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Sahip ve 8aşmuharr1r ı 

Siir~ Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdliril 

ETEM iZZET 

Yeniden tedbirler alınacaktır 
t le kilitında 1 hitler· 

len bcizı . tesekküll r bir e 
m 
liri •• 

üyunu umumiye bütçesine, Osmanli. borçlarına karşılık olarak konan met>a
liğin yeni bir . anlaşmaya .intizaren kat'ı ihtimali kuvvetlidir 

·. ' 1 • ~ . ~- ' , " • . ~ •. ..~l' ~·,.1:~. :_ 'i_" . .. . J. ';,,,. 

A ı t ı ,uuuııııııııuııuuııuwıııuıuuıuııııuuıuııuııııuuuııııumıuuıuuııuuu~ ı Kaçakçılığa 

me e v~pa ron men-~ 8.. h I k §Karşı 
faatlerınde ahenk! ~-- utçe azır. a .. nır en 5= -

b Radikal tedbirler 

Ş. d.f ı· .k d k .. k. f ~ ne gı ı ~ alınacak, 
ımen ı er.po ıti amız a ı ın ışa ~ db• } ) k? ~ ANKARA, 22 <Telefonla) 

b ıh kt :::ı: te ır er a ınaca = - Memleketimizde büyük bir ı assa şar a ~ . • = beli halini alan kaçakçılıp 
f t • } • • •• t • § 15 mani olmak maksadile Büyük evvaz esır erını gos erıyor = B b' 1 . b ••t • 150 § Millet Meclisi ve Cümhuriyet 5 azı me us ar yenı u çenın i§ hükiimeti en radikal tedbirleriı 

Fıratta Komürhanda 160 metrelik Şose köprüsü 

ELAZ1Z: (Başmuharriri- ı köprülerinden sayılan bu mu· 
ınizden) - Türkler, az çalı§- azzam eserler , fennin, kudretin 
ınıyorlar. Fakat çalışmalarının birer abidesidir. Bu eserlerin 
randmanı pek azdır. Türk. Türkiyede tahakkukunu Cüm
sarfettiği emeğin mukabilini huriyet idaresine ve onun şi
almıyor. Çünkü tabiat serttir, mendi fer politikasına medyu
bayat teraiti ağırdır, nihayet o.uz. 
asırlarca devam eden fena ida
relerin günahları sırtındadır .• 

ı Cümhuriyet idaresi şimdi, bu 
llmumi teraiti hafifletmeğe ça
lıtıyor, hayat teraitini, taham
mül edilebilir bir hale koyma
ğa uğraşıyor. 

Cümhuriyetin bu gayeye 
varmak için wtifade ettiği va 
11t~l~rın batında .. timeodife.r ı _ - · :__ 1 

polıtık~~ı vard~.r. Şupbe yo~ ki, .:Jahiliye V ekili B . köprüyü geziyor 
bu polıtıka, Turkiyede ,ehırle- l A d 1 h h k"" 
· d ı b" "b" · na o unun emen er o-

rı ve vatan aş an ın ınne en şes"nde b"" ""k k"" ··k "k 
samimi rabıtalarla bağlayan 1 

• ' uyu veya uçu. mı • 
b. • 'ld" B b t in yasta ıntaat var. Bu ınıaat 
ır amı ır. u ra ı a, ya ız t · :ıı · · be 1 d ' 

ınaddi değil, aynı zamanda ma- m:ıvc':cu; ~ıyaca,. dıs d~ e, Be
nevidir. Her memleketin en vunle b a benevh ın ~ ır. U· 

b.. "' k ku t" ed •. h n a era r er gun şurada uyu vve ı; arz ecegı va • b .l • l · ··k l 
d t t ··t d ·1 .. 1 .. ura-..a yem eser erın yu se -

e ve esanu erecesı e o çu· d .•. · ·· .. B f r · 
lür. Biribirlerine demiryollari· ıgı~ı gdoruyko~u~.f u ~_'.l. ıyehtın 
1 t l f 1 l d·- en zıya ete asu ettıgı sa a, e, e e on ar a, ve ıger me- . d"f . 1 ' 
d • l l b "l l şımen ı er ınıaatı o an yerıer· 
enı vasıta ara ag ı o mıyan ded" A 1 · b" "k ·- · b 

vatandatlar, mütterek bir ideal ye lır.d mt eb~ntı~I bı~ı tıg ı lu 
r er e a ıa ı e ır ame e 

etrafında kolay kolay toplana- 1 · b' · ·1 h kuk 
ın 1 m.ese esı, ır ışçı er u u 

az ar. d k c··h . mey ana çı ıyor. u murıyet 
.. İtte bugün Dersim mu· idaresinin şıarı malumdur: 

b.ıtı~de ~ulunuy~n:uz. Der- Amelenin ve patronlarm hu
sım ın yenı ve eskı ısyanlarına kuk ve menfaatleri arasında 
dair olan hatıralan nakleden- tam bir ahenk tesis etmek ... Bir 
leri dinliyoruz. Asilerin teca· tarafı diğer tarafın aleyhine o
\lüzleri. yüzünden sönen hayat
ları, mahvolan servetleri, kın
lan teşebbüs ve kabiliyetleri 
hesap edince insanın aklı du
ruyor. Eğer vatanın bu kısmı, 
eskiden beri medeni vasıtalar
la doğrudan doğruya medeni 
ınerkezlerimize merbut olsa idi, 
ınuhakkak ki, ne o kadar va
tanda§ kanı dökülür, ne de Fırat demıryolu köprüsünün büyük 
tnaddi ve manevi bunca servet kemeri 

\le kuvvet israf edilirdi. larak ezmek, bizim politika-
Malatyadan sonra Fırat'm mızda yer bulamaz. Cümhuri

kenarına kadar trenle geldik. yet H. fırkasının proğramı bu 
Bu cümlenin tatbikatta ifade noktada çok sarihtir. Onun için 
ettiği manayı herkes anlamaz. bu mevzudaki ihtilafları hallet· 
Bunu daha ziyade bundan bir mekte, her fırsattan istifade 
kaç sene evvel aynı yerlere se- ile herkese hakknı ve menfaati
Yahat etmiş olanlar idrak ede- ni temin etmekte hiç fırsatı ka
bilirler. çırmıyor. Dahiliye vekili bu gi-

Fıratın kenannda muazzam bi' meselelerle de alakadar olu· 
iki köprü yapılmaktadır. Bun- yor. 
1-rdan biri timendifer köprü
Siidür. Dünyanın en yüksek 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

§ hatta 140 milyon i almak karar ve arzusundadır. 
Bu tedbirleri tetkılc maksadile 

~ lira olarak tesbitine taraftardırlar ~ bir komisyon teıkili takarrür 
E: etmiştir • = = ==- Yahya Galip B. Devlet kadrosunda en =-= Komisyon mesaisine ihtisas 

erbabı da iştirak edecektir. = yüksek maaşın = 
_ 350 lira olarak tesbitini teklif etmektedir .• ~-

ANKARA, 22 (Telefonla) - Hükiimet Millet Mec
lisine takdim ettiği yeni vergi layihasının esbabı muci- ===
besinde dünya iktıaadiyatının gerek Milli paramızı, ge-
rek Milli iktııadiyalımızı korumak için icap eden yeni 

-

tedbirleri 932 bütçesinin tesbiti sırasında nazan itibara ==_= 
alacağını tasrih etmektedir. 

-= 
Hükiimetin bu hassasiyetinin pek yerinde olduğunda __ 

efkar müttefiktir. Filvaki ithalat etyaama konan tah-
didatın gümrük varidatını esaslı surette tenzil edeceği 

§ derpiş edilmekle beraber, diğer varidatın da buhranın § = tesirile birer miktar dütmesine intizar olunmaktadır. = 
:::: Onun içindir ki bütçe tevazününü ana prensip olarak §_ 
= göz önünde tutan lınıet Paşa bükiimeti Millet Mecli- = 

sinin tubat içtimaında 932 bütçesi müzakere Ye tetkik =_ 
edilirken yeni bütçenin en hakiki varidat rakamlarına 
i.stinat etmesine büyük bir itina gösterecektir. 

(Devamı 5 inci sahifede) :: 

ımı 111111111111111111111111111111111111 ııııın mınıııı 111111111111111111111111m111111 uı 1111 ıuu 1111 ı~ 

Gümrükle.rde tabii ça-
lışma dün başlayabildi 
Maliye müfettişleri çoğaltıldı 

sıkı bir mürakabe başladı 

Gümrükte dün topıanan komisyoncular 
Dün gümrüklerde ilk defa nor

mal şekilde muamele baılayabilcli ve 
kontenjan liıteye tabi olarak dün ilk 
mallar çekilebildi. 

Dün sabah gümrüklerde oon bir 
haftadır görülen karıtıklık devam 
ediyordu. Tescil ve vizenin yapıldı
ğı Başmüdüriyet koridoru mah§er
den bir nümune idi. Yüzlerce komis
yoncu ve tüccar bir o kadar da aJa .. 
kadar ve meraklı bu koridoru ve ci
var koridorları dolduruyordu. 

Müfettişlerin kontrolü 
Maliye heyeti teftişiye kadrosu 

geniıletilmiş ve dört müfettiş Bey 
bu işi kontrola memur edilmiıti. 

Mutat saatte 16 teırinisaniden 
evvel gelen malların beyannameleri
nin tetk kine ve tesciline baılanmıt· 
tır. Baı müdür Seyfi Bey ve müfet
tişler muameleyi kontrol ediyorlar
dı. 

ve 

Öğleye doğru o ana !tadar tesc;ı 
(Devamı$ inci sahifede) 

Gümrükten çıkan/an eşya .... 

Yalan 
Dolan! 

Neşriyatını m askarıt
lıktan öteye geçiremi
yen bir gazetenin yeni · 

hezeyan lan 
Jurnal de Geneve gazetesi

nin son nüshalarından birinde 
şöyle bir haber çıkmıştır : 

"Türkiye Bat 
vekili ile Hari
ciye Vekilinin 
Atinaya harek~ 
tinden evvel po
lis müdürü Sa. 
lih Rıza B. 100 
polisle Atina ve 
Yun an is tanın di 
ğer muhtelif te
hirlerini dolaş
tıktan sonra bir' dl. SONERı<.u 
liste bazırlıyarak Yunan hüku 
metine vermiş, bu liste muci
bince bilasebep birçok ethas 
tevkif edilmiştir. Bu meyanda, 
gene Türk polisinin arzusile 
Herant Canikyan isminde fira
ri bir Ermeni de Selanikte tev
kif olunmuş ve Köstenceye gi-

(Devamı 5 inci sahifede) 

Dahiliye vekili 
Diyarı bekirde 
Kaçakçılığa mani ted
birler alınması isteniyor 

DfY ARIBEKfR, 22 A.A. 
- Dahiliye vekili Şükrü Kaya 
Bey Diyarıbekir'deki müesae
satı tefti§ etmiş, vilayetin u
mumi vaziyetini tetkik etmit 
tir. 

Temas edilen itlerden biri 
de, kaçakçılığa mani tedbirler 
alınmaaıdır. 

Vekil Bey yann Siir'de gi 
decek orada tetkikatta bulu
nacak ve iki gece kaldıktan son 
ra Diyanbekire dönecektir. 

Pamuklu 
Mensucatımızı 
Himaye 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- Meclis encümenleri Milli 
iktısadiyatı koruma vergisi la
yihasile pamuklu mensucatımı 
zı himayeye matuf layihayı 
tetkike başlamışlarchr. 

Bu layihalann mecliain cu
martesi veya gelecek pazarte-

1 
si in'ikadında miizakereai mu
karrerdir 

Sıhhiye "..'·ekili sorulan 
sualin cevabını verdi 

Manisa da yapılacak hastane 
• • • 

nıçın gerı kaldı? 

Sıhhiye vekili cevabını bir tezkere 
ile Meclise bildirdi 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- Sıhhiye vekili Refik Bey 
Manisa meb'usu Refik Şevket 
Beyin Manisa hastanesine da
ir olan sual takririne takrir sa 
bibinin arzusu veçhile tabri.
rea cevap vermiş ve bu cevabı
nı Millet Meclisine tevdi et
miştir. Refik Bey tezkeresin
de "Mister İskinazi Şitaai,, has 
tanesinin geçirdiği bütün safa 
batı tahrir ve zikir etmektedir. 

Bu meyanda baatane itin
de tereddütkar bir vaziyetin 
hasıl olmasına sebeplerden biri 
olarak İzmir ve İstanbulda 
mütemekkinı Amerikalılann 
Manisa yerine lstanbulda ve 
hiç olmazsa fzmirde hastane
nin yapılmasını müteveffa fa. 
kinazi Şitasi'ye ait olan ban
kaya bu hususta tesir yaptık
larını ve fakat vaziyetin &arih 
ahkamına muhalif olan bu te
şebbüslerin Va,ington sefare
timizin teşebbüsleri üzerine 
külli.yen terkedilmiş olduğunu 
bildirmekte ve Manisada hasta 
ne arsası için yapılan istim· 
lak muamelesinin ikmal edil
diği banka mümessili ile has
tanenin inşası için tayin edi-

., 

Sıhhiye VekiJi Relik Bey . 

len mimann bugünlerde Anka 
raya gelecekleri, baharda inşa
ata ba§lanacağı ve meselenin 
normal bir safha arzettiği bil
dirilmektedir. 

Buhranlı günlerde hü
kumete bir teklif .• 

ikramiye kazanan tayyare biletle· 
rine yüzde bir damga resmi .. . 

Hükumetin bu yüzden senede 100,000 liralık 
bir menfaat temin edeceği dermeyan ediliyor 

fstanbul pul tetkik me nunu mucibince matruh olan 
murlarmdan Ahmet Cev- bazı nevi evraka ait damga 
det Bey vekalete tayanı resminin iyi surette cibayeti 
dikkat bir rapor vemiştir. Cev- için kanuna icap eden müeyyi-
det Bey, raporunda damga ka- (Devamı 5 inci sahifede) 

Asmaaltında 45 kuruşa et satılabiliyor. Niçin gene lstanbulda 
55 - 65 - sıo - 95 kuruşa et satılıyor?... Diyenlerin acaba bu va 

ziyet kar~sında hakları yok tnui'. 
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Tarilıi ve Sigasi Tefrika: 8 

Birinci Millet Meclisi 
Yannı Edirne Meb'usu 

M. Şeref 

Meclisten ''men'i müskirat,, 
kanunu nasıl çıktı? 

Necati Bey bir türlü hocalara 
anlatamıyordu.. 

dert 

Güzel Türk diyarını on asır 1 
geri bırakan köhne kanaatleri 
burada yeniden diriltmek ar
zusu bu sarıklı kafalar için bir 
umde idi. 

İkinci korkulan unıur da 
Mustafa Kemal Paşa ile milli 
mücadelenin vefalı ve fedakar 
asker kumandanlarını istirkap 
eden askeri takımdı. Bunlar da 
öteki güruha inanmadıklan ve 
istemedikleri halde tek Musta· 
fa Kemal Pata ve yaranının 
muvaffakıyetine set çekmek 
için onlar.a mümatat ediyorlar
dı . 

İtte bu zihniyetin mahsulü 
olarak (men'i müskirat kanu· 
nu) namile acip bir fey mec
liste bir gün arzı endam etti. 
Söyle basit bir nazarla bakılır ... 
;. bu kanunun meclise gelme
si tabii bir hal gibi görünür. 
itin iç yüzü hiç te öyle değil
dir. 

Kanun meclise geldiği va
kit milli mücadelenin bin bir 
ıztırapla kıvranan fedakarları 
şaşaladılar bu kanunu meclise 
teklif eden ekseriyet sanki bu 
kanun kabul edilirse artık her 
fenalık kalkıyor, onlann telak
kisine göre olan (dini ahlak) 
yer buluyor, israf bitiyor, ke
seler doluyor, hazine taşıyor. 
Cephede çarpıfaII askerler 
kudretleniyor, arkadaki halk 
ta umumi ıarhoıluktan ayıla
rak işe sarılıyor. Kanaat bu 
idi. 

Halbuki devlet varidatın 
mühim bir kısmından mahrum 
kalacaktı. İıpirto ve ispirtolu 
içkiler yetiıtiren bağlar bozu
lacaktı. 

Maliye Vekili Ferit Bey 
(lstanbul-timdi Londra sefi
ri) işin vehametini anladı. La
kin cepheden hücuma geçse 
derhal kendisine dinıizlik dam 
gası basılacaktı. Ferit Beyin 
ince zeki.aı iti kanamıttı. Kür
süye çıktığı vakit işi nereden 
tutacağım anlayan bir devlet 
rüclü gibi hareket etti. 

Daha ilk sözünde: 
(Lakin efendiler, müslcira

tm kendiıini değil, fakat ree
mini müdafaa etmek için bu 
kürsüye çıktım.) Mukaddeme
sile işi anlatmak iıtediı. Lakin 
muvaffak olamadı. Zira müs
kirat lehinde ıöz söylemek. •• 
Aman Allahım buna kim ce
saret edecekti? 

Maliye Vekilini recmetmek 
işten bile değiıldi. 

Refik Şevket, Necati, Tev
fik Rüştü ve arkadaşları yar
dıma koştular. 

Derhal Tevfik Efendi (Çan
gırı) nm aeai ifitildi. Onu Ka
ra~ı meb'usunun lahuti kanun
lardan bahseden yavan ifadesi 
takip etti • 

Maliye vekili Ferit Beyle 
arkadaşlarının "rüıum,, kay. 
dile söylediklerinin hepsi bat
tnn ba~a havaya gitti ve o acip 
kanun mecliıten çıktı. Nihayet 
tatbikind:ı bb bir müşkülat 
oldu ve halk daha berbat ze
hirli maddeler içtiler, daha kö
tüsü afyon, esrar memleketi 
sardı . 

Bu kanunun en tuhaf yeri 
de Müfit Hocanın imal ettiği 
bir kanun maddeıi idi: 

Memaliıki Oamaniyede müa. 
kirat imal ve iıtimali memnu 
olup haddi ,er'iyiı icap edenler 
mahkemei ter'iyeye verilir.) 

Yürüyen hayattan miaal •· 
lamıyorlardı. Bm üçyüz yıl ev
vel iki Arap kasabasında Arap 
kabilelerinde tatbik edilecek 
"had,, i yirminci asırda yaıa
yan Anadolu Türk çocuğuna 
tatbik etmek istiyorlardı. Bu 
garip kanun istihlisa !-.adar 
memleketin her tarafında bin 
bir ahlaksızlığa, kötülüğe mey 
diın açtı , 

Yukarıda söylediğim gibi, 
Türk davasını esasından l<av
rayan Mustafa Kemal Paşa 
hiç bir işi yanm bırakamazdı. 
Tam manasile bir milli hüku-

Merhum Necati Bey Birinci 
Mecliste." 

met kurmak gayesini güdüyor· 
du. Bunun için de li.znn gelen 
üç esasa malikti: 

Suımasmı, sabretmesini ve 
yapmasını biliyordu. 

Türk tarihinin bir çok kı
yamJarmdan aldığı acı deraleriı 
bir kere daha tekrar etmemeğe 
azmetmişti. Nurlu başındaki 
esaslı fikirleri de şimdiden or
taya atmaya imkan yoktu. Da
hili, harici düşmanları temizle
mek l&znndı • 

(Devamı var) 

Alman yada 
Cinayetler 

o A 

sıyası 

BERLIN, 22 A.A. - Almanya'· 
da siyasi cinayetler listesi, her gün 
biraz daha uzamaktadır. Bu cümle
den olmak üzere dün akıam Aix-La 
-Chapelle' de müfrit milliyetperver
lerle komünistler araaında vukua ge 
len arbedeler e•nasında bir Hitler'
ci öldürülmüıtür. 

Almanya'nın 
Alacakhları 

BERLIN, 22 A.A. - Young 
planının derpiı etmekte olduğu isti
tari komite, Bale'da Almanya'mn ik 
tısadi vaziyeti ile meşgul olurken 
yakında Berlin'de kredilerin çekil
memesi hakkındaki itilifnamede 
mündemiç bulunan kısa vadeli kre
diler meselesi hakkında müzakerat 
icra edilecektir. 

Filvaki, kısa vadeli Alman borç
lularının cümleoini temıil eden bir 
komiıyon, yani Bile'daki müzakera
ta ittirak etınİf olan Alman banka
ları komisyonu, ecnebi alacaklılan 
temsil eden bankalara bir davetname 
göndererek kredilerin çekilmesi hak 
kmdaki itilafname müddetinin inki
zaamdan IODl'll kma vadeli borçların 
mukadderatı hakkındaki müzakerat
ta bulunmak üzere Beri in' e çağmnıı 
tır. 

Ecnebi alacakldan 11 banka gru• 
pu temsil edecektir: Fransa, Belçi
ka, lngiltere, Amerika, Çekoslovak
ya, Danimarka, Felemenk, hal ya, 
Norveç, lsveç ve lsviçre. 

Berlin siyasi mahafilinde de e
beınmiyetle beyan olunduğu veçhile, 
Alman matbuatının neıretmiş oldu
iu bazı haberler hilafına olarak, Ba
le' deki hususi istitare komitesi kısa 
vadeli borçlar meselesini katiyyen 
müzakere etmiyecektir. 

Bu iki meaele arasında katiyyen 
bir ittirak noktası yoktur. 

Young komitesi 
BALE, 22 A.A. - 12 Kinunu

evvdde içtima edecek olan beynel
milel tamirat bankaaı istişari komite 
sinde M. Stewart, Müttehidei Ame
rika'yı ve M. Riıt, Franaa'yı temsil 
edeceklerdir. Almanya'nın banker 
M. Melchier tarafından temsil edile 
ceği malumdur. 

=--
MİLLİYET PAZARTESİ :t3 TEŞRINISA.NI 1931 

Cemiyeti akvam mec
lisinde nikbinlik 

Tahkikat komisyonu teşkili Japon
ya da dahil o!duğu 

halde ittifakla kabul edildi 
I' ARiS, 22 (A.A.) - Cemiyeti ı geri çekilmeıi için doğnıclan doğru. 

akvam meclisi, umumi bir celse ak- ya müzakerat icrasını talep etmit
tetmit. Çin.Japon ibtiliih ile meıgul j tir, 
olmuıtur. Teıklli mevzuu bah110lan 6 · ı k J. b 
tahkik komisiyonu doinıclan doğnı- nıı yon f s er se er er 
ya İcra edilecek müzckerata müdahe NANKIN, 22 A.A. - Kuo-Min-
le etmiyecek ve Japonların askeri Tang'ın dördüncü milli kongresi, 
hareki.tını kontrol eylemiyecektir. mesaisini dün öğleden sonra ikmal 

M. Sze, Japon askeri isgalinin etıniıtir. 
beynelmilel itilçfnameleri ihlal eyle- Harbiye nazm, Japonya'nm as
mekte olduğunu beyan etmiştir. Mu- keri kuvvetinin miktarı hakkında 
maileyh Çin'in tahliye meıelesinde Cemiyeti Akvama verilen erkam 
pazarlığa giriıemiyeceğini, fakat bu hal<kında bir rapor tevdi etmiştir. 
tahliye keyfiyetinin tahakkukunu te- Mumaileyh, Japonya'run bir ay zar- . 
min edecek Cemiyeti Akvam mecli- fmda 6 milyon askeri ıeferber ede
sinin yeni bir itilafı kabul eyliyece- bileceğ'ini beyan etmektedir. 
ğini ilave eylemiştir. 

M. Sze, apon arkerlerinin çekil
mesi huıusunda iırar ebniı ve Çin, 
in bilmediği bir planı kabul edemiye 
ceğini ıöylemi,tir. 

Müteakiben meclis azası noktai 
nazar taatiıinde bulunmuılar ve va .. 
kayi mahallinde bulunan vesait ve 
cthası Cemiyetin emrine amade kıl
mışlar ve Japon teklifine şahsen ta
raftar olduklannı ifade etmiılerdir. 

M. Briand, bir komisiyon İzamı 
keyfiyetinin İtgal kıtaatmın tehirini 
istilzam etıniyeceğini tasrib etmit ve 
meclisin karar suretinin tanziminden 
aonra mesaisine tekrar baılıyacağmı 
söyleyerek celseyi kapamııtır. 

M. Briand'ın faaliqeti 
PARIS, 22 (A.A.) - Cemiyeti 

Akvam meclisinin dünkü umumi cel 
sesinin bidayetinde M. Briand'ın 
Mançuri vekayiinin efki.rr umumİye
de tevlit etmiı olduğu heyecanı ha· 
tırlatmııtrr.Mumaileyh, mecli•in ge
rek Çin'e ve gerek Japonyaya vaziye 
ti daha ziyade vahimleştirmemek İ
çin 30 eylUlde yapmış oldukları vait
lerri batırlalmıt olduğunu söyleınit
tir. 

Askeri harekat devam ettikçe ve 
her iki memleket e.fkan nmumiyesi, 
kendi hükUınetleriııe büyük bir iti
mat içinde meclisle teşriki mesai İm 
kim bahıetmek için zaruri olan sü
ki'ine kavuımadıkça meclisin mesai
si faidesiz olacaktır. 

Nikbinlik 
PARIS, 22 A.A. - Cemiyeti 

Akvam meclisinin dükü umumi cel
sesi hitamıda ümit verici bir İnbDa 
hisıl olmuıtur, Çünkü bir tahkikat 
komisyonu teıkili prenıipi, Çin ve 
Japonya'da dahil olduğu halde itti
fak ile kabul edilmittir. Meclisin ye
ni bir umumi cet.e aktinc ihtimal 
verilmemektedir. 

Irak meselesi 
ARiS, 22 A.A. - Cemiyeti Ak

vam meclisinin dün ıaat 16,35 de 
M. Briand'ın riyaseti altında açdan 
celaeıinde lord Cecil, Sir Jhon Si
mon namrna, mumailyehin avdetine 
kadar Irak meselesinin tehirini ta
lep etmiıtir. 

Meclis, bu talebi kabul etmit ve 
Çin - Japon meselesinin müzakeresi~ 
ne baılamııtır. 

Tahliye edecekler mi? 
VAŞiNGTON, 22 A.A. - Japon 

sefiri, M. Stimson' a T sitsikar mınta 
kumdaki Japon kıtaatının pek ya
lnnda oradan çekileceğini beyan et
miıtir. Daha ıimdiden bir takım 
kıtaat Cbengbatan'dan hareket et· 
mit olup diğerleri de müsait zaman 
da cenube doinı gönderilecektir. 

Japon kıtaatının çekilme· 
sini istiyor 

NANKIN, 22 A.A. - Çin, cu
martesi günü Tokyo hükı'.imetine bir 
nota vererek Mançuri demiryollan 
mmtakuındaki Japon aıkerlerinin 

Gazi Hz. 

Japonların za.qiatı 
MOUKDE N, 22 A.A. - Japon

ların Anganchi ve Tsitsik~ civarın
da vukua gelen muharebelerdeki za. 
yiatı 31 m?.ktul ile, 104 mecruh ve 
13 gaipten ibar.ttir. Bundan baıka 
aoğuktan fevkalade müteessir olmuı 
olan 300 kiıi hastaneye kaldırdmıı
tır. 

TOKYO, 22 A.A. - Tsitsikar'
dan Rengi ajansına bildiriliyor: 

Japon a•keri erkanı, Çin mülki 
idaresi teessüs eder etmez, Tstitsİ· 
kar'ı tahliye etmeğe karar verıniıler 
dir. Sükun teea.üs etıniş olduğuna 
nazaran bu kararın tatbiki gecikmi
yecektir . 

Diğer taraftan, T rhang-Haue- Li
ang'ın id!ll"<Osindrki kıtaat fevkalade 
faaliyetle hazırl ·klardl\ bulunmakta
dır. Bu hazırlıkların Japonlara karşı 
muhaıemata girişmek için yapılmak 
ta olduifu zannolunuyor. Daha şİm· 
diden Tchintcheou'da 50,000 kiıilik 
bir kuvvet tahaçşüt etmiıtir. 

--- .... ,· ..... . 
Gökten 
Alev! 

inen 

VARŞOVA, 20 A.A. - Yanovi
ec köyü ehaliıi dün birdenbire Gök
te bir alev sütunu peyda olduğunu 
ve bu sütunup köylerine yaklaıtığı
nı hayretle görınüşlerdir. Alev ze
min ile tema• ettiği zaman şiddetli 
bir iştial olmuttur. Debşet içinde 
kalan ehali bu hadise karşmnda dün 
yanın batmak üzere olduğuna hük
metmişlerdir. Köye giden bir çok 
mütefenninler Gökten inen ciımin 
bir meteor olduğunu tesbit etmiıler 
dir. Gökten inen alevi Allahın bir 
ihtar ve tehdidi mahiyetinde teliıkki 
etmekte ısrar eden cahil köylülere 
bir m~teo.- ne olduğunu anlatınak 
bir tü•lü kabil olamamıştır. 

155 milyon açık 
PARIS, 22 (A.A.) - Posta, tel 

graf ve telefon nazırı, M. Guernier, 
bu sabah nezareti bütçesinin 135 
milyon açığı bulunduğunu beyan et 
miş, ve bazı tarifeleri yükseltmek 
mecburiyetinde kalacağını ilave ey
leınittir. 

Bir tayyare düştü 
MELLILA, 22 (A.A.) - Bir 

askeri tayyare, denize dütmüıtür. 
Pilot ile makinist telef olmuılardır. 

Mübadele komisyonu 
Mübadele komisyonu Türk 

heyeti reisi Şevki Bey Antlara
daki mülakatlama devam et
urektedir. Mübadele komisy°" 
nunda 1 Ki.nunusaniye kadar, 
işlerin biteceğine dair hiç bir 
emare görülmemektedir. 

• • 
nın eserı 

Bulgar sefiri M. Pavlof' un şaga 
nı dikkat bir makalesi 

1 
SOFY A, 22 A.A. - Bulgarista- 1 ri siyasi. sahada ~a kazandığı parla~ 

nın Ankara ıefiri M. Pavlof La Bul zaferle ikmal etb. Onun baı mesaı 
gari gazetesinde Ga•i Mustafa Ke- arkadaıı l•met Pa~a c.esur .. hir asker 
mal'in eseri baılığryle bir makale olduğu kadar mahır bır muzakereci 
neıretmittir. Mumaileyh makalesin- olduğunu bu sahada isbat eyleıniı-
de diyor ki: tir. 

"Mükemmel bir o~du .kumandanı M. Pavlof bütün milli faaliyet sa. 
olduğu kadar em&al11z bır ıslahatçı h ı d ba ı fevkal' d b"" ··k · • ld • d · b a ann a ıarı an a e uyu ve teıkilatçı o ugunu a ıs at et- .. h. . 1 . .. d · k 

· 1 b birjnci sınıf devlet ada- ve mu ım •ı erJ goz en geçırere 
ımı 0 ~n "hu bü .. k harfleri kayde- Türkiyeyi yenileştirip gençle•tiı·en 
nud nekı . anT"" kyu ·ıı· kah e bütün cesur ve azimkar ıslahatı sa-

ec br ur mı ı raınanının • d"'km k ed" H t af k eli 
Anadol~ da hem istilacılara, hem de Y!P. ko e t hı.r. e; arGata. en • 

1 k · · · ld - .. 11nı uvvetle ıs ettıren zı Mus-sa tanata artı gırışmış o ugu mu- taf K 1•· .. k k .•• L • 

caclele aon derece cetin terait içinde ti de...~ ~~- .:ı.e manevımak....,:;· 
cereyan etmiıtir. Gazi bidayette bir Y.e. n •n seb.1

• enksonrad. e 
ok "al k b · ti. ıını !U suretle ıtırme te ır. ç mant an yenme mec unye n-

de idi. Gazi Bulgar milletine karşı bes-
Müşı..-.inileyh harbi umumi esna- !emekte olduğu teveccühkar duygu. 

smda liyakatlerini bilfiil gÖftermiş ları resmi ve hususi suretto def'atle 
olan bir takım genç, fakat muhaıTip izhar etmiştir. Mustafa Kemalin ese 
jeneralleri etTafma toplat!'ağı bildi. ri devam ediyor. Şimdiye kadar ba
Düşmanlarıru mağlup etmeğe ve şardığı munzam işlerden dolayı kur 
Türkiyenin istiklilini teıniue muvaf- tarıcı ve G~. zi ünvanlarına bihakkın 
fak oldu. Gazi baıladığı parlak ese- lavıktır 

T. .l. .. ..k 
ıngı ız gumru · --;- - --- -- • 
tarif esi T ıcaret muahedelerın 
Amerika'da mukabil 

tedbirler mi alıyor 
PARIS, 22 A.A. - Berlin'den 

bildirildiğine göre yeni lngiiiz gÜm 
rük tarifeleri Alman sanayi erbabını 
enditeye dütürmektedir. 

Diğer taraftan Amerika hükUme 
tinin lngiliz ticaret nezaretinin çı
kartntt olduğu kararnamede istih
daf olunan Amerika mallarma lngil· 
tere' de vazolunacak rusuma müsa• 
vi bir reomirı bilaı.ıahhur lngiiiz 
emteaıına vazebneğe karar vermiı 
olduğu söylcmnektedir. 

Gazetelerin fikirleri 
LONDRA, 22 A.A. - Anormal 

itbalat hakkındaki kanun münasebe 
tile Reynolldı ithalat ruıumunun in 
giliz lirası kıymetinin istikrarını ı~ 
rnin edcmiyeceği v~ ecnebi memle
ketlerin mukabeleibilmiıillerini da
vet edeceği ve bunun beynelmilel 
vaziyeti daha vahim bir ıekle soka
cağı mütaleaoında bulunmaktadır. 

Sunday Express, ıiyasi mahafi. 
lin büyük bir inkisari hayale uğra· 
mıf bulunduğunu ve ruıum liıtesi .. 
nin @'ayrikafi olduğuğnu yazmakta
dır. Bu liıte, ticari bilanço meıele
sine fÖyle uzaktan temaa etmekte 
olup ithalatın ancak 15 te birini ib
tiva eylem~ktedir. 

Sunday Chronicle'a nazaran, rea
me tabi mevada ait ikinci bir list~ 
nin yarın neıredileceğini yazıyor. 

Ne düşünülrigar? 
LONDRA, 22 A.A. - İngiliz it 

adamları mehafıli, hükUınetin bili 
teahhur milli sanayii himaye edecelı: 
mahiyeti~ gümrük tedbirleri almıı 
olmasından dolayı memnuniyet ız,. 
har etmektedir. 

Milli fabrikatörler Birliği reisi 
Sir Jhon Cochran, hatta daha ileri 
giderek mahsulleri birinci liıteye da
hil bulunrnıyan sanayi erbabının bu 
mahıullerin ikinci bir listeye ithalini 
istemeleri lazım geldiğini beyan •t
mİftir. 

Londra Ticaret odasında vaziy&
tin memnuniyetbah, olduğu söylen
mekle iktifa olunmaktadır. Maama• 
flh ticaret meholi!indc girişilen yo
lun cihanın ref>thı ve beynelmilel mü 
badelelcr noktai nazarından arzet
mekte o!duğu mahzurlar gizlenme
mekteo:lir. 

Bilha•sa ihracatlnn eksilecek o
lan memleketlerin iıtir:ık kabiliyet. 
lerinindo eksileceği ve bunun loğ;. 
liz ihracatı üzerinde de akisler hasıl 
edeceği ehemmiyet ile kaydolunmak 
tadır. Bundan baska bu memleketle
rin de mukabele bilmisil olarak re
simlerini arttırmalan ela muhtemel. 
dir. 

Hindistan gene 
Karışacak mı? 

Köylüler arasında 
memnuniyetsizlik var 

BAMBA Y, 22 A.A. - Kongre, 
müttehit eya:etlerde vergilerin tedi .. 
yesine karşı bi!" cidale gİrİ§İlmesine 
karar vermittir. Mezkur eyaletlerde 
köylüler arasında büyük bir memnu 
niyetsizlik vardır. 

Kongı·e azası bu suretle hükumet 
aleyhinde bir hareket vücude getire
ceklerini ümit etmekte olup bu ha
reket l.ondra' daki Yuvarlak Masa 
konferansının akim kalması yüzün
den patlamaktan hali kalnuyacak o
lan haı·eketi ha:zırlryacaktır. 

Altın ihracatı 

BOMBA Y, 22 A.A. - Altın ibra 
catı, durmaksızın devam etınekte
dir. Bugün yine bir vapurla mühim 
.,..iktarda altın ıevkedilmittir. 

Odundan gıda 
çıkarıyorlar 

BERLIN, 22 A.A. - 1931 sene
si N o bel kimya mükafatını kazan
mı, olan M. Bergins, odunun hay
vanat için gıda olarak kullanilabile
ceğini beyan etmiıtir. Odundan çı
karılan gıclai mahsuller öğödülmüı 
patatese ka.ııtmlacak ve bu suretle 
Almanya hayvanlarını beslemek hu
suıunda ecnebi memleketlerden 
müstağni olacaktır. 

Almanya ile cenubi 
Amerika 

arasında hava servisi 
BERLIN, 22 A.A. - Almanya'· 

da cenubi Amerika ile Almanya ora
sında doğrudan doğruya bir bava 
ıerviıi vücude getirilmesi meseleıile 
iştigal edilmektedir. Zeppelin'in icra 
etmiı olduğu 3 seyahat matlup inti
zamın elde edilebileceğini, yol boyun 
ca hava tartlarının devamlı bir ıu
rette tetkiki ve bu ıuretle muhalif 
rüzgi.rlann önüne geçilmesi ıuretile 
bu ıerviıin iılah olunabileceğini gÖ• 
termiıtir. 

Suriye'de mebusan 
intihabatı 

PARIS, 22 A.A. - Suriye teı
kil3.tı esasiye knnunu mer•iyet mev .. 
kiine girmiıtir. Suriye meb'usan in .. 
tlhabatı önümüzdeki kanunusani a .. 
vında İcra edilecektir. 

de yeni esaslar 
Ikhsadı koruma kararnamesine 

tevfikan mua
hedelere ne gibi esaslar konaca 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- İktrsadı koruma kararname 
sine tevfikan hükiinıetçe itti
haz edilecek tedbirler meyanın 
da devletlerle yeniden yapıla
cak ticaret muahedelerine ko
nulacak bazı esaslar vardır, 

Kararnamenin bir madde
sinde tasrih ediJmit olan bu e
sas önümüzdeki aylar zarfın. 
da Mısır, İtalya, Suriye, Yu
goslavya, Filipin, Litvanya ve 
Portekiz devletlerile nisbet ve 
imza edilmesi beklenilen yeni 

• 

muahede esaılarına ili.ve ed" 
cektir. 

Suriye hükıimeti ile akt 
lecek muahedeye kaçakçılığ 
men'i hakkında da bazı hü ·· 
ler konacaktır, 

Eskiden aktedilmit ola 
ticaret muahedeleri de tecd 
olundukça ayni formüle t" 
tutulacaktır . 

Ancak 1932 senesi nihay 
tine kadar müddeti bitecek 
yeniden tecdit edilecek mu 
hede yoktur. 

iktisadi seferberliğim 
zin n1anası ve hedefler 
Milli iktısat ve tasarruf cemiye 

bugün bir beyanname neşredece 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

- Memleket i.ktrsadiyatmı ko 
ruma kararnamesi hakkında 
halla tenvir etmek maksadile 
Milli iktısat ve taaarruf cemi
yeti her tarafta mühim içtima 
lar aktine karar vermiştir. 

Cemiyet merkezi umumisi 
önümüzdeki cuma günü Halk 
evinde bu maksatla umumi bir 
içtima yapacaktır. 

İçtimada İffet Halim Ha
nım, Akagündüz Bey, fair Beh 
çet Kemal Bey, ve ikt11at dok 
toru Vedat Nedim Bey söz söy 
lüyeceklerdir. 

• 

Cemiyetin üç yüzü mütec 
viz tubeleri de bu tarzda Hal 
içtimalan yapacaklardır. 

Diğer taraftan öğrendiği 
me göre milleti tenvir etm 
halka, tüccara, san' atki.ra, çi 
çiye düşen vazifeleri anlatın 
üzere cemiyet bir beyanna 
hazırlamıştır. Bu beyannarn 
cemiyetin reiısi ve Millet M 
liıi reisi Kizım Paşanın imz 
ıile yarın neşredilecektir . 

Beyannemede iktısat sef 
berliğimizin mana11, sebeple 
ve hedefleri heyecanlı bir lis 
la izah edilmektedir. 

ikinci listeyi bir komis 
yon hazırlayacak •. 

Birinci listenin tatbikatı etrafında M. 
Meclisine bazı müracaatlar olmuştur •. 

ANKARA, 22 (Telefonla) ıtır. 
- Kanunusani ve §Ubat ayla- ilk içtima bugünlerde ya 
rında memleketimize ithal e- pılacaktır. Birinci listenin t 
dilecek ecnebi mallan için ha- bikatı etrafında Millet M 
zırlanacak ikinci kontenjan lis lisine bazı müracaatlar va 
tesini.n tespiti bir komisyon olmustur. Bu mesele bugü 
tarafından yapılacaktır. Bu ko arzuhal encümeninde müzake 
misyonda Tiıcaret ve Sanayi re edilmittir. İçtimada güm• 
umum müdürleri ile gümrük- rükler umum müdürü lhsa 
ler umum müdürü bulunacak- Bey hazır bulunmuştur. 

Tasdik edilen ölüm cezaları 
ANKARA, 22 (Telefonla) - Adliye encümeni bugü 

içtimamda bazı ölüm cezalan hakkındaki mahkeme kararla· 
rmı tetkik etmiştir. 

Bu meyanda Adapazarlı Halili öldüren Numan oğlu C 
mal, Uşakta Durmut hocayı öldüren İbrahim ve kardeti lhsa 
Brağmada ilci şahısı öldiiren Ahmet Refik, Erzincanda muhta 
Mehmet çavufun karısı Seheri ve çocuklan Bahattin, Salaha 
tin, Nuriye ve Memnuneyi öldürerek eşyasını gaspeden Sali 
ve Y •tarın ölüm cezasına çarpdmalan hakkındaki muhakem 
kararları tasvip edilmif ve heyeti umumiyeye arzı takarrür et• 
miştir, 

Çorumda Gazi Hz. nin heykeli 
ÇORUM, (A.A.) - Gazi Hazretlerinin Çorum'da rekzedi' 

lecek heykelleri buraya getirilınittir. Heykelin kaidesinin inşa· 
atı bitmek üzeredir. Heykelin resmi kütadı için hazırlıklar ya• 
pdmaktadır . 

Temyiz 
Mahkemesinin 
Nakli 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- Temyiz mahkemesinin An
kara ya nakli tamamen karar
lattınlmıştır. Adliye Veki.letm 
bina araştırmakla meşguldür. 
Bu hususta Y enitehirde müte
addit apartımanlarm kiralana
rak mezkiir daireye tahsiı edil 
mesi muhtemeldir. 

icra ve 
iflas kanunu 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- Millet Meclisi icra ve ifli.a 
kanununu şubat ktimaında tet 

Edirnenin 
Kurtuluşu 

ANKARA, 22 (Telefonla) 
- Edime meb'usları 25 teşri' 
nisanide Edime kurtulut bay· 
rammda bulunmak üzere ha• 
reket ettiler . 

Bundan maada Nafi Atuf, 
Hamdi (lstanbul) , Aziz (Er 
zurum) ve Atıf (Erzurum) 
Beyler de Edirnenin bu mes'ut 
gününde bulunmaya davet e
dilmişlerdir. 
···-·••t:••·······-···········--·--···--··· ..... kik ve müzakereye başlıyacali 
trr . 

Layihanın alacağı şekil et· 
rafmda muhtelif teşekküllerill 
mütaleaları tasvip edilmekte• 
dir • 
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Yunanistan mallarımıza karşı ağır ldhditler vazetti •• 

kon o mi 

ayat gün geçtikçe 
pahalılanıyor! 

caret odasının neşrettiği cetvel-
ler bunu gösteriyor 

~
l'icaret odası T etrinievvel 

11 ait son "lstıınbul geçin
indeksi., ni neıretmiştir. 
lndekae nazaran T etriniev-
aymda lstanbul'da hııyat 
ay evvelkine nazaran yüzde 
den fazla pahahlaşmıştır. 
1914 senesinde ana, baba ve 
Çocuktan mürekkep vasati 
ailenin bir aylık ihtiyacatı-

100 kuruşla temin edilebildi 
farzolunuraa 1931 senesi 

'lulünde ayni ihtiyaçlar 1176 
tuşla tedvir edilebilirdi. Hal 
i Odanın istatistiğine naza 
timdi bu rakam 1189 a çık 

1ftır. 
. Hayat pahalılığı bilhassa 
1Yecek ve içecek maddelerin-

kendini göııtermektedir. Kış 
iinasebetile yakma aydınlat

~. maddelerinde de daha faz. 
bir tereffü görülmüştür. 
Giyecek ve ev eıyası geçen 

1r bir evvelki aya nazaran se
~Yesini muhafaza etmiştir. 

Yalnız yaptığımız tetkika
ta nazaran bu ay da bu seviye 
!:fyada bir tereffü vardır • 

Haftalık ihracatımız 
. Son hafta zarfmda başlıca 
1hraç limanlarımıadan yapılan 
•hracat miktarı fudur: 

lstanbul'dan: 6460, çuval 
buğday , 4942 çuval arpa, 334 
Çuval fındık, 7 sandık afyon, 
703 balya tiftik, 339 balya ya
llağı. 

lzmir'den: 18S,79S kilo ar
Jıa, 8000 kilo afyon, 623,240 ki 
lo İncir, 771,S30 kilo üzüm, 
591,000 kilo palamut, 1,500 ki 
lo tütün, 16,500 kilo kuş yemi. 

Samsuo'dan: 143,388 kilo 
lütün, 1,S83 sandık yumurta, 
ihraç edilmiştir. Tütün stoku 
6,342,000 kilodur. 

Antalya: 210 metre mükabı 
kereste, ihraç edilmiştir . 

Mersin mıntakasınm son on 
gtinlük ihracat ve ithalat vazi 
yeti şudur : 

ihracat ZSS,367 lira, itha
lat 19S,140 liradır. ihracat faz 
!alığı 60,000 liradır. Başlıca 
maddeler: Arpa 60 bin kilo, pa 
muk S76,000, susam 286,000 
kilodur • 

Fransa gümrükleri 
artıtrıyor 

Fransa hükumeti parlamen 
toya yeni ve çok mühim bir ka 
nun layihası teklif etmiştir. 

Bu layiha mucibince bade
ma Fransaya ithal olunacak 
mevaddı iptidaiyeden yi,izden 
2, mamul etyadan yüzde 4, 
ve mamul eşyadan yüzde 6 faz 

la gümrük resmi alınacaktır. 
Parlamentonun bu layihayı 

kabul edeceği ümit edilmekte
dir. 

Londra borsasında 
inkisarı hayal 

LONDRA, 22 A.A. - Borsanın 
biten hafta zarfındaki vaziyeti, inki
sari hayali mucip olmuıtur. Filvaki 
esham borsasında bazı muamelele
rin tabi tutulmu' olduğu tahdidatın 
ref'i, piyasanın bil·kaç zamandan be
ri mahrum olduğu faaliyeti iade e
deceği ümit ediliyordu. Halbuki bu 
ümit, tahakkuk etmemiıtir. 

Gümrük meseleleri ile bir tarife 
harbinin zuhuru ihtimali hakkında 
parlamentodan cereyan eden ınüna· 
kaıaların umumi faaliyet üzerinde 
fena bir tesir icra etmiş olduğunu 
kabul etmek lazımdır. Bundan baş
ka, Yuvarlak ma'\a konferansının va 
zifeıini ifa hususunda maruz kaldığı 
müşkülat, ve lngiliz dövizinin müte 
madi zaafı, Mançuri ihtilafı ve Al
mal\ buhranı gibi son zamanlarda 
borsada meşhut ol:'lln inhitatın sebep 
lerinden dolayı ecnebi imiJlere inzi
mam etmittir. 

Son zamanlarda vaziyeti olduk
ça şayanı memnuniyet görünen ce· 
nubi Amerika compartmanı, ticaret 
bili.nçosunun mü~a.it olmasına ve 
bütçe vaziyetinin salah bulmuş olma 
sına rağınen faaliyetinin bir kısmını 
zayetmiıtir. 8J:ezilya devlet eshamı, 
umumi tesirden c:tzade kalamamış, 
bunlarda da bir takım tenezzüller 
kaydedilmiştir. 

Buğday piyasalarına 
ait tahminler 

LONDRA, 22 A.A. - lngiliz it
halat tacirleri, buğday piyasaları 
hakkmda muhtelif tahminlerde bu· 
lunmaktadırlar. Fakat fikirler, daha 
ziyade betbinanedir. Bununla bera
ber bazr tacirler, son zamanlarda 
kısmi tereffülerin ıon derece ümit 
baht birer alamet olduğunu söyle
mektedirler. 

Söylenildiğine göre fiatlerin teref 
füüne mani olan şey, Sovyet ihraca
tının yeniden batlamış olmasıdır. 
Filvaki Rusya, 920,000 hektolitre 
sevketmiştir. Fazla olarak Amerika 
ve Canada'dan gelen buğdaylar ihti
yaca niıbeten fazladır. 

Nihayet, Rusya haric olmak üze
re, Avrupa mahsulünün~ geçen sene
kine faik olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Fiatler Üzerinde tesir icra eden 
amiller, iıte bunlardır. Buna muka· 
bil, Avusturalya'da ihraç edilmek 
üzere mevcut olJ\n miktarın geçen 
senekinden 40 milyon boşel noksan 
olduğu söylenmektedir. Diğer taraf
tan, cenubi Amerika mahsulünün de 
gayrimüsait olan havalar dolayısile 
azalmış olduğu ilave olunmaktadır. 

Nihayet, her tenezzül vukuunda 
bunu telifi edecek olan bir tereffü. 
ün kolaylıkla vukua gelmesi fali ha
yır addedilmektedir. Bu hal, mev
cut istoklarrn miktarı ne olduğu ve 
istikbale ait ihtimallerin neden iba
ret bulunduğu hakkında ekseriya 
gayet iyi malumat almakta olan spe
külasyoncuların ruhi haletlerini gös 
tennektedir. 

Bunun manası ne? 
Yunanistan acaba bize mukabelei 

bilmisil mi yapıyor? 
Yunanistan' da ithalatın tah 

didinin kabil olup olmadığı 
nı tetkik i!,ın teşekkül eden ko 
misyon mesaisini bitirmittir • 

Komisyonun verdiği karar
lar §U suretle hülasa edilebi
lir: 

Yunanistan'ın mevaddı gı
daiye ithıılatının en mühim
mini buğday teşkil etmektedir. 
Yunanistan hariçten senevi 
600,000 ton buğday ithal et
mektedir. lstihsalatı ise ancak 
100,000 tondur. Komisyon me 
vaddı gıdaiye ithalitmm tahdi 
dini muvafık görmüştür. 

Tahdidi dütünülen maddeler 
başında bilhassa yumurta ve 
sebze bulunmaktadır. Yunanis 
tan'ın 120 - 130 milyon drah
milik yumurta ithalatı vardır. 

Bundan başka Yunanistan 
maden kömürü ve canlı hay
van ithalatını da tahdit etmek 
kararındadır. 

niatan buğ<lay, maden kömürü 
bilhassa canlı hayvan ve yu. 
murta ihracatımızın başlıca 
mütterisidir. Bu tahdit keyfi. 
yeti filiyat sahasına Çıktığı tak 
dirde en ziyade memleketimiz 
zarar görecektir • 

Ziraat odası 
Toplanıyor 

Vilayet Ziraat Oda11 bu çarıam
ba günü fevkalide bir içtima akte· 
decektir. Bu içtimada yeni kararna
me ile tahdit ve menolunan bazı et· 
ya hakkında görüıülecektir. 

Ziraat Odası bilhassa evvelce de 
çiçekciliğin inkitafı için çiçek ithali
nin menini hükılmetten istemişti. 
Halbuki yeni kontenjan listede çi
çek idhali menolunmamııtır. Bun
dan başka zürraa lazım gelen bazı 
tohumlar menolunmuıtur. 

Ziraat Odası bu içtimaında bu 
meseleler üzerinde münakaşa yapı
larak ittihaz olunan temenni karar-

Belediyede 

Kanalizasyon 
Başlıyor 

Kaymakamlara yeni
den tebligat yapıldı 
Kanalizasyonun ikmal edilen ba

zı kısımları, ana hatlar kinunusani
den itibaren iılemeğe batlayacaktır. 
Bundan bir müddet evvel belediye 
kanalizasyonun iıleme şekli hakkın
da bir talimatrıame neşretmitti. 

Bu talimatnameye nazaran 
her ev ana hatta bağlıyan kulak· 
!ık denen kısmı kendisi yaptırmak 
mecburiyetindedir. Fakat ~imdiye 
kadar çok ~z kişi kulaklıkları yap
tırmıştır. Belediye bu hususta kay
makamlıkların nazarı dikkatini cel
betmiştir. 

Yeni numaralar 
Sandallara ve deniz motörlerine 

takılmak üzere belediye 7500 tane 
emayye livhalnr üzerine numara yap 
tırmıştrr. KB.nunuevvelden itibaren 
bu yeni numaralar takdacaktır. 

Kaçak otomobil mi? 
Belediye seyrüsefer ıubesi İstan· 

buldaki bütün otomobilleri yeniden 
tesbite başlamıtlır. Tek taksi tali
matnamesinden sonra memleketimi
ze kacak olarak otomobil girdiği ih
bar edilmişti. Bu cihet tahkik edil
mektedir. 

Gazi köprüsü 
Gazi köprüsünü inta etmek üze

re belediyeye müracaat eden serma
yedar grupların mecmuu 12 ye ba
liğ olmuştur. Belediye şartnameleri 
muhtelif lisanlar üzerine teksir et
mekle meşgul olmaktadır. 

Münakaıanın il8.nı şehir meclisi
nin kararını müteakıp olacaktrr. 

Bentler tamir edilecek 
Su bentlerinin bazı kıoımlarının 

tamire muhtaç olduğu anlaıdmış 
fakat tah•İ•at olmadığından tamir 
edilememişti. Ahiren Dahiliye veka
letinden fasdlardan nakil yapılması 
hakk:nda belediyeye mü1aade gel
mittir. 

Bentlerin tamiri için 35 bin lira 
sarfedilecektir. Tam.irat için proje 
ve son keşifler yapılmıştır. 

Ekmek için bir teklif 
Belediye iktısat müdürlüğü ek

meğin tam bir kilo olarak çıkartı! 
ması hakkındaki tetkikatını ikmal 
etmiş ve raporunu daimi encümene 
vermiıtir. Daimi encümen bugünkü 
içtimaında bu meseleyi görüşecek 
ve kararzn ı verecektir. Badema bü4 

tün fırınlar ekmeği tam bir kilo ola
rak çıkaracaklar, birkaç gram fazla 
olduğundan fiatı artırmıyacaklardır. 

Ağır cezalar alınacak 
Hizmetçilerin muayeneye 

tabi tutularak kendilerine hüvi. 
yet cüzdanı verilmesi müddeti 
bitmiştir. Belediye bu münase
betle şubelerine bir tamim gön 
dermiş tir. 

Tamime göre cüzdan alma
yan hizmetçi bulunduran müs
tahtemin idarehanelerinden a
ğır cezalar alınacaktır. 

Tamime müstahtimin idare 
lerinin isimleri de lefedilmiştir. 
Belediye şubeleri her ay takiba 
tın neticesini belediye reisliği
ne bildirecektir. 

Haluk Beyi takdir 
Belediye mektupçusu Ha

IUk Beyin Eminönü kayma
kamlığı zamanında gösterdiği 
muvaffakıyetten dolayı Dalıili 
ye vekaleti tarafından bir tak
dirname gönderilerek taltif e
dilmiştir. Haluk Beyin takdir 
nameleri üçe baliğ olduğundan 
aynı zamanda kıdemine bir se 
ne zam yapılmıftır • 

C. H. F. 
Eminönü merkezi ocak 

kongresi 
Dün Eminönü nahiyesinin ahi4 

ren tevhit edilen Hocapllf& ve Hob
yar ocaktan kongresini aktetmiı. 
Kongre riyasetine Tayyare Cemiye
ti reisi H. Fehmi B. intihap edile
rek raporlar okunmuı ve yeni heye
ti idare İntihap edilmiıtir. 

Kara denizde 
Fırtına 

Devam ediyor, fakat 
tehlikeli bir şey yok 

Karadenizdeki fırtına biraz 
hafiflemiş olmakla beraber de 
vam etmektedir. Maamafih 
gelen malumata nazaran fırtı
na vapurların seferlerine mani 
olacak şekilde değildir. 

Evvelki gün Çanakkale ci
varında Akbaşta karaya otu
ran Yunan vapuru el'an kurta 

Vila·yette 

Mülkiye 
Teftişi 

Müfettişler mülhakah 
teftişe çıkhlar 

Mülkiye müfettitleri geçen 
lerde muhtelif havalide yaptık 
ları teftişten sonra şehrimize 
avdet ederek burada fezlekele
rini tanzim etmişler ve Dahili 
ye Vekaleti Hey'eti teftitiye 
riyasetine göndermişlerdir • 

Ahiren görülen lüzum üze 
rine Mülkiye baş müfettişi 
Hacı Hüsnü Bey ve diğer bazı 
müfet\ıişler mıntakaları dahilin 
de teftişe çıkmışlardır. 

Fare mücadelesi 
Bu sene tarla fareleri ile 

yapılan mücadele iyi neticeler 
vermiştir. Fakat mücadele ba 
zı sebeplerden dolayı tam ola
mamıştır • 

Bu sene İstanbul vilayeti zi 
raat müdürlüğü mücadelenin 
daha vasi yapılmasına karar 
vermiştir. 

Jandarma kumandanı 
Vilayet jandarma kumanda 

nı Hüsnü Bey staj için orduya 
çağrılmıştır. Kendisine Üskü
dar jandarma bölük kumanda
nı vekalet edecektir • 

Gizli metruk emlak 
Fatih ve Eminönü kazaları 

dahilinde iş gören Müsakkafat 
tahrir keyetleri birçok gizli 
metruk emlak meydana çıkar
mışlardır. Defterdarlık bunla
rın bir listesini yapmıştır. 

1 Maarifte 

Mektep ücretleri 
Çok mu? 
Maarif idaresi ücretler 

üzerinde 
tetkikat yapıyor 
Şehrimizdeki ecnebi mek

teplerden bir kısmmın leyli ta
lebe ücretleri çok yüksek oldu 
ğu görülmüştür • 

Bu sene bütün resmi lise
ler ücretlerini indirdikleri hal
de, bu mektepler eski vaziyet
te ısrar etmişlerdir • 

Maarif idaresi bu hususta 
tetkikata başlamıştır. Tetki· 
kat neticesinde ücretlerin ten
zili için teşebbüsat yapılacak
tır • 

Üçer 
Aylıklar 
1 Kanunuevvelde tev

zia ta başlanacak 
Eytam, eramil, mütekaidi

nin üçer aylık maatlarına ait 
bordroların tanzimi bitmiştir. 
Üçer aylıklar 1 kanunuevvelde 
verilmeğe başlanacaktır. 

Yeni nahiye müdürleri 
Eminönü kazası merkez na 

biye müdürlüğüne Abdullah 
Bey, Taksim nahiye müdürlü
ğüne de Sadık Beyler namzet 
olarak tayin edilmişlerdir 

Mahkemelerde 

Doktorda 
Kabahat var mı? 
Davut Beyin ölümü 

etrafındaki 
dava dün görüldü .. 
Mülga Maliye nazareti evrakı 

nakdiye müdürü müteveffa Davut 
Beyin ailesi tarafından, Davut Beyi 
tedavi eden doktor Mantos Ef. a
leyhine bir dava açılmııhr. Davaya 
sebep şudur: Davut Bey, ııarkum 
hastalığma tutuluyor, ve üç ay ka
dar tedavi altında kaldıktan sonra 
vefat ediyor. Davut Beyin ailesi hu 
tanrn yanlı§ tedavi neticesinde öldü4 

ğünü iddia ederek mahkemeye mü
racaat ediyorlar. Evrak üçüncü ce4 

za mahkemesine veriliyor. Doktor 
Mantos Ef. maznun ııfatile mahke
me huzuruna çıkardıyor. Oçüncii 
ceza mahkemesi dün de Dr. Man
tos aleyhinde açılan bu davanın rÜ· 
yetine devam etti ve yeniden bazı 
şahitler dinledi. Dinlenen ıahitler a
ra11nda operatör M. Kemal Beyle 
Doktor IGryadis, Doktor Seni ve 
daha bazı doktorlar· vardı. Doktor 
Seni ifadesinde hastayı muayene e
der etmez ameliyat yapdma11 taYsi
yeıinde bulunduğunu, ancak ailesi· 
nin ameliyata muvafakat etmedikle
rini, aradan birkaç gün geçince has· 
tanın öldüğü haberini aldığını SÖy· 
ledi. 

Operatör M. Kemal B. ıunları 
söyledi: 

- Hutayı gördüğiim zaman has
talık çok ilerlemiıti. Eğer Dr. Man
tonun tedavisi hutada istihale batla 
madan yapılmıın doğru bir tedavi
dir, değilse yanlrıtır, Vakıa konsül
tasyon teklifi de laznn gelirse de 
hiçbir doktor konsültasyon teklif et
meğe mecbur değildir .t' 

Bundan sonra dinlenen Dr. Kir
yadis, haatay~ gÖrdüğü zaman has
talığın ilerlemiş olduğunu söyledi. 

Müteakiben Müddeiumumi müta 
leaımı serdederek ölüm hidiıesinin 

=============================== 1 tıbbı adlice tetkikini istedi. Müddei 

Yeni kazanç vergisi 
kanunu Meclise geldi 
Kazanç vergisinden kimler ve 
hangi ınüesseseler istisna edildi? 

ANKARA 22 - Son defa tadil de Komandite şerikler hisseleri nis
edilen yeni ı.;zanç vergisi kanun pelinde mükellef tutulur.. Anonim 
projesi dün de bahsettiğimiz gibi v~ esh~h .tirketl~rde .. his!edarlara 
Meclise verilmit ve encümenlere gön aıt vergı şırketlenn hukını ~11la
derilmiştir. Kanun liyihasmın en rından alınır. Henl'.~arını aleruyete 
mühim kısımlan şunlardır: vaz'a mecbur olan muesseseler ıun4 

Türkiye dahilinde henplarmı ale lardır: . . . . 
niyete koymıya mecbur olan mües- An~>n~ Komandıt, Lım~tet, Ko 
seselerin ticari ve sınai teşebbüıat, operatıf şirketler ve ıubelen, Dev .. 
serbest ~eııai ve hizmet erbabının !et ve Belediyeye merbut olup iktı
temin ettikleri kazançlar bu kanun ndi gaye takip eden müeneselerdir. 
ahkamına göre kazanca tabidir. Beyannameye tabi olanlar şunlar. 

Kanunen aıağıdaki hakiki ve bük- dır: 
mi şahısları kazanç vttgisinden müs Bankalar, Sarraflar, Toptancılar, 
tesna tutulmuıtur ki şunlardır: Komisyoncular, Toptan ecza tacir4 

1 - Devlet tarafından idare edi4 leri, senevi iratlan iki bin lira ve on 
len inhisarlarla belediyeler ve me- dan fazla olan ticarethaneler, fabri
nafü umumiyeye hadim cemiyetler katar, Matbaalar, imalathaneler, T
tarafından işletilen ve iktısadi bir ransit depolan, Antrepolar, Borsa, 
gaye takip etm.iyen müesseseler, si- acenteleri, Simsarlar, her nevi Sigor 
yasi fırkaların duhuliye aidatı ve tacdar, Komisyoncular, Eczaneler, 
teberruatı. Noterler, Mültezimlerle beyanname 

2 - Esas mukavelesine nazaran vermeyi tercih eden serbest meslek 
sermayesi üzerine kazanç tevzi etmi erbabı, beheri üç yüz tondan faz.la 
yen kooperatif şirketler. vapur iıletenler. 

3 -- Yaptığı iş munha11ran sahip Devlete ve imtiyazlı şirketlere 
olduğu gayrimenkulü kiraya ver- karşı taahhütte bulunan müteahhit
mekten ibaret olan he.- nevi şirket- !er, mültezimler, Türkiyede yerleş
ler. mit taahhüdatta bulunan ecnebi şir 

4 - Munhasıran azasına ikrazat ketler taahhüdün vuku bulduğu ta-
la bulunan tasarruf sandıkları. rihten itibaren bir ay zarfında vari-

5 - Maden iotihsalatı. dat idaresine haber vermiye mecbur 
6 - Türkiye dahilinde milli ve durlar. 

beynelmilel mahiyette açdan pana
yırlar, sergiler ve bunlardan temin 
olunan kazançlar. 

7 - işçi istihdam etmeksizin 
bizzat veya ailesi efradile çalııan
lar. 

8 - Ziraat işçileri, ecir olmayan 
balıkçı tayfaları, hizmetçiler. 

9 - Nüfusu binden aşağı olan 
köy ve kanbalarda çalııan Ebeler 
ve hasta bakıcılar. 

10 - Yaşı (18) den aşağı, 65 
ten yukan olup ta iki gözü kör, alil, 
mefluç, elsiz ve ayaksız İJÇi ve müs 
tahdemler. 

11 - Hususi deli bastanelerile, 
verem sanatoryomları, ilk tedrisat 
ve san'at mektepleri. 

ı2 - Müellifler, mütercimler, 
köy, a-ece ve çırak mektepleri mual
limleri. 

13 - Aylık istihkakları veya ka 
zançları 20 lirayı veya gündelik ka
zancı 75 kunııu geçmiyen memur, 
müstahdem ecir ve itçiler. 

14 - Tekaüt, malüliyet, yetim, 
dul maaıları, (elli lirayı tecavüz et 
memek şartile.) 

Kazanç vergisi aşağıda yazılı hu 
susi haller hariç olarak vergi mev
z.uuna dahil teşebbüsatı İcra eden 
hakiki ve hükmi şahıslar namına 
tarholunur. Evli kadın kocasının ti 
cari ve sınai teşebbüsünde müdür 
de olsa vergi kocası namına tarholu 
nur. Karı koca müstakil çalışıyo•·
ı,rsa vergi her birinden ayrı alınır. 
Kollektif şirketlerde beyanname ve
rilmesi tercih edildiği takdirde her 
şerikin hissesi ayrı ayrı vergiye ti

d" Komandit irketler-

Serbest me1ai erbabından mu
kim olanlar yazıhane, idarehane, ve 
muayenehanelerin gayri safi iratla
n üzerinden vergiye tibidirler. 

Doktor1'.r, avukatlar, mühendis
ler, mimarlar, müıavirler. mütehas
sıslar gayrisafi İrat üzerinden ka· 
zanç vergisi vermekle beraber ayn
ca maktu vergiye de tabidirler. Mer 
kezleri Türkiyede bulunan Anonim, 
Komandit, Limitet, Kooperatif ıir
ketlerde vergi nispeti safi karın he
yeti mecmuasına tabi değildir. E
sas mukaveleleri ve plançolan mu
cibince her hisseye İsabet ve tevzii 
takarrür eden miktarın yüzde on bi
ridir. Merkezleri hariçte olan bu ka 
bil müe•seselerin buradaki ıubele
ri Türkiyede safi karlarının yüzde 
on birini vereceklerdir. 

Ayrıca evlerinde ve muayenehane 
!erinde çabpn serbest mesai erbabı 
gayrisafi iratlan üzerinden ti.bi tu
tulacakları vergiye ilave olarak mak 
tu vergi de vereceklerdir. Bu niı
petler ve şehir sınıAan da ıunlar
dır: 

Birinci sınıf şehirlerde: 
Birinci sınıf, 250, ikinci srnıf, ü

çüncü 50, dördüncü 25 lira. 
İkinci smıf şehirlerde: 
Birinci 100, ikinci 50, üçüaci.i 

25, dördüncü 10 lira. 
Üçüncü 11nıf şehirlerde: 
Birinci SO, ikinci 25, üçüncü 15, 

dördüncü 7 lira. 
Dördüncü 11nıf ıehirlerde: 
Birinci 30, ikinci 15, üçüncü 10, 

dördüncü 3 lira. 
Beşinci smıf sehirlerde: 
Birinci 20, ikinci 10, üçüncü S, 

vekili de bu talebe ittirak etti. An
cak maznun vekili, itiraz ederek 
mahkemenin salahiyeti tıbbı adliye 
verilemiyeceğini ileı·i sürdü. 

Neticede mahkeme, hadisenin 
tıbbı Rdlice tetkik edilmesi kararile 
muhakemeyi başka bir gÜne bıraktı. 

Verem 
Hastanesi 
Para varmış, fakat yer 

bulunamamış 1 
Belediye sıhhiye müdürü 

Neşet Osman, vilayet sıhhiye 
müdürü Ali Rıza Beyler dün 
belediye reis muavini Hamit 
Beyin riyasetinde içtima ede
rek verem hastanesi hakkında 
görütmüşlerdir. Hastanenin 
tahsisatı hazırdır. Fakat he
nüz muvafık bir mahııl buluna 
mamıştır. 

Yerli mensucatın 
Himayesi 
Hükumetin teklifi çok 

büyük bir 
alaka uyandırdı .. 

HükUmetimizin yerli sanayi lehi
ne gümrük ithalat umumi !arifesin· 
de tadilat yapılma11 için meclise ver
diği !ayıba şehrimiz iktındi mehafi
linde memnuniyetle karıdaruruıtır. 

Bilhaıaa. mensucat sanayii erba4 

hı Hükumetin bu hareketinden do
layı büyük minnet hiuebnektedirler. 

Yapılan tahminlere göre yeni te
kilde pamuklu mensucattan ithal e. 
dileceklerin.den etkisine nazaran yüz 
de kırk kadar fazla resim alınacak· 
tır. 

Alakadarlar yerli sanayün hlma
yesi için bu tetbiri çok muvafık bu. 
maktadırlar. 

Fakir çocukları himaye 
Fakir çocuklara yardım için 

tetekkül eden himaye heyeti 
dün akşam da ikinci içtimamı 
Nitantaşında elektrik şirketi 
mühendislerinden Haşim Be
yin evinde aktetmiştir . Bu top 
lantıya müessesatı hayriye mü 
messilleri, şehrimizin kibar ma 
1ıafiline mensup birçok zevat 
hazır bulunmuştur. 

Fakir ve yardıma muhtaç 
çocuklar menfaatine verilecek 
balo ve müsamereler hakkında 
bazı mukarrerat ittihaz edilmiş 
tir. İçtimada İngiliz sefiri 
Leydi Klark Hz. de hazır bu
lunmuştur. 

dördüncü aınlftan para alınmaz. 
Birinci sınıf tehirler; lstanbuJ.. i

kinci sınıf ıehirler Ankaı·a, İzmir. 
Üçüncü snuf şehirler: Nüfusu 30 

binden daha yukarı olan şehirler. 
Dördüncü sınıf: Nüfusu 10 bin 

ve daha yukarı olan şehu·ler. 
Betinci 11nrf: N üfuıu 10 binden 

atağı şehirle.-. 

Odalar 

Ticaret odası 
intihabı 

Meclis intihabına ya
kında başlanıyor 

Ticaret Oda11 umumi mecliı in
tihabı için müntehibi nni intihabı 
Çartaınba giiııü b&Jlayacalrtır. İnti. 
bap perıembe giinü akıam nihayet 
bulacakbr. 

Ticaret odasmın 15000 aza11 oldu• 
ğundan hu aza müntebibi evvel ola
rak intihaba iıtirak edecektir. 

Tasarruf içtimaı 
Tasarruf haftasında yerli mallan 

propaganda progrunıru teabit eden 
komisyon dün Ticaret borsasında 
bir içtima yapmııtır. 

Ticaret odası bütçesi 
Ticaret Oda11 reisleri dün Oda

da bir içtima yapmıılardır. Bu İçti
mada Odanın yeni bütçesinin esaı
lan hazırla'1mıfbr. 

Poliste 

Kömürler 
Altında 

Bir hayli kaçak Bulgar 
sigarası bulundu 

Cibalide Sürmeneli Hacı 
Hasan kaptanın sahip ve süva 
risi bulunduğu Çakır isminde
ki yelken gemisi Burgaz civa
rındaki Çingene iskelesinden 
kömür alarak Halice gelmişti. 
Zabıta bu yelkenlide kaçak eş 
ya bulunduğunu haber almış 
ve taharriyat yaparak kömür
lerin altında 271 ,5 kilo kaçak 
Bulgar sigarasile 136 kilo ka
çak barut ve iki şişe kolonya 
ve bir şişe konyak bulmuştur. 
Hasan kaptan hakkında tahki
kat yapılıyor. 

Boğuldu mu? 
IS yaşlarında Mehmet is

minde bir genç evvelki gün Sa 
lacıkta Ömer ağanın sandal ·11 

bir saat için kiralamış ve deni 
ze açılmıştır. Mehmet, aradan 
iki gün geçtiği halde dönme
miş ve bütün taharriyata rağ
men bulunamamıştır . 

Kadına dayak 
Taksimde Hüseyin aga so· 

kağında Şerife Hamm isminde 
ki bir kııdmı Şaban \smindeki 
şahıs döğmüştür. Polis Şabanı 
yakalamıştır. 

Tutuşan baca 
Cihangirde Günetli soka

ğında Nuri Beyin apartımanı
nın zemin katındaki ocağı faz
la yaktıkları için baca tutuş
muş ve yetişen itfaiye tarafın. 
dan söndürülmüştür . 

Esrarkeşler 
Galatada Arap Oğh:.n soka

ğında Topal Şükrü efendinin 
kahvehanesinde ötedenberi es· 
rar kullanıldığı söylendiği için, 
zabıta burasını tarassut eltma 
almıştı. Neticede burada tahaı-
riyat yapılmasına lüzum görül
müş, esrar kabakları ve saire bu 
lunduğu gibi ,esrar kullandıkla
rı görülen Hasan, Zeki, Cavit, 
Musatafa, Ömer, Fresso, Yaşar 
Ata, Abdullah, Osman, Hasan 
Bahaeddin, lımail, Süleyman 
Ali yakalanarak polis ikinci şu
besine göndeı·ilmişlerdir. 

Aidat vermiyen 
doktorlar 

Bazı doktorlar Etıbba oda· 
sına aidat vermedikleri için 
haysiyet divanına verilmifler
dir. Bu zevattan bazıları diva 
nın davetine icabet etmedikle
ri için , bunlar hakkında yeni 
bir karar verilmek üzere diva
nın perşenbe günü tekrar içti
maına karar verilmiştir. 

M. Veyi A vrupaya gitt; 
Bir kaç gündeoberi memle

ketimizde bulunan M. Veyi dün 
akşamki ekspresle Avrupa'y< 
gitmiştir. 

M. Veyi reisi bulunduğu ba
zı şirketlerin içtimalarında bu. 
lunmak üzere gelmişti. 

Hukuk talebe cemiyet 
Hukuk fakültesi talebe cem 

yeti bugün saat IS de halk eviı 
de senelik kongresini akdede 
cek, yeni idare heyeti intihap 
olunacaktır. 
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Kulak misafiri 

Elimin Vergilisi ... 
Eski rivayetler, bugünlerde 

yeniden canlandı: 
- Bekarlardan vergi alına

cak, diyorlar • 
Bu haber, bekarlar mahafi

linde az çok teliş uyandırmadı 
değil... 

Geçen gün bir yerde, yaşlı 
bekarlanmızdan birine sorcb
lar: 

- Bu vergiye ne dersiniz? 
Sakalını sıvazlıyarak, bi-

raz dü,ündükten sonra dedi 
ki: 

Gelen evrak geri verilmez - Bizden geçti ama, bu 
ı_ c.rgi, genç bekarlar için bulun 

Müddeti ıcçen aushalar 10 kurut 
tUT. Gazete ve matbaaya ait itler maz nimet olacak .. 
için mücliriycte müracaat edilir, Hep sorduk: 

Gazetemiz ilinlann mes'uliyetini - Vergi nasıl nimet olur? ! 
k~bul etmez. Gülerek cevap verdi: 

- Canım meıhur mesel de 
ğil mi ya: Elimin veı-gilisi, gön 
lümün sevgilisi .... 

Bugünkü hava 
Yeşilkôg rasat merke

zinden alınan malumata 
göre bugün lıava bulutlu 
olocaktır. Ruzgar şimal 
ile garp arasında mute
tedil kuvvette esecektir. 
Sıcaklık deliımigecektir. 

Dün tazgikı nesimi 772 
milimetre, azami •ulıunet 
8 aııari 5 ıantiırat ka!ıt 
edilmiştir. 

Yağmur kadar 
Olsa idimL 

Gazeteci bir arkadaıla ev· 
velki gün yağmur altında köp
rüyü geçiyorduk.. Onun sırtın
da muşambası ve başında ıem
siyesi yoktu. Simi sinsi yağan 
yağmur iliklerine kadar itle-
mitti. Bir aralık içini çekti .• 
Dedi ki: 

- Şu yağmur kadar olsam! 
- Anlamadım! . 
- Yağmur kadar nüfuz e-

debilsem! .. 
- Nereye?. 
- Efkan umumiyeye .. Ya-

ni yağmur benim içime işledi
ği kadar ben de efkin umumi
yeye itleyebilııem ! 

- Kolaya birader! dedim! 
Sudan şeyler yazar seyrek do
kumalı fikirlere bitap edersin! 

Esperanto! 

Kulak Misafiri 

iRTiHAL 
latanbul belediyesi oktruva mii

cliirü Mehmet Ali ve Haseki ha•ta
nesi etibbasından operntör Ahmet 
Fahı-i Beylerin valideleri Emine 
Şaziye Hanım dün gece vefat etmi, 
tir. Cenazesi bugÜn saat on bir b\J. 
çukta Beyazıtta Hasan paş:ı karako
lu karıısındaki hanesinden kaldınla
rak namazı Beyazıt camiindc bad..-1 
eda Edirnekapı11ndaki medfeni ebe
disine defnedilecektir. Allah rahmet 
eylesin. 

-·············· .. -···············-·····---
ağzını açmağa takalı var ki; 
esperanto görüısün. tlihi e
fendiler ! Bu ne kaygusuzluk!. 

Belediye inşaata mü
saade etmiyecekmiş! 

Evet! Madem ki; lstanbulu 
imar edemiyoruz, yeni ve gü
zel bir tehir yapamıyoruz, ba
ri başkalarmın imarına müsaa- . 
de etmiyelim de itlerimizde ıt
tırat olduğu anlaşılsın. 

Efendim! Haber aldık ki; 
lstanbul belediyesi İstanbul P· 
lam yapılıp kabul edilinceye ka 
dar - plana mugayir bir şey 
yapmıı olmamak için - lstan
bulda yeni intaata müsaade et 
miyecekmiş. Ne dersiniz bu 
harikulade fikre? 

Arsanız var, bir ey yapacak 
sınız: Belediyeden müsaade ia 
tiyorsunuz. 

- Olamaz! diyor. 
- Sebep? diye soruyorsu-

nuz, cevap veriyor : 
- Plana mugayir bir şey 

yapmamak için! 
1 - E plinı verin de ona uy 

Esperanto diye sonradan gun yapalım! 
uydurma ve hiç bir millete ait - Plan mevcut değil!.. 
olmıyan bir dil vardır ya! Bu - Nerede? 
dil dünyada ticaret alemine 110 - Suya düştü • 
kulmak isteniyor. Ben bunun - Su nerede? .. 
olacağına kail değilim. Maa- - T erkos muslukları ıçti.. 
mafih maksadım eaperantonun - Terkos nerede? 
kıymetini münakaıa etmek de- - Kaçtı ... Ve saire, ve sa-
ğildir. Daha parlak bir ıeyden İre. ·· 
bah5edeceğim. Bu da bir latifedir •• Acıklı 

Bizim İstanbul ticaret oda- bir latife .. Nasd midesi bozuk 
sı tüccarlara esperanto öğret- adama yemek vermezlene, p
meğe karar vermiş.. linı bozuk şebre de bina yap-

Ah canım! Sevsinler! Her tırmıyorlar .. Bu gidişle lstan
şey bitti de liğen örtüsü kaldı. bula plan yapmaya lüzum kal 
İstanbul ticareti yeni gümrük mıyacak! Çünkü bence lstanbu 
tabdidatı, dahilde yeni tesisat, la bir plin yapılamıyacak. Ya
kazanç vergileri, buhran, iskon pılamadıkça da yeni inşaat ol
to ve kambiyo meseleleri gibi mıyacak.. Eskiler de harap ola 
başlı başına her biri birkaç ti- cak.. Ve belki bir iki asır son
caret odasını aylarca işgal ede ra lstanbulu Trova harabeleri 
bilecek işler karşıaında iken gibi gezeceklerdir •• 
bizim ticaret odası tüccara es- Hila inanamıyorum .. Aca-
peranto öğretmeğe kalkıyor.. ba bu karar sahih mi? •• 

Dünya buhranından kimin FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 86 

AŞIDÖ 
Öndeki otomobil dönmüştü. 

Yağmur olanca şiddetile de
vam ediyordu. R~it Bey pal
tosuna sarınarak atladı: 

- Nebil Bey, bana biraz 
:, ardım edin. Nemika bayıldı. 

Ahmet Nebille Nebahat, bi
ribirlerine bakıştılar. 

- Emredersiniz, beyefendi. 
- Şuraya Kanzuk eczahane 

sine gidelim . 
- Peki efendim. 
İki otomobil arka arkaya 

Galatasaraya do•ru döndüler. 
Eczahanenin önünde durdular. 
lki erkek aşağıya atlıyarak ec
zahanenin zil" ne yapıştılar. 

Nf'bahat kaparan otomo
bil kapısının arkasından bala
yor, şaşkın şaşkın düşünüyor
du. Ahmet Nebille geçen ko -
nu~ma, genç kızı hararetledir
mişti. Şimdi birden bire Nemi-

Ü LE 
lbrahim NECMi 

ka Sırrı Hanımın bayılması, 
Reşit Beyin telaıı, Ahmet Ne
bilin eczahane kapısını açtır
mağa uğraşışı o harareti sön
dürdü. Yağan yağmur, bot bir 
otomobil içinde hareketsiz bek 
leme, Nebahate bir titreme 
vermişti. Mantosuna bürüne
rek bekliyordu . 

Ahmet Nebil, zili bir kaç 
defa vurarak eczahaneyi açtır
mağa muvaffak olmuştu. Re
tit Beyin hakim sesi ve tavn 
nöbetçi kalfayı harekete getir
di. Otomobile etberler götürül
dü. iki erkek otomobil içinde 
uğraşıyordu. 

Nemika Sırrı Hanımın ağ· 
zı köpürmüştü. Başı yana doğ
ru devrilmiş, gözleri kapanmıt, 
yüzü koyu esmerlikten limon 
çürüğü rengine dönmüştü. Çı
kık elmacık kemikleri daha fır 

M1LL1YET PAZARTESi 23 TE RJNISANI 1931 

lstan~ul Evtaf MüdürlOğOnden: 
iki sene müddetle icar için 
Müzayedeye vazolunacak emlak 

1 - Bahçekapıda dördüncü VaJnf Hannı zemin katında 8 ve 
14 - 4 ve 14 - 7 No. mağazalar. 

2- Hanın zeminin<le 1 No. depo (dipten ~kinci direğe'kadar) 
3 - Harun asma katında 2, 12, 14, 16, 35, 36 No. odalar 
4 - Hanın birinci •katında 8 - 1, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37 No. 

odalar. 

5 - Hanın ikinci katında 8 - 1, 10, 12, 14, 16, 18, 29, 30, 31, 32, 
34 No. odalar. 

6 - Hanın dördüncü katında 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26, 27, 28, 
29 No. edalar. 

Müddeti i<:arlar: 1-6-931 den 1-6-933 tarihine kadar iid senedir. 

Üç sene müddetle icar için müzayedeye vazolunan emlak 
7 - Hanın zemin katında 22 - 5 ve 66 - 17 No. mağazalar 
8 - Harun zemin katında 6-2 No. telefon dolabı • 
9- Hanın asma katında 1 No. oda. 

Müddeti icarlar: 1-6-931 den 1-6-934 tarihine kadar üç senedir. 
Mebdei icarlar: Eski müstecirler için akdi sabı'km hitamı yeni 

müstecirler için teslim tarihidir. 
Müddeti müzayede: 23 Teşrinisani 931 den 15 Kanunuevvel 

931 salı günü 

Balada muharrer emlak kiraya verileceğinden müzayeıkye 

vazolunmuştur. Taliplerin yevmi ihale olan son günün saat 15 e 
kadar şartnameyi okumak ve teminatı muvakkate ita ederek 
müzayedeye iştirak etmek üzere İstanbul Evkaf müdürlüğünde 
varidat müdürlüğü akarlar kalemine müracaatları ilan olunur. 

Evsaf ve müştemilatı hakkında malfunat almak isteyenler 
bu müddet zarfında müzayede odasına müracaat ederek ecri mi
sil raporlarını görebilirler. (4007) 

lstan~nı Ev~al MD~Orlüqün~ıo: 
Metre Adet Kilo 

2000 Zeytin yağı 
550 Gaz 
350 İspermeçet 

250 Faraş 

250 Kova 
250 Kavata 
100 Fener 
150 tbri'k 
700 Büyük hasır süpürge 

1000 Orta hasır süpütge 
700 Hasır süıpürge SflPI 
700 Çalı süpürıgesi 

500 Çah süpürgesi sapı 
1500 Kaba hasır 1 
120 Tavan sırığı v 

30 Merdiven 
300 Muşamba 

Biçki ve dikiş 
mektebi 

Altıncı ııene ikinci trimestr 

Maarif Vekfileti celilcainin müsa 
adesini haiz biçki ve dikiş muallime 
si Klio Mavromati en son Fransız 

ve basit bir usule tevfikan tedris et
mektedir. 

Ameli diki§ bilenler bir mah zar
fında ve bilmiyenler üç mah zarfın
da hendese ile tayyör ve tuvalet ima 
lini öğrenebilirler. 

Mektepçe verilen diplomalar Ma
arif Vekaletinde kabul ve tasdik olu 
nur. İkinci tedrisat devresine !Unu 
nuevvelin iptidasında başlanacaktır. 
Taliplerin Beyoğlunda Faik Paşa 

sokağında Bolu apartımarunın ikin
ci katında 3 numaralı daireye her 
gün 9--12 ye ve 1-5 e kadar mü
racaat etmeleri. 

lıtanbul Birinci Noterliği Carul>i 
Valiuna: 

Efendim, 
Firmamla muharrer ve ticaretha

nem damgasiyle mühürlü mektup 
defterinden sıra 268 numaradan 299 
numaraya kadar •32 varak zayi ol
duğundan mezkfir varakalar üzerine 
namü hesabıma olarak hiç bir mua
mele icra edilmemiş bulunmakla ev
rakı mezkilrenin her hangi bir §ah.ıs 
tarahndan ibrazında hilkmü olmadı
ğı eşhası salisece malüm olmalt üze
re keyfiyetin alelOıul Milliyet ve 
Aqam gazeteleri ile ilanım rica ede 
rim. 

Çakmakçılar Silnbüllü han 8 
Numarada mukim 

Saraç zade Haydar Bey 

Sultan Ahmet Üçüncü Sulh Hu· 
lruk Hik:imliğinden: İstanbul Güm
rükler Umum Müdürlüğünün müd
dealcyh İstanbul, Beşiktaf, Tqvi
kiye, Müradiye birinci yeni sokak 2 
numaralı hanede Şerafettin Bey ve 
rüfekası aleyhine ikame ettiği C§ya 
resmi farkından dolayı noksan istifa 
edilen 211 lira yirmi altı kuruşun 

tahsili davasının icrayı muhakemesi
ne tayin edilen günde mahkemeye 
gelmiyen müddeaaleyh Şeraiettin 

Beyin mahalli ikametgahı meçhul ol 

duğu davetiye varakasına yazılan 

me§ruhattan anlaşılmış talep veçhi
le Şerafettin Beye yirmi gün müd
detle ilanen tebligat ifasına karar ve 
rilmiş muhakeme 14 .Kanunuevvel 
931 Pazartesi saat 14 te talik edil
miı ve yevmi me>:kQrda bizzat veya 
tarafından bir vekili kao.unt gönder
mediği takdirde muhakemenin giya
ben rüyet olunacağı ilinen tebliğ o
lunur. 

lıt. Dördiincü icra Memurlu
gundan: Edmond Ruff efendinin 
Yorgi Fethullah Artın efendi zim
metindeki alacağından dolayı mah
cuz bulunan Büyükderede Fıstık so
kağında 16/33 No. lu bir bap hane 
Kırk beş gün müddetle müzayedeye 
vazolunarak Dört yüz Beş lirada ta
libi uhdesinde olup bedeli müzayede 
haddi l3yikında görülemediğinden 

bir ay müddetle temdiden müzayede 
ye vazolunmuştur. 

Ahşap kapıdan içeri girildikte 
zemini mermer döşeli bir aralık üz~ 
rinde bir oda ve bir merdiven altın
da kömürlük ztmi 'i toprak ve kıs· 

men maltız ocaklı bir mutfak ve bu
laşık yıkamaya mahsus mahal bir he
la mevcut olup mutfaktan bahçeye 
çıkılır. Bahçede yanındaki hane ile 
müşterek bir kuyu vardır. Ahşap 

:::>erdivendcn yukan çıktıkta bir so
fa üzerinde biri yüklü ve dolaplı iki 
oda bir hela } ukan katta iki oda o
lup biri yüklü ve dolaplıdır. Deru
nunda medyun Yorgi efendi maa 
aile sakindir ikinci kattaki sokağa 

nazır odanın birinde cumba· vardır. 
Hane ah§ap olup muhtacı tamirdir. 
Mesahası tahminen 126 arpndır. 
Bundan hane Doksan dört buçuk ar 
tın mütcbakisi bahçedir. Kıymeti 

muha~si tamam iki bin iki 
yüz lira olup talip olanlar kıymeti 
muhaınmenenin yüzde onu nisbetin
de pey akçelerini alarak 926/9549 
dosya numarasile 26-12-931 tarihin
de saat 14--16 ya kadar İstanbul 

Dördüncü icra memurluğuna müra
caat eylemeleri il.in olunur. 

Bakırköy Tapu Memurluğundan: 
Safra karyesinde Cumhuriyet soka
ğında yeni 6 numero ile milıakkam 
bir bap hane hakkında senetsiz ta· 
ııarrufata kiyasen tapu senedi itası
na Emine Hanım biati Hacı Ali efen 
di talip olmuştur. MezkOr haneye 
senetsiz tasanufata kiyasen muame
le yapılmak üzere 21/12/931 tarihi
ne mUsadif Pazartesi günü saat 11 

de mahallinde tahdidi heyet buluna
cağından mezkilr mahallin bagkaca 
mutasarrıfı varsa vesaiki tasarrufi
yesini hiimilen yevmi mezlı:Urdaıı ~
ve! tapu dairesine veyahut yevmi 
mezkfırda mahallinde ispatı vücut 
etmeleri ilan olunur. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda

vihanesi. Karaköy, büyüle mahallebi 
ci yanında 34. 

Parla Tıp Fakuıt .. ı m•zunu 

Cevamii şerife için lüzumu olan berveçhi bala on yedi kalem 
levazım ayrı ayrı aleni münakasaya ko~..,..ıştur. Talip olanlar 
şeraiti anlamak üzere her gün Levazım İdaresine ve ihale günü 
olan Kanunuevvelin 15 inci salt günü saat 14 te İdare encüme
nine müracaatları. ( 4008) 

'ilt ve zührevi hastalıklar mütehassıs 

0 0 ! ı>r. Bahattin Şevki 
B N --~, , .. .,,.ı; ~""'~ M•·- ""'' 

alır ıatar "<!Sındı Avni Bey ıpartım•m 

pazar Meksudiye Han 125 sabahtan akşamıkadıı-

No. 35 Derviı · Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: 

1 3 üncü Kolordu ilanları 1 
lstanbul 7 İnci icra memurluğun

dan: İetanbul'da Küçükpazar'da ho
ca Giyasettin mahallesi yeni sokak
ta 43 numarada sakin iken elyevm 
ikametgahı meçhul kalan Hüseyin 
efendiye: 

K. O. ıkıtaatı ihtiyacı için dört kalem seıbzeye .kapalı zarfla 
verilen fiat pahalı görüldüğünden pazarlıkla alınacaktır. İhalesi 
25-11-931 tarih çarşamba günü saat 14 te yapılacaktır •. Tali.ple
rin şartnameyi almak üzere her gün ve ihaleye iştirak etmek 
üzere yevmi muayyende komiııyıomımuza müracaatları. 

Kiryako efendiye 83 lira 26 ku
ruş borcunuzdan dolayı namınıza 

gönderilen ödeme emri ikametgihı· 
nızın mübaşir ve zabita tahkikatı i
le meçhul kalmasına ve ilanen teb
liğat ifasına karar verilme&ine bina
en tarih ilandan itibaren 931/2320 
No lu dosyasile 38 gün zarfında ka
nuni bir itirazda bulunmadığınız 

taktirde giyabınttda icraya devam 
olunacağı ödeme emri makamına 

kaim olmak üzere ilanen tebliğ olu
nur. 

(584) (3994) 

* * * 
K. O. ve 1 inci fırka kıtaatmm pirinç ihtiyacı kapalı zartla 

münakasaya konmuştur. İhalesi 26-11-931 perşembe günü saat 
15 te Fındıklıda K. O. 3. SA. AL. KOM. nunda yapılacaktır. 

Şartnamesini almak üzere her gün ve ihale saatinden evvel te
minat ve teklifnamelerile birlikte komisyonumuza :ıniiraA:aatla
n. (504 (3562) 

lamıt, çenesi daha fazla uza
mıt ve sivrilmit gibiydi. 

Sarfeclilen gayret, genç kı
zın geı·ilmit vücuı:!ünü rehave
te getirdi. Sımsıkı kapanmış a
vuçlar gevşedi. Göz kapaklan 
oynadı. Biribirine geçmil! diş
ler aralıklandı . 

Eczacı kalfası gidiyo.-, ge
liyor, şişeler tafıyordu. Reşit. 
Bey kaim paltosuna bürünmü,, 
Nemika Sırrı Haı::ımm ellerini 
uğuşturuyor, Ahmet Nebil de 
yana devrilen bu sıska vücudü 
kolları arasında doğrultm,-'i:a 
çalışıyordu. Şoförlerin ikisi de 
inmişler, yardıma gelmiılerdi. 
Yağmur şiddetle yağmakta de
vam ediyordu. 

Herkese çok uzun gelen bir 
kaç dakikalık gayretten sonra 
genç kızın gözleri açddı: Oy
nayan röz kapaklarmm altın
dan, derin biır çukur içinden 
kayan bir fosfor ııığı gibi, bel
li belirsiz bir ııık parladı. Açı
lan köpüklü dudakların arasın
dan, çok uzaklardan akseden 
bir sada gibi, boğuk bir ses du
yuldu: 

- Ah! bir nefesle etber kokladı. 
Eczacı kalfası, pşkın şaıkın - Oh! 

baktı: ~ Birden bire döndü: Kendini 
- Ayılıyor. Ahmet Nebilin kollan arasın-
Retit Bey mütemadiyen da gördü: 

genç kızın ellerini uğufturarak - Al 
söylüyordu: Koyu esmer yüzüne bir ta-

- Nemika, kızım, ne oldu? baka kan fııkırdı. Demin li-
Nemika! mon çürüğü rengi alan yüz bir 

Ahmet Nebil kolları arasın· den bire kızardı. 
da tuttugu bu kupakuru vücu- - Oof! 
dün ispazmoz baleketleri yap- Doğrulmağa çalıttı. 
tığını duyuyordu. Yavaı yavaş - Affedersiniz, Nebil Bey. 
bedene hareket geliyordu. - Estağfurullah, hanıme-

- Ne oldu bana? fendi. 
- Korkma, Nemika: Bir - Çok rahatsız ettim sizi. 

ıey yok ... Hafif bir baygınlık.. - Estağfurullah, Nemika 
-A! Hanım. 
Kupkuru, kapkara bir el o- - Nebahat Nerde? 

toınobilin içinde yanan ışığm - Öteki otomobilde, efen. 
büzmeleri arasm an kayarak dim. 
dağılmış, bozulmuş saçları ara - Hadi, yanına gidin. 
smdan alnına doğru uzandı. - Giderim, efe11dim. 

- Of başım! - Hadi, hemen .• 
Eczacı kalfası gene ether Nemika Sırrı Hanımın sııka 

koklatmağa ça1ıııyordu. vücudü Ahmet Nebilin kuvvet-
- Biraz daha koklayiniz, li kollan araımdan sıyrılmağa 

hanimefendi, gÖrezeksiniz, his çalışıyordu. Fakat çok takat-
bir sey kalmayazak ! ı sızdı. 

Nemika Sıı·rı Hanım de.-in Eczr.cr kalfasını yerlere ka-

Müdafaai Milliye Vekaleti avukau 
Sami Bey tarafından Osküdarda 
Tophanelioğlumla Ramiz çıkmazın
da bir nwnaralı köşkte mukime Ta
lip Ağa zevcesi Fatma Seher Hanım 
aleyhine Recqı Efendinin mektep 
maaarifi olan 328 lira 91 buç.uk ku
ruşun tahsili hakkında ikame edilen 
dava üzerine verilen kararın Temyiz 
mahkemesi dördüncü hukuk daire
eince nakız ve iade kılındığından ic 
rayi muhakeme için 7-1-932 tarihine 
müsadif perşembe gününe talik olun 
duğundan müddealeyha Fatma Se
her Hanımın ikametgahının ıneçhu
liyetine binaen ilam:n tebligat icra
sı karargir olduğundan olbaptaki aa 
vetiye mahkeme divanhanesine talik 
edilmekle keyfiyet gazete ile de i
lan olunur. 

dar iğilten bol bir babtifle 
memnun ettikten sonra dönen 
Reşit Bey: 

- Üzümle Nemika, dedi, 
çok tükür, bir ıeyin kalmadı. 
Şimdi nasılım? 

- Çok iyiyim. Mresi, dayı. 
Affedersin. Seni rahatsız et
tim. 

- Çocukluğun lüzumu yok. 
Rahatsız olacak ne varmış? 

- Nebil Beyi de rahatsız et
tik. 

- Camın, sen iyile§ te .. 
Ahmet Nebil yavaşça kolla. 

ru çekerek Nemika Sırrı Haru
mm titrek, hafif vücudünü oto
mobilin kadife döşemesine yer 
leş tirdi: 

- Geşmit olsun, Nemika 
Hanım. Üsülmeyin. Her şey
den evvel sizin sıhhatiniz la
zım ... 

Re,it Bey, şoförlere de bol 
bol bahıit vererek otomobile 
bindi: 

- Yavaı yavaş çek, olğum. 
Mersi Nebil Bey. 

Ahmet Nebil şimdi otomo
bile doğru dönüyordu: 

, MAJİK'te 
GRETA GARB 

PUSE 
filminde •lkışlınıror 

Askeri fabrika
lar ilanları 

23-12-931 tarihinde kapa 
zarfla münakasası icra edilece 
olan 21 kalem ateş tuğlası ŞJ· 
namesinde bazı tadilat yapıl 
cağından muamelesi iptal edi 
miştir. Yeni '§artname dahili 
de ayrıca ilan edileceği ilan ol 
nur. (4015 

lstanbul ikinci lfliıs MemurJıığıı 
dan: Müflis Marpuççularda Çarşı1 

handa elbiseci ve firari Noiz Poya 
toro Efendinin borçlan h~kkı 

.Jaki tetkikat bitmis ve sıra defte 
tanzim ve dairede esbabı matlubcı 

tetkikleri~e hazır bulundurulmuştll 

İkinci alacaklılar toplanmasın1J1 l 
kfinunuevvel 931 pazar günü saat l 
te akdi kararlaşmış olduğundan nı 
kayyet alacaklıların yevmi me.zkıir 
da ikinci iflas dairesinde hazır bw 
lunmalarJ ilan olunur. 

22-11-931 

lstanbul ikinci Ticaret mahkcmt· 
sinden: 14 Teşrinis<ıni 931 tarihinde 
Marmara Ereylisi civarında Fransı 
bandıralıLelunan vapurile vaki mii,r 

deme neticesinde ga~gol.an İ&p2nya 
bandıralı ve Ar:tnguran vapururıuı1 
garkına mütedair deniz raporı:nı.:ıı 
tanzimi talebine mııtazamm1n meş· 

bur vapur süvarisi tarafından mah· 
kemernize müracaat vaki olmuştur. 
Deniz Ticaret kanun.unun 1065 incı 
maddesi mucibince bu hapı~ te.tl:i· 
kat icrası için 25 te•rinisani 931 sar 
şamba günü saat 15 te kararla~lırıl
mıştır. Bu işle aliikadar olanların 

İstanbul İkinci Ticaret mahkemesin 
de mezkiir vakitte bizzat bulu.oma
ya veya vekili.erini gön&rmeğc se.
lihiyettar bulunduğu ilan olunur. 

!kinci Ticaret Mahkemesinden· 
Mukaddema mahkem~ce ilanı ifl<isı· 
na karar verilerek dairei icraca. mua 
melesi tesviye edilen Galatada Voy 
voda caddesinde 118 numaralı sap
kacı dükkanında. icrai ticaret c<lcn 
ıapkacı Mihal Yeromnimon Efendi
nin esbabı matlQba karşı teklif ve 
kabul edilen konkordatonun tasdikı 
için evrak mahkemeye gelmiş ve 

mahkemesi 30 Teşrinisani 1931 pa
zartesi saat on ü~ buçllğa talik edil
miş olduğundan esbabı matlubun ma 
!Omu olmak üzere ilan olunur. 

lstanbul icra ltiraz Merciinden .• 
Balatta Diramanda Derviş Ali ma
hallesinde Bostan sokağında 41 No. 
it hanenin hissedarların-dan olup ika 
metgihı meçhul olan Zeynel Ağa 
mahdumu Hüseyin ve Tevfik Efen
di vereseleı;i Hamdi Efendi ile Sa
.ıiye Hanımın yevmi müdafaa olan 
12-12-1931 cumartesi günü saat 14 te 
İstanbul İcra İtiraz Merciinde bulun 
madıkları veya bir vekil gönderme
dikleri takdirde müteveffa Tayyibe 
Hanımın Hacer Hanıma olan bor
cundan dolayı satı§ tarzının tayini • 
tihetine gidileceğini mübeyyin iş
bu davetiye varakası ilanen tebliğ 
olunur. 

- Estağfurullah efendim, 
bon nuit. 

Rqit Beyin otomobili ha
rekete başladı. Şimdi Ahmet 
Nebil, tekrar Nebabatin yapa· 
yalnız içinde titrediği otomobi· 
le dönmüştü. 

- Hadi oğlum! 
Otomobil hareket etti. Ge

cenin karanlığı, yağmurun şid
deti arasında şoför yasağa, fa
lana bakmıyarak gene Galata· 
saray önünden .İngiliz sarayı
na doğru gidiyordu. 

- Ne olmuş Nemikaya, Ne
bil Bey? 

- Vallahi ben de anlıyama-
dım. Bayılmıı . 

-Tuhaf ıey! 
- Pek sinirli bir kız .... 
- Çok dayanıklıdır. Nasıl 

olmuş ta bayılmış bilmem! 
- Ben de bilmem, heı- hal· 

de bir sinir buhranı olacak. 
- Öyle ... 
- Siz de çok ıslanmıısmız. 
- Ziyanı yok. Ne iıe, ayıl· 

dı. 
- Çok şükür. 

Devamı var 

• 
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MiLLiYET PAZARTESl 23 TEŞRiNiSANi 1931 

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

Aşağıdaki kontenjan listesi Teşrinisaninin 15 inden Kinunu
evel sonuna kadar müteberdir. Listede hizalarında (giremez) 
ibaresi bulunan maddeler, memlekete itıhalleri sıireti kat'iyede 
menolunan maddelenliır. 

Hizalarında (O) göriillen maddeler yalruz o ay zarfında mem 
lekctimize bu maddenin giremiyeceğini gösterir. 

Teşrinisani ve Kinunuevel cedvellerinde görülen rakkam
lar o maddenin bu ayın ikinci nısfmda ve gelecek ay zarfında 
memleketimi:ıe kaç baş, kıilo veya tane gireceğini göstermek
tedir. 
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615 Fotoğraf clbazi ve cihua müteallik ak-
İhtar - Şamb, o.btüratör, vizör, verdepoli, §&Sİ gibi. t'C&İm 
ahzindc müstamel ol.anlar cihaza dahil sehpa küvet, şasipr<Y 
gibi diğerleri mamul oldukları mevada mahsus resimlere 
ve ayrıca gelen objektif cam faslındaki resme tabidir: 

J' 
~1 
:-; 
= ~ w..!! o 

Tarife N!' Eıyama dnıl 

H - Tamamının sıkleti iki bin kilo ve on.dan yukarı beş 
bin kiloya kadar. 
V - Beş bin kilo ve ondan yukarı 

653 Akümülitör ve pil 
A - Akümülatör ve yedek pllikları (Akümülatör plak-
1.ırdan maada aksamı mamul oldukları mevada mahsus 

~~ 
'i • 

~' 
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l~ 
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. = !-< 'il ~ ... 

2385 2003 
3257 99658 

rüsuma tabidi~) 2478 
B - Ya§ piller (her nevi) (tutya ve kömürleri de dahil
dir) 

10520 

C - Kuru piller (her nevi) 
654 Elektrot, bale 

A - Adi elekttot (tenviri elektrikle müstamel) 
B - Bakır ve sair meadin ka.plı veya galvanizli veya 

madet1i teUerle mürettep 
655 Yukarıdaki makinelerin başka yerde zikredilmeyen ak

samı 

656 Kağıt imalatının her ·safhasına mahsus makineler ve ak-

283 1018 
10086 10390 

296 

21 

364 

122 

9327 2472!1 

516 Sineınatoğraf ve projeksiyon cihazları ve inikas fenerleri 
ve bu.ııların aksamı fenniyeai 148 63 87 samı (kurulmuş ve kurulmamış) 

657 Kabili nesç movadı i şliyen makineler ve aksamı ezcüm
ctimle: tarama, atma veya didikleme, koza ve çekirdek 
öyıklama, iplik bükme, dokuma, cilii.lama, kurutma, bo
yanma ve saire makineleri (kurulmuş kurulmamış) 33014 

o 
617 Sinematoğraf filim ve pelikülleri (İç ka.pların sıkkti da

hildi.r): 
A-Boş 
B-Dolu 

618 Telli telgnf ve telefon makioel.eri ve alıısamı fenniyeai 
(Teller ve iJiller ve otomatik t elefon ısantralxnın mesnet 

çerçeveleci hariçtir.) 
619 T elsiz telğraf ve telefon makineleri 
620 Rautken ve emsali 
621 Her nevi owklav, etuvler 
622 Kuluçika cihazları 
623 Dezenfeksiyon ve takım aletleri 

A - Püleverizatörler 
B - Etüvler v.s. 

624 Hara.ret, kesafet gösterir alat 
A Sade.Leri 
B - Çerçevelileri 

625 Fenne, mesahaya, fizike, kimyaya ait sair a!At 
626 Tıbba, cerrahlığa, baytarlığa ait sair a18t 
627 Tertibatlı tııp, dişçi maza ve koltukları 
628 Çıkıkçılık 
629 Ağaçtan gayri mevattan sün't aza 
630 Sigara yakan aletler (çakmak) 
631 Yangın ıöndünne, haşarat öWünneğe mahııus al.etler 
ô32 Al!tı vezniye 

A Hassas teraziler 
B - Ad! teraziler 
C - İnsan tartan baskb...__ 
D Adi baskül.er 
H - Sabit büyük basküler 

83 
168 

2094 
84 

246 
3 

28 

595 
28 

24 
21 

103 
112 
34 
o 
o 

119 
284 

3885 
253 
620 
125 

o 

12 
2901 

346 
130 
407 
310 
328 

1 
s 

Giremez 
72 114 

111 
106 

20 

4 
287 
732 

1700 782 
o 1684 

'53660 
658 Torna, testere, rende, zımba, hadde ve çekiç makineleri, 

çivi, teneke kutu makineleri, cam imalinde ve camcdıkta 
müstamel makineler, çimento makine ve kal'1'1arı, taş 
kırına makineleri ve meadinden, topraktan v.e ağaçtan 
eşya imali.n.de kullanılan sair makineler ve ak.samı (ku
rulmuş kurulmamış) 
A - Sikleti iki yüz elli kiloya kadar 
B - Sikleti iki yüz elli kilodan yukarı 
C - İki bin kilodan yukarı 

659 Sara<:iye makineleri 
660 Dikiş makineleri 
661 Tipo, lito, hurufat dizme vesaire maki.lerl 
662 Yazı hesap kayıt makineleri 

A - Sikleti beş kiloya kadar 
B - Bıında<ı y.ukarr 

663 - Dil<iş, yazı makineleri için masa, kapak vesaire 
664 Her nevi ziraat makineleri ve alat 
665 Tulumbalar ve aksamı 
666 Değirmen, hamuc, makama, şeker, sucuk, mafaeleri 

A - Elli kiloya kadar 
B - Yüz elli kiloya kadar 
C - Beş yüz kiloya kadaı 
D - İki bin kiloya kadar 
H - On bin kiloya kadar 
V - Bundan yukarı 

'1131 
7734 
1160 
S98Z 
9301 
9044 

28 
303 

2590 
50460 
12359 

10605 
12146 
24082 

5584 
8174 
3864 

335 
2110 
4555 

29964 
27459 

4510 28165 
3426 21118 
4-095 13023 

13176 26685 
12701 100733 
51881 130872 
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Tarife No .., ... 
11 
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Eı,.aıun dnat 

667 Zatülhanlre arabalar: 
A - Binek otomobilleri 
1 - Sikleti dokuz yüz kiloya kadar - Giremez 
2 - Sikleti dokuz yüz kilo ve ondan yukan bin üç yüz 
kiloya kadar 14962 13880 
3 - Sikleti bin üç yüz kilo ve ondan yukarı bin yedi yüz 
elli kiloya kadar 5691 4166 
4 - Sik.Jeti bin yedi yüz ell{ kilo ve ondan yukarı 
.iki bin kiloya kadar 
5 - Sikleti iki bin kilo ve ondan yukarı 
B - Bin.ek arabalarının psisi, motörJü, motörsüz (Tere
keleri lastikli ol9Ull olmasın) 
1 - Sikleti yedi yüz elli kiloya kadar 
2 - Sikleti yedi yüz elli kilo ve ontl<ın yukarı bin yüz ki
loya kadar 
3 - Sikleti bin yüz kilo ve ondan yakarı bin beş yüz ki
loya kadar 
4 - Sikl.eti bin beş yüz kilo ve ondan yukarı bin yedi yüz 
elli kiloya kadar 
S - Sikleti bin yedi yüz elli kilo ve ondan yukarı 
C - Binek atomobillerinin karoseri kısmı 
D - Karoserinin başka yerde zilrrolumnayan parçaları 
H - Başka yerlerde zikrolurunayan binek otomobill& i 

Giremez 
Giremez 

Giremez 
Giremez 

Giremez 

Girenıez 

Giremez 
Giremez 

o 680 
6 7 

şasilerinin aksamı 2562 3546 
668 Otobüs, asker ve hasta ve eczahane nakline mahsus ow

mobiller ve otokarlar: 
A-Tamam 
B - Otobüs, asker, hasta, eczahane otomobille rinin şasisi 
veya başka yerlerde zikredilmeyen aksamı (Motörlü mo
törsüz) (Tekerlekleri okun olmasm) 
C - Otobüs, a-sker, hasta ve eczahane otomobillerinin ka
roseri veya karoseri aksamı (Techizatı tamam olsun ol
masın) 

669 Zatillbareke yük arabaları (Kamyon • kamyonet) 

Giremez 

o 365 

Giremez 

A-Tamam 588 o 
o 

28865 
B - Arabacılık aksamr 57 
C - Şasi motörlü motörsiiz 18076 

670 Zatülhareke tramvay (MuhaıTik, müteharrik, tamir ve u. 
ir arabalar dahildir) 
İhtar: Mefruşatı olan arabaların rcıımi yüzde on fazla. 
sile istifa olunur. 

Giremez 

671 Süpürge, sulamağa, l!ğmı temizlemeğc, ltfaiyey.e arabalar 1172 6256 
672 Hayvanla cer olıuıan tramvay, otobüa. Giremez 
673 Hayvanla cer olunan binek arabaları Giremez 
674 Hayvanla cer olunan yük arabaları 22222 216 
675 Hasta nakline mahsmı tekerlekli sa.nodalya sedye Giremez 

(Liste devam edecek) 

633 Halı ve saü:e süpürmeğe mahsl.16 alat (elektirikle mliceh
hez olanlar dahiWir). 

634 Tarifenin başka mahallerinde sarahaten veya temsilen zikr-
6 28 Birinci sahifeden geçen yazılar 

edilmiyen sair alit 43 1084 

Ealiba ve mühimmat 
635 Rüvelver ; tabarıc;a ve bunların mMkni aksamı (Devlet

çe menedilmi yenler) : 
A-Toplu 
B - Rüvelver (otomatik) . 
C - Sair tabancalar oywıcak tüfekler hariç) 

Giremez 
Giremez 
o o 

Gümrüklerde 
Tabii çalışma 

(Başı birinci sahifede) 
edilen liıtelerin tetkikini bitiren 
Seyfi Bey bahren gelen ve deniz 

636 Av tüfekleri ve bunların madeni aksamı: 
A - Ağızdan dolma 
B -Kırma 
C - Nişan ve saire tüfeklo 

28 
18 

4 

üstünde bekleyen malların ithali için 
O vizeyapmağa ba§ladı. Beyannamele-

12 rin benÜz ıonu abnmadığı için bu 
O ithal müsaadesi kontenjan listedeki 

miktara mahsup edilmek üzere ida
reten yapdmakta idi 

637 Mem!Cı fişekler 
A - Tahanca için 
B - Av tüfekleri için 
C - Niş2.'l1 tüfekleri için 

638 Fişek kovanı 
A - Av tüfekleri için 
B - Tabanca için 

Giı"emez 

12 261 
Gireınez 

o o 
Giremez 

Öğle tatilinde komisyoncular 
birliği heyeti Maliye müfettişlerini 
ziyaret ederek uzun müddet görüttü 
ler. 

Komisyoncular bahren gelen r,39 Av mühimmatı aksamı 

A-Saçma 
B -Kurşun 
C - Palruıturpa (her nevi) 

640 Esliha ve mühimmatı ha.ı:biye 

Giremez 
Giremez 

o 

malları çekmeğe bathurııılardı. Bu 
bahren selen mallar kontenjan liste-

0 ye tabi olsun olmasın çekilebiliyor
du. 

641 Torpille r, bomb' '~r ve sair tahrip a.lit ve mevadı 
İhtar : madenden o.lmıyan esliha kundaklar aynca geldiği 
taktirde mamul <>lduklan mevada göre resme tabidir 

Mevadı infilakıye 

64 2 Barut 
A - Kara av barutu 

Komisyonculardan karne! 
Bu eonada gümrük ve Maliye 

müfettiıleri beyannamesi vize edilen 
komisyoncuların ehliyetlerini ve kar 
ne sahibi olup olmadıklarını tetkike 
baıladılar. Her komisyoncu beyanna 
mesini vize ettirclikted sonra heyeti 
teftiıiyeye müracaat ediyor ve kar-B - Dumansız av barut\ 

C - Taş barutu ..!500 ' ne.ini göıtererek beyannameye 
643 Dinamit v.s. mevadı infilakiye 

A-Dinamit 
''Görülmüttür" teklinde kaydettiri-

17 SOO 20000 yordu. Komiıyonculukla alil.kası ol
B - Amonyak esaslı mevadı 

C - Klarat eaulı mevadı 
644 Lağım fitilleri 
645 Kapsüller 

A - Maden ıpatlamağa ve şlmendifu iaaretine mahıua 
B - Fişek ve tabanca kao>sülleri 

646 Elabı nariye 
~4 7 Kibrit ve kav 

!\. - Mumlu kibrit 
B - Sair kibrider ve kn 

Makineler 
648 Buhar kazanları 

A Borulu, nim bonılu, sair tertibatlı 
B - SaiTJeri, kalorifer kazanları 

649 Her nevi b.ıvvetle müteharrik makineler 
A Lokomotif 
1 - Tenderli 
2 - Tendersiz 
3 - T ender ve aksamı 
B - Lokomobil, lokomativ ve aksamı 
C - Yol silindiri 
D - Sabit ve nim sabit buhar makineleı 

650 Traktörler 
G51 Elektrikten mada kuvveti emüteharrik motörler: 

A - Sıkleti 50 kiloya kadar 
B - 100 kiloya kadar 

Giremez 
Giremez 
14-0 6820 

1445 548 
207 536 

8 1544 
Giremez 
Giremez 
Giremez 

89 262203 
17426 2339 

74200 148400 
11834 16665 

Giremez 
' 403 932 

Giremez 
Giremez 

1500 3350 

85 
35 

44 
13 

C - Tamamınm sıkleti yüz kilo ve ondan ziyade beşyliz 
kiloya kadar 961 2492 
D - Tamamının sıkleti beşyüz kilo ve ondan ziyade bin 
beşyüz kiloya kadar 1797 8665 
H - Tamamının sıkleti bin beşyüz kilo ve ondan ziyade 
beşbin kiloya kadar 19857 
V - Tamamının ~ıkleti beşbin kilo ve ~n yukarı O 

aSZ Elektrik motörleri (Elektro motör) Dinamo (Alternatif, 
kontinü Transformatör, komitatör, rezistans, bobin, ma
.1yeto, buji, konvertisör, distribütör, vantilatör aspiratör 
ve mümasilleri (kurulmuş veya kurulmamış): 
A - Tamamının sıkleti on kiloya kadar 1067 

13039 
42134 

2812 
B - Tamamının sıkleti on kilo ve ondan yukarı elli 
kiloya kadar 1668 16071 
C - Tamamının sıkleti elli kilo ve ondan yukarı bin 
kiloya kadar. 16745 15790 
D - Tamamının s ıkleti bin kilo ve ondan iki ıbin kiloya . . ·- 1816 11342 

mayan eşhasm beyannamelerinin 
tas tik edilmemesi takarrür ehnittir. 

Diğer taraftan yeni mal getiren
ler beyannamelerini tescile devam 
etmekte idiler. Yapdan tetkikata gö 
re timdi beyannamesi tescil ettirilen 
bu Cfya:rr ancak gelecek ıene içinde 
nep-edilecek kontenjan listelere da-
hı1 ettirerek çekmek kabil olacaktır. 
Çünkü yeni karanıamenin netrin
den CVYel getirilen ve beyannamesi 
muntazaman takip edildiği için kon 
tenjan listeye dahil olacak olan mal-
lar ilk kontenjan listeyi dolduracak 
kadar, batta daha fazladır. 

ihtikar flar mı? 
Maliye heyeti teftiıiye reiıi Adil 

Bey dün eene vaziyeti yakından ta
kip etmİftir. Adil Bey dün Ankara
ya gidecek iken son vaziyet Üzerine 
bu seyahatini bugüne tehir etmİ§tir. 

lstanbul Ticaret müdürlüğü yeni 
kararnamenin merkezi sıkletinin ken 
eli mıntakası dabilinde olma11 dola
y11ile bu husuıta tetkikat yapmağa 
beılamııtır. 

Müdiriyet bilhassa yeni kararna
menin ve listenin tesirlerini ve ibti
ürm mevcut olup olmadığm.ı tetki
ke batleımıtn-. Bu tetkikatın netice
sinin hür'atle alınıp vekalete bildi
rilmesine çalışılmaktadır. 

Adanada ihtikar 
ADANA, 22 - ithalatın 

tahdidi kanunu üzerine burada 
da bir kaç günden beri ihtikar 
batlamıştı. Bugün Adana bele
diyesi ihtikara karşı şiddetli 
tedbirler almış ve şeker gibi ha 
vayici zaruriyeyi muayyen fiat 
tan fazla satanları tecziyeye k;o 
--- -- ------i ... t.!-

J:sutçe 
Hazırlanırken 

(Başı birinci sahifede) 
Yeni bütç.e 

186 milyon lira olan 931 
bütçeaine nispetle 932 bütçesi
nin büyük bir noksan ile tan
zimi aykm bir ihtimal değil
dir • 

Bazı millet vekilleri yeni 
bütçenin 150, hatta 140 mil
yon lira olarak teabitine taraf
tardırlar. Varidat bütçesinin 
tenzili karşısında masraf bütçe 
sinin tanzimi oldukça müş
kül bir ameliye olmakla bera
ber, hükil.met ve bütçe encüme 
ni bu imkanı müştereken ta
harri edecekler ve her halde 
bir çare bulacaklardır. 

Çareler 
Bu vaziyet karşısında: 
1 - Devlet teşkilatında tev 

bitleri suretile idaresi müm
kün görülen bazı teşekküller 
birleş tiriieceklerdir. 

Mübayaat ile uğraşan komis 
yon ve daireler bu cümleden. 
dir • 

2 - inhisar idarelerinin 
masraflan asgari dereceye in
dirilecek, bunların temin ettik 
leri umumi varidabn pek azı 
masrafa, çoğu devlete gitmeai 
esası temin olunacaktır. 

3 - Düvunu umumive büt
lçesine Osmanlı borçla,ma kar
şılrk olarak konan mebaliğin 
yeni bir anlaşmaya istinaden 
kat'i ihtimali kuvvetlidir. 

4 - Bütceleri kabarık da
irelerin bu bütçelerinde tenzil 
çareleri aranacaktır. • 

Mukaveleye bağlı tediyat 
için bazı tediye usulleri ve ya
hut tediyat taksitlerinin çoğal 
blması imkanları taharri oluna 
caktır. 
Barem tadil edilece~ mi? 

5 - Barem ve tekaüt kanu 
nunun tadili için bir cereyan 
varsa da henüz bir karar veril
miş değildir. Maamafih lsa 
Galip Beyin fırka gurupunda
ki teklifi veçhile devlet kad
rosunda en yüksek maa~m 350 
lira olarak tesbiti gibi bir nok
tai nazar taraftar kazanmakta 
dır • 

Başvekilin i:ıalıatı 
Başvekil İsmet Paşa, Şükrü 

Kaya Beyin tetkik seyahatin
den avdetinden sonra Millet 
Meclisinde beyanatta buluna
cak. h;;kumetin muhtelif mem 

BulıranLı 
Günlerde 

(Başı 1 inci sahifede) 
delerin ilavesini teklif etmek
tedir. Ezcümle umum muame
latta istimal edilen ve ikişer 
kuruşluk damga resmine tabi 
olan ve mikdarı milyonlar teş
kil eden bazı nevi evraka birer 
ikişer kuruş daha zammını, bil 
hassa ilanata ait ahkimm ka
nuni hükümlerle teyidini, ecne 
bi memleketlerden gelen ilan
ların ve emsali mecmuaların 
gümrükten ihracında damga
landırrlmsı teklif edilmektedir. 

Bundan maada, raporda, 
piyango isabet eden - yani 
para alan - tayyare biletlerin
den de yüzde bir nisbetinde bir 
damga resmi alınması mütale
ası ortaya atılmaktadır. 

Cevdet B. bu dikkate tayan 
tetkik raporunda senede, yıl 
başında çekilen fevkalade pi
yango da dahil olduğu halde, 
9 milyon küsur lira raddesinde 
birtediyat yapıldığını nazandik 
kate alarak bundan yüzde bir 
niabetinde alınacak damga res
minin senevi 100 bin lira rad
desinde olduğunu ileri sürmek 
tedir. 

Alakadarlann fikrine göre 
piyango isabet eden biletler
den alınııcak bu cüz'i mikdar, 
adeta bir makbuz resmidir ki 
hazineye bilamasraf mal ola-
cak ve tayyare cemiyetinin 
menfaatine de hiç bir nakisa 
vermiyecektir. 

Çünkü ikramiye kazanan 
bir adam ufak bir meblağ mu
kabilinde binlerce liraya bir an 
da sahip olduğu halde hazine
ye kazanç namile hiç bir vergi 
ödememektedir. Halbuki, di
ğer taraftan malen bedenen ça 
lrşanlar muayyen mikdarda ka. 
zanç ve sair vergiler vermekte
dirler • 

leket işleri hakkıoıla aldığı ve 
alacağı tedbirleri ve kararlan 
izah edecektir. 

Bu beyanatm kanunuevve
lin onuna doğru yapılacağı an
laıdmaktadır. Meclisin! kinu
nuevveli.n on beşinden evvel 
kış tatiline karar vermesi ihti
mali yoktur. 

Meclisin kış tatili 
Hatta Meclisin kıt tatili 

karannı bu içtimada tatbik et
memesi için de bir cereyan 
mevcuttur. Hükumet bu cere-

Yatan 
Dolan 

(Başı 1 inci sahifede) 
den Romanya vapuruna bindi
rilmittir. 

Vapur lstanbuldan geçerken 
gemiye giden 10 polis Canikya 
nm boğazına sanlmışlar ve dö
ve döve öldürmüşlerdir. Gemi 
süvarisi Romanya komıolosu
nun müdahalesini talep etmiş
tir."' 

Türkiye ve türklük hakkın
da aleyhtar neşriyatta bulun
mağı kendine meslek edinen 
bu müfteri gazetenin netriyatı 
tekzibe bile değmez. Çünkü 
baştan başa yalan ve hezeyan
dır. Hatta biz sütunlarımızda 
bile bu müfteri ve düşman ga

zetenin hezeyanlarmı naklet
mezdik. Ancak bunu naklet
mekteki maksadımız daha zi
yade Romanya başkonsolosu
nun aşağıya dercettiğimiz be
yanatını tavzihti. 

Romanya Başkonııolosu M. 
Sonesko bu neşriyat haklcmda 
demiştir ki: 
"- Hidiseni.n cereyan etti

ği günlerde vazife batında de
ğildim. Fakat vak'adan bir iki 
gün sonra latanbula avdet et

tiğim zaman mesele ile alaka
dar oldum ve her ıeyi öğren
dim. Hadise cereyan ettiği es
nada tesadüfen, bir memunı
muz vapurda bulunmuştur. 

Hırant Canikyan, kendisini 
her zaman takip etmek sureti
le vazifesini yapmış olan Türk 

polisini karşısında görünce 
kurtulmak çaresi olmadığllll 
anlıyarak hastalık bahaneaile 
vapurun helasına giderek bel 
kayııile kendiaini umışbr. Hi 
disenin bu ıekilde cereyan et

tiğini vapurda bulunanlann 
hepsi görmüştür. (Joumal de 
Geneve) in bu yal- neden yu 
ılığım anlıyamıyorum." 

-

Kemalettin Sami Paşa 
Berliu sefirimiz Kemalettin 

Sami Paıa Ankaraya gitmiştir. 

yana her halde taraftardır. Zi
ra meclisin münakit bulunma
sı hükfunetin fevkalade ve müs 
tacel vaziyetler karşısında ala
cağı tedbirlerde Millet Mecli
sinden tasvip kararı alabilme· 
sinde yardımı olacaktır • 

Teslihat 
Mütarekesi 
Hükumetimizin Cemi

yeti akvama 
gönderdiği cevap 

ANKARA, 22 A.A. - Hariciye 
V ekaletimiz tarafından te.lilıat mü
tarekesi hakkında Cemiyeti Akvam 
katibi umumiliğine gönderilen eeva· 
bm metni aşağıdadır: 

Efendim, 
2 Teırinievvel 1931 tarihli mek

tubunuzun muhteviyatına Ankaraya 
avdetimde muttali oldum. Bu mel<
tubunuzla, teolibat mütarekesine 
dair 12 inci heyeti umumiye tarafın. 
~ kabul olunan karar ile rapora 
göndermek lôtfünde bulunarak hü
klimetimin teılihat mütarekesini yu 
karıda zikrolunan karar ve rapor 
mealince kab:ıle amade olup elmadı
imı 1 le!rinisanideo evvel ıize bil
dirmemi istiyorsunuz. 

Sulh davıuına olan merbutiycti· 
nin bir çok delillerini gösteren Cum 
huriyet bükilmeti teslibat rekabeti
ne asli girişmemiştir. Türkiye hü· 
tün komıulariyle dostluk ve iyi kom 
tuluk münasebetlerinde bulunduğun 
dan ve Yunanistan ve Rusya ile de 
deniz teslibatı hakkında itilafname
ler aktedıniş olduğundan Milli müda 
faa bütçesinden büyük tenzilat yap
mrttır. Şimdi tatbik ebnekte olduğu 
askeri program müdafaa ihtiyaçları
nnı asgarisine tekabül etmektedir. 
Siliihlerinin umumiyetle ve bu bu
ıuıta bala mevcut olan program ha
ricinde kat'iyyen tezyidini derpi§ et· 
memektedir. Şu çok mübim hususu 
da kaydetmeliyim ki askeri hazırlık 
lannda kendi.ine ihtiyariyle hudut 
koyan Türkiye, bazırlıklarmı bitir
mİ§ ve unn senelere kafi levazun 
utoldarma ft harp aanayiine malik 
bulunan devletler arasında değildir. 
Türkiye, ihzari terki teslihat komiı 
yonunda murahaslarımn ötedenberi 
müdafaa ettikleri prensiplere tevfi
kan teslihatm tedrici surette tenzi
line hararetle taraftar olmu,tur. Is. 
tiıari bir surette iştirak ettiğimiz 
heyeti umumiye 3 üncü komisyonu
nun soniçtimaında murahhasmıız teı 
lihat mütarekesi baklanda hükôme
timiz noktai nazarını izah etmek ve
silesini buldu. Maamafih müzakera
ta meTZUbahs teklife ait araya mu
sant üzere iştirak etmemis olan Tür 
kiye'nin gerek mezlnir teklifin hulru 
ki mahiyeti, gerekse bu teklife atfo. 
lıınabileeek vuı'at ve şümul hakkın· 
da teneYYÜre ihtiyacı vardır. 

Teşkilab esasiye kanunumuza 
ıröre B. M. Medisi memleketin mÜ· 
dafaaoına tabsiı olunan kuvvetleri 
alil.kadar eden her hususta karar ve· 
rehilecek yegane mercidir. Binaena. 
leyh beynelmilel bir mukaveleyi i
cabında tetkik ve kabul etmek ona 
ait olduğundan mezkur kuvvetlere 
dair her hangi bir taahhüdün b..rveç 
hi -in onun tasdikine iktiran et
mesi liizondır. 

Halbuki 1 Teşrinisanide toplanan 
B. M. Meclisinin revini almadan tes. 
lihat mütarekesi hakkında Cemiveti 
Akvam heyeti umumiyesince teklif 
edilen şekilde bir karar vermek Cum 
huriyet hükiiıneti i~in İmkansızdır. 
Lôtfen bendenize isalini rica ettiğim 
malômatı alır almaz bükômetimi ha 
berdar ctmeğe rnüsarat eylemekli· 
ğim tabiidir. Hükiimetim'de kaniim 
ki bu malumatı B. M. Meclisinin 
takdir ve tasvibine arzedecektir. 
Hünnetlerimin kabulünü rica ede. 
rim. 

Saç lavha ithali 
ANKARA, 22 (Telefonla) 

- Memleket iktısadiyatmı ko 
ruma kararnamesi ile birlikte 
gümrüklere tebliğ edilen kon· 
tenjan listesinde soba ve soba 
borusu imalinde kullanılan 
saç lavhalar maddesinin ithal 
miktarlan srralarmm değişmiş 
olmasından mütevellit bir yan 
bşlık olmuştu. Bu hata yüzün 
den müşkülata düşen tüccar 
tashihini · temenni maksadile 
iki arkadaşlarım Ankaraya 
göndermişler ve buraya gelen 
ler alakadar makamlarla görü
terek hatanın tashi-hini temin 
etmişlerdir • 

Pera takımı İzmır spor 
takımını mağ;U.p etti 

1ZM1R, 22 A.A.) - Şeh
rimizde bulunan Pera takımı 
bugün ikinci müsabakasını İz
mir spor takımile yaptı. 

Birinci haftayım ilk 20 da
kika Peraldarın hakimiyeti al
tında geçti. 23 üncü dakikada 
İzmir spor kalecisinin yanlış 
çıkışı yüzünden Perahlar ilk 
gollerini yaptılar. Bundan son 
ra İzmir ıpor açıldı. Pera ka
lesine tehlikeli akmlar yaptı i 
ile de gol çıkaramadı 

İkinci haftayrmda rüzgar 
Peralılarm lehine idi 

lzmir sporluların akınları 
heder oluyor ve sayı çıkmıyor 
du. Oyunun hitamına on daki 
ka kala Perahlar ikinci golleri 
ni de yaptılar. İzmir sporlu
lar çok çalıştılarsa da Peralıla 
rın pen albdan üçüncü ve bixaz 
sonra dördüncü gollerini yap
malarına mani olamadı . 

Oyun da 4-0 Peralılann ga 
libiyeti ile hitam buldu. 
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1, OUA• AULAGNIER. ASNll!Rl!S • PARIS IP'RANCEI 

Eczane ve Ecza Depolarile 

Koyun sahiplerine 
Koyun ve keçile
rin kele!: ek has· 
tabğı için hükll· 
met tarafından 
imal ettiraen Dis
tofajin hayvan sa· 
hiplerine, e c z ı: 
depolanna ve ec
zanelere ucuz ola
rak satılmaktacbr. 
On koyun ıçın 
beher kutı.ısu 75 

_...., kuru,tur. Hastabk 
mevsimi dolayısile seri ıurette tedarik için c!oğrudan doğruya 

Selimiyede Yüksek Baytar mektebinde 
D:stofaj:n imalithanesine müracaat edilmesi. 

Galatasaray lisesi 
müdürlügünden: 

1 - 1931-1932 ders yılına ait 
ikinci taksit tedris ücretlerinin 
tahsiline ikinci teşrinin 23 üncü 
pazartesi gününden itibaren baş
lanacak ve muamele Birinci Ka
nunun ilk haftas; nihayetine ka
dar devam edecektir. 

2 - Talebei asliye meyanında mukayyet olmalan hase· 
bile kanuni tenzillttan bir.nci taksitte istifade etmiı olanlar 
tenzi'ibn müstenidab olan resmi veıaiki her takıitte ibraza 
mecburdurlar. 

3 - Talebei asliyeden yüzde 
yjrmi tenzilata tabi olanlarla kar
deş olarak devam etmelerinden 
dolayı kardeş tenzilatından istifa
de edenler ikinci taksit ücretlerini 
tayin ve temdit edilen müddet zar
fında vermiyecek olurlarsa yerle
rine pansiyon talebeden bu mahi
vette olanların nakli suretile tale-.. 
bei asliye adetlerinin doldurula-
cağı ve kendilerinin kanuni tenzi
lattan müstefit olmıyan pansiyo
ner talebe meyanına alınacağı ilan 
olunur. (3904) 

Diyarıbekir Birinci Umumi müfet
tişlik Alım Komisyonu riyasetinden: 

Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlik emrindeki otomo
biller için 400 ila 600 teneke kız mMka benzin 306 teneke vakom 
yağı ve 15 kiloluk 30 teneke en iyi cinsten gaz >kapalı zarf usu
lile mübayaa edileceğinden itaya talip olanların kıymeti mu
hammenesinin yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatı muvakka
te ve ihaleyi müteakıp teminatı muvakkatenin yüzde 15 e iblağı 
ruretile yüzde 15 teminatı kat'iye vereceklerdir. Münakasaya 
iştirak edeceklerin yevmi ihale -0lan 30 kanunuevvel 931 tarihin 
de saat 10 da Diyarbekirde Birinci Umumi Müfettişlikte Alını 
komisyonu riyasetine ve şeraiti münakasayı anlamak üzere de 
gene Umumi Müfettişlik Levazım Memurluğuna müracaat et 
mele.-i ilan olunur. (3738) 

HEREKE MENSUCAT F ABRIKALARI 

Toptan Satış Mağazası 
Her cinsten erkek kostümlükler ve paltoluklar 

Vlektepler ve müessesat için sureti mahsusada ihzar olunmuş kumaşlar 
Telgraf adresi: İstanbul Hereke Tel. 21639 

Darülaceze 
ğünden: 

müdürlü-

Müessese için iktiza eden 4550 metro amerikan kari yerli 
bezin kapalı zaııf usulile münaıkasası 7 Kanunuevvel 931 Pazar
tesi günü saat 14 te ve 1200 kilo birinci nevi Adana pamuğunun 
da yine kapalı zarf usulile m~sı yevmi mezkfirda saat 
14 buçukta icra edile<:.ektir. Taliplerin teminat akçelerile mü
racaatları. (3814). ı 
~~~~~~~~~~~~~~~-! 

EınniJet isleri ~nıunı Mü~ürlü~üo~en: 
Vilayetler zabıta memurları için 

imal ettirilecek olan asgari 4837 
azami 5437 takım maa şapka elbi
se ve asgari 3509 azami 4109 adet! 
kaput kapalı zarf usulile 21 teşrin 
sani 931 tarihinden itibaren mü
nakasaya konmuşturw İhalesi 12 k. 
evvel 931 re müsadif cumartesi 
günü saat 14de Ankarada Müdü

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMİ 

Baktuiyoloji Ll.boratuvarı 
Umum lıan tahlilStı. Frenııi nok· 

tai nazarından (Waııecrman temnü
lü lıan küreyvatı .ayılmaeı, tifo Ye 

sıtma teşhisi, idrar, balgam, caraha· 
ti, kazurat ve su talilAtı, Ültra mik 
roskopu, hueuel aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikda.rmm tahlili ve ka 
nın sedimaitation sür'ati, Divanyo 
Ju, Sultan Mabmut türbcııi 189. Te· 
lefon 20931. 

SEYRİSEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü ba· 

tı B. 23112. Şube A. Sirkeci Mühür. 

dar zade ban 2. 2740. 

TRABZON POST ASI 
(CÜMHURlYET) vapuru 

23 Teşrinsani Pazartesi 
17 de Sil'keci Rrhtmım
dan hareketle Zonguldak 
İnebolu, Ayan<:rk, Sam
sım, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Trabzon, Rize, 
Mapawiye gidecektir. Dö 
nüşte, Zonguldaık yoktur. 
Of, Smnene, Göreleyede 
uğrayacaktır. 

PİRE-İSKENDERİYE 
POSTASI 

(lZMlR) 24 Teşrinsani Sa
h 10 da Galata Rrhtı-
mm dan. 

riyeti Umumiyede müteşekkil ko- 1~ 
misyon?a .icra edilecektir: Müna.: JAJ!JWı 
kasaya ıştırak edecekler ıhale gu i 
nü ve saatinden evvel eşkali ka- Inebolu postası 
nuniye dahilinden teklifname ve Anadolu 
teminatlarını komisyona tevdi ede 
cektir. Açılacak teklifqaınelerde 
haddi layik olduğuna komisyon
ca kanaat hasıl olursa en müsait 
fiat teklif edenin uhdesine ihale 
si icra ve aksi takdirde pazarlık 
suretile yaptırılacakhr. Talipler 
şartname ve nümuneleri görmek 
ve fazla malumat almak üzere her ı 
gün Müdüriyeti Umumiyedeki 
Komisyon ile Istanbul Polis müdi
riyetine müracaat edebilirler. 

( 4011 ) 

C·c·ı 1 ı. 
Faruki İtriyat fabrikasrnın ilk defa üçüncü 
yerli mallar sergisinde teşhir ettiği 

C İ C İ ! isimli yeni esans, pudra, du
dak boyası, yağsız krem ve losyonlar Avnı 

vapuru Salı 
24 T. sani 

günü akşamı Sil'keci Rıh
tımından hareketle (Ereğli, 
Zonguldak, Bartin, İnebolu, 
Evrenye ve İlişe) iskeleleri 
ne azimet edecektir. 

O'KKlT• Bu posta her hafta salı gün 1 ' leri icra olu-
nacaktır. 

KARADENİZ 
POSTASI 

Erzurum 
vapuru 25 T. sani 

Çarşamba 
günü akşamı Sirkeciden 
hareketle (Zonguldak, ine 
bolu, Samsun, Ordu, Kire
son, Trabzon, Siirmene ve 
Rizeye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sir
keci Yelkenci hanındaki 
acenteliğine müracaat. 

Tel 21515 paaan gel.,nlerden daha ala <>lduğu için ıpek ziyade rağbet kazanmıştır. 1 

Faruki'nin meşhur ve emsalsiz limon çiçeği kolonyasını ı=-----------.: 
şimdiye kadar hiç kullanmamış İseniz bir tecrübe ediniz, DEVREDİLECEK İHTİRA 

Deposu: Sultanhaınam No, 11 BERATI 

I'1afia Vekaleti Adana Yedinci 
Daire Su işleri müdürlüğünden: 

Ceyhan kasabası civarında mevcut mehmuzlann tami'!'atile 
ilaveten yapılacaık üç adet mehmuzun bedeli ıkeşfi olan 10530 
lira mukabilinde ve kapalı zarf usulile münakasaya çikarılmış 
ve 931 senesi kanunuevvelinin ikinci çarşamba günü zevali saat 
on beşte ihalesi mukarrer bulunmuş olduğundan taliplerin 
yüzde yedi buçuk teminat ve sair vesaiki havi kapalı zarfların 
ihaleden bir saat evvel hükumet dairesinde müteşeıkkil komis
:yonu mahsusuna tevdi etmeleri ve keşifname ve fenni evrakını 
görmek istiyenlerin Su İşleri dairesine müracaatları ilan olu
nur. (3851). 

Çankırı Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

"Elektrikle taharriyat ve keşfi· 
yatı arziyede bulunmak usulü"hak
kmda olan bir ihtira beratı talebi i
çin İstanbul Vilayeti celiluine 13 
Kanu.nevel 1928 tarihinde takdim o
lun1'p 32366 numara ile mükayyet 
müracaat üzerindeki hukuk bu kere 
ferağ veyahut i<:a.ra verileceğinden 
mezkur ihtirayı satın almak veya
hut isticar etmek arzusunda bulu
nan zevatın İstanbul Bahçekapı Taş 
Han No 43-48 de mukim vekili H. 
W. İSTOK Efendiye müraaatları. 

Vapur Mücehhi~i NAİM BEY 
İstanbul-İzmir veİzmir-İstanbul ara 
smda muntazam seri haftalık poııta. 

Adnan lüks vapuru 26 Teşrini
sani perşembe günü saat 17 de Ga· 
lata rıhtımından hareketle 1 inci 2 
inci sınıf ve yataklı üçüncü sınıf 
yolcuları kabul ederek doğru İzmi-

Vilayet hayvanatı bakariyesinin rslahı için Balya havalisin- re hareket edecektir. 
de yetiştirilen boz ır>k hayvanat arasından 70 reis boğa mübayaa Seyahat müddeti 20 saattir. Büyük 
edilecektir. İhale 931 senesi kanunusaninin 21 inci günü Çankı- otellerdeki her türlü esbabı i1'tira-

d · ' " · d · ed'l k · Ş · · 1 k · , ı hat mevcuttur. rı aunı encumenın e ıcra ı ece tır. eraıtı an aına ısteyen. 
1 · B B l k · İ b 1 B "d' . 1 . Tafsilat için Galata Site Fra1111cz 
erın ursa, a ı esır "te stan u aytar mu ırıyet erme veya j No. 13 de kain Şarl Şuma ae<0ntası-

tahriren Çankırı müdiriyetinc müracaatları ilan olıuıur. (3965) na mür•caat. Tel. B. o. 1041. 

, 

MİS 
Fabrikası bir çok sergıleıden madalya kazanmı,tır. 
Kolonyalan: Mevcut kolonyı.larm mükemmelidir. 
Pudralan: Yüze taravet verir, gençlik temin eder. 
Kremleri: Yüz ve ellcrdeki çatlakları geçirir. 
Sabunlan: Ea mükemmtl ıtrl sabunlardır. 
Esansları: Çiçek bahçelerini temsil eder. 
Nuruoımaniye'de Şiracı Ali Sinan karşısında No. 48 • 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

'"--------------------------------------------515 kalem ilaç ve tıbbi malzemenin kapalı zarlla münakasası 
9 birinci kanun 931 çarşamba günü eaat 14 te idaıre merkezinıl1 

yapılacaktır, TafsilAt Ankara ve Haydarpap veznesinde beŞcl 
liraya satılmat>ka olan şartnamelerde ıyazılıdır. (3909l 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Sabhk otomobiller 

•Vesaiti naıkliye l'esıınindenborçlu2413'numaralı Fiyat mart• 
lı Mehmet EEfendiye ait ma'b<:uz otomobil borcun ödenmeıne
sinden 26 ikinci teşrin perşembe güıtıü sa.at 14 te Bakır'köyünd1 

Sakızağacmda Miltiyadi gazinosu önünde bilmüzayede satıl 
cağı ilan olunll'I'. 
* 808 numaralı otonıOOil sahibi Feri.dun Beyin vesaiti nakli 

ye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alman Fiya 
.narkalı otomobili borcun ödenmemesinden 28 ikinci teşrin cır 
martesi günü Sandal bedesteninde bilmüzayede satılacağı il' 
olunur. 

* Ekrem Beyin vesaiti na'kliye resminden olan borcun<laJI 
dolayı mah<:uz Buik maxıkalı cıt>omObili borCllll ödenmemesinde~ 
29 ikinci teşrin pazar günü Sandal bedesteninde bilmüzayed1 

satılacağı ilan olun\!!'. ( 4019) 

Maili inhidam mebani enkazından olup alakadarlaırının ına 

etmemeleri ve izalei mahzur edildikten sonra mahallerin 
müzayedeten furuhta talip bulunmamaları ve eshabmca enka 
.hini tesellüme değin mahallen muhafazalarma imkan müsait -01· 
mamaları cihetile muhafaza (ziyama mey<lan verilmemek) ga· 
yesile bilmecburiye Doğancılardaki daire ve nezafet ahırları 
·bahçesine nakil ve istif edilen Beyleıtıeyinde arabacılar sokağı~ 
da 18 numaralı ahşap yağhane ile İnadiyede Bandırmalı nanıi 
le maruf teık'ke anıkazı hedim ve nakliye mesarifi bedellerini~ 
tediye edilmemezliğinden dolayı teşrinisaninin 26 mcı perşeı:ıı· 
be günü saat 3 te Üsküdar Belediye binası dahilinde müzayede' 
ten fünıht edilerek esmanı baligasmdan masarifi ıbittefrik ira1 

kayıt ve fazla arttığı takdirde eshabı namına muhasebe vezne 
sine emanten yatırılacağından ankaz mübayaasına talip bultı 
nanların mahallinde görmek ve izahat almak için müzayede s~ 
atine kadar daire heyeti feııniyesine müracaat eylemeleri ila 
o~unur. ( 4020 

Behzat Beyin 11esaiti nakliye resminden olan borcundan d 
layı haciz altına alınan 3-684 numaralı otomobili borcun tesviyl 
edilmemesinden 3 birinci kanun perşembe günü saat 14 te Üsk 
darda Selimiyede Dıvardibinde bilmüzayede satılacağı il3Jl 
olunur. 

*Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz al 
tına alınan Sergiz :· Efendiye ait Leylant markalı kamyon bot• 
cun ödenmemesinden 25 ikinci teşrin çarşamba günü saat 11 dl 
Beşiktaşta Akaıretlerde Mehmet Efendinin garajında bilmüz3' 
yede satılacağı ilan olunur. 

* 1374 numaralı otomobil sahibi Hasan Lfıtfi Beyin vesaiti 
nakliye resminden olan borcunun tahsili için haciz altına alma~ 
Esekes marlkah otomobil bm·cun ödenmemesinden 30 ikinci tei 
rin pazMtesi günü Bebekte tramvay İ'Stasyonunda bilmüzayedl 
satılacağı ilan olunur. (4018~ 

Pangaltı civarında Kurtuluşta Cinderesinde Karlık namile 
maruf musluksuz borulardan akmaıkta bulunan her iki suyuıı 

I bittahlil içilmeğe ga}"I'i salih bulunduğu anlaşılmakla sıhhati ıı• 
ı mumiye namına halk tarafından içilmemesi ve diğer hususattB 
kullanılmamasr hususu iliin olunur. (4017) 

Adalar kazası mal müdürlüğünden: 
Müzayedesi evvelce ilan olunan Heybeliadada Manastır caC' 

desinde 43 numaralı msrf evin 29-11-931 pazar günü saat 12 btJ' 

· çukta satılacağı tavzihan ilan olunur. 

lstan bul Deniz Levazım · satınalma 
Komisyonundan: 

46322 iklo ekmek pazarlrkla ihalesi 26 ikinci teşrin 931 per· 
şembe günü saat 13 te. 

Deniz harp mektebi ve lise talebesi ve efradı için yukarıda 
mikdarı yazılı ekmeğin 19-11-931 perşembe günü saat 13,5 V 
icra kılınan açrk münakasasına hiç bir talip zuhur etmediğinde!l 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. Hizasındaki gün ve sil' 

attte pazarlrkla ihalesi icra olunacağından vennek istiyenlerW 
mezkQr tarihte Kasnnpaşada Deniz Levazımı Satın Alma Ko
misyonuna müracaatları. (3983) 

Istanbul Deniz. Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

500000 kilo ekmek: Kapalı zarfla münakasası: 1 S Birinciklİ' 
nun 931 salı günü saat 10,5 ta. 

Marmara Üssü Bahri ve Müstahkem Mevıki kumandanlığ1 

ihtiyacı olan yUkarıda mikdarı yazılı ekmeğin hizasındaki giiJI 
ve saatte münakasası icra olunacağından taliplerin münakas3 
gün ve saatinde muvakkat teminatlarile Kasımpaşada Satıt1 

Alma komisyonuna müracaatları. Arzu edenlere şartnamesiı i · 
her gün İzmitte Üssü Bahri kumandanlığı levazım mfuiiriyeti!l 
den veya Kasımpaşada Deniz levazımı Satın alma komisyonui1' 
dan tedarik edebilirler. (3976) 

MiLLiYET MATBAA.Si 


