lon, hükUmetin teminatı olmakıızın 
milyarlar verilmiı olduğunu söyle
mit ve müttefiklerin Fransadaki si
yasetleri tarzından dolayi bükümeti 
tenkit ve muvabaze etmiıtir. 

Mumaileyh, lngilterenin Fransa 
tarafından yardıma mazhar olduğu 
halde timdi bu yardıma gümrük tari
feleri yapmakla cevap verdiğini ila
ve eylemiıtir. 

M. Blum ıosiyalist rmnamesini 
münakaşa ederken hükumetin bey
nelmilel bir istikraz yapmak için 
vaki olan tekliflerden istifade et
mesi lazım geldiğini beyan ebniıtir. 
Bu suretle kısa vadeli kredilerin de 
tabiatile tecdit edilebilecelderine İfll
ret eyleıniıtir. 

lngilterede yeni kabul 
edilen kanunlar 

LONDRA, 27. A.A. - Lordlar 
Kamarası, Avam Kamarası tarafın
dan kabul edilmit bulunan ve gele
cek 31 Kanunuevel tarihinde meri
yet müddetleri bitecek olan bir ta
kım kanunların temdit edildiklerini 
ihtiva eden kanun projeıini üçüncü 
kıraatinde kabul etmittir. Bu kanun
lar araımda bilhas"" ecnebilere te
mas eden bir kanun da vardır. Lord
lar Kamarası bundan batka, ticareti 
bahriyenin beynelmilel mukavelele
rine ait ve deniz kazalarının emni
yetlerine ve gemilerin su kesimi hat 
tina müteallik kanun projesini de 
kezalik üçüncü kıraatinde kabul et
miıtir. 

Bu kanun projesi Avam Kamara
sına tevdi eclilecektir. 

du • tünmüı ve hata etmişti. Tabii bu emre istinat ederek bu kabil D •• ı "' 
Haldsa do/ru vekaletten çekildi. den hatipleri söz söylemekten UZe ecege meçhul bir semte takviye kıtalan 

h b 1 göndermiltir. 
Mustafa Kemal Pa,a bütün Cephe a er eri meclisi tu- menetmek istemiş ve bu çarpış Benzemı·yor VASH NGTON, 21. A.A. _Bu-

kuvvetleri seferber etmişti. Va tuşturuyordu. Beklemek, dai- malar da bu yüzden çıkmış- ra Çin elçiliği, ceneral Cbang-Hıuch 
'f · 1 • t · tak · d beki k b 1 k t liang'a venniı olduğu raporda, Çin 

zı le ve ıt en evzb ı ve sım e ma eme u ne o aca tı. ır. Japonlar Çinlilere yeni kuvvetleri kumandam ceneral Honjo 
as a müaama a ve imbal Adım adım ordunun teşkiline I nun Mançurinin tamamen iığali için 
göstermiyordu. İti ehline ver- çalışılırken iti aceleye getir- lim ve fen bir oltimatom verdiler Japon İmpatnnınun riza ve muvafa-
mekteki büyük isabetile müte- mekte de mana yoktu. Şarlok Holmes'i TIEN TSIN, 27. A.A.-Japon ma katini elde etmiı olduğunun anlaıd-
vazı ki>fesinde en vülilt ve fey- kamat aıkeryesi, Çin-Japon mubase- dığını bildiriyor. 
yaz itler meydana getirerek Mecliate bir takım gruplar Karısının cenc:ze merasi- malının derhal tatili ve Çin asker- TOKIO, 27 (AA.) - Fransa ıe-
çalı•an mütemayiz ve yüksek belirior gibi oluyordu •• Asıl üç minde öldü.. !erinin 6 millik bir sahaya çekilmesi firi M. Sidehara'ya Chang, Hıuch 

• fil D 1 · Liang'ın Peiping'deki Franıız elçiıi-
ıeciyeli arkadaşlar vardı. Bun- grup en mevcuttu. avayı LONDRA, 27. AA. - "ilim ve talebini havi bir u timatom venniı- ne, Chu Chow'da bulunan kendi car 
!arın arasında bozgunculuğu İt kaYrayan ve Büyük Şefin etra- fen Sherlock Holmeı" i likabile anı- tir. Bu ultimatomun. müddeti gece nizonunu büyük ıettin dahiline çek-

d . · 1 1 kı fında toplananlar, 1•11• k-tı"rm~ yarmnda bitmektedır. - ç· . ~-- .r 1. . • e ınmıt o an ann ymet ve e- ~ ~ lan Sör David Brüce pazartesi günü Çin makamatı resmiyesi 18 saat- mece Ye ın ıuare ... po mn nezareti 
hemmiyeti yoktu •• Zaten ortalı den "hilafet Ye saltanat., besa- ölen kanımın bu sabah Londrada ten eve! cevap veremiyeceklerini "6- altrnda bir bitaraf mintaka tesis et-

bm '---e--1- b" lh k • • • meğe hazır olduğunu ihsaı eylediği-
g• a şöyle bir bakınca yalnız en a ...,. nıı< ır au a tı ıçın yapılan cenaze merasiminde vefat yan etmi•lerdir. 

Anad 1 d d 
• ni beyan etmiıtir. 

ufak bir kuvvetten azami istifa 0 u an maa allnı vere- etmiıtir. Yeni hddis~l•r Japon resmi mahafili, bitaraf bir 
de düsturu memlekette tatbik rek fU tereddüt ve İntizar dev- David Bruce hayatının büyük bir mıntaka tesisinin vaziyeti büyük kik 
d·ı· rdu !"İne nihayet vermek istiryenler kısmını mı'kroplar hakkında tet'-'. MUKDEN, '1:1. A.A.- Chang- yaıta ialib edeceiini söylemekte, fa-

e 1 ıyo • ,.. Hsuch-1 '---'ın karargilhı umumiıin 
S •· • 1 1 kr ve davayı kazanmakta tered· katta bulu---'-'a ve ııcak mıntaka- ~... kat böyle bir mmt•kanm polis idare ever ı ımza ayan arm - oma&< d- celen bir habere gö .. Japonlar, ---• · 

d .. t t --1- 1 be be B'" '"k ~u --. ıi m.,..,.esınde ihtiyatlı Ye muhteriz 
vırmadıklan sabit olunca ve u e meııııeoue ra r uyu larda çıkan hastalıkların sebeplerini Çin kuvvetlerile yaptıklan bir müsa- bulunmaktadir. 
Türk milletinin liyık olmadığı Şefin tabsma muanz olanlar! araıtırmakla geçinniıtir. demeden sonra Y!'o-Y~g-Ho iıta- TOKIO, 27. A.A. _ Dün ak-
kötü akıbeti millet kabul etme- (Devamı var) syonunda iki aıkerın mürettebatım flllD yeniden Ti- Tıin civannda 

. ık . • . d ğ" • Cap vaıı·sı"ne salaAh1°yet esir etmişlerdir. Pekinde yeniden muharebenin ba,lamıı oldu"-·na ve 
yınce art ış rengmı e •ttır- örfi idare ilan edilmiıtir. •u 
mi•ti . 1 ) d d k Çin cenerali Hıuch Llang'm ku-• ta ya a ma en azası LE CAP, ?:f..A.A. - Ayan mec C · t" k l" • d mandıuı altında bulunan Cbin Chov 

Anadolunun içindeki manza lisı,· banka muamelatı ve kambı'yoya emıye ı a flam mec ısın fi • J niar '-·-ROMA, Cal garnızonuna apo a ~tı umumi 
ra tam manasile bir milli dev- 2:1. A.A.- tanisetta- ait olmak Üzre nakdi tedavüle mü- PARIS, 27. A.A.- Cemiyeti Ak- bir taarruza baılamalan irin emir 
1 cin bildirilcli"'ne göre •ehir civarın teali"- h ı · t · • " • 

Tasarruf -cemiyetinin içtima 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sakarya veşehit aske 
panayırları yapılaca 

Ankara' da yapılan dünkü içtimad 
heyecanlı sözler söylendi .. 

ANKARA, 27. A.A. - Bugün 
Halkevinde milli tasarruf ve iktisat 
cemiyeti tarafmdan tertip edilen toP
lanma büyük tezaburatla yapdmıt ve 
hatiplerin heyecanlı nutuldarile hare 
kete gelen halk hükumet tarafından 
ittihaz edilen ıon "Milli iktisadı ko
ruma" kararnamesinin tatbiki lehin
de ve kaçakcdığm, ihtikarın bozğunu 
culuğun hiyaneti vataniye olarak te
lakki edilmesi hakkında tezahuratta 
bulunmuştur. 

içtimaı, milli tasarruf ve iktisat, 
cemiyeti katibi umumisi Rahmi Bey 
açmıt, ilk sözü muharrirlerden iffet 
Halim Haıuma vermiıtir. iffet Ha
nım, nutkunda Türk milletinin, Türk 
kadınlığrnru milli iktisat ve tasar
ruf iılerindeki hizmetlerini sayıniı 
ve bu yükıet vazifede her vatandllfın 
ayn ayn katlanmak mecburyetinde 
bulunduğu ferağatlerden bahsetmiş, 
milli iktisat mücadelesinin bir istik
lal mücadelesi olduğunu aöylemİftir. 

Sonra söz olan Akagündüz Bey, 
milli iktisat mücadelesinin milli kur
tuluı ıiarmda ısrar etmiı, bozgun
culardan bahıetmiı ve milli iktisat 
seferberliği içinde vazife alan Türk 
vatandaılanrun müıterek milli vazi
felerine tıpla çephelerde oldufu gi
bi, tıpkı herhangi bir vatan hizme. 
tinde olduğu gibi ferağatle, oamimi
yetle, dürüst ve İnsanca bağlanmala
rı lüzumunu söylemiıtir. Akacündüz 
Beyin heyecanlı, daima artan ıuuru 
daima geniıleyen ve daima dürüst 
bir istikametle halka doğru inen ve 
ballda beraber yükselen ıözleri sa
londa büyük bir heyecan uyandmnıt 
ve bu heyecan hava11 içinde heyeti 
umumiye, Akagündüz Beyin Saka
riyada Beylik köprüde bir Sakarya 
panayiri, her ıene 20-30 ağuıtoı 
günlerinde Dumlupınarda bir ıehit 
aıker panayiri yapmak ve milli ikti-

sadi konımak kararım veren ıefl 
itaat etmek teklifini alluılar iç· 
kabul etmiıtir. 

Akagündüz Beyden ıonra söz al 
Behçet Kemal Bey, b.ı çtima i 
hazırladığı bir milli iktisat ıiirini 
kumuı ve hu §Ür salonu dolduran 
ki binden fazla halkı misilsiz bir 
yecanla sarsmııtır. 

içtimada son sözü iktisat Doktt
Vedat Nedim Bey söylemiş ve n 
kunda Türk istiklal mücadelesi 
müıtemlekelikten müstakil devlet 
müstemleke hayatından müs 
millet iktisacliyatına na•d bir geç 
hareketi olduğunu ve bu geçme es 
11nda milli bünyede hasıl olan d 
ğiımeleri, buhranlan izah etmiJ 
bu tahavvüller karıısında Tü 
münevverine, Türk milletine, Tür 
vatandaıına düten vazifeleri izah e 
miıtir. 

Vedat Nedim Beyin rakamlar 
teeyyüt eden milli devlet, müs 
devlet iktisacliyatmı müdafaa ed 
milli iktisat seferberliğinin yeni b 
lozan, yeni bir Dumlupınar ıefer 
liği olduğunu izah eden sözleri 
tarafından büyük bir ııJaka ile di 
lenmiı ve bu sözlerin halk arasın 
tesir aksülameli çok kuvvetli olmu 
tur. Vedat Nedim Bey söz arasın 
bet milyon kiıi günde bet kuruı bi 
riktirirse senede doksan milyon li 
eder demesi, milli iktisat mücad 
leıindeki ağır ve ehemmiyetli va 
tandaılık vazifelerini herkese anlat 
mağa kafi celmittir. Bunda~ sonr 
samiin arasında bulunan ticaret m 
tehi talebe ve muallimleri topla 
heyeti riyasetine buııünkü tezahura 
haldanclaki müspet teb.a11üıleri 

bildiren ve halkın sürekli allaılan s 
raımda okunan bir takrir vermiıler 
clir. içtima iki saat devam etmittir. 

Hilaliahmerin hanım
lardan bir ricası 

ANKARA, 27. (Telefonla) - Yılbaıı gecesi Ankara Palasta bir balo 
verecek olan Hilaliahmerin Ankara merkezi; balo için yeni elbise yaptırıl· 
mamaımı ve yerli kumaıtan elbise giyilerek baloya iıtiralı: olunmasını An· 
kara Hanımlarından birer mektupla rica ve temenni etmektedir. 

lzmirin üç senelik ithalat ve 
ihracat istatistiği 

lZMIR, 27. A.A.- Ticaret oda11 oon üç senelik umumi ithalit ve ibra• 
cat hakkında 'u malumatı toplllllllflırı 

1929 senesinde lzmir'in ithalatı 256 milyon iki yiiz dokoan altı bin ~ 
yüz yetmiı dokuz ve ihracatı ise 152 milyon 214 bin 71 liradır. ı930 ,_.,. 
ıindef.i ithalat ı47 milyon 553 bin 598 ve ihracat ısı milyon 424 bin 371 
liradır. 931 senesinde Teşrinisani ve Kanunuevvel bari~ olmak ÜZre ithaial 
ili milyon 542 bin 173 ve ihracatnnız iıe 96 milyon 711 bin 451 liradır. 

il T eşrinisaııiden 20 Teırinisaniye kadar on ııün zarfında lzmir lima
nından ve ecnebi memleketlere ihraç edil- emtianın yekiinu bir milyOll 
89 bin 747 liradır. 

Sırp matbuahnın neşriyah 
SOFYA, 27. A.A.- "Balkan muhabiri mabsuııwnuz bildiriyor'': 
Bir müddetten beri Sırp miltbuatında •e latanbuliski nlnıumdan IOll" 

ra Sırbiıtana iltica eden itçi mültecilerin mürevvici efkarı Kladne gazete
sinde yapılan neıriyat ıon üç gün zarfında ıistematik bir mücadele man
zarıuı ıırzetmeğe batlamıttır. Bir taraftan Belgratta çıkan Politilca gazete
si diğer taraftan Sofyada Kladne, dünya vaziyetini mütalea ed- makal.,.. 
ler netrederek Bulgariıtanm ya Fransayı yahut Stalini tercih etmesi li.· 
~c~diğini, Fransanm mali kudretinin çok kuvvetli olduğıonu, ltalyanın 
ile ırunden ııüne daha çok müıküli.ta maruz bulunduğunu, neticede F ra,... 
samn balrimiyetini ve faikiyetini empoze edeceğini, binaenaleyh Bulgari.
tanı için tutulacak yolun Fransanm arkasından gitmek yolu oldufunu yaz· 
maktadırlar. 

Bu neıriyat salahiyettar Sofy• mahafilinde elim tesirler hisıl etmek· 
tedir. Bu neşriyatın efkarı umumiye üzerine ye Bulgar hükümeti üzerinde 
tazyik vücuda getirmek maksadile ve bir tertip neticesinde yapddığı ku•· 
vetle muhakkaktır. 

M. Grandi Nevyorkta şayanı 
dikkat bir nutuk söyledi et manzarasıydı. Y avaı yav•• 5 ' • "' er mese enm eıvıyesı ıçın vam meclisi hafi bir celse akdebniı vermiı bulundum•na dair buraya g~ -. daki bir madende arazi heyeli.ru ol- al" ' · ı o- ~

bu kanaat basıl olmuttu ki bir nuş ve 3 amele toprak altında kal- v u umumıye nızamname er yap- ve Mançuri komisyonunun Nankin- len haberler üzerine, Çin-Japon ihti- NEVYORK, 27. A.A- İtalyan- gayet ıiddetli alkıılarla kartılanmıt-
defa daha tecrübe edı"lmek u" - mııtır Kazazede! d .,_, . "'I .. ~ ~ilhiyetini bahıeden kanun den talimat vüruduna intizaren ya- lifımn halli için beslenilen ümitler Amerikan cemiyeti M. Gnuıdinin ..._ tır, Bundan sonra mı:uka Amerika• 

. , . · . er en ı ... 11 o muı proıesıni üçüncü kıraatinde kabul et rma talik etmiJ olduğu sureti tesvi- inkioara uiramııtır. refi b' · af · • •-
zere Avrupaya davet edilmi•- bın11 de tehlikeli surette yaralanmlJ miştir. Bu proje timdi kanun mahi- • • ne ır zıy et Yemtlftir. Bu zi. ınarımı ve Giovinezza havasını çal• 
fk tl1'. yet "" kuVYetini almıftır. ye projesini ikmal etmielftir. Cumar. Kabine ıukeri makamlar tarafm- yafette cemiJetin reiıi ile Colombia mııtır. 
ı • tesi ııünden eve! bir c ıe akdedil- dan, ordunun takvi1esi maksadile clarülfünunu emini ve ltalyanm Vıu- ZiJafet bittikten sonra M. Grandi 
lstanbul Tıilkumetini daveti mesi derpİ§ edilmeyor. Tien Tsin'e yeni kitaat ıönderilme- hington aefiri M. De Martino birer Maison Nan Hall tarafından tertip Drens J•• G ll B. M. Briand, M, Yoshi.zava ile M, ıine dair yapılan talep haldonda bir nutuk söylemiılerclir. 

Bu davette 1atanbul bükU- rı uo a es ırmanya Sze'yi nezdine kabul eylemiıtir, karar vermek üzre acilen toplanmıt- M. Grandi bu nutuklardan birine eclilen bir kabul resminde, daha IO ... 

t . · d • ı· b 1 k k tır d"" · t al Am ra fakirlere yardım -1<saclile verileıı me ının e nca ı u unaca b. t/ı f Yeni muharebeler• intizar · ver ıgı cevapta t yan- erikan 
Kuklalarla gÖrü§üp biri• On eranSlnl aç l TIEN TSIN, 27· A.A.- Dün ak- dostluğu lehinde büyük bir ıe- bir oyunda""- bulunmuıtur. Dün-

" TOKIO 27 A.A Çin kıtaat famki müsademe neticesinde 20 Çin- batla ·-' - ka de • • yanın en bü'·-'''- henl..l•nndan b'..; 
Yapmak mümkün mü idi? • .- 1 ,, .. .ııtııımı y bniftir. M. TU& ------ u• 

LONDRA 27 (A.A ) p Ga Chichovda yakın bir muharece için li ölü •e yaralı Yardır. Gr d' bu d ti • olan National City S...k müdürü ele 
Galiba bir tuhaflık olsun di- • • - rens de lles Birmanya mesele- tedafüi vaziyetler almaktadır. an ı oı ucun arttığını ııör-

ye onlan da davet ettiler. Hal- si hakkında tetkikatta bulunacak olan Yuvarlak masa konfe- Çin müfrezeleri geceleyin ilerle,.,_ Çin murahhas hegetinin rüğünden dolayı çok babtiyar oldu· !'-ç!t:J;!t.i':J!=t~~:.:;r::: 
buki bunun alt tarafında belki ranaım açmııtır. rek Chinchov'un 20 mil ''"kında Ta- cemigeti akflam ğnnu aöylemiı, cemiyet izaaını me- un en nüfüzlü phsiyetleri ittirak et· 
İstanbul hey'eti ile milliyetçi- Bu konferans ile Hint Konferansı araaında sıkı bir alaka ve lingho irmağı boyunca devam eden meclisine bir tebliği saisine devama davet etmİf ve ita- mitlerdir. 
ler hey' etini bir araya getire- irtibat vardır. Çünkü timdiki halde Birmanya idari noktai na- mevzilerini itcal etmiılerdir. p RIS )yan-Amerikan dostluğunun iki mil- NEVYORK, 2:1 (A.A.) M. G,...,. 

k .. 1 b" zardan Hindiıtan'ın bir cüz'ünü tetkil etmekted"ır. LONDRA, 27. A.A.- Tokiodan A • 27. A.A. - Çin murah- Jetin medeniyetleri arasındaki yakın- di Amerika seyahati esıııuında 1\4. 
re §OY ece araya ır bozgun.. b"ldiril' d' . • has heyeti cemiyeti ak•am meclisine b'"ı daha ziyade ortaya r·1----;;,a Lamont, M, Morcan ve Amerikan-

ı k d k 
"mk y · y 1 k ı ığıne göre, Hsin-Tın-Tun ci- 5 ,uuorma~ -

cı:.ı u üşürme ı im oldu. enı uvar a masa Konferansı Birmanya'ya Hindistan- varında, timali ıarkide Çinlilerle Ja- yaptığı bir tebliğle bazı lngiliz mü- hizmet edeceğini beyan eylemiştir. sair yüksek mali fabıiyetleri ile yap· 
ğuna kani bulunanlar da var ol dan ayrılmıt bir bükilmet nazarile bakılarak bu esasa ııöre ve- ponlar arasmda yeni bir müsademe fahitlerinin Chin-Cbov ci..annda Çin M. Grandi sözüne nihayet verir- tığı mülakatlar baklanda Amerikall 
sa gerekti. Nihayet, kat'i taliı- rilecek kanunu esasinin ana hatlarını tetkik edecektir. olmuı dün akıam orasmı inal et- askerleri tahıit edildiğine dair hiç ken Amerikaldarın gösterdiği ıoami- gazetecilerinin ıorduklan ıuale ver 
mat ile yola çıkan murahhas Bil'D'.nya hakkında tanzim edilecek kanunu esasinin mevzuu mitlerdir. bir hareket ve emareye tesadüf et- miyetten büyük bir takdirle bahset- eliği CBYapta demiıtir ki: 

h 
, memiı olduklannı, Çin ıeddinin ce- miı ve M. Mussolini'nin kendisine " Bu mülilı:atlarım esnasında dii• 

ey et Londra, Paris, Roma gi ve hedefi Birmanyada İngiliz imparatorluğunun mütemmim MUKDEN, 2:1. A. A.- Tien Tıin nubunda Çin kuvvetlerine her hangi bir ıulh, vifalı: ve mesai iıtiraki va- nyanm mali ve iktisadi yaziyetioİJI 
bi yerlerde temasa giriıtiler. eczasmdan obnak üzere mea'ul bir bükWnet YÜC:Ude getirilmesin deki vaziyetin icabı olaralr, Japon bir harekette bulunduklarına dair o· zifesi venniı olduğunu tasrih etmiş- harpten evvelki haline getiriJm.,.i "' 

L~~~~T~ab~ii-d-ir~k-i _İ_s_tanbu~~l~b-e.,'~eti~· ~clen~~ibaret~~-0-l_ac_a_ktır~-·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ba~;'ku::m:a~n~d:a:ru,;;:;;~d:u:'n....;ak:ı~am:;::~P:eki~·n~--:.ı..l~a~n~f&!!l!!Y~~~laril&.1 -tek~u-·p~ey-l-ed-ikl~e-r_inı_· _b_il_-~ti-'r~.-~..ı--- ~-t....:-.~~~~~~J.!Y~enı~·~den~~canlan!!!!!!!!"dınlmaaıll!IJll!!!~J·~·!IUcoll~~---' ukden clemirynlu istikametinde dirmjşlerdir. • · _,ı 
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Ekononıi 

1 Türk sanayii ihtiyacı 
t tatmin edecek mi? 

Belediyede 

Yangın 
Telefonları 

· ı Şehrin münasip yerle-
[a rine 100 

Sanayi birliği umumi katibi Nazmi kadar telefon konacak 
'h.. T B b l o Son zamanlarda ekseri yangınlar ... l~Urİ ey u sua e cevap verıyor itfaiyeye ~eç bildirilmektedir. Ya~-

,d. gın ya polis, ya telefon bulunan bır 

HükUmetimiz iktısadiyatı- daha yliksek iatihsalat yapabi ev tarafından bildiriliyor. 

~ 
Halbuki Avrupa memleketlerinde 

aP zı korumak için yeni karar- lecek bir seviyeye girecektir. sırf yangını haber vermek için ter-
<in rneyi neşrederken Türk sa- işte o zaman arzu edilen tibat mevcuttur. Şehrin mutelif yer
~- lyicilerin uhtesine de yeni ve müvazene, elde edilmiş bulu- !erine cam mahfazalar konınuttur. 
~ iihrm vazifeler verilmiştir. nacaktır. Bunların içinde makineler vardır.Bu 
~ cam, kırılıp içinki makine çevrilince 

~ 
Yalnız yerli sanayi bu vazi- Biz erbabı sanayii, bu neti- itfaiye yangının semtini haber ah-

ete göre hazırlanmış bir hal- cenin alınmasında mühim bir yor, 
t· midir? ithali.tın tahdidin- amil olduğumuzu hissetmek Şehrimizde bu tertibatta otomatik 
· n sonra Türk halkının her bahtiyarhğında bulunuyoruz. makineler vücuda getirmek bir kaç 

ı. · 'h · 1 k 1 b'I yüz bin liraya mütevakkıftır. Bu iti-e, ~evi ı tıyaç arını arşı aya ı e V 1 t 1 ba t.il tek apurcu ar op anıyor rla fİmdiki vaziyete göre bu yapı-
~~ bir seviyeden midir? Değil lanıaz. 

• ~ VU seviyeye ne kadar zaman Şehrimizdeki vapurcular pazarte- Ancak sırf itfaiye ile konuıabile-

~ 
l'afında vasıl olabilecektir? ıi gÜnÜ bir içtima aktedeceklerclir. cek telefon makinelerinden 100 ka

e- .iitün bu suallere cevap bula- Bu içtimada idhalatın tahdidi karar- danrun ıehrin münasip yerlerine 
namesinden sonra vapur tonajlannm k ı·· ümJ. •• •• ··ı·· B 

E 
.ılrnek için Türk fabrikatörle- onması uz u goru uyor. umada tahdide tabi olması liznn gelip kineler mahalline konduktan sonra 
İn merkezi, Sanayi birliğine gelmiyeceği konuıulacaktır. Tahdit yangın itfasının kolaylaıacağı mu
İiracaat ettik. Sanayi birliği lüzıimlü görülürse vapurların tasfi- hakkak görülüyor, 

b'tibi umumisi Nazmi Nuri yeye tabi tutubna11 için hükümet 
<>ey diyor ki: :;:;.dinde tetebbüsatta bulunacak-

- Son kararname Türkiye 
~~nayi dünyasına doğan yeni Kontenjan listede 
oır güneştir. Bu güneş, şimdi tükenen eşya 

- le kadar kendini tanıttırmak i 
lin en fazla gayret sarfeden 

· llıernJeket sanayiine azami fe
• t~ ve inkişaf verecektir. 

Birkaç senedenberi mütema 
di faaliyetlerinin eserlerini fır
'-t ve zaman buldukça halka 
t'nıttırmağa uğraşan erbabı 
111.tıayi ve milli mamulat meırı
~eketin birçok mahallerinde ala 
~ uyandırmış ise de mühim 
bır kısmında da istiğna ile kar 
lılaşmıştır. 

Müfrit mesaimize rağmen 
'enelerdenberi iktısadi sahada 
~erleşen ecnebi malı 3 - 5 sene 
lık mücadele ile memleketten 
lıkarmağa kuvvetimiz kafi gel 
llıiyordu . Bunların Türk iktı-
1ldiyatı üzerine kurmak iste
dikleri hakimiyeti büsbütün 
taldıracak kuvvetli bir hamle
~in sanayicilere zahir olması 
~arureti vardı. İşte sanayici
ıer bunu son kararnameden al
~~la.r Memleket sanayicilerine 
ır haftadanberi yeni bir can, 

)eni bir ruh geldi .. 
Azami istihsalat yapabil

rek için fabrikalar seferber ha 
e getirilmiştir. Yeni tertibat 
~e yeni teşkilat ile, yeni müca 
deleden muzaffer çıkmak için 
\~imle işe koyulduk. 

Bir kere memleketin diba
tata ait ihtiyacatı ki.milen mü 
~endir. 

Yün ve yünlü kadın, çocuk 
~e erkeklere ait eşya ihtiyacat
t11n fazla temin edilmektedir. 

Erkek ve kadınlara ait kaba 
}iinlü kumaşlarla kısmen fan
:azi kumaşlar evvelce tüccar
,ar tarafından yapılmış stok
'arla birlikte memleketin ihti
~acatına bir iki sene kifayet e-
er, 
Kadın ve erkek çamaşırla

~Indan her cins imal ettiğimiz 
1Çİn hariçten bir tek dahi gel
llıesine lüzum yoktur. 

Bugün ihtiyaca tekabül ede 
bilecek kadar imal edilemiyen 
~anifatura eşyası ithalat tacir 
l ri tarafından yapılan stoklar 
' da çok uzun müddet ihtiya
tıı kifayet edecek kadardır. 

Sabun, nebati yağlar ise 
Iııevcut beş, altı büyük fabrika 
~emleket ihtiyacını tatmin et
likten maada ihracat dahi ya
~ılmaktadır. 

Diğer kıaım, aanayı ıse 
Iııemleketin umumi ihtiyacına 
~ekabül etmekle beraber, fazla 
1tlıali.t dolayıaile umumi ihti
l'11çla tevazün hasıl edebilecek 
~e uzun bir zaman için ithali
ıı.e mecburiyet hissedilmiyecek 
lır. 

Bu tafsilat ve izahattan şu 
l\etice hasıl olur ki son karar-
1\aıne hem memleket fabrikala 
~ ve hem de ithalat tacirlerini 

las tehlikelerinden kurtara
laktır. Bu suretle buhran deni 

1~n iktısadi tehlike memleke-
11l:ıizden uzaklaşmış olaca!. 
lır 

. Tabii, mütemadi faaliyet se 
~. bir hareketle mevcudiyeti 
h~ııayiim\zi, mevcut stokların 

1lmesine meydan kalmadan 

Şehrimiz gÜmrüğüoe ait konten
jan listesinin idbaline müaade edi .. 
len "§yadan gümrük tarifesinin aşa
ğıdaki maddelerinde yazılı olan mik
darları kimilen bitmiıtir: 

C. 568 B. 668 3 A. 497 
A. 324 D. 702 A. 510 
B. 392 H. 702 C. 512 
A. 337 B. 775 
A. 401 B. 811 
B. 6 D. 812 

2 B. 523 C. 816 
C. 597 A. 481 

634 A. 450 
646 2 A. 497 

B. 497 

Ziraat mektebi için 
prof eaör 

ANKARA, 26 (A.A.) 
Yüksek Ziraat mektebi ensti
tüleri için celbedilen Alman 
profesör Yesen gelmit ve vazi 
fesine ba§lamıştrr. 

Bağcılık enstitüsü 
ANKARA, 26 (A.A.) 

Bağlarrmızın ıslahı için Kali
fomiya' dan celbedilen profesör 
Nogaro bağcılık enstitüsünü 
İzmir Bornova Ziraat mektebi 
binaları dahilinde tesis ederek 
faaliyete geçmiıtir. Muma
ileyh bağlarımızda kullanılan 
Amerika anaçlarının tasnifi ik
lim ve topraklarımıza en elve
ritli Amerikan çubuklarının 
tesbiti yerli üzümlerimizin ti
caret ve piyaaa laymetlerine 
nazaran tasnifi ve istihsal mas 
raflarının tensiki, bağ işleme 
tesis, hafriyat ve budama, ilaç 
lama ve kurutma usullerinin 
tadil ve ıslahı ve bağ hastalık
larının tetkik ve tedavisile meş 
ğul olacaktn'. 

Bağcılık enstitüsünün baş
lıca hedefi muayyen bir saha
dan azami ve nefis mahsul alın 
masını en kıymetli nevilerin 
tamimini ve bağlarımızın has
talıklardan ve haşarattan en 
pratik usullerle vikayasını te
min etmektir. 

Bu gayeyi temin için müte
hasaıa hemen bütün bağ mınta 
kalarrmızda esaslı tetkikata 
başlamıştır. 

Yunan buğdayı 
ATİNA, 27 Hususi) -Yu 

nanistanda buğday ziraatinin 
takviyesile buğday istihsali.tr 
nın tezyidi tedbirlerile meşgul 
olmak üzere Başvekilin riyase
ti altında ali bir komisyon teş
kil edilmiştir. 

Avusturya Yunanistan
dan tütün alıyor 

AT1NA 27 (Hususi) - Mil 
li iktısat nezareti ile Avustur
ya tütün inhisarının mümessili 
arasında mezkur inhisar tarafın 
dan 100 milyon drahmilik Yu
nan tütünü mübayaası hakkın
da bir itilafname imzalanmış
tır. Tütünün beledi Avusturya 
bankasında tutulacak ve bu pa 
ra mukabilinde Yunanistan o 
nisbette Avusturyadan eşya 
mübaya edecektir. Yunanistan 
bu eşyayı birden mübayaa et
mek mecburiyetinde değildir. 

Bir şirket caddeleri 
düzeltecek 

Belediyeye bir Türk müesse 
sesi müracaat etmittir. Müesse 
se lstanbulun bütün cadde ve 
sokaklarını kıaa bir müddet için 
de yapmağı ve bütün bu inşa
atın bedelini 10 sene içinde al
mağı teklif ediyor. 

Bu teklif, esas itibarile mu
vafık görülmüttür. Yalnız in
şaatın kanunen münakasaya 
konmsaı lazımdır. Bunun isin 
teklifin tatbik sahasına geç
mesi için §ehir meclisinin kara 
n icap ediyor. Şehir meclisi, 
şayet bütün İstanbul sokakları 
run birden ihalesine karar ve
rirse o zaman münakasa açıla
cak ve yollar birden ihale edile 
cektir. 

Poliste 

Taşla baştan cerh 
Eyüpte oturan Mazlum ve 

Sabahattin isimlerinde iki ço
cuk kavga ederlerken bunlar
dan Sabahattinin eniştesi Ah
met Efendi araya girerek ço
cukları ayırmak istemiş bu aı
rada Mazlumun annesi Hatice 
Hanım da çıkmış ve: "Sen be
nim çocuğumu nasıl ne için dö 
vüyoraun?,, diye Ahmet Efen
diyi taşla batının muhtelif yer 
!erinden yaralamıştır. 

Cerh 
Karaağaçta Pay mahallinde 

Mebmet ve Ki.mil isimlerinde 
iki kişi kavga etmişler, bunlar
dan Kamil, Mehmet Efendiyi 
gözünden yaralamıştır. 

İçtimada kavga 
Fenerde Ayakapıda Ayani

kola kilisesi mütevellilerinden 
Sava Efendi ile Bedros Efendi 
içtima esnasında kavga et
mişler, neticede Bedros Ef. Sa 
va Ef. yi dövmüş ve başından 
yaralamıştır. Bedros Efendi 
yakalanmı§tır. 

Bir randevu evi 
kapatıldı 

Lalelide Şair Fitnat soka
ğında randevücü Arap Cemile 
nin hanesi dün zabıta memur
ları tarafından temhir edilmiş
tir. 

İzmirde de pahalılık 
başladı 

lZMIR, 27 - ithalat eşya
sı fiatlerinde tereffü görülmek
dir. Bu tereffü bilhassa lüks eş
yada fazladır. Fiat fazlalığı nis
peti muhtelif eşyalara göre de
ğişmektedir. Fakat vasati ola
rak her şey iki misli fiatine sa
tılmaktadır. 

Konya mülhakatında 
telefon ve su 

KONYA, 26 (A.A.) - Ay 
rancı nahiye merkezile köyleri 
arasında telefon rabıtası tesis 
olunmuştur. 

KONYA, 26 (A.A.) - A
ğızbozan köyüne içme suyu İsa 
le edilmiştir. Senelerdenberi 
susuzluktan sıkıntı çeken köy 
halkı sevinç içindedir. 

lnhisarlarda 

14 çeşit 
Likör 

Artık kışa girmiş sayılır mıyız? 
Vay, 

Kapsollar alınır alın- I 
bu soğuklarda odununu kömürünü 

alamayanların haline .. 
. maz Zavallı 

pıyasaya çıkanlacak 
soba... Yiyecek bir lokma ekmeği yok!-Hani ya can kurtaran 

verelim ... Sırhna geçir balkana çık. - Okuduğu 

ne?-Mutlaka bir şey içmelisin! - Mayısa doğru havalar düzelir .. 
Müskirat inhisar idaresi pi

yasaya şimdilik yalnız çilek li
körünü çıkarmıştır. 

şey 

14 çeşit likörden diğerleri 
de hazırlanmış ise de şişelere 
konacak kapsollar gümrükten 
çıkarılamamış olduğundan geri 
kalmıştır. idare Maliye Yeki.le 
tine müracaat etmiştir. Emir 
gelince kapsollar alınarak sa
tışa baş !anacaktır. 

Çilek likörleri hemen hemen 
ilk günde piyasadan toplanırca 
sına satılmıştır. 

Mahkemelerde 

Marmaradaki 
Müsademe 
ikmal edilen tahkikat 
evrakı müddei umu

miliğe verildi 
Müddeiumumi muavinlerin 

den Muhittin Bey Marmarada 
batan lspanyol vapuru hakkın
daki tahkikatını bitirerek dos
yayı dün Müddeiumumi Kenan 
Beye vermiştir. Kenan Bey 
tahkikat evrakını tetkik ettik
ten sonra Adliye Vekaletine 
gönderecektir. 

Batan vapurun 42 kişilik 
mürettebatından bir kısmı Müd 
deiınnumilikten müsaade ala
rak memleketlerine dönmüşler 
dlr. 

Hilaliahmer takvimleri 
Hilaliahmer cemiye~ tara

fından her sene olduğu gibi bu 
sene de senelik takvim ,basılma 
ğa başlanmıştır. Bu takvimin 
geçen senekinden zarif.-olmaaı 
düşünülüyor. Hilaliahmerin 
satacağı takvimin haıılatr 5000 
lira kadar tutacaktır, Bunun 
yarısı masrafa gidecektir. 

Ocak kongreleri 
Cümhuriyet Halk fırkası 

Tavşantaş, Semihpaşa, Mimar 
Kemalettin semt ocaklarının 
kongreleri dün Kumkapı mer
kez nahiyesinde icra edilecek
ti, fakat ekseriyet olmadığı ci
hetle, kongrenin akti bugün sa 
at 18 e tehir edilmiştir. 

Karlı bir kış gecesi, erfane 
ile he~a sohbeti yapıldığı bir 
srrada ortaya..dümanı üstünde 
bir mangal ateş getirmişler.Mi 
safirlerden biri ateşe sokularak 
arapça bildiğini anlatmak iste 
miş: 

- Ovh, demiş, Ennarü fa-
kihetünita dedikleri kadar 
var .. 

Hemen öteden başka misa
fir atılmış: 

- Nar buyurdunuz değil 
mi? Bendenizde pek severim .. 
Hele bizim karaferyenin narı 
olursa .. 

Fıkrayı bir kenara bırakın 
ama, arap doğru söylemit: A
teş, sahiden kışın meyveıidir !. 

Sabahleyin gözünüzü açar 
açmaz kahvealtıdan evvel o
nu ararsınız. Kış günü, alet
siz bir odanın çiçeksiz bir bah
çeden ne farkı vardır? 

Her sene, bu mevsimde kıt 
hazretleri, sadece ziyareti gün 
!erinin yaklaştığını haber verir 
di. Bu sene, pek tez canlılık et 
ti. Teşrinievvel ortasında çı
ka geldi. Bari, biz de onu kar 
şılamak için hazırlıklı olsay
dik?. Ne gezer .. Odununu, ha 
ziranda tedarik eden birkaç 
bahtiyardan maadasını dehşet
li bir teli.t aldı. 

Geçen gün bir arkadaş, ku 
rulmuş sobasını bana gösterir 
ken dedi ki: 

- Şu demir sobaya baktık 
ça yüreğim hun oluyor .. 

Sordum: 
- Niçin o? 

- Azizim, dedi, görmüyor 
musun? Zavallının yiyecek bir 
lokma ekmeği yok.. Biraz yon 
ga tedarik edeyim dedim. Bir
kaç gün içinde eritti. Ne bul
sa yutuyor. 

Sanki doymak bilmiyen biı· 
adam. 

- E .. dedim, sen bilmez mi 
sin? Yenenle yanana dağlar 
dayanmaz, derler. 

Bir başka tanıdık, da şöyle 
dert yanıyordu: 

- Dün akşam eve gittim. 
Baktım keka .. Sobaya atmışlar 
odunu .. Atmışlar odunu .. Gü
rül gürül yanıyor. 

Allah seni inandırsın, o yan 
Halk evinde müsamere dıkça benim de içimden kan 

_. . gitti. Vakıa, odanın halvet gi 
Halk bilgis~ deme!!' ıle kon bi sıcak olması, hoş şey .. Hoş 

servatuvarın hımayesı altında şey ma insanın kilerinde 
C::ağaloğlunda eski. T~rkocağı tepele':.ıe 'pilav gibi odunu ol~ 
bmasmda kış temsılerıne başla 

1 
malı .. Okka ile alınan odun, 

nacaktır.. 1 kaç gün dayanacak ki .. 
Bu müsamereler ailevi bir 

eğlenti mahiyetinde olup umu- Havanın birden bire kışla
ma ve halka mahsustur .. Mem ması lastikçilerle fanili.cılara 
leketin en yliksek san'atkarb- yaradı. Bu sabah seyyar bir sa 
rının, musikişinaslarının iştira- tıcı Yeni postane önünde etı·a 
kile ve zengin bir proğram ile fına birkaç hömücüğü topla
kışhk temsilere başlayacak o- nnş, bağırıyordu: 

lan (J:'lalk bilgi~i de~neği) ~on - Hani ya efendim, can 
serlerın çok nezıh, eglencelı ve kurtaran? .. Can kurtaran veri
istif~deli olmasına gayret edile yoruz.. Bir buçuk liraya bu 
cektır.. can kurtaranlar .. 

Şimdilik on beş günde bir Ne dersiniz? Herif, şöyle 
verilecekmüsamerelerde duhuli birkaç dakikanın içinde yirmi
ye alınmıyacaktır .. Halk gece- ye yakın fanila sattı. 
!eri mevsimin en güzel müsa- "Can kurtaran,. isminin ca 
merelerini teşkil edecek, mü- zibesine kapılan kisenin ağzı
nevver gençliğin, ailelerin İçti- nı açıyordu. Yaşlı bir adam, 
ma vesilesi olacaktır. Rumeli şivesile sordu: 

• • • 
Meccanen İtalyanca 

dersler 
Mütehassıs İtalyan bir mu

allim tarafından Cağaloğlunda 
Cümhuriyet Halk fırkası Emi
nönü kazası merkezinde İtal
yanca meccani ders verilmeğe 
başlanacaktır .. 

Kurslara iştirak etmek iste 
yenler her gün öğleden sonra 
kaydedilmek üzere Cağaloğlun 
da eski Türkocağı binasındaki 
(okuma odasına) müracaat et
melidirler. Dersler 1 kanunuev 
vel tarihinden itibaren. başlaya 
caktır. 

- Emşari ba! .. Bari ısıtay 
rı mı? 

Satıcı dil dökmeğe başla
dı: 

- Efendi, dedik ya!. Can 
kurtaranın alası .. Geçir sırtına 
bir tane .. Çık Balkana .• 

Aba gocuklu Rumelili mı
rıldandı: 

- Ne işim var Balkanda be 
nim?. T e sen lafı bırağ da, ol
muşunu, olacağını süyle! Bir 
lira versek olmaz mı bunlara 
ba? .. 

Yağlı mütteriyi görünce su 
ratı astı: 

- İki lira istemediğimize 
ltabahat ettik! .. Var mı can 

kurtarana gelen .. Bir buçuk ka 
ğıda bu can kurtaranlar .. 

. . . . 
Sıcak bir yerde birkaç aaat 

kalıp ta dışarı çıktığı zaman, 
insan kendini soğuk hava mah 
zenine düşmüş sanıyor. 

Sinemadan çıkınca bir ara
lık soğuktan hissini kaybeden 
bumumu elimle yokladım. A
deta kopacak gibi sızlıyordu. 
Ya gözlerimden şıpır şıpır dö
külen yaşlara ne buyrulur? 

Yeniden kendimi bir pasta
haneye atıncaya kadar bir hay 
il göz yatı zayi ettim. 

Kapırun tam karşısında, 
tanıdıklardan bir zat, oturmuş 
gazete okuyordu. Omuzuna do 
kundum: 

- Yahu .. Bu ne dalgmlık? 
- Ne yaparsın, birader .. 

Can sıkıntısı .. 
- Demek, canın sıkılmasa 

gazete okumak batırma ııelmi 
yecek .. 

- Onun gibi bir şey .. 
Sokuldum: 
- Peki .. Ne okuyordun ba 

kalım?. 
- Halı fiatleri düşmüş te •• 
Tuhafıma gitti: 
- Hah almağa mı niyetin 

var? .. 
Güldü. 
- Alan olursa satmağa ni 

yetim var ama.. Şu kış üstü 
kuru tahtada kalmaktan korku 
yorum .. 

Sonra, yavaşça sordu: 
- Ne içersin? Çay, kahve. 

Sütlü kahve .. 
Israr ediyordu: 

Eski rejinin 
Marifeti 

Tütün inhisan aleyhine 
Suriyede açılan da

vanın mahiyeti nedir? 
Dünkü Son Poata refikimiz 

Beruttan verilmiş ı(iyle bir haber 
verdi: 

" Su:iye Tütün Reijiıi tarafındnn 
Türk Tütün İnhisarı aleyhine bura 
muhtelit bidayet mahkemesinde mü
hiın bir dava açılnuı ve görülmesine 
başlanmıştır, 

Mahkeme salonu hınca hinç dolu 
idi. Mahkemede Suriye Rejisi Mü
messil ve Müdürü M. Biyar Kalan 
ile şirket avukatı M. Edvar Zenon, 
Türk Tütün inhisarını ise M. Me
ket ile Trablus ve şerikleri ve avu· 
katlan M. Emil Ede ve llyas Ne
mor Beyler tem•il etmekte idiler. 

Davacıların iddia11 şu idi: 
Suriye Rejisi, eıki Oımanlr Re

jisinden bi!' firma ve muayyen bir 
marka satmalmışbr. Türk Tütün in
hisarı bunları taklit etmiş ve Suriye 
Rejisinin yüz binlerce lira zararını 
mucip olmuştur. Binaenaleyh inhi
sarın derhal Suriyedeki faaliyetine 
nihayet verilmesi Suriye ve Lübnan
da bulunan tütün ve sigaralarına ha· 
ciz konması. 

Bu husustalci satışa dair olan evra
kı musbitlerini mahkemeye vermiş
lerdir. 

Türk Tütün inhisarı avukatları 
bu iddiaya itiraz etmiş ve kartı ta
rafı şahit ibrazına davet etmiştir. 
Mahkeme, bu noktai nazarı kabul 
ederek mülkiyetin devri hakkında 
sahit getirilmesi ve diğer vesikaların 
ibrazı icin mahkemeyi talik etmiı
tir!' . 

Dün bir muharririmiz Tütün in
hisar müdürü Behçet Beyden bu hu
susta malUmat rica etmiştir. Behçet 
Bey demiştir ki: 

- Böyle bir dava vardır. Zikredi
len isimler de doğrudur. Bizim Su
riyedeki iıimiz gayet eyidir. Suri
yede tütün istihlakinin yüzde yet
miş beşi bizim elimizde gibidir. Ta
bii bu vaziyet Suriye tütün rejisini 
elinde bulunduran Galan tirketini 
müteessir ebnit, o da "Bu marka ve 
firmalar benimdir, ben satın aldon" 
diye bir dava ikame etmittir. Bu 
davasında da tütün ve sigaralartmr· 
zın haçzini istemiştir. ilk dava ayin 
17 sinde idi. O gün mahkeme mül
kiyetin ispatını istedi. Dava ayin 
yirmibeşine kaldı. Mahkeme hacze 
ve müsadereye karar vermemiştir. 
Bizim mümessillerimiz davaYi kaza
nacaklarını bildirdiler. Ayın 25 İn· 
deki dava hakkında henüz malumat 
almadım. 

Davanın mahiyetine gelince, onla-

- Hayır .. 'hayır .. Mutlaka 
bir §ey içmelisin! 

Masaya vurarak garsonu 
çağırdı: 

- Bak, 
yor? 

Bey ne emredi-

- Bir çay .. İki tane de pas 
ta .. 

Garson çayı getirdikten son 
re, bardağı önüme sürdü: 

- Maim gibi iç.. Naıd 0111 

benimkinin de parasını sen ve 
receksin! Naııl? ikramın bu 
türlüsü hoıunuza gider mi? 

iki kişi konuşuyorlar: 
- Bulııar operetine gittın 

mi? 
- Gittim ama, hotlanma· 

dım .. 
- Neden? 
- Ben oraya Sofya ııülünü 

seyretmeğe gitmiıtim. Bir de 
baktım "lstanbul gül,, ünü oy 
nuyorlar. Doğruıu keyfim kaç 
b •• . . . 

Matbaaya döndüğüm za
man, arkadatlardan biri tele
fonla Rasathaneye soruyordu: 

- Na11l efendim .. Artık kı 
şa girmit sayılırız değil mi? 

- Raaathanenin verdiği 
cevabı işitmedim ama ben ol
ıam töyle derdim: 

- Kıta girmiş aayılmayız .. 
Daha yaz ortasındayız. Soğuk 
lar geçici ıoğuklardıl'. Mayısa 
doğru havalar düzelecek. 

Şunun sorasında mayıaa ne 
kaldı? 

Karadenizde 
Fırtına 1 

M. S. 

Açı lan oapurlar Erelli 
limanına iltica ettiler 

Karadenizde evelki güo biraz ıü
kunet bulan Karayel fırbna11 gene 
bütün tiddetile batlamqtır. Saniyeck 
25 süratle garptan esen fırtına yü
zünden deniz son derece dalgalıdD'. 
Bu sebepten Kavak limanına fırb
nanın şiddetli olduğunu gösteren 
ipretler asılmıştır. 

Akdenizde de fırtına hüküm sür
mektedir ve bu yüzden vapurlar g&
lemcmişlerdir. Mersinden gelmesi 
beklenen Mahmut Şevketpata -pu
ru ile Rizeden gelmesi beklenen Sa· 
karya ve İnebolu -purlannın ha. 
raket edemedikleri anla,ılmııtır. 

Romanya bandıralı Pren..,. Ma
ria vapuru güçlükle limanımıza gele
bilmiştir. Evelki ak'8Jll fırtınanın 
sükunet bulma11ndan istifade ede
rek, Karadenize açılan vapurlar E. 
reğli limanına iltica etmişlerdir. 

Samsunda tasarruf 
cemiyeti 

Samsunda Halk fırka11 viliıyet h&
yeti evvelce mevcut Milli iktisat ve 
tasarruf cemiyetinin yeniden ihyası 
için bir toplanma yapılmasına karar 
vererek, cuma günü belediye bina· 
ıında memleketin mühim simalarıru 
davet etmiş, vilayet heyeti reisi Şe
rafettin bey bu mevzu üzerinde bir
kaç söz söylenmiıtir. Ayni zamanda 
davetliler bu cemiyete aza kaydolun· 
dukları gibi ihtiyaçlarım tercihan 
yerli mallarından tedarik edecekleri· 
ne dair bir taahhütname imza etti· 
rilmit ve bir de idare beyeti teıkil 
edilmiıtir. Yakında faaliyete geçile
cektir. 

nn iddiası yalan değil, fakat dava 
ları yersizdir. Filvakı eski Osmanlı 
rejisi onlara firma ve markalar sat· 
mıştır. Fakat bu satıı reji lağvedi. 
lip te bütün hükuku bize intikal et 
tikten çok sonra yapılmıttır. Hiç 
bir kıymeti yoktur. Eski Osmanlı 
rejisi açık ırözlük yapmış, tnıarrufun 
da olınıyan bir finnayİ ve markayı 
açıktan bir satış muamelesi ile başka 
bir rejiye devretmiıtir. Bizim fir
malarnnız beynelmilel tesçile tabidir 
Ye tesçil edilmiftİr. Amerikada, ls
veçte ve tütün satışı yaptığımız bü
tün dünya şehirlerinde hep ayni mar 
kayi, ayni firmayi kullanırız. 

Suriye rejisinin firmalarına gelin
ce, onlarınki beynelmilel sicilde mü
seccel değildir ve hatta galiba Suri
yede bile tesçil ettırılmemiştir. Fir
ma ve marka taklidi davasını bizim 
açmamız İcap ederken, onıar hizde• 
evel davranmışlar ve bu davayi aç 
nuılardır. 
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28 TEŞRiNiSANi 1931 
lDAREHANE - Ankara c:adcJe. 

Iİ No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
lıtanbul 

Tel<ion numaralan• 
24310 - 24319 - 24311 

ABONE ÜCRETLERl 
G Türlüye için Hariç için 

3 aJl.ıiı 400 kurut 800 kurut 
8 " 750 " 1400 ,. 

u .. 1400 .. 2700 • 

Gelen ~rak geri verilmez 
Müddeti ıeçen nuıhalar 10 kurut 

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

Gazetemiz ilinlarm meo'ali7etiııi 
k~h· ·1 ,. t"1 '"7 

.tıugünku hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran bugün bava 
~kseriyetle , kapalı olacak 
rüzgar mütedil surette şi· 
mal istikametinden esecek
tir. Diin tazyiki nesinü 769 
milimetre, azemi sıcaklık 4, 
asgari sıcaklık J dereceydi. 
Sinoptaki fırtına durmll§, 
dalgalar )cqt;iilmeğe başla
mıştır. 

haftanın Yazısı 

Bekarlık vergisi 
Pirimiz Übeydullah Efendi 

üstadrı:ıiızm kulaklan çınlasın •• 
itte kendisinin de dahil oldu· 
tu zümrei meb'usan bekarlara 
vergi tarh edecekmit. Vergiyi 
kazancm cinainden almak usu
lünü bilmem bekarlık hakkm· 
da tatbik edebilirler mi? 

Ben her zaman tekrar ede
rim. Helal süt emmiı, eli yü
ıtii düzgün, müsahibeti tatlı, 
9öyle biraz da dünyalığı olan 
sadık ve vefalı bir kadına düt· 
mek tartile evliliğin aleyhinde 
değilim .• 

Likin bu tartlar olmazsa 
insanın rahatsız olacağı kana· 
atinde bulunduğum için evlene 
medim. Şu halde benim gibi 
evlenmeye hazır, lakin aradığı 
kadını bulamıyanlardan vergi 
almak doğru olamaz. 

insan eline eldiven alırken 
bile numarasını söylüyor.Bütün 
hayatına kılıf olacak bir kadm 
aeçerken ne istediğini bilme
meli mi? 

Şu halde? Bana ftrgi tarh 
ettikleri zaman sözüm ıu ola
cakbr. 

- Efendim, bendeniz evlen 
meye hazırım~ Lakin bulaım
yorum. 

O zem.n mal memurlan, 
mal müdürleri veya deftardar-
lar bunu dinlemiyecekler ve 
benden vergıyı cayır cayır 
tdıaile kalkacaklardır. Tabii 
ben itiraz edeceğim. Maliyeye, 
Ştirayı devlete müracaat edece 
ğim, hakkımı arıyacağım. 

- Ben evlenmek istiyorum 
ama eşimi bulamıyorum. Diye 
c:eğim... Belki de lehime karar 
alacağım.. Ve ben bu karan al 
dıktan aonra bekarlık vergisi 
de yavaş yavq ortadan kalka
cak. Çünkü her bekar, benim 
gibi: 

- Efendim ben evlenmeye 
bazının ama aradığnu gibi bir 1 
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kadın bulamıyorum .. diyecek.. ı açıkta kalır •. 
Bunu görünce; maliye verııinin Yalnız dikkat edilecek nok 
arkası kesilmesin diye bir "ev· ta her ikisinin de aynı tarafa 
lenme denklik kanunu,, tanzim mı yoksa kartılıklı mı aksama 
edecek ve orada tıpkı barem lan lizım geleceği keyfiyeti.: 
gibi ne çeşit erkeğe ne kibalde dir. Bunu tarafeyin balledebi~ 
kadın mavahk olduğunu teabit lir. 

1 ~ktısadl bahisler 1 

edecek.. Bu olursa evlneme Meslek cetveli.. 

Memleket iktısadiyatını korumak 
için cezri tedbirler, 

şiddetli icraata lüzum vardır •• daha kloay olacak, fakat erkek Erkek Kadın 
ler denk kadın bulamamayı 
bahane yapamıyacaklar .• Bu 
denklik baremi meseli fÖyle o 
ı.....ak.. 

Yat cetveli.. 
Erkek Kadm 

20 17 
21 17 
22 17.18 
23 17. 18 
24 17. 19 
25 17. 19 
26 18 . 20 
27 18. 22 
28 19. 22 
29 20-24 
30 20-25 

1 Bu cetvel böylece 45 yaşı· 

1 
na kadar tertip edilir, ondan 
sonraki ya,lar için zaten vergi 

1 alnmamaıı pek memüldür. Çün 
kü 45 ya,mdan aonra evlenen 
adamdan pek hayır gelmez .• 

Renk cetveli •• 
Erkek Kadm 

Esmer 
Beyaz 
Kumral 

Sanım 
Beyaz 

Kumnl-ea-
mer 

Buğday rengi Beyaz • 
buğday rengi 

Sarıtm SaJ'fm • eamer 
Kızıl Esmer 
Kula Eamer 

Boy cetveli.. 
Erkek Kadın 

1,6() 1,55 
1,65 1,6() 
1,70 1,62 
1,80 1,65-1,70 
1,85 1,70. 1,72 
1,90 1,70. 1,75 

Daha uzun IX,y)ulann evlen 
meleri bir mobilya meselesi o
lur. Çünkü piyasadaki yatak
ların boyu azami 1,95 metre
dir. 

Bu cetvele yazılacak mü
him bir ıart vardır: 

"Kadınm boyu erkekten u
zun olmak kat'iyen memnu
dur • ., Dünyada en zıttıma gi· 
den şey de budur. Mürekkep· 
li kalem kadar bir Bey tavan 
ıüpürgesi gibi banımm yanm· 
da çabucak gülünç olur. Halbu 
ki ben erkeklerin gülünç ol
malarma tahammül edemem. • 
Buna rağmen gülünç olan er
kekler haylı çoktur • . 

Güzellik dereceleri için cet) 
... et yapmaya imkan yok ise de 
vücut kusurlan için bir cetvel · 
yapılabilir. 

Bu cetvelin müsavat kaide
sine tevfikan yapılması muva
fıktır. Mesela bir topal erkek 
bir topal kadınla izdivaç edebil 
melidir. Y oba topal kadınlar 

Artist Artiıt 
Avukat 

Memleketin ikbsadiyatını 
Doktor Ev kadını koruma kararnamesi neşredil-
Memur " diği ıı.aman birçok kimse hot· 

" nutsuzluk göstermiştir. Eıya 
Muharir " 1 fiatlerinin müthit surette yük-
ltgüzar ev erkeği Doktor aeleceği iddia edilmiıtir. Söy-

" Memur !emeğe hacet yoktur ki hep bu 
lra~~ ~:~l:!t endiıeler yeni başlıyan bir U· 

ltçi İ •ri ıulün tatbikile doğruduğu yeni 
n vaziyetten ileri geliyor. Alman 

Bu cedvel o ıuretle tertip e-
dilecektir ki karı koca ilmi bir lar heT teyin başlangıcı g üçtür 

derler. Bu, çok doğrudur. Za
den evden gaybubet edemesin· 
Ier .. Artistlikten ı:aada dig" er man geçtikçe ve tatbikat saha 

sı kolaylaştıkça yeni iktısadi 
iılerde karı kocanın aynı mea- tedbirler hakkında izhar olu· 

!:'::ı'r.0~'k'::1::.:at~i~:n~I nan telaı ve endişeler yavaş 
yavaş zail olacak, her ıey hali 

den ailenin dirliği bozulur. Ar· aslisine avdet edecektir. yeter 
tiıt bir kadının artist bir erkek ki tedbirler büyük bir dikkat 
le ancak yaşayabileceifi tecrü· ve itina ile tatbik edilsin. Va
be ile anlqılmııtır. ziyetten belki memnun kabnı-

Servet cedveli: 
Erkek Kadırı 

yacak olanlar vardır. Fakat 
umumi menfaatler yanında hu 
ıusi endişelerin ehemmiyeti 

Fakir Fakir yoktur. Memleketin hakiki 
Zengin Fakir · Zengin menfaati milli ticaret ve aana-
Orta Orta • Zengin yiimizin inkitafında ve ticari 
Zengin bir kadının fakir bir müvazenemizin teminindedir. 

erkekle izdivacı kat'iyyen men Milli iktısadiyatı korumak için 
edilmelidir .. Aksi halde ufak alman ve alnacak tedbirlerde 
menzileaine inebilir. Bundan ifratkarane hareket edilmesini 
baıka ihtiyari aurette tatbik e- hakiki bir vatanda§ a~zu et. 
dilmek üzere bir kaynana, kay- mez. Çünkü müfritane hare
nata, görümce ve kayın gibi ta- ketlerin umumi menfaatlere 
rafeynin akrabaıının kartılrklı ve ihracat ticaretimize zarar 
adetlerini de gösterir bir ced- vereceğine §Üphe yoktur. ltba 

Meseli 15 tqriniaaniden evvel 
mal getirtmiş olup ya vaziyeti 
maliyenin müsaadesizliğinden 
veya başka bir sebepten dola· 
yı gümrükten çekememiş olan 
lar vardır. Bunların qyası 
da kontenjana dahildir. 1928 
denberi mal getirtmit ve her J 

hangi bir sebeple gümrük aıı
barlarında kalmış olan eşya \ 
da vardır. Sahipleri bu defa 
müracaat ederek gümrükten 
çıkartmak istiyor. Acaba bun 
ları mı yoksa yeni mal getirt
miş alanlan mı tercih etmek j 
daha doğru olur?. Bu bir me
seledir. Bir de mevcut beyanna \ 
melerin muhteviyatının konte
janlara göre takaim etmek ya· 
ni herkese ne miktar isabet et 
ti ğini hakaızlııja meydan ver· 
miyecek ıurette tesbit etmek , 
güçtür. En evvel müracaat 
edenin mab verileceği takar· 
rür etmiştir. Fakat acaba ayni 
günde ve ayni vapurla gelmit 
muhtelif cins eşyanm bangiıi 
daha evvel gümrükten çıkan
lacaktır. T abminimize göre 
1928 aenesindenberi gelen et· 
yanın beyannameleri aene, ay, 
gün ve vize tarihi itibarile taı
nif edilmektedir. Bu tasnifin 
küçük memurlara bırakılmama 
sı lazımdır. Takdim ve tehir 
şikayetleri mucip olabilir. 

vel yapılabilir. )atta konten1· an uıulünü tatbik 
Şimdi ıi:ı:e birer ufak nümu- Bir kısım tüccarları, en zi. 

eden yalnız biz değiliz. Tica- d ı·k d ed ) neaini verdig" im bu cedveller ya e a a a ar en mese e za-
reti ihzar halinde bulunduraa edel dab I d · 

Yapıldı mı?. Mesele basitle•ir- ten b i a evve ö enmıı 
" Sovyet Rusya' dan maada Le · k · biki d Kimle hükiimete kar•ı verai ve aramamenın tat n en 

" o· bistan, Fransa gibi memleket- 1 h • e1m· vermemek için : evve ve atta aonra g lf 
ler de bu usule lüzum görmüş- olan mallannı alamamalan· 

- Efendim! Ben anyorum !erdir. ltalya dahi ayni usulü dır. Malumdur ki Avrupa fab 
amma iatediğim gibi bir kadm tatbik etmek üzeredir. rikaları manifatura için azami 
bulamıyorum .. Diyemez .• Der- Vaziyeti soğuk kanlılıkla ve diğer ~ya için de alb aylık 
ıe hemen erkeğin teraitine ba- mütalea edersek şu neticelere bir vade verirler. Bu müddet 
kılır •• Meseli erkek töyledir. vannz: zarfında qyanm bedeli öden-

Y aı 30, boy 1,68, mesleği ı ı 
memur, serveti yok.. Vücudün- Demir mamulatı, manifatu rT protdto ar yapı ır ve 
de de ıakat yok.. ra eczııyi tıbbiye fen aletleri 1 re i sekte ar olur. Ayni za· 

Bu adamın azami iateyece- ka'ğıt, kahve, elektrik levazım; m~nda ~a memleke.tin kredisi 
ği .. 20 ile 25 arasında sarışın gibi henjiz memleket dahilin- ~~tees~ır ol~r. Bı~aenaleyh 
1,60 boyunda fakir bir ev kadı- de yapılamı,yan ve yetittirile- b~!le .. b!r vazıyette tuc.carların 
nıdır .• Bunu da derhal mal ida miyen eşyanın ithalinde :ıaru· muşkulata maruz kalmaması 
relerinden verilecek ilanlarla ret vardu-. Fakat ıtrıyat, ko- için kararnrunedeu evvel gel-
bulmak kabil olur.. kulu sabun, ipekli' kumaşlar, miş ~e fa~at na.sılsa ~ümrük 

l d. B k" 1 k · · d oyuncaklar me•rubat gibi kul- resmı tedıye edılememış olan m ı.. e arı vergısın en • T il d.. ı · ·h 
kurt 1 k · · ı ed b )anılmaması mümkün e•ya için ma arın ıger erme tercı an 

u ma ıçın ev emn en aı I T h. 1 ·ı · f k 
k 1 d • ı 1 harice para vermek zaten fakir aa ıp en ne verı meaı muva ı a çare o ma ıgı an aır mca . . 
hem evlenmek istemiyen hem olan memleketin hır kat d ha olur.. Mabat, hance fazla pa-
de vergiden kurtulma~-ı: i;teyen fakirle~mes;ne sebebiyet verir. ra gıtmemek olduğuna göre 
Ier ne yapar?.. · Hariçten ithal edilecek eıya- ~eli ö:nmit otan bir :alın 

Bu pek basittir.. Evlenir.. nm lüzumlu olmaması ve mem a ~. oym. ta men aat Y tur. 
Kiminle mi?.. Biribirlerine lekette yeti1mit bulunması Dıger bır mesele de vardır . 
kanımamak tartile her hangi lazımdır. Yoksa kömür g;bi Kararname mucibince koli pos 
bir kadınla.. Hatta vaktile hi- memlekette yetiıen eşya, ev- tali ar, kontenjandan istisna e
caza giden kadmlarm yaşlı er- saf itibarile b~z:. mümasil gar"1 dilmiştir. B~.. suiia!im~lle~e 
keklere vardıklan gibi yaşlr ka eşyaıından cuz ı farklı olsa bı- meydan verebılır. Nıtekım ı· 
dınlarla 0 zaman da (bekirıı- le tercihan istimali milli bir pekli kumaş ticareti yapan bir 
nız) diyemezler yal- vazifedir. Yaptığım bir tetki- adam her ay koli postal suretin 

FELEK ke nazaran şimdiki halde piya- de birkaç defa ipekli getirebi· 

It:ttha.clI ~illi 

, aamızda mevcut qyanm çoğu lir. Başka bir mesele daha! Tet 
aylarca ihtiyaca kifayet edecek viki sanayi kanunundan istifa. 
miktardadır. Gelecek aylar de eden bir fabrikatör makine
kontenjanlarma birer miktar ili )erinin her banki bozuk aksamı 
vesıne de devaın edileceğinden nı harice siparit ederae acaba 
fıkdan hiaaedilemiyecektir. An bu abam da kontenjana dahil 
cak bazı mevad ve mesela ta- olacak mıdır? Dahil olacaksa 
babette müstamel kaıe, anha- fabrikatörün bazen malını al
)aj kağıdı gibi qyanm miktar- mak için hayli. zaman bekleme 
!arını çoğaltmak şayıuıı temen ai l&zım gelecektir ki bu, zara 
nidir. Bazı tüccarlan endişeye rmı muciptir. 

TORK StGORT A ŞlRKETt 
Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

icra eyleriz. 
Sigortalan halle için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnd; 

Acenta~r bulıınmayan şehirlerde aceııta aranmaktadrr. 

Tel: Beyoğlu - 2003 
düıüren cihet tatbikatta tesa- Kaçakçılığa gelince; bu afe 
düf edilen bazı güçlüklerdir. tin imhası için pek tiddetli 
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INEMALAR 

.--- 1 KANUNUEVVEL SAL! AKŞAMI --u:Jll 
MELEK ve ELHAMRA 

Sinemalar nda 
lstanbul sokaklarında 

Birinci Türkçe sözlü muazzam filmin 
takdimi münase'betile verilecek 

FEVKALADE MÜSAMERE 
için BİLETLER ŞİMDİDEN TEDARİK EDİLEBİLİF 
M "1P1<: "J'pl. B.O. 868 Elhamra: T .. ı. B.O. 1 l 

Bütün yerler numaralıdır. 

HAROL LLOYD'un 
İkinci sözlü ve bu sene görülece!k yegane filmi 

EVELALLAH 
ELHAMRA Sinemasının 

Pek yakında sizlere hazırladrğr 2 saatlik kahkahadrr. 

a üncü Kolordu 
llinları 

ASRi 
SİNEMADA 

K. O. ve Birinci Fırka hay· Bugün ve yarın 
vanatmın ihtiyacı için saman Saat 16,30ınatinesinde prog 

rama ilaveten: ZENGİN 
ayn ayn şartnamelerle pazar· VARYETE NUMARALA 
Irkla alınacaktır. İhalesi 28-11- RI Günün eğlencesi 
931 tarih cumartesi günü saat ADA ve GALLAİ 
14 te kıornisyonumuzda yaprla- ,":.1111! _________ ..,, 

ca:lı:tır. Taliplerin şartnameyi latanbul Belediyesi 
Darülbedayi t"m . .,;•ı • ..; 

almak için her gün ve ihaleye 
• Bugün Akşam 
ıştirak edeceklerin de yevmi Saat 21,30 da 
muayyende kıomisyonumuza 

müracaatları. (585) (3995) YANAR DAC 

••• 
İstanbulda bulunan kıtaat ve 

müessesatm ekmek ve erzakla 

nrun senelik nakliyatının pazar 

lığr yaprlacaktır. İhalesi 2-12-

931 çarşamba günü saat 15 de 

komisyooumuzda yapılacak 

tır. Taliplerin şartnamesini al

mak üzere her gün ve pazarlı

ğa iştirak etmek isteyenlerin 

de vakti muayyeninde koınisyo 

numuza müracaatları. 

(600) (4100) 

Komedi 3 perde 
Yazan: L. Ft.'lda 
Tercüme E.: Sf'ni 

ha Bedri 
Cumartesi ve Pazar günleri 

tenzilatlı halk gecesi. 
Yakında: ŞARLATAN 3 

perde komedi. ---Bulgar Operet Hegeti 
(Fransız Tiyatrosunda) 
Bugün akşam saat 21 de 

"MONMARTR ÇİÇECt,, 
Emmerich Kalmanin en soıı 
piyesi 

Prirna Donna: Mimi Ba1kaıı• 
ka. 
Orkestrası: 21 kişi. 

Yüksek Mühendis mektebi 
mubayaat komisyonundan: 

Mektep malzeme tecrübe-hanesine pazarlık suretile bazı filat "' 
muhtelif meva<ldı kimyeviye alınacaktır. İhalesi 2 kanunuevvel 
931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te icra edileceğiıı" 
den ıbu husustaki listeyi görmek isteyen taliplerin mektebe mil 
racaatlan ilan olunur. (4107) 

tedbirler alınmaıı, her hangi 1 mahıulita rağbet etmek 'fi 
bir mağazada şüpheli ucuz milli ikbıadiyab korumai• 
bir mal görülüyorsa sahibin- matuf hükiimetin icraatına ı:oii 
den faturası istenilmesi, kaçak zaheret etmektir. 
qyaya mümasil qya fiatleri· Görülüyor ki, memlekette 
nin mümkün mertebe indiril- halli lazım gelen birçok met' 
mesi lazımdır. Mevcut e§yanm leler ve noktalar var. Bunlarıt' 
muhtekirane aablmamaaına da iyi tedbir '"' tatbikatla bel 
dikkat etmek te belediyelere taraf edilecetine füpbe yolı• 
düşen mühim bir vazifedir. Ef tur. 
rada düten vazife iae milli Halil MlTHA T 

• 
Milliyet'in Edebi Romanı: 91 - Sizi bir Bey bekliyor. 

Demiıti. Bir Bey? Bu ıaat· 
te? Acaba kim olabilirdi ? 

Ahmet Nebilin karıısma otur
du. Delikanlı merakla yüzüne 
bakıyordu: 

ne hikmet vardı? 
Annesinin müsamaha ve hi 

mayesine sığmarak yeni mon
de alemi içinde yamn monda
inelik eden genç kadının koca
sı birden bire sessizlik ve te
vekkül aleminden sıyrılmış mıy 
di? 

daha derin derin nefea aldı. 
Sonra, birden bire yeni bir ka 
rar vermiı gibi, aözün gidiıini 
değiştirdi: 

Ahmet Nebilin gözlerinin için' 
bakamıyordu. Kesik kesik _. 
fea aldı, sonra devam etti: 

BAŞIDÖ 
- Nebahatla hangi ainema 

-,a gitmeli? 
Büyük bir mesele gibi bu 

ıuali kafasının içinde evirip 
çeviriyor, kıaımlara ayırıyor· 
du: 

- Evvela Beyoğlunda mı, 
lstanbulda ım? 

Diye kendi kendine I01'1lyor· 
clu. 

İstanbul sinemalannı pek 
az tanırdı. Acaba onlarda da 
oyunu seyrederken konuşmak 
imkanı var miydi? Beyoğlu 
sinemalan da Nebahata fazla 
uzak görünmez miydi acaba? 
Hayabna ortak etmek istediği 
bn tertemiz genç kıza ainema
larda aşk ilin eden bir ıtiippe
bir maceracr gibi görün
mekten korkuyordu. 

- Her halele ()pera:ıra de
jil. .. 

o 
lbrahim NECA-fl 

Tek karar verebildiği taraf 
bu idi: Geçenki ıinemaya de
ğil. Çütıkü orada, Süheyliinm 
taşkm çapkmlıklarının hatıra· 
lan var .. 

Ahmet Nebile öyle geliyor 
du ki Nebahatla o sinemaya 
gitmek genç kızı Süheyla de
recesine indirmek demek ola
caktı. 

Fakat, işte bütün karar bu. 
tek menfi kelime toplandığı 
halde, batka müspet biç bir 
karar delikanlının kafası için· 
de yer tutamıyordu. 

- Kendi.i neresini ister-
ae.. 

Matbaanm kapı•mdan gİ· 
rerken bulabildiği en aon for
mül bu oldu: 

.. . .. . .. . 
Ahmet Nebil odasına ıirer

ken, bademe: 

Delikanlı, fazla dütünme
den odasına girdi. Kanepenin 
üzerinde ince, u:ı:un bir heyüla 
vardı: 

- Atıf Cemıit Bey .• 
Ahmet Nebil hayretle bu ha 

fif yüzlü, sert bakııh adama 
bakıyordu: Acaba niçin gelmit 
ti? Ne istiyordu? Gözleri ge
ne serin aerin bakan, ıakak ke 
mikleri geceden daha fazla fır 
lamış, gözler çukura kaçmıı 
görünen bu adamın böyle er
kenden matbaaya gelmesinde 
ne mana vardı? 

Atıf Cemtit Bey yorgun 
ve bitkin görünüyMdu. Ahmet 
Nebil girince güçlükle ayağa 
kalktı, elini uzattı: 

- Bonjur Beyefendi. 
Bonjur efendim. 
- Bôyle erkenden gelitimi 

mazur görünüz, rica ederim. 
- Eatafurulah efendim. Bu 

yurmaz mısınız? 
- Mersi .. 
Atıf Cemtit Bey bu defa 

- Taaccüp ediyorsunuz, de 
ğil mi? 

- Taaccüp değil, fakat me 
rak.. 

- Hakkınız var: Şimdi an
larsınız. 

Ahmet Nebil, yorgun yor
gun kendini toplamağa çalıtan 
bu adamın yüzüne dikkatle 
baktı. Atıf Cemşit Beyin göz
lerinin etrafında ıiyab bir hal
ka peyda olmuıtu. Küçük göz 
)eri, alnınm, şakak kemikleri
nin fırlaklığı arasında çok içe 
riye kaçmıı gibiydi. Bu gözle 
rin beyazları sert kan damar
larile örtülmüştü. Yüzünde 
siyaha kaçar bir aanhk, deri ile 
kemikten ibaret görünen par
maklarında bir titreklik vardı. 

Ahmet Nebil, ancak şimdi 
hatırlıyordu: Sahi, gece kendi 
!erinin önü ııra Atıf Cemtit 
Bey kansile kaynanasını adeta 
zorla müıamere ortaamda alıp 
götürmüttü. Sabahleyin erken 
den matbaaya gelitinde acaba 

Atıf Cemşit Bey, uzun bir 
nefes aldıktan sonra aö:ı:e bat
ladı: 

- Beyefendi, Reşit Bey 
efendi benim karımın aııkıdır 
değil mi? 

Ahmet Nebil, birden bire 
sarsıldı: Böyle bir ıual soran 
zavallı bir kocaya gülmek mi, 
yoksa acımak mı lazım oldu
ğunu tayin edemiyordu. 

- Ne bileyim, efendim? 
Bu, öyle bir şey ki baıkası 
mahrem olamaz. 

- Siz elbette tahmin edebi 
!ininiz. Bilmem ama, öyle zan 
nediyorum ki böyle bir ıey var 
aa bunu ancak ıiz bile bilirai
nız . 

- Ben mi? 
-Evet. 
Atıf C-tit Bey, bir kere 

- Dinleyin, Nebil Bey ef.: 
Ben talihsiz bir adamım. Ne
rimanı, babamın ticarethane
sinde daktilo iken tanıdım. 
Mensup olduğu aile, yüksek 
bir aile değildir. Babası, anne 
ıini ıadakataizliğinden dolayı 
botamıştır. Bu aynlıştan son
ra kaynanamm zaten temiz ol 
mıyan' hayab büsbütün fena 
bir mecraya girmiştir. Böyle 
fena bir muhit içinde yetişen 
Neriman, itvebaz bir daktilo 
idi ve günün birinde bir patro 
nun veya oğlunun metresi ol
mağa malıkiimdu. Ben kendi
ıini gördüm ve sevdim. Sevgi 
gözlerimi kör etti. Babamın, 
annemin, ailemin mümanaatla
rma bakmadım. Kendimi aıka 
verdim. Nerimam mabkWn ol 
duğu akibetten kurtardım, ııi
kibladım. 

Abf Cemtit Bey clurakJadı, 
ıa.Ieri tereddütle odanın i :;;in
de senen dolatJ7or, bir türlü 

- Babam öldükten aonrJ 
kardeşlerim, annem benim bi• 
semi ... erdiler; ticarethaneyi 
kendileri aldılar. Bu hissede" 
gelen parayı hep NerimanJll 
zevklerine, heveslerine hare•• 
dim. Para tükenince it aradıJP' 
Kolumun kuvvetile ailemin ilı
tiyacım kazamnm dedim. Fr 
kat ne karım, ne de kaynanaıa' 
mali vaziyetin değiştiğini an
lamak istemediler. Onlar yinl 
esiri tarzda maarırflarına de
vam ediyorlardı. Hele bit 
müddettenberi büsbütün en~ 
sosyete alemine daldılar. r.tUll 
tetem Nihat Hanımm süvarel
ri bize çok pahalıya mal olcfo. 

Ahmet Nebil, birden bire 
gözü önünde açılan acı bir ail• 
hayatının teferruatını tab•t• 
yül ederek, dütüne dütiiıle• ii• 
:mle üzüle dinliyordu. 

(Devamı9111') 
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Muhabir mektubu 

Boyabatta bir gün 
Mektep binaları, muallimlerin in

tizamperverliğine 
rağmen tamire muhtaçtır 

Yukarda: Bogabat Himagei et/al 11• mektep himage 
hegetl, aşagıda Bogabattan bir manzara 

BOY ABAT: Bu yaz Gem· olmazsa bunlardan birisi kasa
likte tesadüf ettiğim Tütün in banın diğer cephesinde yapıl
hisar tirketi hukuk müıavın mıt olsaydı daha muvafık olur 
Kamran Beyin tavsiye ve ıs- du. Fakat bu mektepler vuı
rarı üzerine Boyabad'a gitme- tasile kasabayı tepeler üzerine 
ği zihnime koymuttum. Benim çekmek zihniyeti buna mani ol 
buralara kadar ıelmekliğime muştur! 
saik olan Kamran Beye tetek- /sim mfişabeheti 
kür ederim. Bu sayede vatanı
mızın mühim bir kısmmıda ııör 
müş oldum. 

Maarif 
İkisi merkez kazada ve 17 si 

köylerde olmak üzere burada 
19 mektep, 29 muallim vardrr 
ve şimdiye kadar 1872 vatan
daş millet mekteplerinde oku
yarak vesika almıılardır. 

Merkez mektebi - Ber mu 
tat ıebirden çok uzakta ve bir 
tepe üzerinde olan bu mektebin 
mevcudu (200) den fazladır. 
Çok mubtetem bir manzara ar 
zeden bu mektebin şimdiden ıı 
valan ve bağdadi tavanları dö
külmeğe batlamıt ve muallim 
ler için bir oda tefrikide unudul 
muştur! Mektebin suyu olma
dığı gibi cepheside timal ve ce 
nup istikametinde olduğundan 
içine günet eirememektedir. 
Mektebin müzesi çok bota gi
decek bir haldedir. İntizıımper 
ver ellerin burada çalıt tıklan 
görülmektedir. Himaye heyet
leri tarafından 35 fakir çocuk 
giydirilmit ve Himayeietfalde 
arasıra muavenet etmekte bu. 
lunmuttur. Geçen sene 18 tale 
be çıkarılmıt olan bu mektebin 
daha feyizdar olmasını temen 
ni eylerim. Baımuallim Avni 
Beyle Gerze basmuallimi Avni 
Beyin becayit ~iteceklerini İ· 
şittim. Ayni isimdeki tki bat 
nıuallimin şu becayitleri kendi 
leri için İnfalab bayırlı olur. 

Büyük meydan mektebi -
Bu mektepte merkez mektebile 
karşı kartıyadır ve merkez 
mektebi ne ise bu da odur. Ve 
buraya günet girmediğinden 
İçerisi buz gibisoğuktur. Mek
tebin müzesi cidden ıayanı t&. 
ınatadır.Muallim ve talebelerin 
ne derecelerde ihtimamkar ve 
ne derecelerde yüksek kabiliyet 
te olduklanna bu müze delil
dir. mevcudu 163 olan talebe
den yüzde 25 ti fakirdir. Ve 
hunlara çocuk velilerinden mü 
teşekkil himaye heyetleri tara 
fından bakılmaktadır. Çok kud 
!'etli bir heyeti talimiye ve çok 
müdavim ve kabiliyetli bir ta
lebeyi sinesinde banndırmakta 
olan bu mekteplerin kasabaya 
büyük bir teref verdikleri in
kar olunmamakla beraber hiç 

Boyabat ile Bayburt kelime 
lerinin gerek imla ve gerek ta 
ıaffuzlanndaki müşabehet ve il 
tibaıı dolayısile buraya gönde 
rilen mektup, gazete ve havale 
namelerin şaşırdıklarını işit
tim. Bu gibi yanlışlıklara mey 
dan vermemek için bu kelime
lere vilayet isimlerinin ilavesi 
münasip olur. 

Ziraat bankası 

Bankanın zarfı da mazrufla 
rı da güzeldir. Memur Fehmi 
Beyle arkadaşları esbabı mesa· 
lihin işlerini saati saatine gör 
mektedirler. Necdet Bey na
mındaki kibar ve muktedir 
bir kontrol memurunu da it ba 
şıııda buldmn. Bankaya mev· 
duat 43,000 liradır ve banka
nın zürradan matlubu olan 
70,000 lira 3 senedir tecil olun 
maktadır. Banka, mahalli tev
diattan tüccarlara iskontolar 
yapmaktadır. Köylerin vaziye 
ti müsait olmadığmdao zirai 
kredi kooperatifleri teşkil edi
lememittir. 335 senesinde bir 
bnaka memuru on bin lira ibti 
lia eylediğinden 4,S ıeoe bap· 
ae mabkUm olmuıtur. 

Bir lıezar fen 
Burada baytar yüzbatılığın 

dan mütekait Giritli Avni Bey 
u.mında bil' zat vardır. Çok 
sevimli ve güler yüzlü olan bu 
san'tkar nıblu vatandaı hayat 
ta serbestçe çalışarak vatana 
ve kendisine daha nafi olmak 
için mesleğinden istifa eyle
miştir. Avni Bey oturduğu mü 
tevazı hanesinin bahçesine bir 
motör yerleştirerek icabında 
kasabayı tenvir eylemekte ve 
her nevi otomobil alat ve ede
vatını tamir etmekte ve yahut 
yeniden yapmaktadır. Evinin 
alt katındaki dökümhanede 
her cins madeni edeTatı dök
mekte ve bilkimya çok nefis 
madenler isağa ederek zarif 
avaniler vücude getirmektedir. 

Varidat 
Kaza maliyesinin senevi va

• idatı 75,000 ve hususi muha
sebeninki 67,000 liradır. Mal 
müdürü Babaettin Bey mukte
dir maliyecilerimizdendir. Ka
nunlardaki tadilat mucibince 
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iktibaslar: !Birinci sahifeden geçen yazılar 
Edebiyat borsası ..... ;., . ( ;l : . :itJ .:;,;: .. ı.,$ ~--..... · . • ~·:~ . ... ;. • . .. ,,; 

Sipahi ocağının konkurları bitti 
(Başı birinci sahifede) ı cağına yazıldım ve ilk defa ata 

len Galatasaray lisesinden 13 burada bindim .• 
yatmda Süreyya B. atını çok 1 Bu arada küçük Nedret Yıldız 
mahirane idare ederek bütün koşusunu yapıyordu. Nasıl ol
manialan hatasız ve en seri duğu pek belli olmadan Ned
atlı:yarak kazanmıştır. İkincili- ret Hanım attan düttü. 
ği Melahat İhsan Şükrü Hanım Süreyya Bey kendine his 
üçüncülüğü Faruk Bey almış· blr tavurla: 
br. Haftanın bu müsabakasına - Ziyan yok acarum biraz 
ıayanı dikkat ve takdir bir hu- gazoz versinler. 
susiyet veren keyfiyet erkekler - Ay! Sen küçük rakiben 
müsabakasına kadınların da iş- ile alay ediyorsun ha.. Yaza. 
tiraki ve müsabakada ikincilik rım sonra karışmam .. 
gibi yüksek bir derece almalan - Yok canım alay etmiyo-
olmuştur. rum .. Acıdım da ondan .. 

İkinci müsabaka hanımlar Diye güldü. 
müsabakası idi, bu müsabaka- Nadret Yıldız Hanım ile de 
da üç hafta &ıra ile birincilik konuştuk. Suallerimize gayet 
Melahat Hanım, ikincilik Ay- mahcubane ve heyecanlı beye
şe Hamm, üçüncülük Nedret canlı cevap vermeğe başladı: 
Hanım tarafından ihraz edil· - Kaç yatında~ınız? Ve ne 
miştir. Biniciliğe karşı Türk zamandan beri ata biniyorsu
kadınlığının gösterdiği yüksek nuz? 
alaka erkeklerimiz için de bir - 13 ya§ındayım efendim. 
tetvik nümunesi olmalıdır. Ben ata çok az bindim, geçen 

Üçüncü müsabaka birinci sene bir kaç kere bir de bu se
kategori zabitana mahsus idi. ne üç antrenman yaptım ve mü 
Birinciliği zabitvekili Sedat, i- sabakalara girdim. Ata binme
kinciliği zabitvekili Selami, ü- ğe çok merakım var ve son de
çüncülüğü zabitvekili Osman 1 rece hevesliyim .. 
Kaya Beyler almışlardır. - Hangi mektebe gidiyor-

Müsabakaların en mühimmi •

1 

sunuz, kaçıncı sınıftasınız? 
ve en yükseği olan ikinci kate- - Beyoğlu 15 inci mektebe 
gori zabitan müsabakasında bi gidiyorum son sınıftayım. 
rinciliği Mülazım Saim Beyin - Bu at merakı size nereden 
bindiği (Kısmet) isminde Ka- geldi? 
racabey Harasının yetiştirdiği - Efendim ben ah çok seve 
çok kıymetli ve yerli ırkının rim bu merak oradan geldi .. 
evsafı mümeyizesini gösteren O kadar meraklıyım ki gece rü 
bir Türk ah kazanmıştır. ikin- yama giriyor. Kendimi hep at
ciliği gene Mülazım Saim Be- ta görüyorum, Param olursa 
yin bindiği (Danyela), üçüncü yapacağım ilk İt bir at almalıl 
lüğü Yüzbaşı Cevat Beyin bin- olacak .• 
diği (Akın) kazanmıştır. Tas- - Peki amma rakibiniz Sü
nife dahil olamıyan diğer atlar reyya Bey siz düttüğünüz za
da bütün manialan maharetle man sizinle alay ediyordu .. Ne 
geçmitler ve bütün halkın tak- dersiniz? 
dirli alkıtlarma mazhar olmut· - Ne diyeyim. O 3 senedir 
)ardır. ata biniyor ben ona nazaran da 

Sipahi ocağı tarafından bu ha çok yeniyim. Ben de onun 
sene için tertibedilen atlı mü- kadar ata bineyim size söz veri 
sabakalar bu hafta hitama er· yorum hiç amma hiç düşmem •• 
mittir. Bu müsabakalaı·a gerek Kadıköyfindeki maçlar 
e~~ekler. ve gerek kad?1ların Fenerbahçe stadında her 
gostermış olduklan alaka ve hafta olduğu gibi bu hafta da 
rağ~etten kuvvet .al~~ .• ~ipahi hususi maçlar tertip edil~işti. 
ocagı melekette bınıcılıgni te- Yeni yapılan staa mütareke se 
rakkt ve inkişafı maksadile nelerindeki günleri hatırlatı
(1932) senesi için ilkbahar yordu, oldukça mühim bir kala 
dan başla~ak üzere bütün se- balık vardı. Günün ilk maçı 
ne m~telif zamanlarda bir Fenerbahçe Kurtulut arasında 
ço.k mus~bakalar • ve. Avrupa idi. Fenerliler; Saitten ve Ce
~llet.lenn~e. oldugu gıbi av bi vattan mahrum bulunuyordu. 
nışlen tertıbıne karar vermit- Fikretin ayağı sakat olduğun
tir. llkbahar müsabakalarının dan oyunun başından somma 
proğramı az zaman sonra net- kadar bir buçuk saat oyun oy
redilecektir. Gelecek müsaba- namaktan ziyade seyirci vazi. 
kalar busenemüsabakalarına na yette kaldı. Oyun çok güzel 
zaran da'ha mühim ve heyecan- baıladı.Fakat Fenerliler bir tür 
lı olacağı için alakadarların lü oyuna hakim olamıyorlardı. 
timdiden çalışmağa başladıkla Devrenin ortalarında Zeki çok 
nnı memnuniyetle haber aldık. uzaktan sıkı bir şütle ilk golu 

Binici çocuklar ne kaydetti. Ve devre bir sıfır bit-
d;gorlar? ti. 

İkinci devrede Fener daha 
bozuk oynuyor .. Yirminci daki 
kada idi gene Zeki şahsi bir 
gayretle ikinci golü kaydetti. 
Bu gol Kurtuluşluları kırmak
tan ziyade daha fazla canlan
dırdı. Fenerliler çok gevtek bir 
oyt 'l oynadılar. Bu gevşeklik
ten istifade eden Kurtuluş ar
ka arkaya üç gol kaydetti ve 
F enerbahçe üç iki mağlup ol
du. Bundan sonra Pera - Ama
vutköy ~irincileri bir maç yap
tı. Bunda Pera hasmım 2 - 6 
mağlup etti. 

iki haftadan beri birincilik 
kazanan küçük Süreyyaya sor
duk: 

- Kaç yatından beri ata bi 
• 1 

nenın •• 
- 13 Yatındayım, 3 senedir 

ata biniyorum. Çok hevesim 
var, 

- Hangi mektepte ve hangi 
smıftuın? 

- Galatasarayın 3 üncü sı
nıfmdayım. 

- Bu merak sana nereden 
ıeldi? 

- Nereden gelecek, babam
dan ve büyük babamdan çünkü 
ikisi de süvari .. Tabii bu heves 
bana onlardan irsen müntakil .. 

- llk defa bu spora nasıl 
batladın, kimse seni teşvik et
ti mi? 

- Ben zaten söylediğim gibi 
hevesli idim. Geldim Sipahi o-

.. ·····---···· .. ········•······ .. ···--
vergilerin tevziatını ikmal ey
lemek üzeredir. 182 köyün def 
terlerini varidat oduında gö
rünce bunun ne kadar müşkül 
bir it olduğunu insan derhal 
anlar. 

Dijer hususat 
Kazada gençlik namına bir 

§ey yoktur. Halk Fırkasının 
ve yeni gelecek kaymakamın 
himmetinden gençliğin meyda 
na çıkarılmasını rica ederiz. 
Spora ve musikiye dair bir te
tekkülün mevcudiyetini vatan 
için büyük bir varlık olur. Bun 
ların timdiye kadar ihmal edil 
miş obnası memleket hesabına 
bir zarardır. 

Ragı KEMAL 

Lik maçları 
Dün stadyumda Beşiktat

Anadolu ikinci takımları kartı 
!aştılar. Oldukça muntazam oy 
nadılarsa da netice hiç bir ta· 
kımın lehine olmadı ve 0---0 
berabere kaldılar. 

Ondan sonra birinci takım 
maçlan yapıldı, Beşiktaş takı
mı Anadolu takımını 1-9 la 
mağlup etti. Bu suretle hafta
lardan beri Beşiktaşlılar kartı
larmda bir rakip görebildiler. 
Aşkolsun gene Anadolululara .. 
Bundan sonra da İstanbulspor
la Beykoz kartılaştı. İs. Spor 
lılar çok fena bir oyun oynadı
lar neticede Beykozlular birin
ci haftaymda attıklan 2 golle 
galip geldiler. 

Ankara lik maçları 
ANKARA, 27 (A.A.) 

Bugün de lik maçlanna devam 
edildi. Öğleden evvel Cebeci 
sahasında Altmordu - İmalatı
harbiye ikinci takımlan arasın 
da yapılan maçta İmalatıharbi
ye 2-1 galip geldi. Bu sure e 

ilaç ihtikarınada 
Meydan 
Verilmiyecek 

Berlinde şiir, hikaye, makale 
roman 

(Başı 1 inci sahifede) 
nu mlıcibince müıtahdemini elliden 
fazla olan müeaseaelerin birer dok
tor iıtihdıun etmek mecburiyetinde 
bulunmalarının bazı doktorlar ta
rafından ıuüıtimal edilmekte olma-
11ndan tiki.yet edilmit ve Eb'bba o
daıma müracaatta bulunulmuttu. 
Münaka}a batlaymca içtimada hazır 
bulunan etibbe odası reiıi Dr. Tev
fik Salim Paıa ayağa kalktı, bu bu
ıuaa cenp vererek odaya yazdan 
tezkerenin ehemmiyetle nazari dik
kata almdığmı ve odanın bu itle e
hemmiyetli ai.ırette uğraşmıya karar 
verdiğini söyledi. Vekaletin menet· 
miş olmasına rağmen bir doktorun 
bazen bir kaç müesıeıede İf almıı 
olduğuna müttali olunduğunu, buna 
mani olmak için t"!ebbüaatta bulu
nulduğunu azaya bildirdi. Tevfik 
Salim Pata müteakiben doktorlardan 
alınacak kazanç vergisinin niıbet ve 
sureti tarhmı öğrenmek üzere ce

muamelesi yapan bir borsa açıldı 
- Amesterdam~• çıkan TELEGRAAF dan -

"Zamane alimetleri.. Devrimizin 
edebiyatı ileride bir kroki çizmek is
teyen müıtakbel müverrihlere yeni 
bir hi.dioe daha kazandadı. 

Berlin boraaaı kapandL Allah bi
lir ne zamana kadar böyle kapalı ka
lacak. Fakat her teYden ümit ke...,... 
meli. lştet Friedricb ıtra11e'nin lükı 
kahvelerinden birinde de baıka bir 
borsa açıldı. Yep yeni bir bor.al Fa 
kat burada kıymeti düımiiı eaham 
ıatılmıyor. Çünkü burası eıham ve 
tahvilat borsası değil, edebiyat bor 
saaıdır. Haftada iki defa açılan bu 
borsaya muharrirler yazdannm müı 
veddelerini getirirltt ve alıcılara fiat 
arzederler. 

miyetten odaya yazılan tezkereye ce Alq verit, sair ticaret borsaların· 
vap vererek, bu husuıta cvelce vekô.- da olduğu gibi hububat, ıekeı- ve .a
lete müracaat edildiğini ve bir proje 
vüciıde getirildiğini, bu projenin ta
dile uğramış olmasının tahmin edil
mediğini anlattı, yeni kazanç verği
ıi !ayıba ve projesinde bu projenin 
tadile uğrayıp uğramadığının, tadi
le uğraıruı ise muaddel ıeklinin ne 
olduğunun Ankara Etibba odasın
dan sorulduğunu, icap ederıe ve-. 
kaletin bu busuıta kendilerinden bir 

ire gibi ne zahire üzerinden, nede es 
bam ve tahvilit üzerinden cereyan 
etmez. Burada satılan ve satın alman 
ıey "Mabıulatı edebiye,, dir: Şiirler, 
hikayeler, dıramlar, komediler, fen
ni makaleler, güzellik bahisleri, gü
nün kronikleri, köpek, balık ve sair 
hayvanlara bakmak uıulleri, zirai ya 
zdar ve saire. 

delege istiyeceğini azaya bildirdi. Söylemeğe lüzum yok ki, piyaaa-
lçtimamı en şayanı dikkat müza- sı en dütük olan yazılar şÜrlerdir. 

kere~i ~undan. sonra başladı. ~em- Roman piyasası da pek yükıek değil 
lcketın ıktıaadıyatını korumak uzere dır· EE kal da ta" . .h d"I hd. kar d , n ço ıı verıı yap ma g, 
ıttt az e .. ı en son ta ıt . ~ an §ayanı hayrettir ki köpek, tavuk ve 
aonra, luzumıuz yere bazı ılaç fiat- • . . ' 
lannda ihtikara sapıldığını ileri ıü- aaıre bakımına dair olan yazılardır. 
ren bazı doktorlar , bu hususta mü- ili.ve etmeli ki borsada alım sabm 
biın ıniaalleı- zikrettiler. umumiyetle çok canlı değildir. Tek-

Gerek doktorların, gerek halkın lif edilen fiatlerde umumiyet itibarile 
bu husustaki menafinin korunma11 çok dü üktür. 
için çok hararetli münakaıalar oldu. Bu :U.tıer 20 ili 100 mark arasın 
Neticede hariçten gelen ilaçlann da tahavvül etmektedir. Fakat hor•• 
mümkün mertebe azaltılma11 Ye ih- -

nın bazı hararetli zamanlarında }()()() tikara katiyen meydan vttilmemeai 
• • ·· tah ita 5000 mark araıında muamele ya-ıçm muı zarat ve depo sahipleri i· pddı"'- görülınüıtür. 
le görüşülmesine karar verildi. Bu •• 
görüşmeden bir netice hasd olma
dığı takdirde sihbat vekii.letine mü
racaat edilerek iliçlar için bir fiat 
tarifesi yapdmaıı iıtenilecektir. 
Evelce aibbat vekaletinin bu baıus
taki taaavvürunun lngiliz liraanun 
daima mütemevviç olmaıı yüzünden 
tatbik edilemediği anlaşıldı, fakat 
şimdi frank üzerinden muamele ya
ddıiiı cihetle bu tarifenin kahili tan
zim olduğuna karar verilerek bun
dan batka ibtikira meydan Yerilm.,. 
mesi için etibba odasına da tezkere 
yazilma11 tekarrür etti. 

Bu borsayı aekia on muharrir büı 
nü niyetle ve genİf ümitlerle teıis et 
miılerdir. Boraanm tesisine ıaik olan 
bir fikirde ıudur: Bir çok muharrir
ler, ba huauı muharrirliie ,..U bat
lamıı gençler var. Bunlar henüz tali 
İn liitfuna kavuımadddarı için yazı
lannı naııl sürmek li.zmıgeldiğini bil 
miyorlar. içlerinde çekingen mizaç
ta olanlar çoktur. Bunlar kat'iyen bir 
tabıa müracaat ebneğe cesaret cö .. 
teremezler. Bazdan merhametsiz bir 
tabıın eline düter Ye bu adam za...t
lıyı inaafıızca kullanır. Bazılan da 
meşhur muharrirlerin yamakları O· 

lurlar. Halbuki edebiyat horaaaında 

berkea malını aerbestce aatabilmek
tedir. Zira borsaya mal aramağa ge
len tabi'leı-, hatti haftalık ve mühim 
yevmi gazetelerin sahipleri ve mü
messilleri vardır. 

Yine §ayanı hayrettir ki, en ziya
de talep edilen azılar tercüme yazı
lard1r. Roman ve piyes tercümeleri.. 
Bonada tercüme piyasası, telif piya
sasından ayndır. Mütercccimler bat 
ka bir oalonda muamele yaparlar. A 
detleri aeksan yüz, kadar vardır. 

Borsa en İ§ıiz zamanlarında bile 
canlı bir manzara arzeder. Zira her .. 
ke. maJrnı aatmı.ğa uğratır. Borsa 
Öyle muvaffakiyet kazanmıştır ki, hu 
defa reasamlarda ayni tarzda bir bor
sa açmağa karar vermİ§lerdir. 

Filvaki Berlin'de bir çok kahveler 
varda ki birçok ressamlar buralarda 
eserlerini tqhir ederle.- ve inanılmı
yacak derecede ücüz fiatlerle taplo 
satarlar. Bq, on marka satılan yağlı 
boya resimler çoktur. 

Bu kahvelerdeki ıergilerin bazıla
rında §Öyle levhalara tesadüf edersi
niz: "Karakalem resimleı·inizi yap
tırunz. Bir fotoğraftan daha ucuza 
karakalam resmi yapılır.,, 

Edebiyat sabannda da buna ben 
zer teyleı- var. Mesela Berlin'io bü
yük gazetelerinden birinde çıkmıt 
olan şu iI.anı okuyunuz: 

"Beynelmilel şöhreti biz bir Ala 
man muharriri, ııırzu eden zevahn ter 
cümei hallerini yazmaktadır. Bu ya. 
zılarda tercih edilen edebi üılüp ga· 
rantidir. Tercümeihal veya hatırat 
tamamile verilecek tahıi nootların 

çerçivesi dahilinde kalacaktır. Noel 
için bundan iyi hediye olamaz. Ha
yabmzı taıvir <oden böyle bir roman 
doıtlannız.ın ve tanıdığınız her aile
nin hoıuna gidecek bir hediye ola
caktır. Fiatler sahife mikdarına gö
re değiıir.,, 

Bu muharririn beynelmilel bir 
töbreti haiz olma11 ayrı bir meael ... 
dir. Li.kin ortaya attiği edebi ticaret 
t"§ebbüsünde ne derece muvaffalı 
olacağı cay; meraktır. 

Çok kimaeleı- hayatlarını bir kİ· 
tabın içine ııkıtmıi görme iıteı-ler 
Ye hakikaten bu kitabı eıe doıta he
diye etmek bir zevktir. Onun için 
beynelmilel fÖhreti haiz muharririn 
iyi İf yapacağına kani olmak istiyo
ruz. Bir romanın kahramanı olmak, 
fena ıey mi?,. 

lçtiınaın nihayetinde lımet Pata• 
nm geçirdiği kazadan dolayı beyanı 
teessür olunmuı, ve bu gibi kazalar
da derhal tıbbi imdatlarda bulunul
maanun temini için imdadi ııhhl 
merkezltti teaiıi zımnında belediye 
reisi nezdinde ciddi Ye devamlı te
şebbüslerde bulunulmasına karar .... 1 TABiAT 1 
rildi. 

:____~~-------~~- Teşrinisani Sıcağı Kudurmuş bir mecnun! 
DURBAN, 27. A.A.- Avrupalı Herkes bu ayın onu ile on 

bir otomobilcinin yanında otumıa 
d al beşi arasında geçen yaz sıcak· müssa esini t ep eden bir fahaı meç 

hul, toförü bir tüfek d11rabeaile öl- lanna dikkat etmittir. Her se
dürmüt ve cesedini arabada bıraka- ne teşrinisaninin bu günlerin
rak oradan Betblehem civarında çd- de sıcaklar artar. Alimler son 
ğıo br halde koımağa batlamııtır. 
Bu ıırada tesadüf ettiği bir Avrupa- bahar ortuında yaz günlerini 
1ı ile 6 yerliyi öldiinnüı ve otomo- andıran sıcakların böyle mun· 
hille takibine çıkan polisler tarafın- tazaman tekerrürüne dikkat et 
dan tevkif edileceği zaman intihar • 1 1 1 eylemiıtir. mıt er ve sebep erini aramıt ar 

Bir delilik faciası dır • 
Vardıkları netice ıudur: 

BERL1N, 27 (A.A.) - Ber 
lin havalisinde banka memur- Havayi fitekler gibi, zaman 
larından biri birden bire delir- zaman semamızı dolduran ıe
mİf, iki kadın ile iki genç kı- baplan herkes bilir. Bu tehap
zı bıçakla yaraladıktan sonra !arın senenin bazı devirlerinde 
bir ormana kaçmıttır. Yarala- dahaçokmebzuldürler. 11 ağus 
nan kadın ve kızların vaziyetle tos,, 12 mayıs ve,, teşrinisainye 
ri ümitsizdir. doğru gök yüzünde tebaplar 

M. Ponicare reis 1 daha sık görülür. Kuyruklu 
PARlS, rr. A.A.- M. Poincare yıldızlardan kurtulduklan tah. 

geçenlerde baro riyaıetine intibapp min eden bu ıehaplar, iri ma
edilen M. Leouzan Le Duc'ün yeri- den parçalarıdır ve semada top 
ne yeniden baro riyasetine intihap lu bir halde serseri serseri do
edilmiıtir. 

!aşırlar. Bunlardan bazdan ar-
Ziganad kaar zimızın yakınından geçerken, 

TRABZON, 26. - Son fırtına es- havayi neıimiye dahil olunca, 
naımda Karadeniz sahillerine fazla mukavemet eördilkleri irin kızı 
mıktarda yağmur yağmıftır, Ziğana " 
dağına 3 kant, Gümütbaneye bir tırlar ve son derece hızlı gittik 
karq kar yağıru§tır. Bunun için !eri için bava tabakası dahilin· 

T eşrinisanide görülen bu te· 
haplar eset bürcünden gelirler 
ve toplu bir halde oldukları i
çin , havai seyahatlerinde, ar
zm muharrekini senede iki de
fa kateden bir yol programı ta 
kip ederler. Bir defa 12 mayıs
ta, bir defa da 11 teşrinisanide 
mahrekimizden geçerler. 

12 mayuta (ve mücavir gün 
!erde) bu tehap parçaları arz 
ile gün et arasında kalırlar, bu 
suretle de günetin bize gönder 
diği hararetin bir kısmını bel'
ederler. Onun içindir ki bu ta
rihlerde bava ao{!ur ve biz buna 
"Kocakan soğuğu,, deriz. 

Fakat altı ay sonra, yani tet 
rinisaninin 11 ine doğru, meseı' 
le berakistir. Yani ıehap parça 
lan bu defa arzla güneş arasın· 
da değildirler, arzın arka tara
fın dadırlar. Yani arz bu tebap 
parçalarile güneşin araıma gi
rer. Girince de arz güneşten al
dığı hararetten başka, bu ıehap 
parçalarının günetten alıp ta. 
aksetttirdiği hararete de maruz 
kalır, bu yüzden hava daha zi
yade ısımr. m~n!'1<alit oldukça çetin bir bale gol de atet kesilirler. 

mııtır. ---------------------------·-·········-·-.. ···--······-····· -birinci devre ikinci takım lik 
maçları nihayet bulmut ve bu 
devrenin birincisi lmalatıbarbi
ye, ikincisi de Albnordu obnuı 
tur. 

Saat 15 te İstiklal sabasın· 
da Çankaya - Gençler birliği 
birinci takımlan arasında yapı 
lan tilt maçında Gençler birli
ği Çankayalıların penalbndan 
yaptıkları iki sayıya mukabil 
dört sayı ile galip gelmiı ve a
lınacak neticeye göre tilt maçı 
nın bu sene için bu iki klüpten 
hangisinde kalacağı taayyün e 
decektir. 

ıı~oonıın•mıııııııınııııımnııııııııııııııııııımmıımıııı11111nııııın•ıııııııı' 

: Milliyet Matbaası 1 
:: ~ NEFiS VE SERi SORETTE 1 
= Her nevi evrakı matbua tab'mı decuhte eder. Notere ~ 
= ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, ~ 
= muhtıra, reçete ve fatuTalar renkli olarak el ve duvar §3 

ilanlan yapılır. Fiatlar mutedildir. ~ 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

\aım~mnııııımıTe1efon: 24310 _ z43ıs. 24319 ____ _ 



Süt 
Veren 
Annelere ar alt Hulasası Kullanınız sütünüzü arttı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

MOBiL YA ve KARYOLA b~ıu:~:ı:~. 
Rıza paşa 

arzusunda Asri mobilya mağazasının Salonlanmızda her keseye elverişli ııiyah IAke ve bronz karyolaların envaı ııaJo, 
lstanbulda salonlanm gezmeden mu- salamanje ve kübik yatak odalannın müntehap çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş ist 
yokuşunda bayaatta bulunmayımz. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.24 

r.---~ Doktor ALI VAHİT~--• 

YILDIZ 
ÇOCUK UNU 

Çok besler. Çünkü madent maddeleri, fosfonı, vitamini, çoktur.Meme
deki çocuklar için yeğane bir gidadır. İçindeki tarifeyi dikkatle 

okuyunuz. ·•-mn-- Deposu: Hasan ecza deposudur.----" 

Zonguldak sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Ereğli, Bartın, Safranbolu memleket hastanelerine muktazi 
ve listesi Vilayet Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğünde 
mevcut (ı09} kalem alat ve edevatı trbbiye münakasaya ko
nulmuştur. 8-ı2-93ı tarihinde ihale olunacağından taliplerin 
teminat mektubile Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlüğüne müracaatlan ilan olunur. (3928). 

KADIKÖY MALMODORLOCONDEN: 1 
Zühtü Paşa mahallesinde Fener caddesinde Aya Yani ki

lisesi ittisalindeki 50 No. lı Gazinonun ıbir senelik ican ı5 Teş
rinisani 931 tarihinden itibaren yirm gün müddetle müzaye
deye vazedildiğinden taliplerin 5 Kanunuevvel 931 cumartesi 
günü saat on dörtte 18 lira pey aıkçelerini hamilen. Kadıköy 

Malmüdiriyetindeki Müzayede ve münakasa komisyonuna mü
racaatlan ilan olunur. (3839}. 

Oevıet Demıryolları idaresi ilanları 

EN SON MODEL 

STANDARD 
300 mumluk 

Benzin Lambaları 
İspirtoya Hacet Kalmadan 

Yalnız bir kibritle yakılır 

ı o. 204s Kullanışı gayet ko!ay 
Sağlam, idareli ve ucuz lambalardır. 

Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard 
lambalan ve teferruab bulunur. 

Umumi deposu ve loptan ve perakende satış mahalli: H. ve J. 
oğlu han 27 l ·tanbul, Sair satış mahalli: Sirkeci' de Columbia 

Agopyan Hanında J. Papazyan 

No. 2050 
Blumeni:hal Katırcı 
Pı>.zar ··e Galata'da 

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

gazeteler için bilumum resmi 
ilanlarını kabul eder 

daireler 

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

~ - . , - . ·"•" . ~ 

515 kalem ilac; ve tıbbi malzemenin kapalı zarfla münak7ası 1 

9 birinci kanun 93ı çarşamba günü saat 14 te idaıre merkezinde 'ı 
yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznesinde beşer 
liraya satıhnatka olan şartnamelerde yazılıdır. (3909) 1 •--• 

Halka bir suhfilet olmak üzere İdaremizle Antalya Na:kliya- 1 
t Umumiye Şirketi arasında aktolunan mukavelename müci- \ 
hince mezkur Şirketin İstanbulda Sirkecide Anıkara caddesin
deki merkezinde Devlet Demiryollannda mer'i sekiz numaralı 

fevkalade seyri seri mesajeri kolileri tarifesine tevfikan Dev
let Demiryollarının bilOmum istasyonlarına ve İzmir - Kasaba 

u aaresi iyi hıfzederseniz --· 
Müstefit olursunuz il SEYRISEF AIN 

ve Adana - Nusaybin hatlarının muayyen istasyonlarına doğru
dan doğruya nakledilmek üzere beheri elli kilograma kadar 
koli kabul edileıbileceği gibi bilmukabele mez>kfir istasyonlar- 1 

dan doğrudan <l<ığruya Sirkeciye aı:adar koli kayit ve kabul olu
narak bwıların Sirkecide rne?Jkllr Şirket tarafından mürselüni- 1 

leyhlerine teslimine müteallik muamelenin ifa olunacağı ve 
tafsilat için istasyonlara ve me:ııkur Şirıketin Acentaianna mü
racaat edilmesi ilan olunur. ( 4071) 

Haydarpaşa Limanı eşya tabmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
miinakasası ı2 birinci kanun 931 cumartesi günü aaat 14 te idare 1 

merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa idare 
veznelerinde ikişer liraya satllrrıakta olan şartnamelerde yazı
lıdır. (3973) 

Mudanya - Bursa hattına muktazi 4000 meşe traversin kapalı 
zarfla münakasası 19 birinci kanun 1931 cumartesi günü saat ı4 
te Aırkarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa vezneJerile Mudanyada mezkUr 
hat işletme amirliğinde üc;er liraya satılan şartnamelerde yazılı 
dır. (4066} 

İstanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 
931 ücreti kaydiyelerinin cezasız tahsil müddeti bir daha tem 

tiit edilmemek üzere Teşrinisaninin 30 uncu akşamı nihayet bu 
lacak ve 1 kanunuevvelden itiıbaren cezalı olarak tahsiline baş
lanacaktır. Alakadarların ehemmiyetle nazarı diJ<"kati celbolu
nur. (4069) 

1932 
Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Adet Lira 

ı lkramiyt. 1,000,000 
1 

" 400,000 
1 .. 200,000 
1 

" 150,000 
ı 

" 100,000 
1 

" 40,000 
1 

" 30,000 
1 

" 20,00() 
1 

" 15,000 
100 Mükafat (l,000) 100,000 
ıoo .. ( " ) 100,00() 
ıoo .. ( .. ) 100,000 
ıoo 

" ( .. ) 100,0()(l 
5 lkramiye j 10,000) 50,000 
5 .. (8,000) 40,000 
6 

" (S,000) 30,000 
ıs .. (3,000) 45,000 
6C " (2,000) 120,000 

200 
" (ı,ooo) 200,000 

5,000 Amorti ( ıoo) 500,000 -5,700 Adet 3,340,000 

J. MOTOLA 
TiCARETHANESİ 

Ga<lata, Haratc;ı sokağı N o. 2()..22-24 
Filhakika, her yerde fiatlere zammedildiği halde bu tica-

rethane eski fiatlerini muhafaııa ediyor. 
İdhalatta:ki tahdidata rağmen, muhteırdm müşteriler bu ti
carethanede kostüm, palto, gece ellbiseh:cine mahsus en iyi 
kumaşlar ile kadınlar için kostüm tayyör ve paltoluk ıku
maşlann en mükemmel çeşitleri bulunur. Fiatler her yerden 
daha ucuzdur. Güzel kumaş meraklılanna bir kere J. MOTO 
LA Ticarethanesini ziyaret etmelerini tavsiye ederiz. Ora
da kumaşların iyi cinsten ve fiatılerde büyük bir far.k oldu
i!"u anla~ılacaktır. 

İsim ve adrese dikkat 

Hiç beklemediğiniz bir sırada: 
................ illııııll ..................................... _._ 

İşsiz kala bilirsiniz: 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir; 

·-

Ah benim de bir 
kumbaram olsaydı! 

Demek fayda vermez! 

( TURKIYE İŞ BANKASI) 

Merkeı acenta: Galata Köpril ba

ıı B. 2362. Şube A. Sirkeci 'Mühür
dar z;ıde han 2. 2740. 

İZMİR SÜR'AT 
POSTASI 

(GÜLCEMAL) 29 Teşrin
sani pazar ı4,30 da Ga
lata Rıhtımından. --------·-
PİRE - İSKENDERİYE 

POSTASI 
(EGE) 1 kanunuevvel ~ 

lı - 10 da Galata RI'htınun
dan. 

BOZCAADA POSTASI 
(EREGLl) 29 Teşrinsani 

pazar ı 7 de İdare Rthtı
mından kalkarlar. 

TRABZON POST ASI 
(İNEBOLU) vapuru 30 

Teşrinisani Pazartesi saat 
ı 7 de Siııkeci Rıhtımından 
hareketle Zonguldak, İnebo 
lu, Ayancık, Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Giresıon, Trab
zon, Rize, Mapavri'ye gide
cektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tire
boluya da uğrayacaktır. 

İdarece aşağıda ismi ya
zılı kahve ocağı müzayede 
ile kiralanacaktır. Teminat 
ma.ıktuan ıooo liradır. İha
le 3-ı2-93ı saat ı6,30 

Trabzon hattına işliyen 

vapurların kahve ocakları 
bir sene beş ay on sekiz giin 
müddetle. (3759) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ: 

leden sonra saat (2,30 dan 5e) 
kadar İstanbulda Divanyolun
da 118 numaralı hususi daire· 1 

sinde dahili hastalıkları mua
yene ve tedavi eder, Telefon: 
İstanbul 22398 
Sıra numarasını beklememek 

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdırlar. 

Ulumu Aliyei Ticariye Mektebi 

talebesi Cemiyeti riyasetinden: 

Cemiyetimizin senelik içtimaı 

2 inci Teşrin ayının 29 ılncu Pazar 

günü saat 9,30 da Ticaret ve Sana

yi Odası müzakere salonunda akd
edileceğinden bi!Uınum azanın igti
rak1eri lüzumu ilan olunur. 

ttalkın fevkaıaae ragt>et•nı 
kazanmakta ve 

Büyük ikramiyesi 1,000,000 lira olan 

Tayyare YILBAŞI Piyangosu 
Tayyare müdiriyetinin bu piyangoya pek çok ve büy·· 

ikramiyeler ilave ve ıo nisbette kazanacaklar adedinin fa 
lalaştrrtlması fikrini pek iyi düşünmüş olması hasebile İ 
tanbulda Eıninönünde Valide Hanı ittisalinde 4 numara 

KADER GİŞESİ 
biletlerin tükenmeden evvel tedarik etmelerini muhtere 
müşterilerine tavsiyeyi vazife addeyler. 
Haşiye: Muhtrem Beyoğlu ve Şişli halkmm !bilet ted 

rikini teshil maksadile Beyoğlunda Parmaıkkapı'da 109 n 
marada gene "KADER GİŞESİ., namile bir şube açıldığ 
m ilan ve tebsir eyler. 

ı------------1 Diş tabibi Pariıı Tıp fakültesinden mez 

M Rl•t at Cağal~ğlu Halk Fırkası karş sın 

• Zeki B. apartıman No. 

MUTAHASSIS ARANIYOR 
Arslan mensucat fabrika ve boyahanede mevcut APRE m 

kinalarmda c;alışma:k üzere bir mütehassısa ihtiyaç vardır. T 
lip olanların Beyoğlunda Pangaltıda Nizamiye sokağında 9-
nıımara'Ya müracaat. 

Nafıa Vekaletinden: 
50.000 adet meşe yol ve 960 adet meşe makas traversi k 

palı zarfla münakasaya konulmuştur. 
Münakasa 12-12-931 tarihinde cumartesi günü saat ıs 

Ankarada Nafıa Vekaleti binasında yapılacaktır. Münakasa 
iştirak edeceklerin teklif mektuplarnıı ve muvakkat teminat! 
rını ayni günde saat on dört buçuğa kadar münakasa koın 

syonu Riyasetine vermeleri lazımdır. Taliplerin ticaret oda! 
rında mükayyet bulunmaları şarttır. Taliplerin münakasa şa 
namelerini iki lira mukabilinde An'karada Nafia Vekaleti 1 
şaat dairesinden, İstanbulda Haydarpaşa Liman Müdürlüğü 
den tedarik edebilirler. (3933} 

1 lstanbui ~eledıyesi alanları 1 
1 Keşif ıbedeli 599 lira 96 kuruş olan Üsküdar ı 7 inci mektebi 

tamiri kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Talipler şartnarJl 
1 alma1k ve keşH evraıkını görmek için her gün Levazım Müdii 
lüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya girmek ic;in 45 lira t 
rninat lazımdır. Teminat nakden kabul edilmez. Ya Belediyede 
irsaliye alınarak Bankaya yatırılıp alınaçak makbuz ve yahtl 

I hüki':ımetc;e muteber tanınmış bankalardan birinin mektubu il. 

1 
olur. Bu şekilde teminat makbuz ve mektubu, şartname, tek11 

mektubu mühürlü i:ıir zarfa ık.oyarak ihale günü olan 30 Teşriıtl 
sani 931 pazartesi günü saat on beşe 'kadar Daimi encümene ve 

ı rilmelidir. (3755) 

SADIK ZADE 
B!raderler vapurları 

Karadeniz postası 

Sakarya 
29v~u::ni P l Z 1 H 

günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımındar.. hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Sam~un, 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. 

Do.ıdor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil cad

desi Büyük Parmak ka
pu, Afrika hanına bitişik 
Apartıman No 2ı.- Tel: 
Beyoğlu 2797. 

Saat: ı4 - ı8. 

KİRALIK veya SATILIK 

Beyoğlu civarında Şişhane 

karakolunda kain Millet gazi- , 
nosu ve lbahc;esi mobilya ile be 
raber k.iralıik veya satılıktır. , 
Büyük Hendekte 79 numarada . 
D. Galzere müracaat. 

Sayanı itimat 
BiR HIZ.\JET 

Ancak kullanışı dayı• 
nıklı bir miırekkepli k&' 
lem carııfından temin edl· 
lebilır. EVERSI JARI'; he' 
vakit saglam im ı irc"· 
ten1ayüz etmiştir. i\]Ur 
kepli kalemlerin but ~ 
çcşitlerİnde kurşun k. • 
lemkr vardır. 

Parla Tıp FakUlteal meı:&1"~ 
~ilt ve zührevi hastalıklar mütebas." 

[)r. Bahattin Şevi< 
Babıali caddes~ Mesene, otel 
ı-.,rsısında Avni Bey aparuın""' 

125 snbaht•n akşama kad• e' 

MiLLiYET MA TBJV\-'İ 1 


