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Tatbikten 
Sonra 

lktısadiyatrmızı koruma ka
mameai iki haftadan beri tat 

ik edilmektedir. Kontenjana 
ibi muğlak bir ithalat siste-

lllinin, ilk adımda en mükem
el bir tatbik usulünü bulabi· 

1 leceği beklenemezdi. Ge-
lek bizim, gerek dünyanın bu-
ünkü iktıaadi ıeraiti içinde 

kararnamenin en lüzumlu bir 
oruma tedbiri olduğunu her

kes takdir ediyor. Ancak tat
ikatında bazı mertebe ıslahat 

· apılabileceğini iddia edenler 
• de vardır ki, bunların bazılan
~a bak vermemek mümkün de
lildir. 

On beş günden beri ileri sü· 
IÜ!en bazı fikirleri sırasile kay

a dedelim: 
Her şeyden evvel, tüccar, 

gümrüklerde muamelatın ya
~aşlığından şikayet etmekte
dir. lstanbul gümrüğünde 14 
bin beyanname olduğu halde 
Iİındiye kadar bunların ancak 
~00 tanesi tetkik edilebildiğini 
löyliyerek, bazı eşya fiatlerin
deki tereffüü, gümrüklerde İş· 
lerin kafi dercede sür'atle gö
liihııemesine atfediyorlar. 

Bundan sonraki itirazlar da
ba ziyadre listelerin tanzimine 
~ittir ki, bunlar da şöyle hüla
ıa edilebilir. 

1 - Evvela listelerin müm
kün mertebe uzun zaman için 
~e mümkün olduğu kadar da er 
ken tanzim ve ilan edilmesi ta· 
!ep ediliyor. Listelerin ancak 
ıki ay için tanzimi ve yirmi gün 
~vel neşri, ba:ııı tüccarlara, eş-

, ~a siparişi için vakit bırakma• 
llıaktadır. Ve şayanı dikkattir 
ki, fazla mühlet isteyen tüccar ' 
daha ziyade uzak memleket
lerle muamele yapanlardır. 

2 -- Bu mahzura karşı bir 
Çare olmak üzere, geçen sene
~İn her ayı zarfında ithal edi• 
en her kalem eşyanın muay· 
)en bir nisbeti esas olarak ka-
4111 ve ilan edilmesi ileri sürül
llıekte ise de bu, aşağıda serde
dilen itirazlar karşısında mah
tıırlu olmak lazımdır. 
L 3 - Deniliyor ki, mühim bir 
~snn eşyanın tahdidi mümkün 
lıe de ufak bir kısım vardır lü, 
~dit edilemez. Küçük bir mİ· 
iti olarak, gemilerin albnı bo
)amağa mahsus olan boya ... 
~emlekette boya çoktur diye, 
~rnse gemisini lüzumsuz yere 
~Yatmıyacağı gibi, kafi mik
llr boya ithal edilmeyince, ge-
~ altlarının çürümesi tehlike-
1' Vardır. Binaenaleyh gemi bo
t'•ı gibi mevaddm tahdidinde 
ir fayda melhuz değildir. · 
4 - Bazı eşya . vardır ki, 

,blınlann ithali .ve memlekette 
1'timali, devlet hazinesi ~çin 
taşlı başına bir varidat mem
a.ıdır. Binaenaleyh bunların 
~en'i veya tahdidi, binnetice 
evJeti mühim bir 'Varidat 
'lıembaından mahrum edebilir. 
Sinema filmleri de bu sınıf e§· 
>!' arasındadır. Sinema filmle
tiııin ithalini tahdit etmek, yal
~ız hazineyi tahdit nisbetinde 
tliınrük varidatından mahrum 
~~rnekle kalmıyor, diğer mü
ırn vergi. membaınr da kurulu· 
~or. İstanbul sinemaları sene
e 120 binı lira gümrükten ma

'da hükUmete ( 500) bin lira 
~l vergi veriyorlar. Anadolu
~ki ıinemalann senelik vergi 
~l~dan da (700) bin lizaya 
l'-lığ olduğuna göre, bilkUmet, 
~ tahdit yüzünden bir buçuk 
t· ılyona yakın bir vergiyi teb
ilteye koyuyor demektir. 
~ 5 - Kendi sanayiimizde 

Hamlan ham ve yahut yan 
lııarnül mevaddm tahdidi, bu 
:a.ıı.a?"ii müşkül vaziyete dütü· 
bebılır. Listelerin tanziminde 
t~ noktanın ehemmi.yelle na· 
<ltı itibare alınması lazımdır. 
,l'nı zamanila sanayiimizi de 
11lıaye edecek olan bu karar
~llıenin yanlış tatbiki yüzünt·. bazı sanayi mutazamr o

ılır. Mesel~ lüks gibi görü
eıı fildişinin tahdidi, ihracat 

~ l'hsı yapan tar akçıl ara zarar-
eteb·ı· ı ır. 

1 İ§te iki haftadan beriı ileri
\\ •ürülen itirazların bazdan-

Hatipler; zamanında ve yerinde tedbirler alan hükumete 
teşekkür etmişler, bilhassa ihtikar 

yapanlara karşı şiddetli hareket edilmesini istemişlerdir. ANKARA, 28. (Telefonla) -
Milli jktisadjyatı koruma vergjsi 
layihası bugünkü meclis içtimamda 
meb'111>/ara tevzi edilmiştir. Bütçe 
encümeni azasından Aksaray meb'u 
su Sureyya B. encümen mazbatası
nı imzalarken atideki kaydi il/ive 
etmiş ve Ankaradaki mükeJlef/er j. 
çin layihada tesbit edilen imtiyazlı 
vaziyete itirazda bulun.mu§tur: 

Teşkllatı esasiye kanununda tadilat yapıldı 
Bütçe encümenf reisi bazı memleketlerin gayritabii ithalatına 

karşı daha cezri tedbirler alınmasını istemiştir 

lktısat ve Maliye vekillerinin nutukları " Ankaradaki mukim mükeJJelle
rin 150 liraya kadar ayhk gelirleri 
Olanları jçin umum mükelleflerden 
ayrı bir surette 30 lira yerine alt
İnış Jiranın vergiden istisna edile
rek miJtebaki miktarın vergiye mas
raf tutulması bu kanunun hikmet 
ve mecburiyeti resisine münafi ol
duğu gibi, Ankaradaki maaş esbabı 
mükelleflerinin, zaten Ankarada o
turdukları için bu şehrin pahalılığı 
basebile 25,30 lira kadar da aylık 
gelirlerinden fazla fevkaladeden · 
mesken tp.zminatı rıamj/e para al
makta oldukları hakikat ve vakıası
na nazaran da gayrimünasip oldu
ğundan bu noktaya muha/Him.,, 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Bü- 1 
yük M. Meclisi bugün saat 14 te 
reis vekili Refet B. in riyasetinde 
toplanarak letkiliıb esasiye kanunu
nun 95 İnci maddesinin tadili hak
kındaki teşkilatı esasiye mazbatası
nı müzakere etti. Encümen mazba
tası hakkında Hakkı Tarik B. izahat 

·verdi. Bu münasebetle Hasan F eh. 
mi (Gümüşhane} Mazhar (Aydin), 
Yusuf Ziya (Eakiıehir), Halil (iz. 
mir), Refik Şevket (Manisa) ve Sü- . 
leyman Sırrı (Yozgat) Beyler bu ta
dilat etrafında mütalealarıru serdet
tiler. 

Yuauf Ziya B. eski maddedeki es
babı mud!ı<: d ayn bir ehemmiyetle 

Mazhar (Aydın) ve Hakkı Tarık 
Beyler 

teliıkki ettiğini bunun zannedildiği 
kadar sade bir esbabı mucibeden i
baret olmadığını söyledi 

- Bu, dedi, bütçe kanununun bir 
senelik olduğunu ve yeni sene ile 
yeni bütçe kanununun mer'iyete gir .. 

Süleyman ~ırrı ve Hasan Fehmi 
Beyler 

meaini temin için konulmuı bir ka
yıthr. 

Yusuf Ziya B. noktai nazannı tq 
rih etti. Teşkiliıb esasiyedeki bu kay 

nr yukarıya kaydettik. Hüku
metin hedefi, mübadeleyi it· 
kal etmek değil, iktıaadiıyatı
mızı korumaktır. Bu hedefle 
taaruz etmedikçe tüccara her 
türlü teshilii.tın gösteriaeceği 
tabiidir. ilk tatbikat günleri
nin kazandırdığı tecrübeden 
sonra ileri sürülen fikirlerin, 
bizi hedefimize daha ziyade 
yaklaştıracağı anlaşılırsa, hü
ki'.imetin bunlan kabul ve der
hal tatbik edeceğine şüphemiz 
yoktur. , 

Ahmet KRO 

B8:şvekil ismet Pş. mn Ankarays avdeti ve ı"stssiyonda 
muhabbetle karşılamşmdan bir intiba 

cim zait teliıkki edilmemesi fikrinde 
bulunduğunu söyledi. 

Hakkı Tarık Beyin izalıatı 
Hakkı Tank B. Yusuf Ziya Be

ye encümenin mütaleasnu anlatti: 
- Encümen bu kaydı eababı mu

cibeden addetmiı, onun için metin
den çıkarmıı, Encümen Meclisi lıi
<.İ•t karııamda aerbeat bırakmağı, 
her hangi bir kayıtla bağlamamağı 
terviç etmitşir. 

Mazhar B. (Aydın) Hakkı Ta
nk B. i teyit etmiıtir. 

Yuauf Ziya B. ısrar etti: - Zaru 
ri vaziyet kartmnda lıazırlanacalı: 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Maliye Vekili A. HaUk, 

lktisat Vekili M. Şeref Beyler 

Sırasını kaybeden 
beyannameler! 

ihtikara meydan vermemek için, 
gümrükler umum 

müdürlüğü bir tamim gönderdi 
Gümrüklerde dün faaliyet biraz 1 ballit gfunrüklerine bir tamim gön

daha tabiiye yaklaşmış bir vaziyette dermiştir. Tamimin bir kısmında bil. 
devam etmiştir. Yalnız muamelenin basa denilmektedir ki: ı 
normal zamanlarla nisbet kabul et-
mİyecek kadar ağır yürüdüğü de "Şurası hassaten beyan olunur ki 
görülmekte idi. Vaziyetin gittikçe kararnamenin ikinci maddesi mem
inkiıaf ettiği ve edeceği muhakkak- le.kette pahalıh~~ tev~t edebil~~k 1 

br. Buna rağmen bazı ihtiyaç mad- &:u~usları!' ve f!lı l~sar leşebbusle-
1 delerinin piyasada az olduğu veya nnın ref'ı tedbirlenrun alınmasını a· 

nedret kesbedeceği hakkındaki pyia mir olduğundan bir beyanname 1 
lar devam ebnektedir. Alakadarlar muhteviyab qyanın kontenjandan , 
ortada ibtikiıra sebep verecek bir mahsuben muamelei rüsumiyeai ifa 
teY görememektedirler. ve ikmal olunduktan sonra • resmi 

D. ·· 1 bul - '"''' ı... ,, tediye edilmiı olsa dahi - memleket-
. un atan gumr...,u -mu- . d"I · k .. L'b" afı ,, ,, _ ,, , • • te ıdhal e ı ınıyere ııanı ı tar n-
durlugune bır eımr gelmıı ve lstan- dan ambar veya antrepoda bırakıl. 
bula ait kontenjan listenin bir kısmı- mak istenildiği takdirde buna kat'i
nın Haydarpaşa gümrüklerine veril- yen müsaade olunmayıp o beyanna
mesi bildirilmiştir. Halbuki Teırini- meye ait ko~tenjarun müteakiben ı 
aani kontenjanında miktarlar dolmu§ sırasını beklıyen beyannamelere tah 

ld - d bu · ı.~ '"'im ıis ve ita edilmesi suretile ihtikar te-
o ugun an na ımıuon goru e- bb" I · · •--• · "b mektedir te us erının men ve UA1esı vecı e· 

· dendir. Mahrukab mayiarun dahi bn 
Yeni kararnamenin tatbikinin ilk bükme tabi olduğu dergirclır. 

günlerinde bazı kantıklığa ve yolsuz 
muameleye sebep olan memurlar 
hakkındaki tahkikat devam etmekte-

Bütçe encümeni~ mazbatasında, 
Ankaradaki mükelefler için l§yjba
ya il/ive edilen bu kaydı şu süretle 
müdafaa ve izah etmektedir: 

" Ankara şehri maişet şeraitj ı'ti-

(:1>.:-vamı 6 mcı sahifede) 

Tekaüt 
Maaşları 

Salı günü tevziata 
başlanıyor 

Eytam, eramil ve mütekai
dinin üçer aylık maaşlannm 
tevziatına 1 kanunuevvel salı 
gününden itibaren başlanacak
tır. Üsküdar, Kadıköy mal mü 
dürlüklerinde iki gişeden para 
verilecektir. Üsküdarda birin
ci gişede birinci gün 30.001 -
30.235 ve ikinci günü 30.238-
30.485 numaralar maaş alacak 
tır. lkinc~ gişede birinci gün 
21.001 - 21.278 ve ikinci gün 
21.281 - 21.564 numaralar 
maaş alacaktır. 

(Devamı 6 mcı sahfiede) 

Nasıl 
Para 
Kazandınız? 

Bu mevzu etrafında bir 
anket açtık. Anketle meı· 
gul olan muharririmiz M. 
Salahaddin Bey iş ve tica
ret aleminin muhtelif ıube
lerinde tanınmıı zevata ay
rı ayn bu suali sordu ve al
dığı cevaplan kaydetti. Ve
rilen cevapler içinde çok şa
yanı dikkat olanları vardır. 

Nasll Para 
Kazandınız? 

Anketini yarından itiba 
ren takip ediniz! 

dir. ' 

Bu kabil sıraaını kaybeden beyan 
nameler ancak bilahare muhteviya
bnı idhal edeceği tarihteki sıraya 
dahil ve o zamanki kbntenjandan ._ ___________ ,. ... ........ . , . 

" 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM fZZET 

Şarkta imar faaliyetlerinden Fırat kenarında yeni yapılan 
bir şöse köprüsü 

Dahiliye Vekilinin 
seyahati her şeyi 

meydana vuruyor .. 
350 kilometrelik hudut boyu 
kaçakçı ağlarile_örülüdür .• 

. Cenupta yapılan kaçakçılık bütün 
memleketi istila etmek istida

dındadır. Şiddetli mücadele lazım .. 
MARDiN, 27 (Husuai) - Da

hiliye vekili Şükrü Kaya B. refakat-· 
!erinde Siirt meb'usu Mahmut Bey 
ve Umum Jandarma kumandanı Ka
zını Pı., müfettiıi umumilik baımü
ıaviri Mümtaz B., Dahiliye kalemi 
mahA1s müdürü Ekrem, Emniyeti 
Umumiye müfettiılerinden Huaa• 
mettin, Müfettiılik asayıı müdürü • 
Şükrü Beyler ve sair zevat olduğu 
halde, perşembe günü öğleden sonra 
ıehrimize geldiler. Vilayet hakkında 
mülhakata gitmesin hacet kalmadan 
umumi ve etraflı malfunat aldı. Bu
rada bir gece kalarak cuma günü sa• 
at on dörtte Diyarıbekire hareket et
tiler. Vekil Beyin Diyarıbekirden 
sonra Urfaya eideceğini haber al
dım. 

DlY ARIBEKIR, 27 (Hususi) -
Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. Mar
dinde umumi asayiş iıini, halkın ih
tiyaçlarını ve kaçakcılık vaziyetini 
tetkik etti. Şehrin tanınmıı ıimaları, 

1 

tüccarı ile görüttü. Halktan ıikiyeti 
olanlan dinledi. Mardinliler bütün 
arzulannı, cumhuriyetten bekledikle 

(Devamı 6 mcı sahifede) Şükrü Kaya Bey 

Balatta bir kadıncağız 
diri diri yandı 

Bu kadın mangalın üzerine düştü, 
ev de yandı, kendi de •. 

Dün Balatta bir ev ve bir j evinde mangalı kanştınrken ü 
ve bir ihtiyar kadın yandı. Fa· zerine düşmüş ve mangalı de-
ihtiyar kadın yandı. Balatta virmiştir. Kadıncağız kalkama-
Eğrikapıda Molla Aşki mış ve mangaldan dökülen a-
mahallesinde Seridan ıokağm- leşlerden döşeme tutuşarak, 
da dört numaralı hanede yangın çıkmış, hem Huriye H. 
70 yaşında Bursalı Huriye Ha- hem ~~ e~ yanm~ştır. Mü~deiu 
nım isminde bir kadın oturmak mumılık ışe vaz ıyet etmıı ve 
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Istanbul' da 10 hin 
hizmetçi var! 

Hizmetçi dediğimiz sınıf içinde 
60 - 70 lira 

maaş alanlar bile görülüyor .• 

Orta hizmeti görenler en ziyade hangi millet
ten çıkıyor - Bir cüzdan nasıl alınıyor? -

Mürebbiyeler ve Türk hanımlan •• 

Ayatında zarif bir fO§OO, sırtın
da gürldü mükemmel bir manto, ba 
tında ıola meyilli son moda bir f'lP
ka: Genç bir kadın. Biraz yan tara
fında mükellef denilebilecek bir kı
yafette, ayaklarında deve tüyü ren
ginde getlerine vanncaya kadar her 
ıey tamam 35 - 40 lık bir adam .•• 
Orta hizmetçisi ve ufak. .. 

Belediyede, müstahdemin müdü
riyetindeyim. Müdür Muhsin Bey 
bir taraftıua önündeki 30 - 40 ka
dar cüzdanı imza ederken, diğer ta
raftan girip çıkan hizmetçilerin ı
yannamelerini tetkik etmekle meı
gul.. 

- Hizmetçiler ne gibi bir tasfi
yeye tabi tutulmuılardır.? Diye sor
dum. 

Muhsin Bey batını kaldırdı. Bir 
idare amiri velauile söze bafladı: 

- Müstahdemler idare talimat
namesinin onuncu maddesi.. 

- Bütün hizmetçilerin tescilini 
amirdir, dedim. Maksadnn o değit .• 
Hizmetçilerin neYi?. 

- Oh, çok .• Sayayım: mürebbiye, 
sütne, orta hizmetçi.si, &ffl, çam•ı1r 
cı, uıak, bauuıi ıoför, arabacı, husu
si bahçıvan ve. •• 

- Ya, dedim, timdiye kadar t
cil edilen hizmetçilerin adedi? 

- 26 ma;ru 931 de hizmetçilerin 
tesçiline baflandı. Ağustosun 26 ıın 
da temdit ettik. Bu a)'lll on betinde 
müddet bitti.. Şimdiye kadar gelen
lerin nıikdan 2500 Ü geçmektedir. 

- g-,.. hizmetçinin muamelesi? 
- Her hizmetçiye 25 kurut m.ı-

kabilinde cüzdan veriyoruz. Fakat 
cüzdan verilmeden evvel yapılan ba 
zı muameleler .....dır. Hizmetçi be
yannamesini verir. Hey'eti ihtiyari
ye ve zaiılta merkezleri tahkikat ya
parl:ır. Evrak bize gelir. Biz hizmet
ciyi Sıhhiye müdüriyetinde mütCfek· 
kil mütebuaıı doktorlardan mürek
kep bey'ete göndeririz. Orada mua
yene olur. Hiç bir haıtalıfı: yoksa 
kendisine cüzc!am verilir. 

- Hiç cüzdan vermediğiniz biz
metci Yar mıdır? 

_: EYet. 15, 20 kadar hizmetçide 
saı't hastalıklar görüldü. Bwdar hiz.. 
metten menedildi. 

- Cüzdanını almq bir hizmetçi
nin artık müstahdemin müdüriyeti
le alakası lr:esilmi1tir değil mi? 

- Yok.. Hizmetçi hes- üç ayda bir 
,,. uayet>OTe selmek mecburiyetind• 
d r. 

- Ya bizmetçilikten çekilenler? • 
- Cüzdanlan derhal ellerinden 

alınır. Mamnafih bu keyfiyet tekrar 
lı zmetçlliğe batlamak isteyenler için 
b r mani tetkil etmez. ikinci veyll Ü 
c incü müracaatlannda cüzdanları i
; de edilir~ 

• • • 
Bir aralık bu kadar uzun müddet 

zarfında müracaat eden hizmetçi)• 
rin azlığına iıaret ettim. Mubıin B. 
bunun, evvelce eski hizmetçi tellal
ları torafmdan yapılan makus propa 
gandanın bir neticesi olduğunu söy
ledi Ve: 

- Hizmetçiler; v"•gi verecekler 
diye gelmiyorlardı. Fakat son gÜn
lerde tehacüm baıladı. Gün oldu ki 
500 kiti birden müracaat etti. Halii 
da devam ediyor. 

- lstanbulda en ziyade hizmet
çilik eden milletler? .. 

- Elimizde mevcut iıtatislike 
göre busün nlerde orta hizmetçili
ğini göttnler arasında birinci Mu
seviler, ikinci Rum1ar, üçüncü Türk 
ler gelir .. Bunlardan sonra oırasile 
Ermeniler ve diğer milletler gelir. 
Fakat l,u tasnife us aklar ve bahçıvan 
lar dahil değildir. -

- Bu tasnife göre hizmetçilerin 
çalıştıkları yerler? 

- Bu da sariptir. Musen.ler en 
ziyade Muıeyj ailelerinde, Rumlar, 
Türkler •e muhtelif milletlerde, Er
meniler de İngilizlerin ve Amerikalı 
lann Yanında ça1ı,,.1ar. 

.Bu IJJ"ada odaya muameleleri"' 
gördürmek üzere ge'lç bir kaç ktz 
ıirdi . Sanlardan biruine sordum. 

- Orta hizmeti, ütü, aofracılık 
Ye saire. 

- Nerede çalıtıyorıunuz? 
- Ben MuseTiyim. 8eı kitilik bir 

muıevi ailesi nezdinde çalıtıyorum. 
- Maatmız?. 
- Yemek içmek n yatmak da-

hil 13 lira. •. 
Birden 13 rııkammdan ürker sibi 

Mü&tahdt1min iJartt!Iİ müJü
rii Mahsin B. 

oldum. Derhal baıoru çevirelim. Muh 
ıin Beye sordum. 

- Zannedersem lıtanbulda 2500-
3000 kifiden fazla hizmetçi var. 

- Şüphesiz, dedi, muhtelif cephe 
lerden yapılan tahkikat ve tetkikata 
göre baırün aapri bir tahmine göre 
bizmetçilikle maitetini temin edenle 
rin adedi (10) bini seçmektedir .• • • • 

Müracaat edenlerin bir türlü .,... 
kası alınalDl)'ordu. Bir aralık odaya 
tema kıyafetli bir hannn girdi. Ha
linde bir vakar vardL Mubıin Bey 
kağıtlarını tetkik etti, imzaıım attı. 
Ve.. Kadın çıkarken bana hitaben 

- Mürebbiye, dedi. 
- Mükemmel.. lıtanbulda en çok 

lıanııi milletten mürebbiye var? 
- Muhtelif lisanlan bilmeleri clo. 

layısile lıunda da birinciliii Mıııen
ler alıyor. Sonra Almanlar ve diğer 
milletler geliyor. Mürebbiyeler ara
•mda lisan hilen iki; üç Türk haıuım 
da Yardır. 

Mubıin Beye insilizce, almanca. 
fransızca bilen bir Alman mürebbiye 
ıinin iki ~uğu yetİftirmek tartile, 
yemelı: yatmak ılalıil, 70 lira aylık iı 
tediğini söyledim. 

- Ent.. Böylesine ben de teaa
düf ettim. Maamafih 35 lira aylıkla 
çalı§&n mürebbiyeler de eksik değil
dir. Dedi. 

• • • 
Kalem odasına seçtik. Bir mü

m•yiz, üç katip bani, hard çalı§ıyor. 
Önlerinde bir yığm ki.ğıt. ~nn 
da hizmetçiler dolu. "~ok it., dedim. 
Muhsin Bey izahat verdi: 

- Burada, ilk defa olarak fit usu. 
lünü tatbik ediyoruz. 

Bunlar A. B. C. ıırasle tanzim • 
dilmittir. Bakınız. lıte 3/26 numa
ı:alı fiı. lımi ne; Mükerrem değil 
mi? 

Kitibe hitabederek: 
- 3/26 numalan fitin evrakını 

bulunuz. 
iki dakika seçmedi. Önümde bir 

yığın evrak toplandL Memur derhal 
bunların içinde aranılan kağıtları çı 
kardı. Mükerrem Hanrmın babasının 
ismini, yaıını, ne itler gördiiğünü, 
nerelerde çalı§tığını bir hamlede öi
rendim. 

• • • 
Birçok ailelerin ıikiyet ettikleri 

derde temaı ettim. 
- Hizmetçiler niçin bir kaptda u 

zun müddet kalmazlar. Ve fiatler ar 
tar? 

- Gayet b;ısiL. Çünkü hizmetçi
leri alet ederek pçinen birtakım a
damlar var. Bunlar komisyon almak 
için hizmetçileri ekser defa dama 
taıı gibi oynatırlar. Bir evden diğer 
eve ....ıdettirirler. 

- O halde müstahdemin müdüri
yeti ufak bir ücret mukabilinde ır-<ı
tavaurtlık vazifesini ııöre"'ez mi? 
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Himaye usulü mü ser- f ap~n.lar 

• • •• ' •? Çekılıgor ismet Pş.nın geçirdiğ 
kaza ve Yunanlılar beSİll mu badele mi• Bu çekilişte Amerika-

Her iki usulün taraftarları arasın
daki ihtilaf şiddetlidir .. 

LONDRA, 28 A.A. - Bu sabah
ki intiba, himaye usulü taraftarları 
ile ıerf>ettii mübadele taraftarlarının 
tezleri arauıulaki mubaycnetin git
ııide pdc:letlennekte olduğu merke
zindedir. Eğer tahmin edildiği veç
bile, muhafazakarlarla liberaller a
rasındaki ooktai nazar ihtilafları ka· 
tiyen telif edilemiyecek bir tekil aldı 
iı takdirde bu hal, hükumetin vazi
yeti ve timdiki ıiyaıette derin deği~ 
ıiklilder husule setirebilecektir. Dün 
ziraat nazın Avam Kamarasında ba
zı iıtihlô.k mevaddına ı·Psİınvl\7ctmek 
tasavvurunda bulunmakta olduğunu 
söylediii zaman hükiimet aıraların
da biç bir lı"beralin bulunmamış ol
ması ve liberallerden Hindi•ta" na
zın Sir Herbert Samuel'in muhafa
zakarlardan ziraat ve balıkçdık nazı
n Sir Jhon Cilmour nutkuna başla
madan evvel aalonu terketmit bulun 
maaı dikkate şayan görülmektedir. 

Gece, liberal fırkası bir içtima ak 
tedmiştir. içtimada, dahiliye nazm 
da hazır bulunmuşsa da söz söyle
mekten istinkaf etmiştir. Mumailey
hin bır suretle hareket ebneainin se
bebi, memleketin takibine girişmit 
olduğu himaye siyasetinin eaaıı bak 
kmda nazırlar araaında cereyan e
den müzakeratı ifta etmekte olduğu 
suretinde kabine arkadaılanndan bi 
rinin yapmlf olduğu muahazaya tek
rar uğramamak olduğu şüphesizdir. 

içtimada bir karar kabul edilm• 
miı olup, bükWnete karıı vaktinden 
eVTOI bir takım hareketlere ıiritil
mesi arzuıunun umumiyetle izhar 
edilmiı olması ıayanı dikkattir. Ma
amafib, muhafazakarların liberallere 
kartı takmmıı oldukları vaziyet müt 
tafikan tffbih edilmiıtir. 

Liberaller, muhafazakarların tari
felere müteallik olarak zaruri gör• 
celderi her türlü tedbirleri kendileri 
ile müzakere edeceklerini vadeyle
miı olduldan halde bu vaitlerini tut 
mamıt ve Sir He.bert Samuel taraf
tarlarını emrivaki karıııında bırak
ımı olduklarnu beyan etmektedirler. 

Bu ıabalı, Manclıeıter'deki libe
ral gazetelerden birinde bu mesele 
baklanda atideki veçhile idarei ke
lam edilmesi manidar telakki edil
mektedir: 

"Gelecek sene neler olacağı ıim
diclen kestirilemezse de liberallerden 
bir laımınm pk yakmda muhalefet 
mevlôine ıeçmelerinin muhteınel ol 
duğunu timdiden IÖylemek müm
kündür!' 

Bilakis. muhafazakirl<ır mahafilin 

Hitlerciler ne 
Yapacaklardı? 
Darmstadt'ta çok mü

him vesikalar 
ele geçirilmiştir. 

BERLI N, 26 - Hitlercilerin 
Darmıtadt' daki merkezinde zabit& 
tarafından taharriyat yapılnuı ve 
pek mühim bazı vesikalar elde edil
miştir. Bu vesikaların bir tanesi Hit
lerciler Alman federal hükumetlerin 
den velevki ancak birinde olııın ik
tidarı ele geçirdikleri takdiı-de tat
bik edecekleri merhametsizce usul 
ve rejim hakkında ibret verecek taf 
ailatı ihtiva etmektedir. Hazırlanan 
bir plan mucibince elindeki ıilihlan 
teslimden, hücum lataatma itaat et
mekten, resmi vazifelerine devam
dan ve Nazi tetlôlitmın emirname!• 
rini tanımaktan imtina edenler der
hal kurtuna clizilecektir. Bütün er
zak ve huıuıi emli.lı: musadere edile
cek ve ehalinin iaıesi umumi mutbab 
lar tarafından temin olunacaktır. 16 
yaşmı geçrnİı olan bütün Almanlar 
cebren çahfhnlacaktır. Yahudiler 
bundan müstesnadır. Bn vesaik Na
zi teıkiliitı azaamclan birinin iftaatı 
aayesinde elde edilcbilmiıtir. Plinın 
kararlaıtıfı hafi celsede bulunmut 
olan bu adam ekseriyetle kabul edi
len planı o kadar vahıiyane lıulmuı
tur ki bunu V urtembers Dahiliye 
nazınna haber vermeyi vicdani bir 
vazife bilmiştir. 

kabul edilmedi. 

• * " 
Kapının önünde toplannuı bir 

çok hizmetçi daha ....,.dı. Bunlarm 
arasında ekseriyeti &'8nÇ kalar te .. 
kil ediyordu. Bunlat·dan birisine sor 
dum: 

- Kaç kapı değiıtirdin. 
-Bet .. 
- Sebep? 
Yüzüme bön, bön b.ı.tı. Yutkun

du. Yalnız sadece dedi, ki: 
- Ben kediden çok korkarım. Bu 

lunduğum yerden memnundum. Fa
kat bir gün bulatıldan yıkruruı, iki 
elimde hemen bir düzina kadar ta
bak olduğu halde mutfaktan çıkıyor
dum. Karııma kara blı· kedi çıktı. 
Çok korktum. Ellerin titredi. Y alnrz 
ıangır fnngur tabakların önümde 
parçalandığrnı gördüm. Ve .. O gün 
qyalarmn topladnn. Kactım .. 

- Zavallı, klZ, dedi~. Bu da bir 
kara kedinin şerrine uiramts. 

de, fİnıdiye kadar ittihaz eclilmiı o
lan tedbirlerin ilk adım olduiu ve bu 
tedbirleri diğer bir takım tedbirlerin 
takip eylemesinin içtinabı nabbil ve 
battii zaruri bulunduğu söylenmekte 
dir. Hükumete kartı serdedilen mua
hazalar, hükiimetin ıimdiye kadar 
yapnııt olduğu teıebbüslere mu•ak
kııt bir mRhiyet izafe etmit olmasına 
teesıüf etmekten ve bütün himaye 
tedbirlerini umumi ve kat'i bir kadro 
dahilinde mümkün olduğu kadar 
sür'atle tanzim eylemesi lizım gel
diğini beyan eyl~mekten ibaret kal
maktadır. Bütün bunlar, ekseriyet 
dahilinde muhafazakarlarla liberal
ler aragındaki mün~~ebetlerin ne ka
dar mfükülleşmekte olduğunu gös
tennekt;,Jir. 

Milli amele fırkası mensuplan, 
büyük bir ihtiraz ve ihtiyatk1rlık 
göstermekte olup maşvekil ile sıkı 
bir surette teşriki mesai etmekte bu
lunmaları bu ciheti izah eylemekte
dir. 

Bi27at M. Mac Donald da sağ ce
nah müntehası cereyanrna mukave
met etmek ve intihabatın ekıeriyete 
vermiş olduğu milli vasfı muhafaza 
eylemek hu•usunda fevkalade müı
külat çekmektedir. 

Fran&a- lngiltt1re müzakeralı 
PARIS, 28 A.A. - Ticaret nazı

n, lngiltere hükumetinin Fransız 
ihracatının mühim bir kısmını vabim 
bir surette müteessir eden tedbirleri 
brtısmda hükiimetin, iki memleke
tin menfaatlerini temin edecek bir 
itilifm müatacelen akti zımnında he
men müzakerata giriımeğe kaı"ar ver 
miş olduğunu beyan etmittir. 

Fransız Ticaret nazırı 
kongrede 

LONDRA, 28 A.A.. - Fransa 
ticaret nazın biiyük Britanya ile 
ırümrük tarifelerine ait bir itilif yap 
mak üzere müzakerata ıiritmek 
ınaksadile buraya gelmiıtir. 

lngiliz ziraatini himagt1 için 
LONDRA, 28 A.A. - Parlimen 

toya t.,,,di edileceği dün ziraat nazın 
tarafından lıildirilmiı olan kanun li
yilıaam.m metni notredilmiıtir. Ba 
layiha, laynl.ılerinin yijzde yüzünü 
geçmemek tartile zirai bir takım 
mahsulleri, ıneyn, taze sebze ...., çi
çeklerinin bi• gÜmrük desmine tabi 
tutulacaimı natik bulunmaktadır. 

Bu projenin mer'iyet müddeti, 
12 ay olacaktır. 

Yunanistanda -------
Türkiyeye 
Gelecek rum1ar 
Atinada vizeler yapıl-

maya başladı 
ATlNA, 28 (Huıuai) 

Piredeki Türk konsolosha11e1i 
mübadele suretile Y unanistana 
giden Rumlardan Türkiyeye 
gelmek isteyenlerin pa1aportla 
l'ını viıı:e etmek üzere talimat al 
mışbr. Bunlar ancak Türkiye. 
de iki ay kadar oturabilecekler 
ve mallan üzerinde hiç bir hak 
iddiaları olmayacaktır. 

Bulgar Başvekilinin 
ıeyahati 

ATlNA, 28 (Huıuıi) 
Belgrrattan gelen telgraflara 
nazaran Sırp hükllıneti Bulgar 
Başvekili ve Hariciye Nazırı
nın Ankara seyahatini Sil')> a
leyhinde bir tertip telakki et. 
mekte bulunmaktadır. 

Şeker inhisarı 
ATlNA, 28 (Hususi) 

Dün Hariciye Nazırının süfera 
yı kabul günü olduğundan ken
disini ziyaret eden sefirler Yu
nan hükumetinin buğday ve 
şeker üzerine inhisar koymak 
hususundaki karan hakkında i
zahat istemiılerdir. Yunan Ha 
riciye Nazırının bunun henüz 
müzakere altında bulunduğunu 
kat'i bir karar !ekli aldıktan 
sonra ecnebi devletlere malu
mat verileceğini söylemiıtir. 

Memur maaşları 
indirilecek 

ATlNA, 28 (Hususi) 
Hükfımet., buhrana kartı koy
mak için kanunusaniden itiba
ren devlet memurlan maaıla
rmdan tenkihat yapmağı dü-

nın müdahalesi 
mÜe5sir olmuştur 
MOUKDEN, 28 A.A. - Man

çuri'deki askeri vaziyette dün gece 
birci ... bire ve tatılacak surette vuJm 
bulan değifildik dünkü mühim inki
!aflar dolayısile hüküm sünneğe 
başhyan telit ve enditeyi genit bir 
mikyasta dağıtmııtır. 

Japon hükıimeti namına beyanat
ta bulunmağa salahiyettar bir mü
me .. il Japon askerlerinin hepsinin 
cenubi Mançuri demiryolu mıntaka
ıına çekileceklerini haber yermİ~tir. 

Bu mmtaka haricinde bulunan 
müfrezelerin mevcutları mümkün ol 
duğu ve lüzumu görüldüğü kadar 
azaltdmaktadır. 

M. Stimson Hlıam edigor 
TOKYO, 28 A.A. - Amerika 

Hariciye nazın M. Stimson'un Man· 
çuri meaeleai hakkında gazetelere 
•aki beyanatında Japonya'yı alenen 
itham ettiği iddia olunmaktadır. 

Hükumet namına beyanatta bu
lunmağa salahiyettar bir mümeı•il 
M. Stimson'un yaptığı rivayet edilen 
bu be}·nnatta Japonya'nın istinat et
tiği sebepler Ye Japonya aleyhinde 
ağır ithamlar mevcut olduğunu söy
Jemi!}tir. 

Hükumet gazetelerde görülen net 
riyatm doğru olup olmadığmı anla
mak üzere Vaşington hükUmeti nez
dinde bir teıebbüıte bulunacak ve 
bu ithamlar hakikaten vaki olmuı 
ise bunları ret ve cerh etmek için res 
mi bir beyanname neıredecektir. 

Amerikanın müdahale&/ 
müeS&ir olmuş 

LONDRA, 28 A.A. - Moukden' 
den Reuter ajansına bildiriliy•r: 

Japonlann Kinı-T cheou üzerine 
doğru yapmakta oldukları ileri hare
ket, bükıimetin kat'i emri üzerine 
tevkif edilmiıtir. Kıtaatm Pekin -
Moukden hattı boyuna çekilmeıi
başlandmııtır. Kuvvayı milliye, dün 
bu kuTYet tarafından tecavüz edil
mit olan Hıimnintoun'a çekilmiıtir. 
Japon kıtaatı, Liao nehrinin f'U"kın
da Moukden'in 48 kilometre cenubi 
prbisinde mevzi alacaklardır. 

Japon lataatmm çekilmesi, Japon 
ya ile sair devletler araamda terea
süın etmeğe batlamıt olan sersinliği 
izale edecektir. 

Vukuuatm inkiph, Tcbans • 
Sue-Llang'ın bitaraf bir mmtaka YÜ
cude setirmek maksadile büyük set
lerin arkıuına çekilmek auretindeki 
vadini tutup tubn•mas<D& bağlıdır. 

Japonlar !tforılcdent1 dönmt11c 
için emir aldılar 

TOKYO, 28 A.A. - (Resmi)
Jeneral Honjo, Chin..ctıow'a doğru 
ilerilemekte olan Japon kuYVetlerine 
dün saat yirmide verdiği bir amirde 
bir an evvel Moukden'e dönmeleri 
lüzıanunu bildirmittir. 

Yt1ni müsademt1ler 
MOUKDEN, 28 A.A. - Mouk

den'in 112 kilometre mesafede ...., 
Tahuanan'ın prlmıda, Çin müfrez• 
leri ile Pekin - Moukden demiryolu 
boyunda bulunan Japon livasına men 
ıup kıtaat ara11nda bir müsademe ol 
muıtur. 

Bir zırhlı Japon treni, zırhlı bir 
Çin treni ile kartılatmııtır. arada 
bir muharebe zuhur etmit, Çinliler 
kaçmq, Japonlar da düpnan trenini 
zaptetmittir. 

Ciddi bir membadan bildirildiii
ne ıöre dün saat beıten on bete ka
dar takviye kıtaatı"'n muhtelit liva
tmı teıkil eden askerlerle dolu altı 
trea Moukclen'den Pekin-Moukden 
battı üzerine müteveccihen hareket 
etmiı ve bunların önünden zırhlı 
trenler hareket eylemittir. 

Newchang' dan gelen diğer Japon 
kıtaatı da demiryoluna doğru t.,,,_ 
cüh etmittir. 

Amttrilca s~firini 6ttrl "'' 
çafıracak? 

NEVYORK, 28 A.A. - Japonla
rın M. Shidebara'nm taahhüdü hila 
fma King - T cheou istikametinde i
let'lemelerine dair olarak NeTJOrk'a 
ıelen haber üzerine Amerika hükU
ınetinin 9 devlet muahedesi ahkamı 
na istinat ederek yakmda prot...to
da bulunmasına intizar oluıımakta
dır. 

Atina gazetelerinin teessürleri 
ATlNA, 28 A.A. - Yunan gazeteleri İımet Pata'nm uğr 

dığı kazenm Yun•niıtan'da uyandırdığı heyecam ve kazanın v 
him neticeler tevlit etmemit olma11m, bütün memleketin ne 
dar derin bir memnuniyetle karııladığmı ehemmiyetle kayde 
mektedir. 

EpOI gazetesi diyor ki: "Biz lımet Paıayı büyük bir do 
olarak telakki ediyoruz. Binaenaleyh ona taalluk eden her ş 
bizi bilhassa alakadar eder." 

Yeni bütçe mecliste 
geri alınacak 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Teşkilatı esasiye kanunun 
95 inci maddesinde yapılan tadilat üzerine hükıimct teşriniı 
bidayetinde meclise tevdi ettiği 932 bütçe projesini geri alaca 
ve azami tasarruf eBBsları üzerine yeniden hazırlayacağı 9 
bütçe layihasını meclisin ilkbaharli içtimamda nihayet marta k 
dar Millet meclisine takdim edecektir. 

10 seneliklerin tediy 
sine devam edilecek 

ANKARA, 28 (Telefonla) -40 kuruşa kadar tekaüt ve y 
tim maaşlarının 10 aeneliklerinin tediyesine devam olunmaı 
hakkında Maliye vekaleti alakadarlara emir vermiıtir. 

Katil Fatma asılacak mı? 
ANKARA, 28 (Telefonla) - İlpartanın Darıbolu köyün

den 315 doğumlu Fatma baklanda mahkemece verilen ve Te 
yiz tarafından tasdik edilen ölüm cez&1mm infazına Adliye en 
cümeni karar vermit ve bu karar heyeti umumiıyeye ıevkedil
mittir, 

Reşit Saffet B. ve arkadaşlarının bir teklifi 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Reıit Saffet B. ve arkadaşla 

Turing ve Otomobil ldüp için hariçten celbedilecek meccani p 
paganda ve ilin risaleleri, otomobil pli.klan yol İşaretleri gib 
turizm malzemesinin gümrük resminden muafiyetine dair Mecli 
1e bir kanun teklif etmitlerdir, 

Gümrük tarifesinin bir maddesinin tefsiri 
ANKARA, 28 {Telefonla) - Gümrük tarife.inin 447 ine 

madde.ini hükıimetin talebi ilzerine Bütçe Encümeni tefıir etmit 
tir. Bu tefaire göre yüzü kimilen kauçuktan ve kumen de kau 
çuk mahlulüne batmlarak ıuya kartı gayrikabili nüfuz bir hale 
getirilmq kumaıtan yapılmıt bulunan ve yahut ta yüzü tama• 
men bu nevi kumattan yapılmıt ola11 ayakkabılar bu madden" 
dairei ahkimiye1i dahilindedir. 

M. Muşanof Ankara seyahati 
hal':f,ında izahat verdi 

SOFYA, 28, A.A. - Baıvekil M. Mutanof, meb'uıan mecli
ıinde 101yalilllerin bir iıtazahma cevaben demittir ki: 

"Ankaraya ıeyyabatim Tevfik Rüttü Beyin 1930 daki Sofya 
ziyaretini iade makladi1e kararlattnlmıttır. Türkiye ile Bulga
ristan mün'basiren iktı1adi meleleleri haledeceklerdir. 

ispirto fabrikası çabşmağa başladı 
UŞAK, 28 A.A. - Uıak teker fabrikumda yeniden İnfa e

dilen İıpirto fabrik&11 24/11/931 ıabalu itlemeye batl&llllftır, 

Uşakta zelzele ve kar 
UŞAK, 28 A.A. - Bu ıabah 1aat altıda hafif iki zelzele ol~ 

muıtur. I 
UŞAK, 28 A.A. - Hararet derece1i ııfudan aıaiı üçe düt· 

müttür. Civar dağlara kar yağmaktadır. 

Türk Tayyare Cemiyeti Umumi 
merkezinin ikinci içtimaı 

ANKARA, 28 A.A. -Türk Tayyare Cemiyeti Umumt Mer 
kezi bugün 1aat 10 da Afyon meb'uıu Ali Beyin riya.etinde ikia 
ci içtimamı yapmıı zapt11abık okundulrtau IOllra 932 bütçai tet 
kik ve kabul edilmit ve 1e11elik tahıiıatını cemiyete terkeclen rei• 
Fuat Beyefendiye ve timdiye kadar hizmetleri lebkeden ınesai 
arkadaılarma umumi ml!Tkez heyeti tarafından tqeJ,kür edilme
ıi müttefibn kararlqbnlarak içtimu nihayet verilmittir, 

Tayyareci Vecihi Beyin uçuşları 
UŞAK, 28 A.A. -Tayyareci Vecihi Bey ıut 11i5 geçe 

tayyare.iyle buraya ıelerek tehir üzerinde uçuılar yapmıf ve be
yannameler atmııtır. Vecihi Bey durmadan tayyare1iyle Gediz 
istikametine gitnıittir. 

Tokyo' daki Amerika.n ııefirinia 
ceri çağınlmaaı huıuınnua teklif e- ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!d!!!!!!l!!!!!!!!l!!!l!!!!!!!!!!!!!!9ı!!!!!!!!!lllB!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll 
dilmiı olduğu söyleniyor. Japon ha- fakat miaakın iier maddelerini tat- dilmiıtir. Japon kıtaatı Lia · ırmağı
riciye nazırının, Mançuri' deki Japon bik etmenin ona ait olduğunu beyan nın prlanda mevzi alacaklardır. Ce-

etmektedir. nerıd Honyo, hali hazırda Mukdcn'· 
kuvvetlerine Kine • T cheou'a kartı Komite, Cemiyeti Aham azası o- in ıarbinde bulunaıı kuvvetlerini de
her türlü hasınane hareketten içti- lan devletler ted.ihatırun tahdidi, IDİryolu mmtP:aaına ceri almağn ka 
nap etıneleri için emir Yerilmit oldu- aulhiiıl Ye hukulnın muhııfızı olacak ı ar verdiği söyleniyor. 
ğuna dair Amerikan sefirine temi- k b bul 
nat ita etmit oldu:..• ve emirlerine ve Cemiyeti A vama ta i unacak Çin talehe&ı" 11• i•t "go ? 

•- bir İcra kuvvetinin ihdasını iıt-"' " ı r 
riayet edilmediği takdirde istifasını tedı"r. CHANGHAI, 28 A.A. -· Tal-L· 
vereceğini ıö,.lediii rivayet edilmek """' 
ed. }•ponga Am•rilcagcı ~. · 'tına de.am etmektedir. Nan-

t ır. • kin de, yafıın kara rağmen, tal :be 
Komite, Mançuri'de iki aydan be- temınat 'Derdi seceyi hü.lıUınete ut mebı.ni etrafın-

ri Japon itgaliniu ve harbin inkiıai VAŞiNGTON, 28 A.A. - Aı-. da geçİrmİ§lerdir. Chanı:hai'da Ja• 
etmekte olmasına teessüf etmekte ve rima Müttehit cümhuriyetleri bükü- ponlar aleyhindeki hareketin tiddct
bu gibi mesailde Cemiyeti Akvam ~i, Chinchow'a ~z edilmeme- lenmekte oldufu ve Japonlara kıırfl 
miaalmıın tatbikini amir olduğu ah- 11ru Japonlardan bılh- talep et- aık nk tecavüzlerde buhmulcluğu ha· 
kamın - ki uzun müddet tatbiki te- mit olduğundan, Tokyo bükümetin- ber verilmektedir. 
bir edilmiıtir - icra edilmesini İste- den böyle bir taarruzun derpiı edil-
mektedir. memiı bulunduğu teminatını almı1-

Komite, beynelmilel biitün ihtilaf •-
lann mühasıran muılihane ve huku 
ki usullerle billedilmesi lazım geldi
ğini ve hiçbir devletin kendi kendine 
ihkakı hak edemiyeceğini ve fakat 
ber nasdsa hu prensiplerin Ceıuiyet 
azasından ikisi tarafından ihlal edil-

. • ırl 

""• 
Japon kıt'a/arı gt1ni 
mevziler alıyorlar? 

TOKYO, 28 A.A. - Hükfunetin 
kat'i emri üzerine Chtn. how'a doğru 
yapılan Japon ittri hareketi tevkif e. 

Münderecatımızın çok
luğu hasebile. bugün. Bİ
RiNCİ BOYOK MİLLET 
MECLiSi unvan/I tefrika· 
mızı neşredemedik. Kari/e
rimize arzı itizar Pderiz. 



Sinemacılar 
E'kononıi 
• 
lngiliz tarifesi karşı-
sında ihracat eşyamız 
Yeni tarife bir çok ihracat eşya
mızdan a:ınan rüsumu arhrdı 

lnııiliz bükümetinin bazı mamul 
eıyarun resminin tezyidi hakkında 
parlamentoya teklif ettiği kanunun 
kabul edildiğini yazmıttık. 

Yeni kanun birçok cephelerden 
bizi alikadar etmekte ve birçok ih
raç qyamız için bir tehlike tqkil et
mektedir. Kanun mucibince neı,.... 
dilecek listelere dahil olan qyadan 
yüzde 50 munzam resim alınacaktır. 

ln&iltere bu tedbiri, dört yüz 
milyon lsterlinİ bulan ticaret müva
zenesi açığını kapatmak için ittihaz 
etmİftİr. llk neıredilen listede 23 
kalem etYa vardır. Bu listede bizi a
lakadar eden madde yünden mamul 
hahlardır. Diğer taraftan alınan ha
berler göre, lngiüz hükiımeti kuru 
meyve idtalat resmini de artbrmağı 
tasaTVUr etmektedir. Hatta parla
mentoda zirai menafii temsil eden 
bir &'fUP Baıvekile müracaatla hubu
bat, sebze ve meyye resmini arttır
mak suretile milli mahsulib ııiraiy&
nin lıinmyeaini talep etmiflerdir. 

lngıltPre hükiımetinin kuru mey
veler baklandaki tasaVYUru Yunanis 
tanın alakadar mehafilinde büyük 
bir endi•e tevlit etmittir• 

lngilterenİn kuru mey.e idhalat 
resmini artbrması bu memlekete ku
ru meyve ihracatnruza pek ziyade 
tesir edeceği aşikardır. 

Bir haftalık ihracat 
Son bir ha.&ta zarfında muhtelif 

mmtakalardan ıu miktar ihracat ya
pılmıştır: 

lstanbuldan: 1218 çuval buğday, 
27500 çuval arpa, 1318 çllVal fındık, 
14 aand;k afyon, 80 balya pamuk ve 
189 balya tiftik. 

Samsundan: 177716 kilo tütün 
2037 sandık yumurta ihraç edilmİf
tir. Tütün stok-.ı 6632000 kilodur. 

Antalya'dan: 162 metre mikabı 
kereste ihraç edilmittir. 

Aynen mübadele 
lclhalabn tahdidi neticesinde ha.. 

dis olan son ıraz.iyet üzerine bazı eş
hao n müesseseler tahdide tabi tuta 
lan veya men,olunan eıyayı memle
kete •okabilrnek için muhtelif çare
lere baı vurmaktadzrlar. 

Bir komisyoncunun ihracat Ofi.. 
ıine yapbğı bir müra<:aatta ihraç et
yasma kar~ılık ola....ı. idhalit yap.. 
mak esuı üzerine bir teklifte bulun
duğunu yazr.u,hk. 

Aym tekilde dün ihracat Ofisine 
tehrimizde idhal~t i§lttile meıgul o
lan bir ltalyan tirk•ti de müracaatta 

Maarift11 
' 

bulunmuıtar. İtalyan ıirketi müba
delei ayniye esasına müıtnıit mua
melelerin kontenjan listeye tabi olup 
olmıyacağıru sormuttur. 

l lk nazarda basit &örülen bu tek
lifler memleket menafii noktai naza
nndu hiç le müoait ııörülmemekt• 
dir. 

İran da Fransız frangım 
esas aldı 

Gelen malümata neuran, İran hü
kümeti milli para için Fransız franııı 
ru esas ittihaz etmiı ve 100 franaı 
73 kran addetmiıtir. 

Yunanistanda fenni 
buğday ziraab 

ATINA, 28 A.A. - Hiikiimet, 
bu seneden itibaren M.akidonya, Ti
salya, Atikya ve Beoııya'da fenni 
buğday zll-aati yaptmnaia kara , . .,,. 
mittir. Hatlüp neticeler elde edildik
ce bu sistem, diğer ziraat mmtakala
nna ela letmil olunacaktır. Bu hu
susta sarfolunacalı: bütün mesaiyi 
M. Venizelos idare edettktir. 

istatistiklerin Yermekte olduldan 
malümata nazaran bu usul .. yesinde 
buğday mahsulü timdiki miktann 
iki misline baliğ olacaktır. Buğday 
ve lrredi itıur meselesine gelince hii
kiimet, yeni !tir talnm teklifler kar
ftsmda kalmı§ olmakla beraber, in
tizar vaziyetinde kalmağı tercih ey
lemektedir. 

Kambiyo Borsası 
lsterlla 752,00 Kuroa 15,92,50 

Dolar o,47,SO,OO Şiline S.88,00 

Fraalı 12,0I Pezeta 1,59.51 

Uret t,ıt,00 Roytmark 1.98,11 

Zloti Franlı: B. 1,40,!I ,..___ ------· 
Pensi l,Ş4,5t Drobml al,18,25 
--

rranıı L 2o1a.:ıt Ley 79,82 
-

IA'f'• 65.,25,00 Dinar 26,JO 

Florlt1 1,J7,GO Çenoneç 

{ 

ı\lhn 
lllecldly• 
Banko ot 

Esham Ye Tahvilitm nevi 
Lıtıkrazı dahili 93,00 
DUyuna mu••hhlde 40,00 
ikramiyeli Demlryollan 0,00 

Mekteplerde 
Konferans 

•••••••• 
Çocuklar da konferens verecekler 

Maarif Vekileti bqmüfetti 
ti ve terbiyeyi bedeniyecı Se
lim Sırn B. ıimdiye kadar ver 
diği konferanslara dair bir e
ıer bazırlamağa baılamııtır. 

Bu eserde konferaııe Ye kon 
feranaçılık izah ediJmektedir. 

Gelecek seneden itibaren 
maarif vekaleti bilhassa lise 
ve orta mekteplerde çocukların 
•öz söylemek kabiliyet ve ter
biyesine itinaedecek vebuhusuı 
ta bir proğram tatbikine baı
lanacaktır. Her hafta bir mual 
lim tarafından konferans veri
leceği gibi talebe de hazırlana
rak muhtelif mevzularda kon
feranslar verecektir. Bu itin tat 
kik ve tatbikatına Selim Sırn 
Bey nezaret edecektir. Dün 
kendisile gÖrü§tügümüz Selim 
Sırn B. bir muharririuıize de
ıniştir ki: 

"- Yirmi beı ıenedir mem
leketin muhtelif yerlerinde kon 
feranslar verdim. Şimdi de bi
li bu itle meıgulüm. Şimdiye 
kadar verdiğim konferansların 
adedi 2145 e baliğ olmuıtur. 
Bunun 45 ini son zamanlarda 
radyoda ıöylediım. 

Sonposta gazetesi Selim Sır 
n B. ıimdiye kadar 880 konfe
rans vermiş yani asri ninni 
•öylüyor, diye yazmı9 .. O ga
:teteyi görmedim, Adedi de ya
tıldığı ııibi değil, ıoylediğim 

kadardır. B&§ka memleketler
de konferansa çocuklann söz
aöyleme terbiyesine çok itina 
ederler. Çocuğu müıamereler 
vererek sahneye çıkarmak ve
ya umumi bir yerde aöz ıöylet 
mek onu aktör yapmak için de 
ğil, ıerbeıt, doğru ve düzgün 
söz ıöyletmeğe alııtrrmak için
dir.,, 

Muallimlerin Atina 
seyahati 

29 kanunuevvelde ilk mek
tep muallimlerinden 100 kiıi
lik bir kafile bir hafta kalmak 
üzere Atinaya hareket edecek
tir. Bu huıusta müeaade al111>
mak üzere maarif vekaletine 
müracaat edilmiıti. 

Maarif vekaleti ahiren gön
derdiği bir cevapta bu seyaha
tin ıimdilik tehirini bildirmiı
tir. 

Sınıf kütüphaneleri 
ilk mekteplerde tesiı edile

cek ımıf kütüphaneleri için 
maarif müdürlüğü mekteplere 
bugün bir tamim gönderecek
tir. Tamime merbut olarak kü 
tüphaneler için timdilik, yeni 
harflerle basılmıı 250 kadar 
çocuk kitabı tavıiye edilmek
tedir. 

Mektepler kitaplan tedari
ke baılayaca.ldardır. 
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An karaya eye gönd9riyorlar 
Vila·,ette 

Muhacır 
Bonoları 

Yakında gelerek 
tevziat yapılacak 

Mübadillerin iıtihkalan faz
laıma mukabil verilecek olan 
bonolar için tanzim edilen maz 
hatalar üzerinde merkez komis 
oynu çalıtmaktadır. 

Komisyon bonoları tanzim 
ile metgul olmaktadır. Birinci 
tertip bonolar yakında gelerek 
tevziata batlanacaktır. 

Vilayet bahçesi 
Vilayet dairesinin arkasın

daki bahçe bu sene k11men tan 
zim edilmiıü. Büyük bir havu
zu olan bu bahçede yazın öğle 
:unnanları memurlann istira
hatleri için kanapeler de kona
cakbr. Bahçenin ilkbaharda iyi 
bir tekilde olmuı için ıimdi
den tanzimine batlanmııtır . 

Bahçenin tanzimine vilayet 
daire müdürü bakmaktadır. 

Maaı hazırlığı 
Maaı hazırlıklarına devam 

edilmektedir. Eytam, eramil 
mütekaidin maaılanmn munta 
zam 9ekilde verilmesi için icap 
eden tedbirler almmııtır. 

Maqm ıureti tevziine ait 
talimatname mal müdürlükleri 
ne tamim edilmiıtir. 

Musiki teavün cemi
yetinin davası 

Yeni Türk musiki taaviin 
cemiyetinin, izaıına esnaf mu
amelesi yapılarak esnaf tqkili 
boa kaydedilmek mecburiyeti 
konduğundan ve bu cemİytıtin 
varidabnı azalttığı iddiasite 
mezkUr cemiyetin vilayet aley
hine 30 bin liralık dava açtığı 
yazılmııb. 

Dün bu hususta bir muhar
ririmiz vilayette tahkikatta bu 
lunmu§tur. Muhan·irimize ıu 
izahat verilmittir: 

-"Bar, gazino gibi yerlerde 
icrayi ıan' at edenler her esnaf 
gibi mesleki cemiyetlerine kay 
dolunurlar. Bu hususta vilayet 
çe ittihaz olunan karar Dahili
ye V ekiletince taıvip edilmiı
tir. 

Vilayetin, yazıldığı gibi böy 
le bir davadan malUıı:ıab yok
tur. 

Esaıen dava mevzuu bahia 
olamaz. Çünkü idari kararlan 
ancak Şurayı devlet feıbebilir. 

Başvekilin 
Geçirdiği kaza 

Tahkikat "1rakı ikinci 
mii.t,,ntiklile oerildi 
Ba,vekil ismet Paşa Haz

retlerinin geçirdikleri kazaya 
ait tahkikat dün ikmal edilmiı 
ve evrak müddeiumumilikten 
ikinci müstantildiğe tevdi edil 
mittir. 

1,5 milyon 
Kağıt para 
Devlet bankasının bu 

paraları da 
Ankaraya gönderilecek 

Evvelki gün ıehrinıize gelen Ma
liye vekaleti muamelab naktiye u
mum müdürü Sırrı Bey dün akfllDI 
Ankaraya avdet etmiıtir. 

Sım Bey §ehrimizde Devlet Ban
kasına devrolunan paralar meselesi
le meıgul olmuıtur. 

Aldığmuz maliimata nazaran, Os
manlı bankasından Düyunu umunü. 
ye binasına nakledilmiı olan Devlet 
Bankaıma ait 1,5 milyon liralık ev
rakı nakdiyenİn Ankara'ya nakline 
bu&ün haılanacakhr. Paralann va
gon, vagon gitmesi melhuz olduğu 
gibi, hususi bir katarla &Önderilmesi 
de ihtimal dahilindedir. 

Amerika'dan mübayaa edilen üç 
milyon küsur dolarlık albn külçeler 
de bu&ünlerde Ankaraya ııönderil.,. 
cektir. 

Fransız sefiri 
Mezunen memleketinde bu

lunan Fransız sefareti müıte
tan M. Barbier ay batında la
tanbula dönecektir. 

Sefir Kont dö Şambron he
nüz Ankaradua avdet etmemit 
•• u. 

S• } A k Belediyede 
ınemacı ar n araya Et Haliçte 

Balık avı 
heyet göndeıiyorlar Komisyonu Havalann bozuklu

ğundan uskumrular 
Halice doldular lktısat Vekaletine dün bir rapor 

gönderdiler. 800 
kiloluk filim müsaadesi istiyorlar 

Şehrimiz sinemacılarının, fil~ 1 
ithali.bom tahdidinden mütevellıt 
ıikiyetleri devam etmekteclir. Bu 
,ikayetlerden bir kıomı da foto afiş
lerine ve plaklara dairdir. Sinemacı
lar, foto afiılerini gümrükten çıka· 
ramad.klarıru, ve bur filmlerin ses 
verici kı.,,mı plak üzerinde olduğun. 
dan, filmler çıkarıldığı halde idhali 
memnu olan plakların gümrükt" kal 
dığıru ve netice itibarile bu filmleri 
göstermek kabil olaruadtğmı söyle
mektedirler. 

Öğrendiğimize ııöre tehrimizde 
birinci struftan 8 sinema vardır. Bun 
lar haftada bir program değiıtirmek 
tedirler. Bir hafta zarfında gösteri
len filmlerin adedi 32 ve sıkletleri 
800 kilodur. Halbuki son idh.Jat ka
rarnamesi mucibince ancak 284 kilo 
üzerinden 7 fılmin idhaline müsasde 
edilmittir. Sinemacılar, asgari ihti
ya;lan olan 32 filmin idhaline mÜsa· 
adc talebinde bulunmak üzere An
karaya yeniden bir heyet gönderme
ğe karar vermiılerdir. Heyet, Fahir 
Beyin riyasetinde üç sinemacıdan 
mürekkeptir. Sinemacılar diğer ta
raftan bir rapor hazırlayarak lktısat 
yek5Jetine göndermitlercfır. Raporun 
bir sureti de Ticaret Odasına yeri). 
miıtir. Sinemacıların taleplerini ha
lasa eden raporu aynen ıtetrediyo
ruz: 

~Hülrümetimizin, iclhalatm tahcJi. 
di hakkındaki son laırarmr lurk ...... 
tanının yüksek iktısacli menfaatleri 
noktai nazarından alkı,Jarruyacak ve 
takdir etmİyecek bir Türk vatandaşı 
yoktur. Karanıamenin makıat Ye he
defi ticareti tahdidi ve tazyik olma
yıp bilikis memleketin ticari muYa
zenesinİ ve nulli paramızın istikrarı
m temin ebnek olmasına ııöre bu 
karann muTaffakiyetle tatbiki yolun 
da her türlü fedakarlığa katlamnagı 
da milli bir vazife telikki ederiz. 

de ceman bir milyon lirayı müteca. 
vız bir meblağı Darülaceze aidatı, 
belediye resmi, istihlaİ< vergisi ve 
damga resmi namları albnda hazine 
ye ve belediyelere vermektedirler. 
Gene bu ticaret yü:.:ünden patron; 
fen adamı, iıçi stfatile memleket da
hilinde bine yakın aile geçirunekte
dir. Diğer taraftan bu ticaretin mes
nedi ve ıinemalann ruhu ve hayatı 
olan ıinema filmleri memleket dahi
linde yapılamadığı &ibi her günkü 
ihtiyacı peyderpey tedarik etmekte 
ve stok halinde toplamak &ayn müm 
kün bulunmaktadır. 

Filmler ancak mentelerinde yapd 
dıkça getirilir ve piyasaya çıkarılır. 
lstanbuldaki sekiz birinci vizyon si
nemada bu suretle her hafta memle
bte giren sekiz filmden birer tanesi
ni irae ederek ticaretlerinİ idame e
derler. Binaenaleyh memleketimizin 
sinema piyasasının haftada sekiz pro 
ııram filmine ve aekiz programa ila
veten &Österilen terbiyeri veya ko
mik filmlere ki ayda otuz iki pro
&ram ve küçük filme ihtiyacı vardır. 
Gümrük tarife kanununun 617 inci 
maddesi lıaklmıda kararnamenin ta
yin ettiği miktar tetrinisarıinİn son 
on bet &iinü için 168 ve kinunu ev
vel ayı içinde 284 kilodan ibarettir. 

Vuati bir heaapla bir ıinema pro 
cramı için ancak 30 kilo fılm lizım
dır. Kararnamenin tayin ettiği hadle 
re ııöre on bet günde 16 ve bir ayda 
32 filme ihtiyacı olan sinema piyasa 
smı teırinisaninin on bet günü zar
fında 6 ve kanunuevvel ayrndada 9 
filmle programla tutmak lazımdır ki 
bu miktar hakiki ihtiyacın ancak 
dörtte birini tetkil etmektedir. Bn 
halin devamı sinemalann filmsiz kal 
mak snretile atalete ve ticaretten 
mahrumiyete aevkedeceği ııibi film 
idhalatı yüzünden senede yüz bin 
lirayı müteca'l'İz idhalit resmi tahsil 
eden hazinede bu suretle ha varidat 
tan mahrum laılacakbr. Sinemalan
mız tesiri bütün dünyayı saran buh
randan esasen son derece muztarip
tir. lılerimiz geçen sen~e nazaran 
en aşağı yüzde elli noksandır. 

Kararnamenİn ani olarak tatbi-

Dün de toplandı fakat 
bir karar vermedi 

Bir kaç günden beri Karade-
Belediyede mütetekkil et ko nizde Karayel fırtınası hüküm 

misyonu dün Vali ve belediye ıürmektedir. Fırtma dolayısi
reiai Muhiddin Beyin riyasetin le bazı küçük kazalar da olmuş 
de içtima etmiıtir. İçtima sa- tur. Evvelki gün Karaburun a
at 3 ten 7,5 ğa kadar devam et çıklarmda Abullulu Muıtafa 
miştir. Komisyonun dünkü İç- reisin idaresindeki odun yüklü 
timaına Tevfik Salim Pı. gene çektirmesi lıtanbula gelmekte 
İ§tirak etmittir. iken fırtmanın tesirile batmıı-

lçtimadan sonra Vali ve be br. Kaptanla birlikte 5 kitiden 
lediye reisi Muhiddin B. bir mürekkep olan tayfuı kurtarıl 
muharririmize ıu beyanatta bu mııtır. 
lunmuıtur: Fırtına dün biraz durmuı-
"- Bugünkü içtimamızda tur. Bu münuebtle dün Balık

mezbaba reıminin kesilmit hay haneye fazla mikdarda uskum
van üzerinden alınması eau iti ru gelmiftir. Dııarda havalann 
barile kabul edilmiıtir. Mubte ıert olması dolayısile Haliç'e 
lif cüssedeki hayvanlara bu res de balık hücum etmiıtir. Dün 
min adilane bir ıurette taksimi Haliçten balıkhaneye 100 ka
zaruri olduğu neticesine varıl- yık balık çıkanlmıtbr. Bir kaç 
dı. Et fiatleri mukayese edildi. gün havalarm fırtmalı olmasın 
Ezcümle toptan ve perakende dan balıkçılar balığa çıkama
et aatıılan üzerinde tetkikat mıtlardır. Bu yüzden balık fi. 
yapıldı. Bazı neticelere vardık. atleri artmııbr. 

Fakat bu buauata gelecek Dün uskumru dükkinlarda o 
cumartesi günkü içtimamızda tuz kuruta ıablmıfbr. Dün çı
bazı karalar vereceğiz • ., kan balıklardan bir mikdan da 

Aldığımız malUıı:ıata naza- taze olarak Bulgariıtana ve Yu 
ran et iti ıubata kadar uzanıı- ,..~,..;•tA"" ,,.vı.-,.,nm;•tir. 
yacak hir iki içtima sonra kat'i . . . 
neticeye vanlacaktır. 1 ışçıııgı ue pex aıa yapuabılece 

S k ki t · d k ğinde ısrar ediyordu. Dün bu 
O a an amır e ece hususta kendiıile temaı ettiği-

grup miz belediye erkiıımdan bir 
lıtanbulun bütün aokalannı :ıat demiı§tir ki: 

yeniden ve asri bir tekilde in- - Vuıf Beyin bahsdtiği 
ta için belediyeye müracaat e- tartname mevcut münakasa ve 
den ecnebi grupun teklifleri müzayede kanunlarına göre ya 
hey'eti fenniyece muvafık ııö- pılımıtır. Şartnamedeki 250 
rülmüıtür. Grup parasını 10 bin lira teminat akçesi alınma
ıene zarfında müıavi taksitler- 11 gene kanun iktizaaıdır. Bi:ı 
le alacaktır. Bu teklif Şehir bir teY yapmıı değiliz. Şartna
mecliainin tasvibine arzolun- meye aynen riayet etmek ıar-
muftur. tile intaata ecnebi Yeya yerli 

G • k"" " ·· " • her hangi bir grup talip olabi-
azı oprusunun ınşası lir. lnıaata talip olacak yerli 

meselesi grup ta 250 bin lira teminat 
lıtanbul meb'uau Vasıf 8. akçesini vermek mecburiyetin

dünkü gazetelerden birine be- dedir. Bu, bir kanun iktizaaı
yanatta bulunarakGaziköprüsü du. Y okaa yerli gruplara çıka
nün Türk sermayesi ve Türk nlmıı bir mütkülat değildir. 

Yalnız bıı kararnamenin ıuhei ti
ca.-etimize kartı ihdas ettiği yeni va
ziyeti deJaleti aliY)'<!lmle adil hükü
metiınizin nazarı itılaına arzetmek 
istiyoruz. Müstağniİ anolduğu üze
re sinema ve film itleri memleketi. 
mizde henüz baılangıç halindedir ve 
memleketimizin umumi ticattti ma
ncehesinde çok küçük bir mevki iı
gal etmektedir. Bu ticaretin memle
ketimizde en büyük faaliyet sahaai 
lstanhul ıehridir. Sinemalarımıztn 
mUhtaç olduklan bütün filmler mem 
leketimize bu ıehirden girdiği gılıi 
ilk Ye mühim piyasalannrda bu ıehir 
de balmaktad:r. Memlekete latanbul 
gümrükleri va11taıile ıittn sinema 
filmlerini lstanbulda birinci defa bi
rer hafta müddetle gösteren sekiz 
büyük sinema vardır. Bnnların birin
ci olarak getirdiği bu filmler bundan 
sonra Türkiye dahilindeki adetleri 
128 kadar olduğu sayılan diğer tehir 
ve kasaba ıinemalanna dağılır, ve 
•ralarda ııösterilirler. Resmi kuyu
datla da sabit olduğu üzere bu sine
malardan yalnız lstanbuldakiler 
500,000 lira ye diğer §ehir ve kasa
halardakilerde 500,000 lira ki sene-

kinden dolayı son hafta zarfında film -------------------------
ıiz kalan yukanda arzeylediğimiz hi· 
rinci vizyon sinemalar iyi ve yeni 
fılm göstermemek yüzünden fevka
lade zarara duçar olmuılardır. Eğer 
htiyaca tekabül edecek film idhalin4! 
müsaade edilmezse mahvolacağuruz 
muhakkaktır. 

Sinemaların ayni "3manda mem
leket halkmm matbl!at kadar bir ib
tiyııcmr tatmin ettiğini de nazardan 
dur etmemek lizımdır. Esbabıı sali
feye binaen ıinemalanmızın maruz 
bulunduğu vaziyetin layik;le tetkik 
ve halrki ihtiyaç derecemizin tesbiti 
ile memlekete her ay sekiz yüz kilo 
dolu film idhaline müsaade istihsalı 
ve 1-ilnunueırvel listesinİn tadili 
mümkün olmadığı takdirde yeni 
kontenjant listelerinin tertibinde bu 
cihetin behemehal temini için ıimdi. 
den acilen hükümetimiz nezdinde 
t~ebbüste bulunulmasını istirlıam 
eyleriz efendim." 

Toprak mahsulatımız 
hakkında kararlar 

1 •••••• 

ithalatın tahdidi üzerine Vilayet 
Ziraat odası da bir içtima akdetti 

Vilayet Ziraat Odasının idhala
bn tahdidi dolayısile fevkalade bir 
içtima yapacağım yaztm§lrk. Çarşam 
ha günü ekseriyet olmadığı için ge
riye kalan bu içtima yapılmışı..,.. 

içtimada ıu kararlar vcrilmiı: ve 
lkbsat vekaletine arzedilmittir: 

1 - Ziraat Odası memleketimiz
de yerli mahsulabn himayesinİ zira· 
atim.izin terakkisi noktai nazarından 
en kuvvetli bir düstur telakki elm<k· 
tedir. Bu sebeple memlekete girmek 
le olan meyva, sebze ve koparılmıı 
çiçeklerin tahdidi hakkında Hüküme 
tin vazettiği tahdit sistemi memleke
tin ikbsadiyatı ve ziraatiınizin inki
tafı itibarile memnuniyetle kartılan
mııbr. 

Hatta ziraat Odası meyve, sebze 
ve çiçek &ibi zirai mahswabn hiç id
hal edilmemesİnİ ziraaliınizi himaye 
noktai nazarından daha muvafık &Ör 
mektedir, 

Y alna tahdit listelerinin totlciki 
stntsında gümrük tarife.inin 223 ncü 
maddesinde (sebze, çiçek her nevi 
ağaç iıbu tarifenin haıka mahallerin 
de zikrolunmıyan sair nebatat to
humlanna) taallük eden D fıkrası 
hakkmda idhalab tahdit liıtesinde 
hiç bir kayit olmaclrğından, bu fıkra
da yaz.ıh tohumlann eskisi ııibi idhal 

edileceği veya listede yazılı olmadı
ğından hiç giremiyeceği veyahut ta 
b'U fıkranın tamamen unutulduğu 
zdıabmı vermektedir. Kezalik tarife 
nin 183 üncü maddesinin C fıkrasm .. 
da yazılı (sair meyve çekirdekleri) 
yanİ tohumlan bu aylarda hiç gire
miyor. Halbuki bu çekirdeklerin çim 
lendirme mevsimi haılamıı ve mem
lekette anaç olarak fidan yetiıtir-
mekte kullanıldığı İçin ba yüzden 
bu şubei ziraabn inkitafına mim 
teşkil etmekte bulunmu,tur. Mem
leket;mizde tohum yetiıtiren tohum
culuk müesseselerinin mevcut olma. 
maıına nazaran, taze ıebze, taze mey 
va ve kopanlmrı taze çiçeklerin 
men'i idhali ne kadar muvafık ise, 
damızlık makbul evsafta tohwnluk
ların o niıbette ıerbcıtçe sirmeıini 
oda muvafık görmektedir. 

Bulgar çubakları 
Kezalik bu senelerde inkitafa bnt 

lamıt olan bağçılığın ve meyvacılık 
yerli nevilerimize uymayan aşılan 
havi Bulgaristan'dan getirilmekte o
lan asılı, köklü çubuklarla fidanlarrn 
dikilmesile yerli üzüm Ye meyva ne
vilerimizin yavat yavaı kaybolarak 
bunlann yerine Bul&ar nevilcrinin 
kaim olmasına sebep olmak gibi hiç 
te arzu edilmiyen bir netice reı-. 

Tayyare şehitleri için abide .• 
Abide Ankarada 
Opera meydanında 
Yapılacak , 

Ankarada Tayyare cemiyeti 
umumi merkezi içtima etmit
tir. Yukarıdaki resmimiz umu 
mi İçtimaı göstermektedir. 

Yandaki resim ııene Anka
rada inşa edilecek olan tayya
re §ehitleri abidesini ~öster
mektedir. Abide Ankarada O
pera meydanında yapılacaktır. 
Abidenin irtifaı 26 metredir. 
Şelile şeklinde yukardan &§ağı 
ya au dökülecektir. Sade, fakat 
tehitlerimizin mutavazı ruhla
nna yakııu bir abide olacak
tır. 

ğinden aıılı, köklü Bul&ar amıa çu
buldarmm men'i idhali Odaca mu
vafık bir tedbir telakki edilmektedir. 

Megvalar-
Meyvalara gelince, memleketimiz 

meyvalarmm AYrUpa'nm ildim ve 
toprak itibanle bazı meyvalarma 
faik olması bittetkik anlatıldığından, 
yerli meyvalanmızın ıılah ve nefa
setini artırarak ihracat kabiliyetinin 
teabitirıe kadar bariçtes yalnıs bey-

nelmilel "Pomalaii" konııresinin 928, 
929, 930 senelerinde Londra, Paris 
ve Gand tehirlerinde kabul eylediği 
meyva nevilerinden hariç kalan di. 
ğer nevilerin fidanlarmdan iclhali.bn 
men'edilmesi ve iyi nevi fidan ptir 
mek istiyenlerin Ziraat Odalarına 
müracaatle bu kor.penin intihap ey
lediği nevilerden harı&iJerinin kendi 
iklim ve topraklarımıza muvafık &e
lecejini sorup öğrendikten aonra _... 
tirmelerini Oda muvahlo ·• " 
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Telefon numarııf'arı: 

24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 aylıiı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 " 1400 " 

12 " 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti l'eçen nuıhalar 10 kurut 

ur. Gazete ve matbaaya ait iıler 
;in müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz ilanların mea'uliyetini 
. J.bul etmez. 

Bugünkü hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran bugün hava 
ekseriyetle açık geçecek, 
rüzgar mütahavvil esecek, 
hararet artacakttr. 

28-11-931 tarihinde hava 
tazyiki vasati 768, sühunet 
azami 6 asgari 2 derece i
di. 

ifELE~ 
Kaçakçılık memnu 

Hem de fİddetli memnu .. 
Lakin neyi kaçırmak memnu 
>lduğunu iyi tasrih edelim .. 
;;ünkü insanın hazan aklmı
<açıracağı geliyor ... Zaman olu 
yor ipin ucunu kaçınyor .. Ağ
ıından laf kaçıranlar da var .• 
Korkudan nereye ne kaçınlır 
ızaha lüzum yok! Fazla kaçı
ran bekrilerin de vaziyetleri 
malum! O halde kaçırmak me
nedilirken bunları istisna et
mezlerse pek rahatsız oluruz .. 
Çünkü bütün bunları kaçırma
mak elde değildir .. 

(Va-Nu) ya zaruri 
bir cevap 

Azizim Vala Bey!. 

TRAMVAYDA 

Ne hacet a Hanım ... 
Tramvay, durak yerinden 

kalkınak üzere idi. Elinde, al 
tı kadar büyük paketle, kürk
lere aanlı yaflıca bir hanım ko 
ıarak merdivene atladı. Şiş
manca olduğu için güçlükle 
yer açıp içeri aldılar. 

Biraz sonra biletçi gelmiş
ti: 

- Hanımefendi, biletiniz? 

Şiıman Hanım, soluyarak 
biletçiye elindeki paketlerden 
iki tanesini uzattı: 

- Hele tunu tutuver oğ
lum •. 

Biletçi içinden ya sabur çe
kerek paketi aldı. Fakat Ha
nım, öteki paketleri de birer bi 
rer uzatıyordu: 

- Zahmet ama, şuncağızı 
da alıver .. 

- Oldu olacak, fU paketi 
de .. 

Aksiliğe bakın ki, elleri el
divenli olduğu için bir türlü 
çantasını açamT}'ordu: 

- Hele ıu eldivenleri de 
tutuver!. Deyince biletçi kız
dı: 

- Ne hacet Hanım .. Şu bi 
let parasını da sen veriver! De 
sene •. 

Kulak misafiri 

İRTİHAL 

Mahmut Muhtar Paşa Hazretleri
nin mahtumu alileri Halil Muhtar 
Beyefendi du~ar oldukları hastalık 
tan rehayat olamayarak Leipzig'te 
irtihali dari cenan etmiş olduğun

dan ailei kederdidelerine beyanı ta

ziyet eyler ve kendilerine sabrı ce
mil ihsanını da cenabı hakdan dile
riz efendim. 
• ···--···-········-··························---
nız ne diyorsunuz: 

"Bana gelince ben kendi e
emektar kulaklanmdan mem
nunum elhamdülillah. Beş kiti 
nin ( !) ikiferden olan kulağın
dan daha doğru işitiyorlar. 

Hem de kulakları azametli ol-
ması lazım gelen musikiper
verandan beş kişinin muteber 
kulaklarından •. ,, 

Evvela itiraf ediniz ki; bah
sedilen şarkıyı ve plağı di.nle-

İnanır mısınız? Sizin Münır 
Nurettin Beyle olan münakaşa 
nız - amma aamimi söylüyo
rum - fikir adamlan arasında 
ki münasebetlerin, münakaşala 
rın ne kadar kof olduğunu gös 
termesi yüzünden beni mütees diğime, dinlemediğime, doğru 
sir etmiıti .. Hatta geçen gün luğuna, eğriliğine ve sizin ku
türkçe ıarkılann güfteleri hak laklarınızın iyi veya fena İfit
kındaki yazımın ta bat tara- tiğine dair tek kelime söyleme 
fında da bu münakaşaya karı§ diğim-· ve kimse ile kulak yarı 
mak istemediğimi onun için fına çıkmadığım için beni bu 
yazmııtım. O satırlar içinde b h k t hakkınız 
b. t k k 1. b l ki a ıe arış ırmaya 
ır e e ıme u amazıınız ; . . . . . 

size veya Münir Nurettin Beye 1 y~ktu •. Sonr~ .sızını gıbı rakik 
hak verir gibi görürsün. Benim hıs ve ıfadelı bır adamın kale
maksadım, - dedijfim gibi - minden velev ki tezyif maksadi 
bizim ıarkılarda güftenin tama le de olsa "hem de kulaklan 
men ihmal edildiğini izah et- azametli olması lazım gelen 
mektiı.. Dünkü Aktamda ziıe musikiperverandan beş kifinin,. 
kartı yazı yazdıklarını zannet-
tiğiniz bet kitiye cevap verir- sözü gibi karşısındakine etek 
ken beni de araya kanftımtıf- diye bağıran satırların çıkmasr 
sınız... Bu karıştırılmaktan na da teessüf ettim. Onun için 
müıteki değilim. Yazımı oku- dir ki; bu satırların altına im
mamış, yahut okuduktan son- zanızı yakıftıramadım .. 
ra mealini unutmuş olmanız Mütefekkir geçinen adam-
dan şikayetçiyim. Buna muka-
bil size karşı ret ve kabul sad- lar arasında kulak saklığından 
rında bir tek kelime söyleme- başka ögünülecek şey kalmadı 
miş olan bir adamı yani beni mı? .• 
o bef kişi arasına sokup bakı- FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 92 

Atıf Cemşit Bey, birkaç 
cümlede bir kere nefes alarak 
dinlenmeğe muhtaç bir hasta 
gibi kesik kesik sözüne devam 
etti: 

- Kaynanamı evime alma 
maliydım. Bütün dostlarım ba 
na bunu nasihat ettiler. Fakat 
karımı o kadar sevdim ki, Bey 
efendi, göz yaşlarına, yalvar
malarına dayanamadım. Neri
man kendi başına olsaydı, ben 
onu yola getirebilecektim. Fa
kat kaynanam, kendi ıçıne 
düttüğü çukura kızını da sürük 
ledi. Bu, önce kendi eski bil
diklerini evimize davetle başla 
dı. Bunun önüne geçebildim. 
Fakat onlar yine yolunu buldu 
lar. Derken doktor Lutfi Bey 
peyda oldu. Bu defa kaynana
mın d0stları yerine doktor Lut 
fi Bey ve onun bildikleri evi-·-· .. ..• - . . ' 

Atıf Cemşit Beyin gözleri 
kan çanağına dönmüştü. Sık 
sık nefes alarak, duraklıyarak 
anlatışı intizamsız bir kekele
me halini alıyordu. 

- Doktor Liltfi Bey de ka 
rımın aşıklarından mıdır? Ba
na birkaç kere böyle bir şüphe 
geldi. Fakat o, o kadar masu
mane inkar ediyordu ki, kendi 
kendime, "belki değildir . ., de
dim. Aldanmak, inanmamak iı 
tedim. Benim bu kendi kendi
mi inandırmak için ettiğim 
gayret te galiba onların cesare 
tini arttırdı. 

Atıf Cemfit Bey, ayağa kalk 
tı, yutkundu, masaya ellerile 
dayandı: 

- Cesaretimi mazur görü
nüz, Bey efendi, şimdi de siz
den bahsedeceğim. Sizi evimiz 
de ilk göreüğüm gün, sizin için 
.1 ·• 1 .J~·- .. ·~-- "A-... l.-

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiSANi 1931 

matbuatı ı- l._ __ T_iy_a_tr_o_,_S_i_n_e_m_a __ 1 Avrupa • 
INEMALA 

Buhran karşısında 
· ne düşünülüyor? 

lıtanbul Belediyesi 
Darülbedayi tP.m,..;ıı,..; 

Bugün Akşam 
Saat 21,30 da 

YANAR DAG 

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

ha Bedri 
Halle gecesi. 

HAROLD LLOYD 
Bütün cihana şamil muazzam 

bir iktısadi devlet! 
İkinci sözlil ve bu sene yegane görünecek 

EVELALLAH Ciban tarihi eserile şöhreti 
bir kat daha artan Mister Wels 
iktısadi tetkiklerde bulunmak 
üzere ahiren Cemahiri mütte
hidei Amerika'ya gitmiştir. 
Maruf Amerikalı muharrir Mi.s 
ter S. 1. Gulf, İngiliz müver
rihile mülakat etmek üzere 
yanına gittiği zaman onu derin 
tetkiklerine dalmış bir halde 
bulmuş, ve müverrihin ağzın· 
dan söz kapmak için epey sı
kıntı çekmiştir. Nihayet Wels 
Amerikalının muhtelif sualleri 
ne dayanamıyarak sükiitu bı
rakmış cihanşümul bir devletin 
tesisi tasavvurundan bahset
miştir. Mister Wels, Kabanel 
la ve Belami gibi meşhur ha
yalperverlere imtisal ederek 
böyle bir tasavvurda bulunma 
sı sebepler.ini izah zımnında de 
miştir ki: 

"Hayat, o derece sür'atle 
değişmeğe başlamıştır ki her 
gün husule gelen değişiklikleri 
tamamile takip etmemiz he
men imkansızdır. Birinin icat 
ları, diğerlerinin keşfiyatı ha
yatımızı cidden alt üst etmiş
tir. Değiıiklikler o derece sür
atle vaki oluyor ki etrafımızda 
ki eşyanın değişikliklerinin bi
le farkına varamıyoruz. 

Yirminci asrın başlangıcı
nı temyiz eden hassa, mesafe
lerin kısalması keyfiyetidir. 
Yüz senedenberi hem sür'at ve 
hem de yolcuların emniyeti art 
makta ve yeni yeni münaka
lat vasıtalan bulunmaktadır. 
Bu tekemmülat ve keşfiyatın 
neticeleri muazzamdır. Şimen 
diferlerin, vapur münakalatı
nm ve telgraf muhaberatının 
inkişafı sayesinde şehirler ve 
nüfus çoğalmakta, düne kadar 
insanlara vahşi olan yerler 
imar edilmekte ve sanayi mer 
kezleri dünyanın her tarafında 
inkişaf bulmaktadır. Hep bun
lar cereyan ederken hayatı 
rüzmereye olan tesirleri layı
kile anlaşılmamış ve hepsi mev 
cut şeraiti hayatiyenin iyileı
mediği tarzında telakki edil
miftir. 19 uncu asrın sonla
rında diğerlerinden daha uzak 
gören bazı kimseler, bazı mü
benir veya peygamberler an
la mıflardrr ki mesafelere çalı
nan galebe mühim hadiselerin 
baflangıcını teşkil edecek ve 
hayatımızda bir inkılap vücu
de getirecektir. İnsanların ma 
kinecilik sahasmda büyük te
rakkiyat yaptıklannı ve maki
necilik sayesinde vesaitin bay 
ret engiz bir surette arttığını 
da anlamağa başlamışlardır. 
Kavuçuk, petrol, margarin, ve 
alominyom gibi İnsan hayatı
na lüzumlu olan nice maddeler 
keşfedilmiftir. Halk bu keş fi
yatı, hayatımızın tereffühü nok 
tasından mes'ut tecelliyat 
tarzında addeylemiş ve fakat 
bu icatların ne büyük inkılap
lar intac etmekte olduklarını 
c!erketmemiştir. Halbuki bu 

kaynanam şimdi de bu genci 
mi karıma yamamak istiye
cek?., dedim. Fakat sonra sizin 
karımın romanı hakkındaki 
kayıtsızlığınızı gördüm; onun 
sizi istihfaf eder yolda sözleri
ni dinledim; o zaman inandım 
ki sizi dolaplarına çekmek iste 
mişlerse bile muvaffak olama
mışlardır. 

Ahmet Nebil, bu zavallı a
damı dinlerken, bahusus kendi 
vaziyeti hakkmdaki inanışını 
hakikatla ölçerken, adeta ken 
di kendinden utanT}'ordu. Atıf 
Cemşit Bey, dilini ağzı içine 
sıkıfamamış fazla bir uzuv gi
bi yutarcasına oynatarak de
vam etti: 

- Roman meselesinde siz
den kafi yardım göremiyecek
lerini anladılar. Reşit Beye 
musallat oldular. Dün akfam 
onlar önüne Muhteşem Nihat 
Hanıma gideceklerdi. Benim 
işim vardı. Eve geç geldim. 
Reşit Beyin bize, yemeğe gel
diğini, sonra birlikte çıktıkları 
nı öğrendim. O zaman birden 
bire kafamın içinde bir isyan 
•••r .. "JT 1(" •vn::\n=-mın p~J 1 dost 

mes'ut tecelliyat ve §ayanı 
memnuniyet icatlar sistemleri 
esasından değİftİrmiş, istihsa
latı şayanı hayret bir tarzda 
arttırmış ve insanlık iktısadi
yatına mühim surette tesir ic
ra eylemiştir. Küçük müstah
sil ve küçük tüccar, mütemadi 
yen ortadan kaybolmak ve bü
yük teşkilat karfısında ric'at 
etmeğe ba§lamıştır. Büyük es 
ki müesseseler yerine yenileri 
kaim olmuştur. Dünyanın çeh 
resi değişiyor. Bu ahvale mü
vazi olarak Bioloji yani hayat 
tan bahseden ilim ve tıp, mu· 
hayyerülukiil inkişaflara maz
har olmuştur. Ve nazari ola
rak diyebiliriz ki bugünkü 

Cumartesi ve Pazar günleri 
tenzilatlı halk gecesi. 
Yakında: ŞARLATAN 3 

perde komedi. 
AKIN. Yazan: Faruk Nafiz. --Üsküdar Hale Sinemasında 
YEDİ GÜNAHKARLAR 

GEMİSİ 
Mümessili: Brigit Helm • 

imi 

~ULGAR OPERET 
HEYETİ 

(Fransız Tiyatrosunda) 
Bugün mali= saat 16 da: 

HAREM ESRARI 
Müzik: Valentinoff - Prima Don
na: Mimi Balkanska. 

Fevkalade gülilnçlü ve kahkahalı filminde, diğer 
etti:\-i filimlerderı daha iyi ovnayo•. 

.. ...... ~. ;;-· ·. ~ . . 

L>enızin derınlıklerinde banriyelılerin iztırapları 

Esrarengiz Tahtelbahir 

.l:Su akşam M A J 1 K sinemasında 
JOHNE G1LBERT 

RENEE ADORE ve ELEONOR BOARDMAN ile birlikte (Leon 
Tolstoi) nin meşhur e!lCrinden muktebes 

c A N L 1 C E S E T günde insan, hayatiyet kuvve- Akşam saat 21 de: 
ti yaşamasına müsaade ettiği KONTES MARİÇA filminde 
müddetçe, geçmiş asırlar ci- Prima Dorına: Mimi Balkanska Canlı Ceset Müthiş bir aşk ve fedakarlık dramıdır. 
haletinin yıg" dıg" 1 sefalet, dü- Canlı Ceset Aşkları ve şarkılari1c bütün romantik Rusyadır. Tenor: Yvan Çaçef 
Şünce ve ag· ırlıg" a katlanmaksı Canlı Ceset Aynı eserde birleşmiş üç büyük isimdir: Leon 

Orkestrası: 21 kişi. 
zın yaşayabiliyor. Bunu bilna 1 Tolstoi, J ohn Gilbert ve Fred Niblo. 

zariye söylüyoruz. Çünkü hep l ifi'l;o;;;i;o;;;i~&ı;;;;;;;;;i! .. m!!iil!l!i!!!!!!5!11E;;;;;;jll :•::::::::::y:;e:r:le:r:in:i:z:i:te:d:a:Ti:k:ed::in::iz:.:T::ele::fo:n::B:.:0:.:56::0.:::::::::.;n 
bunlar insanlar için mümkün- Doktor 

1 
" 

dür. Fakat henüz tahakkuk et Rusçuklu Hakla 1 KANUNUEVEL SALI AKSAMI 
memiştir. Türkiye sinema il.leminde en büyük sinema hadisesi: 

Harp tehdidi insanların baş Beyoğlu, İstiklal cad-
ları üzerinde durdukça ihtiyaç desi Büyük Parmak ka- MELEK ve ELHAMRA 
lar, yoksulluklar ve iktısadi pu, Afrika hanına bitişik 
müşkülat beşerin mukadderatı Apartıman No 21.- Tel: sinemaların<la ilk Türkçe sözlü ve kısmen Rumca ve Arapça konupn 

gibi devam edecektir. Harp 
1 
Beyoğlu 2797. ~ ı• s T A N B u L 

tehdidi, mevzuu bahsettiği- Saat: 14 - 18. 
miz keşfiyat ve ihtiraatın bize 

~=;~:ı~e;~; h~~:~.i:t:=k :;::::-::::;:-:;~::·~~--! Sokaklarında 
ettirıneğe müsaade etmiyor. 
Eski an'anelerden kurtulama- Toprak umumun malı olacak 
dık. ve onu işletecek olanlara bıra-

Bugünkü nakliye vasıtalan kılacaktır. Merkezi bir kredi 
müessesi herkesin ihtiyaçları

na göre sureti adilanede kredi 
açacaktır. Herkesin saiyinden 
elde edilecek kazancı dilediği 

tarzda kullanabilecektir. Şim
diye kadar insanların iktındi 

hayatına hükümıüren şahsi ar 
zu ve şahsi kazanç teşebbüsü 
yerine menfaati ammenin ika 
mesi için müşterek arzu ve 
müşterek teşebbüs vücutbula
caktır. İstihsal ve istihlaki 
muhtelif şahısların arzusunu 
değil müşterek arzu tanzim 
edecektir. 

milletleri biribirine yaklaflır· 
mış ve beynelınilel ticari müna 
sebetler adeta hudutları kaldır 
mıştır. Fakat feraiti ıslah ede 
ceğimize teslihata devam edil
mektedir. Artık harplere ce
vaz verilmemeli ve yeni bir ha 
yatı medeniye vücude getirme 
lidir. Tahribat ve felaketler
den başka bir gaye takip etmi 
yen harplere veda edilmelidir. 
Cihan ayn ayrı her memleke
tin harp kuvvetlerini çoğalt
mağa değil ve fakat bütün ar 
zın istihsal kuvvetlerinin tez
yidini istihdaf eyliyen bir tek 
arzudan, tek bir siyasetten 
idare edilmelidir. Demek isti
yorum ki dünyayı tek bir ik- Mister (Welı) cihanın böy 
tısadi ve içtimai siyaset idare le muazzam bir iktısadi teşki
etmelidir. Esas, sulhun yega- lata mazhar olması imkansız 
ne ramini olan umumi iktısadi olduğunu söyliyen Amerikalı 
iştirak mesaisi olmalıdır. Çün- muhatabına demiftir ki: 
kü milletler arasındaki iktısa- - Cihan hayatı iktısadiye-

şaheserinin takdimi münasebetile 
'FEVKALADE MÜSAMERE 

Bütün yerler numaralı.dır. Gişeleroeki tehacüm dolayısile yerlerin 
evciden tedarik edilmesi mercudur. 

BATAKHANE ÇIÇEGI 
Filmin<l.e Paris'in büyük eğlencelerini, güzel kadınlarını, gece batak 
hanelerini, Monmartre apaşlarını tomaşa etmek üzre herkes kemali 

tehalükle herkes 

A s R i s t N E M A y A 
koşuyor.Şayanı alaka olan hu şaheser MARGARET LİVİNGSTONE 

ve DON ALVARDO tarafından tıemsil edilmektedir. 
Bugün saat 16,30 da ve suvarede zengin varyete nurneroları 

.. 
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Bugün 

MELEK 
Sinemasında 
JEANETTE 

MAC~DONALD 

Aşka Susamış 

Elhamra sinemasında 

LUPE VELEZ 
Tolstoi'nin Basübadelmevt 

, eserinden muktebes 

VOLGA 
SAHiLLERiNDE di tezatlar sulhu ihlal eder . ., sının cihanşümul bir tarzda 

Mister Wels'in tahlil etti- tanzimi projesi, bundan bet sözlü ve şarkılı filminde llllzlü ve şarkılı filminde 
ği cihanşümul devlet, bilhas- sene evvel hayal ve üç sene ev Paramount halihazır dünya havadislerile sesli varyeteler. 

sa milletlerin iktısadi iştir.ak vel pek cür'etkarane tasavvur 1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
mesaısıne istinat edecektır. mahiyetinde addedilınekte idi. 
Bu muazzam devlet de Bahri 1 Halbuki be, senelik plan sa- ArtıstıK s1nemasında VATAN HAll\ILck 
muhit, hava ve hayvanat u- yesinde Sovyet Rusyanın mu- U Ç U R U M 
mum için müşterek rnal olacak azzam iktısadi teşkilatı imkan 

sözlü film. 
W ARNER BAXTER ve 
MYRNA LOY tarafından. tır. İptidai maddeler hiç bir haline girdiği bugünkü günde KENARINDA 

devlet ve münferit şahıs tara- iktısadiyatın daha büyük mik
fından inhisar altına alı~a~ı- yasta organize edilmesi imkan 
yarak umum tarafından ıs tıs- d d d • • . . 

d·ı k · M·· t k ··ı sız ır emek ogru degıldır. mar e ı ece tır. uş ere mu 
kiyet şekli ve müşterek bir nak Halil Mithat 

!arını, doktor Lutfi Beyi, arka 
daşlarmı, sizi hep tereddütle 
karşıladığım, "belki de değil
dir., dediğim halde, Reşit Bey 
için en küçük bir tereddüt bile 
duymadım. "i~te bu defa mu
hakkak!., dedim. 

Ahmet Nebil, bu uzun, yo
rucu, itirafatı şaşkın şaşkın, 
ağzını açmadan dinlemişti. tık 
defa olarak sual sormak ihtiya 
cını duydu: 

- Neden? 
- Neden mi? Reşit Beyi 

ismile olsun tanırım da ondan. 
o bu alemlerde öyle platonik 
aşktan bir şey anlamıyan, her 
ıeyi maddi ölçü ile ölçen bir a 
dam olarak maıuftur. 

Kısa bir sükiit oldu. Ahmet 
Nebil, acı acı bir gülümseme 
dudaklarında donmuş olarak 
Atıf Cemşit Beye bakıyordu . 
O da yeni bir söz bekler gibi 
dalmış, duruyordu. 

Sonra birden bire, uykudan 
uyanır gibi, silkindi: 

- Ne diyecektim? Ha! Bu 
şüphe birden bire o kadar kuv 
vetli oldu ki dayanamadım, git 
tim. Nerimanın hususi çekme 

cesini zorladım. "Orada mek
tuplar buldum, iş meydana çı
kar,. diyordum. 

Ahmet Nebil, ~u ile ka
rışık bir merakla Atıf Cemşit 
Beyin yüzüne baktı: 

- Buldunuz mu? 
Atıf Cemşit Beyin düşük o 

muzları, ümitsizlikle, biraz da 
ha düştü: 

- Hayır, bulamadım. Mek 
tubu, falan yok. Yalnız roman 
müsveddelerinden, küçük ·hika 
yelerden, tiyatro eskislerinden 
başka bir şey yok. Fakat bir 
ajanda defteri buldum. 

Atıf Cemşit Bey bıkkın bir 
tavırla cebinden zarif bir ajan
da çıkardı. Bu mini mini def
terden Neriman Cemşit Hanı
mın her vakit kullandığı lavan 
ta kokusu yayılıyordu. Renkli, 
zarif bir kın içinde, avuç ıçı
ne sığacak kadar mini mini 
bir defter halinde toplanmış o 
lan bu ajanda da bazı günlerin 
altına bir takım yazılar yazıl
mıştı. Atıf Cemşit Bey bunla 
rı göstererek sözüne devam et
ti: 

- Bakın, Beyefendi, şura-

Fransızı;a sözlü film. OPERA Sinemasında 
JANET GAYNOR ve CHAR· büyük muvaffakiyetle devam 
LES FARRELL tarafından. ediyor. 

........... 1 .......................... -

da bir söz: "R. öğleye gele
cek!., .bu R. kim olabilir? Şu 
günlerde bunun Reşit Beyden 
başkası olması muhtemel de
ğil, bildiğimiz için de adı R ile 
baflıyan başka kimse de yok. 
"Bundan ne çıkar?,, Diyeceksi 
niz, değil mi? Bir §ey çıkmaz, 
ama Neriman Bana Reşit Be
yin bizde bir öğle yemeği ye
diğini hiç söylememişti. Hay
di karar verildiği zaman bana 
haber vermeğe vakit bulmamış 
olsun. Fakat sonra? ... Sonra 
da söylemedi. Hepsi bu kadar 
değil. Şimdi şuraya bakınız: 

Atıf Cemşit Bey bir iki ka
ğıt çevirerek defterin başka bir 
sahifesini gösterdi! 

- Bakın, bu artık bir itiraf 
gibi, değil mi? 

Ahmet Nebil, Atıf Cemşit 
Beyin titrek, kuru parmaklari· 
le gösterdiği satırlara baktı. 
Bu sahife şu haldeydi: 

R.'imle birlikte yemek, 1 
suflarege 

R.'in seni çok seviyor! 

İki yazı, belli bır surette 

birbirinden ayrı idi. tık satır· 
daki yazı, evvelce görülenlerin 
ayni idi. Atıf Cemıit Bey, tit
riyen parmağını üstüne koya
rak: 

- Nerimanın yazısı!. 
·Dedi. Öteki sat r başka, if

lek bir yaziydi. 
Ahmet Nebil, tereddüt et

meğe başladı. Şimdiye kadar 
adeta istihfafla karşıladığı A
tıf Cemşit Bey birden bire kar 
şısına merhamete layik bir za
vallı olarak çıkınıştı. Bununla 
beraber istediğini yapmağa da 
imkan yoktu. Yazı Reşit Be
yindi. Delikanlı buna karar 
vermek için yazıyı görmeğe 

bile muhtaç değildi. Kaç gün
dür geçen vak' alardan sonra 
Neriman Cemşit Hanımın Re
şit Beyle bağdaştığını anlama 
mak mümkün miydi? Fakal 
nasıl bu zavallı ezilmiş koca· 
ya: 

- Evet, bu yazı Reşit Be 
ym ..• 

(Devamı var) 



1931 

Nasıl muvaffak olabildiler? John Gilbert, İna 
Claire'i boşadı Belli başlı yıldızların çoğu, sadece talihi bekleme

miş, fakat azimleri John Gilbert te aynlıyor., Joho Gilbert'in büyük bir 
1929 senesi mayısının 9 unda, meziyeti var: Sebat •• Kaç defa 
bili esran malum olmayan şe- Greta Garboya: ve sebatları ile talihe yol açmışlardır 
rait dahilinde lna Claire ile ev- - Ben seni yumuşatırım de 

Mesela /ean Harlow müvellakiyetini saçlarının acaip 
renğine medyündur. 
• 

Sinema aleminde dört bet 
1 hldız istisna edilirse, denebilir 
1 ki diğerleri bugünkü mevkie 

telmek için çok mahrumiyet
:ere ve mihnetlere katlanmıf· 
ardır . 

Constance Bennett, Ruth 
Chatterto, Norma Shearer, 
~loria Swanson, Marlene Diet 
tıch bir günün içinde sihirli 
bir ııışla parlamış değildirler. 

Bugün "daima mükemmel,, 
~ddedilen ve geçenlerde yıldız 
lar arasında kraliçe intihap e
dilen Ruth Chatterton on yedi 
}'e.şıda iken annesi ile kendisi
ili beslemek için, her gün yo
rulmaksızın sinema emperezar 

ı 

r 

yosuna uğradığım unutmamı§· 
tır. Her defasıda da "bugün 
bir §ey yok!", "pek ili yarın 
tekrar uğrarım,, muhaveresi
nin geçtiği bugünler ne kadar 
çoktur. Ruth Chatterton'un 
sahnede de bir şey bildiği yok
tu. Hakikaten bir şey bilmiyor 
du, fakat bir artist olabileceği
ni hissediyordu. Nihayet Va
ıiogtonda bir küçük angajman 
bulabildi ve yavaş yavaş ismi
ni yaptı. 

Norma Shearer'in de tecrü
besi ve bilgisi yoktu. Bundan 
batka ditleri biraz' öne doğru 
çıkıktı ve hafifçe de şaşı bakı
yordu. Çarpık pacakları genç 

Frances Der 

vücudünün hatlanru bozuyor
du. 

Sinemanın büyük üstatların 
dan Griffith bir gün kendine 
demitti ki: 

- Nafile uğratıyorsunuz. 
Biliyorsunuz ki mavi gözleri
niz hiç te fotojenik değil... 

Fakat Norma rejisörleri, mu 
avinlerini, sahne vazılarını mü
temadiyen zorluyordu. Niha
yet kendisine bir film çevirtti
ler. Norma bugünkü mevkiine 
karakterinin kuvveti, sebatı ve 
hatta hileleri sayesinde yüksel 
mittir. 

Ya Gloria Swanson? Muvaf 
fakıyet senelerine tekaddüm e
den haıin, öldürücü seneleri 
unutur mu? Borç gırtlağa da
yanmıt, kazanılan para az, hal 
kın hoşuna gitmek gayesi .. 

lenmişti. Kimse Gilbert'in böy- miş. ' 
le bir karar vermiş olduğunu Fakat Greta Garbo da müs-
bilmiyordu. Bir gün lna Claire tehziyane gülümsemiş .. 
ile beraber kaçtı. Hatta gazete Sonra bir haber: John evleni 
ciler bu firarı yeni bir film için yor. Bittabi suali derhal varit 
reklim mahiyetinde addettiler. oluyor: 

Bu düiün, Joho Gilbert'in - Kiminle? Greta Garbo ile 
üçüncü düğünü idi. Olivia Bul- mi? 
well ile .evlenmiş, çok geçme- - Hayır! lna Claire ile! 
den gçeınemedikleri için ayrıl- Bu zavallı lna iki defa karı-
mıftı. !lndan sonra Leatric ile sını boşayan bir adamla kim bi 
evlendı, ~en~ çok geçmeden ay lir hangi mülahazalar tahtında 
nldı. ~kıncı talaktan sonra izdivaca razı oldu? 
Joho Gılbert Greta Garbo ile 9 1929 d 1 d"I 
devamlı bir muaşakada bulunu G mkayıds . a ev enh . .1 edr. 

d B··t·· A . enç a ın sınema mu ıtın e 
yor u. u un merikan gazete h ·· k d t d ··ı 
l · "tt"k enuz o a ar anınmış egı . 
en gı ı çe uzayan ve arkası d. y l N k B od l · b" . d" ı. a nız evyor ve r vey 
g~.mteyh7n, 

1 
yanı bır ız ıvakca sahnelerinde operet ıantözü ola 

mun e ı o mayan u muaşa a k y · d 
ile son derecede alakadar ol- ra tanınmıştı. anı sa ece 

1 d H 
, Nevyorklular onu tanıyorlar-

muş ar ı. atta kaç defa esrar d B lk. l CI . d bo · f ld "l k ı. e ı na aıre e şan-
engız sveç yı ızı ı e evlenece b" k d ld - · · h 
leri şayi oldu ve bu şayialar ?1'k. ş tı~ t ab"dın °t ugdu hıçu;ı,. er 

kz. d"ld" ı ı ar ıs ı aye te a a ıyı an 
te Aıp le '1 '· !aşabildiler. E vlerıdiler. Bala-

n aşı an şu var ki Greta d l CI . h d"" .. yın a na aıre ataya uştu-

Marlene Dietrich için "Bir 
mavi melek,. filmini çevirdi, 
ve zengin oldu derler. Halbuki 
Sternberg onu sineınaya alma 
dan evvel, Marlene küçük bir ' 
tiyatroda kocasının yetişmeyen 
kazancına yardım için seneler
ce çalıştı. Aile yuvasına ve ço
cuğuna baktı. Küçücük çocuğu 
nu bırakıp çalışmağa mecbur 
kalan kadının halini tasavvur 
etmek güç değildir . 

/ohn Gilbert 

ğünü anladı. Fakat yuvayı boz
mamk için, kocasının mizacı· 
na göre hareket ederek, müsaa 
dekar davrandı. işler bir müd
det gene iyi gitti. Nihayet bek
lenen fırtına kendini gösterdi. 
Bir gün lna Claire bavulunu al 
dığı gibi kocasını bırakıp gitti. 
Dostlar tavassut ettiler. Bu sa
yede tekrar barışıldı, fakat pek 
kısa bir zaman için ... Tekrar ay 
nldılar. Artık ayrı yaşayorlar
dı. Bu müddet zarfında gene 
dostların tavassutu ile birleme 
ler oldu. Nihayet iki sene de
vam eden kih müşterek, kah 
ayn hayattan sonra, artık ta
lak emri vaki oldu. Mahkeme 
ancak koca aleyhine talik hük 
münü verdi. Jhon Gilbert taz
minat verecek. Bu noktada A
merikan kanunları pek hatindir 
Kocadan milyonlar istenir. Ni
hayet lna Claire tazminattan 
vazgeçti. Sadece iki senelik 
masrafını istedi. Tazminat ne 
kadar mühimse, bu iki senelik 
masraf ta topluca bir yekUn 
teşkil ediyordu. Artık ayrıldı
lar. Şimdi de rivayete nazaran, 
John Gilbert maruf Meksikalı 
yıldız Lupe Velez ile evlene
cekmit. 

Bütün bunlara rağmen tali
hin de yardımı olmuyordu? 
Belki.. Fakat talih "kendi ge
len,, değildir. Ona gelmesi için 
yol açmak lazımdır. 
cdtzln . 

Yıldızların çoğu halkın ara
sında meçhul insanlardı. Kimi 
yazıhanelerde, kimi atelyeler
de çalışıyorlardı. Eğer bugün
kü mevkie geldilerse, azimle 
zekalarını birleştirerek, bin bir 
maniin, bin bir entrikanın ara 
sından sıyrılmak yolunu bul
mak suretile geldiler. 

Vakıa bunlardan bazınları
mn dans mekteplerinde veya 
küçük sahnelerde mahalli isim 
leri tanınmamış değildi. Fakat 
bazıları da tamamile karanlık
ta simalardı. Bunlar meseli bir 
güzellik müsabakasında kaze.
narak ( Clara Bow gibi), ya
hut tam zamanında Kalifomi
yada bulunarak (Aita Page, 
Sue Caroll gibi), yahut bir sah 
ne vazn ile evlenerek (Flo
rence Vidor, Dolores Del Rio 
gibi) bu karanlıktan çıktılar. 
Fakat bazıları da duvarlarına 
bir kaç artist resmi asılmıt buz 
gibi soğuk ve çıulak odaların
da açlıktan ölecek hale bile gel 
mitlerdi. (Anna Nilsson, Do
rothy gibi) .. Daha sonra Eve
lyn Brent, Betty Compson, se
nelerce nasıl manasız ve yoru
cu hizmetlerde çalışmağa mec 
bur kaldıklarını size anlatsın
lar . 

1 Sinema Haberleri 

" Jeanette Macdonald nisan 
da tekrar Parise gelecek ve 
"La veuve Joyeuse., ü çevire
cektir. 

" Amerika hükumeti yeni 
yapılan büyük Akron kabili 
sevk balo,nun bir filmde istima 
line müsı..ade etmiştir. 

4 Gloria Swanson'un ya bu 
~. ya hiç ismindeki filmi 26 

1 günde çevrilmiştir, 
1. 

lna Claire 
Garbo itıkı ile anlaşamayacağı 
nı anladığı için, izdivaca muva 
fakat etmedi. John ısrar etti, 
öteki de inat etti. Nihayet ev
lenemediler. 

Amerikalılar bu hini macera 
ları ne kadar severler bilseniz? 
içinde olaın da, dıtandan sey
reden de •••• 

Tahammül 
Bir aile babası dostlarından 

birine anlatıyor; 
- Doğrusu bizde herkes 

çalıııyor. Kanın jimnastik ya 
pıyor. Kızım İngilizce öğreni 
yor.. Büyük oğlum saksofone 
çalıııyor. iki küçükler de boks 
yapıyorlar. 

- Ya siz ne yapıyorsunuz? 
- Ben de hiç ses çıkarma-

dan bütün bunlara tahammül 
etmeği öğreniyorum . 

•• Bir gece baskını ,, nda Annabeua 

Limanda 

Uğursuz 
Şamandıra 

iki vapur Türkiye 
vapuruna çarptılar 
Evvelki gün Fındıklı önle-

rinde iki gemi çarpışmıştır. Ka 
radenizden gelmekte olan buğ· 
day yüklü İtalyan bandıralı 
Lora vapuru Fındıklı önünde 
demirli bulunan Türkiye vapu
runun üstüne düşmüş, maama
fih çarpışma hafif olmuştur. i
ki vapur da hafifçe zedelenmit· 
!erdir. Türkiye vapuru dün bir 
kaza daha atlatmıttır. Kare.de
nizden gelmekte olan Yunan 
bandıralı Despina vapuru Fın
dıklı önlerine gelerek Türkiye 
vapurunun yanında demir at
mııtır. Gemi suların tesN-ile 
Türkiye vapurunun üzerine 
düşmüş ve müsademe neticesin 
de Yunan vapurunun arka ta
rafı ezilmiştir. Ezilen yer su 
kesiminden yukarı olduğu için 
bir tehlike yoktur. 

Poliste 

Sirkecide bir cerh 
Sirkecide bir birahane-

de sabıkalı Kürt Musa 
arkadaşlarile rakı içerken kav
ga çıkmıştır. Bunun üzerine 
gazino sahibi "polis,, diye ba
ğırmağa başla~ıştır. Bu aıra· 
da oradan. geçmekte bulunan 
sivil polis Şefik Efendi gazino 
ya koşarak kavgayı durdurınut 
ve vak'aya sebebiyet veren 
Kürt Musa'yı karakola götür
mek istemiş, fakat Musa git
mek istemiyerek bıçakla Şefik 
Efendiyi kolundan kyaralamıt· 
tır. Bundan sonra da kaçmağa 
baılamışsa da yetişen diğer po 
!isler tarafından yakalanmış-

tır. 

Kömür gazı 
Cihangirde Günet apartıma 

nında oturan bekçi Ali oğlu 
Mustafa ile İbrahim oğlu Ka
mil zemin kattaki odada mi
den kömürü yakmışlar ve yat
mışlardır. Bir müddet sonra 
bunlar uyandırıldıkları zaman, 
kömür gazından fena halde mü 
teeuir oldukları görülmüş, her 
ikisi de Beyoğlu hastanesine 
yatırılmışlardır. 

Ken<li cepleri g .~ 
Galatada sabıkalı Neşet ev

velki gün tramvayda ahalinin 
ceplerini karıştırırken, ikinci 
ıube sivil memuru Fadıl Bey 
tarafından görülmüş ve yaka
lanmıştır. Neşet bu vaziyette 
derhal, tavrını değiştirmiı ve 
masum bir adam rolü takına
rak, ikinci ıube memuruna ha
karette bulunmağa ve kaçmak 
için fırsak aramağa başlamıt· 
tır. Bu esnda aerıni polisler ye 
tiıerek yankesiciyi yaklamışlar 
dır. 

Çocuğa dayak 
Evvelki gün Bebek sakinle

rinden ressam Alieddin Efen 
dinin on yaşındaki ojtlu Feri
dun'u aynı mahalle sakinlerin
den İbrahim dövmüş ve başın
dan yaralamıştır. Vak'ayı du
yan zabıta tahkikata baılamıı· 
tır. 

Polise hakaret 
Galatada halkın gelip geç

mesine mani olacak derecede 
yolu kaplıyan şol"ôr Ahmet E
fendiye polis Ömer Efendi ara 
basını yoldan çekmesini tenbih 
etmiş, ıoför i•e Ömer efendiyi 
darp ve tahkir etmeye başlamıı 
tır. Bunu gören diğer polisler 
koşarak şoför Ahemt Efendiyi 
yakalamıılardır. 

Ahırkapı cinayeti 
Bundan bir müddet evvel 

Ahırkapıda bir ceset bulun 
muş, cinayet eseri olduğu anla 
şılmış ve katili ile cesedin hü
viyetinin tahkikine başlanmış
tı. 

Yapılan tahkikat neticsein
de maktulün 18 yaşında Rize
li Şevket olduğu anlaşılmış, 
katili olan Kudret motörü tay
falarından Hasan çavuş ta ya
kalanmıştı. Hasan çavuş cina
yeti külliyen inkar etmektedir. 
Fakat polis bu cinayetin Ha
san çavuş tarafından kıskanç· 
lıkla ika edildiğini tesbit etmiş 
ve deli.il toplamıştır. 

Dün Hasan çavuş evrakile 

r 
birlikte müddeiumumiliğe tev
di edilmiştir. 

Küçük Haberler 

Himayei etfal cemiyetinin 
kışlık balosu 7 kanunusani per 
şembe günü akşamı Maksim
barda verilecektir. Heh'eti ter
tibiye balonun keçen seneden 
daha iyi olmasına çalışmakta
dır. 

"" Kadastro hey'etleri reıaı 
Rüştü ve azadan Sıtkı Beyler 
tapu ve kdastro müdüriyeti U· 

mumiyesi tarafından davet edil 
mişlerdir. Rüştü ve Sıtkı Bey
ler bir hafta Ankarada kaldık· 
tan sonra tekrar avdet edecek
lerdir. 

" Hililrahmer cen1iyeti bu 
sene de 2500 fakir talebenin ia
şesine karar vermişti. Bu kara 
rın dünden itibaren tatbikine 
başlanmıştır. 

Tevfik Kamil Bey 
dün geldi 

Sofya sefiri Kamil Bey, dün 
kil trenle Sofyadan şehrimize 
gelmit ve bazı sefaretler erka
nı ile dostları tarafından kartı· 
lanmıttır. 

Tevfik Kamil Bey ayın birin 
de lstanbula muvasalatı bekle
nen Bulgar Başvekili M. Muşa 
nofu hudutta istikbal ederek 
beraberce Ankaraya gelecektir. 

Tevfik Kamil Bey, dün Be
şiktaştaki evinde istirahat et
miştir. 

Köprü altındaki seyyar 
esnaf 

Eminönü kaymakamlığı 
dün sabah Köprü altını ani bir 
surette teftiş ettirmiştir. Son 
zamanlarda köprü altında ge
ne bazı seyyar esnaf adeta dük 
kin manzarasını andıran sergi
ler açmışlardır. Bu şekil bil has 
sa sabah ve akşamlan halkın 
fazla geçtiği saatlerde müruru 
umumu sektedar etmektedir. 
Bu sergiler kaldırılmış ve &a· 

hiplerinden ceza kesilmiştir. 

Sabık Hidiv 
Dün ge•di 

Bir müddetten beri Avrupa'da 
bulunan sabık Mısır Hidivi Abbas 
Hilmi Paşa dünkü ekspresle şehri
mize gelmiştir. 

Abbaı Hilmi Paşa iıtaıyonda ıa. 
nıdığı zevat tarafından karşılanmış· 
tır. 

Tayyare kulübü 
Tayyareciler klübü ünvanı "Türlı 

Acro Klüp" olarak teıcil edilmiştir. -
Y avedut ocağı yeni 

idare heyeti 
C. H. F ırkaaı Eyip nahiyesi Ya· 

vedut Ocağı idare heyeti intihabı 
yapılmıştır. 

Yeni idare heyeti Necati, Meh
met, ~rif, Refik ve Aımı Beylerd
mürekkeptir. ----Boks teşvik 

müsabakaları 
ISTANBUL, 28 A.A. - Bokı 

heyetinden tebliğ olunmu9tur: 
Mıntaka Bokı heyetinin tertip el 

miı olduğu Boks teıvik muaabakaJa. 
rmın ikincisi 4/ 12/ 931 tarihinde Bt 
ıiktaş klübünde İcra edilecektir. 

Mıntakamıza mensup amatörlerin 
müsabakalara ittirak etmek Üzere 
2/ 12/ 931 çartamba ııünü aktamını 
kadar Eminönü Rıhton hanında 9 
numarada mıntaka Bola heyetine 
tahriren müracaatla kayıt olmaları 
ve müsabaka günü tartılmak üzere 
saat 12 ye kadar Beıiktaş klübünde 
hazır bulunmaları tebliğ olunur. __ ._ 

Fakir çocuklar için 
verilecek müsamere 
Fakir çocuklara yardım için 

teşekkül eden komite ilk mü
samerenin Vali konağında ve
rilmesini kararlaştırmıştır. Mü 
samereye bir çok zengin ve ki· 
bar zevat davet edilecek ve bir 
piyango da tertip edilecektir. 

Müsamere kanunuevvel için· 
de verilecektir. Bu hususta ha
zırlıklara başlanmıştır. 

lstanbul erkek muallim 
mektebinde konferans 

İstanbul erkek muallim mek 
tehi senelik konferanslarına de. 
vam etmektedir. T etrinisani
nin 29 uncu bugünkü pazar gü 
nü ak9amı saat sekizde mekte· 
bin konferans salonunda mual
lim mektepleri pedagoji mual
limi Sadrettin Celil Bey tara. 
fmdan (Milli terbiye mual· 
!imin rolü) hakkında bir konfo 
rans verilecektir. 

Mektep idaresi bu konferarı 
sa bütiin meslektaşları ve ar
kadaşları davet etmektedir. 

Konferansı müteakip bir de 
konser verilecektir 



• • Buhran vergısı 
Kanunu evvelde 
Başlıyor 

(Başı birinci sahifede) 
Müteakıben iktıaadi buhran 

nilli servet ve milli para· 
un kıymetinin korunması et· 
-afmda hükUınetin aldığı ve a 
acağı tedbirler hakkında söz 
ılan hatiplerin hepsi hükUme
.i bu tedbirlerden dolayı alkıt· 
amışlar ve Meclisin hükfune. 
.e azami müzaberette buluna
:ağını söylemiılerdir. 

Vaktin geçikmeaine binaen 
yarın sabah onda tekrar to~
lanmak üzere ve saat on sekiz 
>uçukta içtima& nihayet 't'eril
mi~tir. 

Baş•ekil lnnet Paşa bugü
nü köıkünde istirahatle geçır· 
diğinden meclis içtimaına itti
rak etmemişti. Sıhhi ahvali 
munnmıiyete ıayan olan aziz 
Baıvekilin yarın aabahki içti
ma& gelmesi kuvvetle muhte
meldir. Y armki içtimada bu
gün söz alan hatipler daha be
yanatta bulunacaklardır. Ma
nisa meb'usu Turıut Beyle, 
İzmit meb'uau Sım Bey bu me 
yandadır. 

lamet Paf&DJD da yann söz 
a1arak beyanatta bulunacağı 
't'e milli iktıaadı koruma ver
gisi liyihasmm müstacelen mü 
zakeresini teklif edeceği anlatı 
lıyor. Bu •erai. liyihuile bir
likte Baıvekil Büyük meclisten 
itimat talep edecektir. 

Yarın öğleye kadar olmasa 
bile, öileden sonraki cels~e 
yeni vergi li.yihuının kanum
yet kespedeceğine muhakkak 
nazarile bakılabilir. 

Maliye V ekileti bu veziyeti 
derpit ederek Defterdarbklara 
yaptığı bir tamimde kinunue't'· 
vel maaş bordrolamun tanzi
minin tebiriniı emretmiıtir. Ay 
başında yalnız tqriniaani üc
retleri tediye edilecek kinunu
enel maaşı ise yeni 't'ergi tarh 
olunmak ıuretile kinunuevve
lin haftumda tesviye oluna
caktır. 

Verai liyihuı yarın kanu
niyet keapettiği takdirde der
hal Reisicümhur Hazretlerinin 
tasdikine arz ve remıf gazete
nin pazartesi nüıhumda Def• 
redilerek salı ıünü mer'iyete 
girecektir. 

Hususi müesseselere aelin· 
ce bunlar da maaılı •e ücretli 
memurlarından bu vergiyi ka
nunuevvel aylıklarından tnkif 
edeceklerdir. 

Dahiliye vekili
nin seyahati 
(Başı ı inci sahifede) 

ri tcyleri 'birer birer anlattılar. Bun
lar hep yapılman mümkün olan ~· 
!erdir. Mardin vilayetine cenup hu· 
dudunun 350 kilometrelik kısm< 
isabet ediyor. Hududun albnda ka
çakcılıkla kurulmuı ve inkiıaf bul
muı olan Kamıtl_ı, ~~eli~~!. ~
manlı ve Resulain ırıbi büyük mus
tamerelcr Mardin vilayetinden mem 
leketin itine, Siirde, Vana, Bitliıe, 
Diyarıbekir ve Elizize kadar kaçak 
eıya ıokmaktadrrlar. Dahiliye vek_!ll 
tctkikab eıınasmda bu kaçakçılıgm 
ne gibi yollar takip ettiği~ .ve bu~ 
!arın men'i etrafında ne ırıbı tedbır 
almmau lazım ıelcliğini tetkik et
miştir. Mardinde ticaret sönınüt ve 
kacakcı köylerine intikal etmiı ıribi
di,:, Bilhaua bohçacı kadınlar kaçak 
eşyanın sablmamu teshil etmekte
dirler. Kaçağı tutan ve tutturanlara 
kanun mucibince verilmesi lazım ge
len ikramiyelerin uzun boylu mera
oime bağlı olmass faydayı tahdit et
mektedir. Onun i;:in kaçak ihbarı az
dır. Bu geçilaneğe ıebep olan kanun 
kayıtlanmn çabuk tashih ve tadiline 
teıebbüs eclilmeıi lüzumludur. 

Gümrüklerde kaçağa kartı büyük 
bir hassasiyet göstermek ve bu teş
kilatı 11k11k teftiş ye mürakaba ede
rek, yeni ıümrük teıkilabnı faydalı 
bir tekilde çalııtırmak lazımdır. Mar 
din ticareti kaçakçdıiın yüzünden 
sönmektedir. S...na mukabil Kamışlı, 
400, Amuda 150, Andiver 100, Kar
manh 150, Resulain 350, evli oldu.k
lan halde birer kaçak merkezi ol
muıtur. Hudut boyunda bu kasaba
l'"n teşkil ettiği ıerit üzerinde ya· 
ııyan Ermeniler Türk iktıoadıyat ve 
ahlıiknu tahripte müzaheretler gör
mü,lerclir. Bu havalinin altın mev
cudunun mühim bir kısmı bugün bu 
lıaçakçılann kasalanna ginniı bnlu
nuyor. Kaçakçılığa maddi ve mane
vi bütün kuvvetlerimizle kartı koy
- .. ., ·.- ~ ....... 10 --'•';'" 

Tekaüt 
Maaşları 

(Başı birinci sahifede) 
Kadıköyde birinci giıede bi

rinci gün 26.000 - 26.250 nu
mara maaş alacaktır. İkinci gİ 
tede 16.000 - 16.150 numara 
maaf alacakhr. 

Eminönünde birinci gişede 
8.001 - 8.205, ikinci gişede 
5001 - 5230 numaralar maaş 
alacakbr. 

Beyazıt tubesinde birinci gi 
tede 1-221 ve ikinci gişede 
1-232 numara maat alacaktır. 

Beyoğlu tubesinde bi.rinci 
gün 50.002 - 50.200 numara
lar Kasımpatadan 20.000 -
20.200 numaralar maaı alacak
hr. 

Beşiktatta Halk fırkası bina 
aında birinci gün 45.001 - 45 
bin 210 numaralara maat veri
lecektir. Fatihte birinci gite-
14.001 - 14.290, ikinci gişe
de 8.001 - 8.288 numaralar 
maaş alacaklardır. 

Samatyada birinci giıe bi
rinci gün 45.502 - 42.719, i
kinci gişede 29.003 - 29.267 
numaralar maat alacaklardır. 
Eyüpte 36.002 - 36.214 numa 
ralar maaı alacaktır. 

Balatta bir· kadın 
Diri diri yandı 

(Bqı birinci sahifede) 

'Jbtylu hdznın i~lnde yandılı"' 

tahkikata batlamıştır. 
2- Karagümrükte Araplar so 
kağmda da bir yanğın çıkmıt 
ve manifaturacı Veysal Efen
dinin 14 numaralı evi yanımı· 
trr. Bu evde kira ile oturan tü
tün inhisarı usta başılarmdan 
Murat Ef. dün sabah kalkarak 
sobayı yakmış 't'e zevcesini uy
kuda bırakarak iıine gitıniıtir. 
Zevcesi uyurken sobadan sıç· 
rayan kıvılcımlardan yangın 
çıkmıttır. Evin bir kısmı yan
mak suretile yangm bubnl· 
mıttır. Polis tahkikat yapmak
tadır. 

3 - E...velki gece Calatada 
kule dibinde (Leongar) apartı
manının 7 numa.ra.lı dairesinde 
soba borularmda toplanan ku. 
rumlar ateı almıtıa da it
faiye yetiterek ateşi aöndür
müıtür. 

4 - Oıküdarda evvelki gün 
Solak Sinan mahallesinde, Hür 
riyet aokağmda bir kulübede 
oturan Şerife H. mangala ye
mek tenceresini koyarak hakka 
la gitmit, o esnada mangaldan 
ııçrayaıı kıvılcımlardan kulübe 
tutuşmut ve bir kıamı yanarak 
ıöndürülmüttür. 

Vergiden istisna· 
Edilenler 

fBaşı birinci sahifede) 
barit~ memleketimizde en pahalı 
addolunan şehirlere nisbetle de hu
susi bir vaziyet arzetmektedir. 

Bu şehirde yaşama seraitinin. ve 
bilhasu mesken sılrzntısının dığer 
sehirlerimizdelı:i vaziyete yaklaşmış 
bulunacağı zamanın huf(lJüne ka
dar, bilhasu küçük maaş erbabına 
bazı ko/ay/Ilılar temin etmek u
rurldir." 

lstlıma edilenler 
Bütçe encümeni Jlylhadalı:i vel'

giden istisnaları FYle tesbit etmiş· 
tir: 

Eski tekaüt kanunile maaş alan 
mütekaitler, yetimler ve duJlar .. 

Devlet biitçesinden para alan harp 
maJ(llari, bidematz vataniye terti
bi'!:'f~!l_!!!.aaş alanlar. -----.r 

MlLLIYET PAZAR 29 TEŞRINJSANl 1931 

$.... • - " :'fi'"' ~- , ' ..... ' 

Yeni tedbirler etrafında mecliste münakaşalar oldu 
(Başı 1 inci sahifede) 

muvakkat bütçe ile Meclisin munta
zam mesai ile hazırlamak mecburi
yetinde bulunduğu ıenelik bütçe bi
ribirinin ayni değildir, dedi 

Müstakil meb'us Halil 8. (fz
mir), bütçenin marttan çok daha ev
yel Meclise tevdii lüzumunda ısrar 
etti. Dedi ki: 

- Bütçenin Devlet siyasetinin 
ayineıi olduğunu hepimiz b!liriz Biz 
de de gün olacak siyasi içtihatlar ay 
rılacak, siyasi fırk:ılar tetddrul ede
c<ktiı-. O zaman bütçenin Mecliste 
tetkik ve müzakeresi için 3 ay kafi 
ıelmiyecek, hükUmet ya muvakkat 
bütçe ile it görecek veyahut ta teı
kililb esasiye k~nununun yeniden 
tadili lüzumu hiuolunacaktır. 

Refik Şevket B. - Bu müddeti 
t~zyide lüzum yoktur, dedikten son
ra "bütçe,, kelimwne itiraz etti: 

- Bu tabir kanunu11 ahenlıini bo
zuyor. Diğer maddelere uymalıdır. 

Ve bütçe kelimeoi yerine "Muvaze 
nei umumiye,, tabirinin ikamesini
teklif etti. 

Süleyman Ssrn B. teklifin encü
mene iadeoini İıtedi. Hakkı Tarık B. 
itirazlara cevap verdi. Müzakere kii
fi ııörülerek takrirler ok~ndu. 

,.Muvazenei umumig•" 
3 Ayhk müddetin dörte ibliiğı 

hakkındaki teldil reddedildi. Bütçe 
tabiri yerine muvazenei umumiye ka 
nunu tabirinin konulmass kabul o
lundu, Ye tqkiJab ensiy'3 kanunu
IKln 95 inci maddesinin " mavazenei 
amumiye kanun li:rihasile buna bağ. 
h cedveller Medioe en az mali yılba
ımdan 3 ay ""el takdini edilir" tele 
linde tadili kabul eclildi. 

lkhsadl tHt malt oaziget 
Müteakiben iktisat ve maliye •e

Jıilleri İklİl8di Ye mali Taziyet bak
landa beyanatta lıulundular. 

Bundan - ilk oözü Gümü
tane meb'uou Hasan F ebmi B. aldı. 
Bütçe enciimeni reisi eledi ki: 

- Tedbirler nktinde almmıtbr. 
Eter bunlar yapılmazaa idi, ihracat 
fazlalsjı lııarıwncla memleket -
kul Ye ıayri menkul bütün aervetini 
verH ııene kendini kurtar-dı. Bu 
taıvip n tebcıl edilecek bir tedbir
dir. Y alma tatbikata göre tacirleri 
mutazarrır etmemeı. için antrepo ..e 
depo ücretlerini tenzil ebnelı, bir de 
ticaret mnahedeai al<tedilmiı oloun 
olmum bizden mal alnuyaa memle. 
ketlere kartı ithalab tamamen me
nedecek tedbirler almak liznndır. 

()yle ithalit yapdaııfbr ki meseli 
bir senede bazı memleketler bizden 
10 bin liralık bile mal almazken biz 
onlardan 20 milyonluk eıya &Idık. 
Bu itin elbette bir sonu ııelecekti. 
Her aullet mevcudiyetini ve elinde 
bulunan aervetini •ikaye ~ek 
maksaclile tedbirler alırken biz milli 
aervetimizin namütenahi bir tekilde 
hariee cibneaine taraftar olamayız. 
Bu devletlerle gümrük müeadelesine 
kat'iyetle ııiriımekte fayda ırörü-
riim. 

Cezri tedbirler 
Daha sonnı hükUnıetten yeni Ye

eezri tedbirler bekleriz. Milli """e
ti, milli parayı korumak için bu ıribi 
tedbirler almakta hükUmetin kafi lltl· 
lilıiyeti nrclır. Daha hatluı salahiyet 
iıteroe onu ela -..mekte bir dakika 
teahhllJ' etmiyeceğiz. (Hay, hay tes· 
leri). 

Gümrük tarüe kanununun bazı me 
Yadclını gözden geçirmek su...,tile 
daha bazı ikbsadi tedbirler almak 
mümkündür. Ve bu tadiliit zaruridir. 
Dediler ki böyle bir tadilat yapılır
sa alh ay sonra mer'iyete firer. Da
ha iyi YL Bunun bir gün ""el yap
mak tatbikab seriye çdanek demek
tir. 

Şi'/c8getler 
Bundan sonra Ahmet lhoan B. 

(Ordu), kararnamenin ve tedbirle
rin muvafık olduğunu yalnız tatbi
kattan tevellüt edecek mahzurlara 
kartı ciddi tedbirler &lınması lüzuma 
nu ileri ıürdü. Yeni verginin maaşlar 
ö""""t"intf0 frk•if: p.,fjJ"':~ n1....,:t"tY't,.1.,,., 

miye namile aldıkları mebaliğ 30 
lira ve ondan aşağı olanlar (Anka
ra §ehri için bu derece 60 liradır). 
Zirai işlerde müstahdem işçiler ve 
rençber/er, bir yere merbut olmaya
rak çalışan serbest isçiler, harcirah 
ve harcırah yevmiyelerinin tama
mile, mesken bed,,llerinin 30 liraya 
kadar olan kısmı, kanun ve nizam
larrna göre veya herhangi bir uz
vun sakatlanmasına mukabil veya
hut mahkeme lurarile verilen taz
minatlar, 

Beşbci maddedeki tadilat 
Diğer taraftan bütçe encümeni 

verginin esasındaki umumflik ve 
bütün mükellefleri mümkün merte
be sıyanen ve l:anunJ nisbetler da
hilinde alakadar etmesini istilzam 
eden Iayihadaki beşinci maddeyi ta
dil etmiş ve bu maddeyi §6yle tes
bit etmi~ir: 

'' Bu kanun mucibinu hizmet ~T
babına tarhedil~ek vergiler mül
hak ve hususi bütçelerltt belediye 
bütçesinde masarif meyanında gös
terilemez. Tediye rdilmiJ ırermaye
sinin en az nrsiz devlete ait olan 
müesseselerle sermayeye verilecek 
faiz veya temettüü ckvletin temina
tı altında bulunan bilumum mües
seseler müntesipleri için bu vergi
ye mükabil vere,,,,Jderi mebaliği u
mumi masrallarr meyanrna ithal e-

ıikayet etti. Niçin emek sarfeden 
vergi verryor da emlak sahibi olan 
lar iratçdar, eshamcılar bu mükeUe
fiy~tten maaf tutuluyor. Dedi. 

Ihsan Bey bir tehlikeden bahset
ti. ' 'Suiistimal,,. Acaba kontenjan 
qi de vagon vesika11na döner mi, be
yannameleri ura kaydına bir ıey ka 
ntır mı? 

ihtikar 

derler. Eskiden bilhassa Slvastopol ettiğimiz zamanda ııöriildü ki tah
barbinden itibaren başlıyan blfoço nün ettiğimiz miktar tahsil edileme
açığınz ödemek için milli sermaye miıtir. Bu ilk dört ayda aldsğnmz 
akıp gitmiş bulunuyor. Şiiph<!iz hü ftridat 58 milyon liradan ibarettir. 
kemet müteyakkız davranıyor ve Bunu diğer evvelki oenelcrin her 
fırsat buldukça esaslı tedbirler alı- dört aymdan aldığm11z mebaliğ ile 
yordu. Zaten bir memleket için mu- muluıyese ettik her senenin bu dört 
vaııeneli bir iktisat, ahlak ve mane- aylığının üçle darbından huıule ıe· 
viyat en mühim bir hazinedir. Her len yekunun sene nihayetinde tahsil 
bükiimetin ilk vazifesi iktısadi mu- edilip edilemediğini tetkik ettik. 
vaumeyi tesis etmek, ahlak ve ma- Yapbğmuz mukayese 1930, 929, 

Mütealu"ben Ahmet lhoan B., lı- neviyat kuvvetini muhafaza etmek- 928, 927 oenelerine aittir. 
tanbulda ihtikinn bat gösterdiğine tir. Cü.mhuriyet bük(lmeti de bu Her senenin ilk dört ayında tah
iıaret etti. ihtikara mani olınalc J>e.. hususta iktisadi vaziyete müteyak- sil ettiğimiz rakamlannı arzedece
lediyelere düıer. lstanbulda belediye /rzz olarak bakmakta iken 1931 sa- ğİm. 1927 ıenesinin ilk dört ayında 
var mı Orasını bilemem. Fakat her nesinin dokuz aylz.lı: ithalat ve ibra- 66 milyon 784 bin lira, 928 oenesi-
balde bir ıey vardır. cat bi/§nçosunu balı:ikaten endiŞ<J nin ilk dört ayında 72 milyon 989 

Dedi. edile"".lı: bir vaziyette buldu. bin lira, 929 ıenes.inin ilk dört aym-
Ordu meb'uou kaçakçddı: meselesi 930 senesinin doku:. aylı.lı: idbal§tı da 78 milyon 808 bin lira, 1930 ae-

ne de temas ettikten ıonra sözünü nesinin ilk dört ayında 64 milyon 105 milyon tutarken buna karşı 
fÖyle bitirdi.. 1931 senesinin 9 aylık ithalatı 100 137 bin lira, bulunduğıımwı ıenenin 

- Siyasi ve ikbsadi inlolibunızm · l L ilk dört ayında 58 milyon 126 bin milyon g6steriyor lı:i aradak.i ar .. 
oturacağı büyük temel ilrtısadi inkı- lira tahsil ettik. Zaten hütçemiz.i ya-yüzde d6rt-beş arasında bir tenez-
laptrr. zül ifade eder. 930 senesinin 9 ayın- parken en fena seneyi alarak ona gö 

Ahmet Ihsan Beyden sonra Maz- . re tahminatta lıulunmuı idik. Bura-
har Müfit Bey (Deni:ıli) kürsüyü İJ da lOO milyona ya.tın ıhracata kar- ela ela 

0 
esasa nazaran müzakeresi 

• h • b şı 931 senesinin ayni aylerz 8~ mi-
gal etti. Hüki'ımeö,cli 1 karükümetin u iyon ihracat gösteriyordu. Yani cereyan etmiıti. 
tedbirlerini tak r e ıılacb ve ila- ilk dört ayların ü~le hasılı dar-
,.. etti: ihracatta yüzde 11·18 nisbetinde bir hından bit1l olan neti~yj hiç bir oe

tenezzül gösteriyoruz. Bu böyle ha-
Başka bir tecl/Jir li üzerine bırakıldığı takdirde sene ne tutmadık yani her ıene nihaye-

d tinde alcbğuruz tahıiliit daiına b"unun _ Niçin yalmz maaşlardan " üc nihayetine kadar bu tenezzülün a- dununda kaldL 927 de ilk dört aya 
retlerden vergi ahmyor? Başka bir ba ziyade artacağı şüpbesi:.di. Di- nazaran tahıilitmuzm yekUnu 

200
, 

tedbir. Mesela bütçeniu masraf kıs- ğer taraftan gerek uafia işleri ge- 152,000 lira olmak lazım gelirken 
mmm (50) milyondan fazlaımdan rek milli müdafaa işleri için maliye 197,576,000 lira oldu. 

928 
de ilk dört 

yüzde on keoerek bütçe açsğını te- veHleti harice karşı IS milyona ya- aya nazaran 21s,96S.OOO lira olmak 
miıı etmek. Jnlıisarlann mıurahnı kzn döviz tediyesi teabhüdü altın- liznn ırelirken 204,603,000 lira oldu. 
keamek. Bunlan iratlarile mütena- da bulunuyordu. Bu hal gelecek se- 929 ela ilk dört aya Dll2&ran 236 aul
aip bir tekle koymak._ ne için daha ziyade artacak vaziyet yon lira olmak liznn ııelirken 206, 

350 liradan fazla maaşlan 350 li- gösteriyordu. Çünkil gele.:ek sene l28,000 lira oldu. Yalnız 929 aene
raya indirerek bu açığı temin kabil plançosuna dahil olacak bir kısım si:nde bir fevkalidelik vardır ki·, 

0 
da 

eleği! mi idi? Dedi •e Yttgİnİn pat- eşyamızın fı"yatz daha çok düşmüı tarife dolayıile hariçten ırelen et· 
ronlara da tetmilini iatedi. bulunacalctı. Diğer tarııftan hemtın yarun telıacümüdür. Gümrük varida-

Mubagaa '/comisgonları ber memlekette buhran mltnasebe- bnıl% pyri tabii fulalatb. Onun i
tile ithalitın aultzlmuı ve ibra-Mazhar Müfit D-, tasarruf ted- çin o oenede f..,.kaJade varidat var-~7 catın çoğahılması için tedbirler a- d denebilir 1930 • • i1Jı birleri arasında mübayaa komiıyonla rr, • aeneamm 
lınmı•tz. Biz bunlara karşı mülrabil _."_ tah ,.. nna ..ı.-'-·etle i·•-t etti." Böyle T uon ayma nazaran •wııbnuzm ye 

--
0
"'7 .-~ tedbir almaksızın duracak olursak lira lmak •• 

yüzlerce milbayaa komiıyonu bulun lıünu 192,413,000 o .. :ıum 
durmaktan İle banlann t_._,_., _._.__ fÜphesiz tliğer memleketler itlıal§.. ııelirlıen 189 milyon lira oldu. 

~ ....... - tının aultılması tedbirleri bi2im 
ılotrv olmaz 11117 Dedi. onlara olan ithalltımrzrn azaltılma- Bu YUİyet bize irae etti ki bu ae-

K açalcçılık sznı icap ettirecek, onların ihracatı neki lııii1'emizde •tahmin ettiğimiz 
- Bir ele lraçal<çddı: meaeleai var. ter/it etmeleri de memleketimizin ••ridab alamiyaaıiız. Betinci ayda 

IDJallab onan unısı da gelecektir. ithalltını artıracaktı. aldıinmz netice dördüncü ayda alds
Muhterem bir arkadaınna (Milli- Bu suretle gerek fiili sebepler, ge fmuz neticeden daha iyi çdımach, bi
yet) te yudsjı bir makalede senede ttk diğer devlet/atin ittihaz etmif li.kis fena çılı:b. 9%7 de beı ay zar
(SO) milyon olarak ıöıteriycw. SO ol oldulu tedbir/et devletin uulı bir fıncla tahoil ettiiimiz ara 82,402,000 
mıum da (25) olıun. O.....letten ve surette i'lctisadi bayata müdahale- lira ve 928 de beı ay zarfmda tahıil 
huineden ve nihayet memleketten sini /lzzm va saruri .lı:ıldı. Ve bu ettiğimiz P"l'll 91,053,000 lira, 929 
- --•--ı yatan Jıaini•d• 1 Bö. müdahalede ilk hedef olmak üzere da 96,813,000 lira ,.. 930 da ioe 80 
.-- - - ar ır er. Y· -"-on 274,000 lira ve hodundu ... ·-le bir hİyanet karımnda Büyük Mee de tediyat bl~nçomuzun tevazünil- ~:r ıs~ 
liıin asabiyet ve hassasiyetinin dere nll esas tuttu. mD2 tene icinde 71,024,000 liradır. 
ceai malümdur. Bu rakam iİk dört ay zarfında tahıi-

lhtisanı gelince bizler fedakarlık Tedbirler labn ııöıterdiği tenakus mıbetinden 
k fazla bir tenakus nisbetini göıterir. yapar en dört muhtekirin ceplerini BiJyü.lı: Meclis huzurunda geçen Bundan anl•dık ki tahmin ettiğimi:ıı 

doldurmıısma l'BZI olamayız. HükU- kanunlarla maJamu •liniz olduğu Y!lrİdab çok noksan alacağa. Bütçe 
metten ricam ıuclur: Çolaiumuzun üzere bir bsım tedbirler alınmış ile kaba! edilen masanfab icra et
çocuğumuzun .nafakasmdan k•ıilen olduğu gibi bundan bOyle de esaslı mek meeburiyetindeyİ2. Binaenaleyh 
.,....ı... muhtelrirlere yedirmesin. bir takım tedbirler derpiş ediyoruz. bana çare bulmak lizıınchr. Bu vi-

Krşıl ıkl ı alıı ve,.iş Ve bunlar peyderpey Meclisi Jliye ziyeti başka bir talmn vesaik ile de 
Son sözü E•kişehir meb'uıu E- takdim edilecektir. tetkik ettik. Acaba tahıilatımızda 

min Bey aldı. lhtikiira temas eclerelıc Bunun için vakti}e geçen fevka- gördüğümüz netice diğer naaikle 
dedi ki: ilde içtima devresinde meclisi ali- kontrol ettiğimiz zamanda ayni mi-

- Hülrümet mecbur kalırsa her nin hükfıınete vermiş olduğu saU- dir? Bizim masanfab amumiyemi
tehirde bir kooperatif açabilİI". ltha. hiyete istinaden bir kararname Mf- zİn kıomı azammı, yani ordu vem.,,.. 
labn tahdidi kifi değil. Karıılıldı ,.. rettik. O kararnamede başlıca üç kez masanfatını Yilayetlere bırakma 
lıt •erit 1iizmı. Bizden almayanlar. tedbir düşündük; bu tedbirlerin dık. DoRrudan doğruya malive veka 
dan biz de mal &lmayalım. Bir çok tatbiki dihetleri için ber tecrübe- leli merkezden idare ediyor. Vilayet
f"ylerin ithalini menetmek ihracat den çıkan neticeyi kaydederek ni- !erden sandık acığm11 muhtaç olanla 
mallarmuzı talebe ve piyasaya ııröre bayet ikmal etmek cihetini iltizam nna vardım ettik. Diğ..,. taraftan vi
hazırfamak mecburiyetindeyiz. Emin ettik. Bu suretle ı'thalat miktarını !ayetlerden fazla tahsilab olanlarm 
Bey bil8hare albndan pkiiyet etti. indirip, ihracatımızla tevazünllnü da paraoını merkeze alıyoruz. 
Fransa mahzenlerinde toplanan Te temine çalışmaktır. ikinci bir trd
bagün bütün dünya için bir mühade bir mal(Jm olduğu üzere bütçede Dört aydöda buldduğumuzk ne~~",J~
le •asıtası olmak loymetini muhafa- devlete ait hususlarda mübayaat i- dur: Biz .. rt ay a mer eze ""'""'"" 
za etmiyen bu madem niçin biz çin bir çok tahsisat konmu~ur. 1- 000 lira para aldık ve merkezden 
kıymet mikya11 olarak tamdık. Hü- darei hususiye bütçelerinde yani 53,502-000 lira para tediye ettik. 

Masanfatunızda en çok nazan dikkıiınet lıeşka bir vahidi kıyasi kabul vilayet ve belediye/ere ait bir ta- kati celbeden mesele viliiyetlere yap 
ebnelidir. .lı:ım mObayaat yekfınu da vardır_ bğımız muavenettir. Dört ay zarfm 

yatrn ki doğrudan doğ
ruJ•a mevaddı ziraiye üzerindedir. 
Tenzilatlı tarife ile olm~sıdır. Ge· 
çen seneden fazla yapılan nakliya
tın bize verdiği miktar yarrm mi
lyon liradan ibaret kalmıştır. 

Akar bası/atımız arzettiğim gibi 
tarifenin asgari tarife · olması yü
zünden ancak geçen senekinden 500 
bin lira kadar fazla olmuştur. 930 
da teşrinievvel nihayeti ne kadar al
dığımız S.972.000 liraya mukabil bu 
sene 6.461.000 lira kadar para al
dık. Bizim en işlek aylarımız bun
lardır. S,6 ay zarfrnda hiç olmazsa 
bir buçuk milyon lira para alacak
tık alamadık. 
Diğer varidatzmızda yeni kaba! 

ettiğimiz vergilerde bile noksan 
tahsilatımız vardır . O halde sene 
nihayetine kadar masrafımızı idaN 
için başka tedbirler alma.lı: zarure
tinde kaldık. iktisadi vaziyetin bi
ri ithalatı tahdit mecburiyeune i
sal eden neticesi ayni zamanda va
ridatın bir kat daba tenezzülünü 
mucip o/acalı:tir. 

lthaliitm tahdidinden doğrudan 
doğruya gümrük varidatımız az~la
cak ve bundan da varidatı umumi
yemiz tenaküs edecek demektir. 
Gümrük varidatı tenakus edecektir. 
Varidatı umumivemizi de bu tena
kusta koruma.t için ayn varidat i
kame etmek icap edecektir. Bunun 
için bir çok çareler düşündük acil 
olmak üzere meclisi aliye bir ted
bir takdim ettik. Yarrn veya obir 
gün müzakere edilecektir. ilk dü
şllndüğümüz çare bil§ İstisna maa~ 
ücret ve yevmiye ile müstabden o
lanlarrn aldıkları ücret maaş ve 
yevmiye ber ne olursa olsun almrı 
oldulıları miktar üzerinden bir lrz· 
sım vergi almakur, Kanun arzetti
ğim gibi heyeti celileye takdim e
dilmiştir. Bundan sene nihayetine 
kadar dört be§ milyon liralık bir 
varidat temin edilecektir. Diğer kı
:umların da bazı JiJzumsuz masral
lanmızdan bsıu tasarrüf edeceğiz. 
Gelecek sene bütçesinde bu l ark 
kendisini çok gösterecektir. O u
man masra/larımı~ırı hayati olmı
yanlarından fedakarlık etmek ve 
onları ı /rzsmak mecburiyetinde ka
lacağız. Başka suretle meclisi aliytt 
bu teşkilatı esasiye kanununun 95 
inci maddesi mücibince şubatta tat 
dim edilecek olan bütçeyi müteva
:.in olarak takdim etmeğe imkan 
yoktur. 

Binaenaleyh gelecek seneki büt
ç.,mizi yaparken mütevazin bir 
bütçe tııkdim etmek için hayati ol
miyan blltün masralları kzsatak büt 
çeyi fUbatta miitevs:ıin alarak tak
dim etmeğe çalışacağız.. Fakat bu 
sene nihayetine kadar olan masraf
larımızı korumak için srzettiğim 
gibi ilk tedbir olmak üzere bir ka
nun layihası takdim ettik. Kanun 
usul dairesinde müzakere edilecek
tir. 

Arl:adaşlarım vaziyet hakbnda i
zahat isterlerse yine rakamlara isti· 
naden cevap vermeğe hazırım." 

Zelzele 
NAZİLLi (Milliyet) - Bu 

gece sabaha karşı üç saniye ka· 
dar süren hafif bir zelzele ol
muştur. 

Belediyede istifalar 

Emin Bey ...., töz olaralı halluı Diğer amme müesseseleri Ye imti· da Yilayetlerden 4,l09,000 lira para 
ıztırap veren tqebbiillerden nıezha- yazlı bir takim müesseselerin ha- tahsil ettik Te yine dört ay zarfında 
halardan ıikiyet etti. Gümrük luıçak riçten yaptığı milbayaat vardır. vilayetlere 4,837 milyon lira gönder 
çılığı için bir mücadele açılacak olur Bunların hepsi b~rhalde 25-30 mi- dik. Beıinci ayda diferleri aynen l- d p H"' • 
sa bu oeferberliğin kendisine icap et iyonu geçecek bfr miktardadır. durduğu halde ,.,layetlere yaptığı- •• Y8 8 U 1 ftlft 
tiği kadar namudu eleman bulacağı Bunların alrnmasmda memleket da- mız muavenet çok fazla oldu. Tet- OIÜmÜ 

NAZİLLİ (Milliyet) - Be 
lediyede bazı istifalar başlamıı 
br, belediye meclisinin değq. 
mesi ihtimalleri mevcuttur. 

m aöliyerek iliiYe etti: bilinden. memleket mahsulatından ·ı· !erden 321 000 ı· 
rini•anide vı ayet • ıra b k • :ı - Feliketten en mes'ut biz çıka. muadil kıymette bir miktarı o e- para aldıfmuz halde vilivetlere san Artist ir pa el ıı;ne JA• 

eağız. ;yayı satanlar tarafrndan miibayaa- dık aeığı ohnRk üzere 1,562,000 lira t' rak intihar etmiş 
fkhsat vekilinin nutku smı şart koymaktır. Bu da temamen gönderdik. Vilayetlerden muhtaç o- NEVYORK., 28 A.A. - Biı 

tatbik olunduğu takdirde ihracatr- lanlanna gönderdiğİmiz para llittik- Nevyork gazetesine göre umumi 
ANKARA, 28 (Telefonla) mızı takviye edecek bir tedbir ola- çe tezayüt ediyor. Her ıene akıi idi. ııhhat nezareti Lya de Putti'nin ce-
ık ekil. M f ş ref rak neticesini gösterecektir. . 

- tııat v ı usta a e Üçüncü bir tedbir olmak üzere Henüz aene içinde bulunuyoruz. oedinin defnine ruhııat •aıııeıtdf ,.. 
B. bugün Mecliste beynelmilel de şimdiye kadar ticaret mükavele- Senenin yalnız altı ayi geçmiştir. teırih yapılmasını emretmiıtir. 
iktısadi terait ve ahval içinde si yapmamı• oldug"umuz devletlerle Şimdiye kadar tediyatzmı:n Jcredi- Bu gazete, artistin bir paket ii· 

l ' 1 1 t a•aman ı'dare •ttı·k ne yubnak ıuretile intihar etmi• ol· mem k t • • • • eti" h"" ticaret bl§nçosu arık olanlarda tı·- ere mun am • • • ' 
e e ımızm vazıy ve u , "" k t b d sonra altı ay •arlı~ du,..·nun aöylendiğini ilave. ediyor. •~ · ld ~ 1 1 caret muahedesi yaptıg"ımızda bu r a a un sn • ·~ ısu orumetın a ıgı ve üzum u gör- d k d·ı · 1• 'e ·daıa etm•k 1·~ İptida mumaileyhanm bir tavuk ke· muahede/ere bir kompanasyon JiS• 8 re ı erim Z•• 1 < u~ düğü ikhsadi ve mali tedbirler tesi ilhalunr istemektir. Bu arzetti- kanrnı g6remiyoruz. miği yuttuğu için hastahaneye yab· 

bakkınd m -h" be tt bu 1 · · nldıgı" ve bu kemi~n ha-erede bir a u ım yana a ğim üç tedbir tediye blançamuzun 1 kinci vaziyet te muvazeneı tzc.. 0 • ··~ 
lunmuı 't'e ezcümle demiştir ki.: herhalde arıg"ım kapatmak maksa- riye va:ıiyetidir. Bu da demin arka- yırtık huıule getirdiği ve bunu ka-

l • 1 h · nın zehirlenmeai takip ettiği söyle-lctı'sad; buhran in'il:Bsları itiba- dile idare edileceği için onu .lı:apa- dapmın izah ettiği veçhile a ey ı-
rile birçok manzaralar göstermekte- maifa hizmet edecektir, mizdedir. /bracatımzz ithalitımıu mittir. 
dir. Fiyat düşkünlüğü, mal bolluğu, Bunun neticesinde içinde bulnn- nazaran noksandır. Bu da harice Arkadaşını öldüren 
satı~ azlığı, if noksanı ve işsizliğin duğumuz biiyük buhrandan, çok vereceğimiz para hariçten celbede- d .. lf.. } 
günden güne artması, ilctısadl buh- sarsıntılı ve aifırhk halinde insanlık ceğimiz paradan daha lazhıdzr. o aru unun u 
ranın belJi başlı tezahur/erini ifa- iizerıne çökmüş olan buhrandan en halde dahilde fazla para bulundur- BATAVIA, 26 - Kabiredeki E· 
de eder. Maamafih son aylarda ik- az bir zararla çikabileceğimizi tah- malıyız, ki hariçten gelen emtiaya lezlıer darülfünununda talebeliği za
tzsadl buhran mali sahaya da intikal mı'n ediyoruz. Bu tedbirkri hük{l- para verebilelim. Bunun bariz bir manmda arluıdaşı Osman Seliilıı öl· 
ederek para üzerinde de tesirini met kendisine verilen salahiyete bi- misali de bizim kambiyo muamele- dürmüı olan Haa lomail nanunda 
göstermeğe ve para itibarile en sağ- naen almış olduğu için huzurunuz. mizdir. Geçen sene buogünkü günde bir Batavialı bura mahkemesince -
lam addnlunan memleketleri de sar- da arzettim. Bu hususta vaki olacak ihracatımızdan dolayi elimizde art- kiz ıene hapis cezauna mahküm edil 
srntıya uğratmıştır. BugünkiJ iktı· mütaleatınızı dinlemek istiyoruz." mzı UJJO.OQO ingiliz lirası vardı. aıİ§tİr. lkiıi de Felemenk tebeasın
sadi buhranın bundan evvelki ikti- M ı· k•l• . k Bugün buna karşı kzrk beı elan olduldan için Mııır hükümeti 
sadl buhranlara nazaran kendisi,,,, a 1ye Ve 1 lDin nut U milyon frangımııe vardır. o zaman meseleye kantmak iıt-
mahsus bir hususiyeti var. Bundan sonra Maliye Vekili Mu.. Evvelce kabul ettiğimir kanun aıİ§tİ. 

o da bu buhranda riral mshsu- lafa Abdulhalik Bey mali tedbirlere mücibince ihtiyat evral:z naktiyesin Birmanya asilerinin reisi 
lft fiyatlJ1ln da düşmüş 0lmasz Ve dair izahat Yennİf Ye ezciimle de- den satın alınıp ibracatzn tenaküs ı·dama mahkuA m oldu 
milctar itibarile büyük bir bolluk miştir ki: ettiği umanda umumi ibtiyacata 
g6stermiı olmasıdır. işte iktisadi Bütçe kabul buyurulduğu \alman sarfedilecektir. llı:i sene içindelı:i RANGOON, 26 _ Birmanya aıi 
buhranın bizi müstarip eden birin- 186,582,000 lira masraf ve 1S6,705, far.lı: yüzde ikiden ıe/yadedir. Jer reisi Sayanoa idama malıküm eda 
ci ehemmiyetli tezahürü buradadır. 000 lira varidat olarak kabul edil- Bütçede arzettiğim noksanların mittir. idam hükmü ırerek Birman-

Tedige billlncosq mişti ki bu varidabn içinde 2n400, muayyen bazı cihetlerde goze pek ya ve ııerek Hindistan Valileri tara· 
000 lira kadarı doğrudan dotruya açık olarak çarpıyor . Bütçemizde fından taıtik edildiği için Sayanoa 

Birim zruımlek~tlmiule uzun mlld teberruattan mütevellitti. Demek ki varidatı tahmin ederken şimendü- ayın 28 inde aaılacakbr. 
det tediye blilnçosu · açıkla idare hakiki varidatmuz 184,300.000 lira- ferden üç milyon küsur bin lira bir 
edilmiı olduğu için memleketimi:.- dan ibarettir. Arkacfatımm ılemin fazJai varidat alacağımızı tahmin M. Grandi AmerikadaD 
de menk{l/ kıymetlerin nekadar ek- izah ettiği iktisadi vaziyet dolayısile etmiştik. Şi'mendüfer daha çol< it- aynldl 
silmiş olduğunu hepiniz ta.i:dir bu- mali YaZİyette müteessir obnu~tuı-. Jiy~ektir demi~ik. 
yurursunuz. Hatta devlet demiryo/- Evvel& bunun aksini vergİJerirnizin Hakikatte şiınendül•r daha çok NEVYORK., 28 (A.A.) - fl?-
larz ve mi/11 bankalarrmız üç. beş tahsilabndan gördük. ı işlemiştir. Fakat biz varidat alama- Grandi, dün Avrupaya mütevec:cı• 

...... lıiıiı•iıl•lııllliıılll'lll" ifııiliilııiııilllıliMİİ&illlliilııl~liJıJJdtlı;!k:.,. _ıs~e~b~eb~·!..· -~d'.!e _ _;b~ı~ı -~n~a~lıl<I:ıi:·-___ı&elf!n hareket etmiıtir. 



3 uncu Kolordu 
ilanları 

i(.Q, ve İ inci fırkanın ~htiya
olan kuru üzüm kapalı zarl
tniinıakasaya konıınuştur. İha 

si 19/12/931 tarih cumartesi 
"nü komisyonumuzda yapıla 

'aktu. Taliplerin şartnamesi
i almak üzere ıhergün ve mü

lla.kasaya iştirak edeceklerin 
de teminat ve teklifnamelerile 
Vaktı muayyeninde komisyo
"'ımuza müracaatları. (604) 

MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRlNlSANl 1931 

~SAF'iYe Hanım 
L O N O R A Birahanesindedir. 

Her Pazartesi HAZIM Bey ta- K •• 
akşamı sanatkar rafından ara)?'OZ 

B·E R L 1 T Z,e 

BARTİN LÜKS SÜR'AT 

POSTASI 

BARTlN Vapuru 
Her PAZARTESİ günü 

saat 18 de Sirkeci ;rıhtımından 

hareketle, Ereğli, ZonguLdak, Bar
tin, Amasra, Kuruçaşile, Cide ie
kelekrine azimet ve aynt tarikle ta 
tanbula avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Sirkea Yeni 
ban No ıs. Telefon: 236-09 ve 23388. 

68X100 eb'adında bir adet 

,TAŞ ve ÇiNKO 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POSTASI 

Saadet 
Vapuru her 

Pazartesi aık
şamı on yedide Sirkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzınire azimet ve Çanaıkkaleye 
uğırayarak avdet edecektir. 

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

(4128) 1 

Yeni Açdan Lisan Kursları 
Türkçe, Fransızça, İngilizçe, İtaılyımca, Almanca, 

İspanyolca v. s. 
1 

Matbaa makinesi 
SADlK ZADE 
Biraderler vapurları 

Karadeniz postası ... * * ı 
!<: O, vr, 1 inci fırkanın bir ay 

Kayıt muamelesi başlamıştır 
TECRÜBE DERSİ MECCANENDİR / A<ıele ve ehven fiatla satılrktır. 

lık yaş sebze ihtiyacı ıpazarlıık 
ia alınacaktır.İhalesi 30-11-931 

Pazartesi günü saat 16,5 da ko
ltı.isyonumuzda yapılacaktır. 

'taliplerin şartnamesini almak 
Uzere hergün ve pazarlığa işti
tak edeceklerin de yevmi mu
ayyeninde ıkomisy;onumuza 

ll1üracaatlarr. (607) (4131) 

K.O. ve 1.ind frrkanm ra
tııazan ihtiyacı olan zerdali ve 
erik reçelinin •kapalı zarfla rnü-
1\akasası yapılacaktır. İhalesi 
19 '12/931 tarihinde cumartesi 
günü saat 14 te 'komisy-onumuz 
da yaıprlacaktır. Şartnamesni 

almak üzere hergün ve müna
kasaya iştirnk edeceklerin de 
teminat ve teklifnamelerile 1ko 
tııisyonumuza müracaatları _ 

(606) (4130) 

* * * 
Çatalca Mst. Mv. nin feshe

dilen odun mükavelesi yerine 

tnüteahhit nam ve hesabına 

475,997 <kilo odun mübayaa e

dilecektir. İhalesi 2-12-931 ta

rih ve çarşamba günü sat 15,5 

ta komisy.onumuzda yaprlacaık 
tır. Taliplerin şartnamesini al 
ınak üzere ·her gün ve pazarlı
ğa iştirak edeceklerin de yev
mi muayyeninde komisyonu
muza müracaaltarı. (605) 
(4129) 

* * * 
Asken müzey.e nakli icap e-

den topların aleni münakasa 
ile pazarlığı yapılacaktır. İ
halesi 5-12-931 cumartesi günü 
saat 16 da komisyonumuzda 
icra <kılınacaktır. Taliplerin 
şartname ve keşifnamesini gör 
meık üzere her gün ve müna
kaısaya iştirak edeceklerin de 

vakti muayyende komisyonu

muza müracaatları. (560) 
(3878) 

Askeri fabrika
lar ilanları 

BEŞ YÜZ ELLİ TON 
GAZÖÜL 

28 Teşrnisani 931 tarihinde 
kapalı zarfla münaka-sası ya
pılacak olan Beş yüz elli ton 
gazöüliin esnayı ilanmda fası
lası ibozıilduğundan bu malze
menin yine kapalı zarfla müna 
kasasI 28 Kanunuevvel 931 ta
rihinde yapılacaktır. Şartııa:
mesinde partilerin teslim müd 
detlerinde de tebeddülat ya
pılmıştır. Malfunat almak is
teyenlerin Komisyona müra
caatları il.in olunur. (4144) 

lstanbul: .1nkara 
373 - İstiklal caddesi • 373 Hacı Bayram 

Beyoğlu -addesi 

Harbiye Mektebi Levazım Mii.dürlüğünden: 
Aıskeri liseler için iıkin:ci devre edelbiyat, fiziık, F.ransızça, ta

rih-cograiya, riyaziye muallimliklerile birinci dewe için Türk
çe, tarih-coğrafya ve Gedikli hazırlama mektepleri için ilk mek 
tep muallimlerine ihtiyaç vardır. 

Kanuni şartları haiz olanların Tophanede askeri liseler mü
fettişliğine müracaatları. ( 4116). 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

~-------------------------------------------~ Haydarpaşa Limanı eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasası 12 birinci kanun 931 cumartesi günü saat 14 te idare 

mel'kezinde yapılacaktır. Tafsiliit Anikara ve Haydarpaşa idare 
veznelerinde ikişer liraya satilina:kta olan şartnamelerde yazı

lıdır. (3973) 

l lstanbuf belediyesi ilanıarı 1 
Eminönü Belediye Dairesinden: Küçükpazarda Kutucular 

ve Limoncu sokağında kain yağGI ham naıınile maruf 5, 7, 9 

No. h han maili inhidam bir vaziyette olduğundan ebniye ka

nununun (48) inci maddesi mücibince tarihi iliindan itiıbaı:aı. 
( 48) saat zarfında izalei mahZtl!I' etmedikleri talktlirde dairece 

hedmen izalei mahzur edileceği adresleri meçhul lbıılunan mü
tasarrıflarına tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olu
nur. (4141) 

Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Şehzadcbaşmda Kavalah 

sokağında ipe!k nazırı merhum Azmi Beyin muılıteriik. konak du

varının maili inhidam ve tehlikeli olmasından dolayı izalei 

mahzur ettirilmesi hissedarından eski Alipaşada 15 No. da sa
ıkine Seher hanmıa tebligat ifa edilmiş ise de diğer on bir his
sedamı ikametgalıları meçhul bulunmuş olduğundan ihbarna
me makamına kaim olmak üzere ilfuıı ıkeyfiyet olunur. (4142) 

Vesaiti nakliye resminden olan barcundan dolayı haciz al
tına alıruıp 29-11-931 pazar günü sandal bedesteninde satrlacağt 

ıan edilen Buik markalı otom-obilin 30-11-931 ıpazartesi günü 
saat 14 te satılacağı illin olımur. ( 4140) 

İstanbul Beledyesinden: Havagazı Şiritetlerince son 4 üncü 
üç aylık devre zarfında abonelere f.uruht edilecek ilıavagazmın 
beher metre miık'abı Kadıköy Gazhanesince 7,55 kuruş ve Yedi
kule gazbanesince 6,85 kuruş olarak tesbit edilmiş olduğu ahalii 
muhteremeye illin olunur. (4143). 

İstanbul Belediye Riyasetinden: Belediye zabıtası talimat
namesinin 459 uncu maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 

Alakadarının malftmu olmak üzere ilini keyfiyet olunur. 
" Derununda Allı:o1 buluru:myan şurupların Li!kör namı ve 

etiketi altında satılması memnudur." (4139} 

1 Taliple~in Sirkecide Otelciler ce
miy.eti katibine müracaatleri. Sakarya 

~ l L 1 vapuru 

1 K. evvel 

günü akşam! 17 de Sirkeci 
rıhtrmmdan hareketle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Samsun, Ordu, Gi
resun, Trabzon, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü-

lstanbul Dördüncü icra Dairesin 
den: Madam Eleni Kalfapulonun 
Aristiıdi ve zevcesi Oraniyadaki ala 
cağının temini istifası için Bakır
köyünde Cevizliktc muhasebeci Ha 
mam sokağında kiiyin mai dükkan 
iki bap ha.nedeki beşte iki hissesi 1 

otuz gün müddetle lhalei evveliye ı 
müzayedesine konularak beş yüz li
rada talibi öhdcsinde olup bu kere nye ' ye uğrayarak av
yü:ode beş zammilc ve onbeş gün det edecektir. Fazla taf
müddetle ihalei katiye müzayedesi- IJilat için Sirkeci Meyme
ne konmuştur. Bunlarında 43 cedit 

1 

ı;~t ha'.1:ı altında acenteli
o:ıumaralı hane bir basamak merıdi- gıne muracaat_ Tel. 22134. 
ven1e çift kanatlı kapudan girildik-
1ıe meımer döşemeli bir sahanlık 
üzerinde bi~ oda ve malla döşeme
li matbahdan bahçeye çıkılır, bahçe 
de diğer hane iıle müşterek bir kuyu 
vardır, ikind kata ahşap merdiven
-le çıkılır bi-r sofa üzerinde bir kilar 
bir hail caddeye nazır bk odada 
'13hnişin bulıınup zemini <;inkodır. 

hududu ber mücibi kayıttır, burada 
temamına on sekiz lira aylıkla İ-

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 
Yunan vapur şirketi 

PlRE-MARSlL YA 
için seri ve doğru posta. 

(PA TRlS II) Lüks vapuru 10 
Kfuıunuevvel perşembe günü 10 da 
Galata rıhtımından hareketle her 
smıf yoku ve eşyayı ticariye alarak 

brahim Sabri B. sakindir, bu hane- (PİRE ve MARSİLYAYA) gide-
de elektrik var.dır, 45 numaralı dük cektir. Azimet ve avdet biletlerinde 
kan elyevm haneye mü.ııkaliptir azami tenzilat. 
zemini taş döşeli ortadan camekan 
ile bölünmüş arknı matbah 
yanında bi,r hala ve bir 
oda olup keza ikiye ayrıl

mış içinde ayda dokuz lira rle du
varcı Panayot sakindir, 43 ve 45 Dll

maralı hane mai dükkanın mesabesi 
122 arşın olup her misinin ~ı
mıı kıymeti muhammenesi 2200 li
ıradır, 39 numaralı hane üç ayak 
memıer merdiven ve çift kanatlı 
kapudan girildikte kısmen mermer 
kısmen ahşap bir öl.raJık ve iki o

da, bunlar.dan biııiın.~e bir yük var, 
bir matbah bir kapu ve bir haU üç 
ayak meTdivenLe enilir iki gözlü 
bir budrum var, ahşap me<ıdivenle 

yukarı çıkı!dıkta sofa Üzerin.de iki 
oda caddeye nazır bir şelınişin bir 
hala ve merdiven başında bir do
iap işbu hane 86 arşın üzerinde 
mebni olup üç ar!jID< aralıktır bura
da da elektrik vardır temammm 
kıymeti muhammencsi 1500· liradrr, 
içinde temaı:nma 18 lira aylıkla 
Ayşe hanım sakindir, her üç ıparça
yı müştemil olan bina nim kil.r,gir
dir mezkBr mahallerin toptan beş- 'ı 
tc ikis.ine tal~p olanların kiymtti 
mııbammen.elerinin yüzde onu 1 

llishetirule pey akçesile ve 928-11830 
numara ile 17-12-931 tarihinde <Saat 
on dörtten on altıya - kadar Lıtan
bul Dördüncü İcra dairesi müzaye
de Memurluğuna muracaat etmele
ri ilan olunur. 

Umumi acentaları: Galatada Çi
nili Rıhtrm Hanında D. Anagnosto
poclo ve C. Siskidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Tali acentaları: 
Bütün sl!yabat acentalıklarıdır_ 

SEYRISEF AIN 
Merkez ac:enta: Galata Köpril ba· 

11 B. 2352. Subo A. Sirkeci Mühür-

dar ude lıaıı 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(İNEBOLU) vapunı 30 

Teşrinisani Pazartesi saat 
17 de Siııkeci Rtlıtnnmdan 
hareketle Zonguldak, lneıbo 
lu, Ayancıık., Samsun, Ünye, 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Mapavri'ye gide
cektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tire
boluya da uğrayacaktır. 

AY'VALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSiN) 1 Kanunevvel 
Salı 17 de Srikeci Rrhtı
mmdan. 

30 Teşrinisani Pazartesi 
Bandımıa Postası yapılmı
yacaktır. 

lstanbul 4 üncü icra memurlu-
mıI8 - ğundan: Temamma 690 lira kıymet 
~ ._, taktiT edilen İstanbul Uzunçarşıda 

Limanımıza muvasalatı beklenen 
VİENNA vapuru 29 Teşrinisani 

,pazar (İtalya ve Yunanistan)dan. 
Muallim Mubahat Bey tarafından - _ ~rcanda. atik, müradiyc eedi: örü 

cüler hamamı~ ve soloagında 
Tercüme edilen Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERİ 
BULMAK SAN' ATİ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiıtir. 
Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

17 atik, 14 cedit numaralı kadime.n 
tevsi intikalli bir kıta arsanın te
mamı açık arttırmaya vazedilmiş 

oLup 12-12-931 taribinıde şartnamesi 
divanhaneye talik ed~k 12 ka
nunuaaıııi 932 tarihine müsadif <ıalı 
günü saat 14 tıerı 16 ya kadar İstan
bul 4 üneü icra daineoıinde açık 
ıırttınnaile satılacaktır, arttırmaya 

ıiştira.k oçitı yü:ode yedi teminat alı-
. f mr, müterakim vergilerle, belediye 

ı· resimleri vakıf iearcsi müşteriye 

KALDEA vapuru 1 Kanunuev
vel Salı (İtalya ve Yuna:ni.stan) 
dan. 
Limanımızdan hareket edceek 

vapurlar: 
DALMATİA vapuru 29 Teşrini

sani pazar (İzmir, M;.dilli, Kandia, 
Hanya, Kalamata, Kataku.Jo, Ve
nedik, T~iestıe, Fiyome, ve Tricete) 
ye. 

KALDEA vapuru 2 Kanunuev
vel Çarşamba (Burgu, Varna,Kös
ten<:c, Sulina, Kaiaa ve İbraiLe) ye. 

Çorunt icra dairesinden: Ankara· 
da miıkim çadırcı zade Hıfz} beyin 
Çorum hukuk bikimliğine mün.

caati üzerine 19-7-931 tarihinde lf, 

!asına karar verilen çorbacı zade 
bakırcı Mahmut efendinin emval 
ve e~ya matlübati sebti dcfder ile 
~dilerek muamelesi ikmal olunmu, 
olduğur.dan icra ve iflb kanunun 
ınaddei mahsusuna tevfikan alacak 
lı olanların alacaklannı ve istihkak 
iddiasında bulunanların tarihi ilan
dan itibaren Çorumda bulunanların 
bir ay ve hariçte bulunanların iki 
ay zarfında Çorum icra dairesinde 
müteşekkil büroya müracaatla ala
caklannı kayıt ve tevsik ettirmele
ri ve bu müddetin hitamın.da id
dialarınnı mesmu olmayacağı olan 

aitti.-, haklan tapu siciUeriyle sa-

__.w.~ınıı~mmı~~-mı~ımımıııııın•ı~~-, E~~~~~F2:~::;~2 
i Milliyet Matbaası ;; ~i~~r~zi;,~~:!~::~:::.1:~ 

VİENNA va,puru 3 Kanunuevvel 
Perşembe sabah tam 10 da (Lloyd 
Elospreıı) olarak (Pire, Brendlzi, 
Venedik ve Txieı;w )ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
smm lüks vapurl.;ırına aktarma edi
lerek şimali ve ceııubi Amerika ı;. 
manlanna gitmek için tıen&ilatlı 

doğru bilet verilir. 
== , gün içinde evrakı müsbiteleriylc 

NEFİS VE SERi SORETIE ~'bildirmeleri lazımdır. Aksı halde 
_ Her nevi evrakı matbua tab'mı deruhte eder. Notere haldan ta,pu sicilleriyle sabit olma 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, yan satış bedelinin ıpaylaşmasmdan 
:: muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar hariç kalırlar alikadaranm yeni ic-

ilfuıları yapılır. Fiatlar mutedildiır_ ra ve iflAs kanununun 119 lındı 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa maddesi ahkamına göre tevfiki ha-

Telefon: 24310 _ 24318 _ 24319 reket etmeleri ve daha fazla ınalQ

~Bllllmlllfüllillll~ 
mat almak isteyeıı.lerin 930-383 do
sya nwnarasiyle memuriyetimlze 
müracaatluı i!An olunur, 

Her nevi tafsilll.t için Galatada 
Mumhane (Lloyd Triestino) eer 
acentes.ine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasaraymda eabık Seanik 
bonmarteai binasındaki yazıhanele
rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirlcedde Kırzade hanındaki ya 
zıhanesine mllraeaat ec!llmeel, Te
lefon İstanbul 236. 

1 

Dr.HORHORUNİ 1~~.~0t~m 1 Cilt ve emrazı zührevlye tedavih•nesi. Her gün sabahtan ıkşama kadar. I 
Hiç beklemediğiniz bir sırada: 

n ı n o ,,,,,_ 

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

Ah benim de bir 
kumbaram oisaydı! 

Demek fayda vermez! 

( TÜRKiYE iş BANKASI) 

100 kuruş yüzü ile kuştüyü yastık 
1stanbul'da Çak:makçılar,san.dalyacılal'da Küştüyü fabriloa.sı yüzile şilte 

12,yüzilc yorgan ıs, yağlıboya yastık 5 liraya, küştüyünün kilosu 100 ku
ruştan başlar.Kuştüyil kumaşların her rengi vardır.Ucuz satılır.Tel.2.3027. 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİÖİNDEN: 
1726 Nümerolu 'l7 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatıbilci dolayısile 
vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz Giriş ve Çrktşla.rı 

26 - 2 inci Teş .. 1931 tarihindeki vaziyq 
1 - Döviz Giriş ve Çıkışları 

19 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevcut 
evelki bakıye Fr.42.215.000 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında tah-
sil edilece!k olan Dövizler Fr. 1. 775.000 

Hafta za:ııfmda çrkan Dövizler Fr.12-059.700 
Faıılt Fr.10.284. 70t 
26 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Ban-

!kası yedindeki Dövizler yekftnu Fr-31.930.30t 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı Naktiyenin 19. 2 inci Teş. 

1931 tarihindeki bakıyesi T.L.3.498.226,31 
Ha.fta zarfında çıkan Evrakı 

Naktiye T. L. 147.187,82 
Hafta zarfında giren Evrakı Nak-

tiye T.L.1.000.000,-
Fark T.L. 852.812,18 
Ç!kaın İhtiyat Ewakı Nırktiyenin 26- 2 inci 

Teşrin 1931 tarihindeki yekfuıu T.L. 2.645.414,13 

Yıııkaroaki rakkamlar konsorsiyom kaydına mırvafı:ktrr: 
27 Eylfü 930 tarihli ve 1726 nüınerolu kanuna t.evfikan key

fiyet Maliye V.ekfileti namına tebliğ ve ilan ıolunur. 

1726 Nümerolu 27 Eylfil 1930 tarihli Kanunun tatbiki 
dolayısile vaki olan İhtiyat Evrakı Nakliye ve Döviz 

Giri§ ve Çıloşları 
26 - 2 inci Teş .. 1931 tarihindeki vaziye~ 
1 - Döviz Giriş ve Çıloşları 

19 - 2 inci Teş_ 1931 tarihinde mevcut 
evelki bakiye Fr.42.215.000 

Tahsil e<lilen yahut hafta zarfında tah-
sil edilecek olan Dövizler Fr. 1.775.000 

Hafta zartmda çı:kan Dövizler Fr.12.059.700 
Farık Fr.10.284. 700 
26 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Ban-

kası yedindeki Dövizler yekftnu Fr.31.930.30() 

2 - ihtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıbn Evrakı Naktiyenin 19 - 2 inci Teş. 

1931 tarihindeki bakiyesi. T.L.3.498.226,31 
Hafta zarlmda çikan Evrakı 

Naktiye T_ L. 147.187;82 
Hafta zarfında giren Evrakı Nak-

tiye T.L.1.000.000,-
Fark T.L. 852.812,18 
Çiokaııı. İhtiyat Ewala Naktiyenin 26- 2 inci ' 

T"'""" 1931 tarihindeki yekünu T ...-- .L. 2.645.414,13 

OSMANLI BANKASI 
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8 MiLLiYET PAZAR 29 TEŞRiNiSANi 1931 

RADYO ·RADYO 
·Her ~un Sıstem Pi aKinalar 

G ü~~lb MUSüKi 
En Son Dünıa Havadisleri 

RADYO Bir L-ks Degildir - RADYO Bir ihtiyaç 
~- Bu adresi iyi hlfzederseniz ~..ı11 

Müstefit olursunuz. 

J. MOTOLA 
TiCARETHANESi 

Galata, Haratçl 90kağı No 20-22-24 

Filhakika, her yerde fiatlara zam edildiği halde bu ticarethane es
ki fiatlannı muhafaza ediyor. 

İthalattaki tahdi.d.ata rağmen, muhterem müşteriler bu ticarethane
de kostüm, palto, gece elbiselerine mahsus en iyi kumaşlar ile kadın
lar için kostüm tayyör ve paltoluk kumaşların en mükemmel çeşitleri 
bulWlur. Fiatlar her )l'Crden daha ucuzdur. Güzel kumaş meraklılarına 
bir kere J. MOTOLA Tioarethanemni ziyaret etmelerini tavsiye ede· 
riz. Orada kııma§Jarm iyi cin11ten ve fiatlarda büyük bir fark olduğu 
a.n.la şıla.caktı r . 

.. ----•• İsim ve adrese dikkat 

~------• Bayünizden: Her vakit ' 

"G . "G · 40 F" "R uı ,, - uı ın ., - ex ,, 
Çoraplarile "Gl:.VE n iç çamaşırlarını ve büyük Fransız 

marka GASTON VERDIE . 1< a d 1 n çorap1arın ı 
isteyiniz. 

~afiınü~a~iller Tat~iri · Kı1111et 
oınisJonu BiJasetin~en: 

Palyaço daima genç 
kalmak sırrını size 
şöyle anlatıyor. 

Benim Gençlik Esrarım 

"M~NO -EXTBi,, 
Tıraş bıçağındadır. 

Bu bıçak kadar yüzü tahriş etmek
sizin derin traş eden başka bir 

bıçak daha bulamadım. 
Toptan satı ş mahalli; lstınbul, Ketenciler caddesi ilacı Hüseyin Zade 

Ali Asgar, Yusuf Ziya, Spiro Giukas, Nesim Niyego. 
l'ürk1

" r:nıı·nı : ı rı·nr., I ~ı · Pl,T<: R P(Rf~f\'AN. G1J .. r:1 Kiirkc i iha•:ı J f~rı ,.n .+ ' l \lt"'' ı B '•'İ!''' 11 .~ 

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

gazeteler için bilumum resmi daireler 
iianlarını kabul eder 

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

ÖKSÜRÜK $URUBU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilfi.çtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189 

Her eczanede bulunur. 

TERM~JEN 

ıstan~ul Evkal Mü~ürlülün~en: 
iki sene müddet!e icar için 
Müzayedeye vazolunacak emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü V akrl Hanın zemin katında 8 ve 
14 - 4 ve \4 - 7 No. mağazalar. 

2- Hanın zemininde ı No. depo (dipten iıkinci direğe kadar) 
3 - Hanın asma katında 2, ı2, ı4, ı6, 3S, 36 No. odalar 

Harik Hayat ve Otomobil 

Sirgortalarmızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyıoğlu 2002. 

KARTAL MALMÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Karyesi 

" 
" 

Mevkii. Cinsi Ziraı Muhammen bed1 

Lira 
Karye derunu Arsa ıs ıs 

" " 
" " 

10 
ıo 

20 
30 

Balada eılsafr muharrer emvali metrukeden üç parça 
temliken satılmaok üzere 2S-11-93ı tarihinden iübaren y· 
gün müddetle müzayedeye çrkarılmıştır. İhalesi ıs-ı2-93ı 
günü saat ıs te icra ıkılınacaktır. Bedeli peşindir. Ta!liple 
yüıx:le 7,S depozitolarile Kartal malmüdürlüğüne müracaat e. 
lemeleri. (4111). 

TlCARET 1ŞLER1 UMUM MÜDÜRLÜGÜNDE~ 
Türkiye Cümhuriyeti ile ~osyalist Sovyet Cümhuriyetleri ittib1 

hükfuneti arasında münakit Ticaret ve Seyrisefain muahe<lenamesi ahıcJ 
mına tevfikan tescil edilmiş olan Sovyet sosyalist Cümhuriyetleri itti 
dı mü01!sesatından (Soyuz.neft-Neft Sendikat) müessesesi bu kere ııı 

racaatıla müessesenin Türkiye umumi vekili (S. Levski) ye verilmiş o 
vekalet müddetinin 31 Kanunevvel 931 tarihine ka-dar temdit edildiği 
bildirmiş ve lbımgclen vesikayı vermiştir. Keyfiyet kanuni hüküznlt 
muvafık görülmüş olmakla HSn olunur. 

Satılık Soğan 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinden: 
Halkalı Ziraat Mektebi çiftliğinde mevcut ıoooo kıyye k\l 

soğan satılacaktır. Talip olanlar SO lira teminat akçesile birlİ~ 
te müzayede günü olan Kanunue'INelin ıs on beşinci günü sıı3 

on beşte Yeşilköy civarında mezkur meıktepte çiftlik idare !ı 
yetine müracaatları. (4118). 

Bundan evvel Gayrimübadillere 

1 apılanyüzde iki tevziattan hiçmüs- \ 
tefit olmıyan numaraları aşağıda 1 

yazılı karar sahiplerinin yüzde iki- 1 
lerini almak üzere 29 Teşrinisani 
pazar günü saat ondan on altıya 
kadar Komisyona müracaatları. 

(4138) 
(Thermogene) 

4 - Hanın birinci ıkatında 8 - ı, 26, 27, 28, 33, 3S, 36, 37 No. Pertevniyal Lisesi Müdürlüguw "nden: 
odalar. 

KararNo. 
1046 
1048 
1050 
1056 
1069 
1075 
1088 
1098 
1100 
1104 
1115 

Karar No. 
1117 
1121 
1122 
1139 
1163 
1169 
1179 

Karar No. ' 
1220 
1222 
1224 
1227 

S - Hanın ikinci katında 8 _ ı, 10, ı2, ı4, ı6, ı 8, 29, 30, 3 ı, 32, Mektebimiz Türkçe Stajiyerliğine tayin olunan Saıbahatt~ 
34 No. odalar. Reşit Beyin hemen mektebe müraoeaatı. (4119). 

1184 
1188 
1193 

1230 
1233 
1238 
1239 
1240 
1247 
1256 

1896 senesindıenberi cihantil
mul bir şöhreti haiz ve maruf 
olan TERMOJEi'I (Therm<>
gene) temiz, müessir, istimali 
kolay ve fitrtı dun bir müstah
zerdir. Meşguliyet esnasında 

bile ku1Janılabilir. Her kutu· 
nun arkası.nıda ATEŞ SAÇAN 
PİYERO'nun resmi bulunmak 
lazımdır. Bütün eczanelerde sa
tılır. 

1 

6 - Hanın dördüncü •katında 12, ı4, ı6, ı8, 21, 22, 26, 27, 28, 
29 No. ıodalar. 

Müddeti icarlar: 1-6-93ı den ı-6-933 tarihine kadar iki senedir. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak 
7 - Hanın zemin katında 22 - S ve 66 - 17 N o. mağazalar 
8- Harun zemin katında 6-2 No. telefon dolabı 

1 9 - Hanın asma ıkatında ı No. oda. 

1 Müddeti icarlar: ı-6-93ı den ı-6-934 t~ihine kadar üç senedir. 
1 Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabı'kın hitamı yeni 
1 müstecirler için teslim tarihidir. 

Müddeti müzayede: 23 Teşrinisani 93ı den ıs Kanunuevvel 
93ı salı günü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayedeye 
vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat ıs e 
kadar şartnameyi okumaık ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan olunur. 

1 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malfunat almak isteyenler ----------------------- =----------..-.::. hu müddet zarfında mözayede odasına müracaat ederek ecri mi-
lstan bul Ziraat mektebi KALKOLEOL sil raporlarım görebilirler. (4007) 

müdüriyetinden: ~ 
~ ~ 

iöı-11-93ı tarihinde ihaleleri icra 'kılınacağı evvelce ilan olu- ~ z 
nan elbise ve ayaık kablarınm görülen lüzum üzerine 2-ı2-93ı : C: Ta~liSİJB lınuın MO~Orlülün~en: 
tarfüine miisadif Çarşamba günü saat ıs,s ğa talik edilmiştir. 1 [;; 

( 
4083

) ı Bedeli keşfi dört bin küsur liradan ibaret olan Kumköyiinde 

-----------------------! Balıkyağı Hulasası (Kilyosta) Müdür hanesile Tahlisiye mevtkii arasındaki yolwı 

O b k B U ViTAMiN A B. D 
1 

adi kaldırım tarzında inşası aleni surette münakasaya ·konul-
ı·yarı e ı·r ı·n·ncı· mum"ı mu··fet- 1' • • u muştur. ı4 Kanunuevvel 93ı tarihine müsadif pazartesi günü 

hazmı kolay ve kokusuzdur. 1 r rkAl K · · t. d saatı4teihalesiicrakılınacağmdantalipıerinbubaptakifenni 
ış 1 ım omısyonu rıyase ın en: ı._ veidarişartnameyialmaıküzereGalatadaRtlıtımcaddesindeki 

Harik Sigorta -• Diyarbekirde Birinci Ummni Müfettişlik emrindeki otomo- İdarei Merkeziyeye müracaatları ilin olunur. (403S) 
İŞLERİNİN dellfilhğı 

biller için 400 ila 600 teneke kız maırka benzin 306 tencıke vakom kirh bir meslektir. 
yağı ve IS kiloluk 30 teneke en iyi cinsten gaz kapalı zarf usu- Mühim bir yangın s.igorta kum
lile mübayaa edileceğinden itaya talip olanların kıymeti mu- panyası faal dellallar arayor. 

• harnmenesinin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakka- Taliplerin Beyoğlu postaha
te ve ihaleyi müteakıp teminatı muvalı!katenin yüzde ıs e iblağı nesi (150) nwnerolu ku-

tu adresine müracaatları. suretile yüzde 15 teminatı kat'iye vereceklerdir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin yevmi ihale .olan 30 kanunuevvel 93ı tarihin :.-----------: 
de saat 10 da Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlikte Alım 
komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak üzere de 
gt.'ne Umumi Müfettişlik Levazım Memurluğuna mür~aat .et 
melcıri ilan olunur. (3738) 

__ .,. -·- .,. ..... ..,._ .. ,,...... 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vibanesi. Karaköy, büyük mahallelıl 
ci yanında 34. 

Tayyare Cırtmiyeti Bursa sinema bina
sının koltuk tesisab münakasası 

1) Bursa Tayyare Sinarna binasının lroltuk tesisatı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 

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

3) Mün~asa 10 Kanunuevvel 931 Perşembe günü saat on 
beşte Cemiyet Merkezinde yapılacaktır. (40S2} 

Ta~liSİJH ~. MO~ürlüğün~en: 
Kızkulesi, Fenerhahçe, Ahırkapıda tesisi mütasavver sil 

düdüklerinin 30 Teşrinisani 93ı tarihinde münakasası ilan edil· 
mişti. Ancak, 11940 numaralı iktisadiyatı koruma kararnarn~ 
nin 3 üncü maddesinde (Resmi dairelerden bedeli veı-ilıtıe~ 
üzere ecnebi memleketlerden satın alınacak eşyaya mükahil b~ 
eşya bayilerinin memle'ket mahsulat ve mamulatından rıııı3' 
dil krymette eşya satın almalarının temin olunması işbu mülı3' 
yaatın icrası için şarttır.) denilmesine nazaran işbu •lsararnaıı11 

ahkamına tevfikan kati.biadilden musaddak bir taahhütnarııı 
alınarak en dfuı fiat teklif eden talibe ihale6i icra kılmacağıfl' 
dan alakadarlar tarafından bu bapta tetkfkat iora edilme:k üte' 

re münakasanın ıO-ı2-93ı tarihine müsadif perşembe günü sıı31 
ı4 te tehir edildiği ilan ohmı,ır. (4ı23). 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Er.kek lisesi He Erkek Muallim Mektebi arasında yııpl' 
lacak (ı978S) lira bedeli keşifli laboratuvar binası için yapıJııfl 
müoa'kasa haddi layık görülmemiş pazarlıık suretile rhalesiııe 
karar ve~iş oldu~an tali~Ierin_ proje :e şa~eıe.ri~ 
gônneık uzCl'e her gun mektep ıdaresıne ve ıhale tarihı alııJI 
Kanunuevvel 93ı Çarşamba günü 6aat 14 te hükilmette oıüte' 
şekki! komisyona müracaatları. 

2 - Talipler behemehal diplomalı mimar veya ı:nUbefl-OiS 
veyahut diplomalı mimar veya mühendisi işe memur~ 
Müteahhitler olabilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeCe
ği mimar veya mühendis için mektep idaresine NoterHkteft 
müsaddak bir taahhütname verecektir. 

3 - Talipler müzayede ve münaıkasa kanununun ahk~ 
tevfiıkan ihale günü ohliyeti fenniye ve şimdiye ıkadM yaptı1" 
!arı bu nC'Yi işlere ait vesiJı:alarile teminat meıktup veya JJJııl'' 
buzlarını komisyona tevdi edeceklerdir. (4121). 

Darülaceze Müdürlüğünden: 
Darülaceze hastanesinde biri 2S birisi 20 diğeri de 22~5 _ı~ 

ücretli üç hademelik münohalcbr. Talip olanların vesaikı 1 
zımelerile müesseseye müracaatları. (4ı34) / 

MiLLiYET MATBW1 


