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On birinci tertip tayyare piyangosunun 5 inci keşldesl bugUn saat birde DarUJfUnun 

konferans salonunda yapllacakt1r. Bu keşldenln en bUyUk ikramiyesi 50,000 liradır. 
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Tütün He 

2 inci ithalat kararnamesi . 
Yeni kontenjan listeleri 
l{ftnuousani, şubat ve mart aylarında 

f thaline müsaade edilen maddelerin 
isimleri ve kiloları 

- 6 ıncı sayfamızda -

r erkos kumpanyasından 
kurtulacakmıyız ? 

1932 senesi Kinunuevveli nihayetinde eceli mev'udu 
li hulQI edecek olan bir hasta 

\lıtı. ey.~ti \' ekile ahiren Terkos suyu- necektir. Binaenaleyh hükumetin ka. 
fıa Vlllubayaasına karar vermiş, Na. rarı mucibince Terkos suyunun mü -
.\lılta ek~Jeti hükümetin bu kararını bayaası için gelecek 1933 senesi ipti -
~İt'- ta ıkincj noteri vasıtasile Terkos dasına kadar beklenecektir. 'le tin· 1 ~itte ın stanbulda bulunan merke- Yeni belediye kanunu mucibince 
l~ ltı te~men tebliğ etmiştir. Mukave · imtiyazı hitam bulan su şirketi tesi-
lili llcıbince mübayaa kararının teb-1 . . . - -
a... tiden •t·b 1. k . k ı· b. satıle bırlıkte dogrudan dogruya bele-
-~Q ı ı aren er os şıı· ·c ı ır . . . .. . 
a... e su .. ·u · 1 t kt d d k dıyeye ıntıkal eder. Boyle olmasa hı· ·"Qe . ~ ış e me e evam e ece ·, . . . . . . . .. • 
>,111] llıhayctinde mübayaa muamelesi le Terkos suy~nu~ ışletıl~e~ının huku-
~·lc~aktır, Şayettebliğat s~ne ipti- ~etçe bele~ı.ye)~ devrı mukarrer ~ 
ltth da Yapılmamış..ı;;a tebliğinden dır. Onun ıçın nıhayet 1933 senesı 
~/l.ten bir sene geçmekle bera • iptidasınd~ İstanbul belediyesinin 
~ ~l.Ql'tıUbayaa muamele$inin kra - Terkos su işlerine vaı.'ıyet etmesi la-

&elecek senenin iptidası bekle • zım gelmektedir. 

• 

muhtaç görüyoruz. 

Piyasada ihtikar 
Var mı, yok mu? 

Hükumetçe ithalatın tahdidine ka· 
rar verildikten sonra bazı eşya fiat. 
lannda bir ihtikar hareketi başladı. 
Tabii bu hareket bilhassa tahdit lis
tesine dahil olan eşyada görülüyor. 
Bu ihtikar hareketine eanlı bir misal 
aranırsa betonarme demir fiatları 

gösterilebilir. Filhakika bundan üç 
dört ay evvel bu nevi demirlerin piya. 

Konuşuldu 

ra Ali çetesinin 
muba keme sine 
devam edilmiş 
ve müddei u
mumi Cemil B. 
sekiz mamb.:.t 
hakkında iddi .. 
aımı serdede
rek maznunlar
dan dördünün 
idamını istemiş
tir. Bu husus
taki tafsilatı 
üçiincü say-
famızda bulacaksınız. Resmimiz Kara Ali çetesini mahkeme huzu
runda gösteriyor. işaretli mamun Kara Alidir. 

ıymetli tayyareci Vecihi 
Beyin eni ro · eleri 

Kalamışta sivil bir tayyare mektebi 
kuracak, alh tayyare daha yapacak 
Bizzat yaptığı tayyaresile Ana

doluda iki muvaff akiyetli turne 
yaptıktan sonra şehrimize gelen 
kıymetli tayyarecilerimizden Ve
cihi B. yann Halk evinde umu
ma mahsus bir ko:ıf erans vere· 
cektir. 

Haber aldığımıza göre Vecihi 
B. in kış mevsimi faaliyetine da· 
ir bazı projeleri vardır. Söylen· 
diğine nazaran Vecihi B. Kala· 
mış koyunda sivil bir tayyare 
mektebi tesis etmek bir de han
gar inşa ettirmek fikrindedir. 

Bu mektep sivil pilot ve ma
kinist yetiştirecektir. Mektebi 
Vecihi B. bizzat kendisi idare 
edecek ve Avrupadan mütehas
sıs getirmeye lüzum görmediği 

Vecihi B. 

sadaki fiatı sekiz kuruşu geçmiyordu. ============= 
ıçın dersler de diğer kıymetli 

tayyarecilerimiz tarafından veri
lecektir. Tedrisat 5 - 6 ay devam 
edecektir. 

lngiliz lirasının düşmesi bunlar üze
rinde de tesirini göstermişti. Bu fi. 
atlar o vakit sekiz kuruştan altı ku -
ruşa kadar inmişti. 

Fakat vaktaki hükumet hariçten 
gelen bir kısım eşyanın, bu arada de
mire müteallik eşyanın da ithalatrm 
tahdit etti, derhal piyaı:-ada betonar
me demir fiatıarı yükselmiye başla -
dı. Şimdi bu fiat(ll - 12) kuruşa ka
dar çıkmıştır! 

Piyasada ihtikann mevcudiyetine 
bundan d:ıha kuvvetli bir delil aramı. 
ya hacet var mıdır? 

Halil Bey yeni tek
lifler hazırlıyor 

Ankara, 10 (Vakıt)- Halil B. 
(lzmir) teklifinin müstenidatı olan 
rakamları resmi statistiklerden 
aldığını söylüyor. Teklif encü
mendedir. Halil B. yeniden bazı 
maddeler üzerinde tetkikat yap
maktadır. Çimento, kiremit, ka
put bezi bunlar araaıodadır.. 

Milyoner kadınla 
izdivaç meselesi 
Rıza Tahsin B. , hakkında 
çıkarılan ıayiaJarı tekzip 

ediyor 

Rıza Tahsin B. 

l Ywa 3ü11cü iiyfada] 

Diğer taraftan Vecihi B. geçen 
sene inşa ettiği "Vecihi 14,, 
sisteminde beş posta tayyaresile 
6 kişilik büyük bir tayyare inşa 
etmek tasavvurundadır. 

ilk beş tayyare Ankara lstan· 
bul-Erzurum arasında yolcu ta
şıyacaktır. 

ilk beş tayyareden ikisi deniı 
tayyaresi olacaktır. 

Abbas Hilmi Paşa şeh
rimize hareket etti 

Ankara, 10 (Yakıt) - Sabık 

Hidiv Abbas Hilmi Paşa lstan· 
bula hareket etti. Müşarünileyh 

şerefine Hariciye vekilimiz bir 
ziyafet vermi§tir. 



TİCARET 
VE.İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
1-1a.rici Son Telgrallar 

Mecliste dünkü müzakereler Tasarruf 
Rusya ile harici ticaretimiz lktısat vekilile M. Esat B. Haftası ili 
Son zamanlarda İstanbul matbua~ ~9.9 3 Türk lirası. Toz §ekeri 10,135,5 d .. k 1 Meclis reisi ve ~e1' 

tır,ia Sovyet ittihadının Türkiye ile l.03~,629 Türk li~:18ı, . kesme şek~r arasın a muna aşa ar radyoda konfet80 
yapmış olduğu harici ticareti hakkın- 6,19'1,3, 770,781 Turk hrası, antrasıt 

da bazı nec:ırlyat Yuku bulmuştu. So\'· 3.442. fi6,6 8 Tiirk lirası, otomobil Jas- verecekler ,,uf 
yet fttihadrnın, Türkiye ticaret mü-' tiği 6,3~1 ad~t, 50, 6:i Tilr~ _lirası, Mahmut Esat B. tüıllnttn 10 kuruşa düştü- Ankara,10 (Vakıt)-.. Tasa~ 
messilJiğinden aldığımız hir tebliğde! muhtclıf makıneler 59,718 \'C ıhıh.. ğilnü söyledi, iktJS8t vekili bunlar JSkar., ve yerli mala haftası rnudde ,, 
bu münasebetle neşredilen i ... tntisfik Gene O) nr sene ıarfrnda S°'·yet it- A k d d at 211 

tadır'dedl'Mahmut Esat B.ln Cevabı•. Hayır'. n ara ra yosun a sad der"r rakamlarının doğru olmadığı bildi • tihndı Türkiyeden 10,194.2$.'1 Tlirk H· ... 
rll mekle beraber hnkik1 Yaziyet hak• rasr kıym<>tinde hakiki Türk ma 1 r sn. Ankara, ] O ( V AKI f ) - B. dan saat 21, 50 ye ka ar 1111 
k d ti 1 A t ·ı · t ı t lecek konferansların progt• m a şu ırıure e ma uma \erı ıyor: m a mış rr. M. Meclisi bugün reis vekili Ha-

" Bovyet ittihadı Türkiye He 929- ~atın alınan emtinnın e;:;aslt mıı.cl- san Beyin riyasetinde toplanmış-
30 senesi harici ticaretini iki memlc - deleri ~unlarChr: · 
ket nrasmd~ temmuz 927 tarihinde ak- İncir l.646 ton. :J21.~:>2 Türk Jira~ı. tır. Celsenin açılmasını müteakip 
tednmiş olan ticaret muahedesi l' n- iiıüm 901 ton, 187,0~2 Türk JirM'!, zey- iktısat vekili Mustafa Şeref Bey, 
atma tevfikan icra etmiştir. Tiu nıu- tin 6:i7 ton, l:il,8.:?;J 1'iirk lirn~ı. porta- söz alarak, tütünlerimizin satış 
ahedenJn c:ari olduğu 1 - tcrnmu7.- kal 16o;;n andık. M:i.63;> Tiirk lirası, fiatlarında görülen düşkünl\!k 
929 la 1 - temmuz - 930 tarihi ara • . u am :>i9 ton, 137.128 Türk liı-a!'ı, hakkında Mahmut Esat B. (izmir) 
srnda Sovyetler Tiirkiyeye 10,230,47i zcyt in ~ :ı.ğr 2.1S ton, 130 .. 327 Türk lira• tarafından sorulan suale cevap 
Tftrk Jinuıı ktymetinde muhtelif <'m · sı, pamuk :l,447 ton, 3,0 5,78:l Türk li- M f Ş f B 
tia satmıştır.,. rası, palamut 13,361 ton, 803,067 Türk vermiştir. usta a ere ey 

"Meıkftr sene zarfında So") et itti- ilrası, palamut hulflsa 1 2,12 ton, 1929-1939 senelerine ait vasati 
hadmm Tilrkiyeye sattığı emtianın 501,493 Türk lirası, yapağı 2;;2 ton, fiatlar hakkında izahat vermiş, 
.ulı maddeleri şunlardır: 222,269 Türk Jira ı. badem 2.i ton, bu seneki satışlarda tütün fiat-

Neft müstahsali\tı 73,509 on, 25,527 Türk lirası, ham deri 3.:ll ton. tarının izmirde 40-200, Manisada 
2,981,6« Türle lirası, lastik 505.651 ton 165,664 TUrk lirası, kösele :lO ton. 112 60·l80, Muğlada 60-200 kuruş 
88.'J.75.1 Türk lirası, muh~lif şişeler bin 587 ve ilah •. 

Vunanistanda iktısadi buhran 
gittikçe şiddetleniyor 

Atina, 10 (Hususi) - Yunanistan• 
da iktrsadt buhran şiddeUe hüküm sü 
rüyor.- Yunan m~bw an meclisi bu -
gül\!<U lçtimamda, drahminin kıyrne -
tini muhafaza için hükfı'metçe alınan 
ve alınacak olan zecri tedabirin mü. 
zakeresile meşgul olacaktır. 

Hükumet, müzakerenin fazla uza• 
blmaması fikrindedir. Zira meclis 
mUzakerab uzatırsa, Ye meb'uslnr 
Yunan düyunu umumiyesi aleyhinde 
L·'' nnatta. bulunurlal"Sa, hariçten bir 
j 'kraz temini için yakmda .Avrupa 
r eyahate çıkacak olan Yunanistan 
ı. nkast müdiirUnün teşebbü forinde 
muvaffak olnmıiması ihtimali kuvnt
lidir. Onun içindir ki hükumet, müna
kaşa.nm uzatılmama._cunı j50tfyor. Mu-
halefet fırkalanysa bu fikirde değil
dir. Gerek cilmhuriyet~i ve gerek 
kn.11~ olsun bütün muhalifler, 
tMe'IMI meb'usanda iktısadi Ye mali 
ıne.lelerin uzun uzadıya müzakere 
ve mtlnkaşa edilmesi ,.e millet ' 'ekil· 
lfttnln bu hususta fikir v emiitalea -
Jamn beyan etmeleri lazım geldiği 

mütaleasmdadır. Hatta teral&iper
ver fırka reisi J{afandaris. meclisteki 
münnkaşalara iştirak için bugünlerde 
.Minaya dönecektir. lHikümetle mu. 
halefet fırkaları arasındn, bir mese-
leden dolayı, bir ihtilaf çıkarsa M. 
Venizelosun meclisi feshederek yeni 
intihabat ili'ın eylemesi ihtimali pek 
kuvetlldir. 

Esa en l\f. Venizelos, Yun.ın mecli• 
.si açıldığı 1.aman, drahminin kıymeti
ni muhafaza husu unda meclisin ta -
"fili znmanmda almış oldufu tedbir • 
Jer bllit 1rnydü şart 1n5'·ip edilmemiş 
olcluğu takdirde mecJisi fesih ,.e ka. 
nunuevYelde yeni intihnhat yaptırmak 
nİ) etindeydi. 

Halbuki muhalifler, yeni intihabat 
yapıldığı takdirde kazanamıyacakla • 
nnr anladıklan cihetle, htikumetin 
tedbirlerini tenkit ve muahazeden ce-
kfnmişler, ve bu urctle meclisin feshi 
me elesinin önünü almışlardı. Binaen 
aleyh muhalifler, gene bu rne ele); 
kurcalıyorlarsa. mecli in feı:.hedilme

si ihtimali pek km·vetlidir. 

Rum mübadilleri memleketi
mize hangi şartlarla 

gelebilecekler? 
, Atina, 10 (Hususi) - Türkiyeye 

Bd ay mUddetle geya~t etmek iı;ti -
yen Runı mübadiller, Pire, Selanik. 
MldJlll, Gümülcinedeki konsolo ha -
nelerimize müracaat ederek Türkiye• 
:ye ne maksatla seyahat edeceklerine, 
·Tarkfyede akrabalan bulunup bulun -
madıfma, evvelce nerede oturdukJa
nna ve şimdi ikametgahları nerede 
bulunduğuna da.ir matbu be)nnna • 

Dllnkil Hava 
Dnn de hava güzelliğini mu

hafaza etmiştir. Kandilli rasat
hanesinin tesbit ettiğine göre 
dUn azami hararet derecesi 12 
urart 3 olmuştur. Bugün rüzgar 
lodostan mütevassıt sür'atte ese
cek bava kapalı olacaktır. Ra
sathane, havalardaki bu güzelli
ğin de•am etmiyeceğini ve yarın 
soğuklarm yeniden başlaması 
ihtimalinin çok kuvvetli olduğu· 
nu beyan etmektedir. 

lstanbuı terzileri 
Haber aldığımıza göre şehri

mizde bulunan terziler arasında 
yerli kumaşla elbise yapanlar ço. 
talmııtır. Ba21larmın müessesele· 
rine ecnebi kumaşı koymamıya 
karar verdikleri bile söylenmek
tedir. 

meleri doldurmrya mecburdurlar. 
Bu beyannameler, Ankara da Da. 

hiliye vekAletine gönderiJecck ve ora• 
dan cevap geldikten sonra Türkiye -
nin her taratma serbestçe seyahat e
debileceklerdir. l\lübadilJer aynı za • 
manda Türkiycde mal iadesi iddia. 
srnda buJunmıyacaklarınr ve gayrı 

menkul emlı'ik satın aJamıyacaklarını 
tahriren taahhüt edeceklerdir. 

Müvazenei ticariye 
nu buhranı iktisadi senelerinde bü· 

tün memleketlerin arzu ve endişeleri 
mfü•azenei ticariyelerini tevzin etmek
tir. ithalat l'e ihracat araı:;ındaki mü. 
vazenesizlik, iktisadi ve mali buhran -
Jnrın hudusuna sebep olur. Milli pa • 
ranın talihi miivazenej tlcariyeye bağ
lıdır. Binaenaleyh hali hazırda umu
miyetle halkımıza düşen vazife, yerli 
ve milli mallarımıza rağbet etmesidir. 
Bil ha sa alınacak malın matlup e\'. 
af ile mücehhez olduğuna knnaat 
hasıl olduktan sonra her halde yerli 
malını tercihen alması lazımdır. 

lmdi yerli çimento mevzuu bahso· 
Junca mütecanisiyeti ve muka\•emet 
kabiliyeti itibari1e hariçten ithal edi· 
len en mükemmel markalarla rekabet 
edebilecek derecededir. Şu halde inşa
at~rlarrmızrn münhasıran yerli çimen
toyu kullanmaları menafii umumiye 
namına milli bir vazife telakki etme· 
)eri icap etmektedir. 

arasında olduğunu SÖl(lemiştir. 
Vekil Bey, geçen senelere na. 
zaran fiatlarda üçte bir nisbe
tinde bir düşkünlük bulunduğu 
ve bunun dahili ve beynelmilel 
sebeplerden ileri geldiğini kay
detmiş ve suale mevzu teşkil 
eden 1 O kuruşa tütün satışı 

meselesinin ıskarta tiitünlere 
ait bulunduğunu ilave eylemiştir. 

TUtUn niçin ucuzluyor? 
Mustafa Şeref B., demiştirki: 

"Ttitün memleketlerin ticaret 
plinçolarında daima ehemmi
yetli bir yekun teşkil etmektedir. 
Bu itibarla tütnn istihsal etmi
yen memleketler, ticaret muva
zenelerini temin için bir taraftan 
ithalAtı tenkis edecek tedbirler 
alırken diğer taraftan da bizzat 
memleketleri dahilinde yetiştir
miye müncer olacak teşeb~ü
satta bulunuyorlar. Bütçe açık
lannı kapatmak için tütün istih. 
salatını inhisarla idare eden dev
letler satış fiatlarını yükseltmiş
ler, bandrol suretile idare eden
ler bandrollara zam yapmış, 
gümrük resimlerini arttırmışlar

dır. Biltiin bunlar istihlAkatta 
tenakusu ve binnetice fiat düş
kOnlüğilmil intaç eylemiştir. 

Flat dUşkUnlUIUnUn 
dahllt sebebi 

Vekil B., bu sebeplere inzi
mam eden umumi buhranın fü. 
tün fiatlannın sukutunda bir amil 
olduğunu ilave ettikten sonra 
fiat düşkllnlilğünUn dahili sebep
lerine temas etmiş, bütün tütün 
müstahsill~rinin ve tüccarlarının 
bir teşekkül halinde bulunmama
larından ve maliyet fiatlarında 
iktısadi icaplara uymamalarından 
neş 'et eylediğini işaret etmişrir. 

Maliye veklllnln sözlerl . 
Müteakiben maliye vekili Ab

dülhalik B. söz alarak asgari 
tütün sataş fiatının 40 kuruş ol
duğunu kayt ve inhisar idaresi 
tarafından yapılan mUbayaata 
ait rakamları lüıum görüldüğü 

takdirde zikre haıır bulunduğu· 
nu söylemiştir. 

Mahmut Esat bey kUrsUde 
Mahmut Esdt B. cevaptan son· 

ra kürsiye gelerek dedi ki : 
lktasat vekilinin uzun boylu 

izahatına teşekkür ederim, yal
nız iktısat vekili bey ilerde tat
bik edilecek tetbirler hakkında 

mülihazalarmı söylediler. Benim. 
ilişmek istediğim ııokta bugünkü 
tütün fiatları vaziyetidır. 

TUtUn 10 kuru,a 
Ben bizzat tütünün 10 kuru-

Mahmut Esat B. 
şa sahldığını gürdüm ve Alaşehre 
telgraf çekerek sordum, bana 
iskarta o\mıvan tütünlerden 16000 
kiloyu 10- 20 kuruşa sattıklarım 
bildirdiler. Tütünün on kuruşa 

satılması yalnız dahili bir mesele 
değil, harici cihetten de nazarı 
dikkate alınacak bir meseledir. 
Tütün diğer tiftçi mahsulü gibi 
değildir, tütün, pamuk gibi mü
him jstihsalatımız memleketin 
harici muvazenesini korur. 
Tedbir almamak doftru deftll 

Tütünün 01.kasrnı on kuruşa 
maletmek im1'an ve ihtimali 
yoktur. müstahsil on kuruşa satar
sa muhakkak lıırk kuruş zarar 
eder. dünya buhrana karşında 

hükumetin müşkül vaziyetini itiraf 
ediyorum, fakat buhran var diye 
tedabir alınmazsa doğru olmaz, 
her millet kendi vaziyetini ayrı 
ayrı nazarı dikkata almak sure
tile buhranın önüne geçilebilir. 
Dünya buhranının sebepleri iktısa
di, mali, içtimaidir. buhran yoluna 
girinceye kadar tütünün, incirin, 
pamuğun mukadderahnr bırak
mayız •. Tedbirler aJmak mecburi
yetineyiz. Bizim dünya buhra
nınını düzelmesini beklemek 
için zamanımız yoktur. Hükumet 
müdahale etmezse tüccarın mal 
lannı satmasına imkan görülemez. 

lktısat vekili cevak verdi : 
Mahmut Esat Bey meselenin 

ehemmiyetini ve mi1şkül olduğunu 
takdir ettiler. Hükümetin buna 
~are bulacağını söylediler ve tü
tünün on kuruşa satıldığına söy· 
lediler. Mahmut Esat B. yalnız 
Alaşehir vaziyeti üzerine mütalea 
yürüttüler ki, bu doğru değildir. 
Ben Masina, Muğla, Aydın tica
ret odalarına · telerafla sordum, 
cevaplarında tütünün elliyle yüz 
otuz arasında alduğunu bildir-

diler. . 
lskarta, hay1r ıskarta de§ll ! .. 

Mahmut Esat B. in beyanatı· 

nın on kuruşa istinat ettiği kısım 
ıskartadır. 

MahmutEsatB.- Hayır ıskarta 
değildir. 

Iktııat vekili devamla: 
Bu sözler memleket bilanço· 

sunu hercümerç edecektir. 
Bunu yapacak be" de§illm 

Mahmut Esat B. - Memleket 
blançosunu hercümerç edecek 
ben değilim ve bunu ben söyle
medim. 

lktısat vekili devamla: 

şudur: . git 
l O kanunuevvel cuınarte.sı . ıl 
M . . . M"ll" iktı• nü eclıs reısı ve ı ı 

111 
tasarruf ~emiyeti reis~. .~!,':ıH 
Paşa, 13 uncü pazar g~nu . ki' 
iktisat ve tasarruf cemıyetı ,..,11 
tibi umumisi ve Izmir rneb si 
Rahmi Bey, 14 ünce paıırte,.. 
günü iktisat vekili Mustafa jli
ref Bey, 15 inci ~ah günll A Bef• 
ye vekili Yusuf Kemal r,t'llf 
16 ıncı çarşamba günü 7~. müdafaa vekili Zekai Bey, 1 ,.. 
ci perşembe günü Dahiliye ~ 
kili Şükrü Kaya Bey taıa~er 
hakkında konferans verecek 
dir. ~ 

ııırır1111111 ııııııııııııııııııııınıııııı111111ııııııııııu1111ıııııııııııuı~.-
T elgrat haberlerlmlzln , 

d•. 
vamı 4 Uncu sayfamızd• nı• 

111ııııııırııı111111ıııi!ıııın111111uıııırı11ıı111111ıııııuıııııııııııııııır,.,, 
Bizim de dünya bubr•0 k 

karşı efüııizi kolumuzu bağbY''d· 
tedbir almadığımız yoktur. ~ede 
birler alınmıştır. Tüccarın eh; 1-
5700000 küsur okka tütlin ~ 
mıştır, ve bunu tütün inhisarı 
almasına karar vermişizdir. 

Karar kAfl de011 ı ki". 
Mahmut Esat B. - Yalnız 

r:ı rl:ı tütün alınm:ı:ı. 

lktısnt vekili: e/11' 
- Karar tatbik edilmekl ·oiO 

Tütün inhisarı devlet bütç~sı rı" 
mühim bir uzvudur. Biz inhı9' .,; 
hazineye verdiğı paranın he~&' 
tütiln almıya tahsis edersek, ,al 
kumet makinesi o zaman • "'tiO 
dönecektir? Sıkınblı va~Y~Jıl 
anid~ önüne geçilmesine ıfll 
yoktur. ılf 
Mahmut Esat B. ben ••bal' 

delilim, diyor f" 
Mahmut Esat B. kürınye 

geler~k tekrar cevap ver~i: ,il• 
- Memleketin müstah~Ue te" 

alakadar mühim bir badı~e. t•
lakki ettiğim tütün meseleı.101 ti 
zifenı dolayııile tetkik ettıoı ~;J
dolayısile maliye ve iktııat f~id9' 
lerinin nazart dikkatimi celbet bd 
Ortada bir hakikat vardır, o• 

. kt .... gızlenemeı ve saklama • • tıeri" 
yoktur. Eğer ben bakıl<• ,tıJ" 
söylenmeıini memleket ı•' didl
görseydim, katiyen ıöyle111el dO' 
Ben devlet hizmetinde ~u~:,c:lt' 
ğum zaman memleketi bt 
merç edecek sabıkahlard•d•"' 
rimiyim? Benim maksadılll dbİI" 
evvel büyük ue şumullli te rifeO 

fC !I; 
Jer alınmasıdır. Bana .,e~p. 

izahat atiye aittir. iktııet tırl•'" 
lütfen tedbirleri acilen • 5000' 
mevcut hucümercin ciddeO 
geçilmiş olur. ,..-'• 
Teşkllilh esasiyeni~ b:' _ 

desi tadil edıld ,,. 
Bundan sonra, teıkil&tı dde' . . ..,. 

siye kanununun 95 ıocı lı•""' 
sinin tadiline dair ola~ de ~19 
Jayıbası ikinci milzakereııll ddeıt1" 
reyle kabul edilmiştir. M• 
yeni tekli ıudur: .,o Jt 

Muvazenei umumi!e k::tç'~ 
yihası ve buna . bagMb li•' rP ...ı 
ile mülhak bütçeler ec e~ 
yıl başından en az Oç af 

takdim olunur. auoil tt#' 
Meclis Pazartesi • 

nacaktır. 
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lkı nıUblm hadise 
'llronerle lzdivaç-Beklrhk 

vergi al 
~Günün iki mühim vak' ası var. 
llJil bir gencin .milyoner bir ln
llııı._ lcadmile evlenmek üzere ol
~ ötekisi de meb'us Sırrı beyin 
~ L_ lvdan vergi istenmesi için 

qnun liyihuı vermesidir. 
" au. de adalara elektrik gelme· 
~ ama bu bahis gazete sütun· 
.. L_ a o kadar çok tekrar edildi 
~ ....._ yeni bir §ey demiye uta · 
~101ıun. 

ttL.~İr gencin güzel bir kadınla 
~eıinden bize ne! Sonra 20 
~on liraya konması ise bizim 
~rt ağzımızı niye yoraun ! 

Fakat meb'us Sırrı heyin, Er • 
~lu Salih Efendiyi ıadeden 
.!Uı•ıı hakkında pek ala ağzı. 
~ açabiliriz. 
~~ali hazırda ergen, yahut ben· 

ıı gibi bekar olanlar da o 
~·ua bey kadar evlenmenin lü
~lu bir ıey olduğuna inanırlar. 
~tin olmanın, zeki olmanın, 
~ef f eh olmanın iyi bir §ey oldu
~ herkesin inandığı gibi. Fa· 
~ Lir de imkansızlık denilen bir 
"ardır. 
~ Ş;,nıdi bu - evli olduğu mu • 
gt! kak olan - meb'us beyin tek-
" kabul edilirse, hükumet zaten 
~ret ve imkansızlık içinde ka
;"'k evlenemiyen gençlerden 
ı."°ti ıni alınacak? Yahut da böy
"-bir kanunun herkesi evlenmiye 
~bur edeceğine mi inanalım? 

- Ya aile saadeti? 
· ~caba meıhur isim hikaye • 
~de olduğu gibi "Arkadan gel • 
Ilı!,, ıni denecek? 

1.0IJ/M j-9Ht. 
~ıyede; 
lleroln tahkikatı 

~. ltçeteıiz heroin satılması tah· 
~ İltata, devam etmektedir. Tas-
''Ye tabi eczalianesinden he· 
~ çıkararak iki mfişteriye ver· 
~- noktasından bir eczacı hak· 
~ tanzım olunan tahkikat 
~ı, mllddeiumumilikçe .tah
~ın tamiki için, ikinci mus· 
~liğe verilmiştir. 

Borsada 
lQ btın boraada logiJiz lirası 
~ ,5 kurut Ozerinden muamele 
~ ~Oıtlir. Dün logiliz lirası 
a.~ borauında Frank itibarile 
~ı. llzerinden yani bizim pa· 
~ 699 kurut lizerinden 

lllele g6rmiiştiir. 

~~ taccarlar1nın mUraclafı 
'-1..~ tnccarları diln ticaret 
~ mllracaat ederek cam· 
~- ambarda b11akllmaları 
~- bOyUk zararlara uğn· 
-~nnı bildirmiılerdir. 
'- tOccarlan, bu yUzden 
\ , fiatıuının ylikselebileceğtni 
~ ._p eden tedbirlerin şimdi
~ aluamaıımn zaruri olduğunu 
' eimiflerdir. Ticaret odası 
iki.. lllltlraeaab ehemmiyetle nazarı 
~ almııtar. 

~""•nlstanda An lktısat 
~ mecllal 
~ '-aniatanda ıktısat meclisi 
't~lcili için meclisi mcb'u· 

bır proje verilmiştir. 

Evlenme 
~~\llrabman zad~ Şevki B. in 
~ tdide Hf. le Ömer Fehmi 
~ otlu Cumhuriyet gazetesi 
' erk&nıodan Cevat F chmt 
~l~nmiıler ve bu izdivaç 
~li dlbı T okatliyan karşı· 
~ İ Klariç oteli salonlarında 
~- bir suvare ile tes'it edil-

~ ~-~•tımızı, arkada~ını ve 
,... samimiyetle tebrik 

1 Ol ala Baberlerl 1 
Milyoner ingiliz kızile izdivaç meselesi 

Rıza T ahsiiı 8. , kendisi hakkında 
çıkarılan şayiaları tekzip ediyor 

Benaz zade Rıza Tahsin B. mektuplaşarak nışanlandıkları bu rada tanıtbk. 
ismindeki gençle bir lngiliz Ma- hastalığın icabı bir hayal mah· Tanıtma ilerledikçe birbirimize 
damı arasındaki aşk macerası sulü imiş ! kal'fl sempati duyduk. O, lngil-
şehrimizdc günlln meselesi hali· Bu ğarip şayıayı bu kere de tereye d6adDkten ıoma mektup
ne gelmiştir. Heman her meclis· vak'a kahramanım ağzından tek· laşbk ve niıanlandık. 
te b!l hadise konuşulmakta, kar· zip edebilmek için Rıza Tahsin Öyle çek filan gönderilmedi. 
şı karfıya gelen iki arkadaşın B. ile de görüştük. Kendisi dedi Filvaki arada bazı hediyeler le· 
ilk söz!erden sonrn mükaleme- kodulardan çok müteessir görü· ati edildi. Fakat bunlu maddi 
leri hemen daima bu mevzu et- nüyordu. Dediki: kıymetlerile ölçlilen şeyler de
rafında cereyan etmektedir. Ri- - Böyle bir dedi koduyu ben ğildir. Niıaolımın iımi Lady Mad 
vayetler ve dedikodular da al· de işittim. Yalan ve uydurma değildir. lıminin ne olduğunu 
mış, yürümüştür. Hadise hakkın· olduğunu söylemiye bilmem lüzum söylemem. Çilnkil bu bana ait 
da hcrgiln yeni birçok rivayet· var mı ? Bütün bunlar hakkımda olmıyan bir ıeydfr. Niıanlanmak 
ler, dedikodular işitilmektedir. duyulan haset mi, gıpta mı ol- evlenmek demek deiıldir. Belki 
Dün de çok garip ve inanılmaz duğunu tayin edemediğim hisler· evlenmiye biliriz. Binaenaleyh 
bir şayia ortaya atılmıştır. Ma· den ileri geliyor. Düşmanlanm isminin ıimdiden öğrenilmesine 
ceranın etrafta uyandırdığı garip tarafından uydurulduğu mubak- nipnhm muvafakat etmiyebilir. 
bir kıskançlık yüzünden çıkarıl· kaktır. Nitulımm Hneti hakkında 
dığında şüphe oJmıyan bu ıayia Şimdiye hadar asabt bir ra- söylenilenler de çok milballğa· 
şudur: hatsızlık geçirmedim. Çocuklu· lıdır. Zaten senetin ne olduğu-

" Riza Tahsin Bey göya çok ğumdanberi her zaman zayıfım. nu da bilmiyorum. Ben kendisine 
sinirli bir genç imiş. Hatta ge- Fakat hiç hasta olmuı değilim. her türlll menfaat dllfOncelerin· 
çenlerde şiddetli bir asabi buh- Nihayet bUtün bunlan kabul den uzak bir his besliyorum. 
ran geçirmiş. Bu yüzden çaJışbğı etsek bile elimde bazı evrakı Para meselesine ehemmiyet ver· 
müesseseden istitifa ederek müsbite vardır ki bunlan pcde- diğim yoktur. Ben de içtimai 
ayrılmıımış. rirn, valdem ve ailem efradı bi· mevki sahibi bir aileye mcnsu· 

Şimdi tedavi edilmekte ve liyorlar. Koca bir hikayeyi be- bum. Muhtaç bir vaziyette de
doktorların nezareti altında bu· nim uydurduğum nasıl tasavvur ğilim. Para •e nipnlımın serveti 
Junmaktaymiş ve zengin bir Jn. edilebilir? maselesi benim için ehemmiyeti 
giliz madamile tanıştığı, sonra ETct, bir lngiliz hanımile bu· haiz değildir.,, 
..................................................................................................................................... 

Kara Ali cetesi kanun huzurunda 
' 

Müddeiumumi 4 kişinin idamını istedi 
IStanbul a2)rceza mahkemesin· 

de, dOn öğleden sonra Kara Ali 
çetes:nin muhakemesine devam 
edilmişti. Dünkü celsede, müd· 
deiumumi Cemil bey, Kara Ali 
başta olmak üzere, mahkemeye 
sevkolunan sekiz maznun hak
kındaki iddianamesini söylemiı
tir. Cemil bey, Gebze ve hava· 
lisinde, bilhassa Darıca ve civa· 
rında ahali arasında "Kara Ali 
çetesi,, namile tanılan, etrafa 
debıet saçan ve icraatı bir fe· 
cayi cilsilcsi tcıkil eden maznun
ların vaziyetini birer birer teş

rih edeceğini kaydederek iddi
anamesini serde başlamış, dava 
mevıuunu teşkil eden cürümleri 
ayn ayrı tesbit ve subut tekil· 
lerini izah etmittir. 

Evveli, Çoban Hasanın öldü
rlilmcsi meselesi üzerinde dur· 
muı, Kara Alinin idris B. isminde 
birisine kızarak, onu öldürtmek 
istediğini, bunu haber alan id
ris Beyin adamlanndan Çoban 
Hasanan efendisini ikaz ettiğini, 
bu ikazdan dolayı Çoban Hasa· 
na kin bağlıyan Kara Alinin 
onu öldOrttüğünü anlatmıı ve 
ıöylc devam etmiştir: 

- Kara Ali, Çoban Hasamn 
vücudunu ortadan kaldırtmak 
için, maznunlardan Hasan oğlu 
Ahmedi ikna etmiştir. Kara Ali, 
hcmıiresinin oğlu Halilin de bu 
işte Ahmede yardım etmes'ni 
muvafık görmüıtür. Ahmet ve 
Hali), Çoban Hasanı, Göldere 
civarında iyi bal bulunduğu te
minatile kandırmıılar, bundan 
gizlice istifade etmek kararı ve· 
rilmiş, bir gece, iki buçuk saat
lik bir yol yürüttükten son· 
ra Göldere de evveli Ah· 
met, mavzerle arkasından a· 
teş edip çoban Hasam yere dü· 
şürmUş, ölmediğini gören Halil 
mavzeri alarak, iki el kurşun 

atmak suretllc cinayeti tamamla
mıştır. Bu, ikisinin de ikrarlarile 
bunlann tevkifinden sonra Kara 
Alinin "Eyvah, benim adamla
nm yakalandı. Eğer ağız· 
larmdan bir şey kaçınrJusa, 
ben mahvolacağım! ,, Demesile 
ve diğer tebkikatla sabittir. 

lbrabimin öldlir6laıesi, bu 
ikinci cinayet. ismetin Ahmedi, 
Kara Alinin hcmıiresinin oğlu 
Halile tccavuza kalkıqbğı nokta
sından, Kara Ali, ismetin Ah-

. medin öldürülmesine kuar ver• 
miş, gene maznunlardan Hasan 
oğlu Ahmedi, Uç ytlz lira vadi 
suretile cinayete teşvik etmiı, 
kendi 11nagant,, tabancasını eline 
tutuşturmuştur. Hasan oğlu Ah· 
met, ismetin Abmcdin, Halil de 
yanında bulunduğu halde yolunu 
beklemiş, ismetin Ahmet yoldan 
geçerken kurşun atmış, fakat 
karanlıkta kurşun ismetin Ah· 
medin yamnda yürüyen lbrahime 
isabet etmiştir. Ahmedin ıkran, 
Kara Aliye ait tabancanın sakla 
bulunduğu yerden meydana çı· 

karilması, ş.ıhitlerin ifadeleri gi· 
bi delillerle bu cinayet de sübut 
bulmuştur. 

Üçüncü cinayet, Müminin 61-
dürülmesidir. Mümin, Kara Aliye 
ait bir beygiri itlaf etmiş. Kara 
Ali öfkelenmiş, Koca Hüseyne 
Mümini yok etmesini emretmiş. 
Koca Hüseyin, tarlasına giden 
mümini, Karatoprak denilen yerde 
balta ile parçalamış, cesedi çu· 
vala koyup bir kenara atmıştır. 
Cemalin rüyete müstenit şahitliği 
ve diğer delillerle bu cinayet de 
sabit olmuştur. 

Çoban Hasanın öldürülmesin· 

Matbuat balosu 
9 Şubutta 

1 

den dolayı Ahmet ve Halile, 
yqlanmn ktıç&ldllftl nazarı dik· 
kata abnarak, ceza kanununun 
45o inci maddesinin d6rdüocü 
ve bqinci maddeleri mucibince 
ceza isterim. lbrahimin öldilrül
meainden dolayı Ahmede ayın 
maddenin dardlbacO ve bqinci 
fıkraları mllcibince ceza, Halile
de bu İfe muavenetten altmıı 
bqinci madd~yi nazarı dikkate 
alarak, cua iıterim. 

MOmiDin öldtlriilmuinden do
layı da Koca Hn.ine 450 inci 
maddenin dlrt ve bqinci fık· 
ralan mucibince ceza ieterim. 

Kua Aliye gelince, merkumun 
her Oç vak'da pumaj'ı vudır. 
Mahua kendi hırı ve kinini tat
min için, ölenlerle biç bir phsi 

huıumeti ve onlann ölllmilnden 
menfaatluı mevcut olmıyan di
ğer maınunlan tasmim ve tm· 
saavvur suretile cinayetleri ikaa 
tahrik, üç cinayete de yeglne 
imil olmuıtur. Ona da fiilinin 

taaddUdO dfltllnWerck, 450 inci 
maddenin d6rdllucii ve bcıinci 
maddeleri mucibince ceza ve
rilmesi lizımgelir. 

HOviyeti ve ıabıi meçhul bir 
biçarenin mandıra arkasında bir 
gece 61dOrUlmcıine gelince, maz· 
nun bulunan Koca Hilseyinle 
Rüstemin bu cinayeti işlcdiKleri, 

tesbit olunamamııtır. Bu d6r· 
düncO dnayetten onlann bera· 
atini isterim. Müminin öldürül· 
mesinde Pala H6scyiole Hasan 
ve SUleymanın ve Stileymanın 
aslen ve fer'an iıtirakleri de 
sabit olmamıtlır. Onların da bu 
cihetten beraatleri talep olunur. 
Muhakeme, maktüllcrin varisle
rinin vekili tarafından şabst id
dia teşrih ve maznunlann vekili 
tarafından mildafaa yapılmak il
zere, lnllmOzdeki salı gtınn :ıaat 

Balolarda 
Y erll kumqlardan elblae gi
yeni er en iri yerleri alacaklar 

Kıt mevsimine girdik. Bundan 
ıonra muhtelif hayır cemiyetlari 
tarafından her sene olduğu gibi 
mevsim baloları verileceği filp
hesizdir. Haber aldığımıza g6re 
bu balolarda en iyi mevkiye 
yalnız yerli kumaştan eavabile 
gelen hanımlar oturabilccektir. 
Bu ıuretlc az bir zaman zarfında 
yerli kumaşla en zarif ıekildc 
giyinmek usulleri taammüm et
miı olacaktır. 

Poliste: 

Evveli\ çarpıştılar 
sonra döğilştlller 
Dnn sabah Sirkeci - Maçka 

batbnda iılemekte olan, •atman 
Zekeriya Ef. nin idveıindeki 199 
numaralı tramvay uıbuı Taksim 
istasyonundan kalkbktan aonra 
mukabil cihetten gelen 2539 
numaralı otomobil ile çarplfllllfbr. 

Bu mtiaademede otomobilbt 
hasara uğraması iizerİD• toflr 
Fikret Ef. vatmanı d6ğmllf 'f'e 
iki dlfini do kınmfbr. 

Fikret yakalanmıı 'f'O ... 

hakkında tahkikata bati~ 
Bir kaza daha 

Saat 14 te Emin6nllnden ~ 
mekte olan Ali Rıza Ef. ilminde 
birine şof6r TabsinİD ld..-... 
deki 1524 numuah otomobD 
çarpmıı ve Ali Rua Ef. ~ IOI 
ayağı lmılımtbr. Mecralı huta
haneye kaldınJmıflır. 

Belediyede: 

Yol faaliyeti 
Belediyenin 931 bQtçesine yol· 

lar için konulan ve 400 bin liraya 
yakın olan tahsisat bu sene yeni 
yol yapılmasından ziyade yollann 
tamirabna aarfedilmiıtir. 9'2 bftt
çesile yeniden yollar yapılacakbr. 

Talebemiz arasında 
Diln yilksek mühendiı mekte

bi talebe cemiyetinin senelik 
kongresi Climhuriyct Halk fırka· 
ıı Beyoğlu merkezinde •at 2de 
aktedilmiftir. idare ve teftiı he
yeti raporları okunmut baalaı 
üzerinde hararetli mlhıakqalar 
olmuıtur. idare heyeti geçen 
sene aktedilen kongrede verilen 
mesai programını muvaffakiyetle 
tatbik ettiğim, An isminde mG
hendiıleri ve talebeyi alakadar 
edecek bir mecmua çıkudıpu 
ıöylemiıtir. Bu mecmuadan 300 
tanesini mektep hakkında pro
paganda için bfittln mObendis
lcrc, liselere, orta mekteplere ve 
gazetelere gönderilmittir. Netice 
de ilk tecrilbe olduğu ıçhı klfi 
derecede muvaffaldyetli g6rlil
miif tllr. 

Yeni geçen idare heyetine de 
bir mesai programı verilmiftir. 
Yeni idare heyetine Tevfik, Be
tir, Abidin, Himmet, Süfyan, Sa
dık, Muıtafa beyler seçilmiş· 
lerdir. .......................................... ·-·™ 1 •••• 

ona bırakılmıştır. 
Mahkeme salonu dün bu mu· 

hakeme esnasında tamamile dol· 
muştu. Maznunlar, iddianameyi 
dikkatle dinliyorlardı. Muhake-
me talik olunurken, Kara Ali, 
kendisinin masum ve basta bir 
adam olduğuna dair birkaç ke
lime mırıldandı ..... 

iddianamede Kara Alinin hem
şiresinin oğlu Halıl, Hasan oğlu 
Ahmet ve Koca Hüseyin hakla· 
rında tatbiki istenilea madde, 
idam cezasıoı mlistelzemdir. An· 
cak, Halillc Hasan ojlu Ahme· 
din 21 yaşını ikmal etmemiş ol· 
maları itibarile, bu.,lar hakkın· 
daki cezanın tahfıfi istenilmiıtir. 



1 Telgral 
Bekarlık 
Vergisi 

S. Sırrı Beyin tekli-
finde neler var? 

Ankara 10 (Yakıt) - Süley
man Sırrı bey (Yozgat) bekar
Jak vergisi için Meclise bir kanun 
layihası teklif etti. Teklifte şu 
esaslar vardır: 

1- 25 den yukan, 45 ten 
aşağı yaşta olupta henüz evlen· 
memiş olan erkekler kazanç, 
arazi, musakkafat ve yol vergi
sinin, zamları ile bir mislini be
karlık Yergisi olarak verirler. 

2- Yirmiden otuz beşe ka· 
dar yaşta bulunan ve resmi bir 
vazifesi olduğu halde daire ve 

müessMelerden maaş ve ya üc
ret alan kadınlar da bu mükel
lefiyete tabidir. 

3- Yirmi beşle kırk beş ara
auıdaki yaşta bulundukları halde 

kan Ye ya kocalarının vefatı do
layısile bekar kalan, çoluk ço-

cuk baba ve anası olmıyan er
kekler Ye kadınlar da bekarlık 
yergiai vereceklerdir. 

4 - Asker, jandarma, polis, 
efradile maluller tahsilde bulu-
nan bekarlar tahsillerinin deva
mı müddetince bu Yergiyi ver
me~er. 

5- Bu kanunla alınan vergi 
11hhati umumiye kanununda mu-

ayyen adette çocuk sahibi fakir 
bablara, analara tahsis olunur. 

Epir mübadilleri --------
Verllen gayrimenkuller hak· 

kında meb'uslara mUra· 
caat ettiler 

Ankara, 10 (Yakıt) - Make
donya Epir mübadillerinden bir 

kısmı meb'utlara müracaat ede
rek mesken olan, teffiz olunan 

gayı:imenkullerden, geri verilme· 
si itilif icabından olanlann geri 
Ycrilmemesi, verilenlerin idare
ten alınması, yerlerine itilif hük
münce tazminat verilmesi, iade
ye tabi olanların da son sahibi
ne parası peşin verilmedikçe 
icraca satılması, bedelinin iki 

tarafa hakları kadar taksimi is
teıliliyor. 

Iran Parlamento
sunda yangın 

Tahran, 10 ( A.A) - Parla· 
mento binasında kalörife~ baca-
sının tutuşması ~ üzünden bu 
sabah çıkan yangın bütün binayı 
tahrip etmek istidadını göster· 

Baberlerl 
<- , 1 

Yerlimalıkullana
lım, bu bir borctur 

-----------------------Nihayet ... 
Akvam cemiyeti müs
bet bir neticeye vardı 

Paris, 10 (A.A) - Akvam ce
miyeti hususi bir ceJse akdetmiş
lerdir. Atideki esas üzerinde iti
laf hasıl olmuştur: 

"Japonlar, meclisin metnini 
kabul ve müteakiben Mançuride 
haydutların tenkili zaruri olduğu
nu ifade ederler.,. 

Meclis namına lord Cecil, söz 
alarak nihayet Japonyanın Ce
miyeti ak.-am karanna baş eydi
ğini söylemiştir. 

Pekin, ( A.A ) - Japonlar 
Mançurideki haYa hareketlerine 
bugün tekrar başlamışlardır. 

Bu sabah 8 Japon tayyaresi 
Chunı-Hiatun üzerine 20 ve Ta
ya üzerine de 7 bomba atmış
lardır. Bu son ıehre aynizaman
da mitralyözlede ateş açılmışhr. 

Ölenler de 
Var! 
Berllnde kanh hanlseler 

Berlin, 10 - ( A.A. ) - Al
manya hükumeti tarafından bir 
kararname ile ilan edilmiş olan 
( Siyasi mütareke ) küşat res:ni 
günü olan dünkü günde Berlinde 
kanlı hadiseler olmuştur. 20 ka
dar hitlerci bir içtimada ç1kmak-
ta olan komünistlere taarruz et• 
mişlerdir. Nazizler revolver at
tıktan sonra kaçmışlardır. Bir 
komünıst telef olmuştur. ikisi de 
ağır surette yaralanmıştır. 

Polis, 4 nazis ile 9 komünist 
tevkif etmiştir. 

Maarif müsteşarı E
dlrneye gidiyor 

Ankara, 10 (Yakıt) - Maarif 
müsteşan Salih Zeki ve müfettiş 
Hasan Ali Beyler Edireneye 
gitmek için hareket ettiler. 

Ihtikilr cezası 
Ankara, 10 (Vakıt) - Adliye 

encümeni ihtikar cezası layiha
sını çıkardı. Ceza bir aydan bir 
seneye indirilmiştir. Arttırmanın 
ihtiklr olduğu noktasında bele
belediyelerden, ticaret odaların· 
dan mütalaa alınacaktır. 

Bir melrepollt vefat etti 

Tarabya Rum metrepolidi Am
bronos nüzülden dün vefat et .. 
mit ve bilyük merasimle 
gömülmüştür. Cenazede bütün 
Boğaziçi Rumları hazır bulun
mu1lardır. Müteveffa seksen ya
şında bir ihtiyardı. -

iRTiHAL 

l Ust tarafı 1 inci sayfada ] 

zamettin Ali beydir. Yarın ak
şam Meliha Avni hanım ve mü
teakip günlerde sırasile Muhlis 
Etem B., Mediha H., Rıza Halis B., 
Vecihe hanım, Servet bey, Me
hibe hanım konferans verecek
lerdir. Sinemalarda, hususi su
rette hazırlattırılan propaganda 
filmleri gösterilecek ve gramofon 
plakları çalınacaktır. Haftanın 
bir gününde, tayyareler tarafın
dan şehre beyannameler atıla
caktır. Yarından itibaren halkın 
kesif bulunduğu yerlere milli ik
tısat tasarruf ve yerli mallar 
hakkında hazırlanan umdeler 
yazılı bez levhalar asılacaktır. 

Tasar ruf haftası için ayrıca 
birçok afişler yaptırılmıştır. Bin
lerce nüsha basılan bir yerli ma· 
it beyannamesi memleketin her 
tarafına, mekteplere, müessese
lere dağıtılmış, halkın görebile
ceği yerlere yapıştırılmııtır. Bu 
beyannamelerde 36 umde tesbit 
olunmuştur. 

Tasarruf haftasının son günü 
olan 18 kanunuevvel cuma g5nü 
büyük bir yerli malı resmi geçi· 
di yapılacaktır. Bu geçit reomi
ne bütün mektepler, bütün es· 
naf cemiyetleri bütün müessese· 
ler iştirak edeceklerdir. 

Yarından itibaren vitrin mü. 
sabakasına da başlanılacaktır. 
Müsabaka bir hafta devam ede· 
cek ve nihayetinde, yerli malını 
en güzel teşhir eden müessese• 
lere takdirname ve mükafatlar 
verilecektir. Geçen sene müsa
bakaya iştirak edenlerin takdir
nameleri tevzi edilmiş birinci ve 
ikinci gelenlere madalyeler ve· 
rilmi9ti. 

DAV 1 D 
GOlDlll 

filminin ilk iraesi için yerleri-
nizi tedarik ediniz. 

Harry Baur 
Paul Andral 

ve Gaston Jacquet 
tarafından temsil edilen bu 

eser yarın akşam 

IGILOIYAgDAI 
..__ __ Tel. B.0. 1656-cz::a~ 

BugUn 
Casino de Paris'den 

JANE MARNAC 
Mistinguet'in Moulio Ruge' · 

da sahne arkadaşı 
JEAN GABiN 

Acuzenin Definesi 
MUelllfl : Nlzamettln Nazif Ressamı = MUnlf fehlı11 

Dört yeniçeri zorbası Paşanıtı 
karşısına gelmişlerdi 

-34- tıf' 
Aradan epi zaman geçti. Binada sesJ Kır:.mızı tepeli koca ka.vuğun11 ~,ıl! 

yoktu. Paşa, ya,·aş yavaş gözlerini aç- na kadar basmıştı; yelken kul ~; 
tr, başınr pencereye dayadr, telaşlr teJ le, bir av köpeğini andırıyor, $1 

liLŞh !'okağı süzdü: soluyordu. b~ 
- Hay canma •• Hal:i gelmediler.. Kaymakam yanında duran BaJI~ 

Acaba gelmiyecekler mi? cek bir sahanın kapağını açtı• 
Ve birdenl>ire gelen bir hiddetle ye• içi badem ye fındıkla doluydu. Ja.1'1 

rinden kaJktr, odada gezinmiye başla- - Hele şundan biraz alnı 
dı. - dedi- .. d~ 

Bir müddet de böyle geçti. Neden Ye tabağı korkunç yüılu 3 

sonra, dış:ırda bir saat tannan darbe eline tutuşturdu: ,Iı 
lerle sabahın ikiı;ini çalarken, avlu - - Nasıl? Samsuncubaşı ağılı 
dan at sesleri, kişnemeler, koşuşma • val alem nicedir? tıı'' 
lar işitildi. Hemen ellerini birbirine Zorba sahanı arkadaşlarına 
vurdu.İçeriye giren zülüflüye: tarak: 

11 
f' 

- Bak bakalım .. -dedi- Gelenler - Allah padişahı cihana uıuııd'" 
kim? Eğer Ycni~eri ortasından gel- mürler versin? - diye hoınurdS 
mi~ler!\e hiç bekletmeden .. Derhal bu Bize lazım olan budur.. ~,~ 
raya getir.. - Demek ki hiç bir ser ~ 

yok .. Saltanattaki tebeddül, 0re(lt' 
hoşuna gitti.. Mehmet ban hat 
rinde bir kusur bulmuyorsunU'.Z .. 

- Ferman paşamızın .• 
Zülüflü. garip bir giiliiınseyişle bu 

cevabı vermiş ve koşa ko~a uzaklaş
nnştt. 

Kaymakam paşanın yüzünde elle tu 
tulahilir derecede mütebaı;z l>ir heye 
can belirmişti. 

"Yeniçeri ortasından gelenler! .• , Pa 
şa onlan bekliyordu Ye niçin bekledi• 
ği de mahimdu. Fakat, Yeniçeri orta
sından gelenler, yola yatacaklar, oca
ğı onun istediği hedefe alet edecekler 
miydi? 

İşte, paşaya şu taşkın heyecam ve
ren bu dü.5ünceydi: 

Acaba Yeniçerileri dolaba sokabile
cek miydi? 

Bir .• lkf .• Üç •• Dört .• 
Bir kaç dakika sonra odaya. tam 

dört kişi girmişti. 
- Hotı geldiniz ağalar.. Buyuru-

nuz •• 
Siz de buyurun .. Şöyle buyurun .• 
- Selamünaleyküm .• 
- Scliimün .• Selılmünale~küm .• 
- Selamünaleyküm.. , 
Dört zorba gelmişti, ye bunlar pa

şanın gösterdiği yerlere otururlarken, 
baş eğip ellerini göğüslerine basmış
lar, kalın davudi seslerle selam yer• 
mişlerdi. 

- Ve aleykiimüsselam! 
Topuna birden mukabele eden şu 

tek kelimeyi söylerken paşa yerinl' 
geçmiş, sol elini dizine basarak; ze · 
ki bir bakışla gözlerini misafirlerine 
dikmişti. Ancak bir iki sanye ıideYam 
eden bu dikizden sonra, hakim bir e
da ile bağırdı: 

- Heey çocuk!. 
Zülüflü o anda kapıda belirdi, 
--: Bize kahve pişir .. Ağaların ib

riğine biraz çokça şeker koy .• 
Içoğlanı gözden silindi: 
- Değil mi ağalar? Biraz çokça 

şekerli olsun :kahveler ki tatlı tath lrn· 
nuşalım .. 

Zorbalar başlarını önlerine eğdi • 
ler; ses çıkarmadılar. Paşa, bir bakış
ta dördiiniin de oruç tutmadığını an
lamı~-tı. 

Bunlardan biri korkunç yüzlü, ko
ca burunlu, patlak göz1ii bir nclııındı. 

Darülbedayi Temailleri 
Bugün saat 15,30 ist~nbul Betediyui 
da ve akşa m saat ~ ehir1Yyatrosu 

- Haşaaa! . ,ııd~ 
Bu .kelime dört ağızda~. bı·~J11l!if 

fırlamış, odayı güm güm ottU 
1ü. ~ 

Sağ başta, çuha çakşırlı ve t.f 
lus kuşaklı, bıyığının yarısın~~ 
yemiş, zayıf bir adam f mdık sa , 
saldırmış habirelıa atıştırıyor'!~~ 

- Ya sen odabaŞ?, yeniçe.J'l 161 
lini nice bulursun? Acep bir }1\l 

luk eylerler mi? 
- Ne münasebet paşa.. 
- Faraza.. Uç gün sonra.o ~ 
Durdu, Parmağını alnına dllY 

rak düşünceli düşünceli sordıı: · 
- Bugün ne? 
Korkunç yüzlü adam: .,, 
- Salı .. - diye homurdand• ptf' 
- Salı.. Öyleyse, çarşaınb3t r'~~ 

şembe değil, tam cuma günU .s~ 1'' 
cüliisiye dağılacak .. Yeniçerıd 
mamen emin olabilir miyinı1 

- Tamamen emin ol paşa.. ~ 4'4 
- imanımı bozacak bir şeY fa; 

mek .. 
- Kat'ıyyen.. e41lf r 
Son cevaplar, pala bıyıklı 1 Jll;ııı' 

muzlu biri vermişti. Paşa ona. 
dar manidar baktı: f' 

- Ocak ne kadar da ustan~Y 
ni hayrete garkediyorsun ~orb~ıJ~ 

Bu adam yeniçeri ortasıntıt tte ıl' 
daruydr. Odabaşı ondan bir r6 

11 
~~ 

ha aşağı bir zahitti. SamsuıtC r ~ 
nın yanında oturan çiçek bOZ~ııfİ~ 
haydut bakışlı dördüncü ııı 

ortanın baş çayuşuydu. dıı" ~~ 
Halil paşa bunların arasr11 0~ , 

rilmişti. Yani üçüncü yenfçeri. t#tıı # 
sından .. Eski arkadaşlannı fflııııtd~ 
drğı için yeniçeri ocağını bu ~~ ~ 
ıla;;lartırmak istemiş, dört ~b~ 
sabah konağma davet etnııştl• .-e d~ 

Gayet dalavereci bir ptan1:ıııtl1 lambaçlı yollardan giderek _..,.91'.~ 
d - ce"p Jlh 

m anyordu. Fakat al ıgı ğild~ ~ 
hi~ tc hoşa gider nevid~ .de lifttlJll 1.~ 
bir zaman isyan etmek ıçın d Jıllf 
sebep aramıyan bu herifler e 
garip bir uysallık vardı. . .1 uf 

tepsı} d'' 
Kahveler gelince paşa . liY'1e t 

ğının elinden altlı ve kendı de ıt da;' 
ğrttI fincanlan .• Sonra datrı 11 

1
, 

gibi: dııııtı 
- Ya.. - eledi- Reşen r 

? • ııt 

mektcdir. Bacadan çıkan alevler 
a:z: bir müddet içinde binanın 
her tarafını sarmışbr. Parlamen-

Adana tütün inhisarı fabrikası 
murakıbı Abdullah beyin pederi tet • 
kik muhasebat müdürlüğünden müte
kait ,.e esbak Seyrisefain muhasebe -
cilerinden Tevfik bey huliilii eceli 
mev'udile Kadıköy'ünde Yoğurtcu'd,1 
kain hanelerinde irtihali dari naim 
ile Karaca Ahmet mezarlığına defne
dilmiştir. Mevla rahmet eyleye. 

Ambigu'den 
JEAN MAX 
CANIM PARIS 

filminde llheten: 

mazsa.. detiJll df 
- Allah padişahın saa geııe 0 

tırsın ! - diye homurdandı f, 

baŞt - JtOJ'tl 

21,30 da -1 

Bir Kouut ~e~ril~i 111111111111111 

tonun on mühim kısmı temamile 
harap olmuştur. Saat on altıya 
geldiği halde etfaiye efradı ate
şi söndürmiye henüz muvaffak 
olmamıştır. 

Maııisadaki hastane
nin malzemesi 

Ankara, 10 (Yakıt) - Maliye 
encümeni Amcrikada ölen Mu-

Singapour'da Bir Gece 

Bugünkü Cuma 

Elbamra ve Melek 
sinemalarında 

Senenin muazzam ve fevkalade muvaffakiyeti 

Istanbul Sokaklarında 
sevi vatandaşımız Iskinaıi efendi- Tllrkçe sözlü ve şarkılı mükemmel fiJmi devam ediyor 

nin vasiyetile Manisada yapılacak Seans saatleri: MELEK 1 _ 3 • S - 7 saat 11 de tenzilatlı matine 
hastahane malzemesinin güm- L ELHAMRA: 12 1-2, 2 1-2, 4 1-2, 6 1-2 
rilkten Muafiyetini müzakere Ye saat l 0.30 da tenzılatlı matine 
Kabul etti. 

Yazan: 
Müsahip:z:ade Celal 
Yakında: MAYA 
Oyundan sonra 
hususi tramvay. 

L 
111111111 

Cumartesi ve pazar günleri ten
zilatlı halk gecesi. 

Fransız tiyatrosunda 

Raşit Rıza ve 
arkadaşları 

Bugün matine sa:ıt 15 te Talfik 
E§lenceleri Vodvil 3 perde N'akleden: 
i\lahmut Yes:ıri ve Halit Fahri Beyler. 
Akşam 21 de TAŞ PARÇASI facıa 2 
perde. l\Iüellifi Reşat Nuri B. ve Tayyare 
komedi 1 perde. Fiatlar 40-75 -100- 150, 
Localar 400 • 500. 

Ye kahvesini uzun uzutt 
11' 

<l n ttI: . _ l3tıgi.ifl · 
- Öyle değ~l mı agn.. . .:.<!' 

-n c;eıt ı.. ı:.vı 
mazsak yann alı:rız l"'e~ 1<ıır:ı1' : 

Bu sözleri ç :.nbacı' a bil.,, ett1· 
1 ta~dı" !emişti. Çuha ~ak5tr ı : 9~1 

- Beli doğru söylersıP·~ıııııJl r 
Vay canına! üçüncü ~r aıı: 

bu kadar mı uyuşmuştu· . i ,-11P1 
Halil pasa bir nn g~zterıdıte' --«~ 

:ı: • iP • ıı"" 
Ocaktayken bu ortanrn. ıç 8,r.t.lo~ 11 ıP: 

"-Kelle i~teriı :.,, dıye dll~'1 te~· 
- - k , JıırııtS ..ı•fC bagırdıgı, saray apı , -"ı. dl~ 
"- Yak:ırız ! Yıkarız·:• )tııtıı·lll •. 11cU 

ditJer SaYurduğU günlefl ·C O~il!llf 
. ·n ' ,~ Reşen tevzi edıJmesı ., ııı 

asıll • .. 
orta b~na ses çıkarnt• }lıtlİ··· Jil 
sma sıgdıramıvordu bU (Oiltl.ı 



• 5-VAKIT 1 i Kanunuevvel 1931 ~ 
7000 kiıiyi 
Bekletti ve 
Gelmedi! 

2 inci ithalit karamamesile kontenjan listesini 
neşrediyoruz, aşağıda okuyunuz 

Kinunusani, Şubat, .Mart aylan içinde ithaline 
müsaade edilen eşyalar nelerdir ve her ay 

kaçar kilo ithal edilebileceklerdir ? 

Me,hur Tauber 

't Meşhut Alman muganni Her 
"'1ber bir kaç gün evvel Lon

"• halkını son derece kızdır
'-ltır. 

1 auber, Londra Abber Hal'
ilııde bir konser vereceğinden 
)edi binden fazla kisi konseri 
.ı· . 
lnlerniye koşmuş ve meşhur 
'-
1 

ranniyi beklemişti. Halk bck
e111· l lf, beklemiş, en sonra Tau-
:r'in rahatıııhğma mebni gel· 
~Yeceği, onun ıçın paraların 
latde olunaca~ı söylenmiı ve 

rkes son derece hiddetlen
lbİfti. 

l<ısa bir zaman evvel buna 
~bzer diğer bir hadise vuku 
11lrnuı Pol Roberton nammdal<i 
~'atklr da gene böyle bUyük 
~ kalabalığı saatlerce beklet· 

1111t Ye gelmemişti. 
~ lodra gazeteleri bu münase· 
etle bat makaleler yazarak 

bl\lkın hiddet ve asabiyetine ter
ttlınan edilmişlerdir. Dedikleri
'i1a hnllıası şudur: 

''Bu san'atkirlar,, belkide ra
~~sızdılar. Fakat acaba balkın 
~ısana çıkarak özür diliyemi
~ek derecedemi rahatsızdılar?! 

Cep telsizleri 
lngilterenin Brayton şehri polis 
~ telsizleri tecrilbelerine baş· 
~'bıflarbr. Bu cep abezeleri bir 
b .. Odan daha hafif ağırhktadır. 
"'lyQJdOkleri 6-10 santimdir. 

ikinci ithalat kararnamesi ve 
kontenjan listelerinin resmi gaze· 
te ile tab'ı yetittirilemediği için 
dün İstanbul gümrüklerine tebli -
ğat yapılamamıtbr. Mamafi yeni 
kararnamenin birinci kararname· 
nin tatbiki sırasında tesadüf edi • 
len ba7.ı maddelere karşı daha 
fazla sühulet bahseden ahkamı ih
tiva ettiği anla~ıl~aktadır. 

Gi'.mrüklerde kanunuevvelden 
itibaren hatlıvan muamele devam 
etmektedir. Beyannameler ~ıra 
numarasile c1kar1lmaktadır. Öğ -
rendi~imize göre. kanunuevvel lis 
tesinde miktarın haricinde kala -
cak beyPT\nameler sıraya konula -
caktır. Bunlar, kammusani için 
tebfü~ edHecek olan listeden evvel 
ve kanunu~~ni iDtidl'l~rn..t"-n itiba
ren muamele görecek1erdir. 

K~n1mıu•vvelin birinden itiba
ren v,.rilen "evımnameler numara 
11rasile teıaril edilmektedir. Tali -
matnamP. hülr.müne tevfikan bu 
smwı tS\kİP Pderek muamele ~öre
ceklerdir. Elde, beyannamesi ka· 
nunuevvelden verilmif ve madde 
üzerine tasnif edilerek henüz 
~üm ... iikten cıkarılmamıf e•ya var
..tır. Bunların çıkmasını müteakip, 
kinunuevvelden itibaren verilmis 
ve sıra almıt olan bevannamele : 
rin cıkarılmasına başlanacaktır. 

Giimrük .muamelatında bazı şİ· 
kavetler vaki olmaktadır. Bu "ika
vetlerin ekserisi talimatname hük· 
münü li.vıkivle anlamamaktan ile
ı·i gelm~ktedir. Muhik görülen 
şikayetler, teftit heyetince tetkik 
edilmektedir. 

Haber verildiğine göre lzmire 
yeniden üç müf ettif gönderilmiş • 
tir. 

Kararname ve listeler 
11940 numaralı kararnameye zeyl• 

dir. 
1 - 11940 numaralı kararnamenin 

birinci maddesinde yazılan menddı 
iptida!ye üç kısımdır. Birinci kısım 

münhasıran sanayide istimal olunan 
mevaddı iptidaiyedir ki bunlar teşvi-

Bu ahizeleri ceplerinde taşı- nayetleri, duyabileceklerdir. Yapılan 
~il poliıler, ıehir dahilinde do- bir tecrlibede, poliı memurlan 8 
~ veya nöbet beklerken, ci- kilometre uzakta bulunan bir 
~ J>oliı radyo merkezinde ve- radyo merkezinden verilen ha-

;...leQ haberleri, meseli yeni ci- berleri duvabilmitlerdir. 

F.;.~;··~ """""m """"""""""":ik"""""'"""j'"""'"'"'"?"'""'"""""'"""'"""""'""'~( 
l!!:.':!:::! .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,, .... ,,,,,,,,,!~ .... ~.~ ...... :.~.: ............ ,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,i, 
~i de sporcuydular. İkisi de yüz 
>... eciydiler. İkisi de Selmayı sevi
"2~!'dı. Fazla olaark . ikisi de çok 
~ dosttular. 
'1 '1hil, Selmayı, Nazımın evinde ta
~ttr. Onun için, içinde daima bir 
,.._ e vardı: Acaba Nazımla evvelce 
tt, 1-rında bir şey olmuş muydu?M 
4t_ "ali sormakta Cemilin hakkı var· 

ttinkil Selma, ona: 
~Senden evvel kimseyi sevmedim. 
~Şti. 

t, lırııı da Cemilden kuşkulanıyor• 
it '-Oııa Selmayı kendisi takdim etti
'l"'-lde şimdi, Selma ile sıkı fıkı dost 
4t, ktlar, adeta bulunduğu meclisler-
4~ et'ıdisini n füzu1i bir şahsiyet ol
~ h~i ge1iy<ırdu. Bu hissi duy. 

"'"'=- ·"?ırnm • ıkkı vardr. Çünkii 
· ona: 

~ Senden başkasını daha eevme • 

~~ydL Nazım ka.vetılydL s._ latetre yanşlannda hazan Cemil, 

'"' da Nazmı kazanırdı. Cemil ka• 
~it koşulan vücut kabiliyetinden 
~le teknik kabiliyeUne, zekAsınal 

'l'd11. ~ zeki.ya şeytanlık d~ 

Yazanı ta. 
mek daha doğru olurdu. Çünkü, Na
zrmın gireceği bir müsabaka olursa, 
hemen o gece ona gider, evinin ve ya· 
nşın Kadı.köyünde olduğunu bahane 
ederek misafir kalrrdı. Cemilin mak
sadı, Nazrmı lafa tutup, geç vakte ka· 
dar uykusuz bırakmak olurdu. Zira 
vücudu çok sağlam olan Nazrmm bir 
kabahati vardr, uykusuzluğa dayana
maz, hemen eriyiverirdL 

Cemil bu suretle kendisine bir "han 
dicap., hazırladıktan sonra bu yetiş
miyormuş gibi Nazımı siınirlendirir. 
yanşa girmeden evvel omı manen bi
tirir, ve geçerdi, Zavalh Nazım arka• 
daşınm samimiyetinden bir an bile 
şüphe etmezdi. 

• • • 
Ogiin Nazım, Selma ile Modada bu-

luşacakh. Gitti. Bomonti bahçesine o
turdu. Saat 4 tü. Selma, 4,5 ta gele
cekti. Kalktı, şöyle bir dolaştı, ve ge
ne ge1ip oturdu. 

Biraz sonra Selma. yanmda Cemil 
olduğu halde geldiler. Nazım fena 
halde içerlemişti. O, Selmaya yalmz 
randevu vermişti. Ne diye Cemille 
gelmişti. 

- Merhaba Nazım, nasılsın. 

ki sanayi kanunundan istifade ile mu
kayyet değildirler. 

Kontenjan listesine tabi olmaksı • 
Zin ithal olunanlar bu kısma dahil 
iptidai maddeler merbut (A) liste • 
sinde yazılıdır. 

lkincj kısrm teşviki sanayiden is • 
tiCade eden müesseseler için şimdiye 
kadar İktisat Vekaleti tarafmdan mü 
rurlanna müsaade edilmiş olan bazı 
iptidai maddelerdir ki bunların mau
fen imrarlarr lktısat Vekaletince tas
dik edilmek ~rtile kontenjan 1iste. 
sine tabi olmaksızın memlekete ithal 
olunanlar bu kısma dahil iptidai mad
deler merbut (B) listesinde yazılıdır. 
Üçüncü kısım sanayide istimal edildi· 
ği gibi sanayi haricinde sarf ve isti . 
male elverişli veya dahilde kısmen ve· 
ya tamamen istihlaki mümkün olan 
iptidai maddelerdir ki kontenjan 1is
tesine tevfikan ithal olunan (A) ve 
(B) listelerinde olmıyan maddeler 
bu kısma dahildir. 

Madde 2 - İstihsale hldim maki. 
ne, teçhizat ve tezgahlarla alat ve eıo 
devat ve bunların yedek parçalan teş.. 
viki sanayi kanunundan fstifade ile 
mukayyet olmıyarak kontenjan liste 
haricinde memlekete ithal olunur. Bu 
eşya (C) listesinde yazılıdır. 

Madde 3 - Muhtelif maddelerin 
daimi surette tebdm icap edip güm-
rük tarifesinde ıuuhtelif maddeleri 
dahilinde diğer eşya ile karışık ye. 
kQnunun tadat olunan aksamı listeye 
dahil olmıyarak ithal olunur. Bun• 
Jann İktısat Vekaletince gümrüklere 
verilecek nümunelere muvafrk olma. 
ları şarttır. 

4 - İhracat eşyamızın ambalajına 
muktazi olan eşya kontenjan 1istesi 
haricinde ithal olunur, bu (B) liste
sinde yazrlıdır. 

5 - Sıhhati umuıniyeyi alakadar 
eden (E) (F) listelerinde yazılı mu-

alecat liste halinde ithal olunur. Bun• 
ların (B) 1istesinde yazrlan serbest 
ve (F) yazılı olanlar sıhhiyenin mü
saadesile ithal olunur. 

Merbut (B), (E), (F) 1istesine da
hil olmıyanlar kontenjana dahildir. 

6 - Zirai istihsalatrmızın ıslahı ve 
tedviri için getirilecek tohum ve fi -
danlar ile haşarat mücadelesine ait 
ilaçlar n alat lktısat Vekaletinin tas
diki ile kontenjan listesi haricinde 
ithal olunur. Bunlar (F) listesinde 
yazılıd1r. 

- Merhaba. 
Cemilin halinde bir tuhaflık vard1e 

Nazımın surat asmasına ehemmiyet 
vermeden devam etti : 

- Haftaya İstanbul birinciliği yapı• 
lıyor, girecek misin? 

- Tabii! 
- Peki ama ben de girecefi·m, sen 

hiç zahmet etme. 
- Neden, asn1 sen zahmet etme, çün 

kü on beş gündür antrenman yapıyo. 
rum, n rahat, rahat "11" yapıyorum. 

- E, sen bilirsin. Ben sana haber 
vereyim de. 

Selma, ikisine de bakıyordu. Tuhaf 
kızdı bu Selma, Nazımla Cemilden 
birisini tercih edemiyor, «kisini de o
yalıyordu. Fakat nihayet ya onu, ya 
ötekini tercih etmek vaktinin geldiği
ni anlıyordu. Zira, i'.i arkadaşın ar~ 
lan gerilmiye başlamış, son haddine 
de varmıştı. 

Esasen Selma. ogün Naumm ran
devusuna bu vaziyete bir nihayet ver
mek maksadfle Cemili de getirmişti: 

- Çocuklar, dedi, size açıkça bir 
şey söyliyeceğim. Fakat kızmadan be
ni sonuna kadar dinleyiniz. 

İki genç titremişlerdi. Birbirlerine 
bakaımyorlardı. ikisi de gözlerini Sel 
maya diktiler. Selma devam etti: 

- ikinizi uzun zamandır tanryo
rum. İkinizin de mezfyetlerinlı var, 
ve ikinizi de- Bilmem nasıl izah ed~ 

7 - Hmusi ve mülhak bütcelerJe 
idare edilen devair ile amme ~üesse. 
seleri ve IMnafii umumiyeye ha-Jim 
mfil!8Seseler, belediyeler tarafından 

teşrinisani 931 den evvel mukanleye 
bağlanmış olup şubat 932 den evvel 
teslimJ meşrut bulunan eşya konteıı. 
jan listesinden hariç ithal olunur. 

8 - Gümrükler umum müdürlüğün
ce gümrüklere tevzi olunan kontenjan 
miktarında on gUn zarfında o güm. 

rüklerce tamamen ithal olunarak a • 
çık kalan kısmı diğer gümrükler kon· 
tenjanı bekletmiye ve bu listelerin 
ertesi ay listesine ithaline gümrük U· 

mum müdürü mezundur. 

9 - Muhacırların beraberlerinde 
getirecekleri bilQmum ticari eşyadan 
maadası kontenjan listesinden hariç 
ithal olunur. 

10 - Gümrük tarifesi kanununun 
dördUncil madde.sinin 1, 2. 3, 4, 5, n 
8 inci maddesinin 2, 3, 7, 8, 12, ı.ı, 13, 
17, 18 inci fıkralarile 10 uncu fıkranın 
(B) bendinde ve 6 ın01 maddenin 1, 

2, 3 üncü frkralanna dahil bulunan 
eşya kontenjanlanndan hariç olanlar 
ithal olunur. 

11 - Hudutlarda mütemekkin a • 
halinin mevcut mukaveleler mucibin• 
ce mlibadelei ayniye şeklinde dki ti
caretleri neticesinde memlekete ithal 
edecekleri mütefrrik mevat ve eşya 
ile ticaret muahedelerine istinaden ec 
nebi tüccar ve komisyonculannm tek· 
rar iade ve ihraç etmek ii~re ithal e-

decekleri nümunelik eşya listeden 
hariç ithal olunur. 

12 - Memleketin ;irfanını tezyide 
ve tedrisat malzem4!8i teminine yan -
yan eşya kontenjandan hariç ithal 
olunur. Bu (B) fıkrasında yazılrdır. 

13 - Me\·addı iptidaiyesi hariçten 
ge1ip memleketimizde işlendikten son-

ra ihraç olunan eşyanın ihraç ntikta• 
rmdan tenzil olunduktan sonra me • 
vaddı iptidaiye listesi kontenjan ha· 
rici ithal olunur. 

H - Koli postal gelecek eşya kr.n
tenjan harici ithal olunur. 

15 - Kontenjan miktarı hitam bu• 
]an eşya, gümrüklerce ithal olunur. 

16 - Kontenjan listesi dahilinde 
bulunan eşyanın nrflan resme tabi 
olup olmadığına bakılmıyarak maz . 
ruflarile beraber olmak şartile tahdi
dat harici ithal olunur. 

bileceğim, garip bir hisle aynı derece 
de seviyorum .• 

Genç kız bu "seviyorum,, sözünü ağ 
zından kaçırdığına pişman olmuştu. 

Kızardı. Bir lii.hza durdu. Sonra: 
- Evet, dedi, seviyorum. Fakat bu

na bir nihayet vermek lizım. Halbuki 
tereddüt ediyorum •..• Ben intihap e
demiyorum.. Bunun için de bir çare 
buldum. 

Nazrm heyecan içinde sordu: 
- Nedir? 
Cemil sakindL Fakat rengi uçmuş

tu. Müstehzi yapmıya çalıştığı bir ses 
Je: 

- Yazı mr, tura mı atalrm? 
DedL Selma: 
- Lüzum yok, ben daha iyisini bul 

dom, diye güldü, ikiniz de koşucusu
nuz, haftaya da İstanbul birinciliği 
için mUsabaka var. Koşuya hareket 
emrini ben vereceğim ve ilk gelen .•• 

- Ey ilk gelen! •• 
- ilk gelen kollanma gelecektir. 

• • • 
Cuma günü Kadıköy Stadyumu hın

cahınç doluydu. Uzun atlamalar, yük 
sek atlamalar bitmiş, sıra yüz metre
ye gelmişti. Herkes bu müsabakanın 
neticesinin ne olacağını biliyor ve bil· 
yük bir heyecanla yanşı bekliyorlar· 
dL 

Cemil, fevkallde müteessirdi. Ha
kikatte bu yanşa girmiyecekti ve ha
zırlanmamıştı. Nazıma, yanşa girece-

17 - ll9--10 numaralı kararnamenin 
üçüncü maddesine tevfikan gelecek 
eşya diğerlerine takdimen ithal olu ~ 
nur. 

Birinci madenin üçüncü 1'ı'krasma 
dahil iptidai madde 16 teşrinisani !':U 
den en·el sanayi müesseseleri namı• 
na gümrüklere vürut etmiş olanlar 
kontenjan .sırası itibarile diğerlerine 

takdimen ithal olunur. 
18 - İnhisar mevzuuna ait eşya 

kontenjana ttıbi olmaksızın ith.ıl olu• 
nur. 

19 - İkinci kanun, şubat, mart ay. 
lanna ait liste işbu kararname ile bir· 
likte itahl olunacaktır. 

Nisan ve onu takip eden aylar için 
kontenjanlar en az kırk gün evvel 
ilan olunur. 

20 - Bu kararname tarihi neşrin t 
den muteberdir. 

(A) cetvellerinde cins[ olarak g&f. 
terilen isimler muhtasar surette ya• 
zrlmrştır. Hizalarında (yalnız bu da~ 
bildir) cümlesi olmadıkça gümrilli 
tarife komisyonunun numaralarmı ha 
,.i olan bütün eşya kastedilmiştir. 

Eşyanın cinsi: 
Peynir ve yoğurt mayası, at yelesi 

ve kuyruğu, domuz kılı, sair hayva• 
nat kıh, tamiz tırnak, boynuz, deniz 
hayvanları kabuklan, mühür mumu 
ve sair mumlar, ha:nıuıi tutkal, je • 
latin ağız tutkalr, gomalak, kırmızı 

hayvani boyalar, kurumuş deriler, 
(şapka meşinleri yalnız bu dahildir) 
Mrinof tavşan ve saire kıllan, yün ip. 
likler, şapka taslağı, yaş ve kuru ko-

za. elektik, iİpek ~temin, lt>ata{es unu• 
dahil) 

Nebati mayalar: 
Tane kakao, Horasan (bu dahil) k· 

kao yağı, ömür otu. döşemeciler iç.in 
yosun (bu dahil) nebati çiçek boyala.. 
rı, sair nebati boyalar, nebatat müs .. 
tahzeratı, zamkı arabi (bu dahil), 
korosan, (bu dahil) kaplamalık ağaç 
yaprak ve şeritler 

(Yalnız mavun, akasya, ıhlamur 
gibi ağaçlar dahildir) 

(Ağaç cM, ham mantar, şemsiye 
saplan (yalnız taslak dahildir) 

Hasır şapka taslağı, adi matbaa 
kağıdı, cilalt mukavmlar, kaskal ip. 
Jikleri dört numaradan yukarı dört 

f Lütfen sa~fayı çeviriniz ] 

; 
ğini, alay için söylemişti. Ancak blı 
haftalık idmanı vardr. Halbuki Nazım 
çoktandır hazırlanmış ve Cemille maç 
tan eve] bulusmayı da kabul etmemiş 
ti. 

Cemil düşünceli bir tavurJa salıaya 
çıkh. Nazım oradaydı. Pürsihhat, sı~ 
rryor. ve kendinden emin, gülüyordu. 

- Ne o, Cemil, dedi, durgunsun. 
Cemil cevap vermedi. Bir an düşün 

dü. Birdenbire gözleri parladı: 
- Demek, dedi, Selma ilk gelene 

kollannr açacak! 
- Evet. 
- Kabul ediyorsun ya, sonra cay• 

mak yok. 
- Tabii canım .. Sen kendine bak.. 
Sıraya dizildiler. diz çöktüler. Çivi

li ayakkaplar yere saplanmış, taban· 
ca sesi ile beraber bütün vücudu ileri 
atmak icin adaleler gerilmişti. 

Selma şık hir spor elbisesi ile, elin
de tabanca duruyordu: 

- Bir! ••• 
- lkit .. 
- Güm! ••• 

Tabanca sesi ile beraber. bütnn ko
şucular, başta Nazım ok gibi fırlamış 
lardı. 

Fakat Cemil koşmamıştı. Eli han· 
da kalmış olan Selmanın yanma gittf 
,.e onu kucaklrrnrak: 

- tik gelen benim! Göriiyorsu 
ya!., 

DedL 







Her Fıatta Son Sistem Makinalar 

OIZEL MUSiKi 
En Son Dünya Havadisleri 

RADYO Bir Lüks Değildir - RADYO Bir ihtiyaçtır. 

~~eıereF osf atlı ark Malt Hulasa Kullanınız.Sütünüzü ~ 
ı tırır. Çocukların k~~ı 

lerini kuvvetlen~ 
Bilyiik kıymetli bir Dereke halısı Sandal 

teşhir olunuyor 
bedesteninde 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Knyesi \ Mevkii Cinsi Ziraı Muhammen bedeli 

lira 
KurtdoğmUf Karye deruna Arsa 15 15 

" " ,, 10 20 
" " ,. 10 30 

Ballda eyıafı muharrer emvali metrukeden üç parça arsa tem· 
like'n tablmak üzere 25-11-931 tarihinden itibaren yirmi gün 
mnddetle müzayedeye çıkarılmıtbr. ihalesi 15-12-931 ıah günü 
aaat 15 te icra kılınacakbr. Bedeli peşindir. Taliplerin % 7,5 de
pozltolarile Kartal Malmlldürlüğüne müracaat eylemeleri. ( 4111) 

Jandarma satın alma komis
yonu . riyasetinden: 

Jandarma için mevcut kumaştan 15800 ilA 16200 takım yaz· 
lık elbise ve olmiktar ıerpuf ve tozluğun imaliyesi kapalı zarfla 
milnakaıaya çıkarılmışbr. Taliplerin ıartname ve nümunelerin ı 
gannek üzere her gün ve münakasaya iştirek için teminat ve 
teklif mektuplarile beraber 26-12-931 cumartesi günü saat 15den 
16 ya kadar Gedikpaıadaki komiıyonumuza müracaatları. (4234) 

ASiPiN - KENAN 
Kompri
meleri: 

G R i P, 
NEZLE, BAŞ 

ve O i Ş 

/1 AGRILARININ 
• 
~ en birinci 

--------.. ilacıdır. 
MEVLUT 

Haseki Nisa hastanesi doktorların
dan merhum Nahide Edip hanımın 
ruhuna ithaf edilmek üzere bugün 
cuma namazını müteakip Koca Mus
tafa pa~'l. camii şerifinde Eyüp camii 
hatibi Hafız Nuri efendi tarafından 
mevltidü nebevj tilfı \'et olunacağın • 
dan merhumenin rüfekayı muhtere. 
mesi ve gerekse bilcümle ihvat11 dine 
arzı malUmat olunur. (2166) 

J'alidesi: bfelek 

( ıstanbul Belediyesi ilanları f ~VAKIT11n~ 
Fatih Belediyesi Müdürlüğünden: Eyüp mezarlığında bulunan on K • • • • k · ı " ı 1 

on bet kadar kurumu§ çitlembik ağaçlarının mahallen açık müzaye 1 uçu . 1 an arıı: 
de ile fUnıhtu mukarrer olduğundan talip olanların depozito akçele· : -- 1 Od f il k - - 1 

• • h ' b d' d k kA 1. . . ~ - e ası y z ·uruştur -~ nnı mu ase eye tev ı e ere anunuevve ın 31 ıncı per!embe günü 5 "I 1 t t Al k 1 t d .. t h 11. d h b 1 1 ·ıA 1 a. am ra sa ın ma s· ıaa on ort e ma a ın e azır u unma arı ı an o unur. (4374) te 1 B h k 
1 

d - yen ere - :ı çe ·apusu c \'ann a 
Mahkemei asliye ikinci ticaret da- lstanbul beşinci icra memurluğun- kAgir bir dükkAn acele ve eb\•en fiyatla 

ireıinden: dan: satılık oldeğundan talip olanların Gala· 
Fr9t Herdeğer ve Kirkor Muhb"r. Bir deynin teemini istifa:sı irun tah· ~ada Mehr;:ıct Ali paşa han;nda 41 nu· 

· k ti f d . . . 1 
:t ımaraya mur-ec:ıat cylemelerı. 

yan şır e tara rn an daıreı ıcraya tr hacze alman iskemle Boro Yazıha-
müracaatla alacaklılara karşı teklif ve ne dolap :kasa n 4 top kumaş 16 _ ~abhk mUkemmel ~partman

akit eylediği kongordatonun tasdiki 12 - 931 Çarşamb.1. günü saat 13 den i'\ı~an. taşında b~ş katt~n ıb~.ret doku_z 
. . ,., daırelı ''e 346 !ıra kıralı muceddet hır 

16. 12. 931 Çarşamba günü saat 13.30 ıtıbaren Istan~ul~~ Sandal bedesta · apartman satılık olduğundan talip olan. 
on üç buçukta mua1Jak olduğu alaka• nmda satılacagı dan olunur. (2172) !arın Gal:ıtada Mehmet Ali pasa hınındı 
daranca malum olmak üzere :ilan olu- .. ;;~:........................................ 41 numaraya muracaat eylemeleri. (2099) 

1 KRAMIYELI 

Emniyet Çayını 

Otomobil ve piyano ahyo 
ruz - Az kullanılınarnış olmalı 9-12 
arasında lsranbul dördüncü Vakıf han 
asmakat 29 numnrava murac:ıat. 

A Para kazand1r1yoruz-lstanbul-
----------------------•r•a•y~ı.n.ı_z dan~b~A~tlcr~ku~u&~mın 

üzere nç oda içinde yük ve dolap yahut erkek işçi istiyoruz. işinize, vazife-

d ) b nize halel gelmiyecektir. lstanbul Posta-
var ır. ir ıofa iki daraça Alah· nesinde 400 numaraya meytupln sorunuz 
ranga heli iki methal havuz Ye çeş- çine 6 kuruşluk pul kovunuz. 
mesl 658 artından 208 arıunu yola Para - DükkAncı esnaf haftalık tak· 
kalp edileceği icra beyannamesinde sitle ödcyebilirler5e kefaletle 50 liraya 

kadar p:ıra alabilirler saat 9· I 2 arasında 
gösterilmiıtir. ve iki yüz ıekıen beş lstanbul Bahçekapı dördüncü yalııfhan 
arım bahçeyi ha'Yi bir hanenin altı nsmakat 29 numar:ı)'a müracaat. (2156) 

hiueaile beş hissesi : 

Vakıf Paralar Müdürlüğünden: 
% 12 faizle emlak mukabilinde para verilir. 
(5000) Liraya kadar olan ikrazat için muhammen ücret~ 

ahnmaz. Vakıf Paralar Müdürlüğünün hiç bir yerde şubesı 
olmadığı gibi mutavassıt, Acente ve komisyoncusu da Y~~; 
tur. Muamele yapacakların Bahçekapısında dördüncü Vaaw 
handa ikinci katta 18 No. da Vakıf Paralar Müdürlllğüoe 
müracaat eylemeleri. (4158) 

\ 

Telefon: 23654 

. . . 
EYi BiR VALiDE 
Evladının .;;ihhaıini du,ünen. her 

·hangi bir rahatsızlık sebebile zair 
düşdüf;ıinu gören, bu mOnasebet· . 
le kansız kaJan. iştihnsaz bulunan 
çocuklarına litif, lezzetli ve m~; 
keınnıel bir kuvvet ilaca olan . 

\'ermelidir • Her eczanede buhınar. 

. ~ 
1 Devlet Demlryolları ilanlBrı ~· 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 52 kalem §eke~ 
lik hırdavat, yelken bezi, kırtasiye, elektrik malzemesi, canı ;,;biıı' 
gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 14 - 12 - 931 ı~ 
müıadif pazartesi günü icra kılınacağından taliplerin yevmi rt!e ıı fı' 
da saat 9 dan 11.30 kadar mağazada isbatı vücut ederek tah~~;tiı" 
at vermeleri bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza "ıP"~ 
de asılmıı olup nümune getirilmesi icap eden malzeme için n"bot '' 
}erinin beraber getirilmesi nümuneıiz vaki olacak teklifatm k• 
dilmiyeceği ilan olunur. ( 4376) .../ 

Jandarma Satın Alma Konıi9' 
yonu Riyasetinden: tfl' 

Yerli mamulatı yirmi beş bin çift yün çorap kapalı ıa fi' 
münakasaya çıkarılmıştır. ihalesi 16-12-931 Çarşamba g~i1 '6t' 
at on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneyı ~ .
mek üzere her gün ve münakasaya iştirak için teklifnauıeletl ~ 
yüzde yedi buçuk nisbetinde teminatlarile beraber yevuıi ~) 
k6rda saat onbeşe kadar komisyonumuza müracaatları. (40"' 

100 7595 8200 Fatihte Hacı Ferhat mahallesinde Mustafa Ef. 
Haydar caddesinde eski 54 Ye 
yeni 80 numaralı yüz yirmi beş 
artın arsa üzerinde bodrum katı 
kirgir diğerleri ahşap olmak üzere 
iki buçuk katta altı oda biri çatı 
odasıdır. Bir sofa bir mutfak bir 
bodrum mermer taılık bir tulumbalı 
kuyu bir sarnıç ve kırk bet arşm 
bahçeyi havi bir hanenin tamamı: 

--- Y A il m T '-., 
Adres: lstanbul Ankara caddesi ~ Şirketi l-layriyeden • 

\'ai:i::O:: Yazı işleri 2.4379 ve Eyyamı adiye tarifesinde 96 veİ37 numerolu :eferler ~~~ 
2.3872 idare 2 4370. velin 12inci Cumartesi akşamından itibaren bervechiati tadıl e Si 

Yukanda <tİns ve nevile mevki ve müıtemilatı yazılı eıplak 
61 gün müddetle icra kılınan aleni müzayede neticesinde hiza
zınlarında göıterilen bedelJerle talipleri ilzerinde takarrür ederek 
birinci ihalesi icra ve otuz bir gün müddetle müzayedeye vazedil
mit ve 16 Ka • sani 932 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
on dörtten itibaren müzayedeye mübaşeret olunarak saat on beş 
buçufta muhammen kıymetini geçdiği takdirde kafi kararlarmm 
çekiJmeıi mukarrer bulunmuı olduğundan talip olanların mezkur 
günde saat on beş buçuğa kadar sandık idaresine müracaat 
eylemeleri ve saat on beı buçuktan sonra vuku bulacak müraca
atların kabul edilemiyeceii ve mezkur emlake evvelce taJip olan· 
Jann kat'i karan esnaaında hazır bulunmadıkları veya baıka talip
zuhur eylediği takd:rde evvelki taliplerin mfizayededen çekilmiş 
addolunauklan lüzumu ilin olwnır. 

ostaP kutusu: 46. tir. l}JJı ~ 
Saat 16,55 de R. Hisarından hareket eden vapur 16,12 de~ idi 

den hareketle 16,20 de R. Hisarına uğrayarak Kandilliye sı.,boJ' 
Telgraf: Jstanbul Vakıt 

==== 
Abone şartlara: 

l S 6 12 Aylık 
Dahilde I 50 400 7 50 1400 Kuruş 
l l:ıriçte - 800 J 450 2700 

!!!.n $arllarımız: 

~aurı 

Santimı 

Hcsml 
ıo J\ş 
20 ~ 

1 hısusı 
12,50 I\~. 
25 

KUçUk llAn -artlarımız: 

1 2 3 4 
30 50 65 75 

l·IO Defalık 
100 Kuruş 

A - Abonelerimızin her üç arlı· 
ğı içın bir defa meccanendir 

H - 4 satırı geçen il:lnl:ınn fazla 
saurı için 5 kuruş znmmolunur 

V AKIT Matbaası 
Sahibi: Mehmet Asım, umumi 

ne§riyat müdürü: Refik Ahmet 

Kandilliden 16,30 da hareketle A. Hisarı, Kanlıca, lıtinye, 
Paıabahçesi ve Beykoza uğrayarak Y eniköye gidecektir. 

Tayyare YILBAŞI 
Piyangosu 

Büyük ikramiye 

1.000.000 Liradır.ı1 
Keşide Yılbaşı Gecesi Yapılacakt ' 

Biletler azalmaktadır. ~-
ACELE EDil'-lf 


