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ETEM iZZET 

Suriye hududunda 
tmniyet 
Altında mıyız? 

Yorum: 

Acaba kom§usuna kar§ı bu
.. ne kadar samimi ve dü
st bir politika takip eden 
iirkiyeye, Suriye hükumeti, 
ha doğrusu bu memleketin 
andater otoritesi olan Fran
ne vakit aynı dürüstl ve sa

imiyet dairesinde iyi kom§U
k etmeğe ve siyasi ve iktı
dl emniyetini tehdit eden 
hrikata mani olmağa karar . 
recek.> 

Sürt Meb'usu 
MAHMUT '"'""....,,,,,. _____________ ~ 

Masıl para 
kazandınız? 

Yeni anketiıni:ı lıugiin 
lıaıladı. ikinci sahifede 
oku_ unu.-., 

Meclis, ismet Pş. hükiimetine alkışlar 
arasında ittifakla itimat kararı verdi 
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ikhsat vi; . aliye vekilleri d .. tekrar izahat verdiler ve ükii 
alacağı tedbirleri an.lattılar l~zlım gör.düğü~ ~akdirde 

· et·n 

Meclis bu sabah tekrar toplanacak, yeni vergiyi 
ve intaç edecektir. Kaçakçılık ve ihtikarın önüne 

müzakere 
geçilecek 

Mali ve iktısadi tedbi~ er. ı Mühim bir 
Teşebbüs 

Mecliste dün de hararetli müza
kereler cerey~I)/ etti 

İzmit meb'usu Sırrı Bey, ih-

liri serbest meb'us Suat (Kastama
ni), Sırrı (Kocaeli) Beyler 

tikir ve kaçakçılık meselesinde 
tevakkuf etti. Bunlara karşı cez 
ri bir tedbir olarak İatiklal mah 
kemelerinin tesisini teklif etti. 
"Aksi takdirde buhran zengin-

Kaçakçılık .ve ihtikara arşı 
şiddetli ahkam vazolunacak 
Gümrük tarife kanununda tadilat yqpılacak, 

antrepo işi tüccar lehin• halledilecektir. 
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M. Muşanof yarın akşam trenile 
doğru Ankaraya gidecektir 

Baıvekil İıtmet Pata Hazret 
!erinin davetleri üzerine Ankı 
rayı ziyaret edecek olan Bulgaı 
Batvekili M. Muchanoff yann 
tehrimizi teşrif ve aktam 7 ,30 
da Ankaraya hareket edecektir. 
Bulgar Batvekilinin Ankarayr 
ziyareti münaaebetile ıehrimi• 
ze gelmit bulunan Sofya aefi.ri
miz Tevfik Kamil Bey bir mu· 
barririmize fU beyanatta bulun 
mut tur: 

uJ. Muıanof 

Arazi işletmek için 

Ziraat bankası alb 
milyon liralık 

tahvilat ihraç edecek 
ANKARA, 29 (A.A.) - Türkiye 

Ziraat Bank.a11 heyeti umumiyeti bu 
g\in aaat 15 te Banka umumi merke 
zinde topla~tır. lçtimu Büyük 

Ziraat Bankası Heh'eti Umumiye !çti
mama riyaset eden 
K4zım Pş. Hs. 

Millet Medisi Reisi Kizmı Pata ri
ya.et buyunnuılardır. Bankanın 
1930 blinçosu kabul ve taıdik edil
mİf ve idare meclisi azaları ibra olun 
muıtur. istifa eden Veli Beyin yeri
ne idare meclisi azalığına eski Bur
sa meb'usu Ahmet Münir Bey ve 
1932 seneıi münıkıpliklerine de eaki 
müralıip lakender Bey tekrar ve C. 
H. F. Bll§kitibi Ziya ve yedek münı 
kiplildere Çubukçu zade Arif Şükrü 
Beyler intihap olunmuılardır. Arazi 
sahiplerinin ellerinde bugün iratsız 
ve kıymehiz bir mevcut gibi duran 
ve işletilmemeleri yüzünden de ayrı 
ca memleket ikbıadiyab hesabına a
kim membalar olarak kaydedilmeleri 
lizım gelen araziyi hareketli kıymet
ler haline ııetirecek ve aynı zamanda 
bu alôm membalan ifletip gerek fer 
di, gerek milli hesaba bir ııelir teş
kil eden faal ınembalar haline getir
mek için Ziraat Bankasının kendi im 
zasmı havi ve hükumetin halk için 
itimat bahtolacak her hangi bir •-

(Devamı Sinci sahifede) 

Maaş 
Kaldı! 
T eahhurun bir 

hafta devam 
etmesi muhtemel 

Kağıt paralar sandıklar içinde Haydarpa§aya nakledilmek 
üzere vapura yerleştiriliyorlar. 

Kağıt para ve altınlar 
Ankaraya gönderildi 
Alhn ve kağıt paraların kıymeti 

sekiz milyon küsur liradır 
Cümhuriyet Merkez Banka

sına devredilen devlete ait pa
ralar dün Ankaraya gönderil
mek üzere yola çıkarılmıştır. 
Şirketi Hayriyeninı • 26 No: a
raba vapuru dün Ankaraya gi
decek olan paraları Sirkeciden 
Haydarpafaya nakle tahsis edil 
mitti, Daha sabahtan itibaren 
Düyunu umumiyede, Osmanlı 
bankasında bulunan evrakı nak 
diye ile Ziraat bankasında hıf
zedilen külçe altınların hususi 
kamyonlarla Sirkecide araba 
vapur iskelesinde duran vapura 
nakledilmesine batlanmıttır. 
Her kamyonda iki polis iki jan 
darma bulunmakta idi. Vapu
run bulunduğu iskele ve vapu
run içi polis ve jandarma kuv
vetlerile muhafaza altına alm
mıttr. Saat 12 ye kadar sandık 
!arla kiğıtparalar,fıçılarla altın 
külçe vapura nakledildi. Bu na
kil esnasında bizzat Maliye tef 
ti§ heyeti reisi Adil Bey ve ali 
kadar memurlar nezaret etmit· 
!erdir. Nakliyah deruhte eden 
Anadolu nakliyat tirketi tam 
bir ihtimamla nakliyatı yapmıt 
h. Maamafih sigorta muamele
sinin ikmal edilmemesinden do 
layr vapurun hareketi biraz te
ahhur etmiştir. Saat IS te va
pur alikadarları da himil ola
rak Sirkeciden hareket etmit-
tir, 

Altmlar hamallar tarafından kam. 
yona yerleştiriliyorlar. 

Haydarpaşada paralar derhal 
vagonlara nakledilmitt.ir .. Dün 
Ankaraya gönderilen paralar 
1 ,500,000 lirası kiğrt para ve 
7 milyon küsur liralık altın kül 
çedir. ' 

Tasarruf haftası 12 
Kanunuevvelde başlıyor 

i
. leri türeyecektir. Bunların 

~-----"' (Devamı S inci sahifede) 

- Sofyadan çıkacağım vakit 
Başvekil M. Muchanoff'u ziya 
ret ettim. Batvekil bana aynen 
fU beyanatta bulundu: "Türki· 
ye Hariciye vekili Tevfik Rüt
tü Bey geçen sene Sofyayı te§
rif etmişlerdi. Selefim M. Buro 
fun iadei ziyaret etmesi Bulgar 
intibabatının sonuna talik olun 
muttu, İntihabat neticesinde 
yerine blok geldi ve Başvekfıle 

ti ben deruhte ettim. Şimdi be 
nim ziyaret etmem tabiidir.,, 

(Devamı Sinci sahifede) 

Eytam, eramil ve mütekaidi
nin üçer aylık maatlannın 1 ki 
nunuevvel salı günü tediye e
dilmesi mukarrerdi. Fakat ik
tisadı koruma kanunu ye
ni tekaüt kanunu mucibin
ce maaş tahsis edilen mütekai
dine de şamil bulunmaktadır. 
Bu itibarla bordrolar üzerinde 
tadilat yapılacağından tevziat 
icrası 3 kinunuevele kalmıtbr. 
Ücretli memurların tqrinisani 
ücretleri bugün verilecektir. 
Umumi maaşın verilmesinin de 
bir hafta kadar teahbur etme
si muhtemeldir. 

Milli lktıaat ve Tasarruf ce
miyeti dün H. Fırkası merke
zinde vali ve belediye reisi Mu-

hiddin Beyin riyasetinde son 
ve umumi içtimamı akdetmi§• 

(Devamı Sinci sahifede) 



Nasıl Para Kazandınız? 

Hacı Recep Bey para 
kazanmanın 

sırrını anlahyor •.• 
"Sabahları, Aksaraydan on paralık 

ekmek alırdım .. Bütün 
nafakam bu katıksız ekmekti •.• ,, 

Ticaret odası ikinci reisi, 
ıehir meclisi basından Hacı 
Recep Beyin ticaret aleminde 
mütevazı bir firması var : Hav 
lucu Hacı Recep .. 

Mahmutpaşadaki küçük ma 
ğaza11nda kendisini bir saat ka 
dar beklemeğe mecbur oldum. 
Tezgahtardan biri sık 11k aaa
tine bakıyor : 

- Bu kadar kalmazdı ama, 
ticaret odaıındaki içtima biraz 
uzamıt olacak .. 

Sonra anlatıyor: 
- Yemek yemek için an

cak bir saat vakit bulur. Geri 
kalan zamanları hiç boş geç
mez. O kadar çok yoruluyor 
ki hastalanmasından korku
yoruz. Şu Mahmutpaşa yoku
ıunu günde hiç değilse yedi ae 
kiz kere çıkar. Hem de nasıl, 
yirmi yatında genç gibi.. 

Hayretle ıordum: 
- Otomobile binmez mi? 
- Hayır .. Adeti değildir •. 

dediler. 
Biz böyle konuturken kapı 

açıldı Tezgahtarlar koıuttu
lar: Gelen Hacı Recep Beydi • 
Beni görünce kolumdan tut· 
tu: 

- Sizinle öteki mağazada 
konuıalım .. 

Beraberce iki adım ileride
ki hana girdik. Lokantacmm 
çırağı arkamızdan kotlu: 

- Ne getireyim beyim .. 
Hacı Recep Bey, cevap ver 

di: 
- Bir itkembe çorbaıı, bir 

tavuk. Birkaç tane de turp 
koy .. 

İçinde b~ mağazası bulu
nan hanın kapısı önünde duran 
iskemlelerden birine kendi o
turdu, bir tanesini de bana u
zattı: 

- Şimdi sorunuz baka-
lım .. 

- Soracağım feyi tahmin 
etmişsinizdir. 

Güldü: 
- Nasıl para kazandım?. 

Bu değil mi? 
- Evet!. 
O ıırada ısmarladığı yemek 

te gelmifti: ltkenıbe çorbası
nı kaııklarken dedi ki: 

- Lokanta yemeği yemek 
adetim değildir ama bugün 
böyle oldu. Bizim çocuklar ye 
mek yapmamıılar •• 

Sonra mağazadan birine ıea 
lendi: 

- Şu dolabın kapağını a
çın! 

Açtılar. Elile gösterdi: 
- Bakınız, ıahan tencere, 

tabak.. hepsi tekmildir. Ben 
yemeği burada pitirtir, on dört 
kadar adamımla birlikte ye-
rim. Böyle hem daha ucuz, 
hem daha temiz oluyor! 

Hacı Recep Bey, ağzına bir 
lırmızı turp atarak devam et
ti: 

- Tamam on iki yatında 
hayata atıldım .. Babamın beni 
mektebe verip okutacak hali 
yoktu. Bulgaristandan hicret 
ettikten sonra babam bir it ya 
pamadığı için ailemiz, çok fa
kir dütmüıtü. Mahmutpaşada 
Bezciler sokağında havlucu 
Hacı Hakkı vo ortağı Ahmet 
Efendilerin dükkanında onbet 
kurut haftalıkla çalıımağa 
başladım. Tamam üç sene bu 
mağazada çıraklık ettim. Üstü 
teneke kaplı, altı toprak, iki o 
dalı bir kulübede oturuyorduk. 

Kazandığım haftalığm bir 
kısmile bu kulübenin kirasını 
veriyor, artan ile de evi geçin
diriyordum. Sabahlan evden 
çıkarken Aksaraydaki Sakızlı 
fırında, on paralık ekmek alıp 
cebime koyardım. Bütün gün 
nafakam, bu katıksız ekmekti. 
Fakat İtime de dört elle sanl
mış tım ha .. Pah-onların, yavaf 
yavaı mağazasının bütün itle
rini bana bıraktılar. Haftalı
ğım, 15 kuruştan 60 kuruta çık 
mıştı. Çok geçmeden tezgah-

. ., ..... ~--· .............. ..... 

hacı J..ecep Beg 
tar oldum. Çalııkanlığımı tak 
dir eden Bursalı Halepli Zade
ler bana kendi mağazalarında 
haftada bir lira ücretle tezgah 
tarlık teklif ettiler. Halbuki 
ustalarımdan memnundum. 
Y anlanndan ayrılmak istemi
yordum. 

Bir gün ağlıyarak patronum 
Ahmet Efendiye, Haleplizade
lerin teklifini açtım. Fakat 
o kadar müteessirdim ki söy
lerken gözlerimden yaf geli
yordu. Abır..:ıt Efendi de mü
teessir oldu. Bursadaki ortağı 
na yazarak yanlarından ayırma 
mak için beni mağazada kendi 
lerine ortak yapmağa karar 
verdiler. Tabii buna çok sevin 
dim. Ahmet ve Hakkı Efendi 
lerin ortağı ınfatile dört sene 
daha ayni mağazada kaldım. 
850 lira kadar param toplan· 
mı§tı. Aza kanaat eder, olura 
olmaza atılmaz, durmadan pa
ra biriktirirdim. Ahmet ve 
Hakkı Efendiler nihayet bana 
dirsek çevirdiler. Henüz ev. 
lenmittim. Bir gün münasebet 
dütürerek benimle hakikatte or 
tak olmadıklarını , Haleplizade 
!erin yanma gitmem için beni 
ortak yapmıf gibi göründükle 
rini, iıtersem dört lira aylık
la yanlarında çalııabileceğimi 
söylediler. 

Aldatıldığıma çok canım 
sıkıldı. Artık bu mağazada 
kalamazdım. 

Abut Efendi hanında Nitan 
Derviıyan Efendi isminde biri, 
kendisine kuvvetli bir rakip 
keıileceğimden çekindiği İçin, 
bana 500 lira sermaye vermek 
teklifinde bulundu. Bu para 
ile ayrı bir dükkan açarak, bü
tün Çetitleri kendisinden ala
caktım. Hacı Hakkı ve Ah
met Efendilerden 850 lira hak 
kımı alarak çekildim. Nitan 
Efendinin verdiği parıı. ile ay
n bir dükkan açtım. Üç sene 
geçmeden Nişan Efendinin 500 
lirasını ödemi§ bulunuyordum. 
Bundan sonra doğruluğu reh· 
ber ederek geceyi gündüze ka
tıp çalıımak sayesinde yavat 
yavaı bugünkü mevkiimi temin 
ettim. 

37 senelik ticaret hayatım
da kimseyi incitmedim. Güven 
diğim ıey, doğruluktur. Bor
cum için sabahlara kadar uyu 
mam. Kimsenin üzerimde on 
para hakkı yoktur. 

Darda kaldığım zamanlar 
vücuduma zulüm eder, kendi 
nefsimi birçok şeylerden mah
rum bırakırdcm. Fakat netice
de borcumu ödemekten duydu 
ğum baz, beni tatmine kifayet 
ederdi. 

Para naul kazanılır? diye 
soruyorsunuz? Para "sanki ye 
dim!,, demekle kazanılır. Ta
sarruf etmesini bilmiyenler pa 
ra kazansalar da onu ellerinde 
tutamazlar. 

Sanki yedim, sanki giy-
dim, sanki gördüm, ve •anki 
gezdim.. lıte parayı tutmanm 
sırn! .. 

Saatine baktı: 
- Gördünüz mü, lafa dal

dık .. Ticaret odasında öğlede" 

lll.St 

HARüCl HA~IERLER 
Mücadele 
Çetin! 

1 M. Stimson'a 
Kızdılar 

1 Hindistan 
Karışacak mı? 
Gandhi öyle söylüyor, 

lngilizler 

Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Beyin tetkikatı ----

yeni lngiliz tarifesi 
her yerde 

teairini gösteriyor 
PARIS, 29 A.A. - Mali1e nazı. 

n M. Flandia'in Londra se1ahatin
den bahseden Le Journal di1or ki: 

M. Flandin'in seyahatinin esbabı 
hakkında ne ıribi izahat verilirse ve
rilsin ( N azırm, ahbaplarile birlikte 
ava çıkmak için bu seyahati yapmtf 
olduğunu eö,.te,.enler var), en ziya
de ıröze çarpan nokta, bu seyahatm 
lnıriltere ile Fransa arasında zuhuru 
muhtemel ihtiliflann önüne seçilme 
ııiııin müstacel bir zaruret halini al
mıt olduğu bir zamana tesadüf et• 
mit olmasıdır. 

llll'ilizlerin teessüf ve teessürleri, 
i.tihsalin iyi bir surette tensik edil
memi, olmasmdan, 1 nııiliz amelesi
nin kili derecede rantman vermeme 
sinden ve halkın toprakta çalıtmak
tan kaçmakta bulunmasından ileri 
ırelmokteclir. 

Aceba lngilizler, Fransız sebze ve 
meyvelerine kartı bo,lı:otaj yapmalı: 
suretile kır ve kö1lerini yeniden İs· 
kan edebile\:elderi hayaline mi kapı
lıyorlar? 

Bu deliliklerin Fransız kö1lüsÜ· 
nün sırtına yüklenmesine asli. inti
zar edilmemelidir. Biz, bir tetriki 
mesai zemini bulmağa çalııbk ve bu 
yolda yürümeğe devama amade bu
lunu1oruz. M. Flandin'in Londra'da 
kullanacağı lisan, iıte budur. Fakat, 
unutulmamak İcap eder ki bize ha· 
vale edilen darbeye, buna mecbur 
kaldığımız zaman, darbe ile mukabe 
le etmelı: pekili elimizdedir. 

Yeni bir muahede mi? 
LONDRA, 29 A.A. - Newos 

Commerciale yazİfor: Fransa ile ln
giltere arasında yeni bir ticaret mua 
hedesi aktolunacağma muhakkak na 
zarile bakılabilir. M. Flandin'in 
Franaa'ya avdet eder etmez bu hu
susa dair müzalı:eratta bulunmalı: Ü· 
zere tekrar lqiltere'1e döneceği 
zannolunmalrtadır. 

B•rlin ti• protesto etti 
BERLIN, 29 A.A. - Londra'da

ki Alman seliri, hükumeti tarahndan 
lnıriltere hükt'.'ımetine feni lnıriliz 
tarifelerinin Alman aanayÜfe iras 
eylediği vahim zararlan iblağa me
mur edilmittir. 

Bu tetebbüs, lnailiz ticaret mua
be~eainin merbutu olan proto
kolun birinci ve ikinci fıkralanna 
tevfikan icra edilmittir. Bu itilifna
me mucbince her memleket diğer 
memleketin ticaretine lrartt rüçhan 
esasına müıtenit hiç bir tedbir itti
haz ebnemeği ve bu huıusta zuhur 
edebilecek bütün meseleleri ha,.riba
hane bir surette tetkik e)-lemği ta
ahhüt etmektedir. iki memleketten 
herhangi biri diğer memleketin vü
cude ıretirdiği tarifenin muahedena
menin maddesine muhalif olduğuna 
hükmedecek olursa hemen tifahi mü 
zakerata ıriri§ilecektir. Alman sefiri. 
nin bu teıebbüsünden malı:aat, bu 
müzaherata giritmektir. Maamafilı 
icra edilecek müzakerelerin tesiri o
lacağma Berlin' de ihtimal verilm&
memeldedir. 

Alman aanayi erbabı, Alman hü
kWrıetinin bu tetebbüsünü memnuni 
yetle lrarıdamı9tır. Zira yeni lnııiiiz 
tarifelerinden kendilerinin herhangi 
diğer bir memleket aanayİ erbabın· 
elan çok daha ziyade müteessir ol
makta bulunduldannı IÖylemelrte
dirler. 

Almanya'nın ipek çorap ve ıuni 
ipek ihracabnın yarmndan ziyadesi· 
nin lnıriltere'ye yapdmakta olduğu 
dikkate pyan görülmektedir. Bu 
maddelere vaz'olunan % 83,5 güm
rük resmi adeta bunlann idbalini 
men'etmeğe muadildir. 
M. Flandinin Londradaki 

mül6.katları 
PARIS, 29 A.A. - Malin ıraze. 

tesi, yazıyor: M. Flandin, dün M. 
Runciman' da dahil olduğu halde si
yaset ve aanayi ilem.ine menıup bir
çok zevat ile ırörütmüttür. Diğer 
taraftan M. Chemberlain'in hafta ta
tilini, M. Flandin'in misafir bulun
duğu mahalle yakın bir konakta ika
met etmiı olduğu haber veriliyor. 
Whithall'da girİ!İlmit olan mütelmd 
dim müzakeratın pek mükemmel bir 
surette neticelenebileceği ihsas edil
mektedir. Zira yeni ırümrük tarifele
rindn Fransız ihracat tacirlerinin 
mü.teeaıir ve mutazarrır olduklarına 
mukabil her memleketten ziyade 
Franaadan mubayaatta bulunan in. 
giltere de İngiliz lirasının sukutu 
,.üzünden idbalat ticaretinde fevka
lade mulazarnr olmuıtur. 

Arnavutlukta bayram 
TiRAN. 29, (A. A) - Geçen haf 

ta Arnavutluk için bir yortu ve ten
lik haftası olmuıtur. Bu tenlilder Ti
ran muahedeainin yıldönümü müna 
sebetile ve kıralm huzurile yapılmıt
br. 

Bir takım fesat tertibatı yapdmıt 
olduğuna dair olan fayİalar resmen 
tekzip edilmiştir. 

sonra bir içtima daha vardı. 
Yetişebilir miyim dersiniz? 

Paltosunun yakasını kaldır 
dı, tezgahtarlara seri emirler 
verdi ve elli yaşında olduğuna 
inanılmıyacak bir çeviklikle ko 
tar adım handan çıktı. 

M. Salahaddin 

Amerika hariciye na· 
zın, Mikadoya 

hakaret etti mi? 
LONDRA, 29 (A.AA.) - Tokio 

d·an Reuter ajansına bitcliriliyon 
M. Stimson'un ıayet doğru ise, 

Japonyanın hattı hareketini tiddetle 
takbih ve muahaze kabilinden vaki 
olan beyanatı burada büyük bir infi
al tevlit etmit olup bu beyanabn ıre
rek Japonyada ve ırerek Çin'cle t-
süfe tayan olacak bir netice teo-lit et
mesinden endiıe dilmektedir. 

Hariciye nezaretinde bile efkin 
amumiyenin bu infialine ittiralı: edil
mektedir. Nezar6t dairesinde M. 
Stimson'un Tokio'daki Amerikan se
firi M. Perbes ile baron Shidehera 
arasında cereyan etmit olan mahrem 
müzakereleri İffa hususunda istical 
göstermesinin Japonya'nın taahlıüda 
tını ihW etmİf olduğuna dair olan 
rivayetleri teyit Teya ret ve cerhede
eek resmi telırraflarm vurudunu bek 
lemeden yapılmıt olmasının bu hissi 
tefdit etmekle bulunduğunu beyan 
edilmektedir. Nazır namına eöz IÖy· 
leyen zat, M. Stimson ıribi mes'ul bir 
adam, tim diki vahim Taziyette "Ak
lını kaybedecek'' olursa bunun neti
celeri pek vahim olacaktır, demittir. 

Bu zat, M. Stimson'un Japonya' 
yı Mançuriyi tamamen itgal etmek 
istemekle ittiham için neye istinat 
etmekte olduğunu izah etmesi lizun 
geldiğini beyan etmittir. 

Mumaileyh, M. Stiınson'un söyle 
mit olduğu rivayet edilen "Japon 
ordusu, bafını kaybetmittir•" Sözü
nü bilbasaa tenkit etmittir ,zira bu 
söz, ordunun batkumandanı olan im
peratora kartı bir bürmetsizli.lı:tir. 

Hariciye nazırı namına idareıi ke 
lim eden bu zat, netice olarak M. 
Stimıon'un bu hareketinin, ıayet 
doğru ise, 9 devlet misakının 1 inci 
maddesini bilfiil ihlal etmit olduğu. 
nu aöylemittir. Bu misak mucibince, 
misalmı akiti olan devletler Amerika 
mn emnü selametini ihlal edebilecek 
her türlü luumane hareketlere müza 
beret etmemeği taahhüt eylemiıdir· 
ler. 
M. Stimson tekzip •tligor 
VAŞiNGTON, 29 A.A. - M. 

Stimson, Japon hariciye nezaretinin 
yanbt malil.mat almıt olduğuna be
yan etmiıtir. Mumaileyh, kendisine 
isnat olunan beyanatta bulunmaırut 
olduğunu ilave eylemiıtir. 

Japonlar müşküldt 
çıkarıyorlar 

PARIS, 29 A.A. - Cemiyeti Ak· 
vam nezdindeki Japon murahhası 
Marki lto, saat U ,30 ta tahrir komi
tesini teıkil eyleyen ve lord Cecil, 
M. Madariaıra, M. Tobham'dan iba
ret zevat muvacehesinde Sir Eric 
Drumond, M. Massiırli ve M. Toch· 
rel'deki malikinesinde hafta tatilini 
geçirmekte olan M. Briand'ı temsil 
eden M. Leger ile ırörüımüttür. 

Japon murahhası Japon İınpera
torunun ordunun reisi sıhtile hulm
kunu muhafaza ve ırayri muntazam 
askerlerle etkiya tarafından taarruza 
uğradddan takdirde Japon ehalinin 
kendilerini muhafaza edebilmelerine 
müsait bulunma11 için karar metnin
de muhtelif tadikit tekliflwi teYdi 
e1lemittir. 

Mülakat, ayni zamanda, Çin'in 
kabul fakat Japonya'nm bazı müt
küller serdettiği bitaraf mmtalıa te
sisi meselesine de intikal etmİJtİr. 
Japonya'run aerdettiii mütküller 
meyanında bilhasaa "Mütahitlerin 
lüzumlu anlatmalar için Çin ve Ja
pon kumandanlarile ittitare edebi
leceklerini" derpiı e1leyen cüml .. 
nin müfahitlere hakiki birer hakem 
ve müzakereci rolü verebileceği filı:. 
ridir. 

Resmi mahafil. her hale rağmen 
fU tekilde bir anlatma Taki olacaftnı 
ümit etmektedirler. 

1 - Bitaraf bir mıntaka tesisi me
ıeleti üzerinde; 

2 - Bir komisyon ırönderilmeai 
hakkında; 

Bu suretle Cemiyeti Akvam mec
lisinin faaliyeti ihtilafı hakikaten tah 
dit ve mahallen uzlatma &nasırını 
idhal ile nihayet bulmut olacaktır. 
Tahrir komitesi saat 16 da 12 ler ko
mitesine raporunu verecektir. Çin'in 
nihai cevabı bugün için beklenilme
mekte ve M. Sze ile hiç bir mülakat 
derpİf edilmemektedir. 

Japon kuvflelleri çekilmeğe 
hazırlanıyor 

LONDRA, 29 A.A. - Moukden' 
den Reuter ajanama bildiriliyor: Ja
pon hükumetinin nakili kelamı, Ja. 
pon müfrezelerinin m...,Jıedeler tara
fmdan itıraline ruhsat verİlmİJ olan 
manabka çekildikten sonra, Japon 
kuvvetlerinin itırali altmda yalnız 
Kirin, Cbiuliuko, Tsitsikar, Cheng -
Chiatun veyahut Taonan mevkileri
nin kalacağını befan etmiıtir. 

Mumaileyh, Tsitsiluır'claki Japon 
kuYTetlerinin de bilitealıhur ve hat 
ta Çinlilerle ıriritilecek olan müzake 
relerden evvel çelı:ilebileceğini de 
söylemittir. lhtilihn bidayetinde 
Mançuri'1e ırönderilmit olan Çin -
Core livasına ırelince mumaileyh bu 
kuvvetin pek yakında Core'ye avdeti 
muhtemel bulunduğunu ifade etmiı
tir. Dün Pekin • Moukden hattında, 
trenlere İıi<ap edilmit olan kuvvetle
rin başında bulunan zabitan için da
ha tiındiden Moukden'de mesken is
ticarına başlanılmış olması bunların 
pek yakında Moukden'e avdet ede
ceklerini ıröstennektedir. 

tedbir alıyorlar 
BOMBAY, 29 A.A. - Gandbi'

nin umumiyetle beldenilidiii veçhile 
iı.a •era tenzil edilecek yerde mali 
vaziyet dolayısile tezyit edilmit olan 
tuz rusumuna kartı bir taarruz yap
malı: auretile menfi mukavemet ha
rdı:eti- tekrar baflıyacaiı zannolun 
maktadır. 

Gandbi'nin konırreden bu.ı loiİ· 
yük şirketlerde azinı menafie malik 
olan lnırilizlerin elle.-inde bulunan 
eshamı tetkik etmesini konırred
talep edeceği suretindeki tahdidi, 1 n
giliz müeesseaat ve te,kilitını fırtı
na zuhur ettiği zaman müttehit bir 
cephe arzedebilınek için aaflannı da
ha ziyade sıkıttırmaları gibi bir ne
tice hisd etmiıtir. 

URFA, 28 (A.A.) - Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey, birin 
ci müfettiıi umumi, Jandarma umum kumandanı, yedinci kolor 
du kumandanı gün doğmadan hareket ederek Sivereğe gelmiıle 
dir. Halk, "Yatasın Gazimiz, yaıaıın Türk milleti,, diye bağır 
mıı ve Vekil Beyi alkıtlamıttır. Bundan sonra heyecanlı tezahü 
ler arasında bükfunet konağma gidilmiı, ıehrin ihtiyaçlan, umu 
mi asayiı vaziyeti tetkik edilmittir. Halkın merkezdeki aile rek 
betlerinden tikayetleri dinlenmiş ve tetkik edilmiştir. Halkın al 
kıtlan arasında buradan hareket edilmi9, yolda Hilvan kazasın 
utranarak, buranm da umumi vaziyeti görüldükten sonra Urfa 
ya gidilmittir. Urfalılar misafirleri Garp köprüden itibaren kart 
!adılar. Şehir donanmıttı. Şehir muzikası, halk ve asker gecen· 
hululüna rağmen Vekil Beyi tehrin kenarında istikbal etti. Bura 
da umumi vaziyetin tetkiki için üç gün kalınacaktır. 

Vecihi Bey Kütahyadan Eskişehire gitt 

Konferans niçin akim kaldı? 
BOMBA Y, 29 A.A. - Bura1a 

avdet etmiı olan Yuvarlak masa kon 
feransı mütehauıslanndan iki zat, 
konferansın akamete uğramasmı 
Gandbi'nin itilif ıririzliğİne hamlet
mektedir. 

Gandhi bedbin/ 
LONDRA, rr A.A. - New Lea· 

der ırazetesi erkanından biri Gandhi 
ile bir mülakat yapını§ ve ondan bir 
kaç sual sormuıtur. Hindistan kon• 
feransmm ifli•ı halinde Hindistan
da neler olacağı sualine Gandhi böy· 
le bir hal vukuunda Hindistanda es
ki karıtıklıklardan daha çok ve şid
detli karırafalıldar çıkacağı Ye ortalı
tı altüst etmek için Hindlilerin an
cak bir iaaret bekledikleri cevabını 
vennittir: Hindiıtanı bir an evvel 
müstakil bir memleket haline komak 
istiyen Hindli müfritlerin bu sabır
sızlığı lı:ar§mnda kendisinin bunları 
cebrütiddet göstermekten men'e mu 
vaffak olup olmıyacağını soran ga· 
zeteciye Gandhi cevap vererek demi, 
tir ki: 

"Hindliler nasibatlarımı dinlemek 
te devam edecek ve istiklil hareketi 
milli mahiyetini bundan sonradan 
muhafaza edecek oluraa tatkınlıkla
rın vukuundan korkmağa mahal kal 
mıyacaktır .u 

/ngilizler tedbir alıyor 
BOMBA Y, 299 A.A. - Gandbi 

taraftarlarının yeniden harekete ıreç 
meleri ihtimaline kartı ihtiyat ted
birleri almmağa başlanılmıttır. Hü
kiimet, bütün aevkulceyt noktalan· 
na asker sevketmistir. Tednfii hare
kat icrası ibtimali.,-e binaen, bu kuv
vetler, hücum tankları ve tayyareler 
le takviye edilmittir. Bu levazim, i
cabında tiddetli bir taarruz icrasını 
ve iti gücü ile meıırul olan halkın si
lahsız İtaatsizlik hareketi gönüllüle
rinin husumetine maruz kalmaları
nın önüne ıreçilmesini temin edecek 
tir, 

M. Venizelos 
ReislcUmhur mu 
Olacak? 

ı 

ATtNA 29 (Hususi) - Hi
tamına bir sene kalmıt olan 
iıbu devrei intihabiyeden sonra 
M. V enizeloaun riyaseti cüm· 
hur makammı İfgal eylemekli
ği bazı mabafilde beyan edil
mektedir, 

inhisar düşünülüyor 
ATlNA 29 (Hususi) - Ma 

liye nazın M. Maria beynelmi
lel iktıaadt vaziyetin istikrarın· 
dan evvel bütçenin teabiti bey
hude bir emek olacağını, bütçe 
nin ancak sabit bir vaziyeti ik
tısadiye temin edildikten sonra 
tanzim edileceğini söylemittir. 
Bütçede de bir tevazün hulUlü 
ne yardım etmek üzere ittihazı 
düıünüleo tedbirler meyanm
da rakının dahi inhisar altma 
vaz'c düşünülmektedir. 

Kadınlar arasında 

istifalar · mı? 
Nezihe Muhiddin Hanım 

bir kitap gazmış 
Eski Kadınlar Birliği reisi Nezihe 

Muhittin Hanımın yeni bir Birlik 
te,kil edeceği söyleniyordu. 

Nezihe Muhittin Hanım dün ken 
disile görüten ırazetecilere bu husus 
ta demiıtir ki: 
"- Böyle bir §ey yoktur. Yalnız 

Türk kadınlarının istibdat, ınqruti
yet ve Cümburiyet devrilerine inti
bak ve tekamülünü göstenn bir ki
tap yazdım. Tabii alakadarlara birer 
tane verdim." 

Nezihe Muhittin H. diin bir ara
lık da H. Fırkatı merkerine ıreimiı· 
tir. Bu ziyaretin yeniden. fırkaya ırir 
mesile alakadar olup olmadığı süali
ne de: 

"- Hayır fırkaya ginnelı: için ırel 
medim. Kitabımdan bazı zevata he
diye etmek için fırkaya aelılim." 

KÜTAHYA, 28 (A.A.) -Vecihi Bey, bugün memleket taY 
yare meydanına indi. Halk kendisini samimi alkıtlarla kartdadı. 
Bu aade muhitte derin bir alaka ve heyecan uyandırdı. Genç mek 
tepliler, iki muallim hanım ve diğer bazı zevat uçtular. Vecihi B 
bu akşam fırkada bir konferans verecek ve buradan Eskiıebire 
gidecektir. 

Eskişehirliler yerli malı kullanacaklar 
ESKiŞEHiR, 29 (Hususi) - Dün Halk Fırkası konferans salonun 

Milli Tasarruf cemiyetinin hazırladığı içtimaa yüzlerce vatandat istiralı el 
mit muhtelif hatipler eöz alarak hükumetimizin idhalitın tahdidi yolunda 
kararlan ve buırünün iktiaadi zanıretlerine ıröre herkese teveccüh eden v• 
zifeler hıddunda nutuklar söylemiılerıliı·. 

Bu nutuklardan sonra Baıvekil ismet Pf. Hazretlerine son mukarre· 
rati tebcil mealinde tazim telırrafı keşide olunınut ve orada bulunanlar yet 
li malı kullanmağa ahteylemiılerdir. 

Sofyadaki hadiseden sonra 175 
talebe tevkif edildi 

SOFYA, 29 (A.A.) - (Balkan muhabiri mahıuıumuz bildiri 
yor) - Büyük bir talebe kafilesi tarafından Yugoılavya sefaret· 
hane ve konsoloshanesi önünde yapılan nümayitten bahseclenBel 
grat gazeteleri, hadiseyi mübalağalı bir tekilde tasvir ettilrteıı 
sonra vak' anın bir saatten fazla devam ettiğini ve eğer poliıio 
zimni muvafakati olmasa idi bu kadar devam edemiyeceğini -ve 
resmi mahafilin vak' aya cereyanı sırasında göz yumduklarını ysı 
maktadır. Şimdiye kadar talebeden tevkif edilenlerin adedi t76 
kitidir. Dün talebe birliği reisi M. Uıanof da tevkif olunmuıtur· 
Polis müdürü tevkifatın devam ettiğini söylemektedir. Hadise 
hakkında mütemmim malumat ıudur: Talebe hadiseyi yaptıktaıt 
polis tarafından dağıtıldıktan sonra tekrar toplanmıt veMacar se 
faretbanesi önüne gelerek yapılan muahedeler aleyhine ve Bul· 
garveMacar milletleri arallndaki birlikaleyhinde nutuklar söyleıt 
mit ve halk Macarların Tirayoo muahedesi için kullandıkları nı• 
ruf "Asla,, sözünü haykırmıthr. Macar ıefiri pencereye çılao•t 
ve balkı selimlamııtır. Bundan sonra kafile uzak mesafe: 
de olan İtalya sefarethanesine gitmiı ve orada da talebe birliği 
rciıi M. Uıanof tarafmdan bir nutuk söylenerek M. Musaolinİ 
medhedilmi§ ve ltalyanm suRı muahedelerinin tekrar tetkik edil· 
mesı hakkındaki teklifi alkıtlanmıttır. 

Hitlercilerin 
Tertibatı 

BERLIN, 29 A.A. - Bavyera 
zabıtası, ahiren sosyalistlerin mü
revviçi efkiin olan Munchner Post 
gazetesinde kopye halinde nqredil
mit olan müfrit milli1etpenerlerin 
ceza listelerinin sihhatini tahkik et
mek üzere Münih'te Hitler'cilerin 
karargahı olan Kara Evde taharriyat 
yapmıfbr. 

Bu liste, Nazis'ler iktidar mevki
ine ırelclilderi zaman "Ortadan kal. 
dmlacak" olan kimselerin isim ve ad 
reslerini ihtiva etmektedir. 

Taharriyat esnasında ele geçiril· 
mit olan vesaik Adliye memurlan 
tarafından tetlqlı: olunacakbr. Vol
kischer Beobacbter - ki müfrit mil
liyetperverler merkezinin mürevviçi 
efkarıdır - Muncbener Post tarafın· 
dan neıredilmit olan listenin bir ta
knn sahtekirlarm Meri olduğu iddia 
etmektedir. Bu ırazete, Nazi fırlı:a
emın her zamandan ziyade meırui
yet kaygusunda olduğunu da ayrıca 
iddia eylemektedir. 

Müfrit milliyetperverler, ınetrui
veti nasıl anlıyorlar? Bu cihet, Ber-

1 Londrada bir arbede 
LONDRA, 29 (A.A.) ...

Sabık Kalküta belediye reiıİ 
M. Sen Gupta'nm bir nutıılı 
söyliyeceği bir içtima dolayııl 
le Hintlilerle komünistler ar•· 
smda bir arbede çıkmııtır. Kuf 
vetli polis müfrezelerinin mii· 
dahalesine mecburiyet hasıl ol 
mut ve M. Sen Gupta nutkun11 

söylemekten vaz geçmek nıeC' 
buriyetinde kalmıttır. He-H••·--· .. •-•MWWWW _____ ,,,_ 

lin'de çıkmakta olan Hitlercilerin r?' 
tiri efkirı Der Anırriff gazetesiodt 
açıktan açığa meydana ,,..ndJnakt' 
dır. Mezl<Ur pzete, bilhasaa dit"' 
ki: Nazis'lerin metrui1ete riayetl6' 
olacaklanna dair el:mİf olduldan ~ 
min, fırkanın metru yollarla ikticlJI 
mevkiine gelmeie azmetmİJ oldu~ 
manasına delilet eder. Fakat bu ilı 
tidarı, Alman milletinin menfaatIP' 
ne suretle istimal edeceğimiz, müelı 
kilimiz olan bu milletin arzusuna i' 
bidir. 

Onümüzdeki m açlar için 
Hazırlıklar yapılıyor 

noktalar vardı. 1,ı Yunanlılar, bizimıe yapacal' ~ 
maçlara azami dikkat etmekte 
ona ıröre çalıfl'>aktadırlar. ,_..tf 

Diğer taraftan aldığımız maluma 
ta nazaran Ruhsar Nazmi Nuri, Re
tide ve Nebahat Hanımlar Kadınlar 
Birliğinden istifa etmitlerdir. istifa
larının sebebi malum deği.ldir. 

Atinada, buraya gelen klüplerle 
maç yapacak olan Galataaaray • Fe
nerbahçe muhteliti dün de idmanla
rına devam etti. Rakip olarak kartı· 
lannda ltalyan talmru bulunuyordu. 
Oyun oldukça muntazam oldu. Ta
knn aıağı yukarr iyi ıekilde idi. 
Böyle tevali edecek olan muctemi 
antremanlar takımımızın formunu 
bulabilmesi dolayısile çok faideli o
labilir. Takımda ıre " aksafan bazı 

Biz de onların bu çalıtıoaı-: İ< 
göz önünde bulundurup on• ja,ı. 
çahşmamız ve tam anform ' 
Atinaya gitmemiz laznndır. . el' 

Yoksa orada çok büyük heı<l111 o 
maruz kalabiliriz. Dün oynanaJ' 
yun 2-2 berabere kalmıttır . 
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unanistana buğday 
ihracatımız artacak 
ünkü Yunanlılar Kanadadan 

gelen buğdayın 
gümrük resmini artırdılar 

C:elen malumata nazaran, Yunan 1 meseretle k~rt.ıl~nmı.!~.r. Ti"!""et .~a 
Ü.met~ kendisile ticari mukavele- sı bu haben hızım tutun tacırlenrun 

· llkte:.Uemiı olan m~eketler- ~z"!'ı dikkatine bir tamimle vazet-
\' unaniıtana idhal edılecek eıya mıştır. 

10 misli ııümrük resmine tabi Amerikan pamuğu ğa karar vermittir. · 
8u karar bilhassa Yunanistana 
·)'etli miktarda buğday idhal e
lCanadayı müşkül bir vaziyete 
uş olacakbr: Buna mukabil son 

tl>aıılarda Yunaniıtana gittikçe e· 
·yet keıbeden buğday ihraca

tn seri bir surette artacağı mu
ak bulunmaktadır. 

ihracat ofisi bu vaziyeti tetkik et 
tedir. 

l)iğer taraftan Yunanistanda buğ
idhalô.tının inhisar altına alın

ı yolundaki hareket ilerlemekte-

'f ahdldin İtalyada 
tesirleri 

l' riyeste mümessilliğimizden Ofi
telen bir raporda hükumetimizin 

atı tahdit kararının ltalya'da 
lığı tesirattan bahsetmektedir. 

ltapora nazaran kararnamenin 
dilik tesiratı idhalô.tcılanmızdan 

ılarırun eski sipariılerini geri al
nndan ibaret kalmııtır. Her yer 

iktısadi korumak için tedbirler a
dığı bir sırada, tamaınile müvaze
ticariyeleri lehlerine bpanan 
upa devletlerinin mukabil tedbir
İttihaz etmeleri ve bu tedbirlerle 
catımızı şimdikinden daha aza 

"rrneleri maddeten mümkün gö
emektedir. 

'-ıemleketiınizden idhalatı cüziyat 
ilinden olan ltalyanın esasen had 

asgariye inmiş olan Türkiye ihra
ını her hangi bir tedbirle müteeı
etmesine ve bu yola gidilmesine 
· al verilmemektedir. 

viçre Şark tütünleri
nin resmini indirdi 
İsviçrede aleliimum ıark tütünle

n alınan gümrük resmi 12 h
e frangıdır. Yunan hükumetinin 
ınüddetten beri yaptığı teıebbü
nıüsbet netice vererek bu resim 
z tamga tütünleri için 8 franga 

· rilmiştir. 
u karar Yunanistanda büyük bir 

· Ofisin aldığı malumata nazaran, 
Amerikanın bir sene zarfında 6,600, 
000 balya pamuğun saklama>ı husu
sunda itilaf hasıl olmuıtur. 

Yunanistana kağıt 
idhalatı 

Yunanistan Ticaret nazırı gazete 
müdürlerine ııönderilmek üzere bir 
sirküler ihzar etmi§lir. 

Bu sirkülerde kağıt idhaliitını a
zaltmak için ııazete sahifelerinin azal 
tılması hakkındaki fikirleri sorul
maktadır. 

Danimarkada 1{Ümrük 
himayesi 

KOPENHAG, 29 A.A. - Parla
mento hükUmetin mühim gümrük 
zamları yapılmasını derpiş eyleyen 
kanun projesini kabul etmiştir. 

Yunanistan da da 
ATlNA, 29 A.A. - Yunan hü

kumeti mühim miktarda gümrük 
zam.lan icraıın[ İstihdaf eyleyen bir 
kanun projesini meb•usan meclisine 
tevdi eylemiştir. 

lngiltereye ithalat fazla 
LONDRA, 27 A.A. - Hükumet 

tarafından neırolunan bir Beyaz ki
tapa nazaran bu ayın ilk on günün
de lngiltereye geçen oenenin bütün 
teşrinisani ayında giren eşyanın bir 
kaç misli fazla ecnebi emtiası idhal 
olunmuştur. En büyük tezayüdü 
gösteren idhal8.t efyası ustura. her 
türlü örtüler, eldivenler, otomobil 
lastikleridir. Bu eıyanın miktarı ye
ni tarifenin henüz tatbiki pek uzak 
bir ihtimal dahilinde göründüğü za
manlara niıbeten son günlerde dört 
beş kat artmıştı. lktısatçıların müta
leaıına göre hükümet tarife mesele .. 
sinde kat'i ve seri hareket etmesey
di birkaç ay içinde lngiltere belki al
tı yedi senelik ihtiyaca tekabul ede
cek miktarda ecnebi malı ile dolacak 
lL 

azi Hz.nin bir f ransız 
ecmuasına beyanatı 
erek dahili, gerek harici siyasette 

gayem, Türk milletine sulh ve 
'kun içinde çalışmağı temin etmektir" 
Pariste çıkan haftalık "VU" mec-ı 
ıında Fransız muhart"irlerinden 
da de Sansa'nın bir yazısını oku 
. Cümhuriyet bayramında Anka
a da uğramış olan muharrir, bu 
ısında Türkjye intibalarını anlat
an sonra_. Ankara Palas'ta veri
baloda Gazi Hz. tarafından kabul 
rnek lutfüne de mazhar olduğu

söyliyerek, bu münasebetle Gezi 
inden telakki ettiği beyanatı 

•etmektedir. Gazi Ha. beyanatın
diyorlar ki: 
- Bizde ilk tesire kapılmamak 

dır. Vaktile sizin ıeyyahlarınız, 
n büyük muharrirleriniz, lstan
' İzmir ve Bursa şehirlerindeki 
şahedelerine ıı-öre Türk ruhuna 

biı- hükum vennişlerdir. 
Fakat onlar Türkiyeyi değil, şar
şehirlerini görmüşlerdir. Türk 

!etinin ruhu, Anadolunun sehhar 
t sert yaylalarında anlaşılabilir. 

Türk milleti, beşiğine avdet et
e teceddüt etmi§ ve gördüğü
tahavvülatı yapabilmiştir. 

Vaktile vergiler altında ezilmiş, 
a çalıımaktan usanmış Türk köy 
··, Balkanlar ve sair yerlerdeki 
p meydanlarında kanını ve faali
İni dökmeğe gidiyordu. Anadolu, 
ri mevcut farz ediliyordu. Bugün 
Türk köylüsü, faaliyetini, emeği
ana toprağına sarfediyor, neler 
tbğını da kendiniz görüyorsu

. Kuvvet ve kudret milletin ener
nde mündemiçtir. Ben bir rehber
' bir hamiden başka bir şey deği
. Gerek dahili ve ııerek harici si
ette gayem, Tiirk milletine sulh 

ve sükUn dairesinde çahşmağı temin 
eylemektir. 

Kendilerini giaya bahtiyar ktlmak 
bahanesile, insanları yekdiğerini bo
ğazlamağa sevk ve teşvik etmek 
gayri İnsani bir sistemdir. 

İnsanları bahtiyar kılabilecek ye
gane tedbir, onları biribirine yaklaş
tıracak, sevdirecek ve sulh ve müıa
lemet dairesinde ihtiyaclarını temin 
edecek bir faaliyet sarfetmektir." 

Kaza 
Tahkikat• 

Başvekilin sıhhatleri için 
Ankaradan 

tabip raporu bekleniyor 
Başvekil fsmet Pş. Hz. nin hafif

ıÇe yaralanmalarile neticelenen oto
mobil kazası tahkikatına ikinci müs
tantiklikçe devam edilmektedir. 

Paşa Hz. nin son vaziyeti sıhhi
yeleri hakkında Ank•ra tabibi adlisi 
bugünlerde kat'i ı·aporunu verecek, 
ve maznun şoförlerin serhes bırakı
lıp bırakılmayacakları ancak bu ra
por alındıktan sonra anlaşılacaktır. 
Şimdilik her iki şoför de mevkuf tur. 

/ Kilçiik Haberler 

'f. Ordudan yeni tekaüde sev 
kedilen zabitandan bir kısmı u 
mum mütekaitler cemiyetine 
müracaat ederek kaydedilmeğe 
başlamışlardır 

.. 
Ali Ticaret 
Talebesi 
Dün Ticaret odasında 

senelik 
kongrelerini akdettiler 

Ulumu i.liyei ticariye mekte 
bi talebesi cemiyeti senelik iç
timaını dün Ticaret oda11 mü
zakere salonunda aktedilmiştir. 
İçtima, sabık idare heyeti umu 
mi katibi Tahir Bey tarafından 
açılarak Emin, Nesip ve Ah
met Beylerden mürekkep bir 
.kongre riyaset divanı seçilmiş 
tir. Bundan sonra idare heyeti
nin bir senelik faaliyetine dair 
bir rapor okunmuştur. 

Bir çok münakaşa ve müza
kerelerden sonra idare heyeti
nin heaabatı da tetkik olunarak 
azası hakkında ademi mes'uli
yet kararı verilmiştir. 

Raporda da teşrih edildiği 
üzere yüksek ve ali kelimeleri 
arasındaki iltibas yüzünden ulu 
mu i.liyei ticariye mektebi aley 
hine hasıl olan menfi tesir 
üzerinde hayli müddet durula
rak bu hususta bazı kararlar it
tihaz olunmuştur. 

Bu mukarrerat mucibince ye 
ni idare heyeti daha cezri faa
liyette b'!lunacaktır. Bu mey.an 
da ulumu i.liyei ticariye mekte 
bine "Yüksek lktısat Mektebi,, 
veya Maarife devrile hukuk fa 
kültesine ilhaken "İktısat Fa
kültesi,, ismi verilmesi ve orta
yüksek ticaret mekteplerinin 
bir ticaret lisesi halinde birleş
tirilmesi İktısat ve maarif veka 
!etlerinden istida edilecektir. 
Bu suretle de iltibas ortadan 
kalkacağı gibi, yeni ticaret lise 
sinden mezun olacak gençler 
bütün diğer lise gençleri imti
yazrna malik bulunacaklar ve 
bu suretle daha iyi yetişmiş o
lacaklardır. Ancak bu kısrmla
rın derslerinde bazı mühim ta
dilat icrası icap etmektedir. Di 
ğer taraftan Darülfünunumu
zun ıslahı için teşekkül edecek 
mütehassıs heyetine müracaat 
suretile de bu gayenin tahakku 
kuna çalışılacaktır. Galatasa
ray lisesi ticaret kısmı talebe
lerile yüksek ticaret mektebi ta 
!ebeleri lise mezunu şeraitini 
haiz olmadıklarından ulumu 
aliyei ticariye kısmına alrnma
maları temin edilecektir. 

Dünkü içtimada İktısat veki 
li Mustafa Şeref Bey cemiyetin 
fahri reisliğine intihap olun
muştur. Ayrıca mektebin mü
derrislerine fahri azalık tevcih 
edilmiştir. 

N1hayet idare heyeti intiha
bına geçilerek muhtelif sömes
tr talebelerinden Emin, Şevket, 
Halis, Nesip, Azmi, Baha, Şu
ra, Melih Beylerle Feride Ha
nım idare heyeti azalıkları için 
seçilmişlerdir. Bu suretle de iç 
timaa nihayet verilmiştir. 

Ancak yeni bir nizamname
nin müzakeresi ve kabulü key
fiyeti ile teftiş heyetini ve hay 
siyet divanı intihabatı icra edil 
mek üzere birinci k iinun ayının 
ilk haftası zarfında içtimaın i
kinci celsesinde akdi kararlaştı 
rrlmıştır. 

Badehu idare heyetinin tekli
fi üzerine Gazi Hazretlerine 
Meclis Reisi Kazım Paşa ve 
Başvekil İsmet Paşa Hazretle
rine İktısat vekili Mustafa Şe
ref Beye tazim telgrafları çekil 
mesi kararlaştırılmıştır. 

ilk mektep müfettişleri 
dün toplandı 

Şehrimizde bulunan 24 ilk 
tedrisat müfettişi dün Haydar
Beyin riyasetinde bir İçtima ak 
tetmişlerdir. Bu içtimaa Maa
rif müdür muavini Hıfzırrah
man Raşit Bey de iştirak etmiş 
tir. Bu toplantıda ilk mekteple 
rin ser.e başından şimdiye ka
darki faaliyet, sınıf kütüphane 
!eri ve saire hakkında görüşü! 
müştür. Müfettişler kendi mü
tale~larP)a dair izahat vermiş
lerdır. 

Rum ;ık mekteplerinin 
proğramları 

Şehrimizdeki Rum mekteple 
ı·inin ak kısımlarından resmi 

Kaçak tütün ve Zirai 
Bir karı koca ve bir Sigaralar Vaziyet 

de metres davası Bir hafta içinde kaç Mülhak-att_a_n-gelenra-

Koca beraet etti, görümce ile 
metres olduğu iddia 

edilen hanımlar mahkum oldular 
Maznunlar üç kiti. Biri er- 1 defa davet ettim. "Ben seninle 

kek ikisi kadın.. beraber oturmam., diyor. 
' Davacı mevkiinde bir kadın Kadın atıldı: 

oturuyordu. Buraya evinden ko - Onun metresi var. Beni 
vulduğu için geldiğini, kapmm ne yapacak? 
ara yerine sıkıştırılarak her ta Neticede görümce hanrm ile 
rafı yara bere içinde kaldığını evde metres sıfatile oturduğu 
anlattıktan sonra maznun erke iddia edilen hanımın cürümleri 
ğin yanında duran kadınları sabit görülerek her ikisi de bi
gösterdi: rer ay ikişer gün hapse ve be-

- Efendim, bunlardan biri şer lira para cezasına mahkum 
görümcem, öteki de kocamın oldular. Bir iştiraki görülme-
metresi... yen koca beraet etti. 

Erkek atıldı: 
- Komşudur efendim ... 
Kadın devam etti: 
- Metresi olduğuna kaç ıa 

bit isterseniz göstereyim Bir 
odada oturduklarını bütün ma
halle biliyor. 

Maznun erkeğe soruldu: 
- Bu Hanım sizin neyiniz o-

lur? 
- Komşumdur efendim .. 
Davacı ısrar ediyordu: 
- Ben isbata hazınm .. 
Reis kocasına sordu: 
- Hanım zevceniz midir? 
- Evet! 
- Niçin yanınıza almıyorsu 

nuz? 
- Gelmiyor ki efendim. Kaç 

İki kardeş birden 
mi öldürdü? 

Geçen çarşamba günü Nişan 
taşında Hakkı ve Hacı isminde 
iki arkadaş tarafından öldürü
len Celal Efendinin cesedi mor 
gda muayene edilerek raporu 
müddeiumumiliğe verilmiştir. 
Cesetten çıkan kurşunlardan bi 
ri Hakkıya, öteki Hakkının kar 
deşi Hacıya ait olduğu tesbit e
dilmiştir. Vak'a mahallinde bu 
lunan tabancanın da Celalin 
her zaman taşıdığı tabanca ol
duğu anlaşılmıştır. Maznunlar 
evvelki akşam tevkif edilmişler 
dir. 

Kontenjan listenin 
ikinci ayı başlıyor 

Limanda son günlerde bir de 
mavna buhranı baş gösterdi 

Gümrükler, dün gene hararetli 
bir faaliyete sahne olmuştur. Bu fa
aliyet bilhassa yeni gelen ve beyan
nameleri yeni verilen mevat üzerin
de temerkuz etmektedir. Kanunuev
vel kontenjanı ay başından itibaren 
mevkii meriyete gireceği için komis
yoncular yeni ııelen eşyalarından hiç 
olmazsa bir kısmım bu listeden çek
mek için uğraımaktadırlar. 

Gümrüklerde işler ağır yürümek
te devam etmektedir. Tescil ve vize 
işine bakan memurların batta Baı
müdür Seyfi Bey olduğu halde sarfe 
dilen gayrete rağmen işlere daha 
ziyade sür' at vermek kabil olmamak
tadır. Yalnız itiraf etmek 13.zımdır 
ki, bu işi güçleıtiren komisyoncular
dır. Komisyoncular birliği dün bir 
içtima yapmış, fal<at hiç bir karar 
veremeden dağılmıılardır. Her halde 
itin sü"'atle yürümesi için komisyon 
cuların da biraz gayret etmeleri 18.
znn gelmektedir. 

Bir tarafta n da kararname muci-

Kara denizde 
Gene fırtına var 

Karadenizde evvelki gün bir 
az hafifleyen fırtına tekrar baş
lamıştır. Maamafih bir kaza 
yoktur. 

hince kontenjan listeye girmemesi 
lazım ııelen bir kısun mevaddı ipti
daiyenin vaziyetleri de henüz t.avaz
zuh etmemİ§tir. Bu yüzden hır çok 
fabrikalar vaziyete intizaren faaliyet 
!erini durduracak vaziyete dütmüı
lerdir. 

Çikolata, karyola, zarf ve kağıt 
fabrikaları bu meyandadır. 

Limanda son günlerde bir mavna 
buhranı da baş göstenniıtir. Temin 
edildiğine nazaran, üç gün daha 
ayni vaziyet ve ayni ağırlık devam 
eder, mavnalar boşalamazsa gemiler 
tahliye edilemiyecektir. 

Maliye müfettiıleri yeni vaziyet
te en küçük bir hata olmaması için 
büyük bir dikkatle kontrollerine de
vam etmektedirler. Maliye teftiş he
yeti gümrüklerde eıki ve yeni bir 
çok pürüzlü meselelere vazıyet et
miştir. Diğer taraftan son şekilde 
hataları görülenlerin mahkemeye 
tevdi edileceği söylenmektedir. 

Poliste 

Sinir)i 
Adam! 

-----Galatasaray ticaret Mangalı adamın ba-
kısmının çayı şına geçirdi 

Galatasaray lisesi ticaret kısmı Galatada Veli Çavuşun kahve 
mezunları evelki gün aralarında bir ı ·Sinde oturan Baba Hayri ile 
çay. tertip etmişlerdir. !~kat~yanda Mehmet çavuş arasında hiç 
verilen bu çay çok samımı bır hava k b" k k . F 
içinde cereyan etmiştir. i yo ~a~ . ır avga çı mıştır. az 
....................................................... la sınırlı olan Mehmet çavuş 

ilk mekteplerinde olduğu gibi 1 mangalı kaptığı gibi Baba Hay 
fransızca tedrisat kaldırlmıştır. rinin başrna geçirmiştir. 
Bu mektepler programlarını ye H · h 1 h 

"d · 1 d F k t M ayrı em yara anmış em 
nı en yapmış ar ır. a a a- . 
arif vekaleti umumi müfettişli- de yanmıştır. Polıs Mehmet ça 
ği bu hususta yaptığı tetkikat vuşu yakalamıştır. 

Kahvede kumar 
Hasköyde İsak ve Jak isim

lerinde iki kişi kahvede kumar 

oynarlarken cürmü meşhut ha
linde yakalanmışlardır. 

neticesinde her ı;nektebin ayrı 
bir programı olduğu neticesine 
varmıştır. Bu ise tedrisatın se
lameti noktasından muvafık ol 
madığrndan Rum ilk mekteple 
rinin hepsinin tek bir programa 
göre dersleri takip etmeleri za
ruri görül:müştür. Mezkiir mek Bir kahvede silah arandı 
teplere yakında tebligat yapıla Sirkecide sabıkalı eşbasrn o-
rak bu husus hakkında bazı ta- d ki b" k h - .ı 
1. ·ı kt" M kt 1 1 tur u arı ır a veue zabıta-
ımat verı ece ır. e ep er e . • . . . .. 

bu talimat dairesinde program 

1 

ca sılah taharrı edılmış ve uzer 
!arını tadil ve tatbika mecbur !erinde memnu silah çıkanlar 
tutulacaklardır. mahkemeye verilmişlerdir. 

kaçakçı tutuldu? porlara göre iyidir 
Tütün inhisarı İstanbul baş- lstanbul vilayeti ziraat bat-

müdürlüğü muhafaza teşkilatı müdiriyetine mülhakattan zirai 
memurları son bir hafta zarfın vaziyet hakkında raporlcr gel
da mühim kaçakçılık vak'aları mektedir. Raporlara nazaran 
meydana çıkarmışlardır. zirai vaziyef iyidir. 

Bir hafta zarfında yakalana- Şefik Bey 
rak mahkemeye verilenler ıun-
lardır: Defterdar Şefik Bey rahatsız 

olduğundan dün daireye gelme 
Geçen hafta bir gemiden in- miştir. 

dirilip Saraybumunda bir san-
' ...... 1 

daldan denize atılan ve sahibi 
meçhul kala·n 3050 adet sigara 
kağıdı bulunmuştur. Tahkikat 
neticesinde bu kaçak sigara ki.
ğ·ıtlarrm atan sandal Tophane
de Salıpazarı civarında bulun
muş ve sandal arandığı zaman 
içinde, üç çuval derunun
da 9bin sigara kağıdı daha bulu 
narak müsadere edilmiştir. Bu 
suretle yalnız bu kayıktan 12 
bin elli sigara kağıdı müsadere 
edilmiş oluyor. 

Diğer kaçakçılar da şunlardır: 
Eyüpte Mehmet köylü sigarası 
satarken görülmüş ve evinde de 
ayrıca taharriyat yapılark 100 
paket köylüsigarası daha bulun 
muştur. 

Balıkpazannda Kumakpılı ka 
çakçı Y orginin üzeri aranmış, 
beş okka kıyılmış kaçak tütün, 
Balıkpazarnıda kaçakçı K i.mi
lin üzerinde de 29 paket Bulgar 
sigarası bulunmuştur. Haydar
paşada Gebzeli Mehmedin üze
rinde 90 defter kaçak sigara ki. 
ğıdı, Dolapderede kaçakçı Kiro 
fun hanesinde 4,5 okka esrar 
zuhur etmiştir. Galatada kale 
dibinde ekmekçi Ahmet Ağa
nın dükkanında şehre girmesi 
memnu 200 adet köylü sigarası 

bulunmuştur. 

Beyoğlunda Pangaltıda Çi
men sokağında kaçakçı Hayi
kin evi aranmış, tütün kıymağa 
mahsus bir adet havan, iki adet 
havan bıçağı, 12 kilo kıyılmış 
kaçak tütün ile 145 adet sigara 
kağıdı bulunmuş ve kağıtlar 

müsadere edilmiş, Kasımpaşa
da kaçakçı Donnanda 200 adet 
askere mahsus sigara, Sirkeci
de Demirkapıda kaçakçı İsmai
lin odasında 182 adet kaçak si 
gara kağıdı,Uzunçarşıda doğra 
macı Mehmet Ağada 643 def
ter sigara kağıdı, Tophanede 
kasaplar caddesinde kaçakçı A
liden 180 adet askere mahsus si 
gara ve 3 paket Bulgar sigarası 
Sarıyerde kaçakçı Ali Ağada 
450 defter kaçak sigara kağıdı 
bulunarak müsadere edilmiş ve 
kendileri de mahkemeye veril
mişlerdir. 
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Belediyede 

işleri 
Teshil için 
Belediye tahsil şube

lerine bir 
izahname gönderdi 
Belediye tahsil ıubelerinde mua

meli..ta ait bir izahname olmadığın
dan mütkilat çekilmekte idi. 

Ahiren belediye muhasebesi bir 
izabname tanzim ederek şubelere 
tebliğ etıniştir. 

Şikayetler merkeze 
bildirilecek 

Belediye kaymakamlıklara 
bir taminı göndererek kendi 
mıntakalarında belediye vaza
ifine dair bir şikayet olursa ma 
hiyetinin derhal merkeze bildi
rilmesi emredilmittir. 

Her zamanki gibi 
Şehrin bazı semtlerinde ter

kosun gene kesildiğine dair be
lediyeye şikayetler vaki olmuş 
tur. Belediye meseleyi tetkik 
edecektir. 

Yerlerini değiştiren 

hizmetçiler 
Müstahdemin çalıştığı evı 

Fırkada 

Kongreler 
Bitiyor 

Evvelce Beyazıt nahiyesine 
merbut bulunan C. Halk fırka
sı Tavşantaşı mahallesinin fır
ka ocağile Mimar Kemaleddin, 
Mesih Paşa, Mimar Hayred
din, Saraç lshan fırka ocakları 
yeni teşkilat mucibince Kumka 
pı merkez nahiyesine raptedil
miştir. Tavşantaşı, Mimar Ke
maleddin, Mesih Paşa mahalle 
ocakları birleşerek Tavşantaşı 
semt ocağı, Mimar Hayreddin 
ocağı ile Saraç İshak ocağı bir 
l~tirilerek, Gedikpaşa semt o
cağı namını almıştır. Bu ocak
lar cumartesi akşamı kongrele
rini aktetmişlerdir. Evvela sa
at 18 de Tavşantaşı ve Mimar 
Kemaleddin, Mesih Paşa ocak 
!arının kongrelerine batlanmı§ 
Kumkapı nahiye merkez ocak 
ı·eisi Muhsin Bey tarafından a
zanın yoklaması yapılarak ekse 
riyet bulunduğu anlaşrldığın
dan kongreye başlanmıştır. 
Muhsin Bey muvakkat kongre 
birinci reisi ile ikinci reislerle 
ki.tiplerin intiabını teklif etmit 
bu teklif aza tarafından kabul 
edilerek muvakkat kongre riya 
setine Baytar Nazım, ikinci re
isliğe Recai, katipliklere de A
gah ve Yusuf Ziya Beyler inti
hap edilmişlerdir. Müteakıben 
ocak reisleri larafından bir sene 
lik faaliıyet raporları okunarak 
kabul edilmiştir. Söz alanlara 
karşı nahiye ocak reisi Muhsin 
Bey bazı mübrem işlerin tasar 
ruf dolayısile yapılamadığı ve 
bu işlerin kaza kongresinde gö 
rüşülerek, noksanların müm
kün mertebe telafisine çalışaca 
ğını söylemiştir. Yeni heyeti i
dare İntihabatına geçilmiştir. 
Tavşantaşı semt ocağı için asli 
aza olarak Tavşantaşı mahalle
si birinci muhtarı Halit, Na
zım, Sıddık, Ahmet İhsan, Re
cai Beyler intihap edilmişler
dir. Yedek azalığa da Süleyman 
Sırrı, Hüseyin Cahit, Hacı Ali, 
Mehmet Talat, Hayreddin Bey 
ler ve mümessilliğe de Cevdet 
Bey intihap edilmiştir. Saat 20 
dan sonra Mimar Hayreddin 
ve Saraç İshak mahallelerinin 
kongreleri yapılmış ve bu kon
gre de nahiye ocak reisi Muh
sin Bey tarafından küşat edil
miştir. Kongrede bu iki ocağrn 
senelik faaliyet raporu okuna
rak kabul edilmiştir. Ve netice 
de her iki mahallenin birleşme 
si münasebetile yeni bir heyeti 
idare intihap edilmiştir. Gedik 
paşa semt ocağı için yeni he· 
yet şu zevattan intihap edilmiı 
tir: 

Asli azalığa Edip Bey, Meh
met Nazmi, Recep, Mecdi, Fey 
zi Beyler yedek azalığa da Meh 
met Reşat, Behçet, Necip, Ab
dülkadir, Hamit Beyler. 

veya müesseseyi değiştirirken 
zabıta cüzdana şerlıvennekte 
idi. Badema zabıta şerh vermi
yecek doğrudan belediyeye ma 
lumat verilecektir. 

Parapalastaki büyük 
lağım 

Perapalas otelinin önünden 
geçen büyük mecra tıkanmı : tır. 
Patlamasrndan endişe edildiği 
için derhal tamir edilmesi karar 
laştınlmıştır. Tamir müddetin 
de bu yoldan Tramvaydan ma
da vasaiti nakliye gec;:niyecek
tir. 
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Asrın umdesı «Milliyet» tir. 

30 TEŞRiNiSANi 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ıi No: 100 Telıııraf adreai: Milliyet, 
lstanbul, 

Telefon numaralan: 
24310 - 24319 - 243111 

ABONE ÜCRETLER! 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti seçen nuıhalar 10 kuruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler 
için miidiriyete müracaat eclilir. 

Gazetemiz il&nlann mea'uliyetini 
kab,,) f'tm~z. 

l:Sugünku hava 
Yeşilköy askeri rasat 

merkezinden aldığımız ma
lumata nazaran bugün hava 
ekseriyetle bulutlu olacak. 
Rüzgar şimalden mutedil 
kuvvette esecektir. 

Dün tazyiki nesimı 768 
milimetre, azami sühunet 
8 ve asgari sühunet te na-
1<ıs 2 derece idi. 

lfm:LE~ 
Sessiz filmler ve 
Yerli musiki 

,vt!LLlYET PAZARTESi 30 TEŞRiNiSANi 

aüzinak makamile çalanz.. ORT AKÖY'DE 

diy-eli~~~;~•rio:b::1~ 1:'eı::rn~ TERZi VE MAKASTAR MEKTEBi 
deceksiniz, lakin ıöz kısmı ne Ortaköy'de 18 Akaretlerde 35 numarada Maarif Veka-
olacak? letinin müsaadesile terzi ve makastar mütehassısı Matrna-

- Ağzımız yok değil ya! O zel Efsimani Karaca tarafından açılan terzi ve makastar 
nu da biz söyleriz azizim.. mektebinde en son Fransız usulü üzere gayet kolay bir su-

Ticaret odası bu teşebbüsle ı rette dersler verilmekte olduğunu ve pratik terziliği ıbilen-
1 lere üç ayda tamamen ve fenni bir surette tayyör ve tu-

harıl harıl mefgul imiş .. Ya · valet ta:kımları öğ.retilebileceği gibi terziliğe hiç vakıf ol
nız bir noktaya takıhyorlarmıf: 

mıyanlara da d::ıkuz ay zarfında öğretilir. Devre nihayetin
Sazendelik, hanendelik ticaret 
midir? Değil midir? de Maarif Vekaletince müsaddak diıplomalar verilir. 

Derslere 1 kanunuevvelden itibaren başlanacaktır. Arzu 
Bunun için de bir formül bul edenlerin her gün saat (9-12) ye ve (1-5) e kadar cuma ve 

mak üzere imişler: iflas ederse pazar günleri de yalnız (9-12) ye kadar müracaatları. 
ticarettir, etmezse değildiı·.. ! ·-----------------------•ıll 

Bir doktorun fikri l 
tki gün evvel gazetelerde tz 1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 

1

. 

mirden gelen bir telgraf oku-
dum. lzmir belediyesi azasın- Evvelce ihale edilmiş olan Şişlide Rumeli caddesile mek-
dan Dr. Mithat Bey i~minde bir tep sokağının parke kaldırım tamiratına ait mukavele feshcdi- ' 
zat belediye varidatını arttır- !ip pazarlıkla talibine ihalesi kararlaştırılmış olduğundan ta
mak için sinemalarda sigara i- liplerin kiinunuevvelin üçüncü perşembe giinü saat üçte temi- ı 
çilmesine müsaade edilmesini nat akçelerinin makbuzlarile birlikte Encümeni Daimiye müra-

i teklif elmiş... Kapalı yerlerde caat etmelidirler. (4159) 
yüzlerce adamın sadece nefes 

Eminönü Kaymakamlığından: Terazi ve dirhem ve sair 
milı:yasatm damgalattmlması için esnafa bir suhUiet olmak ü
zere Evzan damga memuru badema cumartesi, pazartesi günleri 

1931 

Si 
YAR 1 N AKŞAIV 

MELEK ve E HAMRA 
Sinemalarında birden 

İSTANBUL SOKAKLARIND 
Birinci Tiirkçe a6zUl muazzam filmin ilk lraeai münasebetlle 

Fevkalade Müsamere 
Haıiye: Yann akpmki fevkalide müsamere eanasında, bu 
DarWbedayi Artistleri filmi bizzat takdim ve filmde taganni 

baıılannı taganni edeceklerdir. 

filmi çevirın;ş ol 
ettik:eri prkılard 

Yarınki aah alqamı için yerler numaralı olduğundan, yederinizi evciden tedarik 
ediııi%. 8ilet1el' l ütr.n J.açta ic:n satılmaktadır. 

- Melek Tel B. O. &8 Elhamra Tel. 8. O. 118 

alması bile sıhhate muzır bir 
şey iken buna bir de sigara du
manını ilave etmek gibi muzır 
ve öldürücü bir teklifin bir be
lediye azasından, hem de dok
tor bir belediye azasından çık
masına, taştım, tattım, tattım. 

Sirkeci'de Araba Vapur iskelesinde bulunan Eminönü Beledi- ır-----------------------:ııı. 
ye mevkiinde bulundurulacağı itan olunur. (4160) lSrAN<>UL :>OKAiU.ARINVA ıık Ttırkçe aeaıı 

Fahire Hanıma cevap 
(Bekarlık vergisi) ba,Iıklı 

yazımdaki evlenme barem cet
velleri münasebetile tarizkara
re yazılmıf olan (Fahire) im
zalı atağıki mektubu aldım: 

lstan~ul ~ vkal Mü~ürıuınn~en: 
Ankara'run en şerefli mevkii olan İstiklfil caddesinde kiin 

26 daireyi ve sinema, gazino ile müteaddit mağaza ve gazino
yu müştemil elektrik, havagazı, kalörifer 11JCak ve soğuk iKi 

filmimizi Matbuat erkinına göstermek lizere bu ıalı --a 
sabahı saat 11 de Elhamra ainemllSlnda hususi bir sean3 
ter!ip edilmiıtir. Matbuat erkim muhteremesinin 16tfen 
e-..;fl • ..;.,· ..;r, '!.fe,.:z . fo 0 kr; Ka-..l••'e-

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 Elendim, tesisatı igibi bütün levazımı cami bulıman İkinci Vaıkıf apartı-
Felek'in bugünkü Milliyet- man namile maruf binanın hey'eti umıımiyesi toptan on seneye ÇataJca Müsta•hkem mevıki-

Çince - J ıponca veya d 
yanın başka bir lisan 

bilmek lizım dekiJdir 
MARTHA EOGERT-F 
KAMPERS ve GEO 
ALEXANDER'in 

t~ münderi' bekarlık vergisi ya kadar müddetle ve pazarlık suretile kiraya verileceğinden talip · in ihtiyacı olan kuru üzüm ale-
ldhalit Cfyumın tahdidi ü- zısmı okuyup ta muharrir elen 

ıeriııe memleket dahilindeki dinin çrldırdığma hükmetme. olanların yevmi ihale olan 3-12-931 tarihine müsadif perşembe ni münakasa ile sam alınacak 

tır. Taliplerin şartnamesini al- 1 

malı: üzere her gün ve pazarlı- 1 

ğa iıtirak ede«lflerin de yev· 1 

mi muaıyyeninde koınisıyonu

muza mücacaatları.(607)(4131) 

DUL 
NİŞANL 

•~'at erbabma it çıkb ••• Bu a- mek mümkün değildir. Delilik günü saat 15 te Ankara Evkaf Müdürlüğiirıde hazır bulunmala- tır. İhalesi 19-12-931 tarih cu
rada mu•ikitinularmuz, çalıı· kolay, saçması güç derler ne n (4156) marteei günü saat 15 te K~ 
cılarmm, hanendelerimiz de kadar doğnı imi§. ------------------------ misyonumuzda yapdacaktır. 

her bir sınıf temapkir 
tarafıuclan beyenilecek 
ıideri neıe ve kabka ••• 

bot. d~clı!ar.. Bir arzuhal ı Muharril Bey kimlerin kim Yatıl Paralar MO~u·rıDg"'ündeu~, Taliplerin şartnameyi görmek K. o. ve birinci fırka tutaa-tertıp edip Tıcaret oduma mü- /erle evlenebileceğine dair yap üzer~ her gün ve münakasaya Ram iıhti olan 
~at ettiler. Ba arzuhalin me- tığı cetvele kendisi gibi bir de i§tiriık edeceklerin de vakti tuıın azan yacı 1 

ali ıudur: linin ancak bir deliyle evlenebi makama aleni nıiinakaea le .. 

diyarına göttlrecektir. 
Pek yakında 

ARTiSTiK 
c1,, 12 faizle emlak mukabilinde para verilir. (5000) liraya ka- muayyeninde Kemi............,_ bn alın ... .._ İhales· 1~12 "Eskiden sinema filmleri aea leceğini yazmağa unutmu§. Bu -r--- acait<U&. ı .,.. -

tiz idi. Her sinemada çalgıcı- nu da ben ilave edeyim. dar olan ikrazıat için muhammen ücreti alınmaz. Vakıf paralar za müracaatlan. (612) 4163) 931 pazartC11i günü saat 16 da Türkiye İş Banka 
lıtanbul şubesinden lar vardı. Şimdi filmler aeaJi ol Fahire .28-11-931 müdürlüğünün hiç bir yerde şubesi ohnadığı gibi mutavassıt, • • • komisy.onumuzda yapılacaktır. 

clu. Sinemalarda çalııan çalsı- acente ve komisyoncusu da yoktur. Muamele yapacakların Bah K. O: ve 1. inci fukaııın bir Taliplerin p.rtnameyi almak ü 
alara it kalmadı. Mademki tim Eğer ~lenmek niyetinde ol- . . . b (lS) N da V aylık yq sd:ıze ihtiyacı pazar zere her .gün ve münakaaaya it Haydar efendi namına m 
eli filmler tahdit edildi, bir az saydım mektup sahibinin tavsi çekapısında Dördüncü Vakıf handa ikincı tta 0 • a 322030. N. ıu Mlllga titibııri 
daha eayret ...ı:.. sesli filmler yesine uyarak Fahire Hanı- kıf Paralar Müdürlüğüne müracaat eyleme!~. T, elefon: 23654 bkla almac:aktır. İhalesi 30-11 tirak cdecfjderin de yevmi mu "--ı.aaı Jıi- senedi zayi edil 

~... d d d "31 ---ı· .nı...:ı -~~t 16,5 _,_ .. _ .. . ._. hiç aokulmasm, hep sessiz film mm esti iz ivacmı ister im. 
1 

, ...,, ..-- -- .. - ... - ayy_......, .. <Xn1syomımuza tir. tJr.ind nüshası ita edilece 

:~-:!=E~ 7!~z;:i:d:.a: ı---,-rti-ha-;-EL_EK_ Gelibolu Jan~arına Satın alma koıniSJODDU~en: ·ta-lı:ıOmill!Jlm"ıy_onuınu_z_da_y_ap-ıla-cak_möı:_. a-caa-tl-an_. (-

592

·)-(4046-) -..i :::n:.•nxı. hükmü o,Jmadığı 
DUD elebqılarmdan birini &Ör· Müddet Münakasaya vaz'ı ihale tarihi ve günü Nevi 1 lzını'f ~rta Mette~ı· Mu"~u"rln"g"'Onden DEVREDİLECEK İHTİRA düm ve sordum: Selanik qnfmdaıı ba!ıger Ra- Bir ay 15 - 2.Teş.931 15 - l.Kin.931 salı Sığır eti BERATI 

- Ne o, hayır ola, aeali film •im Efendi tahtı tedavide bulundu i • Hidrokarbon yağının tahv 
Jerin yasak olmumı mı utiyor ğu Şi§li'delri Sıhhat Yurdunda dün 1 - Geliboluda 11 numaralı jandarma mektebi efradının ta- 1 1 hakkırı&ı olan ım ihtira beratı t 
aunuz.. vefat e11nişti.r. Cenueıi bugl1n saat rihi ihaleden Ağustotı 932 tarihine kadar iaşelerine muktazi sı- 1 - Ortamcıktep binası ittihaz edilecek olan şimdiki Ak- lıi için İatanbıı.I Vl!Ayeti celilee 

E 1 2 de mezkilr hastaneden kaldırılı>- çakoca ilk mektebi binasmm tamirat, tadilit ve sıhhi tesi- d. 
- Yet ' rak Maçka kabristanına defnedile- ğJ:r eti yukarda yazdı tarihten itibaren bir ay müddetle kapalı sat ve sairesi mevcut keşifuame, şartname mucibince kapa- 1 12 Şubat 1930 tarihin.de tak ım o 
- Ee, nasıl olacak?. rfl k I 1ı -~ sulile . . .. üd" d I münalı: k nup 2585 numara iJe mulaı~t 
- Nasıl olacak, basbaya"ı'. cektir. Kendi•ine cenah! hakdan za a müna asaya vazo uımnıştur. ~ı u ve yumı gun m ete . asaya on- .. ind ı.· b k k bu k 

5 mu.,+ur. 1tıa.I.e 21-12 931 pazartesi gun·· ij saat on .. eşte orta 1 racaat uzer e ı u u 
-Alaturkacılar ne yapacak? rahmet diler,,. aUesiM tuiyetleri 2- İşbu sığır etinin üıalesi yukarda yazılı gün ve tarihte ,.. feraf veyahut icara vtrileceğin 
- Onlar da ıinemalarda ça.. m.W beyan ederis. •evali saat 14 te Gel;·bolu malı"ye daı'resın· de -....,,. edilece;;.;..-ı- me'ktebin §imdi ikamet etmekte olduğu binada M:ra kılma- ı mczkilr ihtirayı isticar etmek ve 

1 ki ~ • - s._.- caktır. Talip olanlar teminatı muvaklkate olarak 810 lira-ac:a ar.. hut eatm almak arZt>Sunda bulu 
_ Ala 1 Amma nasıl uyacak 1 ZA yt _ IJ.gu askerlik pbesioı- ihaleden evvel Geliboluda jandanna mektebi kumandanlığına lık nakit veya nakit yerine kaim ve borsa fiatinden % 1 Q sevatm tetaııbu:I B~kapı 

S . · ı noksanlı esham ve tahvilit ve yahut banka mektutıanu _ Mis ıibi '"'ar. MMeliı den aldıimı ve üleymaniye şube- müracaat eden taliplse şartnameler verilecektir. Han No 43-48 de mukim vekili 
_, malsandığma yatır&Tak mukıııibiliode makbuz almış olma- 1 Greta Garbonun filmlerini ıinde uyıt ettirdiğim vnikamı kay 3 _ Münakasaya iştirak edecek taliplenn vcrecc!kleri tdr- hıdırlar. W. STOK Efendiye müracaatla 

O . . 1.. .._ • •- bettim Yenisini 'tkartaca"nndan fi 
ıomıı ç•şmr uıun .. ,,n• aur-11 ~ • lilnaımler, ·"artnamedcıki "CTait dahilinde verileceık ıat yazı .r.. 

ol•:ııı• hWanü )'Oktur. İpek oğuUanndaıı " " 2 - Talipler ehliyeti fenniyesi N ... ıa BaflnWıendisliğin-

Şarkiaile, Ce:r:air, • Fu, Bai· 
dada dair filmleri hicaz ,,e hi
ca%kir ve ıataraban peırevleri
le, Şarloyu: 

316 tevellütlil ve rakamıla, okunabilmesi için açık yazılacaktır. 1 cıe tMdik edilmif mimar veya müheodiai istihdama mec-
1br@im oğlu Muıtafa 4 - Bedeli muhamınenin yüzde 7,5 teminatı muvaldtateııl burdlD'. 

DEVREDiLECEK 1HT1RA 
BERATI 

Acaba ı~n mi~a lff•ıjn .,,, •ıl 

parçasile, tahtelbahir film. 
leriııi: 
D~ah.- d.tla71m cnı? 

Curcuııuile, Maurice Cheva
lier'niıı filmlerini fttahnak fa
aıllarile, Emil Y aniııgs'inkileri 

Emrazı cildiye ve 41111111 
zühreviye mütehas111111 

Dr. lzzet Kamil 
Saat ikiden altı buçuğa kadar 

Bahçekapı Hacı Bekir dükldnı 

karşısındaki apartımanda. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 93 

AŞI DÖNÜKL R 
lbralıim NECMi 

Diyebilirdi? Bu, bir defa 
patronunu ele vermek, içinde 
bulunduğu müesseseye ait bir 
ıeyi o müessesenin reisine ve 
kendisini oraya getirene zarar 
verecek surette batkasma söy
lemekti. Sonra da Atıf Cemıit 
Beye bu zavallılığını açıkça 
söylemek ne güç bir fCYdi. 

Atıf Cemıit Bey, kendin
de•ı umulmaz bir anlayııla Ah 
met Nebilin sükı1tundan mana 
çıkardı: 

V aziyetinizin nezaketini tak 
dir ederim, Beyefendi. Elbet
te Reşit Beyin yazısını tanısa 
mz da bana söylemezsiniz. Sü 
kUtunuz cevap yerine geçer. 
Fazla olarak benim yazıyı tah 
kike o kadar büyük bir ihtiya
cnn yok. Bu (R.) inisiyali 
bana kifi derecede vaziyeti söy 
liyor. 

Uzun, derin, hıçkırığa ben
ziyen bir nefesle tekrar sandal 
yesine çöken Atıf Cemtit Be
yin baıı koynuna rirercesine 
eğildi. Ahmet Nebil. 

- Hayır, yanıldınız: Süku 
tum tasdik manasına değildir. 
Bu yazı Rctit Beyin yazısına 
hiç benzemiyor. 

Demek istiyor, fakat bir 
türlü bu açık yalanı, hakikati 
ııörmüş ve anlamıt olan bu a
dama söylemek cesaretini de 
bulamıyordu. 

Atıf Cemtit Bey, tekrar ba
§mı kaldırdı. Sap sarı yüzün
de acı bir tebessüm ı;ıöründü: 

- Şimdi anlryonunuz ya, 
Beyefendi, neden dün ııece ÖY· 
le birden bire o yapma kib:ır
lar meclisine girdim, neden ka 
rımı, kaynanamı çekip aldım? 
Eve gittik, aramızda cleh~tli 

ııandı;k ma1ı.bu:ııu veya hükliınetçe manıf banka mdrtubu, kıy- 3 - :Münaka'&a gününde taliple- tmıinatı muvtııkkate 
makbm veya mektubile teklif mektubımu ve inşaatta iıti-

" Hidrokarbon Petro 1 gaz yağ 
n" haJı:kmdaki icat için Sinai 1" 
di.riyeti aliyeııin<len istihsal edil 
olan 29 Mart 1922 tarih ve 3304 
maralı ihtira beratı bu kere fer 

meti muharrcceııi üzerinden istikrazı dabiH talıvilatile lıorıra mal edeceği mimar v.e mühendisin ehliyet veııikasmı usulü 
fiatmdan yii2lde 10 nokııanile saiı: esham ve tahvilat teklifname dairesinde zarflara vaz ve bilahare hepsini bir zarf içİ:S)ı()e 

1 

ile birlikte ikinci bir zarfa konarak komisyona bir5" makbuz bulunduğu halde ihale günü saat ıon dörde kadar maCd>uz 
mukabilinde komisyona tevdi etmeleri lizımdır. 

mukabilinde verileceBtir. (3932). 
4 - Fazla malGmat almak ve şartnameyi gönn$ isti-

' YCyahut icara verileceğinden 
ker ibtiıayı satın almalı: Yeyah 
ı.tlcar etmek arzuaunda bW 

KARON Alman kitaphanesi 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 

bir kavga oldu. Ov .. aize nasıl 
anlatayrm? Bütün irademi kay 
bettim. Yüzüne kartı bağrr
dım. Cecap verdi. iptida ma· 
sumiyetiııi iddia edecek eibiy
di. Defterini göaterdim. Hisset 
tiklerimi ıöyledim. O vakit 
bahai baıka tarafa çevirmek, 
hususi kağıtlan karııtırmanın 
centılmenliğe yaraımıyaca
itnı iddia etmek istedi. Tam 
centılmenlikten bahse hakkı o
lan insanlar karıısmdaymı ..• 

Boğuluyor gibiydi. Yutkun 
du. Ağzında kalmıyan tükürii 
ğü tekrar bulmak • iatiyorınuı 
gibi çenesini hareket ettirdi. 
Ahmet Nebil, ııözleri korku ve 
merakla büyümüı, bu tap aarı 
yüze, bu çukura kaÇllUf kan· 
lı eözlere bakıyordu 

- Acaba? 
Diyordu. 
Gözü önünde lcıskançlıktan 

mütevellit bir cinayet manza
rası canlanıyordu. 

Abf Cemıit Bey, acı acı rü 
lümsedi: 

- Kavra, kıyamet .. Kendi-
me hlkim olamadım. Bazen 

evde öteberi takacak çivileri 
vurmak için kullandığım çeki
ci savurdum. Bir parmağı :z&. 

delendi. Anası yaygaraya bat 
ladı. Sabaha ka11ı evden fır· 
!adım. Sokaklarda dolııttım. 
Nihayet buraya ııeldim. 

Ahmet Nebil, merakla bakı 
yordu: Bu uzun hikayeden mak 
aat neydi? 

Atıf Cemıit Bey bunu da 
anlatmakta gecilonedi: 

- Zannebneyin ki Reıit 
Beye karJı husumetim var. Ha 
yır! Benim kendi karım herke 
ae ifll>azlık yaptıktan soııra 
başka erkeklerin ona mukabe
le etmeei tabii değ;f midir? 
Bir devirde yaııyorw: ki erkek 
ferin kadınlan baıtan çıkarma 
sından bahsetmek bile gülünç 
oluyor. Aad kadınlar erkekle
ri battan çıkanyorlar. 

Ahmet Nebil, içinden ke
ten bir cümleyle tasdik etti: 

- Pek doğru .• 
Abf Cemtit Beyin bu s5zü, 

delikanlıya bi.rltaç haftalık ha
yııtını lrü!aaa etmit gibiydi. 
Muhteşem Nihat, Neriman 

yenler her gün öğleden &Olll'a Dıdrtep müdürlüğüne müra \ -tm taıanbul Balıselıapı 'f 
Han No 43-48 de mukim vekili 
W. 1STOK Efendiye müracaat! 

caat edebilirler. (4153) 

Cemtit, Süheyli, Mebruke Nu 
m~, hep kendisini battan çı
karmıı, hatti Mebruke Nu
man adeta zorba bir etkiya &İ· 
bi kapıp kaçırmıı değil miy-
d., 
ı. 

Atıf Cemtit Bey bu ta&di
kin manaamı da sezeT gibi ol
du: 

- Evet. Şüphesiz ıiz de 116 
munelerini eörmütıünüzdür. 
Onun için Rqit Beye bir &•
rezim yok. Yalnız tunu söyle
mek iatiyorudum: Ben sevgi 
yüziinden terefimin mahvoldu 
ğunu gönnüg bir zavallıyım. 
Karımı boııyacağnn. Şimdi 
buradm avukabma rideceiim. 
Retit Bey kibar, şerefli bir zat 
tır. O da yarın kalkıp da kcn 
di ıerefini bu tereEai:r:lelin e
line vennesin. 

Ahmet Nebilin içw.,de bir 
sızı oldu: Sanki bir daman 
yanlmı§ ta sıcak bir ka.ıı cere
yanı bütün içine akmıt ~ yayıl
mı§ gibi bir duygu.. ! 

- Zavallı adam! - Diyordu 
kendi kendine - bir de tutmuş 
dt> rakibine na~ihat veriyor, 

zavallı adam! balı acele it rörmek iatedi 
Atıf Cemıit Beyin sözleri halde bir türlü imkan bulaıD• 

birden bire bü)ticlü. Tekrar ye maktan mütevellit bir iof 
rinden kalktı: ile ahizeyi kaldırdı: 

- Allaha ısmarladık, Nebil - Alo! 
Bey, afederaiııiz, sabahleyin ai - A'· oet Nebil Bey1 
zi üzdüm, itinize de mani ol- - Bendeniz, efendim. 
dınn belki.. Şu nasihatimi is- - Ben, Semiha Nazmi. 
terseniz Rqit Beye •İz söyle- - Buyurun, Hanımefet" 
yin, isterseniz ben sonra gelip ı di. 
söyliyeyim. - Nebil Bey, Muht~ 

Ahmet Nebil, iki adamı bu aize çok daram. 
mu,,acelıed.n esirgemek iate- - Neden? 
di: - Evvela Sliheyllya 

- Ben ıöylerim. Mel'ak et ğiniz yüzden. 
meyiniz. Emin olunuz ki size - Süheyla Hanıma 1"'. 
candan, yürekten acıdım. 1Jeiimeclim. O beni müdafaa,. 

Atıf Cemtit Bey ;,iizüırii ti. 
buruıturdu: - Saniyen Nebebat HanJJll 

- Açık? O da neden? Acı meselesinden. 
nacak hal onu aldığını uman- - Nebahat Hanım mesel' 
dı. Şimdi kurtuluyorum. 

Elini uzattı. Ahmet Nebi
lin elini kıracak gibi aert sert 
sıktı ve bir hamlede odadan 
dışanya fırladı .• . . 

Ahmet Nebil, kalemi eline 
alalı birkaç dakika olmuştu ki 
telefon öttü Delikanlı bu sa-

si mi? 
- Evet. Fatihli •~fili-

niz .. 
- Evveli Nebahat Haııdl' 

Fatihli değildir, saniJ'eP .,... 
nim ae,,rilim değildir. 

- Nettli oluna olıun ~ 
diğiniz besbelli. 

(Devamı var) 



Tasarruf 
Haftası 

(Başı 1 inci sahifede) 
tir. Bu İçtımada bir çok tetek· 
kül mür ıessilleri de hazır bu
lunmuılardır. Tasarruf haftası 
12 kinunuevvelde baılayacak
tır. Bu ıene tasarruf haftası da
ha parlak ve fÜmullü bir suret
te yapılacaktır. Bütün hafta im 
tidadınca ıebrin bertarafında 
muhtelif fekillerde reklamlar 
yapılacaktır. 

Büyük bezler üzerine ya· 
pılan reklamlar tehrin u
mumi yerlerine asılacaktır.Relı: 
lamlann üzerine tasarrufa dair 
vecizeler yazılacaktır. Mektep
lerde bu hafta zarfında talebe
ye iktııat ve tasarruf hakkında 
konfer-lar verilecektir. Rad
yoda tasarruf men:ulu bir çok 
zevat tarafından keza konfe· 
ranslar verilecektir. 18 kanunu 
evvel cuma günü saat 10,5 da 
Halk mnde tasarruf haftası
nın seneyi devriyesi münasebe
tile bir re.mi kabul yapılacak
tır. Gene o gün yerli mallan 
tethir makıadile bir resmi ge
çit yapdacak ve esnaf cemiyet
leri muhtelif mektepler ittirak 
edecektir. 

Yeniden ne gibi 
Tedbirler 
Alınacak 

(Başı 1 inci sahifede) 
duklannı ve düıündüklerini 
millet küraüaündeo açıkça 
söylemiıler, endiıesi olanlar bu 
enditeferini izhar etmitler ve 
hükGmetin sarih ve vazıh cevap 
!arım memnuniyetle dinlemit· 
lerdir. 

Sırn Bey (Kocaeli), kaçakçı 
!ık için lıtiklal mahkemelerinin 
ihdasını İstedi. Rüttü Bey (Bur 
sa) yerli malı aleyhinde bulu
nan dükkancıların, dükkinlan 
önünde aaılmaıı lüzumuna ita· 
ret e tti. İstanbul meb'usu Va
sıf Bey gümrük tarifelerinin 
yüksekliği karııamda memleke 
timizde tubeler ve laboratuvar
lar açan lüks etYa imalathane
lerinin milli paramızın barice 
ııitmesine sebebiyet verdiğini 
söyledi. 

Tahsin Bey (Aydın), acı acı 
şikayetlerde bulundu. Hatiple
rin ileri sürdükleri mütalealar 
şu birkaç maddede hüliaa edile 
bilir: 

1 - Tedbirler muvafıktır. 
Hükilmet takdire ıayandır. 

2 - İhtikara kal"Jı ciddi bir 
mücadele ıarttır •• 

3 - Kaçakçılığı ortadan kal 
dıracak en amanırz tedbirlerin 
bir an evvel ortadan kaldmlma 
sı matluptur. 

4 - Masraf bütçemiz en ma 
kul haddine tenzil edilmeli, fu 
zuli masraflar kaldırılmalıdır. 

5 - Gümrük tarifemizde lü
zumlu tadilat bir an evvel yapıl 
malıdır. 

6 - Kontenjan listesinin tat 
bikatında vatandaılann zarar 
görmemeleri, ticaret aleminin 
sarsılmaması esa11 temin edil
melidir. 

Hükıimet namına bu mütale 
alara lktıaat ve Maliye vekille
ri cevaplarını verdiler ve ıöz 
verdiler: 

1 - Tetkikat neticesinde lü 
zumu anlatılırıa hükfunet mec 
liae ihtikar için bir kanun !iyi 
hası getirecektir. 

2 - Kaçakçılık tiddetli ted
birlerle takip olnacak. 

3 - Tranıit qyasınm mem
leketimizde kalmayıp mahalli 
makıuduna gitmesini temin i
çin ahkamı muhtevi bir layıha 
tanzim olunacak. 

4 - Antrepo iti bu fevkala
de vaziyet nazarı dikkate alına 
rak tüccar lehine halledilecek. 

5 - Hakiki varidat rakamla 
rına müıtenit bir bütçe hazırla 
nacak, müvazene behemahal te 
min olunacak. 

6 - Gümrük tarife kanunun 
da lüzumlu tadilat yapılacak. 

7 - Yeni kontenjan listesi 
ve gümrüklere taksimatı, tika
yetler nazarı dikkate alınarak 
tanzim edilecek. 

Vekillerin bu kat'i ifadeleri 
İsmet Pt. hükumetine ittifakla 
ve sürekli alkışlarla verilen iti· 

MiLLi 1 r. ı ~l JV 

-: '. . ' ' .. . .. . . 

lzmit Asliye Hukuk Mahke-
sinden: lzmitin Kullar kariyesin
den Nuri kızı Zeliha Hanım tarafın 

dan müddeialeyh zevci Sünbüle"i 
Mahmudiye kariyesinden Arif oğ
lu Nazifin iki senedenberi mahalli 
ahare gitmek ve kendisine bakma
mak suretile hukuku zevciyete ri
ayet etmediğinden boşanması tale
bile ikame ettiği davanın 20.12.931 
tarihine müsadif pazar günü saat 
10 na muallak bulunduğundaf"I H . 
U. M. K . ınun 142 inci maddesinin 
ikinci fıkraaına tevfikan ikametga
hının meçhuliyeti hasebile tebliğ 
makamına kalın olmak üzere i lanı 

Mali ve iktısadi tedbirler 
(Başı 1 inci sahifede) ı e~ekte ?'"" devl~_tlere _kartı. vazet- ı yapa~ız ve evv~li muvazeneyi na-

türemesinden batka türlü bir mıt oldugumuz muddebn ~tamına zarı ıb~ alacagız. .. . 
f 1 f d l _. · d"" ·• kadar muahede mevcut şeraıte tama- Meclmn kuvvetli muzahereble 

se a e '? e ge ı;ceg~.nı .uşun- mile riayet surelile muhafaza etmek kaçakçdık hakkında daha çok tid· 
mekteyım.,, dedı. Mustakil meb tir. detli tedbirler almak niyetindeyiz. 
uı, farkta müfettiti umumi- Binaenaleyh yeni bir kararname Bu tedbirleri heyeti celileniz müza
li:.ten hiç bir netice ve faide a- ittihaz ettik diye bunu forsmajor ad- kere edecektir. 
lmmadığını söyledi. dederek mukaveleleri ve beynelmilel Vekil Bey ~ç bet ay evvel bütçe 

T k 
··ti • tm • • ahitleri bozmağa bir sebep tutmıyn· yapdırken vazı yeti görmek ve ona 

e au e!"° ~r a~ına manı cağız. Zaten bu sebebi de tutmağa göre yapılmak icabedecefini ileri ıü-
olacak tedbırlerı takviye etmek imkan yoktur. renlere karıı demiıtir ki: 
limanlardan istifade imkinlan Diier bir cihet Bütçe 
Dl ç~ğaltmak inhis~rliı.rm müte Ticaret muahedelerinde nuan i- Bütçeler normal geçen mütead· 
haasıslar refakatlenle randman tibare alınacak diğer bir cihet de bu dit aenelerin ha11litlan naatiıi alı
larını arttırmak lazım geldiğine muahedelerin yapılmıı olduğu dev- narak tahmin edilir. O vakit demit· 
itaret etti. !etlerle ticari vaziyetimizin hakika· tim ~i biz bü~çemizi normal tekilde 

• • ten mütebellir olmadığıdır. Hangi tanzun etmedık, betbin olarak hesap 
Bır tedbır devletlere karıı bizim idhalabnuzın tuttuk. 1928 929 senelerinin varida-

Aydın meb'usu T abıin Bey fazla ve hangi devletlere ticaret bi- bru değil de yalnız 1930 ıenesi gibi 
mütehassıslar itinde sui istimal lançomuzun açık olduğunu tetkik en fena alsend k.enin varidatını nazarı 

d b 
ettirmekteyim. Bundan anlatılıyor dik.kate 1 Fevkalade ahvali da-

ol ug" unu söyledi ve u münase h e eli d tah · -L •• ki meıeli. 928 seneıinde bir devlete a vv n en mın etm .... mum-
betle bazı ml·saller zikretti. Ka kü" deg" ı" ldı"r bizim bilançomuz açık olduğu halde n · 
çakçılık için töyle bir tedbire 929 da biz onlara kartı aktif olmu· Bütcemiz en yakın senelerin talı-
tevessülü teklif etti: \Uz. Binaenaleyh bu gibi vaziyetler- ıilab rröz önünde bulundurularak 

- Kçakçılık yapılan mınta- de ticaret muahede•ine kompanıyon yapılmıştır. Fakat para aene içinde 
!arı memnu mıntaka addedelim liıteoi ilave etmek vaziyeti görül- öf! ~eldm~~tir. Biz de varidatı ae-

mez. Eğer ticaret bilinçomuz bazı ne ıçın e ı gelmiyen her dmet 
Oralara mitralyöz kuralım, kut arkadatlarunızın aöyledikleri gibi gibi hareket ettik. 
uçurmayalım. bizim büyük bir mikyasta aleyhimi- Maaşlar 
Tensikatın garip neticeleri ze iıe yani biz 20 bin liralık ihracat Maliye Vekili, maaş ve ücretler-

Tahsin Bey ıark ve cenup 
mıntakalarında tuzun on kuru 
şa satıldığını feci bir hakikat o
larak tavsif etti. Tahsin Bey 
devlet tqkilitında tenıikatın 
bizde garip neticeler gösterdiği 
ni izah ederek ezcümle dedi ki: 

- Ben bu iti Eyüp Sultan 
camii havlısmdaki güvercinlere 
benzetiyorum. Bu güvercinler 
yerden uçarlar, damlara konar
lar, ortada bir yem gördüler mi 
gene Ü§Ü§ürler. Bizde de tensi
kata uğrayanlar, tekaüt olanlar 
bu vaziyettedir. 

İstanbul meb'uau Vasıf Bey 
lüks etYa meselesine temas et· 
ti. Kastamonu meh'uıu Suat B. 
"karamame inkılap içindir,, de 
di ve bu cümlesile kararname
nin memleketin müstakbel ik
tısadiyatmda vücude getireceği 
müsbet tesirlere iıaret etti. 

iktisat vekilinin cııvabı 

lkbsat vekili Mustafa Şeref Bey 
serdolunan mütalealara cevap ver· 
mit ticaret muahedeleri için demİ§tir 
ki: 

Ticaret muahedeleri umumiyet 
itibarile müddetler üzerinde olarak 
yapılmıt olan muahedelerdir. Bir i. 
kisi istiına edildiği taktirde ekserisi
nin önümüzdeki sene zarfında müd· 
deti hitam bulacaktır. Bu vaziyette 
olanlara kartı kararnamede koymuf 
olduğumuz ahkamı elbetteki tebliğ 
edeceğiz. Y alruz meseleyi eaaımda 
nazarı dikkati alilerine arzetmek iste 
rim. . 

Bir ticaret muahedeıine kompan
siyon liıteıi raptetmek demek her 
halde ticaret muahedesini akteden 
devlet olarak sabn alacağını temin 
etmek demek değildir. Bu daha zi
yade bir si.tem meselesine tealluk 
eder. Eğer o devlet bizim kendisin
den aldığımız eıyaya mukabil kendi
sine milli mahıulitonrzı almaııru 
teklif ettiğimiz zaman kendisinin o 
mahsul üzerinde çalışan inhisar sahi
bi fabrika11 veya böyle bir hizmeti 
yokaa haldı olarak bunlan almak ıu
retile memleketimde devlet namına 
ticarethane tesis etmeğe kalkamam 
diyebilir. 

Bu noktai nazardan yapılacak 
kompanıiyon liıteıi münhasıran o 
memleketin umumi ticaretinde biz
den çıkmıt ve memleket dahiline gir 
mit olan mevadı ihtiva etmek zaru
ret ve mecburiyetindedir. Yalnız ye
ni ittihaz ettiğimiz kontenjan listesi 
usulü bu huıuıu a11l bu karara alm
muına saik olan gayenin temini iti
barile kolaylaıtırmııtır. 

Ticaret bilançoıu açık olan dev
letlerle bn açığı kapatmak için eğer 
o devletin meseli tütün inhisarı ve 
yahut buna benzer surette devlet ta
rafından itletilir fabrikaları varsa ve 
mahıulatmuz da orada kullandacak
sa onu temin edebiliriz. Nitekim §İm
diye kadar takip ettiğimiz usul bu
dur ve buna ait olarak gerek Çekos
lovakya ile yaptığımız gerek Polon
ya ile ve gerek Macaristanla yapb
ğımız muahedelerde muayyen mik
tarlar konmuıtur. Halbuki bu yolda 
açığımız olduğu halde hükiimetin 
inhisarı veyahut iılettiği bir fabri
kası yoksa onlara kartı teklif edebi
leceğimiz yegine usul ıene nihaye
tinde umumi ticaret muvazenemizde 
açık olduğu takdirde ıizden gelecek 
idhalatta bunu nazarı itibare alaca
ğını, demekten ibarettir. Çünkü hiç 
bir vakit devlet doğrudan doğruya 
fabrikacı ve tüccar vaziyetinde olma
dıkça anlatddığı veçhile tam kartı
hkh kompansaayon liateoi tertip et
mek imkanı yoktur. Ve ticaret mu· 
ahedelı:ri noktai nazarından bir di
ğer ciheti'de na.zan itibare almak li· 
zun gelir. O da kendilerile ticaret 
muahedesi YBPl1llf olduğumuz ve 
müddetleri hitam bulmiyarak devam 

-·---·-------········-····-
mat kararının sağlam temelini 
tetkil etti. 

Meclis yarın sabahki içtima
ında yeni vergi layihasını mü
zakere ve intaç edecektir. 

yaparken o bize, milyonluk ihracat den alınacak vergiye dair suallere 
yapıyorsa bu vaziyette olan devlet- bu kanun müzakere edilirken cevap 
lere kartı kararnameye koymuı oldu vereceğini söylemiı maaraf fuıllarm 
ğumuz ahki.mm tevlit edeceği neti- daki tenkisatı hükumetin kendi tak· 
ce öyle ümit ediyorum ki bu endiıe- dirile mi yapacağı hakkında Hakkı 
yi bertaraf edecek ve onlardan bil- Tarık Bey (Giresun) un sualine kar
mukabele memleket mahıulitından 11 demiştir ki: 
satın almak teahhüdünü alabileceğiz. Maarafların bir k1&nu tamamile 
Şu izahattan sonra ticaret muahede- mukannendir. Doğrudan doğruya 
!eri için aöyliyeceğim nokta o mua- kavanini mahıusa ile tesbit edilmit· 
hedelere mer'i oldukça bu müddetle tir. Memur maaıları gibi bu nevi 
tamamile mevcut ıartlar dahilinde murafhın tenzil etmiyoruz. Onlar-
hareket edilecektir. dan yalnız vergi alıyoruz bir lo11m 

lhtikıir meselesi masraflar da vardır ki gayri mukan-
nendir ve ihtiyaca göre teayyün e
den masraflardır. Sene batında her 
vekalet kendi masrafını tanzim etti
ği program dahilinde mevkii tatbika 
koyar teahhüdata raptedilmemiı o· 
lan masraftan doğrudan doğruya hü 
kumet kendi kendine tevkif edebilir. 
Teahhüde raptedilmi§ olanlar başka 
sının hakkına tealluk ettiği için bun 
!ardan tenkiı yapılmasına imkan yok 
tur. Onlar devam edecektir. 

Mustafa Şeref Bey ihtikar mese
le.ine temas ederek alman tedbirle
rin umumi harpteki tedbirlerle mu· 
kayeae edilemiyeceğini bugünkü ka
rann idhalatı mendeğil tahdit et
tiğini ve bu tahdidabn iptidai mad
deler fabrikalar tesisine lazım olan 
makineler ve bunların yedek akoa
mile ihracat eıyamız için lüzumlu 
ambalaj eıyaaı ıribi maddeler hari
cindelıilere haarolunduğunu ı kay
deylemit ve her hangi bir madde ü
zerinde yapılacak ihtikara kartı gel
mek için listelerin iki aylık olarak 
tesbit edildiğini söyliyerek demittir 
ki: 

Her hangi bir tüccar getirttiği 
mal üzerinden J.İr ihtikar ve iQ}ıiaa
ra tevesıül ettiği takdirde konten
jan listelerinde tadilat yapılacaktır. 
Şunu'da arzedeyim ki yapılan tahdi
dat yüzde 20 · 25 nisbetindedir. ih
tikara kartı yeni ceza kanunumuzda 
maddeler vardı>·. Bu maddeler bu· 
günkü vaziyeti korumaya kafidir. 
Maamafih yeni kararnamenin tatbi
ki noktasından J.ir müşkülata ten· 
düf edildiği takdirde ayrıca bir mad 
dei kanuniye Meclise tevdi edilecek
tir. 

Ecnebi ihtisası 
Vekil Bey ecnebi ihtiıasından is

tifade edilmesi hakkında serdedilen 
bir mütaleaya cevaben demiıtir ki: 

Bizim gerek laboratuarlarunızda 
ırerck tohum J51Ahı iıta.yonlarımız
da gerekae mekteplerimizde Alınan 
ve diğer tekniği yüksek memleketle
den ilim itibarile hakikaten iyi iıtifa 
deler yapmaktayız. Yalnız mütehas· 
s11 alınsın dedikleri idari mütehasııs 
iıe kendilerine arzedeyim ki bu teş
kilatı esaıiye kanunu ile kabili telif 
değildir. Çünkü idari mütehasaı11n 
ya reyi vekil tarafından her halde 
kabul edilecektir veyahut edilmiye· 
cektir. Eğer reyi kabul edilecek iıe 
bugünkü vaziyet hiç bir ıuretle de
ğiımiyecelı: bunun için aaıl teknik 
kısmında böyle li.boratuarlarda to
hum islahı istaıyonlannda mektep
lerde ve saire de mütehassıslardan 
istifade edilmektedir. 

lktısat Vekili yerli mevadı ipti
daiyenin himayesi için mevzu usul· 
!erden bahsetmiş ve teıviki ıanayi 
kanunun ne ıııibi esaslar dahilinde 
tatbik edilmekte olduğuna dair kar
şılanacak noksanların müteakip liı
telerde izalesi göz önünde bulundu
rulacağını ve transit eıyanın tama
men transite sevkedilmesini temin 
için J.u huıusta salAhiyeti nabk bir 
kanun Mecliıe verileceğini söylemiı 
tir. 

Vekil Bey sorulan diğer suale ce
vaben kontenjan listelerinin tanzi
minde geçen senenin ayni aylarında 
yapılan idhalitın esaa tutulduğunun, 
idhalitın limanlara tevzii itinin Güm 
rükler umum müdürlüğüne bırakıldı 
ğmı kaydeylemittir. 

Maliye vekilinin izahatı 
lktıaat Vekilinden ıonra Maliye 

Vekili Abdülhalik Bey söz alarak 
hatiplerin mütalealarına cevap ver
miıtir. Vekil Bey gümrüklere ve an
trepo müddetlerini temdidi ve ücret
lerinin tenkiıi hakkında ileri ıürülen 
mütaleaya kartı gümrük kanunun 
35 ve 42 inci maddelerile hükıimete 
salahiyet verilmİ§ olduğunu bu ıa-
1.i..lıiyetin iıtimal edileceği aöyle
miıt idhalitı tahdit ediyoruz, Müd
detleri temdit ve ücretleri tenkis et
mek de lazımdır, demiıtir. 

i Bir takım muraflan tenkis etmek 
ba \lına gelince: bir takımı vardır 
k;üfÜzde 50 tenkisi kabildir. Bir los
n ıdan hiç değildir. Bizim için her 
1 .,.de vaziyeti maliyeyi teabit etmek 

uıtır. Gayri mütevazin bir bütçe 
~ unamak için ne yapmak li.z.ımaa 

Şimdilik fU veya bu masrafı ten· 
kiı edeceğiz diye yeni bir kanuna lü
zum görmedik; lüzum ha•ıl olursa 
böyle bjr liyi'°ayj takdim ederiz. 

Müzakere ki.fi görülerek reya 
müracaat edilmiş; müstakiller de da
hil olduğu h•lde iıtirak eden 247 
meb'uıun ittifakı araıiyle hükumete 
itimat beyan e<lilmiıtir. 

ismet P, anı11 began•tı 
Alkışlar arasında Baıvekil lamel 

Pafl' Hazretleri kürsüye gelerek de
miıtir ki: 

Arkadaşlar; içinde bulunduğu
muz büyük mücadelede milli iktıaa
dı kat'i muvaffakiyete erdirmek için 
bu muvaffakiyetin baılıca vasıtası 
ancak sizin ınüzaberetiniz ot.bilir. 
Burada hatiplerin serdettikleri mü
lahazalar bize, icrai kuvvete, batlı 
batına iıtifade membaı idi. 

Milli parayı müdafaa etmek için, 
milli ikbsadiyatı müdafaa etmek için 
giriıtiğimiz mücadelenin her safha· 
smda Büyük Mecliıtan daima iıtifa
de etmek mecburiyetindeyiz. Bugün 
izhar buyurdupnuz teveccüh bun
dan sonra da müzaberetinizi eairıre
miyeceğinize bir delil olduğu için bi
zi bilha11a teşci etti. Bu husuıta is
tihsal edeceğiniz muvaffakiyetin a
zametini ıimdiden tasavvur ederek 
•İzi bilhassa tebrik ederiz.,, 

(Alkıılar). Meclis yarın aaat 10 
da toplanacaktır. 

Istanbul Elektrik 
abonelerine ilan 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 3 kanunuevvel 931 
perşembe günü Samatyada 
Merheba köşesi ve Hacı 
manav sokaklarını tağdiye 
eden tevettürün (safha ile 
bitaraf arası) 11 O dan 220 
volta tahvil edileceğini 
muhterem abonelerine ih
bar eyler. 

Bu münasebetle, mez
kur sokaklardaki bilcümle 
tesisatın ampul ve muhte
lif elektrik cihazları bir de
faya mahsus olmak üzere 
meccanen değiştirilecektir. 

Yeni tevettürle cereyan 
itasından itibaren eski am
pu, cihazlar ve saire isti
mal edilıniyecek ve bade
ma kullanılacak bilcümle 
elektrik malzemesi 220 vol 
ta mahsus olacaktır. 

Yukarda zikredilen hu
suslara riayet ve bir cere
yan inkrtaına mahal verme 
mek için memurlarımıza i
fayı vazife esnasında teshi
lat ibraz buyurmaları muh 
terem ahaliden rica olunur. 

MÜDÜRİYET 

. . 

Bulgar başvekili ! Mühim bir 
Yarın geliyor Teşebbüs 

(Başı 1 inci sahifede) 
T evfık Kamil Bey sözüne de 

vam ederek demittir ki: 
- Binaenaleyh Baıvekil sırf 

iadei ziyaret maksadile bir se
yahat yapacaktır. Ben de Bat· 
vekilin Ankarada bulunıacağı eı 
nada hazır bulunmak üzere gel
dim.,. 

Tevfik Kamil Bey Türk-Bul 
gar dostluğu hakkında da beya 
natına ilaveten dedi ki: 

-Türk - Bulgar münaaeba
tı normal ve çok dostanedir. lki 
bükUmet arasında esasen bir bi 
taraflık ve hakem, ticaret mu
ahedesi, iadei mücrimin gibi 
muahedeler vardır. Bir de adli 
müzaheret mukavelesi yapılma 
ıı muhtemeldir. Bu mukavele 
için Bulgar hükfuneti murah
haslarını henüz tayin etmemi§· 
tir.,, 

Tevfik Kamil Bey dün ak
tam Ankaraya hareket etmit· 
mittir. 

• • • 
istikbal proframı 

Bulıa.r e.,.ekili Ye Harici7e naııırı 
Mr. Muıanof ::ıevceai. ve mai7yeti erki.

nile tetrinİ•aninin 30 cu ıünü akt•m üı
tü Sofyadan hareketle erteıi ıabalaı ... at 

4--15 te K.araaiaça vi•d olarak •• ora
da protokol U. müdür muavlni Kudret 
Beyle hususi kalemden Selim Rauf Ber 
tarahndan karıılanac.akbr. Edirne Valisi 

Be1efendi kendilerine beJanı botamecli 
edecektir. Kudret Ber hllkümet DAmln& 

ve Selim Rauf Bey Hariciye Vekili Be

yefendi namına be1anı lıoıamıtdi edecek· 
ler ve kendilerile ••yahat edeceklerdir. 

1-ız.931 s.ı. 

Misafirler saat 12 de Sirkeci iatas· 

yonun• vi.tıl olacaklarclır. Türk •e Bul
gar bayraklarila tezyin edilro.iı olan Siı-
keci iata•yonunda V•li, Merkez Kuman· 
danı ve Polis müdürü İ•lİkbal edecek· 
)erdir. Mutat mikdarcla atk• resmi ••· 
limı ifa edecek •• rnusika Bulıar mar

tını çalacaktır. 

Misafirler Perapala• oteHne tmzil ol&· 
cak, Mr. Mutanof Vali Beyeflncliyi z.ira 
ret edecek ve Kolordu kumandam Pa
ı•:r• kart bırakacaktl1'. Kolordu ku.maa
danı Pat• kart bırakmak ıuTetile clerbal 

iadei siraret edecektir. 
l.tanbu1 Vali.si Beyefendi aaat 14 te 

miıafirl.er ıerefine bir öile 7emeji Yere• 

cektir. 
Mr. Muıanof'la zevcesi •• mai77eti.n

de bulunan z.e•at ••at ll--30 ela oteli 
terkle Seyrİ•efain rıhbmnaclan istimbota 
binerek Haydarpaıa iıtas,.onuoa selecek 

lerdir. 
Türk ve Bulıar bayraklarile tüılene

c.ek olan iıtaıyonda Vali ve moTki ku
mandanı. Polis müdürü. Beyler buluna
aık ve hareket aü.neı batllktaa. ıoa.ra vi· 
ki olacaiındaa. ia~ayonda merasimi atk• 
riye ifa edilmiyecektir. 

Misafirler sat 19 da hareket edecek 
olan buıuai trenle aera.h.at ederek orteai 
aabalı 1aat 9-30 da Ankara)'& Tlsıl ola 

caklardır. 

2-12-931 Çarıamba 
Huıuıi tren saat 9--30 da Aakaraya 

varacaktır. istasyon Tiirk •e Bulıar bay 
raklarile aüalenecek, mutat merasimi as
keriye yapılacak ve mu•İka Bulıar mar

fllll çalacarbr. 
istikbalde Baıvokil Pata Hu:retlerile 

Hariciye Vekili Beyefendi Haricira mü•; 
teıan, protokol U. müdürü ve Z inci D. 
U. M., Ank&ra V aliai ve merkez kum••· 
dam Beyler dahi istikbalde bulunaeakalr 

<Lr. 
ftfiaafirler Ankara Pala1a inecekler •e 

bir müddet iatirabatt" sonra, Mr. Muta 
nof Bulıar sefiri ile birlikte &&at 11 de 1 
Hariciye Vekili Berefendiyi, • .. t 11--30 
da Baı't'ekil Pata H:ı. 11.i •e saat 12 de 
B. M. M . Reisi Pata Hazretlerin.i Ye Bat 
vekil Paıa H:ı. njn refikaları Hanunefan 
dilerle Hariciye Vekili Beyefediai.a refi

k.alan Hanımefendi •• diier •ekil Bey
efendilerle refikalanna kart bıralc:acak9 

lardır. 

Mia.afi.rlerio XİJarotleriai T. B. M . M. 
Reiti Paıa H-. ri aaat 12--30 Bat•ekil 
Paıa H:ı. ri saat 13 te •• Hariciye Vekili 
Beyefendi saat 13--30 da iadei ::ıı:iyaret 

edec:oklerclir. 
Diier Vekil Beyefendiler kart bırak .. 

mak •ureti.le iadei ziyaret cdKOklordir. 
Mütarileyha Hanımefendiler de Madam 
Muıanof'a kart bırakac.aklard.r. 

Sa.at 14 te Haric:ir• Vekili Beyefendi 
Ankara Pala•l• ıniıafirlere hususi bir öi 
le J'emeii ..-erecaktir. 

Ak.tam saat 20,30 Batve.k.il Pata H:ıı:. 

ri miaafrileri ıerefine Ankara PaJ .. ta bir 
si7afet ..-erecektir. Zi1afetti &&at 22.,30 da 
baıla7 .. bir •Ü•ar• takip edecektir. 

3-12-931 Perıem.be 
Misafirlere Büyük M. M. Reiai P ... 

H:ıı:. ri tarafından bir öile yemeii Yeril ... 

cektir. 
O alır.tam Bulıar aefiri Mr. Pa•lof ta

rafta.dan bir akıam yemeii ..-eritecektir. 
Y ameii •aat 23 da baılıran. bir •i•are ta 
kip edec:ekfu. 

4·1Z·931 Cuma 
Harici7e Vekili Be7efeıuli tarafındaa 

misafirlere aa.at 13,30 da Aakara Palasta 
bir öile 7emeil yerilece.ktir. 

Mi .. firlera aaat l ela Rei•İCÜ.Dlhur IC. 
U. Tevfik Berefendi tarafı:ndaa Marma
ra kötkünde bir çay ziyafeti Yerilecektir. 

Mumaileyhin •••t 19,30 da h.uau•I 
trenle hareket ecleceklardir. 

5-12-931 Cumartesi 
lsıa.ıbulda bu1unaa. xevat istikbalde 

(Başı birinci sahifede) 
lika11 ile müeyyet münasip bir ipk• 
plô.ru eaaaı dahilinde arazi mübayaa
ıma tahsis edilmek üzere altı milyon 
liralık tahvilat ihracı için hükumet 
nezdinde tetebbüsatt• bulunulması 
tekarrür ederek bu hususta heyeti 
umumiyece idare mecliıine aalihiyet 
verilmi§tİr. Tahvilata verilecek faizle 
arazi aatııı arasındaki fııriı yüzde ya keyfiyet olunur. • 
rım olacaktır. Köylünün mübayaa e-1--------------
deceği bu araz.i bedelinin uzun taksit 
!erle ödenmesi de ıartı esasidir .• lhra 
cat çiftçilerimizin dahi huıuıi alacak 
lanna olan alikalannı borçlarını bu 
tahvilit ile ödeyerek keomek ve bu 
suretle bu sınıf çikçilerin husuıi 
borçlanru kendi lehlerine hafif faizli 
ve uzun vadeli banka borcuna tahvil 
etmek mümkün olacaktır. Heyeti u
mumiye senelik mürakip ma(l!larınm 
1200 liraya tenzil i haklanda idare 
meclisi teklifini de kabul etmiştir. 

ANKARA, 29 (A.A.) - Türkiye 
Ziraat bankaımın bugünkü heyeti u 
mumiye içtimaında okunarak tasvip 
edilen idare heyeti raporuna nazaran 
kooperatif leşkili.tı vücude getirilme 
mit olan yerlerde •eyyar ikraz ajan 
!arından batka kooperatif mahiyetin 
de köy sandık birlikleri de vücude 
getirilmesi dütünülmekte ve bu me
selelerin tetkiki ile iştigal edilmekte 
dir. Mah•ulatnnızm kredi ve ticaret 
hareketlerini son derece arttıracak 
olan barem uıulü ve bu usulün esaıı 
nı tetkil eden silolar ve umumi ma· 
ğazalar teıkilatı memleketimizde he 
men tatbi.ka batlanabilecek pek fai
deli kredi sistemi halinde görülmüş 
ve bu husuıta tetkikat ve ihzarat ya 
pılmıştır. 1930 blinçosunu kararsız 
göıterilmeıi sene gayeıindeki tem.i
nat kıymetlerinin tenezzülü yüzün
den atiyen vukuu melhuz açıklan 
kartılamak Üzere ıimdiden 1930 safi 
temettüü olan 701 bin 905 lirayı 
muhtemel zarar karşılıkları hesabı
na nakletınek gibi ihtiyatlı bir ted- · 
bir ittihazmdan ileri gelmektedir. 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darlilbedayi tem..Jıı,...; 

YARIN AKŞAM 
Saat 21 .30 da 

Velinin çocuğu 
Komedi 3 Perde 

Yazan: M. L. Doillet 
Tercüme E.: 1. Galip 
Talebe GECESİ 

Pcqembc günü AYNAROZ 
KADISI -Üsküdar Hale Sinemasında 

YEDİ GÜNAHKARLAR 
GEMİSİ 

Mümessili: Brigit Helm. -· BULGAR OPERET HEY 
ETİ 

(Fransız Tiyatrosunda) 
BUGÜN Aıkşam saat 21 de 

"PRENSES ÇARDAS,. 
Müzik: F.rnmerih Kalınan -

Prima Donna: Mimi Balkans
ka Tenor: Yvan Çaçef 

Yarın akşam: 

"HAREM ESRARI,, 

lstanbul 8 inci icra dairtsinden: 
Bir deynin temini istifası için 

tahtı hacze alınıp paraya çevrilme
si takar.rür eden Galata Topane Top 
çular caddesinde 334 numalan d ük 
kanda mevcut 40 şişe rakı 8/12 /931 
tarihine müsadif uh günü aaat 12 i 
4 e kadar paraya çevrileceğinden 

taliplerin L1ezkür günde mah.allin
de hazır bulunacak memuruna mü
racaatlan ilan olunur. 

Sultanah-t Sci Sulh hukuk hakim 
liğinden: Evvelce Mercan Fuat pa
§8 caddesi No: 64 evde iken şimdi 
Şişli Fransız emrazı akliye hastane 
sinde mukim akıl hastalığına müp
tela, Hüseyin Hüsnü Ef. oğlu Fah
~i Beye Üsküdar Pllfll limanı 53 
No: lı yalıda mukim Bahriye H. 
mı.n vasi taym edilmiş olduğu ka
nunu medeninin 371 inci maddesi 
mucibince ilan olunur. 

Sultanahmet S inci Sulh hukuk 
hakimliğinden: Vezneci le r Camcı 

Ali mahallesi, Beşir ağa •okak 7 / 12 
No : da mukim akıl hastalığına müp 
tela Ali Zati Bey zade Ayşe Meh
tabe Hanıma Vezneciler. Camcı A
li mahallesinde Beşir ağa sokağın
da mukim Nimet Beyin vasi tayin 
edilmiş olduğu kanunu medeninin 
371 inci maddesi mucibince itan o· 
lunur. 

Sultanahmet Üçüncı"i Sulh Hu
kuk Hakimliğinden : İstanbul Güm 
rük idarcei tarafından müddaaleyh· 
ter Salim Bey ve .-üfekası aleyhine 
ikame edilen alacak davasının ic
rayı muhakemesi tayin edile.ı gün· 
de müddaaleyhlerden Salim Bey 
mahkemeye gelmemiş ve mahall i 
ikametgahı meçhul olduğu bi la teb 
!iğ iade edilen davetiye varaka•ına 
yazılan meşrubattan anlaşılmakla 

mumaileyh namına on beş gün müd 
detle ilanen tebliğat Hasına karar 
verilmi§ ve muhakeme 21 kanunu
evvel 931 ıpazartesi ;aat 14 de talik 
edilmiş olduğundan mumailehin 
yevmil mezkarda bizzat gelmediği 
veya tarafından bir vekili kanuni 
göndermediği takdirde muhamenin 
giyaben rüy<:t olunacağı ilanen teb 
liğ olunur. 

Üsküdar Sulh Birinci Hukuk Ha 
Jcimliğinden: Sarafim Efendinin 
zevcesi Madam Anastasiya ve Salo
mon efendi ile Şayian ve müştere· 
iten mutasarrıf olduğu Kuzguncuk· 
ta lcadiye caddesinde 84 atik ve 48-

Subret: Doceva. - Tenor: 
Annianoff 

Dogtor 

Rusçuklu Hakkı 

54 cedit numaralarla mürakkam ve 
K. iki bin lira kıymeti mukaddereli 

üııtünde odaları ve bahçeyi muhte· 
vi bir bap dükk!nın izalei ~yu su
retile ve birinci açık arttırma ile 
yapılan satışında mezkur dükkanın 
hissedarı Sarafim efendi bin iki yüz 

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

Saat: 14. 18. 

lira mukabilinde talip olmuş ise de 
bedeli mukadderi tutar derecede ta 
lip bulunmadığından satış şartna· 

mesinde muharrer !JCraiti dairesin· 
de ve peşin .para ile 28 kanunuevvel 
931 pazartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İkinci açık arttırma ile satış 

J krasına karar verilmiş olduğundan 
lstanbul 8 inci lcra dairesinden: ı icra kanununun 119 uncu maddesi 

Bir deynin temini istifası için mu.cibince mezkür müşa üzerinde 
tahtı hacza alınıp ıparaya çevrilme· bir bak iddia edenlerin ve fazla ma 
si takarrur eden Sirkecide Muradi- Jümat almak isteyenlerin mahkeme 
ye caddesinde tramvay tevakkuf kalemine 931 / 31 dosya nuınarasile 

mahallinde Hilal lokantasında mev- müracaat ve pey akçesi olarak yüz
cut 4 adet masa ve 10 adet sandalya de on teminat ita etmeleri ilanı la-
5/12/931 tarihine müsadif cumarte- zım geldiği ilan olunur. 
si günü saat 12/14 paraya çevrile-
ceğinden tali,plerin mezkur günde lstanbul Asliye Mahktmesi 6 ncı 
mahallinde hazır bulunacak memu- Hukuk dairtsinden: Rıdvan Efen· 
runa müracaatları ilan okınur. 

baJunacaldardır. Trenin Haydarpa .. ya 
mu•aaa.latlannda Ankaraya mütevecciben 
hareketinde icra edilmit olan merasim ya 
pdacak ..-e misafirler ibru edilen istim· 
botla Seyritefain nlıııbmıaa Ye oraıılaa Po 
rapalasa cidecelcelrdir. 

Misafirleri.o. lataahulu terlr.ettilılwli 
zaman yine Sirkeci istasyonunda mer .. İ· 
ai mutada ic.ra edilecektir. 

Miaafirlere Kudret •e Selim Rauf Bey 
ler refakat ecl:ecalder •• Tirldydn ayrı
la.ca.ldarı ana kadar braberleriada buluna 
caldard .... 

dinin Cihangir mahalle ve caddesin 
de 5 No. J.u hanede mukim karısı 

Peruz H. aleyhine ikame ey.lediği 

boşanma davasının tahkikatı ikmal 
edilmiş ve buna binaen mumaileylıa 
Peruz H. hakkında muameleli gı· 

yap kararı ilanen tebliği karargir 
olmuş olduğundan tarihi il.indan iti 

haren (15) gün zarfında işbu kara· 
ra itiraz ve yevmü muhakeme ola· 
rak tayin olunan 26 kanunuevvel 
931 cwnartıesi günü aaat 14 te İstan 
bul Asliye 6 ncı Hukuk dairesinde 

Zoyil: ispatı vüc.ut edil.ınWiği takdirde bil 
Bili.hara Müt arünileyhin Ankarada 

cümle vakıatı kabul ve ikrar edil
bir ıü.n daha fasla kalacağı anla.tılmakla 
prowramın bir kısmı ona cöre tadil edile miş addolunacağı malO.m olmak üze 
aekfü. . re keyfiyet ilan olunur. 17/ 11 / 931 



l 

l 
ı 
1 

1 

•• 
2 

.1 

1 
1: 
: 
r 

ı 

t 
PHOSPHATllE FAllERES 

(FOSFATIN .FALIER) 

~OCUllLAlllN EN •0KEMllEL GIOASIDlll. 
7 lncı. 8 \not aydan 'ltbaren; memeden k••m• ze-rn. 
anlarınd• we ne9vO nOma eflnaeında k ullanllır. Dl• 

• 
eOrmeaını ve kemiklerin tef•klrOIOnü t .. hu eder • 
Sı,,hat •• kuv••t b•ht e,ıer 
Her 9eovtu11 ltotuna aıtıer l>lr aıdadır• 

1, OVAi AULACNIE ... A8NIEJIE8 - l'Afllll ff"JIANCE 

·Elbise ve Ayakkabı imali 
Yüksek Mektepler Mübavaat 

Komisyonundan: 

ı 
17 Adet- palto 
45 Takım harici elbise 

45 Çift rskarpııı 
45 Çift Fotin 

Onnan Ameliyat mektebi talelbesi için imal edilecek oran 
balada cinsleri muharrer 4 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba 

günü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konul
mu§tur. Şartnamesini görme<k üzere her gün ve münaıkasaya iş 
tirak için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Metıkepler Mu
hasebeciliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. 

(3701} 

lstanbul Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

500000 kilo ekmek: Kapalı zarlla münakasası: 15 Birincika
nuın 931 salı gİİfiü saat 10,5 ta. 

Marmaca Üssü Bahri ve .Müstahkem Mevıki kumandanlığı 
ihtiyacı olan yıikanda mrkdarı yazılı eokmeğin hizasındaki gün 
ve saatte münakasası icra olunacağından taliplerin münakasa 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile Kasımpaşada Satın 

Alma komiey-0nuna müracaatları. Arzu edenlere şartnamesini 
her gün İzmitte Üssü Bahri kumandanlığı levaZ1m mooiriyetin 
den veya KMımpaşada Deniz levazımı Satın alma komisyonun
dan tedarik edebilirler. (3976) 

Eczane ve Ecza Depolarile 

Koyun sahiplerine 

mevsimi dolayııile seri ıurette tedarik 

Koyun ve keçile
rin kele!: ek has
talığı için hükü· 
met tarafından 
imal ettirilen Dis-
tofa jin hayvan sa
hiplerine, e c z ı: 
depolarına ve ec
zanelere ucuz ola
rak sahlmaktadır. 
On koyun ıçın 
beher kutusu 75 
kuruıtur. Hastalık 

için doğrudan doğruya 

Selimiyede Yüksek Baytar mektebinde 
D'.stofajin imalltbanesine müracaat edilmesi. 

Elbise ve Ayakkabı imali 
Yüksek Mektepler Mübayaat 

Komisyonundan: 
31 Adet palto 
4 7 Harici elbise 
31 Dahili elb.sc 

f9 fsk'1rpin 
J9 Fotin 

Yüksek Orman Mektebi talebesi için imal edilecek olan ha· 
lada cinsleri muharrer 5 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba gü
nü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş
tur. Şartnamesini görmek üzece her gün münakasaya iştirak 

için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhase
beciliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. (3702) 

Yüksek Mühendis mektebi 

I 
mubayaat komisyonundan: 

Mektep malzeme tecrübehanesine pazarlık suretile bazı alat ve 
muhtelif mevaddı kimyeviye alınacaktır. İhalesi 2 kanunuevvel 
931 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 te icra edileceğin
den bu husustaki listeyi görmek isteyen taliplerin mektebe mü 
racaatlan ilan olunur. (4107) 

Iktısat Vekaletinden: 
Vekaletimiz Baytarl ve Zootekni İşleri Umum Müdürlü

ğünde istihdam edilmek üzere mahiye 150 lira ücretle Almanca 

ve Fransızçaya bihakkın vakıf bir tercüman alınacaktır. Talip

leorin evrakı müspitelerile Baytari ve Z-Ootekni İ§leri Umum 

_Müdürlüğüne müracaatları. (4034)
1 
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EN SON MODEL 

STANDARD 
300 mumluk 

Benzin Llmbaları 
İspirtoya Hacet Kalmadan 

Yalmz bir kibritle yakılır 

.. o. 204s Kullanışı gayet kolay 
Sağlam, idareli ve ucuz lambalardır. 

Depomuzda her nevi gaz ile yanan Standard 
No. 2090 

Blumenthal Kabrcı 
Pazarı ve Galata'da 

limbaları ve teferruab bul-ur. 
Umumt deposu ve toptaıı ye perakende nbf mahalli: H. Ye J • 
oğlu han 27 l 0 tanbul, Sair · nbf mahalli: Sirkeci'de Columbia 

Hanında J. Papa:ıyan 

GaJriınü~a~iller Tak~iri Kı1ınet KonıisJonu BiJasetin~en: 
Evvelce tevzi edilen yüzde ikilerini aldıktan sonra 

kararları ve istihkak miktarları değişmiş olan Gayri
mübadillerden aşağıda numaraları yazılı karar sahip
lerinin yüzde ikilerini almak üzere 30 Teşrinisani 
pazartesi günü saat 10 dan 16 ya kadar Komisyona 
müracaatları. ( 4168) 

Karar No. su Karar No. su Karar No. su Karar No. su 
545 929 936 948 
713 930 938 949 
728 931 941 951 
74.5 932 942 954 
7 46 933 943 962 
780 935 946 964 

947 965 

~ ................................. -
• l'•brıkası bır çuk sergılerden madalya J.;azanmı~ur. 

Mis Kolc.nyaları; Mevcuı kolonyaların mükcııımelidlr. 
Pudraları; Yüzt taravet verir, gençlik temin eder. 
Kremleri; Yüz ve ellerdeki çatlakları ,ı;tçirlr. 
Sabunlan; En mükemmel ıırt sabunlarqır. 
Esanslan: Çiçek bahçelerini temsil eder. 

1- Depo>u: Nuruoım•niye'de Şiracı Ali Sinan kar~ıwıda No. 48 

Devlet Demiryolları iaaresi ilanları 

'-------------------------------------------.......... Mudanya - Bucsa hattına muktazi 4000 meşe traversin kapalı 
zarfla münakasası 19 birinci kanun 1931 cumartesi giinü saat 14 
te Ankarada Umum Müdürlükte yapılacaktır. 

1 

lstanbul 4 cü icra memurluğun
dan: Tamamına (19250) on dokuz 
bin iki yüz eHi lira kıymet takdir e 
dikn 149 iradem tul ve 32 kadem 
arzında 337 gayri safi ve 179 safi 
tonilatolu 70 beygir kuvvetinde tek 
kazanlı Tnpil makiM ile mücehhez 
halen Galata.da kalafat mahallinde 
kıçtan karaya bağlı İstanbul lima
nına mukayyet 149 yüz kırk dokuz 
seMdi bahri No. lu Zafer Vapuru· 
mın tamamı açık arttnmaya vaze
dilmiş olup 10/12/931 tarihinde 
şartnamesi divanhaneye talik ollına 
rak 2 K. sani 932 tadhine müsadif 
cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul 4 cü İcra dairesinde 

CEMAL BEY LOKANTASI 
Lokantamız hakkında bazı hasut şahsiyetler "Cemal Be: 

yemek fiatlerini a:kla hayret verecek dereceye tenzil etti. Fakat 
acaba harçları bozmadı mı?,. diye aleyhimizde isnadatta bulu~· 
duklarını işittim. Senelerden beri mal aldığım tüccarların att 
deki şehadetine itimat buyurmalarını muhterem müşterileriJTl· 
den istirham eylerim. CEMAL 

Cemal Bey lokantasına sekiz seneden beri eti ı\:ıen veririfll 
Cemal Bey kadar titiz, et beğendirmesi müşkül bir müşteriıı: 
daha olmadığını namusumla temin ederim, Tahmis Sokağıııd1 

58 numarada kasap Hakkı Bekir Biraderler. 

Altı seneden beri Cemal Bey lokantası yağı benden alıf· 
Kendisine Trabzonun en nefis yaylağından gönderdiğim haJdı 
ekseri iade eder ve bu yüzden bazı dda aramız açılır, Ceııı•1 

Bey çak meraklı ve sinirli bir zattır. Fena harç kullanmasıııı 
imkan yoktur. Bahçekapı, Kömürcü sokağında 15 No. Kürt ıı· 
de Harun 

Haylı zamandan beri müıterim olan Cemal Beye ze-ytinyı· 
ğmın ekstra Ckstra5mı gönderdiğim halde yine bir çıok mupt 
tat çıkarır. Cemal Bey kadar aldığı harca dikkatli ve miiş.kilpt 
sent lokantacı az bulunur. İstanbul'da Yağ iskelesinde No. ıı 

Basmacı zade İzzet Ferit ve Mazhar 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğaziçi vapuclarma mahsus 'kış tarifesi kanunuevvelin !>' 

rinci aalı günü sabahından iti'baren tatbiık edilecektir. Tarife
ler gişelerde satılmaktadır. 

Nafıa Vekaletinden: 
Muhammen bedeli (248.000) lira olan A11kara civacınıl• 

13+500 kilometre tulünde'ki Çubuıkdere baırajı iltisak yolunıJll 
tesviyei türabiıye, imalatı suıaiye ve ~ inşaatı kapalı zari ıJşl 
lile münakasaya konmuştur. Münakasa 931 seneısi ı inci kanııt 
ayının 5 inci cumartesi günü saat on beşte Nafia Veıkaletinıl' 
yapılacaktır. Müna'kasaya iştirak edecekler teklif mıeıktupla· 
nnı ve muvaıkıkat teminatlarını ayni günde saat on beşe k•· 
daı Nafia Ve'kaleti Müsteşarlığına vermeleri lazımdır. 

Talipler münakasa şartnamelerini Anıkarada Nafia Vekaleti 
Levazım idaresinden 5 liıra mukabi:linde istihsal edebilirler. 

(3931) 

Harbiye Mektebi Levazım Müdürlüğünden: 
Askeri liseler için ilı:inci devre edebiyat, fizrk, Fransızça, tı 

rih-cografya, riyaziye muallirnliklerile birinci dewe iç4n Türlı· 
çe, tarih-coğrafya ve Gedtkli hazırlama mektepleri için ilk ıııe~ 
tep muallimlerine ihtiyaç vardır. 

Kanuni: şartları haiz olanların Tophanede askeri liseler wii
fettişliğine müracaatlaırı. ( 4116). 

Evrakı matbua 
münakasası 

Manisa Vilayetinden: 
Manisa muhascbei hususiye ve encümeni vilayet daireleri· 

nin 57 kalem defter ve sair evrakının (kağıdı aynen idaredefl 
verilmek üzere) nümune ve şartnamesi dairesinde tab'ı (2J2Z) 
lira (22) kuruş bedeli muhammen üzerinden kinunuevveJİfl 
ikinci çarşamba günü saat ona kadar müddelte münakasaY' 
çılkarılmıştır. Fazla tafsilat almak istiyenlerin vilayet mutıast 
bei hususiye müdürlüğüne müracaatları. (3857). 

Tafsilat Ankara, Haydarpaşa veznelerile Mudanyada mezkilr 
hat işletme amirliğinde üçer liraya satılan şartnamelerde yazılı 
dır. (4066) açık arttırma ile satılacaktır. Arttır '•-----------11 =-----------~ maya iştirak için yüzde yedi temi· S A D 1 K Z A D E 

Halka bir suhfilet olmak üzere İdaremizle Antalya Nakliya
tı Umumiye Şirketi arasında aktolunan mukavelename müci

bince mezkur Şirketin İstanbulda Sirkecide Ankara caddesin
deki merkezinde Devlet Demiryollarında mer'i sekiz numaralı 
fevkalade seyri seri mesajeri kolileri tarifesine tevfikan Dev
let Demiryollarmın bilfimum istasyonlarına ve İzmir - Kasaba 
ve Adana - Nusaybin hatlarının muayyen ista.&yonlanna doğru

dan doğruya nakledilmek üzere beheori elli kilograma kadar 
koli kabul edilelbileceği gibi bilmukabele mezkur istasyonlar
dan doğrudan doğruya Sirkeciye kadar koli kayit ve kabul olu
narak bunların Siııkecide mezkur Şirket tarafından mürselüni
leyhlerine teslimine müteallik muamelenin ifa olunacağı ve 
tafsilat için istasyonlara ve mezkur Şi1'ketin Acentalarına mü
racaat edilmesi ilan olunur. (4071) 

Yayya' e Cıemiyeti Bursa sinema bina· 
sının koltuk tesisat. münakasası 

1) Bursa Tayyare Sinama binasının koltuk tesisatı kapalı 

zarfla münakasaya konulmuştur. 

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

3) Münakasa 10 Kanunuevvel 931 Perşembe günü saat on 
beşte Cemiyet Merıkezinde yapılacaktır. (4052~ 

Nafia Vekaleti Adana Yedinci 
Daire Su işleri Müdürlüğünden: 

Adananın Seyhan ınnağı sol sahilinde ve Taşköprüden iti
baren yapılması lazım gelen büyük seddenin tamirat ameliyatı 
keşif bedeli olan «12205» lira ve «95» kuruş mukabilinde ve 
kapalı zarf usulile münakasaya ç:ı'kanlarak 931 senesi kanunu
evvelinin dokuzuncu r.arşamba günü zevali saat on beşte ihalesi 
mukarrer bulunduğundan taliplerin teklif mektuplarını ihale
den bir saat evvel hükumet dairesinde müteşekkil komisyona 
tevdi etmeleri ve mukavele ve şartname ve sair fenni evrakını 
göm1ek üzere Su İşleri dairesine müracaatları ilan olunur. 

(4003) 

nat alınır. Vapurun müterakim bil- B!raderler vapurları 
funum deniz re<ıimleri müşteriye a • Karadeniz postası 
ittir. Yeni icra ve iflas kanununun 
119 uncu ma.dde11ine tevfikan hakla 
rı deniz Ticaretinin siciJlerile sabit 
olmıyan teminatlı alacaklılar ile di
ğer alaka.daranın ve irtifak hakkı 
"ahi,plerinin bu haklarını ve husu
sile faiz ve maurife dair olan iddi
alarını ilan tarihinden itibaren (20) 
gün içirule evrakı müabitelerile bil
dirme.kri Lizundır. Aksi halde hak 
lan işbu sicil.e sabit olmıyanJar u- J 

tış bedelinin paylaşmasından hariç 
kalırlar. Alakadarların işbu madde I 
ahkamına göre tevfiki hareket et
meleri ve daha fazla mı>lumat almak ı 

isteyenlerin _931/137 dosya numara- I 
sile memuriyeti.mize müracaat1arı 

mın olunur. 

Askert fabrika· 
lar ilanları 

Sakarya 
vapuru 

1 K. evvel l l L 1 
günü akşamı 17 de Sirkeci 
rıhtımından ham-ek etle 
(Zonguldak, İnebolu A
yancık, Sam,un, Ordu, Gi
resun, TrabZ'Oll, ve Ri
ze) ye azimet ve ayni 
iskelelerle Görele ve Ü
nye • ye uğrayarak av
det ede~tir. Fazla taf
silat için Sirkeci Meyme
net hanı altında acenteli
ğine müracaat. Tel. 22134. 

KARADENİZ 
POSTASI 

VATAN 
Kapalı z>arf usuli1e 14-12-931 vapuru 2 K. evvel 

tarihinde münaıkasası yapıla- ç b 
cak olan 173 ıkalem ve 21-12· arşam a 
931 de münakasası yapılacak 

olan 77 ıkalem elektrik malze- günü akşamı Sirkeciden 
mesinin ilanında müsavt fası- hareketle (Zonguldak, İne 

ı bolu, Samsun, Ordu, Kire-
laya riayet edilme.diğinaen ye son, Trabzon, Sürmene ve 
niden münakasaya konarak mü Rizeye gidecektir. 
nakasa günü 30-12-931 ~arihin ı Fazla tafsilat için Sir
de saat 14 de tehir edi ·miştir. f keci Yelkenci hanındaki 
Taliplerin ycmvü mt' 'i;rende acenteliğine müracaat. 

'' t Tel 21515 müracaatları. (4065). '1 u ~,l İİ ___________ ; 
t(C 

; 

SEYRfSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köpril ı.o· 

ıı B. 2362. Sube A. Sirkeci Mübilf• 

dar qde ban 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(İNEBOLU) vapuru 30 

Teşrinisani Pazartesi saat 
17 de Sinkeci Rrhtırrurulall 
hareketle Zonguldak, İnebo 
lu, Ayancık, Samsun, Ünye. 
Fatsa, Ordu, Gireson, Trab
zon, Rize, Mapavri'ye gide
cektir. Dönüşte Zonguldak 
yoktur. Of, Sürmene, Tire
boluya da uğrayacaktır. 

' PİRE - İSKENDERİY:E 
POSTASI 

(EGE) 1 kanunuevvel sa 
lı - 10 da Galata Rıhtımın
dan. 

1 Kanunuevvelden iti· 
•haren Adalar tarifesi değ!Ş 
miş yeni tarife iskelelere 
talik olunmuştuf. ~ 

Parls Tıp FakUllasl mazıı•'~ 
:;ıı ve zührevi hastalıklar mütehas>15 

Dr. Bahattin Şevk · 
Rabı:ili caddesi, Meserret oıeh 
l::trsısında Avni Bey ıpartım 11 " 1 

125 sabahtan akşama kada. _..,.-

J lstanbul 1 ci icra memurJuğııtı· 
dan: !lir borçtan dolayı mahcuı vt 

1 paraya çevrilmesi mukarrer duv•' 

1 
aynası 3 kanunuevvel 931 perşefll' 
be günü saat 10 dan itibaren ~yoğ 
lunda Yeni çarşıda 135 N. lu diilı' 
kan önünde paraya çevrileccğind•~ 
taliplerin mezkur gün ve saatte 

·ıAfl mahallinde hazır bulunmaları 1 

olunur. 

MiLLiYET MA TBA.451 

1 


