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Sahip ve 8aşmuharf'Jri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nefl'iyat ve Yazı Müdüri1 
ETEM İZZET 

Yeni kanunu Mec ise verildi • 
vergı 

ümrük ilhalil umumi tarifesinde bazı ladilil 
• 

illi iktısadiyatı koruma vergisinin 1 kanu uevvelden itibaren tatbikine geçil
·mesi arzu edilmektedir.Yeni vergi layihası cumartesi günü Mesliste m·Üzak~re 

dilecek, 300 liradan fazla maaş alanlardan daha fazla vergi alınacaktır. 

ükumet tanzim ettiği kazanç vergisi layihasını da Meclise verdi .• 

Halkın dilek ve ıztı
rapları nelerdir? 

Anadoluda umumi vaziyet ve 
hükumetin takip ettiği politik,a .. 

1 MALATYA: (Ba,muharri-

1 

~iınizden) - Normal bir ha
~at ve ıerait içinde Malatya, 
.\nadolunun en mühim bir ik
lısat ve milliyet merkezi 9Ja
bi1ir. Bugün iae müstesna ah
\'al ve şerait içinde bulunuyo
ruz. Burası da memleketin ve 

, dünyanın sair aksamı gibi 
llıüşkül günler geçiriyor. Umu
~i buhrana, Malatya için hu
•usi bir mahrumiyet daha in
lİmam etmiş: Malatyanın en 
kıymetli mahsulü kayısıdı.-. 

' llu mahsul yüzünden her sene 
llıemlekete yedi sekiz yüz bin 
lira giriyormu§. Bu sene Ma
latya bu paradan mahrum kal
mış .. Fazla olarak tütün ve af
l>on m .. hsulü de yalnız fena va
ıiyette olmakla kalmamış, pi
hsadaki fiat düşkünlüğü yü
lündeo bu mahsullerin de atisi 
~dişeli görülüyor. Bu vaziyet, 
labiatile piyasada tesirini his
'ettirmekten ortalığa bir dur
tunluk vermekten hali kalmı
l>or. Bunu balkın simasında da 
okumak kabildir. 

Bu havaliyiı biraz canlandı. 
tan §ey, şimendifer inşaatıdır. 
~u sayede halk şimdiıye kadar 
iş buluyor, alıt veritte nisbi 
bir inkitaf oluyordu. Fakat it
te Malatya dahilindeki inşaat 
ta bitti. Şimdi bu faaliyet, Ela
ıiz sahasına intikal ediyor. Bu 
11aziyet karşısında Malatyalılar 
telecek senenin mahsullerinde 
l>e umumi hayatlarında yeni 
bir inkitafı saburane beklemek 
ten başka bir şey yapamıyor
lar. 

Arapgir, Kemaliye ve (E
iiin) i de teftiş etmek Dahili 
l>e vekilinin proğramı dahilin
de idi. 105 kilometreden ibaret 
olan Malatya - Arapgİır yo
lu çok sarp ve arızalıdır. Orta 
.\nadolunun bir çok yerleri gi
bi burası da taşlıktan, sert ve 
11erimaiz bir topraktan, vahşi 
bir tabiatten ibarettir... Bura
larda ne bir ağaca, ne de yeşil 
bir sahaya tesadüf edilir .• Esa
&en bu geoit sahada tesadüf 
edilen köylerin adedi pek az
dır. Bu köy !erin evleri, toprak
lara gömülmüş gene toprak 
l>ığınlarından başka bir şey , 
değil.. Mütemadiyen çalışan 
\'e toprakla mücadele eden 
köylüler; emeklerinin karşılı
ğını bir türlü alamıyorlar. A
taba bu ıssız çöl gibi yerlerde 
bulunan ve çoğu on beş yirmi 
haneden ibaret olan köyleri 
llıerkezlere doğru çekmek hem 
~emleket için, hem kendileri 
•çin daha faydalı olmaz mı? 
il.undaki ruhi ve idari müşkila
\ı biliyorum; fakat bunun u
ınumi iktısadiyatımızda, umu
llıi seviyemizde yapacağr inki
Jafları da şimdiden görür gi
biyim. 

Arapgir ile Kemaliye ara
''llda 45 kilometrelik bir me-• 

safe var. Bu yol, Fırat boyunu 
takip ediyor. Onun için daha 
latif, daha yeşildir. Arapgir ile 
Eğin halkı hakkında fazla ma
lumat vermek lüzumsuzdur. 
Çalışkanlık ve teşebbüs kabi
liyetlerile lstanbulun kasaplı
ğını, kömürcülüğünü ve daha 
bazı işlerini adeta inhisar al
tına almış olan bu vatandaşları 
kim tanımaz? 

Arapgir ve bilhassa Kema
liye halkı, en ziyade Dersim 
çapulcularının tecavüzlerinden 
şikayet ediyorlar. llave etme
liyim ki, eski Dersim vukuatı, 
Dersim isyanları artık teker
rür edemez. Cümhuriyetin 
kudreti ve tedbirleri buna ma
nidir. Mevzuu bahis şikatet
ler; münferi,t soygunculuklara 
aittir. Bunların önüne geç
mek için de tertibat yapılıyor. 
Dahiliye vekili icabeden tali
matı verdi', tedbirleri aldırdı. 
Dersim'i daha yakından ve 
İçinden görmek seyahat proğ
ramına dahildir. Bu asi dağ
larda tahassun etmit olan halk 
ile temas ettikten, onların va
ziyet ve ihtiyaçlarını anladık
tan sonra daha geniş mikyasta 
ıslahat tedbirleri alınabilir. 

Anadolu bakımsız kalmış .. 
Anadolunun kanından ve mev
cudiyetinden koparılan servet 
ve kuvvetler, başka sahalarda 
israf edilmiş .. Saltanat idarele
ri; bu Ana vatana daima öksüz 
ve üvey evlat nazarile bakmıt .. 
Anadolunun bugün çektikleri
ni gördükçe daima eski zaman
lan hatırlar, bu sözleri tekrar 
eder, acınırız. Ancak vaziyeti 
yerinde gördükten, köylülerin 
harimine g~rdikten, Anadolu 
köylüsünün içine nüfuz ettik
ten sonradır ki, bu acının şid
deti daha iyi hissedilir. Her 
hangi bir meselenin halliı için 
hüküm vermek güçtür. Hü
küm ve karardan e\.vel iyi gör
mek ve tetkik etmek lazımdır. 
Bugünkü Cümhuriyet idaresi
nin en büyük kudreti burada
dır. Reisicümhuru da, Başveki
li de, vekilleri de bu memleke
tin ihtiyaçlarıru, onlara doğru
dan doğruya temas suretile, 
görmüş ve tesbit etmişlerdir. 
Görülen ve temas edilen me
seleler hakkında karar vermek 
ve bu k~rarın tatbikatında aza
mi bir muvaffakıyet temin et
mek elbette daha kolaydır. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

---·---····-·-··-··--·-··-
Fransa da ithalat 

resmini artırdı 
. ' 

PARIS, 21 A. A. - Meb'usan 
meclisi maliye encümeni, Paris işlen 
mit mevada ait ithalat reımini yüz
de dört, tamamile işlenmiş mevada 
ait ithalat resmini de yüzde alh niıı
betinde arttırılmasını kabul etmiştir. 
iptidai mevat için yalnız yüzde iki 
resim tediyesine devam edilecektir. 

Bu projenin bütçeye 400 ~iyon 
frank temin edeceği söylenmektedir. 

lktısadiyatımızı koru
·ma vergisinin esasları 
·Verginin muvakkat mahiyette 
olacağı mülahazasile kazanç ver

gisile tevhidi cihetine gidilmemiştir 
ANKARA, 21 (Telefonla) 
Hükfuııet bugün öğleden 

sonra Milli lktısadiyab koru
ma vergisi kanun layihasınr 
meclise tevdi etmiştir. Hey'e
ti Vekile fırka gurupu içtimaın 
dan evvel mecliste Mr İçtima 
aktetmiş ve layiha üzerinde 
son bir tetkik yapmıştır. Bu 
layiha lktısat, Maliye ve Büt
çe ecümenlerine havale olun
muştur. 

Encünıenlftrde tetkikat 

Layihanın ay sonuna kadar 
kanuniyet kesbetmesi ve bir 
l<anunuevvelden itibaren tatbir 
kine geçilmesi hükumet tara
fından auu edilmektedir. Bu 
vaziyete; göre encümenler de
vamlı mesai sarfederek layiha 
üzerinde tetkiklerini bir an ev
vel ikmal edecekler ve önü- ' 
müzdeki cumartesi günü topla 

(Devamı 7 inci sahifede) 

iktisat vekili Mu~tafa 
Şeref Beg 

En çok küçük esnaf 
ihtikar yapıyor. Buna 
fırsat vermemek· lazım 
Gümrüklerde henüz tabii vaziyet avdet 
etmedi, bazı şikayetler ve müfettişlerin 
vaz'ıyedini icap ettiren muameleler oldu! 

Gümrükte komsigoncuların vize için tehacümleri 
ve tesçil muamelesi .. 

DÜn, lstanbul gÜm.rüklerinde ta- Perşembe günü gelen emir mu-
blilik gene avdet edemedi ve geçen ı cibince 16 teşrinisaniden evvel be
pazartesinden beri başlıyan kanıık- yannamesi tescil ettirilip muntaza
bk devam etti. (Devamı 7 inci sahifede) 

Tarifede 
Tadilat 
Pamuklu mensucat 

himaye ediliyor 

Hükumet dün Meclise 
bir layiha verdi 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
Hükumet gümrük idhalat umu
mi tarifeıinde bazı tadilat icra
sını mutezammın bir layiha tan
zim ederek bugün mecliıe tevdi 
ebnİ§tir. Bu layihanın esbabı mu 
cibesinde hükumetin bu kararı
na ne gibi saiklerin funil olduğu 
tahlil edilmekte ve ezcümle deni! 
mektedir ki: 

Pamuklu 
- Gümrük tarifemizin 377, 

378, 379, 380 ve 381 inci madde
leri pamuktan dokunmuş veya 
örülmüş ham kasarlı ve apreli, 
boyalı, İplikli dokunmuş veya is
tampa suretile boyanmıt nakıt 
ve işlemelerle, tezyin edilmiş, l>ü 
tün pamuk menıucat envaını ih
tiva etmektedir. 

Dahili sanayiimiz, mamulah
run ecnebi mümeaillerile dahili 
pazarlarda rekabeti ancak güm
rük himayesile olabileceği gibi 
idhalat resminin, milli mamula
hn sınai külfet ve maliyetlerile 
mütenasip olması ve bir mamu
latı koruyacak badlerde bulun
ması da laznnedendir. Bu maksa 
ta binaendir ki Avrupa hükıimet 
!eri dokumalarda hiç bir ticari 
teamül esasına bağlanmayıp tari 
felerini dokumaların kalitesi, ya
ni iplik inceliği ve dokuma ıddı
ğı üzerine tesis etmit ve boya ve 
apre gibi muayyen bir satıhta 

aynı masraftan mucip olan ıınai 
işleri de ya dokuma sathı veya 
dokumanın sildeti ile mütenasip 
bir şekilde temsil eylemiştir. 

Himaye 
Halbuki mevkii mer'iyette o

lan gümriik tarifelerimizin do
kuma kalitesini nazarı itibare al
mıyarak dokumaları ticari tea· 
mül ve tabirler üzerine itibari 

. bir şekilde tasnıf eylediğinden 

sanayiimizin muhtaç olduğu hi
maye derecelerile gayri mütena
sip bulunmakta ve binnetice sı

nai maliyetlerimizi himaye et
mektedir. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Gelen 
Altınlar 

Fıçılar Ankarada açı
lıp muayene edilecek 

Et komisyonu dün 
ilk defa toplandı 

istatistikler tetkik edildi. Azanın 
fikri dinlendi.Tekrar toplanılacak 

Et pahalılığını tetkik ve fiyatleri 1 "- Et komisyonuna bendeniz 
ı indirmek için şehir meclisince İnli- kendimi faydalı addetmiyorum. Çün 
1 hap edilen komiayon dün ilk içtimaı- kü bendeniz iktısat ib:ninden, hele 
1 nı belediyede vali Muhittin Beyin 1 bu gibi et işlerinden katiyyen anla-

riyasetinde aktedmiştir. içtima saat marn. Bu işi ikheat ulemasına bırak 
15 den 18 e kadr devam etmiştir. malı. Bilmiyorum, amma, komisyo
Bu içtimada ihzar edilen malumat ve nua. diğer aza11 da benim gibi bu iş
istatistikler tetkik edilmiştir. Bele- ten anlamıyorlarsa, meselenin halle
diye iktisat müdürlüğü aynca dört dilebileceğinden ümitvar değilim.'' 
senelik bir. et istatistiği .vü.cude ıı_eti Tevfik Salim Pı. nın et işi müza-

! rer~k. komı~_yona ar~et!1lı't~4 Bu ıs- kerelerine iıtirak etmiyeceği, mec
ı tatıstikte dort senelık ıstihlak ve ke- liste verdiği sözü tutacağı anlaşıl
ıim vardır. içtimada her aza etin u- maktadır. 
cuzlaması için ne gibi çareler düşün 
düklerini ayrı ayrı söylemişlerdir. 

1 

Yalnız dünkü ilk içtimaa şehir 
meclisince komisyona intihap edilen 
Dr. Tevfik Salim Pş. gelmemiştir. 

'ı Tevfik Salim Pı. nın komisyon aza-
hğından istifa ettiği ıöylenmektedir. 

1 

Tevfik Salim Pş., şehir mecliıi ko
misyonu intihap ettiği gün söz ala

I rak demişti ki: 

Dünkü içtimaı müteakip belediyı 
reisi Muhittin B. bir muharririmize 
detnİ§tir ki: 

" - Meaeleyi tetkike batladık. 
Henüz baflangıçta olduğımnu v. 
mÜ•pet bir neticeye varmadıjın113 
için, bu huıuıta §İmdiden bir §ey 
söylenemez. Cumartesi günü tekrar 
içtima edeceğiz." 

Ziraat baııkasmın devlet namına 
mübayaa ettiği 64 fıçı altın henüz 
açılmamıfhr. Ziraat bankası müdürü 
Ahsen Bey fıçıların Ankarada açıla
rak muayenesinin orada yapılmaımı I 
muvafık bulmuş, mütaJeaıını umum 
müdürlüğe bildinnittir. Her hçıda 6 
çubuk altın bulunmaktadır. Her çü
buğun ıikleti 6 buçuk, 7 kilo arasın
da tehalüf etmektedir, 

un Balatta bir çok vatandaşların yaralanması ı•e yanmasile bı'ten bit 
yangın facrası oldu. Resmimiz hastaneye nakledilen yaralrlarh yanan e 

göstermektedı'r. Yazısı 3 üncü sahifededir 
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HARiCi TE GRAF 
Almanyada dahili 

harp mı olacak? 
Bir taraftan Hitlerciler, diğer taraf
tan komünistler hazırlanıyorlarmış 

BERLIN, 21 A.A. - Almanya'- 1 
da herkeoin açıktan açığa hah.etmek 
te olduğu dahili harp, zuhur edecek 
olur1a Mitler taraftarları açık yerler 
de yapacaldan mücadelelerde kaza. 
nacaklar, komüniotler ioe ookak mu
harebelerinde muvaffak olacaklardll'. 

Berlin polİ• zabitlerinden biriıi 
bu yolda idarei ketam ebnektedir. 
Mumaileyh, t<!tkikat ve müfahedatı
nı Pru•ya dahiliye nezareti tarafın. 
dan tertip edilnıİf olan bir konferan• 
ta izah ebniı ve bu konferansta M. 
Severing'den bafl<a Berlin polio mü
dürü de bulunmustur. 

Komüniıtler, s;,ı.:ak muharebele-
rini iltizam etmekte Ye kuvvetlerine 
talim yaptırmak için hiçbir fırsab 
kaçırmamaktadll'lar. Bilmukabele 
Mitler hücum taburları, eski Pru•ya 
askeri talimatnamesi prensiplerine 
riayet etmekte ve açık haYBda yapd
ma11 muhtemel bir mücadele için a
damlarını hazırlamaktadırlar. 

Binnetice, Nazio'ler açık havada 
mücadeleyi tercih ediyorlar. 

Konferanıçı, netice olarak demit· 
tir ki: Fakat ne Nazi•'ler, ne de ko
müniıUer devlete kartı tehlikeli bir 
harekete giritehilmelerine müuade 
bah,olacak eslahaya malik değildir
ler. 

BERLIN, 21 A.A. - Nazio'lere 
kartı teveccühkar olmakla itham e• 
dilemiyecek olan muharrirlerden 
Leopold Schwtzochild, Du Tage
buch mecmua•mda "Hitlercileri ik
tidar mevkii imtihanına çekmek za. 
manı gelmiıtir." Demektedir. 

Mumaileyh, rakamlara İ•tinta &o 
derek, Hitlercilerin 1919 sene•inden 
beri ne merkez fırka•mda ne de 
marksislet"in cephesinde rahneler a
çamamıı olduklarını, fakat bilmuka
bele Hitlercilerin ka7.Alllnlf oldukları 
muvaffakiyetlerin diğer fırkaları in
hilale uğratmış olduğunu isbat et
mektedir. Mitler için teraiti gayet 

Bir ölü 7 milyon alarak 
kaçıyor 

ROMA, 21 A.A. - Mesina'dan 
gazetelre b"ldiriliyor: 

Me~İna bzlet'iyeıi varit'a ~ bü ·oıu 
müdürü Joıeı::h La-: o:ına'nın vefatı 
haberi, b'.r iki ay evvel §&Yİ el nuş
t~. Fakat müt ~veffanın : e !eni, na
aşı öptüfü zaman raaı n ııcak ol Ju 
ğunu hi,.ebnit ve maamafih ölü Me
siııa·da gömÜl"nüştü. 

Bili.hare, L'lmanna'nın ölmemiı 
olduğu ve onun yerine ayni günde 
hakikaten ölmüt olan kapıcının ika
me edildiği tari olmuştur. 

Bir tahıı, Larnanna'ya Pariı'te 
tesadüf etmit olduğu ve mumailey
hin Meıina belediyesi kagsmda 7 
milyon açık hll'aktıktan ıonra oraya 
iltica ebnit olma11nın muhtemel bu
lunduğunu söylemittir. 

Korsikadaki harekata 
ait istizahlar 

PARIS, 21 A.A. - Meb'uııan 
mecliıi, hükümetin talebi üzerine 
komünilller tarafmdan Korsika'daki 
İnzibat harekatına da"r ol 'ra'.< veril
miş olan İ•tizah takri lerinin müza
keresini tehir etmittir. 

.... 

\ 
Hitler 

mü..Ut farzettiğimİz takdirde yani 
beynelmilel müzakerelerin akamete 
uğrama11, ikb1adi vaziyetin vahim
leımeu ve bilhaag na•yonaliat • 
oo•yali•tlerin ademi iıtiraki taktirin
de müfrit milkiyetperverler fırkası 
may11 ayında Pru•ra diyeti intihaba 
bnda merkez ye 1ağ cenah hrlıtaları
nı belğ'edecek ye yüzde elliden biraz 
fazla bir ekıeriyet temin eyliyecek
tir. 

Buna mini olmak için yegane 
çare timdiden Hitler'cileri hükume
te iıtirak ettirmektir. Bu, merkez 
fırkası ile M. Brüning için çetin bir 
imtihan olacaktır fakat bir onlarrn 
ıon kozlarıdır. 

Otto de Habsborg, 
Tirol'de yerleşecek 
ViYANA, 21 A.A. - lnnıbnıck 

dan Neue Freie Preue ıazetesine 
bildirildiğine göre, hiriıtiyan ooıya
liıt meh'uslardan bazılarının teıviki 
üzerine Tirol belediyelerinden 50 
kadarı sabık İmperatoriçe Zita'mn 
ve oabık Avu•turya imperatoru Kari' 
in oğlu Arşi.duk Otto de Hab•bourg 
r. fahri hemıehrilik hakkım vermeğe 
hazll' olduklannı ilan etmiı olduk
ları rivayet edilmektedir. 

Bu propaganda hareketi, Hab•
bourg'lar hakkındaki kanunun feshi
ni ve labık Avuıturya İmperatorlu
iu hanedanının Tirol' da yerleımeıi 
yolunda atılınq ilk adım teLikki o
lunmaktadır. 

Pivemente'Ji komü
nistler 

ROMA, 21 A.A. - HU1u•i mah
keme, Piyemonteli 20 komünist hak 
kında hükmünü vermiıtir. Bunlar· 
dan 18 i on •ekiz ay ile yedi sene 
ara11nda tehaluf eden hapi• cezala
rına mahktim olmuılardır. 

Ankara'nın imarı faaııyeti devam ediyor ve her gün §e· 
lıir bir iki tane )eni ve zarif bina daha kazanıyor. Resimlerimiz 
inşaatı bitmek üzere olan Reisicümhur evi ile Divanı muhase
bat ve Askeri mahfeli göstermektedir. Reiıicümhur evinin in
ıa&ı da pek yakında ikmal edilecektir 

1 lngiliz 
Gümrüklerine e 
Yeni kanun mevkii 

mer'iyete girdi 
LONDRA, 21 A.A. - Lordlar 

Kamrası, anormal ithalat hakkındaki 
kanun layiha11nı kabul ebniı oldu
ğundan kralın taodikine arzedilecek 
ve hemen mer'iyet mevküne girecek 
tir. 

LONDRA, 21 A.A. - Yeni gfun 
rük kanunu dün akıam neşt'\.'Clilmiı 
tir. 

PARIS, 21 A.A. - Malum oldu
ğu veçhile lngiliz gümrük ruıumu
nun yeniden tezyidi müna.ebetile 
Fran51z il<tı1adi mabafili, ne tabü 
servetleri ve ne de echize ve ali.tı ik .. 
t11adi bir tecerrüde müsait olmıyan 
bir memlekette bu tecrübenin ne gi
bi neticeler verebileceğini suale ta· 
yan görmektedir. Yeniden arttırılan 
rusumdan müteessir olan bütün itha 
lô.t etyasından lngiltere'nin müstağ
ni kalamryacağı tabiidir. 

VAŞiNGTON, 21 A.A. - Hü
kiimetin lngiliz ithalatını, Amerikan 
mamulatına lngilterc tarafından va
zedilen gümrük resimlerine muadil 
rusuma derhal tabi tutacağı bildiril
mektedir. 

LONDRA, 21 A.A. - Avam Ka
maraımda meb'uılardan birisi, tica· 
ret nazırından, parlimentonun sene
lik tatilinden evvel yeni resim vaze
dilecek mahsulat ile hunlardan her 
birine ne kadar resim vazolunacağı
ru mübeyyin listeyi neıretmek tasav 
vurunda olup olmadığım sormu,tur. 

M. Runciman, hükumete verilmiı 
olan salahiyetleri tasvip eden karar
nameyi yakında İmza etmek ümidin
de bulunduğu ve bu kabil tedbirlerin 
neıredileceği cevabını vermİ§tir. 

Amerikan 
Bankerleri 

t 

Tehdit mektuplan al
dıklarından 

tedbir ittihaz edildi 
NEVYORK, 21 A.A. - Nev

york'un birçok güzide maliyecileri, 
tehdit mektuplan almıtlardll'. Bu 
•ebepten dolayı, göz yaıı dökdürücü 
humbaralarla müıellah olan polioler, 
maliyecilerin bulundukları mahalle
de karakol gezmekte ve bankalarla 
esham bonası yakininde beklemek· 
tedirler. 

Uyuşturucu maddeler 
satanlar 

BALE, 21 A.A. - Uyuıdurucu 

maddeler meaeleüne ait dava devam 
etmektedir. Mahkeme oon cebesin
de, beynelmilel bir kaçakçslar çetesi 
reiıi olup Natham Altmann isminde 
bir Lehli ile beraber Bale' da Muller 
namında biriıi ile muamele yapmak
ta olan Muır'lı Hüseyin, El-Neami'
nin ticari münaıebetleri ile meıgul 

olmuıtur. 

Muller, Hüseyin'e 80,000 franga 
mukabil 89 kilo heroin sabnıı oldu
ğunu itiraf etmiıtir. Hüseyin, uruı· 
durucu maddeler ticareti ile iıtigal 
etmiı olduğunu kat'i surette inkar 
etmektedir. Maamafih kendisi vak. 
tile Viyana'da 4 ay hapse ve 10,000 
tiling nakti cezaya mahkum edil
miş olup kendisi ile Muller arumda 
münaoebetta hulunmağa memur et 
mit olduğu 4 feriki cürmü de te.kif 
olunmuıtur. 

M. Grandi Filadilfiyaza 
gidiyor 

NEVYORK, 21 A.A. - M. Gran 
eli Philadelphie ve Baltimore'a git
mek üzere Nevyorktan hareket et· 
mİ§tİr. 

JERSEY CITY, 21 A.A. - M. 
Grandi, Battery - Place'da karaya 
çıkmııtı:r. Gayet sıkı inzibat tedbir
leri ittihaz olunmuıtur. Şehrin he
men hemen bütüo polis kuvveti se
ferber edilmi, ve güzergaha ikame 
edilmİftİr. 

M. Grandi, M. Walker tarafından 
kabul edildikten sonra Jerıey City' 
ye müteveccihen Malcolm vapuruna 
hinmiı olup oradan Filadelfiya'ya 
gidecektir. 

ltalyada işsizliği tahfif 
etmek için 

ROMA, 21 A.A. - Merkezi kor
porasyon komite~inin Duçe'nin riya 
seti albnda ahiren aktedilen İçtima
da müıtahdimin idarelerinin faaliye
ti meseleoi ortaya atılmıtbr. Bu, İt· 
sizliği tahfif etmek için faşist reji
minin giritmit olduğu icraata müte
allik meıelelerin bütün teferruabna 
faıist korporasyonlarmın ne derece
de alikı P.5stermektP "1ıluiunu İr.-P 
etmektedir. 

Fransız ml!lliyesi 
PARIS, 21 A.A. - Kapanan 

1930 1 1931 bütçesinde 2542 milyon 
franklık bir açık vardır. 

I HABERLERi ~---.!!D!E.4 i 
1 Amerika Mançuri işi- Kazanç vergisi layiha· 

ne karışacak mı? Si Meclise verildi 
Cemiyeti akvam meclisindeki içti

malar bir çıkmaza mı girdi ? 
Serbest meslek erbabı, yeni layi· 

hada, sınıflara tefrik edilmiştir 
PARIS, 21 A.A. - Hilafına bir 1 me, 14 teıriniunide Tıihilaır'ı ter

emir verilmedikçe, Cemiyeti Akvam ketmiı olan Japon konsolosu ile Ja
medisi umumi celsetinin saat 16,30 pon tebaaıının mezkiir ıehre avdet 
da hariciye nezaretinin çalar saatli ebnİt olduklarını bildirmektedir. 

ANKARA, 21 (Telefonla) ı Birinci 100, ikinci 50, üçii' 
- Hükumet meclisin fevkala- cü 25, dördüncü 10 lira • 
de içtimaında tevdi ettiği ka- Üçüncü sınıf şehirlerde: 
zanç vergisi Jiiyihaaını geri al- Birinci: 50, ikinci: 25, ü· salonunda içtima etmesi muhtemel

dir. Ruznamede mukayyet iki mes&o 
le vardır. Evveli, Surye - Irak hu
dutları me.elesi, meclisin bu meme
deki işi, Londra ve Pariı kabineleri
nin 1930 tarihli Franıız • lngiliz i
tilafnamesine tevfikan hududu tah
dit edecek bir komiıyonun tayini i
çin müıtereken vukubulan müracaat 
larına cevap vermektir. 

Mecliı, bu meıele hakkında Yu
go•lavya müme11ili M. Potich'in ra
porunu dinliyecek olup bunu hanen 
ta•vİp edeceği §Üpheıizdir. 

Meclis tarafından, alzkadarlarm 
(Fransa, lngiltere, ve Irak) verecek 
leri esami listesi üzerine, tayin edile 
cek olan koıniıyon, birkaç gün sonra 
mahallin giderek raporunu tanzim 
edecek ve bu rapor kanunusani içti .. 
maı devreıinde meclise tevdi oluna .. 
cakbr. 

Meclis, müteakiben Çin - Japon 
ihtilafı ile meşgul olacakbr. M. Bri
and, vaziyet hakkında refiklerine a• 
lenen malUmat verecek, ondan sonra 
sözü Çin ve Japon mümeısiUerine 
bırakacaktır. 

Reis, itilaf hasıl olmut olan nok
talarla halen uyuıulamamış olan nok 
taları ta'dat ve zlkredecektir. 

llu sabah, mecliı müzakeratının 
akibeti hakkında tahminatta bulunul 
maktan ihtiraz ediliyordu. Bu ihti
raz, Çin heyetine atf ve isnat olunan 
hatt.ı hareketten ileri gelmektedir. 
Filvaki hu heyet, Çin'e bir tahkik 
komisyonu izamına mumaneat et
memelde beraber hu komi•yonun, Ja 
ponlarm diledikleri veçhile, bir ve
kaleti olmasını kabul etmemekle ve 
çünkü böyle bir vekaletin devletin 
dahili itlerine müdahele manasını 
tazammun edeceği mütalea11nda bu
lunmaktadll'. 

Bundan baıka, ilk gününden be
ri noktai nazarına gdık olan Çin he
yeti, erazjıinin hemen tahliye edil
mesi husu•unda israr eylemektedir. 

Bu terait altında meclisin ikinci 
madde kadroou dahilinde bir hal •u
reti buL....:.ıa ittifak edip edemiyece 
ği, veyahut Çin'in bizzat 15 inci 
maddeyi ileri •Ürmeğe kiyam ede
rek meclisin esasen müşkül olan me
nisini itlıal edip etmiyeceği •uali 
sorulmaktadır. 

Japonlar mütarek• 
istemiyorlar 

LONDRA, 21 A.A. - Tokyo'dan 
Reuter ajansına bildiriliyor: M. Y o• 
hizawa, her türlü mütareke teklini 
reddetmek için talimat almııtır. 

Amerika müdahale 
edecek mi 7 

NEVYORK, 21 A.A. - Çin • 
Japon ihtilafında hükumetin ittihaz 
edeceği kararın ne olacağı evvelden 
tahmin edilemezse de, Amerikan ef. 
kan umumiyesinin kat'i bir müdahe 
leye müzaheret etmeğe ihzar edilme 
mİ§ olduğu intibaı mevcuttur. 

Halk uzak Mançuri' deki vakayie 
kartı pek az alaka göotermekte ve 
oradaki Amerikan menafiinin Akaa
yı ıarkta Japonlarla Amerikalılar a• 
rasında bir gerginlik husule getirme 
si muhtemel ihtilatlara sebebiyet ve
rebilecek tedbirler ittihazını muhik 
göoterecek dercede mühim olmadığı 
fikrinde bulunmaktadır. 

Amerika efkirı umumiyeıi, itti
haz edilecek kat'i ve urih bir hatb 
hareketin Amerikan tacirlerine bir 
taknn mahreçleri kaybettirme•i ihti
malinden de endiıe eylemektedir.Bu 
ruhi halet, hariciye nezaretini müt
kül mevkide bırakmaktadır. 

Bir tahkikat komisyonu 
gönd•rilmesi projesi 

PARIS, 21 A.A. - Cemiyeti Ak
vam mecli•İnin, huıuıi bir celıe eona 
smda bir tahkikat komioyonu tetki· 
line dair olan ve Japon heyeti tara
fından kabul edilmit bulunan proje
ye muvaffakat etmiı olduğu temin 
olunmaktadır. 

Şimdi, bu komisyonun glalıiyet
leri ne olacağının tayini huıuau ka.1-
mıtbr. Yarınki umumi içtimada Çin 
ve Japonya, bu husultaki noktai na
zarlarını bildireceklerdir. 

Japonya, Sovy•tlerin mü-
dahalesine ihtimal vermiyor 

TOKYO, 21 A.A. - Harbiye 
nazırı, kabinedeki arkadaılarına j&
neı"tll Ma • T chan • Chan kıtaabnın 
T sitsikar'm 40 kilometre timali f'll'
kisine çekilmİf olduğunu ve Japon 
kıtaatının birkaç güne kadar hu teh· 
ri tahliye edeceklerini bildirmiıtir. 
Mumaileyh, ıarki Çin demiryollan 
hiçbir ıuret\e haıara uğramamı, ol
duğundan, Sovyetlerin müdaheleye 
kiram etmelerine ihtimal vermeekte 
alduğunu ilave eylemiıtir. 

Eıaıen, Japon tayyarelerinin Tai .. 
taikar'ı bombardıman ctmiı oldukla
rına dair olan haber resmen tekzip 
edilmektedir. 

Harbin'den ıı:elen bir telıırafna-

Ma - Tchan • Chan'ın müstah
kem mevzii olan San. Chien - Fang 
üzerine yapmıt olduklan taarruz eo
nasmda Japonlarrn uğramıı oldukla
rı zayiat 44 maktul ve 50 mecruh 
tahmin edilmektedir. 

Yardıma koşan bir ceneral 
TOKYO, 21 A.A. - Ma • Tchan 

- Chan ordusu Hailoum'a doğru çe
kilmektedir. Bu mahal, Harbin'in 
ıimalinde kaindir. T•itaikar havali
sinde oralarda dağmık bir balde hu
lunınakta olan ufals bir kıt'adan bat· 
ka hiçbir kuvvet kalmaınııtır. Şarkı 
Çin demiryolu mıntakasında sükun 
hükôm ıürmektedir. 

Diğer taraftan, Nankin hükôme
ti Ma • Tchan - Chan ordusuna yar 
dım etmeğe karar vermiıtir. Chang -
Sue - Liang'ın Japon ordusunun 
münakalatıru kesmek ve bu orduya 
Ma - Tchan • Chan kuvvetleri ile 
birlikte taarruz etmek için Pekin • 
Moukden §imendiferi boyunca ıarka 
ve hatta daha ziyade timale doğru 
ilerlemeğe karar vermi§ olduğu söy
lenmektedir. Kingtcheou civarında 
bulunmakta olan Çin ordusu ile Çin 
ıakileri oon günlerde tekrar faaliye
te geçmişlerdir. 

Moukden'e ve cenubi Mançuri 
demiryolları mıntaka11na kaça, köy 
lülerin miktan günden güne arbnak 
tadır. Çin köylüleri , bu mmtakayı 
en emin bir melce addetmektedirlet". 

Yeni haber yok 
LONDRA, 21 A.A. - Moukden' 

den Reuter ajansına bildiriliyor. 
Hali hazırda T ıihikar civarında 

bulunmakta olan Japon aokerlerinin 
harekatı hakkında yeni hiçbir mala. 
mat gelmemiıtir. 

Bizzat jeneral Hongo hile a1keri 
telıiz telırraflann 19 tetrini1aniden 
beri iılememekte olduğunu ve bu ta
rihten beri kendisine hiçbir haber 
.ırelmemiı bulunduğunu söylemekle 
iktifa eylemiıtir. 

M. Briandla müUikat 
PARIS, 21 A.A. - M. Briand 

Jeneral Dawes, M. Yoıhizawa ve M. 
Sze ile huıusi ve ehemmiyetli müla
katlarda bulunmuıtur. 

Cemiyeti Akvam komitesi yaptı
ğı huıuıi bir içtimada Mançuri'ye 
bir tahkikat heyeti gönderilmeıi me 
selesi hakkında Tokyo hükumetinin 
dermeyan ettiği teklifleri tetkik et
miıtir. 

M. Litoinofun Japon 
notasına cevabı 

MOSKOV A. 21 A.A. - Tau 
ajansı tebliğ ediyor: 

M. Litvinoff, M. Hirota'ya ver. 
mit olduğu cevapta ezcümle törle 
diyor: 

Sovyet hükômeti, Japon hükume 
tinin ademi müdahele siyasetinin ih· 
lal edilmiı olduğuna ve Sovyetlerin 
Çin jenerallerine muavenet etmekte 
bulunduğuna dair olan ıayialara i
nanmakta olduğunu iddia eden beya 
natınızı memnuniyetle kaydeylemiı
tir • .Şimdiki hô.diıelerle 1929 tarihli 
Çin • Sovyet ihtilafı arasında hiçbir 
mümuelet yoktur. Cenubi Mançuri 
demiryolu temamile Japonya'nın i
dare ve kontrolu altında olup Japon 
askerleri tarafından muhafaza edil-

mış, ve yeni tanzim ettiği )iyi çüncü: 15, dördüncü: 7 lira , 
hayı bugün Meclise tevdi etmit Dördüncü sınıf şehirlerde: 
tir • Birinci: 30, ikind: 15, ü• 

Bu yeni, liiyihadaki ahkima çüncü: 10, dördüncü: 3 lira. 
göre gerek evlerinde ve gerek B~inC:i ıı~ ~eh~rlerd~: .. 
muayenehanelermde icrayı san Bınncı: 20, ıkıncı: 10, uçüJI 
at eden serbest mesai erbabı cü: 5, dördüncü sııuftan part 
gayrisafi iratları üzerinden ti alınmaz. . 
bi tutulacakları vergiye ilave- Liyiaıada tehirler ıöyle bi1 1 
ten bulundukları şehirlere ve tasnife tibi tutulmuştur: 
sınıflarına göre maktu vergi Birinci sınıf tehirler: lstaJJ 
vermekle mükellef olacaklar- bul. İkinci smıf şehirler: Anld 
dır. Bu sınıfları, dereceleri ra, İzmir • 
mesleki teşekküller tarafından Üçüncü 11nıf şehirler: Nü· , 
böyle teşekküller yoksa, bele- fusu 30 binden daha yukarı o• 1• 

diyeler tarafından tayin edile- lan şehirler. 
cektir • Dördüncü sınıf: Nüfusu tO 

Birinci sınıf şehirlerde: bin ve daha yukan olan şehir· ~ 
Birinci sınıf, 250, ikinci, Ü· ler. h 

çüncü 50, dördüncü 25 lira • Beşinci sınıf: Nüfusu 10 bilir 
İkinci sınıf şehirlerde: den aşağı tehirler. t 

tı 
b' 

Hariciye memurlarının maaşları , 
ne suretle tediye edilecek? 

ANKARA, 21 (Telefonla) - Memaliki ecnebiyede isıı;lr ~· 
dam olunan memur ve müstahdimlerin maaş, temıil tahsisatl•· 
rile, ücretlerine 9,30 misil ilave edilerek Türk parası ile vey• 
mahalli borsa rayicine göre mukabilleri bulundukları memlekel 
parası ile maat, tahsisat ve ücretlerinin tesviye olumnasm• 
dair hükUmet meclise bir layiha tevdi etmittir. 

Atetemilter, Ateşenaval ve Ateriyenlerle mülhakları ve ti·. 

caret mümessillerimiz de ayni esasa dahildir. Hükumet bu lf('I · 

basında kanunun İngiliz lirasının sukuta baıladığı tarihteıı 
sonra tediye edilmit veya edilecek maaı, tahsisat ve ücreti~ 

teımilini teklif etmektedir. 

Fırka Meclis grupu 
Dünkü içtimada Adliye vekilinin 

izahatı tasvip edilmiştir d 

'ANKARA, 21 (A.A.) - C. Halk Fırkası meclis gurupıı 

bugün öğleden uonra içtima etmiştir. Ruznameye dahil olan· 

lar adli işler hakkında Aksaray meb'uıu Ahmet Süreyya Beyitı 
verdiği takrir üzerine açılan müzakere ve münakaşalar netice

sinde adli ihtiyaçlarımız hakkında adliye vekili Beyin verdiği 
izahatın gurupun beklediği ıslah tedbirlerini tamamile tatmin 
etmekte olduğu gurupça müttefikan kabul edilerek müzakere-

1 

ye nihayet verilmiştir. 

Meclis cumartesiye toplanacak 
ANKARA, 21 (A.A.) - B. M. Meclisi bugün Reis vekili 

Hasan Beyin riyasetinde toplanmış ve ruznamede müzekere e·. 
dilecek madde bulunmadığmdan gelecek hafta cumartesi güniı 
toplanmak üzere dağılmııtır. 

Faideli yağmurlar; Yozgat'a kar düştü 
ÇANGIRI, 21 (A.A.) - iki gündenberi faydalı yağmur 

yağmaktadır. Ilgaz ve Daday civarına iki karış kar düımüş· 
tür. • 

YOZGAT, 21 (A.A.) - tik kar düşmüt ve her ~araf beva· 
za bürünmüştür. 

• 

mektedir. Şarki Çin demiryolları ioe T ' V 'h' B f th' d 
Sovyetlerle Çinlilerin muhtelit ida- ayyarecı ecı ı ey e 1ye e 
re1i ve Çin kıtaatının muhafaza11 al-
tındadır. Sovyet hükumeti, Çin'de ANT AL YA 21 (A.A.) - Vecihi Beyin tayyaresinin tami· 
ve hilhaua ıarki Çin demiryolu üze ri bitmiş ve ya~ılan tecrübeler muvaffakıyetle neticelenmi§t~r. 
rinde aoker bulundurmaktan ibaret Tayyartci bugün saat 15 te şehir üzerinde bir cevelan yaparak 
olan ve Çarlık idareıinden kendisine beyannameler atmış ve Finike üzerinden Fethiyeye uçmuştur. 
intikal ebnit bulunan imtiyazattan ilii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ı;_.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i 
kendi arzuıu ile vazgeçmİf olup bun 
dan dolayı teeHüf te etmemektedir. 

Y oung istişare 
komitesi 

BERLIN, 21 A.A. - Bu 1abah 
çıkan gazeteler, Almanya'nın bir me 
morandomunu n91retmektedir. Al
manya, bu muhtıra•mda Y ounı pla· 
nı i•titBri komitesinin içtimaa d&Yet 
edilmeoini talep eylemektedir. 

Birinci Büyük 
Millet meclisi 

Bugün telgraf haberlerinin 
ve bu lahİfe mündericabnın çok
lugundan "Birinci Büyü!< Millet 
Mecliıi" iıimli tefrikamızı tehir 
mecburiyetinde kaldık. ltizarları 
mızı arzederiz. 

Yunanistan da 
Bir tedbir 
Yunanlılar haftada iki 
gün et yimeyecekler 

ATINA. 21 A. A. - Gazeteler, 
hükumetin buğday ithalatım tahdit 
ebnek için haftada birgün kuru ü
zümlü ekmek yemeği mecburi tut• 
maia matuf bir projeyi tetkik et• 
mekte olduğunu yazmaktadır. 

Hükiimetin ayni zamnda haftada 
iki güo et 1ab1ını men'ebnek ta1av
vurunda da bulunmakta olduğu oöy
leniyor. 

Bir gemi karaya oturdu 
LONDRA, 21 A.A. - Zamera 

iımindeki bir Fransız vapuru, dün 
oiı dolayıoile, Haiıborough' da bir 
kumluğa oturmuttur. Vapur henüz 
yüzdürülememittir. 

Dunkerque' e gitmekte olan Ye 
7.000 ton kömürü hamil bulunan va
parun yanında yedi romörkür var
dtr. 

1 Bir madende 
infilak 
28 kişi öldü. Y arahlar 

da var! 
LONDRA, 21 A.A. - Doncaiı· 

ter civarında Bentley madenlerinde 
bir infilak olmuttur. 17 kiti ölü 91 
26 yaralı ıayılmııtır. 

LONDRA, 21 A.A. - Bentlel ı 
madeninde vuku bulan infilak neti- 't 
ceoinde yaralananlardan bazdan v• 
fat ettiğinden kazadan ölenlerin adı 
di yirmi ıekize baliğ olmuıtur. 

Olempiyatlarda 
frans1zlar 

PARIS, 21 A.A. - Meh'usa• 
meclisi maliye encümeni 932 de Lol 
Angeles' de yapılacak Olimpiyat O' 1 
yunlarına iıtirak edecek f r;: ·z e
kipine ait tabıiaat miktarın,, ta.sat
ruf maksadile, Yedi milyondan ii' 
mily9na indirmittir. 
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Balatla mülhis bir yangın facıası ! 
Gene bir f acıa •• 
Balatta bir ev yandı, 

11 yaralı var 
Yangın alt kattan çıktığı ve mer

divenleri tutuşturduğu için 
daha feci bir şekil de alabilirdi ! 
Evvelki gece Balatta Ham

'111mi mahallesinde bir ev yan 
lı. Ev kalabalık ve ateş alt 
~ttan binayı sardığı için, feci 
Qır şekil aldı. On bİ!r kişi ağır 
le hafif surette yaralandı. 

Bu mahallede Maliye me
~urlarından Hasan Efendinin 
~ç katlı kagir bir evi vardır. 
Iİ11aan Efendi bu evi musevi 
lif el erine kat kat kiralamıttır. 

Evvelki gece saat 22,45 te 
!\>de herkea derin bir uykuda 
bııtunduğu sırada, alt kattan 
henüz nasıl olduğu anlaşılmı
)~n bir yangın çıkmııtır. Yan 
tın büyüyüp merdivenleri sa
tınca üst katta uyuyanlar feci 
bir vaziyette kalmışlardır. Evin 
~it katında seyyar satıcı Jak i
caınet etmektedir. Yangın bü
liiyünce, Jak uyanmış ve ay
~ı odada yatan kansı Madam 
~ortünayı da: "Kalk!,, yanıyo 
tıız !,, diye uyandırnnştır. 

Madam F ortüna uyku aer
lermliği ve telaşla birdenı dıfa 
tıya çıkacak yer bulamamış ve 
'kinci kata fırlamıştır. Ateşin 
~erdivenleri de sardığını gö
~nce can havli ile kendi•ini 
·~inci kat pencerelerinden bi. 
~lld€n aşağıya atmıştır. 

Bu gürültü üzerine üst kat
ı, oturan Mihal ve Mordo u
ı~nmışlar, onlar da atetin mer 
dıvenleri sardığını görünce, 
Pencereden atılmağa mecbur 

~
lınuşlardır. Bittabi hepsi de 
1aralanmışlardır. Yalnız Ma
lın F ortünanm yarası ağır
dır 

mek istemiılerse de, otomatik 
telefonla itfaiyeyi bulmakta 
güçlük çekmitler ve itfaiye de 
bu yüzden gecikmiştir. Ancak 
ev yandıktan sonra, itfaiye 
yangın yerine gelmit ve su da 
bulabildiği için, yangının etra
fa sirayetinin önüne geçebil
mitlerdir • 

Bu yangında kısmen yana· 
rak kurtulanlar Madam Rebeka 
Matmazel Ester, Madam Ni· 
na, Liya, Malka, Fortüne ile 
Leon, Mordo, Mişel Haaon, Mi 
hal efendilerdil'. Bunların hep 
si de derhııl Balat haatanesine 
kaldırılmışlardır. 

Bunlardan Leoıı, Mordo, Mi 
şel ve Hasom'un yaruklan has 
tanede sanlmıt ve kendileri ak 
rabalarının evlerine gönderil
mişlerdir • 

Yangının sebebi tahkik edil 
mektedir. 

Dün sabah ta mütebaki ate 
ti söndürmeğe gelen bir mo
topomp Tamara isminde bir ka 
dını çiğnemit ve karnından ya 
ralamııtır. Bu kadın da Balat 
ha.tanesine kaldmlm19tır. 

Bir yangın daha 
Mercanda Ali Pata hanında 

ikinci katta oturan atçı Hüse
yin Efendinin zevcesi Hatice 
Hanım evvelkiı gece odada 
kuyruk yağı eritmekte iken 
yağ parlamış ve oda tutupııuı 
tur. Ateş üıt katta oturan kas 
ketçi Atam Efendinin de oda 
ıını yakmıştır. Bu oda da kıs 
men yandıktan sonra ateş sön 
dürülmüttür. Yangın hakkın
da tabkika t devam etmekte
dir. 

h Yangını görenler derhal te 
\ ~fonla itfaiyeyi haberdar et-

S i vi I tayyareciler 
dün toplandılar 

Klüp için Beyoğlunda güzel bir 
bina tutuldu, tefrişine başlanıyor 

Memleketimizde sivil tay- , hasır olmak üzere meclisiı ida 
lreciliğin inkişafı gayeaile reye salahiyet verilmiştir. 
, ekkül eden sivil tayyare ku· Cemiyetin bugün iki yüze 
bü heyeti umumiyesi dün ıa yakın i.zası vardır. 
~ 17 de bütün i.zaaınm iıtira Kulüp için Beyoğlunun en 
le bir içtima aktettiı. güzel binalarından sayılan Am 
İçtima çok samimi olmuı, basadör bi_n~sı tutulmuı ve bi

~Yet tayyareciliğin ilerlemesi nanın t_~rış~ne başlan~ş!ır. 
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in bütün varlıklarile çalııa- Kulup .bın~s.mın tefnt.• ka
larını bir ağızdan söylemiş· nunuevvelm bınne kadar ıkmal 

dir. olunursa ayın birinde küşat 
Ruznameye geçilmeden ev- resmi yapılacaktır. O gün tay 

el azadan Hayrünnaa Bey yare al>idesine çelenk konula
İirk tayyarecileri kulüp i.zala cak ve gece balo verilecektir. 
namına Ankara Tayyare Ce Balo hasılatından yüzde beşi 
ıyeti riyasetine, Muhittin muhtacı. muav~et fakir çocuk 
arni Beyin vefatını derin bir lara venlecektır. 
ssürle karşıladıklarını bildir 

. İ§ ve beyanı taziıyet eylemiş
ıt, Bundan sonra ruznameye 
~ilmiş ve neticede fU karar
t verilmiştir: 

1 - 3 Muhalif reye karşı 
rey ile heyeti umumiye 

ehmet Emin Beyle yapılan 
lıkaveleyi kabul etmiş ve he
etj idarenin bu esasat dahilin 
e her türlü teşebbüsatta bu· 
. tıabileceğini ve mukavele ak 
b.e salahiyettar olduğunu ka
lı! etmiştir . 

2 - Küşat resmi, balo ve 
~İte heyeti idarenin sali.hi
ti dahilinde bırakılmıştır. 

3 - Kulüp bütçeııinin gele 
k sene heyeti umumiyeye 

1~edilmek üzere bu sene tec
"be ve ihzaratta bulunulması 
.eYeti idareden talep edilmiş-

4 - icabı halinde encümen 
kil etmek ve bir seneye mün 

Ekonomi 

Almanyada mısır fiab 
BERLIN, 21 A.A. - Almanya, 

mısır inhisarları cemiyeti, ıimdiki 
fiatleri 30 teşrinisaniye kadar muha
faza etmeğe karar vermiştir. idare 
meclisi, o zaman hükUmet tarafın
dan hayvanata mahsus arpa ithali 
hakkında ittihaz olunacak tedabir 
ile mütenasip bir karar alacaktır. 

Londra borsası 
LONDRA, 21 A.A. - lngiliz li

rası. dün biraz düşmüştür. Filvaki 
Paris kambiyosu, 95, 15/ıG ve Nev
york kambiyosu da 3, 7575 dir_ 

Akıayı şark vakayii, borsayı za
fa dil:}üren tesirlerini icrada herde.. 
vamdır. Mükelleflerin varidat vergi
sini vermek için matlôplanndaıı lür 
kısmını satılığa çıkarmak mecburiye 
tinde bulunmalarının satanların mik 
tarını arttırmakta olduğu da söylen 
mektedir. 

Lyon ipek piyasası 
LYON, 21 A.A. - Menıeleri 

Soğuklar ve 
Fırtına 

' 

Bir ftalyan vapuru da 
Boğazda 

karaya oturdu 
Mevsim soğukları devam et 

mektedir. Dün de hafif yağ
mur yağmıı ve hava biraz da
ha soğumuştur • 

Maamafih bugün hararetin 
biraz artması muhtemeldir. 
Kar ihtimali yoktur . 

Karadenizde fırtına 
deoam edigor 

Karadenizde şiddetli bir 
karayel fırtınası hüküm siir
mektedir. 

Fırtına yüzünden Karade
nizden vapur gelmemekte, hare 
ket edecek olan vapurlar da 
Boğazda beklemektedir . 

Dün Karadeııizdenı ancak 
3 - 4 gün evvel Rus lim-anla
nndan hareket etmit olan Şi
lepler gelebilmiştir . 

Fırtınanın Karadenizde ba
zı kazalara sebebiyet verdiği 
söylenmekte ise de, 'henüz bu 
hususta malumat gelmemiştir. 

Yalnız dün Büyükdere ile 
T arabya arasında Direk bur· 
nunda İtalyan bandıralı Miner 
vado vapuru karaya oturmuf
tur. Kazanın sebebi henüz ma 
IUın değildir. 

Vapurun tahlisine çalışıl
maktadır. Çanakkalede evvel
ki gün karaya oturan Yunanı 
vapurunun tahlisine çalışılmak 
tadır . 

Memlekette 

Üç şaki yakalandı 
l:ımirden Odemiıe giden 54 nu

mıırah otomobil Kızılcık köyün bir 
kilometre tarlanda Halil Bey kuyu
sunda müsellAh üç şahsın taarruzu
na uğramq, atılan kurtunlar otomo 
bile isabet etmiıtir. 

Yapılan takibat ve tahkikat neti 
ces.inde vak'a faillerinin Rüstem oğ
lu Ali, Kızılca avludan Ali oğlu Me 
mit, atçı oğlu Muıtafa olduğu anla 
!ılınıt. vak'a failleri yakalanınıılar
dır. 

Kaza kurşunu 
Bur&ada silahçı ve saatçi 1 bra

bim Bey feci bir ıurette vefat etmit 
tir. 

Salı sabahı dükkanına her zaman 
kinden erken gelen lbrahiın Bey, 
kendisine bir Nagant tabanca sat• 
nıak istiyen biriıile pazarlığı uydu
ramamıı, fakat biraz sonra tekrar 
konuıulup uyuıulduğu için taban· 
cayı fiteklerile beraber sabo alımı· 
tır. Bu sll'8da lbrahim Beyin katibe 
ti matmazel Sara dükkana gelmiı
tir. lbrahim Bey aldığı ve boş san
dığı tabancayı matmazele uzatarak 
sabahleyin bir kelepir ele geçirdiği
ni söylemittir. 

Matmazel Sara da muayene için 
aldığı tabancayı boş zannile elini 
tetiğe götürünce acı ve keskin bir 
ailih ıesi duyulmut ve aynı saniye 
de kız, ustası lbrahim Beyin kalbin 
den vurularak o anda öldüğünü gör 
müş, teessür ve heyecan içinde kal 
ınııhr. 

Adliyece derhal tahkikata girişi! 
miş ve matmazel Sara tevkif olun
muıtur. 

25 kuruşluk yapan 
kalpazan 

MANiSA, 20 (Husuıi) - Diin 
yakalanan kalpazan hakkında zabıta 
tarafından yapılan tahkikat neticelen 
miştir. Manisanın Alaybey mahalle
sinden Hüseyin oğlu Halil İsminde
ki kalpazan 33 yaımdedır. Asıl ıan' 
ati yorgancılık olduğu halde, vakit 
vakit garsonluk, kahvecilik, kebap. 
çılık ta yapmakta imiş. Son zaman l 
!arda alçıdan imal ettiği bir kalıpla 1 
kalaydan 25 kunışluk paraların tak 
lidini yapmağa baılanuşhr. '-lalilin 
yaptığı bu paralar da ıan'at eseri 
olmadığından derhal fark eıliliyor
muş. Zabıta sahte para sürenleri 
ıiddetle takip etmiş, nihayet asıl 
sahtekarı yakalamııhr. 

Zabıtaca Halil hakkında yapılan 
tahkikat ikmal edilmiş olup sahtekar 
al8.tı cürmiye, aahte paralar ve evı·a 
kile birlikte adliyeye verilınİftir. 
Halilin sahte olarak imal ve piyasa 
ya sürdüğü sahte yirmibeşliklerin 
mikt~rı pek azdır. 

muhtelif İpek piyasaları ara11ndaki 
farklar hissolunmaz derecededir. Av 
rupa İpeğinin vaziyeti, Asya İpekle
rinden iyidir. Ve muamelatta mun
tazam bir mecera vücude getinniş· 
tir. Kuru kozaların fiatleri bahalıdır. 
Birçok iplikhaneler, mutat sene ni
hayeti kapanıtmdan sonra kapalı ka 
lacaktır. 

Mahkemelerde Belediyede 

K .
1
. .

1 
Bakırköy 

arar verı ır verı mez Otobüsleri 

Vili·yette 

Bağcılı~ 
lnkişaftal 

tevkif edilen sahtekar! Diğer otobüsçülerden 
de talipler çoğaldı 

Gelecek seneler daha 
iyi iizüm yetişecek 
Vilayetimiz dahilinde iki se 

nedir bağcılık büyük bir inki-Piyer dün Ağırcezada muhakeme 
edildi ve hemen 

Bir kısım otobüsçüler bele
diyeye müracaat ederek Sirke
ci - Bakrrköy arasında işlemek 
için müsaade istemiılerdir. 
Belediye bu hatta esasen az 
otobüs olduğu için Kadıköy 
ve Üsküdar cihetinde işliyenle
re Bakırköyüne de işlemek için 
müsaade vermiıtir. 

şaf göstermi§tir . 
Bu hususta Ziraat odası da 

meşgul ol~aktadır. Bağcılara 
bu sene de kafi miktarda fidan 
dağıtılacaktır. 

tevkif edilerek hapse konuldu 
L. T. Pi ver fabrikasının İs

tanbul mümessili Taı-clif Ef. 
nin nezdinde çalışan Piyer is
minde bir genç, bundan bir 
müddet evvel tüccardan İsak 
Abaci Efendiye müracaat edi
yor: 

- Ben birkaç güııe kadar 
Milano sergisine gidiyorum. 
İsterseniz sizin için bazı sipa 
rişlerde bulunayım, diıyor. 

lsak Abaci Efendi muvafa
kat ederek kendisine 9000 lira 
lık sipariş veritor . 

İsak Efendi siparişi vermek 
le beraber, parayı derhal tedi
ye edemiyeceğinj. , konişmento 
lar gelince borcunu ödeyeceği 
ni ıöylüyor. 

Bunun üzerine senet yapılı· 
yor, Piyer, senede imza eder· 
ken laak Abaci Efendi ihtiyat 
lı davranıyoı·: 

- İmzanız maruf değildir. 
Fabrikanın İstanbul mümessilio 
Tardif Efendiye tasdik ettir
melisiniz! Piyer bunu kabul e
diyor ve hemen ertesi günü 
tasdik muamelesini yaptırıp 
imzalı sened~ lsak Efendiye ge 
tiriyor. Fakat İsak Abaci Efen 
di bununla da kanaat etmiye
rek fabrikanın mümeuili Tar 
dif Efendiye gidiyor. Ve Piyer 
le aralannda yapılan muamele 
yi l<endisine anlatıyor. Taı.-dif 
Efendi hayret içinde: ' 

- Ben ne öyle bir senet imza 
ladım, ne de yapılan muamele 
den haberim var, diyor • 

Etekleri tutuşan İsak Efen 
di hani harıl Piyeri araınağa 
koyuluyor. Bereket versin ki 
9000 lira tehlikede değil. Mu
amelenin ikmaline kadar bir 
yeddieminde hıfzedilmiştir. 

Ortadan kaybolan Piyer, ni 
hayet memleket haricine git
mek teşebbüsünde iken Uzun
köprüden geriye çevriliyor. Ve. 
yapılan sahtekarlık Ağır ceza 
mahkemesine intikal ediyor. 

Ağır ceza mahkemesi, son 
celsesmde işte sahtekarlık gö
rerek Piyer Efendiyi bir se 
ne hapse mahkfun etmiş ve fi 
rarı ihtimaline n1ebniı derhal 
tevkifine karar vermiş tir . 

Piyer Efendi hemen tevkif 
edilerek tevkifhaneye sevkedil 
miştir. 

iki ay hapis, 50 
lira ceza! 

Maznun lime lime dökül
müt ceketile acıklı bir tezat teş 
kil eden altın dişlerini göste
rerek reisin suallerine cevap 
veriyordu: 

- Hamal bulunoonım, benı 
deniz .• 

- Bu Efendiyi . tanıyor mu 
ıun? 

- Bir keret görınütüm. 
Bir de şimdi göröorum ! 
Reis davacıya sordu: 
- Anlat bakalım, nasıl ol

du? 
Davacı anlattı: 

- Kendisini eakidenberi ta 
nırım. Hamallık eder. O gün 
de i9aiz dolaşıyordu. Eve ça· 
ğırdım. Mağazaya gidecek bir 
masa vardı. Sırtına vurup yola 
çıkardım. 

Akşam, mağazaya uğrayıp 
ta masanın gelmediğini öğre-
nince şatırdım kaldım. Oradan 
buradan sorufturarak hamalı 
buldum. Fakat, masa aitti gİ· 
der. 

Maznun hamal kendini gG
ya müdafaa etti: 

- O gün irahataız oldu İ· 
sem, sırt üstü uzanmıt yatoor 
dum. Bu efendi illem fU masa 
yı götüreceksin deyi üzerime 
dü§tü. Zar zor sırtımıza vur
duk. Köprüden geçeor idim. 
Biri enaeme dokundu: 

- Hiıt .. Hamal, sen bunu 
filin yerden getirmeorsun? 

- He dedim •. 
- Filanca yere götürmoor 

sun? 
Genem he dediysem, herif 

masayı indirtti: 
- Sen çok yorulmuşun. Bı 

rak ta başka hamal götürsün .. 
dedi. Hamalı da hazırmı9. Ma 
sayı aldı götürdü. 

Reis sordu: 
- Sen bu adamı tanıyor mu 

idin ? 
-Yok! 
- Tanımadığın adamama· 

sayı nasıl teslim ettin? 
Hamal Artin buna münasip 

bir cevap bulup veremedi ve 
neticede iki ay hapse 50 lira pa 
ra ce;ı:asına mahkum oldu . 

Tevkifhanenin teftişi 
T evkifhaneinin dünden iti

baren teftişine başlanmıştır. 
Teftişatla müddeiumumi 

muavinlerinden Şefik Bey meş 
gul olmuştur. 

Teftiş kısa bir müddet de
vam edecektir. 

Maarif cemiyetinde 
heyeti idare içtimaı 
İstanbul maarif cemiyeti 

yeni idare heyeti dün ilk içti
maını halk evinde yapmıştır. 
Bu içtimada idare heyeti ı·eis
liğine Cevdet Kerim Bey inti
hap olunmuştur. 

Cemiyetin bu sene vereceği 
balo ve müsamereler hakkında 
da görütülmüştür .. 

Bu sene mevsimin ilk balo
sunu maarif cemiyeti verecek
tir. 

Akalliyet mektepler in
de devam listesi 

Maarif idaresi ecnebi ve 
ekalliyet mekteplerine bir ta
mim göndererek şimdiye kadar 
15 gündenbeı-i gönderilen türk 
çe muallimlerinin devam cet
vellerini badema her üç ayda 
bir göndeı;lmesi ve buna mek 
tebin kendi hocalannm da ili.
vesi bildirilmiıtir . 

Fakat Takaim ve Eyip tara 
fında İJIİyen otobüslere müsaa 
ele verilmemİftir. 

Takaim ve Eyip otobüsçüleri 
belediyeye ,iki.yet etmitlerdir. 
Bu otobüsçülerden biri dün bu 
hususta demittir ki: 

" B" · T k · - ıze,, yam a sım ve 
Eyipte itliyenlere Bakırköyü
ne işlemek için müsaade veril
miyor. Üsküdar ve Kadıköy o
tobüsçülerine batka yerlerde 
iılemek için müsaade ediliyor. 
Çünkü Üsküdar tramvaylarına 
bunlar rakip kestlmişlerdir • 

Belediye yıllığı 
Be1ediyenin tehre ait 64 mad 

de hakkında yaptığı istatistik 
yıllık istatistik halinde sene ba 
tında neşredilecetkir. Yıllık ay 
nı zamanda fransızça olarak da 
basılmaktadır. Yıllık çıkınc:a 
dahili.ye vekaleti bir tane de 
İzmir belediyesine gönderecek
tir . 

İzmirliler de böyle bir ista
tistik yapacaklardır. 

Odun fiatları neye 
yükseldi? 

Son günlerde havalann bir
den bire soğuması mahrukat 
fiatlan üzerinde derhal tesirini 
göstermiştir. 

Bu bir ay içinde odun fiat
lan 350 den 500 e yükselmit
tır. Dün muhtelif odun depola 
rımla yaptıeımız tahkikatta 
hatta yaş odunun 500 den aşa
ğı verilmediğin) ıördük. O
dun fiatlarında ihtikar olduğu 
muhakkaktır. 

Belediye iktısat müdürlü
ğünden aldığımız malumata 
göre, İstanbulda halen mevcut 
60 bin çeki odun ve iki milyon 
okka kömür mevcuttur. Ruıne 
linde ve Karadeniz sahilleri ile 
bilhassa iğne adada lstanbula 
sevkedilmek üzere k..silmiş ve 
hazırlanmıı hayli odun vardır. 

Resmi tahkikat ta fiatlerin 
birden bire yükselmesinde hiç. 
bir sebep olmadığını göster· 
mektedir. Belediye bu iti tah
kike başlamıştır. 

•••••••• 
Ortağı da hudut 
haricine çıkarıldı 

Geçenlerde hudut haricine 
çıkanlan Afyon fabrikası aabi
bi Pııul Michler'in ortağı Al
fred Braçyoti de dün. hudut ha 
ricine çıku·ılmıştır. 

Poliste 

Manisa Valisi 
Manisa valisi Fuat Bey 

Ankara'da.n şehrimize gelmiş 
ve dün vali muavini F azh Beyi 
ziyaret etmittir. 

Köstence polis müdürü 
Köstence Polis müdürü şeh 

rimize gelmiştiı·. Bugün m ü
zeleri ziyaret edecektir. 

Kibrit 
Fabrikası 

Kanunusanide işe 
başlıyor 

Büyükderedeki kibrit fab ,·i
kaaı ki.nunusaniden itibaren fa 
aliyete geçerek, kibrit imaline 
başlıyacaktır. Kibrit imali i
çin memlekette odun tedariki 
mümkün oluncaya kadar odun 
lar dışarıdan gelecektir. An
cak burada çöp halinde işlene
cektir. Diğer taraftan sandık
lar tamamile Türk odunundan 
yapılacaktır. 

Fabrika işlemeğe başladık
tan sonra , günde 300 ame!e İs· 
tihdam edilecektir. Bunların 
210 u erkek ve 90 ı da kadın 
olacaktır. Kibrit fabrikası şim 
diden •.;.: Büyükderede bir ha
yat uyandırmıştır. 

Fabrika bütün tesisatile be 
raber İmtiyaz tarihinden itiba 
ren 25 ıene sonra hükUınete 
terkedilecektir. İmti:yaz verile 
li 2 sene olduğuna göre, 23 se
ne sonra fabrikanın hükUmete 
devredilmesi lazım gelmekte
dir. 

Fabrikada ilk zamanlarda 
günde yarım milyon kutu kib
rit imal edilecektir • 

Manisa istasyonunun 
temeli yapıldı 

MANİSA, 2~ Yeni istasyon 
binasmm temel atma merasimi 
parlak bir surette yapılmıştır. 
Merasimde kumandan Mustafa 
ve Cavit Paıalarla lzmirden 
gelen nafia umum müdürü Na
zir demir yollan bat komiseri 
ilmi Beyler ve Kasaba ve Ay
dın demiryollan komiserleri tir 
ket müdürü M. Tiz, Fırka erki 
nı; timendifer müfettitleri ve 
rüesayı memurin hazır bulun
müılardır 

Limonatalar içilip pastalar 
yendikten sonra temele ilk ça
muru valiı vekili Cevdet bey; 
müteakıben Muatafa Pata da
ha sonra Nazir ve ilmi Beyler 
direktor M. Tiz koydular. Şeh. 
rimiz müftüsü de dua okudu_ 

Bir· köylüyü balta 
ile öldürdüler 

Katil anlaşıldı ve yakalandı 
Silivri'nin Fete köyünden j 

25 yaşında Hüseyin oğlu Meh 
met , Eski Ereyli köyünden 
birisinden beş lira alacaklıdır. 

Mehmet parasnu almak üze 
re yola çıkmıf, fakat ÇOTlu 
kazasmm Pazarlı çiftliği civa
rında balta ile öldürülmüş-

Az kaldı eziliyordu 

1 tür. 

Karagümrükte Hacı Muhit 
tin mahallesinde oturan 17 ya 
şında Ekrem efendi Sultanah. 
mette tramvay arabasına atla
mak isterken, ber nasılsa eli 
kurtularak yere dütüp tramvay 
altına gitmiş, fakat vatman 
arabayı derhal durdurduğu i
çin ezilmekten kurtulmuştur. 

l'ııkuu vefatım teessürle kaydettiğimiz MuJ meb'umı Muhiddin Nami 
Be}'in Ankarada yapılan cenaze merasiminden ~ iDtiba .• 

Yapılan tahkikat neticesin
cinayeti F ete köyünden Salim 
oğlu Ahmedin yaptığı anla,ıl
mı§, ve katil balta ile yakalan 
mıştır. 

Tahkikata devam edilmekte 
dir, 

Ahırkapı cinayeti 
Ahırkapı cinayeti hakkında 

müddeiumumilikçe ve zabıtaca 
tahkikata devam edilmektedir. 
Henüz cesedin hüviyeti tespit 
edilmemiştir • 
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Yeni netriyat 

Beş hasta var! SiNEMALAR 
Asrın umdesi «Milliyet» tir. 

'22 TEŞRINİSANl 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

ai No: 100 Telgraf adreai: Milliyet, 
htanbul. 

Sarhoş 

Etem izzet Beyin son zamanlar .. 
da gazetemizde tefrika edilen ve 
muharririn "Yakılacak kitap, lsbrap 
çocuğu, Aşk güneıi" gibi büyük rağ 
betler kazanmq olan eserlerinden 
daha yüksek bir rağbet ve alaka ka· 
zanan ~'Bet hasta var !" isimli 
romanının kitap halinde tabına bat· 
lanmıttır. Pek yakında zarif bir çilt 

1 
halinde Suhulet kitaphanesi tarafın
dan netredilecektir. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLER/ 
G Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 1400 " 2700 " 

Gelen evrak geri verilmez 

Müddeti geçen nu•halar 10 kurut 
tur. Gazete ve matbaaya alt itler 
için müdiriyete müracaat edilir. 

Gazetemiz iliınlarm meı'uliyetini 
kab•.ıl etmez. 

Bugünkü hava 

M. Lambry otomobilinden 
inerken, sağa sola yıkılmadan 
dik durabilmek için otomobi
lin kapıuna dayandı. Güçlükle 
cüzdanından bulup şoföre bir 
kağıt uzattı. Verdiği on frank 
mı, yüz frank mı bilmiyordu. 
Fakat bir huvardahk alemin
den sonra, artık böyle ufak te
fek hesaplara dikkat edilir mi? 

Otomobil uzaklaşıp ta, ken
disi de ortada ve istinataız ka
lınca sallanmağa batladı. Bir 
aralık baımı havaya kaldırdı 
ve o sırada da yüzüne sanki 
bir kova su serpilmit gibi ayıl
dı. Gözlerine inanmadı. Evinin 
yemek odasında lamba yanıyor 
du. Bu ne it ? 

Kanii imkim yok bu saate 
kadar uyanık kalmazdı. Onun 
bir bekardan fazla serseriliği
ne üç senedir alıımııtı. Hiç itl 
gücü yok ta oturup onu mu 

Yeşilkög rasat merke
zinden alınan malumata 
göre bugün hava kısmen 
bulutlu olacak ve ruzgô.r 
şimalden mutedil esecek 
tir. Dün hararet azami 8, 
ısgari 5 derece idi. Yağmur 
ihtimrrli t1oktur. 

1 bekliyecek? Tamam! 

ELE 
Neresine geçelim? 

Diyoruz: Daha yapmadık 
ya! 

- İhtikarın önüne geçece
ğiz ... 

Ben buna taraftar değilim. 
Eğet önüne geçersek arkamız
da kalır, istediği gibi oynar. 
İhtikarı önümüze katalım da 
yaptıkları gözümüzden kaçma
sın!.. Arkamızda bırakırsak ar 
kamızda gözümüz yoktur ki; 
kontrol edebilelim. 

İcare ! .. 
Size şayanı hayret bir şey 

haber vereyim!.. 

Malum ya! 931 haziranın
danbcri hükfunet bina vergile 
rini yüzde 35 nispetinde indir 
di. Çünkü kiralar düştüğü gibi 
yeni binalar yapılmasından do 
layı birçok yerler de boş kal
dı. Buhran dolayısile kiracıla
rın tediye kabiliyetlerinin ek
silmiş olması da caba! .. 

Lakin buna mukabil Evkaf, 
daha iki gün evvel hakkında 
bu sütunlarda yazı yazdığım 
Evkaf icarelere tamam yüzde 
kırk zam yapmış.. Bugün öğ
rendim .. 

İnsaf! Hayrat yapsın iste
mıyoruz. Eski hayratı berbat 
etmesin! Herkes yiyecek ek
meğini, evinin vergiıini nasıl 
tedarik edeceğini dütünürken 
Evkafın icare ismindeki acayip 
ve dünyada emsali bulunmı
yan vergiyi yüzde 40 nispetin 
de arttırmasına hayret etmez 
misiniz? .. 

Devlet mükellefin bina ver
gisini yüzde 35 • 40 indirirken 
Evkaf sanki ona tezat olsun 
diye yüzde 40 arttırıyor .. Ve 
bu parayı almaya gelen tahsil 
dar da şayanı hayret bir cür'et 
le: 

- Efendim malum ya! Bi-

Kapıya anahtan soktu. F &· 

kat hayret! Çevirme.ine hacet 
kalmadan kapı açıldı. 

Artık ıüpheıi kalmadı. Eve 
hırsız girmitti. Yemek odasın
da ışık olduğuna göre, demek 
fU dakikada büfedeki gümüt 
takımlarını topluyorlar. 

Uzaktan bir ayak sesi duy
du. Demek ki haydutlar ulu 
orta çalıııyorlar. Evdekilerden 
kimsenin bir ıey duymadığına 
bakılırsa, demek ki haydutlar 
kansını, annesini ve zavallı 
hizmetçiyi boğazlamıı olacak
lar. Şimdiki hırsızlar sadece 
para ve eşya çalıp gitmiyorlar, 
itlerine gelmiyenlerin de VÜ· 
cutlarını ortadan kaldırıyorlar. 

Şimdi M. Lambry ne yap
sın? Y avaıça dıtarıya çıkıp 
bekçiyi, polisi, mahalleliyi ba
şına toplayıp hırıızlan öyle mi 
tuttursun, yoksa bir cesaret 
gösterip içeri girerek, evını 

na İratları arttı. Diyor. 
Allah onlara insaf bize ta

hammül versin! 

Y enibahçede yeni 
tesisat 1 

Y enibahçe belediyemizin 
göz bebeğidir. O tarafları §el'I 

lendirmek için ne lazımsa ya
pacak, elinden geleni diriğ 
etmiyecek ve bu hususta kartı 
koymak iıtiyen her kuvveti 
ezecektir. Bu meyanda Yeni
bahçede bir asri mezarlık teıi
sine de karar vermiıtir. Bu 
mezarlık tamamen modem te
kilde yapılacak , mezar arasın
daki mesafeler, hava ve güneş 
geçecek derecede genif bırakı 
lacak bu suretle emvatın sıhhat 
leri bozulmamasına itina olu
nacak, civardan otomobil, öküz 
arabası, çıngıraklı başlık taşı
yan beygirler gibi gürültü ya
pan ıeyler de geçirilmiyecek 
ve bununla ehli kuburun iıtira 
hatleri dedirgin edilmemesi te 
min edilecektir. Bir müddet
tenberi İstanbulda esirfiraş ya 
tan sporun da buraya defnedil 
mesi mukarrerdir . 

FELEK 

Milliyet1in Edebi Romanı: 85 

B ŞI DÖNÜ~!;:~~; 
- Kuzum dayı, çok fena

yım, biz de gidelim. 
Demişti. Reşit Bey, Ahmet 

Nebile seslendi: 
- Nebil Bey, bulursan iki 

otomobil getir. Ben de Nemi
kayı götüreyim. 

Bu defa büsbütün kuvvet 
bulan delikanlı dışarıya fırladı. 
Sicim gibi yağan yağmurun al 
tında caddeye koştu,. 

Muhteşem Nihat Hanıme
fendinin debdebeli salonu bir
den bire bozgun yerine dönmüt 
tü. Kimsede itiraza, söyleme
ğe mecal yoktu. Herkese bir 
şaşkınlık gelmişti. 

Atıf Cemşit Bey karısile 
kaynanasını yağmur altında o
tomobile bindirirken Ahmet 
Nebilin getirdiği iki otomobil 
de kapının önüne gelmişti. İki 
dakika sonra Retit Beyle Ne
mika Sırrı Hanım, Ahmet Ne-

bille Nebahat Şiıli • Fatih yolu 
üzerinde uçuyorlardL .. 

-16-
y ACMUR AL TINDA 

Gök yüzü kapkara bulutlar· 
la doluydu. Sert yağmur sicim 
!eri sanki yukarıdan yer yüzü
nü kırbaçlıyordu. Karanlığın 
içine dökülen suların şıkırtısı 
yukarıda arasıra açılan tim
ıeklerin ııığıle beraber gürle
yen velvelelere karıfıyor otomo 
bilin pencereleri, elektrik fener 
!erinin camları sık bir buhu ile 
beraber dökülen damlalann da 
perdesile iki kere gölgeleniyor 
du. 

Şişli tramvay caddesi bom
boş gibiydi. Yalnız arasıra bir 
otomobilin açılıp kapanan ışık
lı gözlerile tramvayların uzak
tan silik silik farkedilen ziya
ları göze çarpıyordu • 

- Fransızca.dan - .. --Bu akşam_._ .. 

MAJİK soymağa kalkanlara hadlerini 
mi bild{rain? 

Kendisi gibi koskoca bir ba
bayiğit mahalleliyi toplarsa, 
ayıplamazlar mı? O halde, kol
ları sıvayıp yumruğa güven· 
mekten baıka çare yok. Aksi
lik her gün taııdığı tabancası
nı bugün nasılsa üzerine alma
mıştı. · 

Ne olursa olsun diyerek 
hızla merdivene savaıtı. Lakin 
ne de olsa can korkusu bul Ye 
mek odasının kapısının önüne 
gelince durakladı. 

Yandaki masanın üstünde 
duran bronz heykel gözüne m, 
ti. Hırsızlara çaktırmadan fU 
heykeli yakalasa, onunla ken
disirıi hini hacette müdafaa e
debilirdi ve hakikaten mevcu
diyetini hiuettirmeden heykeli 
alabildi. Lakin o sırada da iti 
çaktırdı. Artık katilin hücum 
edeceği muhakkaktı. Fazla dü
tünmeğe vakit yoktu. Bronz 
heykeli bütün kuvvetile kartı
daki adama doğru fırlattı. Bir 
ıankırtıdır koptu. Hiç seı ıada 
çıkmadığına göre, demek ki 
hırsızı bir vuruıta gebertmiı
ti. Fakat ıı-ene içl rahat değil
di. Ya birden kalkar da, hücum 
ederıe .. 

Heyecan içinde bir müddet 
hırsızın doğrulmasını bekledi. 
Kalkan, hücum eden yok. O 
zaman hırsızın öldüğüne ka
naat hasıl etti. Fakat birden 
bire başı döndü, gözü karardı 
ve üç defa kanımın ismini tek 
raladı: 

- Anjel, Anjel, Anjel! 

Ertesi sabah karısı: 
- Hay Allah müstahakını 

versin, bu gece de burada mı 
sızdın? 

Anjel kocasını sarsa sarsa 
güç bela uyandırmııtı. 

- Herif bu odanın hali ne? 
Ne ettin bunlara? 

M. Lambry şaşkın şaşkın 
etrafına bakındı: 

- Ben, dedi, ben gece bir 
hırsız öldürdüm. Sokak kapısı 
açıktı, burada ııık yanıyordu. 

O zaman Anjel gülmekten 
kırıldı: 

- Ne hırsızı yahu? Dedi. 
Sarhoşlukla aynada kendi ha
yalini görüp hırsız sanmıtsın. 
Yokla kapıyı açık bırakan, oda 
om lambasını söndürmeyen 
benim. Senin ne körkütük ge
leceğini bildiğim için öyle yap
mıt tım. 

Abdülhamit ve Yıldız 
hatıraları 

Esabak Mabeyin baş katibi 
Tahsin Patanın Milliyet'te tef 
rika suretile çıkan hatıratı Mu
allim Halit kütüphanesi tara
fından bir kitap şeklinde neşre 
dilmiştir. 

Tahsin Paşa mükaddemesin ' 
de hatıratına yeniden bazı ila
veler yaptığını yazmaktadır. 

Hakiki aşk mektupları 
Hakiki aık mektuplan Nevvare 

Hulya Hanımın eaeridir. Derin bir 
atlda yazılmıı pek çok mektupları 1 

ihtiva eden bu eseri tavaiye ederiz. 

Kadındım 
Hüaeyin Nacı B. tarafından yazıl- 1 

mıttır. Tavsiye ederiz. 

ilan 

Binaenaleyh 
alakadar olan 

müstedilere 
hayırhah ze-

vattan gelen tavsiyename ve 
teşelbbüsler hakkında dahi key 
fiyet aynıdır. 

Doktor 

Hafız Cemr ~ 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğ

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

isteyenler, kabineye müracaat 
la veya telefonla randevu al
malıdırlar. 

Harik Hayat Kaza ve 

Sirgortalarımzı Galatada Ünyon hanında kfün 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Bey,oğlu 2002. 

Otomobilin içinde Nebahat 
mantosuna bürünmüş, uzunca 
beyaz yüzü karanlığın içinde 
ince bir beyaz çizgi halinde, 
derin bakan ela gözler pencere
nin buhulu yarım şeffaflığına 
dalmıf, vücudü hafif titreyiş
lerle sarsılarak dütünüyordu. 

Ahmet Nebil paltosuna sa
rmmıftı. Gözleri şimtek gibi 
parlıyor, yüzü hümmalı gibi 
bir saranp bir kızarıyordu. De
rin ve acı düşünceler beynini 
oyuyordu. 

Otomobil yağmurun orta
sında, göklerin karanlık bulut· 
!arını yararak çakan şimşekler 
gibi, ortalığın kesif siyahlığını 
yara yara koşuyordu. 

Harbiyenin önünde ileriden 
gelen bir tramvaya çarpma
mak için birden bire ıoför ma
kineyi sağa çevirdi. Hafif bir 
sarsıntı iki genci daldıklan de
rin düşünceden uyandırdı. Vil
cutleri biribirine dokunmuf
tu. Bu temas sanki iki elektrik 
kutpunun çarpışman gibi ol
du. 

Ahmet Nebil birden b>re i-
cinde bir timşeğin çaktığını 

hissetti: 
- Nebahat Hanım! 
- Nebil Bey? 
- Sahi bu akıam ben varım 

diye mi geldiniz? 
- ..................... . 

- Niçin cevap vermiyorsu
nuz? 

- Size söyledim a! 
- İnanamıyorum ki ... I 
- Niçin? 
- Bilmem. • İçimden inan-

mak gelmiyor. 
- Başka ne sebeple gelmiş 

olabilirim? 
- Ne bileyim? Belki bu ale

mi de görmek hevesi ... 
- Bende bir heves yok ki ... 
- Yahut, Nemika Sırrı Ha-

nımın ısrarı •.. 
- Evet, Nemika çok ısrar 

etti • 
- Ne dedi, kuzum? 
- Bir çok şeyler: Söz ver-

mi§ te, ben gitmezsem sözün
de durmamı§ olacakmış ta .. Ne 
bileyim? 

- Rica ederim hatırlamağa 
çalışınız . 

- Neden? 
- Çok mühim\ 

sinemasında 

GRETA GARBO 
en son şaheseri olan 

PUSE 
filminde: 

Rejisörü: JACQUES FEY
DER. Yerlerinizi temin ediniz. 

Telefon: Beyoğlu 560 

Bugün 

ETUAL 
SİNEMASINDA 
GÜZELLİK 
KIRALİÇESİ 

Louise Brooks ve 
Augusto Genina 

Tiyatro, Sinema 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi tem.'li''"·! 

Bugün aksam 
Saat 21,30 da 

Mukaddes Alev 
Facia 3 Perde 

Yazan: S. Moug-
ham. 

Tercüme E.: A. Gazanfer. 
Halk gecesi, , 
Oyundan sonra hususi tram 

vay. 

ıaı 

Üskütlar Hale Sinemasında 
YAŞASIN HAYAT 

Mümesstli: Nikola Kolin. 
ıaı 

BULGAR OPERETİ 
(Fransız Tiyatrosunda) 
Bugün matine saat 16 da 

KONTESS MARlÇA 
Akşam saat 21 de: 

Victoria ve Huııarı 
Prima donna: Mimi Balkanska 

Rejisör: S. Stoiloff. 
Şef Orkestr: Stoyanoff. 

irtihal 
Drama etrafından Raif Bey za. 

de Fazıl Bey müptela olduğu hasta
lılrtan rehayap olamıyarak vefat et
ıniıtir.Cenaze namazı öğle vaktinde 
Valide cam.ünde kılınarak merkez 
efendide bulunan aile kabristanına 
defnedilecektir. Cenabıhak ailesine 
sabırlar ihsan buyursun. 

- Ne gibi? 
- Sonra anlatırım size. E-

pice zihninizi toplayın. Nasıl 
oldu? Nemika Hanım size ne 
ler söyledi? 

Tamamile hatırlamağa gay
ret edin, çok ric• ederim. 

Otomobil Taksime doğru u
çuyordu. Büyük caddeyi bıra
karak arka yola sapacak yere 
gelmişti. Nebahat, kendini zor 
!ayarak l.atırlamağa çalııtı: 

- Bugün fakültede bana 
söyledi. "Bu akşam seni bir ye
re ırötüreceğim,, dedi. "nere
ye?,, dedim. "Muhteıem Nihat 
Hanımefendinin evine, bu ak
şam orada bir aüvare var. Ah
met Nebil Bey de gelecek.,, 

Nebahatte bir tereddüt ese
ri belirdi 

- Kesmeyin, rıt:a ederim. 
Genç kızın yüzü kızarıyor

du. Bereket versin ki otomobi
lin §İmdi geçt~ği yolun üzerin
de ışık yok gibiydi. Nebahat, 
kısa bir tereddüt duraklama
sından sonra, birden bire bir 
karar vermiş gibi, devam etti: 

- İsminizi duyunca ben bir 
"A!,, demişim. Bunun üzerine 

ARTiSTiK !'>inemasında 
DOLL Y DA VİS ve 
VICTOR BOUCHER 

tarafından 

OPl:.RA Sinemasında 
DOLORES DEL RİO 

Birinci sözlü ve şarkılı 

HAYATINI 
KAZAN 

Fransızca sözlii ve şarkılı 
m:ilrell"me1 fl'll 

FAHİŞE 
fi'min,.ıe 

bugün her iki sinemada saat 16 1-2 mati
nt:sinde Eduardo Bianco'nun Argentin or

kestrasının veda matinesi 
ve saat 21, 1-2 da SON SUV.ARE 

ı.alanlar fırsattan istifade etsi icr. 
Fiatlarda zammiyat yoktur. 

UÇURUM KENARINDA 
surette 

Fransızca söılü 

temsil 
film. 

edil mis 

VATAN HAİNLERİ 
İnsanların miızlim mazi>ıi yeğiine gölgeyi teşkil eden sahranın 

ortasında cereyan edıen pek müessir bir dramdır. 

JEANETTE MAC DONALD 
için; REGİNALD DENNY ... ile beraber temsil ettiği 

AŞKA SUSAMIŞ 
filminde oynadığı büyük bir muganniye rolü kadar kendisine 

münasip bir rol ya,pılmamıştı. 
Bu muazzam film WAGNER'in TRİSTAN •ET YSEULT 

telcmil bir perdesini muhtevidir. 

P"k yakında ll'EI.EK S1NF.MASil'IDA 

V olga Sahillerinde 
TOLSTOİ'nin en kuvvetli eseri olup şayanı hayret 
bir surette sözlü film yapılmış ve LUPE VELEZ 

LA MASLOW A rolünü temsil eylemiştir. 

Pek yakında ELHAMRA s!~::a 

1 Kuvvetli bir dram oLwp fevkalade temsil edilen 

AŞK UGRUNDA ÖLÖM 
Bütün sinema meraklılarını 

A S R 1 SiNEMAYA 
celbediyor. 

Mümessilleri: HENNY PORTEN, MARY KID ve İGO SYM. 
Bugün ""3t 16,30 matinesinde ve suvarede: 

VARYETELER 
NANDY'S RÖVÜSÜ ile ASSO ve JANA yeni repertuvarlarında 

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 çı'karılarak 931 senesi kanunu
evvelinin dokuzuncu çarşamba 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 
görmek üzere Su İşleri dairesine müracaatları ilan olunur. 

(4003) 

beni sıkııtırmağa başladr. nim size sevgimden bahsedip 
- Ne diye? etmediğimi sormuş olacak. 
Gen kız gene durdu. Derin Nebahatin sesi belirli bir 

bakan ela göler, stemli atemli surette kııılarak titredi: 
Ahmet Nebile dönmüttü. San· - Evet .Neden bildiniz?. 
ki bu gözler: - Neden mi? 

- Of! Anlamıyor musun? - Öyle yal Yoksa size de 
Neye anlamıyorsun aanki? mi sordu? 

Diyor gibiydiler. - Ha! Evet. Bana da sor• 
Ahmet Nebil, karanlık için- du. Daha doğruıu sormadı. An 

de bu bakıtları göremiyordu. ladığını ıöy ledi. 
Israr etti: - Ya ? 

- Ne diye sıkııtırdı sizi? Otomotil timdi Tepebaıma ·ı 
Rica ederim • giden tramvay caddesi üzerine 

Nebahatin yüzüne dalga çıkmıttı. 
dalga kan çıkmııtı. Dudaktan Birden bire şoför fren yap-
hafifçe titriyordu. tı. İki genç otomobilin bu sert 

- Şey .. Bilirsiniz ya, Nemi ve ani duruıile adeta biribiri-
ka çok mütecessiıtir. nin üzerine düttüler. Ahmet 

- Evet. Nebil, ıaşkın ıaşkın öne doğru 
- Şey diye sordu bana .. Si- eğildi: 

ze neden alaka gösteriyorum - Ne var? Ne oldu? 
diye... Şoför telaşlı telaşlı cevap 

Ahmet Nebil vücudünün verdi: 
sanıldığmı hissetti: - Önümüzdeki otomobil-

- Ha! den işaret verdiler. 
- Evet. Bir çok sordu . - Hangi otomobil? 
Delikanlı, vaziyeti ihata et- - Hani sizle beraber bir 

mitti. 
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beyle bir hanımın bindikleri ... 
- Durun, anlıyorum. Sirze - F.v? 

bini sevip sevmediğinizi, be- (Devamı var) 
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Avam ve lordlar kamarası 

'Avam kamarasının dahili manzarasr. . -
Avam kamarası azaııru yeniledi. r 

lngiltere'nin Avam ve Lortlar kama 
rası Taymiı nehrinin sağ sahilinde
ki muazzam Weıtminster sarayında 
taplanrr. Üç yüz metre tulünde bir 
yer iıgal eden bu saray, gelip geçmi§ 
bütün lngiliz hükümdarlarının hey
kelleri ile tezyin edilmiıtir. 

Bu sarayın bir de meıhur kulesi 
vardır. Saat baıını haber veren ça
nı dört bet mil mesafeden duyulur. 
Yalnız bu çan üç buçuk ton ıildetin 
dedir. Çana vuran çekiç ise elek
trikle itliyen kuvvetli bir makanizma 
ile müteharriktir. Bu çekiç de iki 
yüz kilogram sikletindedir. Çeyrek 
&aatleri yarım saatleri haber Veren 
küçük çanların mecmu sikletleri de 
sekiz ton kadar vardır. 

Kule murabba ıeklindedir ve dört 
cepheıinde de saat vardır. Bu saat
lerin kadranları sekiz metre kutrun
dadır. Dakikaları gösteren yelkuva
nı 4,20 metre, saatleri gösteren ak
rep 2,70 metredir. Saatin karaıası 
4 metre uzunluğundadır, rakkaıanın 
ucundaki topuzu da 200 kilogram
dır.'"' 1858 de yerine konan çanın sa
at başındaki darbeleri bütün Londra 
santlerinin ayarı mesabesindedir. 

Saat kulesinden maada Viktorya 
kulesi denilen krallara mahsus bir 
kule daha vardır ki, bu da murabba 
~cklindedir ve 104 metre İrtifaında 
dır. Alt kısmında Kraliçe Viktorya
nm muazzam bir heykeli bulunmak 
tadır. Kapısını lngiliz bayrağını ta
!ryan İki büyük arslan muhafaza et
mektedir. 
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Nestminster 

Bunlardan baıka bir de merkez 
kulesi var ki, yapılı,, itibarile diğer
lerinden farksızdır. Bu kulenin bo
yu 92 metredir. 1 

ilk lafı kral Canut'a kadar yük- r-,-~ 
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ıelen ve sonradan gelen krallarla tev 
ai edilen, tezyin edilen ve bir defa , 
mülhit bir yangın geçiren bu saray
da evvelce krallar otururlardı. 1847 
de Lortlar, 1850 de Avam kamarası 
bu saraya yerleıtiler. 

Sarayın dahili takıimatını tarif 
etmek çok uzun ıürer. Büyük mer
diveni çıkınca nonnan kapmndan 
tirilir. Sağda eıvap dairesi vardır 
ki krallar meraıim günlerinde kral
lık kıyafetlerini burada telebbüı e
derler. Bu daire geçilince "Galerie 
•oyale,,e girilir. Bu galeri prensin 
oda11na gider. Burada da kraliçe Vik 

, torya'run mermer bir heykeli var- Reyler 15 sene muhafaza edilmek 
dır. Odanın §İmale açılan kap11ından üzere anbara indiriliyor. 

: lortlar kamarasına girilir. Kamara büyük bir traçaya açılırlar. 
tırn bulunduğu dairenin koridoru ge Avam ve Lortlar kamarası gayet 

ı çildikten sonra, Avam kamanına ait da• salonlardır. Meıela Lortlar ka
dairelere varılır. Bu kısımda 1882 marası 27 metre tulünde, 14 metre 
)'e kadar baılıca lngiliz mahkemele- anındadır. Avam kamara11 daha kü 
~İnin kurulduğu Wesminıter burada çüktür. 2 metre tul ve 14 metre ar
•dama mahkum edilmitti. Bu ıoğuk zındadır. Avam kamarasında 615 a
~e haşin yerde lngiliz tarihinin belli za olduğu halde burada ancak 450 
lıaşlı birçok ıimaları idama mahkiim kiıilik yer vardır. 

Ön taraftaki kürsünün arka11nda 
'"'yün kiıe W ool&ack,. denilen mef
hur tahtı vardır. Bu yün kiıe lngil
terede tamamile yün ticaretine iıti
nat eden eski refah devrinin bir ala 
melidir. Bu kürsünün önündeki ma
salarda katipler otururlar. iki tara
fmda kırmızı me!İnden geniş ve ra
hat kanepeler vardır ki, Lortlar bu 
kanepelere sıralanırlar. 

Avam kamarası i~e Lort kamara 

sı ise tam bir tezat teıkil edecek de-

recede sadedir. Burada taht, yani 
kral için yer yoktur. Burada bakim 
olan "Reis - Speaker,, dir. Kürsüsü, 
Lortlar kamarasındak i tahta ben-
7er. Kürsünün önünde büyük ve a
ğır bir ma.sa vardır. Nazırların ve 
muhalefet liderlerinin ycrlerj ayrı
dır. Reisin sağında ekseriyet fırkası 
ıneb'usları, tam karşı tarafta muha
lefet fırka5ı meb'u"ları otururlar. Sa 
fonun etrafındaki ve yukarıdaki ga.le 
ri gazetecilere, kRıd rn1ara, Kor diplo 
malike tahsis ediltn ittir. 

Her iki mecliste de, diğer Avru· 
pa parlamentolarında olduğu gibi, 
hatipler için kür.Ü yoktur. Nazırlar 
ve hatipler k3tiplerin bulunduğu ma 
sanın yanında dura.·ak, söyliyecek
Jcı·ini söyJerler. Diğerleri İse bulun· 
dukları yerlerden söylerler. 

Kemik veremine karşı 
vitamin keşfedildi 
KASSEL, 21 (A.A.) - Go 

cttingen'li profesör Adolf Win 

dous'un 4 sene taharriyattan 

sonra billur halinde kemik ve-

remine karşı vitamin istihsali

ne muvaffak olmuş olduğu bil 

dirilmektedir • 

Avusturyada izdivaç 
kanunu 

V1Y ANA, 21 (A.A.) 
Milli meclis maliye encümeni, 

Sosyalistlerin izdivaç kanunu

nun Alman izdivaç kanununa 

göre tadili takririni bir rey ek

seriyetile reddetmiştir. 
Hiristiyan Sosyalistler, izdi 

vaç kanununun Vatican'ın nok 
tai nazarı dahilinde ıslah edil
mesini iltizam etmektedirler. 

Tayfun 
L1ZBON, 21 (A.A.) - Qui 

bala (Angola) dan bildirildiği 
ne göre şehirde tiddetli yağ
murlarla müterafik bir tayfun 

•dilmiılerdir. Lortlar kamara11 dardır. Fakat 
ı. SarayıA dahilinde birçok avlular, çok muhteşemdir. Pencerelerdeki 
"oridorlar, kütüphaneler, nazırlar, resimler ve dıvarlardaki freskler bü 
lortlar ve avam kamara11 azaaına tün lngiliz hanedanının tarihini hi
l>ıahıuı yemek salonları vardır. Bu kô.ye ederler. Main ıeklinde taksim 
'alonlar Taymiı kenarında 210 met- edilmiı tavandaki resimlerin etrafı hüküm sürmektedir. Hasarat 
•e t·ılünde ve 10 metre geniıliğinde kiımilen altındandır. mühimdir. 
~ ............. ,,,,,, ............................................................... ,,,,.,, .. 

• 

• 

Gaz harbinde şehirler ne halde 

.;az maskeli kızlar Varşava sokaklarından geçiyorlar 

Yeni harbin bir kimya mu
harebesi olacağına şüphe yok. 
Bu harpte zehirli gazlar başlı
ca rolü ifa edeceklerdir. Fakat 
bu kansız, fakat boğucu harp
ten yalnız muharipler değil, 
şehi;rler halkı da müteessir ola 
caktır. Hatta himaye vesaitini 
haiz değillerse, muharip/erden 
daha ziyade müteessir olacak
larına şüphe edilemez. Şehirler 

idaresinin nazarı dikkatini cel 
betmek üzere geçenlerde Var
şovada şayanı dikkat bir nüma 
yiş yapılmıştır. Bu nümayişe 
kadın erkek bütün sivil teşek
küller iştirak etmişlerdir. Alay 
şehrin bütün sokaklarım dolaş 
mışlardır. Şimdi Avrupa'nın 

büyük şehirlerinde böyle halkı 
zehirli gazdan himaye usulle
ri ihdas edilmektedir. 

Sabih bir sarayda muazzam salon 

Bu salon görünüşte büyük bir otelin veya sarayın intizar 
salonuna benzeyor. li~kikaten gene biır sarayın salonudur, fa
kat bu salon seyyardır. Fransızların Atlantigue ismindeki bü
yüle vapurlarının büyük salonunu göstermektedir. 

r Kıbrıstaki son rJak' al ara ait yeni resimler: 
Bu resim Lefkoşada yakılan hükumet 
kcınafının enkazını ~östermektedir ... 

-· 

Kıbrrs kıyamında maktül dü 
şen bir ruma yapılan muaz
zam cenaze merasimi . 
-········-·····-···············--··-·---

4hiren NerJgoncra muazzam bir asma köprü daha yapılmıştır. Bu köprü 300 metre 
tulündedir. Köprünün geçilecek kısmı deniz sathından 15 metre irti/aındadır. l 'Je.•enlerde Amerikada Det

roit ş;lırindP biiyük bir yangın 

çıkmıştı. Dokuz itfaiye talumı 
ateşi güçlükle söndürmüşler

dir. Yüksek binalar arasında 
bir yangrnrn azameti daha baş
ka türlü oluvn• 
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1 Mizah 1 
Buhran 

Yorgi Efendinin Galata'da 
bir gömlekçi dükkanı var. Beş 
saa t tenberi dükkana bir tek 
müşteri gelmediği için acı acı 
düşünüyor. 

Tam busırada kapr açildı ve 
Murat Efendi içeriye girdi. 

Y orgi Elendi müşteri zanni 
le Murat Efendiyi kemali miı
saraatle karşrladı: . . . 

- Ne emredi):orsunuz elen j 
dim? 

Murat Efendi dedi kii: 

-Azizim benirn de Mahmut 

paşa'da bir göm lef, .; ı diikka
mm var. Üç gürıdür müşteri 
geldiği yok. Şuradan geçiyor
dum. Acaba sizde de öyle mı, 
diye bir sormak istedim. 

Saat 
Bir gazeteci 

sordu: . . 
arkadaşından 

- Yahu saat kaç? Senin sa 
atin vardır. 

- Bilmiyorum dostum. Gö 
rüyorsun ki üzerimde simokin 
var. Bu akşam baloya gidece
ğim. 

- iyi ama, simokinle saatin 

ne münasebeti var? 

- Münasebeti olmaz olur
mu? Bizim simokin rehinde i
di. Almak için yerine saati br
raktrm, 

Musiki amatörleri 
Geçen gün borç yapmakta 

üstat olarak tanınmış Arif Bey 
anlatıyordu: 

- Azizim, bu icra memurla
rının ne kadar musikişinas ol
duklarınr bilmez siniz. 

- Allah, allah! 

- Evet, eşyama haciz kon-
du değil mi? Evime her geliş
lerinde evvela piyanoya doğru 
gidiyorlar. 

Gaip çocuk 

Hatice Hanım ba:ırnı, saçını 
yoluyor. Komşusu Şerife sebe
bini sordu: 

- Ne o, böyle döğünüp du
ruyo,rsun? 

- Çocuğu kaybettim.Çocuğu 

mu kaybettim. 

- Öyle ise _ gazetelere bir 
ilan ver. 

çocuğun daha okumasını 

oilmiyor ki .. 

Eşek 

Ali Efendi eşşeğini satmak 
istiyordu. Eski dostlarından 

Veli Efendinin bir eşek almak 
istediğini öğrenince, kendisine 
şu mektubu yazdı: 

"Azizim Veli, 

"Eğer bir eşşeğe ihtiyacın 

varsa, beni hatırla,, 

Elbette günah 
Yaşlı ve çirkin birkadrn pa 

paza sordu: 
- Papaz efendi, bir genç 

var, daima bana güzelliğim

den bahseder. Bu gencin söz
lerini dinlemek günah mı? 

- Elbette günah! Genci ya 
lana alıştrrıyorsun. 

Aç adam 
. . Bir dilenci Sirkecide Ali Be
ye el uzattı: 

Bir sadakacık! Dedi, ajçlık 
tan ölüyorum. 

Ali Bey acıdı. Ve dilençiyi 
yemek yediği lokantaya gö
türdü: 

. -Şunu bir tarafa oturdun, ne 
isterse verin. Ben yarın he sa• 
bini görürüm. Şimdi işim var 1 
gideceğim. 

E;rtesi gıünü Ali Beye hesa-
bı getirdiler! 490 kuruş.. Ali 
Bey bu hesap karşısında me
rak ederek sordu: 

ı 

- Yahu lıas ta/a rr.,dan ııa· 

sı/ para alryor musun.' 
.. - Basit! Ben s:.ıdcce k~y

nanaları tedavi e,ıiyorum. 

Kurtulursa parayı kızr veri
yor, Ölürse damat veriyor .. 

Asıl surat 
Esna/tan Hamit Elendi, da 

ima ayni berbe•de trı a.~ olur. 
Bfr gün tıra!ij olurke11 dedi ki: 

- Yahu, bir sakal tıraşı .-;in 
yirmi beş kuruş çok para! 

- Öyle ama, azizim. Bu 
buhran zamatıında bir tiraş es 
kisine nazaran uzun sürüyor. U 
zun sürünce de emeğimiz artı
yor demektir. 

- Allah allah! Anlayama
dım. 

- A nlayamayacak b:r ~~.l' 

yok! Bu buhran zamanında her 
müşteri biıraya asık suratla ge 
liyor. 

Ölçü 
Genç bir kadın mafra7aya girdi, 

iskarpin ısmarlayacakb. Karşısınl\ 

çıkan genç kalfa bir sand:ılya uzat
tı. Kalfa kadını e-üzel buldu, kadın 
da çini cebin göa;t rmedi.. 

Kalfa kadının mini mini ayakları 
nın ölçüsünü almağa ba~ladt. F~kat 

bu ölçü epice sürdü. 
Bu s ırada m..'"\ğnzanıo &..'1.. İİ>İ gel· 

di: 
- Ne yapıyoı·:I:.:n orada? 

- G?r:iyorıun ust i'l, ölrli alı;.-o· 

rum. 
- Hanunefencl· i ~! ;...:ı ri)İn ı ... i ıs."iı ar 

hyor, çi~n1e. nli? 

Efendim, altı aydanbcr, 
bir iş arryorum. 

- Evvelce ne iş yapardı

nız? 

- iş bulan idarelıanesinde 
çalışıyordum elendim. 

Kadın ve memleket 
Moliere'e sormuılar: 

- Bir erkek dckuz yaınıda tah
ta çıkabiliyor da, on ıekiz yaşından 
evvel evlenemiyor. Niçin? 

Moliere; cevap vermiş: 
--Çünkü kadını idare etmek, 

memleket idare etmekten güçtü.
dr ondan. 

O da uyumamış! 
Ali Bey sabah saat beıe doğru 

eve geldi ve karısını göz yaşlan için 
de buldu. 

- Bu kadar zamandır nerede kal 
dm? Bu eece biç uyumadım. 

Ali Bey iıtifini bozmadı: 
- Karıcığım, bunun için ağlann· 

mı? Ben de bu gece hiç uyumadmı . 

1 
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MiLLiYET 

Bir buçuk ay içinde memlekete girecek ve girmiyecek şeylerle 
idhali tamamen menolunan eşyanın listesini neşrediyoruz .. 

Aşağıdaki kontenjan listesi Teşrinisaninin 15 inden Kanunu- '' 
eve! sonuna kadar müteberdir. Listede hizalarında (giremez) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete ithalleri sıireti kat'iyede 
menolunan maddelerdir. 

Hizalarında (O) görülen maddeler yalnız o ay zarfında mem 
leketimize bu maddenin giremiyeceğini gösterir. 1 

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

Tarif• No 

555 Bakır, Jima, çubuk tahta ve yaprak halinde 
A- Adileri 
B Cili>ı, perdahlı veya diğer adi madenle galvanizli 

556 Bakır , pirin~ ve tilnç tos ve varak halinde (Yaldızcılrlıta 
ve sairede müstamel) 
A-Toz 
B-~~ ' 

55? Bakır boru, boru ttptiyesi ve aksamı (Her nevi) : 

48836 36344 
384 683 

187 
o 

314 
5 

A - Adi ve boyalı 2321 8815 
B - Cimı nikel, alüminyom ve sair adi meadin galva· 
nizli, boyalı veya oksitli 
C - Altın ve gümü§ yaldızlı 

76 
Giremez 

TaFife No 

C - Köhne nikel mamulatı (Halile gayri kabili ietimal oJ... 
mak şa·tile (kırıntı ve talaşı Giremez 
lJ - Tahta, çubuk, ve eşkali mahsusa.da kc6ilmit levha
lar 
H - Boru ve aksamı tel ve meııkükit pulları 

5~1 Nikel toz ve vcrdk halinde (Yaldızcıhkta v-uede 
müstamel) 

582 Nikel veya ha!Hasından sair mamulat (Mevadı eaire ile 
mürettep veya gayri ır 
A- S~de 
B - Giimüş yaldızıı 
C - Altın yaldızlı 

583 Antimuvan: 
Antimuvan 

59 o 
Giremez 

Giremez 

09 
16 
o 

105 
4? 
73 

A - Cevher (minerc, filiz) 5 o 
894 B - KlUçe ve sair şekilde 281? 

584 Tarifen;n haşka ye1'ierinde ziluedilmiyen sair adl me'ftt: 
A - C.;vher (minerc, filiz) 
B - Külçe, kütük 
C- Mamulat 

Zikıymet meadin 
585 :Gikıymct ıneadin: 

İhtar: palladiyom, iridiyom, osmiyom, rubidıyom, radiyom, 
ve emsali madenler platine mahsus rüsuma tabidir: 

Giremez 
Giremez 

33 

Tarife No ~t7••ıa cinıi 

B - Davul, trompet, 
C - Ktllltanyet 
D - Diğerleri 

605 Sandıklı , çalğı ve rehavi 
606 Graınofon, fonoğraf 
607 Alati muaikiye aksauıı, yedelı: parçalar: 

A - Her nevi yağlar Adet 
B-Teller 
1 Her nevi madenden 
2 - Baraaktan 
3 - İpekten 
C - Danul, tambur, takmalı:ları 

Kilo 

D - Gramofon, fonoğraf pJAlıları 
1 - Dolu 
2 Boş 
H - Gramofon iğneleri 
1 - Adi madenden 
2 - Zikymet meadinle mürettep 
3-Ağaçtan 

Adet 

ıaw 

Adet 

kil4 

V - PiyanolA ve emealine mahsus geritler 
Z - Başka yczde zikrolUtUDayanlar 
İhtar: '(İ!Ji>u aksanı ve teferruat yedek olmak prtile ken
di reaimlerine tabidir. Aletlerin ilzerindc bulunıduğu tak· 
dirde ayrca rC11rne tabi değildir.) 

608 Metronom 

Giremez 
Gireme• 
Giremez 
Giremez 
142 84 

2 o 

6 52 
10 18 
56 5 
Giremez 

549 
92 

S58 

2?08 
38 

193 
Giremez 
o l 

Giremez 
117 428 

J üncü Kolordu ı 
ilanları 

K. O. ve Birinci Fırkanın 

ihtiyacı için soğan pazarlıkla 

alınacaktır. İhalesi 26-11-931 
perşembe günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. 

Taliplerin şartnameyi gör
mek üzere her gün ve pazarlı
ğa iştirak etmc'k istiyenlerin 
de vakti muayyende komisyo
numuza müracaatları. (583) 
(3993). 

• • • 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için 

dört kalem sd:ı~ye kapalı 

zarfla verilen fiat pahalı gö
riildüğünderı pazadıkla alıru:

caıktır. İhalesi 25-11-931 tarih 
çarşamba günü saat 14 tc ya
pılacaktır. Tallıılerin şartname 

yi almaık üzere her gün ve iha
leye iştirak etmek üzere yev
mi muayyende ıkomisyunumu
za myüra<:aatlan. (584) 

(3994) 
$58 Bakır tel "(Yuvarlak) (Müteaddit tellerin bUkülrnUşU da

hildir\: A - PJ,tln. altın 
1 - Cev er 

Giremez 609 Diyapızon (Akort düdilğü dahildir) 
Giremez 610 Perd..,iz her nevi boru 

Giremez 
o 

Giremez 
Giremez 

o • * • 
K. O. ve Birinci Fıı:ıka hay

vanatırun ihtiyacı için saman 
ayn ayn şartnamelCTle pazaır

lrkla alınacaktır. İhalesi 28-11-
931 tarih cumartesi günü saat 
14 te kıomisyonumuzda yapı-

A - Adileri 10031 13518 
B - Cilalı, nikel, alüminyom ve aair adi rneadin galva 2 - Kiilçe, çubuk, levha, '!Crit, hurda 

B-Gümüş 
62 O 611 Buhar düdükleri (ııiren) 

Giremez 612 Avcu ve bekçi ve saire düdükleri 421 224 g 48 nizli, boyalı veya ok9itli 
C - Altın yııldızlı Giremez 

o 
1 - Cevher 
2 - Külçe, çubuk, levha, hurda 

Giremez ihtar: sehydar ve mahzafalar mamul oldukları maddelere 
3iremez resmine ve mahfazalan mamul oldukları mevada ıııahsus D - Gümilş yaldızlı 

H - Bakırdan cereyanı elektirikide müstamel tel ve 
kablolar (Diğer madeni tellerle mahlut olanlar da dahil-
dir) 
1 - Uatilr, gütaperka, kAğıt aabestos ve eaire ile tecrit 

o 

edilmiş 10'480 17061 
Z - İpek veya aun'i ipek ile tecrit edilmiş (Mevadı saire 
ile mahHlt ipekli olanlar da dahildir) 24 25 
3 ·-Tecrit edildikten sonra aynca kuqun veya demir 
borularla veya sair suretle mücehhez 5327 36860 

559 Bakırdan sırmacılık eşyası (üze~ sarılı bulundukları 
makara ve ıairenin ve içinde bulundukları kutuların sıkleti 
dahildir): 

585 Varak, tCJ, toz, sünger ve pul: 
A - Platinden 
B-Altmdan 
C-Gümüştcn 

587 Kuyumcu •!yası (Zikıymet tıışlarla gayri mUıeyyen): 
A - Platinden 
B - Altından 
C - Giimüşten 

5Stı Kuyumcu eşyası (Zikıymet taı;Jarla müzeyyen): 
A - Platinden 
B-Altından 
C-Gümüşten 

5b9 Her nevi •plik üzerine sarılı tel: 

21 
2 

42 

54 
352 

672 

5 
o 

o 
136 

9 

o 
752 
39 

86 
2 
2 

A - Tel ve pul (Alatı musikiye telleri hariçtir): 
1 - Adi veya ci!Alı 90 

o 
76 

4 
16 
3 

o A -Altından 1 o 
Z - Nikel '''! saire ile yaldızlı 
3 ı, 1 tın veya gümüş yaldızlı 
B - ipliğe sarılmış tel 
C - Kaytan şerit dantele halinde 

560 Bakır telden örme veya dokuna mamul&t 
561 Çan ve havan 

A - Beş kiloya kadar 
B - Beş kilodan fazla 

562 Bakır çivi, vide, perçin 
563 Bakır, sofra ve matbah takımla.rı 
564 Bakır semaver, kahve değirmen, çatal, katık v.a 

A - Adi veya cilfili 
B - Nikel veya saire yaldızlı oksitli 
C - Altın veya gümü~. yaldızlı 

~5 Bakır çilingir ve hırdavat eşya 
A-Adi 

B - Cilalı 
566 Zinıcirler 

A Saat ve gözlük zincirleri; 
1 - Sade veya cililı 
2 - Altın yaldızlı 
B - Saiı- zincirler 

561 Düğme, toka, yüksük, fİ\ 
A - Sade veya cilalı 
B - Altm ve gümüş yald ••.. 

S6& Mücevherat ve müzcyyenat ve emsali (mevam adive ile 
mlittttep veya gayri mürett p) 
A - Adi veya cilalı 
B - Nikel yaldızlı veya oksitli 

C - Altın veya gümüş yaldızlı 
Alüminyom ve halita111 

569Alüminyom ve halitası 
A - Cevheri (minere filiz) 
B - Külçe veya diğo-r şekilde 
C - Levha, boru ve boru aksamı, ı:el 
D - Toz ve varak halinde (yaldızcı 1 ıkta ve sairede mUs 
tamel) 
H - Alüminyom veya halitasından mamulat (mcvadı 
saire ile mürettep veya gayri mürettep) : 
1 - Matbah ve sofra takımları ve mümasili sair kaba 
eşya 

2 - Salon ve müzeyyenat "1Ya61 ve zikrolun.mayan di
ğer mamulat 

Kurşun ve halita111 
570 Kurtun ve halitası: 

8 B - Giımüşten .!.iıremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

37 590 Soımacılık eşyası 
45 A - Altından 
27 B - Gümüşten 
2 591 M eskUIA t 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
464 1?05 
858 1444 

148 
133 

6 

124 
938 

154 
1175 

o 

271 
1818 

Giremez 
1 7 

4 3 

!42 
17 

11 
8 

15 

382 
50 

31 
21 
7? 

:iiremez 
1 893 

126 178 

811 1524 

341 9249 

65 100 

A - Her nevi türk ıne6kukatı, ziynet altınlar ecncbt 
mcskukit 58 160 
B - Gümüş v.s. madenden ecnebi meskfıkatı 
c - Atik meskfıkat 

59~ Her nevi madenden madalya, nişan 

593 Cep ve kol saatkri 
A - Safi platin veya altın 
ı - İki tarafı kapaklı 

Saatler 

Giremez 
Giremez 
muaftır 

2 - Yalnız bir tarafı kapaklı,,., kapabız Adet 
B - Zartı gümüş bağa, sedef, akik Adet 
C - Zarfı diğer mcvadı Adet 

Giremez 
3 1 

88 
986 

44 
?80 

594 Cep ve kol saatleri: 
A - Zarfı tcmamen veya kısmen plit>n ve altın: 
1 - İki tarafı kapaklı :iiremez 
ı - Bir tarafı ka,paklı Adet O 
B - Zarfı temamen veya kısmen gümü§ten, bağa.dan sedef-
ten, akikten veya gümüş ve altın kaplamalı veya yaLduh Giremez 
C - Zarfı diğer mevattan 1 

595 Masa ve duvar saatleri (Yalnız çerçeve veya kutu içinde 
veyahut heykel ve ..aire üzerinde) çalğılı ve münebbihli 
olanlar dahildir: 
A Makineden ğayri mevadı temamen ,,.,ya kısmen platin· 
te<ı ve altından Giremez 

1 

1 

B - Makineden gayri mevadı temamen ,,.,ya kısmen gü
müşten, bağadan, sedeften, akikten, meımcrden veya gü
müş ve altın kaplamalı ve yaLdızlı kilo 
C - Makineden gayriııi diğer mevattan 

259 
365 

23 
311 

İhtar: Masa ve duvat" saatlerinin çerçeve ve kutulan ayrı 
geLdiği takdirde mamul oldukları rneva.cla mahaua rüsuma 
tabidir. 

596 Mebani saatleri (orloj) 
597 Saat makineleri ve aksamı (baııite dahildi.r): 

4 

A - Cep ve kol saatleri ibreleri (yelkuvan ve abqı) O 
B - Cep ve kol saati makineleri ve aksamı 19 
D - Masa, duvar ve mebani saatleri makineleri ve akııaını 12 
İhtar - saatlerdeki elektrik tertibatını teşkil eden uıe-
vat kendi maddelerine mahsus rü1111ma aynca tabidir. 

598 Barometro, taksimctro, manometro, t"ll"•kct, voltmetro 
padornetro, gaz, elektrik, ve su muadditleri ve tarifenin 

o 

2 
30 
37 

A - Cevhet-i (mi nere, filiz) ..iireınez ııa,ka yerlerinde hassate<ı zikredilmeyen saat tertibatını 
havi ..air al:lt ve bu alitlan teşkil eden alaıam B - Külçe, kütük, tahta, çubuk 34006 21779 

C - Köhne mamullt (Halile gayri kabili istimal olmak 
şartile) Kırıntı ve tal.aşı 
D - Boru, tel (sair adi meadin galvanizli olanlar da da-

10 652 

hildir) . 3023 10198 
5?1 Kurşun veya halitasından matbaa hurufatı (rakkam ve mu• 

aiki notası dahildir. Levha, hat, klişe ,,., uıathaeılığa mab
aua aair efya 

572 Kurşun toz ve varak halinde 
5?3 Başka yude 2~krolunmıyan sair lrur§un ve 1-litıılı ma-

mulitı: 
A- Adileri 

B - Sair adi meadin ile galvanizli veya boyalı 
C - Gümüı yaldızlı 

Tutya ve halita111 

176 
247 

340 
\28 
34 

1087 
695 

810 
112 
16 

574 Tutya (çinko) ve halitası: 
A - C~vher (minere, filiz~ 19250 140 

Alab muaikiye 
599 Her nevi kuvvei muharrike ile i§'eyen alatı muaikiye: 

A - PiyaııoHir (kuyruklu) 
B - Piyanolar (lwyrulaıuz) 
C - Diğerleri 

600 Manivelalı orklar, l!ternalar 
601 Tuşlu aliit: 

A - Büyük kilise orkları 
B - Kuyruklu piyanolar 
1 - Rubu kuyruklo 
2 - Yarım kuyruklu 
3 - Üç çeyrek kuyruklu 
4 - Tam kuyruklu 

3962 ?189 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Gittmez 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

1 

rüsüma tabidir): 
Alah basariye ve fenniye, cihazlar ve bunların 

aksamı ve sair aJat 
613 Teleskop, mikroskop 

İhtar: sephpla.- ve malızafalar mamul o!.dukları maddelere 
mahsus rüeuma tabidir. 

614 Her nevi tek ve çift dürbiln, görlük, pertavsız, iıplik sa
yan, istereoskop (Camlı camsız): 

o 41 lacaıktır. Taliplerin şartname
yi almak için her gün ve iha
leye iştirak edeceklerinde yev 
mi muayyende komisyonumu-

A - Tamamen veya kısmen altınıdan, platinden 
B - Tamamen veya kısmen &iimüıten, bağadan wya al
tm kaplamalı 

o ! za müracaatları. (585) (3995) 

86 156 
C - Sair mevattan 36 24 

(Listenin sonu devam edecek) 

1726 Nümerolu 27 Eyliil 1930 tarihli Kanunun tatbiki dolayısile 
vaki olan İ:htiyat Evrakı Naktiye ve Döviz Giriş ve Çıkışları 

19 - 2 inci Tcş. 1931 tarihindeki vuiyet 
1 - Döviz Giriş ve Çıkışları 

12 - 2 inci Tcş. 1931 tarihinde mevcut evelki 
badoye 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında 
Fr. 36.292.000 

tahsil edileceık olan Dövizler Fr.5.923.000 
Faıılı: Fr. 5.923.000 
19 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Osmanlı Bankası 

yedindeıki Dövizler yekfuıu Fr. 42.215.000 

2 - İhtiyat Evra!kı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evrakı Naktiyenin 12 - 2 inci Teş. 1931 

tarihindeki baıkcyesi T. L.3.007.075.03 
Hafta zarfında çıkan Evra'kı 

Naoktiye 
Fark 

T.L.491.151,28 

Çıkan İhtiyat Evrakı Naktiyerıin 19 - 2 inci 
Teş. 1931 tarihinde*ti yekfuıu 

T.L.491.151,28 

T.L. 3.498.226,31 

OSMANLI BANKASI 

BORSA VE OSMANLI BANKASI KOMİSERLİÖİNDEN: 
1726 Nümcrolu 27 Eyliil 1930 tarihli Kanunıın tathlki dolayısile 
vaki olan İhtiyat Evrakı Naktiye ve Döviz Giriş ve Çriuşlan 

19 - 2 inci Teş. 1931 tarihindeki vaziyet 
1 - Döviz Giriş ve Çtlı:ışlan 

12 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde mevout evel:ki 
bakıye Fr. 36.292.000 

Tahsil edilen yahut hafta zarfında 
tahsil edilecdk olan Dövizler 

Fark 
Fr.5.923.000 

Fr. 5.923.000 
19 - 2 inci Teş. 1931 tarihinde Oıımanlı Banka6ı 

Yedindeki Dövizler yekQnu Fr. 42.215.000 

2 - İhtiyat Evrakı Naktiye Giriş ve Çıkışları 
Çıkan Evra'kı Naktiyellin 12 - 2 inci Teş. 1931 

tarihindeki bakryesi T. L.3.007.075.03 
Hafta zarfında çıkan Evrakı 

Naktiye 
Fark 

T.L.491.151,28 

Çıkan İ•htiyat Evrakı Naktiyerıin 19- 2 İ!n.ci 
Teş. 1931 tarihindeki yeıkUnu 

T.L491.151,28 

T.L 3.498.226,31 

YUkardaıki rakkaınlar konsoırsiyom bydma muvafrktır: 

• * * 
Askeri müzeye nakli icap 

eden toplann aleni mlinakasa 
ile pazarlığı yapılacaktı-. İ
halesi 5-12-931 cumartesi gü
nü saat 16 da komisyonumuz
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartname ve keşifnamesini gör 
mek üzere her gün ve mEna
kasaya iştirak edeceklerinde 
vakti muayyende komisyonu
muza müracaatları. (560) 
(3878). 

* * • 
K. O. ve birinci fırka kıt:ıa

tının ihtiyacı için seker kapalı 
zarfla münakasay::' lrnnmu0 -

tur. İhalesi 23-11-931 pazartesi 
giinü saat 15 te ·komisyonu
muzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnameyi almak üzere 
her giin münaka.~aya iştirak 

etmek üzere de vakti muayyen 
de teminat ve teklifnameler'
Ie komisyonumuza müracaat
ları. (506) (3594) 

• * * 
Ordu ihtiyacatı sıhhiyesi .· 

çin kapalı zarfla katgüt miiba
yaa ediloceıktk. İhalesi 25-11-
931 tarihinde saat 15,5 de icra 
edilecelktir. Taliplerin şartna

mesini almak ve münakasaya 
iştirak etmeık üzere teminat 
ve teoklifnamelerile yevmi mez 
kii.rda komisyonumuza müra
caatları. (511) (3617) 

*** • 

B - Külçe Giremez 
C - öııne mamulat (Halile gayri kabil iatimal olmalı 
şartile) Kırıntı ve talaş o 63 

C - Kuyruksuz piyanolar 
1 - Küçük boy . 
2 Büyük boy 
D-Armonyom 
H-Armonik 

o 
Giremez 
Gireme:ıı 

Adet o 
27 Eylfil 930 tarihli ve 1726 nüme.rolu !kamına ~ikan key-

1 fi yet Maliye Vekaleti namına tebliğ ve ilan olıınur. 

Selimiye ve 'Dophane askeri 
fırınlarında istihdam edilmek 
üzere ıkapaıkçı 2 kesici 2 te 7 

gahtar ve hamumar ihtiyacı 

vardır. Taliplerin hiliınühal ve 
askerlikle almsı olmaıdıkla

nna dair polis meııkez memur
lulklarmdan alacakları vesika
larla beraber 22-11-931 tarih 
Pazar günü saat 14 de 111. K. 
O. Levazım Müdürlüğüne mü-

• 
racaatlan. (573) (3937) 

D - Same, tahta, çubuk, boru 
H-Tel 

575 Tutya 'arak ve toz halinde 
576 Tutya halitasından mamulit 

A - Adileri 
B - Sair meadinle galvanizli 
C - Altın veya gümü§ yaldızlı 

577 Kalay ve halita-sı 
A - Cevher 
B - Külçe, çubuk, tahta (Lehim dahil) 
c - Köhne mamulatı 
D - Boru ve boru aksamı 
H-Teli 

578 Kalay, toz, verak halinde 
57S Kalay ve halitasından mamullt 

A-Adilcr 
B - Sair adi meadin 
C - Altın veya gümüı yaldızlı 

580 Nikel: 
A- Cevheri 
ı:ı - K iilC" 

24112 114932 
o 63 

4030 o 

o 
241 
20 

1408 
442 
16 

Gi.rcmcz 
.0200 48706 

Giremez 
Giremez 

6 8 
18 36 

v - Diğerreri 
602 Telli al.itı mu&ikiyc 

A- Harpller 
1 - Pedallı 
2- Pedalsız 
B - Keman, vjyoknael, kontrbaet, ut, J*. 
C - Diğerleri 

603 Nefes ile çalınan aletler 
A-Flüt 
1- Gümüşten 
2 Diğer mea.clinden 
3-Ağaçtan 
B - Obuva, K.aranglez, klemet 
ı - Böm 833tcmi 
2 - Sairleri 

o 
og 
o 

8 C - Salmofon ve eınaal.i 

..J.i.remcz 
Qiremez 

14 D - Fifreler 
8 604 Darbe ile çalınan aletler: 

A-Tempol 
1 - Pedallı 
2- Pedalaız 

Gireınez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

Giremez 
Giremez 
Giremez 

o o 
Giremez 
Giremez 
Giremu 
Giremez 
o 

Giremez 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

o 

• 
Resmi ilanlar Türk Lt. Şirketi 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütlin 
gazeteler için bilumum resmi daireler 

ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 
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. . -: °"~~] ~~.~ - - . - . - . -.. _..._ ,...._ ~ -_. ~ - '{'"'' (:' ~- , : ,_ ~ -- \ 
bir beklemediğiniz sindt' it iç 

En çok küçük esnaf ihtikar yapı
yor. Buna fırsat vermemek lazım 

(Başı 1 inci sahifede) j eıya .'.'1~~ veriti fazla olma~tad1r. 
illan takip edilen mevad kontenjan . Butün bu eşyada tereffü vard..., 
Usteye tabi olmadan dünden itibaren bır hafta evvel }5 - 20 kuruta ıatı
tümrükten çıkarılabilecekti. Fakat lan. bezler dun 25 - 30 kurut tan 
dün sabab gümrük açılınca yeni bir BfagJ satı,lmamııtll". . . 
•aziyet ortaya çıktı: Bu nevi beyan- Bakkaliye eu;a~ında ""!'ve, !''??ç, 
ııamelerin meb' dei qyayı hamil o- tek~r, pelrol, çı~t ve. s:uı-e. gıbı ıd
lan vapurun geldiği tarih mi, yok- halat "JYBSIDin ~ilfesı uzerıne koy· 
la beyannamenin tescil tarihi mi ola muıtur. ,,Mumafib halk "~ pa
caktı? Uzun tetkikten sonra beyan• haldaşır kaygusuyla bu msbı teref
llamenin tescil tarihinin esas tutula- fiia rağmen alq yapmaktad1r. 

, bileceği anlaşıldı. Bundan sonra bu Esnafın tüccar~ ~~~a geline~ 
1 ııevi kontenjan listeye dahil olmaya- b.':' o kadar .. hararetı. degıldır. Eksen 

cak malların ambarlardan çekilmesi- tiic~ henuz muamele ".ap~ te
lle müsaade edildi. Dün öğleden son !"_dd~ e~te ""nafm ~t~gı. n_>al 
ra bu nevi maliarın ambar ve antre- ıçın yok' cevabını venp ışın ıçın
polardan çıkarılmasına başlandı ve elen. ç!kmak~ b~r kıı"!' .~üc":°" da 
Cümrüklerde bir hareket hi.ail ol- eski fiatının uzennde kuçuk bır zam 
du, yapıp sabp devam etmektedir. 

Hülita İb"barile ıunu söylemek 
l&zmıdll"ki piyasada göze çarpan ve 
hergiin birazdaba artan bir tereffü 
vardır. 

Diğer taraftan dün sababtan iti
baren eski beyannameleriıı teaciline 
devam edilmeğe başlanmışın. Bu it 
İçin Gümrük Başmüdürlüğünde ib
das edilen büro dün birkaç memur 
daba ilavesile genişletilmiı ve faali
Yeti tevsi edilmişti. Bu büronun bu
lunduğu koridor kalabalıktan geçile
nıiyecek bir lıa!de idi. Yüzlerce ko
ınisyoncu tüccar ve alakadar burayı 
doldurmuıtu. Baş müdür Seyfi Be
yin batında bulunduğu bu büro bii
Yük bir faaliyetle çalqıyor fakat iı 
bir türlü azalmıyordu. Bu faaliyete 
komisyoncular birliği heyeti idaresi 
de yardnn ediyordu. Akşama kadar 
bu hümmab faaliyetin devam etıne
ıine rağmen İ§ler bir türlü azalma
tnıştı. Vaziyetin görünüıüne naza
ran beyannamelP-rin tescili iti daha 
günlerce devam edecektir. 

Adil Beye şikayet 
Komisyoncular birliğinden bir 

heyet dün öğle üzeri Maliye heyeti 
teftişiye reisi Adil Beyi 2İyaret et
miştir. Bu heyet son şekil üzerinde 
hasıl olan vaziyet etrafrnda Adil 
Beyle bir müddet görüşmüıl~r ve 
tescil muamelesinin uzamasından §İ
kayet etmiılerdir. 

Ortaya yeni bir mesele daha çık
mıştır. ltbal müsaadesi komiıyoncu 
lara mı, yokıa ticarethanelere ve 
rnüesıcsata mi? Bir çok komisyoncu• 
far kendi namlarma doldurulmuı be
Yannameleri tescil ettirmektedirler. 
Bu mesele her halde meler verilir. 
ken anlaşılacaktn-. 

Tesçil muomellitını kontrol 
Komisyoncular birliğinin müra

caatı üzerine dün iki Maliye müfet• 
tişi tescil muamelatını kontrola baş
lamışlardır. Müfettiıler bu meyanda 
beyannameleri takip eden komisyon
cuların ehliyetnamesi olup olmadığı· 
nı tetkik etmektedirler. 

Maliye heyeti teftiıiye reisi Adil 
Bey yeni kararnamenin tatbikile ha. 
sıl olan vaziyet etrafında bizzat tet
kikat yapmışın. Adil Bey bugiin 
Ankara'ya gidecek ve tetkikatı ne
ticesini Hükumete bildirecektir. Bir 
taraftan da resmi gazetede intiıar 
eden kontenjan listede bazı yanbşhk 
lar olduğu anlaşılımıt1r. Bilhassa 
(533) üncü maddenin A ve B i"'1-a
Iarmda bir kan§ıklrk olduğu görül
müştür. Gümrük Baş müdürlüğü bu 
Ya;,>Jışhğı müdüriyeti umumiyeye bil 
dirilmiştir, 

Alakadarlar bazı maddelerin kon
tenjan U.tedeki miktarlarını pek az 
bulmaktadırlar. Bunun için bazı 
gruplar hükiimet merkezi nezdinde 
gelecek listede miktarlan fazlalaştır
mak için teşehbüsatta bulunmakta· 
dırlar. Hatta bazı zevat bunun için 
Ankara'ya gitmiştir. 

ihtikar başladı 
Tahdit kararnamesi tatbikatı dün 

piyasada tesirini gö&termeğe başla
dı. Maalesef her Yeıileden istifadeye 
kalkan ticaret ye esnaflık alemi he
men hemen her malın üzerine zam 
Yapmıştır. 

Bir muharririmizin müşahedeleri
ne nazaran, per'fembe günkü pera
kende fiatlar ile dünkü perakende 
fiatler arasında çok göze çarpan fark 
lar vard1r. Bu farklar bilhassa mani
fatura, tuhafiye, bakkaliye ve tu .... 
let eıya11 üzerindedir: 

Perıembe günü 120-150 kuruşa 
•ablan Aırrupa çorabma ayın dük
kan dün sabah 200 kuruş istemiıtir. 

Perşembe giinü bakkal bir teneke 
Batum gazını 350 kuruşa verirken 
diin sabah 400 kurut istemiıtir. 

Bakkaliye, tuhafiye, manifatura 
eıyası üzerindeki bu tereffü halkı 
çok müteeoair etmektedir. 

Fakat bu pahalılığı tüccardan zi
de esnaf yapmaktadll', Tereffülar se 
bepsizdir. Mesela kabve üzerinde ti
caret aleminde dün sababa kadar biç 
muamele yapılmamıı olmaıma rağ
men esnaf fiatleri yükıeltmiıtir.Tica 
ret odasının resmi piyasa cetveline 
nazaran kahve toptan fiatleri 14 teı· 
rinisani fiatlerinin aynan muhafaza. 
etmektedir. 

Pirinç fiati yükseldi 
14 Teırinisani cumartesi giinükü 

listede Bombay pirinci okası 33, Ca
va 31,50, Hindiya 32, Rangon 26,50 
Rizon 33 kuruştur. 21 teıriniaani Cu 
martesi giikü liste de ayın fiatler var 
dil". Buna rağmen pirinç bakkal dük
k8nlarmda 40 kuruttan 50 kurup 
kadar tahalüf etmektedir. 

Şeker fiatlerinde de ayni yiiksek 
tik vard1r. esnaf okka batma 5 kurut 
zam yapmııtır. Halbuki Avrupa ve 
Rus tekerleri 14 t<!Jrİnİsanideki fiat. 
!erinde kumpanyalar biç bir zam 
yapmamı,lardır, fakat bakkal dük
kanlarında teneke batma 50 kurut 
fark vard1r. 

Tuhafiye .., manifatura eıyuı 
satan bütün küçük dükkanlar eıya• 
lannm üzerinde fiat etiketleri kaldı
rılmııt1r. 

Küçük esnaf araımda fiatlerde 
biç bir fark ,.oktur. A,.... markada 
ayın mala bir dükkanda 280, diğer 
dülı:ki.nda 320 kurut İatemektedirler. 

Gümrükten, resmi dairelerden, 
büyük tüccarlardan yaptığımız talı
kikatta bu tereffü için biç biç bir oe
bep ve babane olmadığı anlqılmak
tad1r. 

Ticaret odası bu tereffil etrafında 
tetkik~ta bafl8.1111ftır.Bu tetkik milin 
kün olduğu kadar çabuk bitirilecek, 
netice bir rapor halinde tesbit oluna 
adı:tır. 

Petrol /iatleri neden 
yükseldi? 

Ticaret odası petrol fiatlerinin 
tereffiıu sebebi hakkında tetkikat 
yapmışın. Bu tetkikin neticesine 
göre, petrol fiatleri dün saat 12 den 
itibaren tereffua ba1lamıştır, Bunun 
hakiki sebebi yoktur, 

Ticaret odaoma nazaran tereffu 
Petrol Kumpanyalarımn birleıerek 
bir tröst vücude getirecekleri ve 
petrol fiatlerini yiikıeltecekleri hak· 
kmdaki şayiadan ileri gelmektedir. 
Oda bu t•Yİayı da tekzip etınekta
dir. 

"Times,, ne diyor? 
Taymİo gazetesinin muhabiri, 

ithali.tın tabdidi hakkındaki karar
name hakkında gazetesine yazdığı 
bir fıkrada bu tahdidatı izab ettik· 
ten ıonra diyor ki: 

"Kararname göstermiştir ki, 
Türk parasının kıymetini muhafaza 
etmek için Türk biikfuneti tedbir 
almak huıusunda ceoaretoiz değil
clir ... , 

Son tedbirin hariçte 
bıraktılı tesir 

Harici ticaret ofisi ithalitın tah· 
didi kararnamesi tatbikatmm Avru
pa piyasasında naııl bir tesir husule 
setirdiiini tetkik ebneie baıl•mıt
tır. 

Bu tetkikin neticesi yakında alına 
caktır. 

ithalatın tahdidinin 
memleketi• tesiri 

YOZGAT, 21 (A.A.) .,._ 
ltbalitm tahdidine ait hükU
metçe neşrolunan kararname 
burada sevinçle karşılanmıt· 
tır • 

Durgun ve hareketsiz piyasada 
bir alış verit baılamıttır. Bu alt§ ve
•iti şu tekilde ikiye ay...mak İcap et- fllliiE531•iiiiiiii•&•••2~ 
rnektedir: 

1 - Eonafm tüccardan ahır. 
2 - Halkın esnaftan alıır. 
Bu hararetli aksata halkla esnaf 

•rasmdadır. 

Düne kadar hiç aksata etmiyen 
lıalk "Aman fırlamadan alalım" di
Ye varını yogunu dökerek piyasaya 
fırlam<ş ve alm.ıya batlamıftır. 

Bilhassa tuhafiye mübayaab ı•· 
Yanı dikkattir. 

Dantela, kurdela, çorap ve saire 
gibi şeylerle manifaturaya müteallik 

Doktor 

Rusçuklu Hakla 
Beyoğlu, İstiklal cad· 

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

Saatı' 14 - 18. 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Müessese için iktiza eden 2500 kilo Zeytinin pazarlıkla mu

bayaası 30 Teşrinisani 931 Pazartesi günü saat on dörtte icra 
'!dilecekti:r. Talip olanların teminat akçelerile müracaatları. 

..(3989) 

Tarifede tadilat Jkt d• İ k (Başı 1 inci sahifede) ısa ıya ımızı oru-
Memleketimizdeki diğer tuabatı-

:t nb:;:~ui~ ~:':ı:~i~!;!:..:: ma vergisinin esasları 
daki büyük ıürüm miktarları ıaye-
ıinde mevcudiyetini harice karıı en (Başı birinci sahifede) j 151 ili 350 yüzde 12, üçyüz 

İşsiz kalabilirsiniz; 
Hasta olabilirsiniz; 
Başınıza bir felaket gelebilir; 

kolay müdafaa edebileceğimiz bu 
mensucat tubesinin terakkisine cid- nacak olan meclis heyeti umu elli bir ili 600 yüzde 14, 601 
den mani olan tasnif şeklini terkede- miyesinde müzakere edilebilme liradan yukarı kısım için yüz· 

1
, 

rek bütün dünyada kabul edllmiş sini temin edeceklerdir. de 16 • 
nlan •mai tasnif ıeklini terk tebals- Layihanın esbabı mucibesi 30 lira maaş alanlar 
kuh ettinnek zaruri görülmektedir. 1 k 

HükUnıetimiz, esbabı mucibesin- Hükfunet bu liyihanm es- stihkakları 150 liraya a· 
de itaret ettiği veçbile memleketi· babı mucibesinde atideki mü· dar (150 dahil) olan şahısla· 
mizde metro murabbaı 80 gramdan taleaları serdetmektedir: rın c aaş, ücret ve yevmi,ye na· 
yukarı sikletteki dokumaların en Dünya büyük bir iktısadi ~ile aldık~arı • ~ebaliğden 30 
büyiik sarfiyat yekununu teıkil et- buhran geçirmektedir. Bu buh !ırası tenzil edıldikten sonra 
mekte olduğunu nazarı itibare ola· eh k" • · d d 
rak .. · · k bil' ti' dab' ran umumi •amı'I bı'r manza müt a ısı üzerın en yüz e on s.anayıınuzın a ıye ve ı.. • ~ - • • • bik 
li mevaddı iptidaiyemizin evsafı iti- ra arzetmekte olduğu gibi her vergı nıspetı tat olunacak-
barile Mectiıe tevdi ettiği layihada memleketin dahili hayatında tır. 
bu nevi dokumalara mufassal tasmf j da derece derece mahsustur. Bir tatbik yurdu bürosile 
ler yapmıfın I ed' J d · · 

Mer'• ı · .. '"k tarif • d ı İçinde yaşadığımız günler u- yapı an t ıye er en vergı nıs-
ı o an gumru emız e t" • tihk k ht J'f 

377 den 381 dabil a§Bğıdaki tekil- mumi bayata taalluk eden İş· pe ı ıs a • ve. mu e .' ~am 
deki tadili teklif edilmektedir. ' !erin daima iktısadi hayatın i- l~rla da olsa ted~ye ye~un uze

Madde 377 - Ham (ksaraız) cabatile hem ahenk olmasını nnden hesap edılecektır. Muh 
metro murabbamın sıkleti 200 gram emretmektedir. telif cihetlerden istihkakı olup 
dan yukarı olanlar: Tedb" l ta mecmuu 150 lirayı tecavüz 

A - 0,5 santimetre murabbamda ır er d b J' • · · 30 J' J k 
27 ve daha az ipekli 40 lira. Bütçe tevazününde olduğu e en_

1
• meh adıgd ıçdın . •:fa dı 

B - 0,5 santimere mürabbaında gibi iktısadi müvazeneyi de te~zı a~ u ~ un an ıstı a e 
28 ila 35 ipekli ?7 lira. büyük bir ihtimamla temine edılemıyec~ktı! • • . 
~ - ~,5 santımetre. murabbamda çalışan hükfunet dünya iktısa· Muhtelıf cıbetlerden ıst~h-

36 ıpekliden fazla 55 !ıra. d' t nın geçirm kt ld - kakı olup ta yekıinu 150 !ıra· 
Bunlarm Ksarh ve Apreli veya ıya 1 e e o ugu d - l bal' - · 1 

al K 1 A 1• ı bu sarsıntı kar•ısmda gerek an aşagı o an me ıgın ya • 
y nız ıarı ve preı oan mua- • b' • · 30 I' Ik ·ı· 
dillerine yüz kilo da yirmi lira ve milli paramızı gerek miUi ik- ruz ırısı ıra ı tenzı at 
aleli~ boyalı istampah olanlaı:ına tısadiyatnnızı 'korumak için İ· hud':'dundan istifade edebile-
40 ~ıra ve bun!ardan nakışlı ~e ışle- cap eden bütün tedbirleri al- j cektır. . 
n;ıeli. ~!anlar yıne aynca 20 !ıra re- mak mecburiyetindedir. Bu ted 

1 

Aynıyat, tedıye yekununun 
sım ılave olunacaktll'. b. l 1932 l" · · rayicine göre eg" er borsaya ti· 

Madde 378 - Ham ve kasarsız ır er ma ı senesıne aıt • . 
metro murabbaımn sikleti 151 den bütçenin tetkiki sırasında e- ~1 emva!~en ıs~ borsa. kıym~: 
200 grama kadar olanlar.: bemmiyetle nazarı i.tibare alı· tıne, degılse, pıyasa fiatma go 
• ~ - 0,5 santimetre '?urabbaı 27 nacak ise de vaziyet içinde bu· re ecnebi parasile yapılanı tedi 
ıplik veya daha az 45 lira.. l d - uz m ı· fı yatta tediye gününün rayici B _ 28 ili. 35 S3 lira. un ugum a ı sene zar nı- •• • • • . 

E _ 36 ili. 44_ 65 lira. da başkaca ve acil bazı tedbir- u:ı:ennden kıym~tlendırılecek· 
D - 44 iplikten fazla 80 lira. lere müracaatı zaruri kılmak· tır • • 
Bunların kasarlı ve Apreli veva tadır. Nasıl tevkif olunacak 

yalnız Ksarlı ve yalmz Aprell olan Bu tedbirler cümlesinden Madde 4 - Bu vergi istih-
maddelerine 100 kilo da 25 lira ve 1 k .. ·ıı· "k d' d ed nl raf d Iık 
alel'tl"k bo 1 1 1 50 r o ma uzere mı ı ı tısa ıyatı aın e er ta m an ay 

ı a ya ı o an anna 1ra, k • • . l 1 k b kkuk · 'lecek · naloth ve iılemelerden aynca 30 li- oruma vergısı \İnvanı a tın· o ara ta a ettın tır. 
ra resim al~•·•k~ da muvakkat mahiyette bir istihkak erbabına yapılan tedi 

379 - Metro murabbemm ııilı16o vergi ihdası derpiı edilmiıtir. ye sırasında tevkif olunacak. 
ti 101 den 150 gra. .... ~----- ~-- ·• Herkes verecek tır. latibkaklarını umumi büt-

A - 27 iplik daha az 70 lira, B- çed l J k" 
28 ila 35 ti 85 lira, E _ 36 ila 44 Türkiye cümhuriyeti budu· en a an ara. ait ver~i tev ı· 
dü 100 lira, D - 44 iplikten fazla du dahilinde çalışan kiffei biz- falı muhaa.~~. uınumıy~ kan~ 
140 lira. met erbabı bu vergi ile mükel- n~nun 43 un~u madd~sı m~cı· 

Bunlann Kasarlı ve Apreli veya lef tutulmuıtur. Devlet teşki· bınce toptan ıcra edıleoektır. 
yalnız Ksarh veya yalnız Apreli o- litına dahil en y"'·-ek makam· Mülhak ve hususi bütçeler· 
lan muadillerine 100 kilodan 30 lira ....,. d ed 1 hk 
ve alelitlak boyalı iıtampalı olanla lardan, en küçüğüne kadar bi- ~ t ~ye 0 unan ~sti aklara 
rnıa 60 lira ve işlemelilerine 40 lira liistisnıa her şahıs bu vergiyi aıt verg~ hı:" ay bu ıdareler m~ 
resim ilave olunacaktır. vereceği gibi, devlet teşkilitr hasebec~len tar':"fmdan tevkıf 

Madde 380 - Metro murabbaı- haricinde kalan hakiki veya ve ertesı ayın ılk. haftasında 
:;!nİ~eti 51 ila 100 grama kadar hükmi şahıslar nezdinde ve- mal sandığına teslım olunacak 

A, B - 35 iplik veva dah" az ya anlara merbut olarak çalı- tır. . 
120 lira, 36 ila 44 dü 140 lira, D şan hizmet erbabı da aynı su- T ev_kifatı '?uayyen za~an-
44 den fazlası 170 lira.. rette ve aynı nispetler üzerin- da t:siım etmıy~n muhasıpler 

Bunların Kasarlı ve yalnız Apreli den vergi vereceklerdir. de yuz~e .. beş ~aız almac~ktır. 
olan maddelerine 100 kilodan 40 li- Devlet uzv;.,etinin ve milli: T ekerruru h.alınde bu fa.ızden 
ra, boyalılarrna 80 lira, İ§lemelileri ., d 5 J d 200 l 
ne 50 lira resim ilave olunacaktır iktısadiyatm müdafaası için maa a 2 ıra an ıraya 

Madde 381 - Metre murabbaı memlekette yaşıyan ve muay· k_adar hükmen para cezası tah-
mn sıkleti 50 gramdan aıağı olan yen bir bedel mukabilinde bir sıl olunacaktır. .. .. .. 
lar: yere merbut olarak çalışan her Ma~~e 5 - Dordu~u ~ad 
140 ~.! - 35 iplik veya daha az şahıs için gıda maddelerindeki d.e harıcmde kalan tevkifat ıs-

C - 36 il8 44 dü 170 lira, D ucuzluk nazarı dikkate alına- tibdam edenler tarafından taal 
4 den fazla11 210 lira. rak bu mükellefiyet tesis olun luk ettiği ayı takip eden ayın 

Bunlardan Apreli veya kasarh o- muştur • 15 inci günü akşamına kadar 
!anlardan yüz kiloda 45 lira, boyalı esamiyi muhtevi bir bordro 
!arda 90 lira, lılemelilerde 60 lira. Layihanın esasları ile mahallinin varidat tahkik 

370 ila 381 inci maddelere dabil Verginin muvakkat mabi- idaresine bildirilecektir. Bu 
olup düz tül bunlarm madeni tel- yette olacağı müla'hazasile ka· 
lerle mürekkep olanlarına ve perde- d suretle bildirilen yekunun ayın 
lik tellerin Kıarsızlarına 50 lira, za.nç vergisile tevhi i cihetine 21 inci günü akşamına kadar 
Kıarlı veya boyalı ve istampalıları- gidilmemiştir. Liyihamn esas- tedi<yesi mecburidir. 
na 100 lira ve perdelik tullerin el lan İse şunlardır: Bordroyu vaktinde vermit 
iti veya el iti taklidi olanlarına 300 1 - Umumi hususi: ve mül olup ta tediyatı vaktinde ifa 
lira zam yapılacaktır.. bak bütçelerle idare edilen da- ed 

Nala• için kullamlan düz kanava etmiyenlerin t iyeye mecbur 
• ire ve ı:nüesseselerle hakiki ve- ldukl 'k rl .. d !ar, bu zamlardan istisna edilmiıtir. o an mı ta ar yuz e 25 

Limanımıza mııvasalatı beklenen 
HELOUAN vapuru 22 Teşrinisa 

ni Pazar (İtalya ve Yunanistan) 
dan. 

ABAZİA vapuru 23 tıeşrini'San.İ 
Pazartesi (İtalya ve Yunanistan) 
dan. 
ABAZİA va,puro 23 Teşrinisani 

Pazartesi (Samsun, T .. abzon, Ba-
tum, Novorosisk, Odesa, Kösten-ce, 
Varııa ve Bıırgaz) a. 
GAŞTAYN vapwru 24 Teşrini

sani Sah (Dedeağaç, Kavala, Seli-
nik, Volos, Pire, Patras, Korfo, 
Ayaaaranda, Breadizi, Ankona, Ve 
nedik, Triyeste, Fi.ume ve Trieste) 

HELOUAN vapuru 26 Teşrini

sani Perşembe ~ tam 10 da 
(Lloyd Eloı,pres) olarak (Pire.Bren 
dizi, V~edik ve T.-ieste) ye. 

(COSULİCH LİNE) kumpanya 
sının lük:a vapurlanııa aktarma edi
lerek şimali ve cenubi Amerika li
manlarına gitmek için tenzilitlı 

doğru bilet verilir. 
Her nevi tafeilit için Galatada 

Mumhane (Lloyd Tdestino) ser 
acentes.ine Telefon Beyoğlu 4878 
veya Galatasaraymda sabık Seliinik 
bonmarşesi binasındaki yazıhanele

rine. Telefon Beyoğlu: 2499 ve ya
hut Sirkecide K:ırzade hanındaki ya 
zıhanesine müracaat edilmesi. Te-

ya hükmi şahıslar nezdinde zam ile tahsil olunacaktır. 
veya onlara merbut olarak ma· dd 6 A 1 k b d J Ma e - Y ı or rola 
af, tahsisat, ücret, yevmiye, rı miadmda vermiyenlerin is-
bakkı huzur ve mecfüıi idarele- ib iki · h I 1 t' dam ett' erı şa ıs ara a; t 
re verilen temettü hissesi ve istihkaklar ve bunlara isal '•'_ 
aidat ile veya her hangi bir eden vergi miktarları resen 
nam ile oluna olsun bir bedel tarh ve iki misli olarak tahsil 
veya aylık mukabili çalışan olunacakıtır. Tekerrürü halin
bilumum şabıslann istihkakla de ceza btş misli olarak tatbik 
rı, ve hizmet mukabili veri.len edilecekti'!'. 
ikramiye, tazmi.nat, ihbariye 
veya ayni mahiyette bulunan Madde 7 - Aylık bordro
mebaliğ bu kanun mucibince larda istihkakların noksan gös 
vergiye tabi olacaktır. terilmesi veya kötüm halinde 

vergi resen tarh ve beş misli 
istisnalar zam ile tahsil olunacaktır. Te-

lkinci maddede istisnalar kerrürü halinde başkaca 25 Ji. 
şöyle tespit olunmuştur: rdaan 200 liraya kadar mah-

y eni mülki ve askeri teka- keme kararile para cezası tah· 
üt kanunu ile tekaüde sevke- s>I edilecektir. 
dilmemiş olanlar ve ayni ka- Madde 8 - 6 ve 7 inci mad 
nun ahkamı mucibince maaş delerde yazdı misil zamlarile 
almıyan dul ve yetimler bu ka- para cezasından dolayı istih
nun ahkamından istisna edildi- danı edenlere rücu hakkı yok-
ği gibi bir ay zarfında maaı, t ur. 
ücret, yevmiye namile aldıkla- Madde 9 - Bu kanun mu-
n mebaliği 30 lira ve andan cibince icra olunacak resen tar 
aşağı olan şahıslar, zirai saha- hiyat ve buna kartı vaki itiraz 
larda müstahdem işçilere renç !arda ve sair meskiit kalan hu
perlerle bir yere merbut olmı- soslarda kazanç vergisi kanunu 
yarak çalışan serbest işçiler nun umumi bükümleri. daire-
vergiden müstesnadır. sinde muamele olunacaktır. 

Vergi nisbetlerl . Bu kanun mucibince tahsil 
Layihanın üçüncü madde- olunacak vergi usullerile faiz 

sinde veı·gi ni,spetlerinin nasıl ve cezaları tahsili emval kanu
hesap edileceği şöyle tespit o· nu mucibince tahsil edilecek
lunmuştur. tir. Bu kanun l kanunuevvel 

150 liraya kadar yüzde on, 931 tarihinden muteberdir. 

1 TÜRKiYE iş BANKAS~ 
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BARTİN LÜKS SÜR'AT 

POSTASI 

BARTlN Vapuru 
Her PAZARTESİ günll 

saat 18 de Sirkec:.i ~ıhtımından 

bareketle, Ereğli, Zongıı.!dak, Bar
tin, Amasra, Kuruça§ile, Cide is

kelelerine azimet ve ayni tarikle İs 

tanhula avdet edecektir. 

Müracaat mahalli: Sirked Yeni 

ban No 15. Telefon: 23609 ve 23388. 

Tavil Zade Vapurları 
İZMİR POST ASI 

~aadet 
Vapuru her 

Pazartesi ak
şamı on yedide Sirıkeciden ha
reketle Gelibolu, Çanakkale, 
İzmire azimet ve Çanaık:kaleye 
uğırayara'k avdet edecektir. 

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

SADİK ZADE 
Biraderler vapurlan 

Karadeniz postası 

D~Mı~ FINlR 
2;a;~:ni P l Z j R 

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

D. ANAGNOSTOPOULO 
ve C. SİSKİDİ 

Yunan vapur şirk<>ti 

PlRE-MARSlL YA 
için seri ve doğru posta. 

(ANDROS) Lüks vapuru 26 
teşrinisani perşembe günü 1 O da 
Galata rıhtımından hareketle her 
sınıf yolcu ve eşyayı ticariye alarak 
(PİRE ve MARSİLYAYA) gide· 
celotir. Azimet ve avdet biletlerinde 
azamt tenzilat. 

Umumi acentalart: Galatada Çi
nili Rıhtım Hamuda D. Anagnosto
poulo ve C. Sislcidi. Tel. B. O. 2612 
Galata ve Beyoğlu Ta/1 acentaları: 
Bütün seyahat acentalıklarıdrr. 

SEYRlSEF AIN 
Merlı:es aceata: Galata Köpril ba· 

11 B. 23G2. Sabe A. Sirlı:ed Mülıür. 

dauade haa 2. 2740. 

TRABZON POSTASI 
(CÜMHURlYET) vapuru 

23 Teşrinsani Pazartesi 
17 de Sirkeci Rrhtmun
dan hareketle Zonguld~k 
İnebolu, Ayancık, Sam
.sun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Mapawiye gidecektir. Dö 
nüşte, Zonguldak yoktur. 
Of, Siimıene, Göreleyede 
uğrayıacaktır. 

AYVALIK SÜR'AT 
POSTASI 

(MERSJN) 24 Teşrinsani 
Salı 17 de Sirkeci Rrhtı
mmdan. 

23 Teşrinsani pazartesi 
Bandı:rma postası yaıpılmı
yaca<ktrr. 

Inebolu postasi 

Anadolu 
vapuru 

24T.sani Salı 
günü akşamı Sirkeci Rrh
tmıından hareketle (Ereğli, 
Zongıuldak, İnebolu, Evre
nye ve İlişe) is1relelerine 
azimet edecektiır. 

D'KllT• Bu posta her hafta salı gün 1 ' !eri icııa olu-
nacaıktrr. ' -
KARADENİZ 

POSTASI 

Erzurum 
,vapuru 25 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirıkeciden 
hareketle (Zonguldak, İne 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Sürmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 



ıasası 
Kullanınız sütünüzü arttır 
Çocu,kların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

MOBiL Y Ave KARYOLA almak 
bulunanlar, 
Riza paşa 

arzusunda Asri mobilya mağazasının Salonlarım,zda her keseye elverişli siyah lake ve bro,z karyolaların envaı salo, 
İsta:ıbulda salonlarım gezmeden mu- salamanje ~e kübik yatak odalarının münteh:ıp çeşitleri ve gayet ucuz bronz korniş isto 
yokuşu:ıda bayaatta bulunmayınız. file, tül ve keten perdelerin mütenevvi çeşitleri. Tediyatta teshilat. Ahmet Feyzi Tel.2.24' 

-- TÜCCAR ve BANKA --
Memuru olmak için 

Pazartes; ve pergembe günleri saat 16 dan 18 ve akşam 18 - 20 yt 
kadar iki saat açılmıştır. M.aliimatı ticariye, ilmi hesabı ti<:ari, usulü 
defteri: Basita, muzaaf pakradomar, Amerikan usulü ve banka~ılık 

~ ay zarfında kamilen tedris olunur. Son imtihanda muvaffak olanlara 
iş tedarikinde muavenet edilir. 

Dermr 19 tegrinitıeni perşembe günü başlamıştır. P~ogramı mecca
nen almak ve kaydolmak iiiıı Beyoğlunda Amerikan Sefarethanesı 

yanında No. 42 Amtııilı:an L;.n ve Ticaret dershanesine müracaat. 
Hususi ders dahi lrabul olunur. 

.... ._ _______ , __ •Agop Pakraduni--ii 

Bursa ipek böcekcili~i enstitüsü 
müdürlüğünden: 

Bursada Böcekçilik Enstitüsü bması arkasında müceclde
den inşa olunan ipek böçeği tohum kıslak binası için plan ve fen 
ni şartnamesi mucibince müberrit tesisatı yapılacaktır. Talip 
olanların plan ve şartnameyi almak üzere Bursa böçekçilik 
enstitüsü müdürlüğüne müracaat etmeleri ve şartname rnüci
l:ıince yapacakları mufassal projelerle bu projelere nazaran 
yapacakları mufassal fiat, keşif varakalarını kapalı zarfla ni
hayet 931 senesi Kanunuevvelinin onuncu gİinü akşamına ka
dar enstitü müdürlüğüne teslim etmeleri ilan olunur. (3764). ! 

Elbise ve Ayakkabı imali ~ s~'f iy·; HlNIM ~ 
Yüksek Mektepler Mübayaat :-~ tarafından yeni okunan .__ 

Komisyonundan: Aşıkından Sen Nasıl Bıktın 

;:E~~f~~:: f ::~~.%"'· Col~~~ia rıakımnd• 
Yüksek Orman Mektebi talebesi için imal edilecek olan ba- ı .~-

lada cinsleri muharrer 5 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba gü- ~ UNI• Taksim z . m 
nü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş- 111 r HORHOR ba~ sokak I 

S . . .. k •. h .. .. k . t" k ' No 41 tur. _artnarnesınr gorme· uzere er gun muna asaya ış ıra ı ı · 

icfn de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Mektepler Muhase- ( 'ılt \e emraıı zühreviye tedavihanesi. llcr gün sabahrnn akşama ka .lar 
be<:iliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. (3702) -- - - - • -

KARON Alman kitaphanesi , ı 
Boyoğlu Tünel meydanında 523 ain1a her yerden 

Ucuz satmak Elbise ve Ayakkabı imali : 
Yüksek Mektepler Mübayaat ! 

Komisyonundan 
17 Adet palto 
45 Takım harici elbise • 

45 Çift iskarpin 
45 Çift Fotin 

1 
Dmıan Ameliyat mektebi talebesi için imal edilecek oıau 1 

balada cinsleri muharrer 4 kalem eşyanın 2-12-931 çarşamba 

günü saat 14 te ihalesi kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. Şartnamesini görmek üzere her gün ve münakasaya iş , 
tirak için de yevmi ihalede Fındıklıda Yüksek Metkepler Mu
hasebeciliği binasında mübayaat komisyonuna müracaatları. / 

• • (3701) 

Eskişehir vilayetinden: 
Sarıköy - Mihalıçık tarikinde yapılacak 15 adet büz ve bir 

i•te, Beyoğlunda Tokathyan l<arşısında kain 

L U V 
mağazalarının takip ettiği prensip. 

Eııasen muhterem müşteriler itiyat edinmişlerdir. Tefrişat leva
zıınatmı mübayaa lüzumunu hissettiklerinde doğ~dan doğruya Luvr 

Mağazalarım ziyaret ederler 
Çünkü: Orada en son model her nevi ve müntahap çeşitlerde 

tefrişat kumaşları, storlar, perdeler, duvar kağıtları, mantarlı muşam
balar vesaire ile salon, yemek odası takımları ve bronz karyolaları 

kat'iyyen rekabet etmez fiatlarla bulacaklarına emindirler, 
Kanaat kesbetmek icin lütfen bir defa ziyaret ediniz, 

İİlll--------------------·--------
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umunı 

müdürlüğünden: 
adet 0.80 metrelik menfez 4407.29 lira bedeli keşifle 8-11-931 Memurin ve müstahdemin için mubayaa edilecek 230 adet 
tarihinden 28-11-931 cümartesi günü saat on beşe kadar alenen muşambanın fiatı haddi itidalde görülemediğinden• aleni mü
münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların bedeli keşfin yüz- nakasa suretile mubayaas~ 28 T. Sani 931 tarihin.e müsadif Cu
d ecl" b - · beti d t · t k banık ktub martesi günü saat 14 olarak talik edilmiştir. Talıplerin şartna-

e Y 1 uçugu nısı n e emına a çası veya ' me u melerı· go··rmel· u··zere Galatada İstanbul Lı"manı Sahı"l S hh" . . .. . . ' ı ıye 
vermelerı ve ınşaatm devamı rnuddetınce hır fen meımuru veya · Merkezi Levazım Memurluğuna müracaatları ilan olunur. 
ehliyeti Başmühendislikçe müsaddak bir çavuş istihdam ede- (3984). 
ceklerine dair teahhlitnamenin yevmi ihalede Vilayet encüme
nine ibrazı lazımdır. Evrakı keşfiye ve saireyi görmek ve faz
la izahat almak istiyenlerin Nafia Başmühendisliğine müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. (3817). 

Zonguldak sıhhat ve içtimai 
muavenet müdürlüğünden: 

Ereğli, Bartın, Safranbolu memleket hastanelerine muktazi 
v~ listesi Vilayet Sıhhat ve İçtimai Muavenet MüdiiTlüğünde 
mevcut (109) kalem aıat ve edevatı tıbbiye münakasaya ko
nulmuştur. 8-12-931 tarihinde ihale olunacağından taliplerin 
teminat mektubile Zonguldak Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
Müdürlügüne müracaatları ilan olunur. (3928). 

1'ıp Fakültesi Riyasetinden: 
17 Teşrinisani 931 tarihli A~am gazetesinde (Tıp Fakülte

si ne halde) serlevhası altında intişar eden müfritane aleyhdar 
neşriyata muttali oldum. Tıp Fakültesi birinci teşrinin on ıbe
:ıinde tedrisata başlamıştır. Bu gün 400 yatağı ihtiva eden seri
riyatlarda (270) hasta mevcuttur. Labcratuvaırlar saat altıya 
kadar faaliyettedir. Tedrisatın gösterilmek istenilen muzaya
kaya rağmen haleldar olmaksızın muntazaman devam etmekte 
olduğu ve bu neşriyatın hakikate mukarin olmaktan çok uzak 
olduğu tavzih an beyan olunın Efendim. (3974 ). 

• 

Tütün iu~isarı Ilnıunıi Mü~ürlü~ün~en 
1 - 4/ 11/ 931 çarşamba günü pazarlıkla satın alınacağı ev

velce ilan olunan (1400) yumak Avrupa malı makine ipliğile 
(200) adet büyük ve kiiçük araba lastiği talikan 2/ 12/ 931 çar
şamba günü saat 10 da 1iartnamesi mucibince: 

2 - Cibali fabrikasına muktazi muhtrlif eb'atta (800) adet 
ıhlamur t.ahtası yevmi me:l)kurda saat · 114,te pazarlıkla satına
lınacaktır. Taliplerin ~ 7 1/ 2 teminat akçele~i hamilen mu
ayyen saatlerde İstanbulda Yeni Posıa}lane civarında Tütün 
İnhisarı İstanbul Başmüdiriyeti binasında• Mübayaa Komisyo-
nuna müracaatları. (3947) 

Tütün in~isarı ~nıunıi nıü~ürlü~üo~en 
Samsun Tütün İnhisarı Fabrikasından Tokat ve Sıvas ha

valisine naklolunacak mamulat, ve Levazım nakliytının ihalesi 
1/ 12/ 931 tarihinde icra kJlmacağından talip olanların mahalli 
fabrika Müdüriyetine müracaatları. (3948) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

........ -----------------------------------------Haydarpaşa Limanı- eşya tahmil ve tahliyesinin kapalı zar-
fla münakasası 12 birinci kanun 931 Cumartesi günü saat 14 te 
İdare Merkezinde yapJ!acaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpa
şada İdare veznelerinde ikişer liraya stılmakta olan şartname-
lerde yazılıdır. f'{Q73) 

('T;, Sabırsızhkla beklediğimiz 

1 ;;'kvimiRagıp-1932 
Hem takvim, hem her aradığınızı bulacağı

na her müıkillilnüzil halleden hayat reh
beri, hem ajanda. Devletlerin renkli bay-

raldan ile renkli Türkiye harita111D1 
muhteYldir. 

Fıab zarif ciltli olduğu halde 3S kuruş . 
.. _. Naıiriı btanbul • Kanaat kiltllpbaneai .__ 

Sultan Hamamında kain 

N. B.BROD MIBT~ MtiRI 
Kumaş Ticarethanesi 

İthalattalki tahdidata rağmen fiatlaırmda hiç bi'l" zammiyat 
v~mlm~<lıi'ım muhterem müsterilerine arz t"~ıler. 

1 istanbul Belediyesi ilanları 1 
ltfaiye vesa.iti münakasası 

itfaiye için mübayaası takarrür eden 
arazöz, motomop, kılavuz, kamyon, 
hortum, ve sair levazım kapah zarfla 
münakasaya konulmuştur. Şartname. 
ler bedeli mukabilinde Belediyede 1 

sattlmaktadır. Münakasaya girecekler 1 

teklif edecekleri bedelin yüzde yedi 
buçuğu nisbetinda muvakkat teminat 
verecekıerdjr. Bu teminat nakden ka
bul olunmaz. Ya belediyeden irsaliye 
kesilerek bankaya tevdi olunup mu
kabilinde ahnacak makbuzu ve yahut 
hükumetçe muteber tanınmış banka
lardan birinin mektubunu teklif mlQk· 
tubu ile beraber zarfa koymak lazım
dır. Talipler her gün Levazım müdür
lüğüne müracaatla şartname alabilir
ler ve teminat için lizımgelen mua
meleyi yaptırabilirler. ihale 21 kanu
nusani 932 perşembe günü yaplla· 
caktır. teklif mektupları o gün saat on 
beşe kadar Daimi Encümene verilme-
lidir. " 3979 ,, 

, 
pi SÜR'AT 
Yazıda sür'at ancak ha. 
flf, nazik ve Jeknasak 
bir şekilde olan mürek· 
kepli kalemlerin istimali 
Ue temin edilir. 

Bu da Eversharp'dır. 
Mürekkepli kalemlerin 
bütün cinslerinde kur
şun ~alemler de vardır. 
Başlıca kınasiyecilerde 
satılır. 

Mürekkepli ve kurşun kakml<ri 

KALK O LE O 

Balıkyağı Hulasası 
VIT AMİN A. B. D. li 

1ıazmı ko1ay ' 'e kokusuz du· 

TASHlfi 
Emniyet Sandığı Müdürlüğ 

den: Muhterem gazetenizin 20/ 
931 tarih ve 2075 numaralı nügh 
da inti~ar eden mücevherat satış 
Iarunda 20155 ikraz numaragı 
ven neşredilmemit olduğundan 
bibi keyfiyet olunur. 

lstanbul Asliye Mahkemesi 6 
cı Hukuk Dairesinden: Rukiye 
mm tarafından küçük pazar b 
kadın mahallesi kümhan soka 
No 1ı hanede Sakin Ha9"n efe 
aleyhine ikame olunan boş•nma 

İmal ettirilecek bir milyon damga kurşunu kapalı zarfla vasmdan dolayı berayı tebliğ ir 
münakasaya konmuştur.Talipler şartname almak üzere her gün kılınan dava arzuhali mumailey 
Levazım Müdürlüğüne müracaat etmelidir. Münakasaya gir- mahalli mezkuru terk ile ikanı 
mek için 139 lira teminat lazımdır? Teminat nakden kabul edil- gahı hazırmın meçhuliyeti hase 
mez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatınlıp alına- bila tebliğ iade kılınmış olduğ 
cak makbuz veyahut hükfunetçe muteber t'!ınınmış bankalardan dan hukuk usulü muhakemeleri 
birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz nunun 141 inci maddesi mücibio 
veya mektubunu şartnamenin pullu bir nüshasını ve teklif mek ilanen tebliğat icrasıkarargir 
tubu ve ticaret odası vesikasını mühürlü bir zarfa koyarak ihale muş ve yevmü tahkikat 27-12-
günü olan 14/12/931 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi tarihine müsadif Pazar günü 
encümene vermelidir. (3999) 11 de tayin edilerek mezkur ar 

il A İd · 1 • 1 · 931 · b"" 1 · 1 ki hal sureti ile ol baptaki davetiye V ayet areı msusıye erı senesı utçe en pazar ı a k hk d' h : 
b' · · 1 k · T ı· l · ·· · · .. k ra ası ma eme ıvan anesıne ta ettırı ece tır. a 1p er şartnameyeı ve numunesını gorme · • l"k 

00
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1 

d - d .h 
için her gün Levazım müdürlüğüne ve pazarlrğa iştirak için de ~ ı mış u ~.n .. ugun ~~ tarı 
115 forma itibarile teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu ıa~m ferdası gu~unden ıt.ıbaren 
nisbetinde teminat akçesi lazımdır. Teminat nakden kabul e- gun za~.fın~a muddealeyhı mu. 
dilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak banikaya yatırılıp alı- leyh mumaı.l~'.h Hasan efeooı 
nacak makbuz veya hükumetçe muteber tanınmış bankalardan vap v~rmedigı . ve yevm. · . ve va 
birinin mektubu ile olur. Bu şekilde teminat makbuz veya mek mezkurda tahkıkat hakımı huzu 
tubu ile 26 Teşrinisani 931 perşembe günü saat on beşe kadar na gelmediği taktirde hakkında 
Daimi Encümene müracaat edilmelidir. (3998, yaben tahkikat icra olunacağı 

Jum olmak üzere keyfiyet ilan o 

Satılık nısıf ev 
• 

Adalar kazası malmüdürlüğünden: 
No. 43 ismet paşa caddesi Heybeli 

ada zemin kat; 1 methal, 1 oda, 1 taş
hk, 1 mutbak, 1 kömürlük. Birinci kat: 
1 sofa, 3 oda, 1 hela, 1 mutbak. ikinci 
kat: 1 sofa, 4 oda, 1 kiler, 1 heli. Bah
çesinde ayrıca 1 çamaşırhk, 1 oda, 1 
heli büyük sarnıç, kuyu bahçesi taş 
döşelidir. Cephesi şimale nazır ve ah
şap olarak inşa edilmif olup mükem
mel bir vaziyettedir. Tahmin edilen 
kıymeti iki sene ve iki taksitte veril
mek şartile 2562 lira 50 kuruştur. Bi
rinci taksidi ihaleyi müteakıp ahna
cakttr. Satış muamelesi 27 - 11 - 931 
pazar günü saat 12 buçukta Adalar 
malmüdürlüğünde alent müzayede ile 
yaptlacaktır. " 3845 u 

nur. 

B.eyoğlu dördüncü sulh hukuk~ 
keme sinden: Harbiyede Pangall1 

32 numaralı Osman,paşa apar 
nın 10 numaralı dairesinde sa 
iken müptela olduğu akıl hast 
ğmdan dolayı Bakırköy emrazı ·a 
ye hastahanesinde tedavi alİı 
bulunan Süleymaniye.li mülazı 

evvellikten mütekait Habip efe 
mahdumu Yusuf efendinin hacr 
ve ken<lisine mezkUr apartma· 
10 numarada sakin zevcesi Şül<f 

hanımın vasi tayinine 17-11-931 
rihinde karar verilmiştir, keyfi) 
ilan olun~. 

lstanbul üçüncü icrasmdan : f 
borçun temin istifasi için mab~ 
zun 1'<!raya çevrilmesi mükadde 
ki parça halı masa ve sand~I 
26-11-931 perşembe günü saa1 

den itibaren Sirkecide Şahinpal1 

telinde açık arttırma suretilc 5' 
1acaktır. Ta!Lplerin mahallinde ıll 
mUırına müracaatları ilan olunur· 

MİLLiYET MATBA.4 


