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Mecliste hararetli bir celse Almanyanın 
hıukar kanunu kafi derecede şiddetli Mühim Bir 
görülmedi ve encümene iade edildi • 
ııarıcıye memurıarımızın ucret ve tahsı- T eklıfi 
satlarlle Manisa hastanesinin aJAt ve 
edevatının gilmrilksttz ithali hakkındaki 

kanunlar kabul edildi 
l Hu yeni tesviye usulünün 1931 yokken bükümetçe alınan ted· 
eşrfoievvel, teşrinisani ve ki- birleri istismar suretile eşyanın 

b1lnuevvel maatatana da teımili toptan veya perakende fiatına 
•kkındaki muvakkat madde ı h kk d k" t k"b 

~ddedilerek kanunun neıri ta- zam yapan ar a ın a 1 a 1 a-
tihi ta ait kanununun müzakeresine 

'nde mer'iyyeti kabul edilmiştir. 
M · d ·ı ı M · geçilmiştir. Bu münasebetle söz 

S. amsa a beynelmı e orıs 
•naı hastanesi namı altında alan hatipler kanunun kifi de-

~6teveffa Moris Sinasın varisleri recede şiddetli ve şümullü olma-
•rafından inşa ve tesis edilecek dığı mutelaasında bulunmuşlar 
laaıtahane için hariçten getirile· ve layihanın bir defa daha iktı-
telc İDJa ve tesis edilecek has- sat encümeni tarafından tetkiki-
~ne için nariçten getirilecek ı..._ ni istemişlerdir. Bu hususta ve· 
-,.at tea'sah ııhh•ye ve 
f rilen takrir kabul edilerek liyi-enniye ve tefrişata ait malzeme 
•e eşya ile ilit ve edevat ve ha iktısat encnmenine verilmiş-
ilaçlann bir defaya mabsuı; ol- tir. 
~k üzre gümrükte muafiyetine Telgraf ve telefon kanunile 
~ir kanun kabul edilmiştir. Ankara otomatik telefon kanun· 
MOteakıben memleket dahil Jarına bazı maddeler ilavesine •e haricinde toptan fiahn teref- dair kanun liyihaları müzakere 
~u icap ettirecek bir ıebep ı Ah tarafı 6 ıncı ~a} fada ı 

S liradan fazla alış veriş
ler için fatura 

ihtikara karşı zenginleri mi 
himaye etmek istiyoruz, 

yoksa fakirleri mi? 

Bunu mu? Yoksa bunu mu? 
mahsus olmak üzı c l\abul edilmesi dü-

Bize ray, travers ver
mek lstlyorlar,lakat .. 

Haber aldığımıza göre Alman· 
ya tarafından hük6metimize mtl
him bir teklifte bulunulmuştur. 
Ray, travers, Lokomotif ve saire 
gibi madeniyata mUteallik sipa-

rişlerin Almanyadan yapıldığı tak· 
dirde çok kolaylık g6sterilecegi 
bildirilmektedir. 

Hnknmetimizin bu teklife ver
diği cevapta gösterilen şeraitin 
kabul edilebileceğini, yalnız ya
pacağımız sipariılere mukabil 
aynı kıymette TUrk Tllttlntl alın· 
masın bildirilmiıti. Söylenildiğine 
göre mukabil teklifimiz Alman· 
ya da pek şayanı kabul bulunma-
mış ve ticari muameleleri işgal 
edecek mahiyette görülmüştiir. 
Alman sınai mübafilinin fikrine 

-göre şeraitimizin kabulü ve böy· 
le bir çığır açılması diğer dev· 
Jetlerin de ayni teklifte bulun· 
malarını intac edeceği cihetle 
doğru değildir. 

Bu husunta Berlin 1efaretimiz· 
le Alman bökO.meti arasında 
müzakerat devanı etmektedir. 

AlAkadarlar, Torfc iktısadiya
tanı inkiıaf ettirmek ve miJli 
paramızı bir kat daba kıymet· 
lendirmek gayesi üzerinde çah· 
şan hükumetimizin bütün dev
letlerle olan ticcari rnilnasebatı 

mıza mütekabiliyet esasını bir 
prenip olarak kabul ettiği cihetle 
Alman nuktai nazarının şayanı 

kabul olmadığmı Almanya'nın da 
bizden siparişlerimiz kıymetinde 
iptidai maddeler ve bilhassa 
yaprak tütün alması esası üze· 
rinde ısrar edilmesi zaruri oldu· 
ğu söylenmektedirlPr. 

Sanayi ve Maadın bankasının 
sermayesine illve 

Ankara, 21 (Vakıt) - Geçen 
seneler prim mukabili olarak Sa
nayi ve maadin bankasanın em
rine verilmiş olan bir milyon 
liranın mezkur bankanın s~rma
yesine ilave edilmesi kabul edil· 
miştir. 

~zı gnzeteleı in Ank.ara muhabirleri 
'ıtihn men için düşünülen tedbirler ara· 
~llda bırde fatura usul ünden bahseailer. 
'1 IJ. Us ut kabul edilirse beş liı adan fazla 
~ 1' Vcıişler için müşterinin mağaza \'eya 
(')llıkkdn sahibinden fııtura lstemiye hakkı 

Zenci tel 
Yazan: Teodore Dreiser 

nül müş Demek ki böyle bir fatura usulü 
kabul edilirse ) :ılnız bir daf:ıda bir dük
kı\ndnn \'t\':ı maıa7.adan (5) liradan fazla , 
mal :ılmış olanlar fatura isti~ ebileckt"r. Zenci Cef linç edildi. Halk, 

onu günlerce aramış, nihayet 
bulmuştu . Bunu, bugünkü A
merikanın en büyük rnuharri· 

•c:aıı:ını., 

tik Şayet mağaza \•eya dükkAn sahibi ih· 
dtr tr l apaıda müşteriye gayrı meşrq bir 

tccde kArla mal satarsa muşteri 

~u n<'yle isbat edecek? \'erilen fatura
da alınan malın cinsi \'e saU$ fian 

'~lacağı için müşteriye böyle fatura 
~ltı~k hakkının ,·erilmesinin muhtekir· 
fıı dıkkatli hareket etmiye se,•kebehiLr. 
~~:t .kendi aleyhlerinde mahkemeye 

'ılmesi muhıemel olan faturaların 

•htikAr \'esikası olmam:ısına çalışır 
\lılt nararda hatıra gelen mülAhaza bu· 
~· Onun için müşterinin satın aldığı 
\ ııı. faturasını alabilmesinde mühim 

faıde olacağına hükmedilir. 

~•kıt her esnafın her türlü ılış veriş
~e en küçük muamelelere kadar 
"- vermesine imtAn olmadığı 
~alOmdur. Onun için bu usulün 

(i) liradan. fula abt vcr.ifl• 

3 4) liıalık ,·eya daha az bir mikdarda 
alış verişler için fatura alınını) ac:ıktır. 
Binaenaleyh 15) liradan aşağı alı~ veriş

lerde ihtikAr rnku bulsa bile bunları 

\'eSikaya reptetmiye imkdn kalmn acaktır. 1 
Bu suretle ufak alış \'erişlerde esnafa 
bir ne,·i ihıikAr müs:ıadcsi 't'erilmis ola· 
caktır. 

l lalbu ıd halkın en mühim sarfiyatı (5) 

liradan fazla alış verişlerle değil, bilAkis 
(50) .kuruş ( 100) kuruş gibi ufak mik
yastaki alış verişlerle olur. Bu suretle 
yapılan ufak alış verişlerin bir ay içinde 
baliğ olacağı rakam mühim bir yekQn 
tutar. BilAkis (5) liradan fazla alış veriş-

ler senenin müstesna aylarına mahsus 
gibi bir şeydir. Bin:ıcnaleyh fatura almak 
için asgart had (5) lira addedilirse her 
sınıf fakir halkın en mühim sarfiyatı fa-
tura ile kontrol edilcmiyecek demektir. 
Bu ise ihtikAra karşı fakirleri değil, sa 
dece zenğinleri himaye etme, gibi biç 
•• cdihDi)'ca bir arıice verir. 

ri Dreisır bir büyük hikaye 
halinde yazmıştır. Yarandan 
itibaren "fa." bir kaç gün 

devam edecek olan bu hika
yeyi tercüme edecek ve oku· 
yacaksımz. 

Gençlik 
Bugün 

Beşinci 
Sayfada 

Güzel bir sergi 
Japonlar açlıkları sergide mallanmızı 

çok beğendiler 

Sergide TDrk mamulabnı gll•teren bir kıs1111 
Japonyada "Osaka" şehri be- JAtile koıtilmleri, Tnrk ilk mek

lediyeıi tarafından Tqrinievvelin tep talebeıi tarafından yapılan 
on altısından T eıriniunioin on resimler ve elitleri teıhir edilmiı 
beıine kadar devam etmek llzre ve bilhassa serginin bu k111mı Ja
Balkan ve lran aergisi tertip ponlar üzerinde çok gllzel teair 
edilmiıtir. Sergide Tilrk mabau- birakmışbr. 

Mektum emlaki haber 
verenlere ikramiye 

Meselenin hazirana kadar biti
rilmesi şiddetle iltizam ediliyor 

Ankara, 21 ( Vakıt) - Mek· 
tum mallar layihasını tetkik eden 
biltçe encümeni tetkikabm ik
mal etmiştir. Ancak muhbirlere 
verilecek ikramiyeyi lAyihada şu 
suretle tesbit etmiıtir : 

ihbar edilen emvalin intifa 
hakkının hazineye aidiyeti tabak· 
kuk ettikten sonra bu emvalin 
kıymetleri veya iki ıenelik ioli
falarının baliğ olduğu miktar 

Ozerinden şu nisbetlerde ikramiyı 
verilecektir : Beş bin liraya ka• 
dar menkullerden ytlzde otuz, 
gayrı menkullerden ytlzde yirmi 
2500 den yukarısı iç.in bet bine 
kadar menkullerden ytlzde OD 

bet gayn menkullerden ytlzde 
on iki hesabile yukanıı için OD 

bine kadar yüzde on, diğerlerin
den yüzde on iki, on binden 

r Alttarafı 6 ıncı sayfada l 

Frengi-Belsoğukluğul 

Umumi evlerin ilga~ı 
ne vakit düşünülebilir? 
Cilt hastalıklan cemiyeti reisliğine 

bir takrir verildi 
Fuhutla mücadele taliımatna

meıinin değiıtirilmeai lüzumunda 
hemen bütün doktorlar ve müte • 
huıııların birleıtiklerini görüyo • 
ruz. 

Bu acı bahiı etrafında meıgul 
olduk. Ali.kadarlar zehirli haıta • 
lıkların korkunç bir tekilde yayıl· 
maıının ıebebini yeni fuhut tali· 
matnameıile f ah iteler üezrinden 
kontrolün kaldırılmasında bul
maktadırlar. Kanaatlerine göre, 
diğer memleketlerde olduğu gibi 
bazı evlerin kaldmlmuı ıiıtemini 
tatbik etmek memleketimiz için 
iyi neticeler husule getirmiyecek· 
tir. 

Netekim son ayların iıtatiıtik
leri de bu noktayı vazıban göıter· 
mittir. Avrupa memleketleri u • 
zun zaman halkı irpt ettikten, 
frengi Ye bel aotuldaiile mücade-

, le edeuk mü111eaeleri azami de· 

Fahrettin Kerim be~ 
recede çoğaltbktan ıonraclır ki 
umumi evlerin ilgasını düıünmüı
lerdir. Orada kadın, erkek her 
fert, frenginin bel aoğukluğunun 

f.Liıtfen •a11.fa,p ~rlnlz). 
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TİCARET 
VE İKTİSAT HAYATI 

Dahili 1 Ve 
1-1arici Son Te ......... 

Vizesiz kambiyo! 
Evvelki akşam trenlerdeki yolcular 

Kontrol edildi 

Japon 
Sefir· 

Yunanistanda fakirler 
· yardım için zenginlerden 

Mançurlye gidecek 
tahkik komisyonu- lı 
na memur edildi 

iane alınacak 
ı·,u.tmızın kı) m tini korumak ma.k-J ki dnlet demiryollan idaresinin bu Tokyo, 21 (A.A) _ Japon 

adile alınan tedbirler arasında ha· son karan buna meydan vermecUjhı-
·i::e ~ı~arılacak kambiyolar için bor·ı dea zahire tUcarlan mutazamr ol • j yanın Ankara sefirı M lsaburo 
sa komiserliğinden \ize alınması kay- makta ve bu vadyet karşısnda tizerfın.. Yoıbida, Tokyoya d6nmek 
chnın m""cut olduğu malumdur. Bu de İflenmesi:ne JmkAn verilmeditfnden ıl üzere emir almışur. Mançuriye 
'ta) <l,ı riayet edilip edilmediği de bor-I bu şekilde ihraç edilen r.ahiıreleriıniz 1

1
' g decek olan Cemiyeti akvam 

,,a komiseı J!.i{int'e kontrol ed.'rm-ekte- de hariç piyasalarda loymetini kaybet 1 tahkik komisyoauna adli mi· 

Atina, 21 (Huauai) - Htıktlmet ikbsadl buhran yOztl~ 
büyük sıkıntılar çeken fakirlerın ihtiyaçlarını tehvin için ted: 
ler almaya bqlamııbr. Haknmetin dütündüğli tedbirler ara~ ..ı 
zenginlerin fakirler için fone v rmiye mecbur tutu maları cıhl" 

ııl vardar. Bu aaretle zenginler fakirler için bar defaya mabsuı ,; 
' mak ilzre 40,000-50,000 Drahmı veı~ceklerdir. Bu ianeler ıle 

dir. mektecUr. · d 1 k · ıavır tayin e i ece tır. 
E\ \ elkı akşam borsa kambiyo mü- Diğer ta.raftan mallannı lstanbu • 

lüıii Hrsan be>le mürakiplerden Sa- la sevketmek içfa vacon iatiyen Ana· ~i!!l-!!i!!!!!!H!i!!ii!f!!!n!!ld~fııı:ı!iiiit!!!!!a!!!n!i!!d~a~~~ 
im bey bu maksatla ekspresin hare- dolu zahire tficearlanndan idare, \'8· n 

·. t"nrl n on beş dakika evvel Sirkeci gonlann Ha)"darpapya mavualatm- ltaatSl.ZIJ.k hareke• 
istasyonuna gelerek lazım gefen ted- dan 2' saat zarfmcla mallannı tahH,,. 
bhıi aldrktan sonra yolculann yanla- edeceklerine dair eHeriııden blırer ta.. tı• bu•• vu·· yor 
nudaki kambiyolann vizeli olup ol- ahhUt senedi almakiaymıt. 
madıkl~rmı tetkike başlam.rşJardır. . Bu vaziyetin devamtn111 btlyilk za-

Netu:ede yolculardan bilhassa bi- rarla udp olaeaimı naıan itibara 
rbinin ü~rinde mühim miktarda vize alan~ tUeearlan dfln sabah ti
siz kamhıyo bulunmu~ ''e bu hususta earet bonumda umumi kAtip Nıfza. 
vaziyeti tesbit k'n bir zabıt varakası mettin Ali beyin riyuelinde toplana• 
hıtulmu:ştur. Eksprest~ sonra kon- rak ba meeeleyi slrtlfmUtlentir. Ne
ftMiyoneJde de aynr şekılde taharri- ticede icap ect. mmmlar nndlnde 
tat yapılmıştır. teşebı.Uste babrnmak Usve ticaret 

Dün kendisile görüşett bir muhar- bol'888Jllı.n tevuntanu i8tll!lmfye ka • 
ririnrize borsa komiseri Adil bey bu rmi 1 rclir 
hususta demiştir ki: rar ve 1 e • 

"- '\ izesiz kambiyonun memleket Bona idareli ba la11&111.Ma devlet 
haıdcine c•.krnasmın memnu o1duiu demfryollan UlllGlll mtldttrMliil nez· 
m~himdu~. Buna r·ayet etm-iyenlu dinde bu hususta teşebbtisatta bvhma
hak.kında icap eden muamele yaprla- rak eski nzlyetiın iıadesiııi istiyecek• 
ealttır. Dün ekspres ve konvansiyo. tir. 
nelde yapılan tahaniyat netieesin- Kullanllmı• pr tekrar 
de yolculardan birisini ı üzerirıde bir sablar 111ı? 
miktar vizesiz kambiyo çıkmıftır. Bu 
para ;>okunun hur c1a'd akrabasına 
lerHmi tir. 
Zahlrecilar m&.i,kwt vazıretle 

Ilu a) ın üçünden itibaren Haydar
ytfd·ya ge!en zahire vagonlarmın Silo 
ve antrep nnr yapılmıya kabul edil• 
me) i 1 ri · 'e tüccann bu malları 
; irmi dö aat zarfında bopltmıya ı 
mffbur edilmehm zahirecılcfi mü1'lki 1 
YaT.iyette ~ırakmrştır. 

Söylenmğme göre, şimdiye kadar 
b•raya gelen hububat tasfiye edHdik
tuı sonra ihraç edilmekteydi. Halbu-

maddeten, manen yaptığı korkunç ı 
teıirleri tamamen bitmektedir. 
Bu hastalıklara kar§ı korunmak 
çarelerini döğrenmit tir. Hutah· 
ğa tutulduğunu hi11eden veya aa· 
dece füpbe duyan herkes muaye· 
ne ve tedavileri için derhal müra· 
caat edebilecek hükômet müeue
.eleri bulabilmektedir. 

Akıl haatalıklannm sebepleri 
aruında freqinin de mühim bir 
rol oynadığmı düıünerek doktor 
Fahrettin Kerim beyle de görüt • 
tük. Diyor ki: 

B: r taraf tan frengi, doğrudan doi· 
raya cı.ımet ribi hastalıkları. cllier 
taraftan da nesli bozarak ırsi freagt. 
i ve dolarısile tereddıiyi mucip nluyor. 
Zehbil hastalddann genişlememeslne 
çaJ~. • Te halkı irşat etmek akıl hrf
Zll!Slhhuı 110kta.i nazanndaın ehemmi
yetli bir vazifemizdir. Memlekette 
f~iden teveJltit eden aJul hu.talık· 
lannm, bilhassa frengi cUmetintn art· 
tıgıru, 92:) seneaiıtdenberi yaptıinnrz 

istatistikle .. de vazıhıuı gösteriyor. Bu 
hu usu bundan üç aene evvel tıp kon. 
gres"n<le cümlei asabiye frengisi ra -
poı1örii olcl "um zaman tesbit etmiş
tim. 

Tıp f akUJıtesi akliye sereriyatmın I 
ve Bakırköy uabiye haataıMıelnin fs.., 
tatiadderi de bu hakikati gileteriyor. 
Şu halde zehtrli hutalıklarm ve bil· 
hu.a frengin~n teveMüüne ıaanJ ol -
mak içfa esuh tedbirler almak lazım 
seMr. Bu husu-sta iki yoldan gidHme • 
Udfr: 

1 - lrpl., "·"· .ı. ı.JtSada ve djğer 
memleketlerde zehirli hutal•larJa 
nrtlcadele cemiyetlerj vardır. Bunlar 
Dmatnl abcleshane ve birahanelerin 
chnarJarma Emaye üzerine yazılmış 
ilAalar koymuşlardır. Bu illnlarda 1 
hastalığa yakalana.nJann derhal dis .. 
pamıertere müracaat etmeai tavsiye 
edfltnektedir. Aynca sinemalar, s:h· 
, · müzeler ve konferanslarla da halk 

wir ed"'mekwdir. Difpnaserler be
lddi;ye Te bükQmetlere &ittir. Bu kabil 
mDe11enlerin memleketimüı: ite de ~ 

Bazı çaycılann kullamlımş çaylan 
kahvecllerden satın alarak ku11anıl • 
manuş çaylara kanff.ınhklan dcaret 
od&1111a büdirilmit ·ve oda bu ihbar 
hakkıında tetkikata bqlam1ştrr. 
Seyrlaefaln 111e111urlar1 111a.,. 

lar1nda tenalllt wok 
Bir guete dtin Seyri8ef a.lnin ta • 

sarraf maksaAüle memur JDUf)ann • 
dan ylisde on bet N.,e._de tealdhat 
yapacapu yazmıştı. Dün bu ltu9118ıı 
ta Se)'J'isefainde iahkikat ya.pt*. lda• 
re böyle bir tuanur olmadlin söy
lemektedir. 

ğaltılmasr, fahiplerla 8lkI kontrol al
tında bu1'11Ddurulmuı, hutabja ya .. 
kalananlann muayeaeaade bir mem
ba bulunarak takibat icruı Jiııımdrr. 
En mllhfm meeele frpt meaeleeicUr. 
Hastalıldann ne olduiu ve ne .aretle 
bulqtıiı heriıetıe anlatılmak llmn -
dır." 

Evvelki atin &öriiftflt\imls doktor 
lar ve cemiyet ual&nndan al4ıimm 
maldmata aUen, zlhrevt huta1*1ar 
bahal etrafında ciH doldıorlan eemf • 
yetiJHle hararetli nribakereler olduğu. 
nu yazımpık. Diin cemb'•t reisi ..... 
a11an Tallt beyden bu huuta mald· 
mat t.tedik. Pabt kmÖll ba ball8e 
dair bir mCizlkere reçmiş olmadıfmt 
söyledi. 

Halbukıl din aldılm• habere gö. 
re, gene a)"IU cemiyet uuı bu 
defa da hiikftmetin nazan dikkatini 
ba mesele Ur.erine ~ 1911 cemi • 
yet riyuetlne bir de takrir vennişler. 
dir. 

Kezım Paşa Hz. 
Meells reisi dDn 
şehrimize geldi 
8. M. Mecliai reisi Klzım pap. 

bauetleri dOn Ankaradan ıebri
mize gelmiılerclir. Klzım pata 
hazretleri Haydarpqa iıtaıyo
nunda ıebrimlzde bulunan meb'
uılar, tOtftn inhiaan mOdOrtı 
Bebcet, mGıkirat ithlun mOdOrll 
Aıım, Hyriaefaln m&dOrD Sadul
lah beylerle dijer ze•at tarafın· 
dan karplumlf, Haydarpapdan 
ıeyriaefainin bir iıtimbotile ls
tanbal tarafına geçmftlerclir. 

Meclis reiıimize aileleri refakat 
etmektedir. Paıa hazretleri ga
zetecilere, latanbula huıusl itleri 
için ıelcli;ini bir kaç ,on ıonra 
Ankaraya dOaecejini, bOyllk 
mWet mecUliam kaçakçdak mu'-

Tevkifler, bombalar, ml· 
tlngler, tatiller •• 

Allahabad. 21. ( A.A. ) - Mo
ban Malaviyanın oğlu olup yu· 
varlak masa konfransına ittirAk 
etmit olan hikim Kri11hnalcant 
Malaviya Allahabad kongresi 
reisinin ahiren tevkif edilmiş 
olma11nı protesto etmek ftıere 
yapdan mitinge riya1et etmiş 

oldugundao "olayı tevkif ve 
hapse atdmittir. 

Becca. 21 ( A.A.) - 50 ka· 
dar evle genç kızlara ait ye
tim hanede yapılan taharriyat 
neticesinde polis 16 delikanlı 
ile tethiş fealiyetlerini tetci et
mekle mauıun olan mektebin 
mildiresini ve bir muallimi tev· 
kif etmiıtir. Geçen hafta aym 
mektepte iki talebe mahalli ha
kimlerden birinin katli t6hmeti· 
le te•kif olanmuıtu. __ 

Patana. 21 ( A.A. ) - Shab:-· 
vanjda bir camide infilak edici 
maddeleri muhtevi sandıkla 20 
bomba bulunmuıtur. Hakim Tob
lisin katlinden sonra mumailey· 
hin ikametgAhı civanndada bir 
bomba bulunmuı oldugu haber 
verilmektedir. Bu bumbanın Uze
rinde yeni bir ıuikast yapılacagı 
nı m8beyyin bir etiket bulunu· 
yordu. 

Allababad:Hurada .. zemindar,, 
denilen emlik sahipleri Hint 
kongreırinin tahrikltı üzerine 
vergi Yermemek iaüyen yerli 
köyl6ler arasındaki hareket ve 
cereyanı durdurmak için h8k6-
metle tqriki mesai etmiye 
karar Yermitlerdir. Vergi Yerme
yenlere tatbik edilecek muame
leyi talrilı eden ıon kararname 
mucibince zemiodarlar 'fer
ıi vermekten imtina edenleri 
tevkif kongra azalınndan tab .. 
rikltta bulunanları tarassut ve 
bunlar tarafından tevzi edi· 

len beyannamelerini mOsade
re etmek hakkını haiz olacak
lardır. MeYkuflar 24 saat zarfın
da hükümete teslim edilecekler· 
dir. Kararname vergi toplama 
itlerinde zemindarların hüktlme
te yardım etmelerini menetmek
tedir. 

Beklrhk vergisi 

Ankara, 21 (Vakıt) - Y ozıat 
meb'uıu Silleyman Sırrı beyin 
bekirlık vergisi hakkındaki layı· 
hası teksir nGfusa taalluk etmesi 
itibarile maliye encümeninden 
dahiliye encümenine verilmittir. 

eleleri etrafında abnan tedbirle
rin, mfistacel ve mühim kanun 
llyihalannın tetkik ve müzakeresi 
için bir milc!det daha faaliyet 
h•linde kal11c11;- , ... , FÖ• lemitlir. 

fakir halka yardım edilebileceii ümit edilmektedir. BugllD bd 
mesele hakkında bir karar vermek için milli ikhsat nazınnıD ri
vasetinde bir içtima yapılmıthr. Bu toplantıda halk tabaka• .... 
vaziyeti, ve bunlarm terfibi için ahnc.cak tedbirler mO:ıakd' 
edilm:ştir. Müzakerata devam edilecektir. 

Kaçakçıhk layihası bugün kati 
şeklini alacak 

Ankara 21 ( Vakıt) - Kaçakcıbk liyibaaanı hazırhyan ~ 
misyon bugün Adliye ve Milli mOdafaa vekillerinin iıtiraklatil' 
layıhayı tetkik ederek vaıifesini bitirmiştir, Adliye ve MilU oat' 
dafaa vekilleri bu sabah Vekiller heyeti içtimaında kaçak~ 
projesinin esasları hakkmda izahat verdiler. Liyiha yarın Vekille' 
heyetince tekrar tetkik edildikten sonra kat'i teklini alacakbt·~ .a 

Muamele vergisi kanununun lktnel madd~ 
Ankara, 21 ( Vakıt ) - Muamele vergisi kanununun ildJIC' 

maddesinin tefsirine dair Bilecik meb'usu lbrabim beyin takritl' 
ni bDtçe encDmeni m6zakere etti ve ıu karan verdi: 

Sınat mOesseselerin 930 ıeneıi nihayetine kadar tahakkuk 
etmit muamele vergisi borçlarınm albda beıile hazinenin .-
930 ıenesi. prim tahıiutlannın kayıtlara m6tekabilen t8rki' 
olunmuştur 

~-------------------------------------200 Çocuk 
Elr•~rarınde M. ve ll111e. 
Dou111er 18rafından kabul edlldl 

Parıs, 21 ı A.A) - Geçen se
nelerde olduju tibi Noel mllna· 
ıel: etile reiıieOmhur, ~Iradı keair 
attelere 're biUı.... 'INalar· 
dan en ziyade alAJCayı ca ip 
olanlanna mensup Paris 
mektepleri mlldavimlerinden 200 
talebeyi bu sabah merasimle ka· 
bul etmJttir. 

Muhtelif belediye daireleri re
isleri tarafından intihap edilmft 
olan erkek ve kız 200 çocuk 
muallim ve muallimlerinin ida
resi albnda ve otobllllerle saat 
14,45 de Elyaee Arayana ıelmiş
lerdir. 

Çocuklar, sarayın meraaim A· 
lopunda pek hoılanna giden Pe
tit Monde iımindeki bir tiyatro 
piyeaini temap ettikten sonra 
reiaicDmbur tarafından bir kab
yalbya davet edilmftlerdir. 

Monaieur ve Madame Paul 
Doumer, bundan •OIJI'• ıayet 
ıarif bir Noel atacmın tızerin
deki oyuncaklann teftline baı
lamıılardır. Ba suretle çocuklar, 
ailece yapılan merasimden latif 
bir kabul resminin tatlı habra
sandan baıka ayrıca reiıicllmbur 
ile Madam Doumer'in phıi he· 
diyelerini de alıp g6tilrm&tlerdir. 

Pariıin yirmi belediye daire
ıinin reiıleri de Pariı mektep
leri çocuklarına verilen bu kah
valhya dant edilmislerdir. 

Şam'da kargaşalıklar 
Pariı, 21 ( A.A) - Tempı 

gazeteıi, Şemda milliyet
perverlerin intibababnıa serbelti· 
sine cebir ve ıiddetle mani ol· 
mak için bir tqkillt vDcade 
getirmiye kalkıtmlf olduklarının 
g6rilld0ğ&nil ihtiyat kaydı ile 
haber vermektedir. Kadınların 
da mabirana bir surette karıımıı 
olduktan ve ekıeriyetini çocuk· 
!arın ve mektep talebeainin tq
kil etmekte bulundup bir takım 
gruplar, bazı tabrilcltçdarın MYk 
ve idareai albnda vahim kup· 

Poliste terfiler 
Ankara, 21 (Vakıt)- Sfl 

imti.hanlarda m~avinlikten k~ 
ıerlığe ve pobslikten muaVIP"' 
ie terfi etmeğe muvaffak ol,, 
lar anlaıılmıfbr. _. 

Muavinlikten komaerliie tel" 
ed•_nlr.l' • .i.tııi 

lstanbuldan ~!» Aü ülPI" 
157 Mehmet Ali 143 Ali ~ 
Haklriden Mehmet Sabit, Gir" 
sundan 2 Burbanettin, Trabı°'j 
dan 1 Mehmet, Konyadall 
V amf, Afyondan 3 Hakin, al 
neden 10 Naim. beyler 
Pollsllkten 111uavlnlll• ~ 

edenler ... d 
latanbuldan 3045 Mehmet.!.~ 

Raıib, 443 Seyfettin, 2368 ~ 
859 Nuri, 3526 Faik, 1589 · ~""' 
1532 Ali. 1770Riza, t740Relll" 
1175 Mehmet Emin, 1293 F~ 
1204 Hasan, 2602 Vamdr, ~ 
Huan, Haklriden 15 ~~ 
Baari, Babkuirden 22 Me~ 
Emin, 2 Mehmet, Çmkkal~ 
3 Yu7.Uf Zi1a, 20 Akif, 9 S~ 
mu, Edirneden 114 Sili.,...-_ 
10HOıeyin, 20 Naim Ad,...4' 
71 Ahmet beyler. 

Polls le•kllMI IArıha~,11 
Ankara, 21 [V akıt] - , 

teıkillb için hazırlanmakta ~ 
llyiba tetkik edilmek esere _..,, 
tiye encOmenine sevk edillll~ 

ıalıklar çıkarmıtlardır. " 
Atağı mahalleler ballı-__ı,1 

iltihakile bllyllyen bu ~ 
belediye dairesini zapt. ~ 
etmiılerdir. Bu çeteler, ~ 
ateı etmiı, polis de mukab 
buluomuıtur. 
Şimdiden iki kifİDİD telef 

birçok kimaenin de f) 
olduğu haber veriliyor. 'l 
mahalline ıelen tanklar, 
diye dairesini kurtanmtbr· 
musta silkOn bOkOm ıtır 
dir. Hamada vaziyet, nasik 
lnalltered• renı bir fi 

Lessimoutb. 21. (A.A) 
Mac Donald, yeni bir milD ~ 
teıkil edileceğine, ba fır~ 
Baldvia ile SirHerbert S 

d•bll olacakluma dair o 
tekz·p etmektedir. 
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Iraktaki isyan 
Mahiyeti ve sebebi hakkında 
ırak başvekili ma ümat veriyor 

Şehrimizde bulunan Irak Baş
vekili Nuri Sait Pı. dün Tokat
lıyan ötelinde dinlenmiş, hususi 
bazı ziyaretleri kabul etmiştir. 
Nuri Sait Pş. Irak hududunda 
yeni bir Kürt isyanı çıktığı etra
fmda gelen telgraf haberleri 
hakkında bir muharririmize be
yanatta bulunarak demiıtir ki: 

- Bu hadise ehemmiyetli ve 
esaslı bir şey değildir. Bağdat

tan hareketimden bir kaç gün 
evvel hadis olan bu mesele hak
kmda o zaman bir tebliğ neşret
mittik. Barzan şeyhi Ahmet, öte
denberi komşusu olan aşiretler 
üzerinde nüfuz göstermek eme
lindedir. Kendisine tabi adam
lar da diğer aşiretlere mensup 
adamlara adavet gösteriyorlar. 

Bir kaç gün evvel şeyh Ah
medin adamlarından bir kısmı 

bazı köylere hücum ederek 
yaktılar ve yağmada bulundular. 

Tabii hükümet kuvvetleri mü
dahale ettiler. Arada vukubulan 
çarpışmada her iki tarafda zayi
at kaydetti. Kuvvetlerimize men
sup 13 asker, bir zabit 3 veya 
4 polis şehit düştü, 1 O kadar 
yaralanan oldu. Buna mukabil 
asiler 20 maktüJ, bir o kadar da 
yaralı verdiler. 

Ben henüz Bağdatta iken Bar
Ean şeyhi hadisenin kendi riza
sile olmadığım adamları tarc>f ın-

dan yapıldığım, binaenaleyh keıı
disinin mesut tutulamıyacağmı 
iddia etti. Bu iddia üzerine ha
dise mahalline bir heyet gönder
dik. Heyetin yapacağı tahkikatı 
müteakip vereceği raporu bek
liyoruz Tahkikat neticesinde ha
dise müsebbipleri taayyün ede
cek ve tabii kendilerine lazım 

gelen cezalar verilecektir. Hadi
se Türk hududunun cenubunda, 
lmadiye kazasının şimali şarki
sinde Barzan köyünde olmuştur. 

Barzan şeyhine geçen ıene 
Yaptığınız harekatı müteakip 
Türkiyeden bazı kimseler iltica 
etmişlerdi. Irak hükümeti bu 
hal üzerine Şeyh Ahmed'e na
sihatta bulundu. Bunun üzerine 
bu mülteciler dağıldılar. bir çoğu 
Irana geçti, ve eskiden olduğu 
gibi toplu bir halda kalmadılar.,, 

Nuri Sait Paıa Irak kralı Fay
sal hazretlerinin Surye Krallığına 
intihap edileceği hakkında da 
demiştirki: 

- Bu haber henüz mevsimsiz
dir. Malum olduğu veçhile Sur
ye' de iki ıene evvel neşredilen 

kanunu esaside hükumet şekli 

Cümhuriyet o:arak tespit edil
miştir. Binaenaleyh Suriye için 
Krallık meselesi şimdilik mevzuu
bahs olamaz. Maamafi netice 
Suriye'dc yapılmakta olaıı inti
habattan sonra anlatılabilecektir. 

az n kızı evlenirse .• 
50,000 lng·uz lirası, mükellef döşeli ev 

ve · çiik çiftlik ne olacak ? 

Londrada meraklı b·r hukuk davası 
rüyet ediliyor 

Son zamanlarda Londrada ga
rip ve meraklı bir hukuk mese
lesi ortaya çıkmıştır. Clementson 
namında yaşlı bir protestan pa
pazının Newlyn isminde çok es· 
ki bir dostu bundan birkaç sene 
evvel 78 yaşmda olduğu halde 
ö1müıtü. Vasiyetnamesi açıldığı 
zaman mükellef ve mefruş bir 
evden, ufak bir çiflikten ve na
kit olarak 50,000 lngiliz lirasın· 
dan ibaret servetini rahibin yir
mi beş yaşındaki kızma bıraktığı 
hayretle görülmüştür. Fakat ih
tiyar bunu bir şarta talik etmiı
tir. Bu da kızın ömrü müddetin
ce evlenmemesidir. Esasen evlen
me taraftarı olmıyan kız bunda 
bir fevkaladelik görmediği için 
m'rasa lrnnmuş ve rahat bir ha
yat sürmeye başlamıştır. ZenS?in-

Jiği şayi olunca kız muavenet 
istiyen yüzlerce mektup almış ve 
yüksek bir kazanç temin eden 
bir takım işi ere girmesi hakkm
da müteaddit tekliflere maruz 
kalmı§br. Fakat kız bunlardan 
hiç birine kulak asmamış ve 
böylece birkaç sene geçinmiştir. 
Ahiren kıım nişanlandığı öğre

nilmiştir. Bu haber ölen ihtiyarın 
akrabasının kulağına gidince 
bunlar derhal vasiyetnameyi neş
reltirmek için adliyeye müracaat 
etmişlerdir. Fakat lngiliz kanunu 
bekar kalmak mecburiyetini mu
tazammın her hangi bir şartı 
vasiyetnamenin feshini icabetti
recek esbabı kanuniyeden ad
detmediği için davanın kız tara
fından kazanılması çok kuvvetli 
S?"Öriinmektedir. 

• 
anıstanın ş 

Müzakerata girişmek için Bulgarların 
nı ·:.ı·acaatına Yunanlılar cevap verdiler 

Atina, 21 (Hususi) - Yunan 
hükümeti, iki hükumet arasında 
mevcut muallak meselelerin halli 
için Eu'gar boşvekili tarafından 
Yunan hükumetine tebliğ edil
mek üzere buradaki Bulgar se
firine çekilmiş olan telgrafa ce
vap vermiştir. Yunan hükumeti, 
cevabmda,şeraiti atiye dairesinde 
müzakerata girişmiye amade 
bulunduğunu bildiriliyor : 

1 - Yunan - Bulgar mesailini 
tetkike memur Yunan hariciye 
memurları, fazla meşguliyetleri 
dolayısile merkezden uzaklaşa-

miyacakları cihetle, müzakeratın 
Atinada ceryanı. 

2 - Muayyen bir zaman zar
fında iki hükQmet arasında iti
laf hasıl alamadığı taktirde mu
allak meselelerin bitaraf bk 
hakeme havalesi. 

3 - Müzakerat neticesinde 
Bulgaristan, Yunanistana karşı 

borçlu çıkacak olursa, Atina 
hükumeti borcunu tediye husu
sunda Bulgaristana her türlü 
teshilat gösterecektir. Şayet Yu
nanistan borçlu çıkarsa, Bulga
ristan hükümeti. alacağının Yu-

il Yakıt Karilerinden il ( 
Bostan cıda oturanlar -M·u·e·ll·if·ı ·: ·N·i·z-am_e_tt_ln_N_a_z_if ___ R_es_s_a_m_ı_:_M_U_n_ır·F·e~hıı:".1"'=--

Acuzenin Definesi 
eski ıamba istiyorlar B b .. k d t msa 

Bostancıda kariimiz Rifat B. yazıyor: en, U gune Q QT ne yap l 
Birkaç gün evvel Büyükadaya J / 

elektrik cereyanı verildiğini ve namusum a yaptım • 
bu münasebetle bazı merasim - 45- •, 
yapılarak lüks lambalarının nasıl P~a ıı;edirin birine yan gelip yas-' - Kim bu Kem."!. Bu gelen ld1'~ 
indirildiğini, onların yerine elek- landı. Bir müddet bu şahane eşyayı Bnşmı knp1dan uzattı, aşa)1 

k imrenen nazarlarla seyretti. Sonra: ledi _,,., 
tri lerin nasıl yakıldığını gazete- - Nası] ... - dedi - Vadini yerine ırapmrn kalkan mandalından~ 
niz tafsiJatile yazdı. Ben de her getirdin mi? sesi işitince heyecanı bir kat da.ha 
gece Bostancıdan bu nurlu ışık- - Elbette sultanım ... - diye sırı- nuştı. rJ' 
ları görmekteyim. Belediyenin tarak söylendi yahudi karısı - El • Fakat kapı açılır açılmaz J>a.Şl r:i' 
büyük bir himmetine mazhar ol- bette .. · gürültü az kalsın ödünü patlata 
dular. Elektriklerini güle güle Ye elinde tuttuğu mendilin uçlı!rı· tı. uzıil ııı 
yaksınlar. nr açarak bir anahtar çıkardı: J\alm bir erkek sesi, pÜS ".:"'"" ...... ~ 

- lşte odasının anahtarı.. şiveyle avaz.ı çılitığı kadar bağır .... . 
Bunları yazmaktan maksadım; Derviş paşa anahtarı nldı: başlamıstı: _11~ 

bu hayırlı işten dolayı Belediye- - Ya odası? nabbim! Ne pis ağızlı bir tıeJ"P 
ye teşel<kür etmek değildir. Bu, - O da nah i:. te şu! Kapı<:ını gör- ne kiifiirbazdı bu adam! . ~· 
Adalılara düşer. Ben, şu müna- dünüz mii? Arasıra genç fozın ince sesı de et 
sebetle Adadan arta kalan lüks Keranın elini uzattığı tarafta kı - tiliyordu. Galiba onun suallerine dS 

l b Utptnn i ..... ıemeli bir perde sarkıyordu. nıp vcdyordu Derken lmpı kaP311
" am alarmın Bostancı'ya verilme- · · · ~ı,. 

Derviş paşa arifane sıntt Merdivende ayak sesleıi, grcrfl"' 
sini rica ediyorum. O Bostancı - Memnun oldum hatun .. lnşal - başladı. 
ki Anadolu yakosının en güzel lah altında kalmayız.... Acap bizzat Paşa kafasını kapıdan çektL 
bir sayfiyesi' olduğu halde Bele- ı.endisi midir? - Ileni bir yere sok.. Sakta! ~ 
diye'nin bakımsızlığı yüzünden - l\era namusuna tecavüz edilımiş Palmt Kera ona cevap veretll til 
en hücra köy köşeleri manzarası gibi, cali bir teessürle yerinden fırla- Çünkü tam bu sırada merdiveni11 ~1' 

dı: sahanhğında gene o kalın ve püfU"' 
gösteriyor. Burada Bostancının 

-Kat'ıyye., kabul edemem paşa.... sesin haykırdığı :işitilmişti: 
nelere ihtiyacı olduğunu ve Be- Ben bugüne kadar her ne yaptımsa - Nerede o'! J 

· tediyenin halktan yalnız vergi namusumla yaptım... Artık Derviş paşanın hiç şUP ~ 
toplamakla iktifa ederek, vazife- Paşa ce,·ap vermedi; yavaş yavaş kalmamıştı. Muhakkak tmdınrn ~ 
!erini hiç hetırlamadığmı tadat yerinden kalktı. Perdeye doğru yü- larından biri gelmiş olacaktı! .. nı' 

ve tafsil ececek değilim. Bilirim rüyü. nın büyüğüne çattım!,, diye düşiil' l' 
k Uu sırada bahçedeki köpek gene u- ken Kcraıun neş'eyle yanından f1t i bermutat bütçe ve tahsisat 

lumı.ra başlamıştı: dığmı gördü. _A 

mes'elesidir. Fakat, Ada' dan - Ililii geldi galiba .. - diye mınlu Yay canma.. Bir tuzak mıydı,.. 
arta kalan bu lambalar için de dandr Kera - Acaba kim gelebilir? ba bu? ; 
bütçede yeri yoktur, tahsisat Pencerelerden biııine doğru yürü.. Dışarda bir koşuşnın oldu. j ı9 
müsait değildir diyemezlerya? dü: anlryamadrğı bir lisanla, bağı~• 

Belediyenin arta kalan bu - l\apıyı arkanızdan kapatmış - haykırarak, gah gülerek konuşu'~ . ..d 

11! b 1 k·· .. .. .1 . • ttm. Siz dçeriye girdikten sonra dr- Bir bn:;ka kadm sesi daha bahse P'~ 
cım a arın oyumu:r;e verı mesmı şarıya kimse de çıkmadı... tı. Derviş paşa heyecan ye m~~ 

istemek olsun hakkımız değilmi. Köpek saldırıyordu galiba ki zin- boğulmak derecesine gelm~şti (d, o4, 
Bu hakkın teslimini vazife değil, cirinirn şı'kırtısı yukarıya kadar geli.. mn kapısı aııkasma kadar da1'1'~ 
fazilet addedece~iz. yordu; ve muttasıl havlıyordu. dL Soluk benizli bİJ' adam, piS r 

S i k Deniş paşa mütecessiz bir nazarla sırıtarak içeııiyc daldL _.Aı 
CS adınları bayıl- J{era.rı süzmiye başladı... Perdeye Arkasından da Kera gözük:ntilf" 

tan bir adam! yanaşmı~ke..n, elinde anahtar geriye Elile onu göstererek: 
döndü: UaJ.•ı>ı-~nrm hP.vhude'""ı·~. na.~ Larence Tibbett isminde bir .u•• p-: 

iııi mi geliyor deddn? - djye - dedi - Oğlum Alfonsoyu SİZe _1; 

Amerikalı müganni nin şarkısı ı d d · d · 'r dikt ı 11t.1 10mur an ı.- dtm c enm... ene en yen ~,A' 

kadınlar üzerinde fevkalade bir Kera perdeyi açmış, şimdi dışanyı Evet bu gelen Alfonsonun ta. ... 
tesir yapmakla şühret almıştır. gözetliyordu: di iydi. tf f 
Ehiren bu adam ( Baltimor) da - Evet... fü·ct .... Biri gelmiş ama. Gemisi limaa.n erkenden geJınfŞ14, 
( Kübanm aşk şarkısı ) denilen Hem yalnız da değil... Bir de kadm ma, terezin binbir tarnk1a bezi 0 tt' 
şarkısını söylerken altı kadın var.. • ğu için, bu valdtlere !kadar ~11 
h d b 1 ·ı_· Köpek hfıhi havlıyordu: mekik dokumuştu. j 
eyecanın an ayı mış, iKi yüz T.. Kera, bı·r san .... ·e scmra da pııc:"'1.1 - Acaua bu kim? Fısk1)eli havuzu J ~· 

kadında san'atkara yaklaşmak geçti... Çardağa doğru yürüdüler.... luna tanıştrrdı: ~~ 
için hücum ederek galabalık Paşa işkillenmişti. Kadının ba.k.. - Bizi çok seven subaşı ba.ıtt 
araeında ezilmiılerdir. müganni- tığı perde arasına gözünü uydurdu: ri - dedi - . ...Jı 
yi muhafaza için yirmi polis ile - Herifin diinya umurunda değil.. Alf onso elini göğsüne bastıflVj,· 
iki yüz kadar gönüllü mubafızm Babasının mindeyıniş gibi salma salı- pa.,.~yı mükellef bir rük\tla selA;; 
müdahalesi lazım gelmiştir. ına dola!Sıyor.. • dı. Ve doğnılur doğrulmaz, dıı 

. Perdeyi knpryarak. manidar bir düşer gibi: , / 

_S_P_O_R_I 

Yunanlılar gene 
yenildiler 

Atina, 20 (Hususi) - Dün Vi
yanamn profesyonel W acker ta. 
kımile Olimpiyakos takımı kar
şılaşmıştır. Wacker çetin bir 
maçtan sonra 0-2 galip gelmiştir. 

nanistana ödeyeceği tamirat 
borçlarından tenzilini kabul ede
ceğini taahhüt etmelidir. 

4 - Yunanistanla ticaret mu-
kavelesi aktetmemiş olan dev
letler mevaridatından alınmakta 
olan on misli gümrük resminin 
Bulgar mevaridatmdan alınma

ması talebine gelince, Yunan 
hükümeti, diğer devletlerin haklı 
itirazlarını mucip olacağı cihetle, 
bu talebi is'af edemiyeceğini 
bildirmektedir. 

Yunanlstanda 
Ermeniler 

Atina, 20 (Hususi) - Buradan 
Kafkasyaya nakledilecek olan 
Ermeni muhacırlarm sevkine ne-
zaret edecek olon sovyet mümes
sili gelmiştir. Bu günlerde Batu
ma sevkedilecek ilk Ermeni ka
filesi vapura bindirilecektir. 

bakışla Keraya gözlerini dikti: - Haberiniz var mı? - dedt 
- 'l'nnıyamadm mı sen bunu? Padişah öleli ihi gün olmuş... ~ 1 
- Hayır ama.. Kera ile Den·i.ş p~a bir ağıl 

- Bir baktır ha.kalım .. Uğursuzun hayretlerini ifnde ettiler: 
biriyse kabına bakalım... -Aaaa! 

Kera, elJerini birıbiııine vurdu. KaM - Aa.aaaa! f 
pının eşi~ üst~nde ~emen o and~, - Nasıl? lliılmiyor mudunuı, 6'' 
yer~len bıter gıbj behren enfes hır Den·iş paşa, tabii yeni bir şt) j,ıt 
carıyeye ; . . rc.ndiği içhı değil, çok sıkı sa.klaıta:ııı~ 

- Seyfa ... - ded~ - Ilahçede hır haberi hu kclkenez surafü nd.~ 
erkek dolaşıyor... Ilır de kadın Yar.. bu kadar çalrnk nereden öğrenc11t .. ,. 
Ahçılara söyle de kim olduğunu anla- ğini kestiremedii;;'i için hayrete d;;r 
sınlar... .. . mü"?tü. J{eranın nğzınclan çık111' 1, 

Kız henuz dışarıya hır adım at:mış• ret ni<lnsınm kindeyse, bir ştoJ6' 
!.ı w,_, bahçe kapısının tol ... m~ğı .. üst .. garip ümitler sezen insanlamt ~ıi 
uste uç defa, fakat dclthaş bır şıddet- kolay gizlenemiyen neş'esi aheıt 
le vuruldu. Öyle ki binanın içi güm M yordu. ali 
biir giimbür öttii. (Bi_? 

- Vay anasını be? Bu ne hal Kc- ·ııet; 
ra? Darülbedayi Temsı J 
Derviş paşanm birdenbire zevki, ne~- Bugün akşam i~t~nbul sttcdiU ~ 

esi lrnçmıştı'! Paşa o denin zenpe .. saat 21,30 da Ş~hirTiyatrO 
r~stli~ alevlerini ı>ek iyi_ bi!cn!erden· ONLAR ERMiŞ \\\\\\il\\\\\\\ 
dı. 1 n kadının kardcşı, aşıgı Ye):a MURAD I NA 
Jrncnsı, takımını başına toplayıp hır . 

11 
hac;kın vermiye geldiyse?. O debdebe- Vodvıl 1111 ı 
H Sub~rlığın bir lahza içinde ne ha· Yazan: G. F eydau 
le gireceğini düşününüz ... Değil mi Tercüme eden: 111 

ya? Herif hah_çcde s~lı~a sal~na do • Vasfi Rıza ve llllllll 
]aşmaktan çekınmemıştı bu bır. Bedia M. 

İkincisi .. Kera kendisini tanımıyor- Talebe gecesı. 
du ve bu anda dışardan gelecek lcim· Yakında: M Ay A ,/ 
sesi olmadığını söylüyordu, bu iki... :_/' 
Kapının böyle dehhaş bir şiddetle 
vurulması... Ya buna ne mana verme
liydi ... 

.Anahtar bilüilıtiyar elinden seride 
dil:.tü. 

Ekmek fiatı c' ,-1· 
lstanbul Belediyesinden: Kdn~~t ~ 

lin 23 iincü çarş:ımba giinünden 11o0 ti 
ekmek yedi kuruş \e francn1' 
bucuk kuruştur. 





Mecliste hararetli bir celse Gttnttn 

- 42 - Morla Löblandan: fa. 

Müstantik soTau; --Hepsi bukadar 
mı, matmazel~ 

---~ 

1 Üst tarafı ı inci savfada 1 

ve kabul olunmuştur. 
Meclis perşembe günü topla

nacaktır. 

Ankara, 21 ( A. A. ) - Büyük 
Millet .Meclisi bugün Reis Vekili 
Refet Beyin riyasetinde (oplana
rak ecnebi memleketlerde bulu-

Nelliroz sapsan kesilmişti.' Sesi kr• disini gördüğüm ilk dakikadan itiba· nan memurlarm ücret ve tahsi-
sı:lryordu. Az kalsın kendini kaybede- ren beni şaşırtmrştr. Bunu bir türlü satlarının sureti tediyesi hakkın
cckti .Fakat toparladı ve: kendime izah edemiyorum. Ben ki, daki konunu muzakere etmiştir. 

- Artrk söyliyecek bir şeyim yok, her 1.aman kendime tamamen haki .. Bu münasebetle bütçe encümeni 
dedi, size en ufak teferruatına kadar mimdir, nasıl oluyordu da böyle şaşı-
her şeyi nnlattnn. Filnirni SÖ) ]edim. nyordum. Fakat böyle gece olup muharriri Kemal Zaim Bey, Ha-
Artık .... öyliyece~ıi.ın bir şey kalmadı. da Ru balosuna gittiğimiz zaman, 00• rıcıye memurlarımızın ecnebi 

Fakat müsta.ntik onu kolay kolay na artık galebe çalmıştr. Deni odası- memleketlerde bulundukları za
:brrakmıyordu. Genç kızın teessürünü na götürdü ... Artık müdafaasızdım, man maaşlarını beher Türk lira· 
hissetmi ti. Ilil:i.merhamet onu SlkıEi- ne isterse yapabilirdi ... Hatta benim sına mukabil bir lngiliz lirası 
tmyordu. de muvafakatıirnle. Evet. hunu itiraf olarak aldıklarını, lngiliz lirası-

- Söyleyiniz matmazel, dedi, söy- ederken unutamıyorum. Evet, razı ol• 

1 
nın sukutundan ve nezaman is· Jomenlz H'lzrm, balodan çıktıktan muştum ve o, bunu biliyordu, beni 

eon.rn bu adamla saatlerce bir odada Öpmiye kalkışsa muknYcmet etmi~·e .. tikrar pe da edeceğinin de ma
iberaber kaldrruz, aranızda ne ı:;etti- ceğ:imi biliyordu. Bunu kendisine, ha· lüm olmamasmdan dolayı teklif 
ğ'lni bilmek isteri1A na hörmet etmesini r:fca etmek sureH- edilen kanunla bu esasın değiş-

NelHroz yavaş ya\aş ağlamıya baş.. le sö:rlemiştim bile... tirilmek istendiğini söylemiştir. 
lamıştı. Halile "Rica ederim. .. Beni Müstantik bey, eğer hakikati an- Kemal Zaim Bey, bir suale 
zorlamayınız.. Bunu yapmayıınız.M.,, Jamak il tiyorsanız, bu nokta~·a fazla cevaben muhtelif memleketler-
demek istiyordu. Jerar mırrldandı: dikk. t ediniz, hen kendimi tıımamile 

- Matmazel rica ederim susunuz. terketmiştim. Halbuki. o, milstan• deki memurlar maaşatınm Türk 
Nelllroz başını fmldırdr, rnüstanti· tik bey bana dokunmadı hile.. Evet, parasile tesviyesine imkan olroa-

le hltnben: uzun hesaplarla yarRtmıya muvaffak dığını ve Istanbul borsasmdan 
- Söylediklerim bir fikir edinme-- olduğu valliyetten istifade etmedi. üç ayda bir tesbit edilecek ra-

nfz için k3.fıi değil mi? Ben öylece divanda uzanmış, bütiin yice göre 0 memleket parasına 
- Hayır, bunlar sadece hislerden, kuvvetimi, irademi eriten bakışları 

111anev! delillerden ibarettir. Hem de altındaydım. İsteseydi onun olacak· tahvil edildikten sonra gönde-
hu deliller, size karşı olan hareketi- tım. Uyanık değildim fakat uyumu- rileceğini söylemiştir. 
le tc7.at teşkil ediyor. yordum da. Hiç bir hareket yapamı- Hariciye vekili Tevfik Rüştü 

vergilerile kesilen miktann mil· 
him bir yek6na vardığını, lngi
liz lirasımo yüzda 25- 30 nisbe
tinde düşmesi üzerine hariçteki 
memurlanmmn vaziyetlerinin 
müşkUJleştiğini s8ylemit ve de
miştir ki: «Devlet emniyet edip 
te harice gönderdiği memurla
rını kendi memleketinin vils'u 
dahilinde sıkıntıda bırakmaz 
ve onlardan buna mukabil 
vazife ister." 

Bütçe encümeni reisi Hasan 
bey, logiliz lirası üzerine tediya
tın lngiliz Jiras1nm albn esasına 
istinat etmesi ve kambiyooun 
sabit olmasından ileri geldiğini, 
kıymetini kaybedince hariçteki 
memurlarımızm maaşatmın tedi-
yesinde sabit bir kıymet kabulü 
li21mgeldiğini söylemiştir. 

K '\nunun heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere kafi görüle
erk maddelere geçilmiı ve ka
nun kabul edilmiştir. 

Buna nazaran ecnebi memle· 
ketlerde hizmet etmekte olup 
maaş, ücret ve tahsisatları 22 
temmuz 1931 tarih ve 1843 nu-
maralı kanun hükümlerine göre 
lngiliz lira~ll üzerinden tediye 
olunan memur ve müstahdemle
rin istihkakları baliğlerin 9.3 
misli ilave edilmek suretile Türk 

,1d 
Takvim - SAL 1 22 KAnunııe ili 

12 inci ay 1931. 11 Şaban 1350 Seııell 
geçen ~teri: 344 kalan günler- 17. 6.41 
GUneş - Doğuşu: 7,18 ttauşL 1

5
48; 

Namaz vakitleri - Sabah: 6·51. 
Oğlc: 12,8: ikindi 14.29: Akşam: ı ' 
Yatsı: 18.20 imsak: 5.30 gıtı 

Hava - Dün azami hararet 4, as 
2 derece kaydedilmiştir. Bugün rü::: 
pO)TIZdan mütcvassıt esecek \"e 
kapalı ve yağışlı olncakur. 

.. d6f• 
Toplantllar - Ktnunusaninin ası 

düncü paznrtcsl günü ak,1 hıfzı!S1~:i1ıl 
cemiyeti bir içtima yapacaktır. Yeşıl 1,. 
merkez heyeti de 3 kAnunusıınide toP 
nacak ve verilecek müsamerelerin pro•· 
ramını hazırlıyacaktır. 

ı __ R_ad_yo J 
latanbul radyosu "' 

6 dan 7 ye kadar gıamafon, 1 ıı 
dan 830 a kadar Nermin \'e Bedia Rı 
hadımların iştirakile saz. 8,30 dan 9 ' 
kadar müderris Salih Murat bey tartJ':~ 
dan konferans 9 dan J O a kadar Be d" 
musiki heyeti 1 O dan J 0,30 a k• 

..~~~-~::?..!!~~-~:.l!"!~!~ ...................... __.,; 

-BORSA 
21 K.evvel 931 ıı....---1--~ 
Kambiyo 

Fransız Frangı 
1 Ingiliz lirası Kr. 
"T l.. mukabili Dolar . - ( lrct 

Bctı:ı .. 
Orahnıl .. ft. Frank 

- I<'ilhakika öyle.. O halde itim- yordum. Fa.kat her tJCYİ görUyordum. Bey, geçen sene memleketin lirası olarak ve yahut bu baliğler l.erı 

fatımı tamamlamak lazım demek.. E- Bana uzun uzun baktr. Ktrpikleıimfn ihtiyacı üzerine bütçenin emret- üç ayda bir tespit olunacak Is-
ğer tereddüt ediyorsam, beni mazur arasından onun göderlındeki manalan tiği tasarruflar yapılırken hari· tanbul borsa rayicine göre me· 

.. Florin 
• Kuron 
• • 

ı;örünilz.. Bunl:m tekrar etmek be• görilyordum. YilzGlıDn d~rek bir ciye memurları maaşatından da mur ve müslahdcmlerin bulun-
nim için o kadar müşkül ki.. • merhamet, btr ptpmnhk manam fk. 

Slllog 
• • Peıctı . • Mart •.n-..nt o•..&...1- u • .r.zde 15 nisbetı'nde bir tenl,ı'hat dukları memleket parasına tah NeJLiroz gözlerini sildj, Yüzünden tisap etttğtni gu-..yv um. UATI'lll U1 1u ~ • 
.. • Zloti 

hüyük bir gny:ret sarfettiği anlaşılı• risi diva.nm 11zerf1dtndl. Pabt kalk• -=Y=•=p=ıl=d::.::!ğı~n=ı,=k=a=z;::~:::.n=:ç=v=e=b:::.:u:::::hr=an:=:~v:.:;il::.:e=d=i~le=r=e=k=t=e=s=vi~y=e=o~t==u;;::n::::a=ca=k=t=ır=. 
) ordu. tı, mUıııtantik be7, ~ bcrabl • M k 1 k 

.. • Pcoı:ö 
" • 1 ev 

- Her şeJi SÖJliyeceğim, dedi, ve makdstcIM<ilthn halclebenllxrabrat e tum em a mese esi 
mın öniinde. Bakınız, onu gördük.. çekildi, !!!M:lf!!!9 otuıda. başmı llıo 

l Türk tırısı Olnar 
Çen·oncç Korus 

t n sonra, akşama kndar tesiri nltın· lerl arasma al&.. 
da :kalmıştım. Evet, bu adam ken- l~) 

1 ı 1 Uta-.~ -"":::;=:;;;;::::;;:;::;:;:;;::;=:;=-;;;:;;
fer efendi, reise iyiden iyiye lamnya ı As. Mk. SA. il. komla,ra.a] 
başlamıştı nrttk. !şte bnhveye bakıldı. _ lllnlan . 
Tetkik edildi "Haklr, zabıt kAtibi Ca- Silvan mekteM ~-ttııt'ja.a 
fer beydir.,, dumn yıkın" Niçin demf. ıiçin 180600 kilo yulaf paarbkla eatm 
yorlardı. Davayı kaybetmek imkanı nlmacaktır. Paz&l"bfı ze - KAnunu
yoktu. evvel - 931 cuınaıteQ g1lnil saat H 

l<'almt mahkeme talile :talik ıüzerinc ya kadar Harlbeye mektebhı<leld ma • 
madr, uzadı. Es'kj ev senetleri karış- halli .mahsusunda fcra edilecektir. Ta
tınldr. Mahalleden şahit dinlendi. Jiplerin şartnamesini görmek için ko. 
Evvelce o evlerde oturanlar istintak misyona müracaatlan ve işti.ırak 4çln 
cdildL Araştm.ldr, fakat ldmse çıkıp de vakti muayyenhıde komisyonda ha• 
da: zır bu1unmalan. (160) (4521) 

* ıı: * - Cafer bey hnk sizindir dem~· 
rordtı- Askeri mekteplerle hastaneler ihti .. 

yacı için 3000 k,1o üzüm talibi uhtesin· 
Son mahkeme de (15) gün sonraya dedir. l\lünakasası 2f>-KanunuevYel

bırakılınca Cafer efendinin kanı bey. 931 cumartesi günü saat 16 ya kadar 
nine çıkmıştı: Harbiye melrtebind~ki mahal1i mahsu· 

- Vay, dedi. Benimle alay ediyor• sunda icra edilecektir. Daha dun fiatlR 
lar ha." Çarşıya indi. SoruyorlJal:jlı: talip olanların şartname ini görmek 

- Davan ne oldu Cafer efendi? ıiçin komisyona müracaatları ve işti-
- ~,ok uzadı bu Cafer efendi? rak icinde vakti muayyen°inde komis • 
- Allah, Allah ne bitmez 'lıieymiŞ yonda hazır bulunmııları. (163) {4524) 

bu? * * ıt: 
-'- Fesiiphanaltah.. Fesüu!hanallah .. 

Bu her gün böyleydt Şu göro1asıı iman 
etmişti artık. Dav~ onun için (yüz ka
rnsı) olmuştu, komşulara ve kansına.. 

Bütün hakikat bugün belli olacak, 
Cafer efendi (yf.iz karnsmdan kurtu
laamt.ı. 

Cafer elendi sev.in cinden kuduru • 
yor, Ruhiye hanım somurtup duru· 
yordu. Mahkeme heyecanlı oldu. 

Heyeti htlldme bir istisareye çekil
di. On daldka sonra ~-arar tebliğ edi· 
liyordu: 

- ... Duvarın tecavüzü hakkındaki 
davada müddeinin bu iste haksız bu· 
lunduğunu ye müddcinin bahçesine 
dei;ril müddeaaleynin tarafına teca\'ilz 
nıku bulduğu anlaşıld1ğmdan müddc
anleyhin beractine ve Cafer ef cndinin 
duvarı derhal tashih etmesine karar 
verilmiştir." 

Cafer efendi kızardı, moraroı.. 

Caf cr efendi evde, mahallede, çar
şıda utJuuyordu arlıl~ 

l~vde başı önünde düşünüyor, çar-! 
şıda süt dölaııüş kedj gibi dol~ryor• 
du. Ağ-aruı ıkilit \'Untlmuştu. 

Cafer efendi "yüz lrarasr,. mdan 
kurtuldu ama slit li.ma.nhk k 'imek 
Uızım gN-mişti. 

iti. Zt>ld 

Askeri mektepler ye hastaneler ih· 
tiyacı için 600 kilo çay nlent miinaka~ 
sa suretilc satın alınacaktır. lhate-i 
26 - Kanunuevnl - 931 cumartesi 
günü sa.at 16 yn kadar Harbiye melde
bindeki mahalli mahsusunda icra cdi· 
lccektir. Taliplerin şartnamesini gör· 
mek için komisyona müracaattan ' 'e 
dştirak dçin de vaktj muayycninde hr.· 
zır bulunmalnn. (161) c~t522) 

• • • 
Askeri mektep ve hastaneler iht: .. 

yacr için 40,000 kilo nohut pazarl:kla 
satın almacaktır. Pazarlığı 26 - Kil· 
nunuevvel - 931 cumartesi günü saat 
16 ya kadar Harbiye mcUebindeki 
mahalli mahsusunda .;icra edltttektir. 
Taliplerin şartnamesini görmek ıiçin 
ikomisyona mlirncaatlnn ve iştirak 
i in de vakti muayyeninde komisyon • 
da hazır bulunmaları. (1G2) (4:>2.'l) 

* • • 
Maltepe askeri lisesi ihtiyacı için 

750 adet karyola somyası aleni müna· 
kasa suretile satın alınacaktır. Mü· 
nakasası 6 - ikinci ldi.nun - 932 çar• 
şamba günü saat 16 ya kadar Harbi· 
ye mektebindeki mahalli mahsusunda 
icra ediltcektir. Taliplerin şartname 
ve n ümunesini görmek için kornisy°" 
na mUracaatlan ve iştirak için de 
vakti muayyer.inde hazır bulunmala • 
n. (155) (4422) 

[Ust tarafı ı inci sayfadaj 
yukanıı için menkulle gayrı 
menkullerden yüzde yedi buçuk 
verilir. Hey'et vekile, nisbetleri 
icabına göre tezyit eder ihbar,dev. 
let memuru tarafından yapılırsa 
yukarki nisbetlerin yarısı mikta
nndan ikramiye verilir. Bina, 
arazi, araalarından tahrir harcı 
intikal, muamele, dahili istihkak 
damga gibi daimi vergilerden 
yanlış beyanname verenleri, çift 
defter tutanları ihbar edenlere, 
vergile cezaları n::.ecmuundan beş 
bine kadar yUzde otuz, oo beş 
binclen yukarısı için yüzde on, 
bu ikramiyelerin üçte biri tahak
kukunda üçte ikisi verginin tah
silinde verilecektir. 

Ahiren yunanistan ile yapıl
mış olan Ankara itilafnamesinin 
bir maddes'ne göre mektum 
emvalimetrukeye vazı'yet muame• 
lesi muhtelit mübadele komis· 
yonunun devamı müddetine 
münhasır olduğundan layıhanın 
mutlaka bir hafta, on gün içinde 
mecliste lastik edileceği muhak
kaktır. Zira Muhtelit mübadele 
komisyonunun müddeti bu defa 
yeniden verilen tahsisat mik
tarına göre önümüzdeki hazi
rana kadar biteceği için mektum 
emvali metruke mes'elesinin de 
bu müddet zarfında ikmali ıid
detle iltizam olunmaktadır. 

Esasen muhbirler meldum em
vali metrukenin nerede ve kim
lere ait bulunduklarını kuvvetli 
vesikalar ve delillerle göstere
cekleri ve ic:ıp eden bütün ma
lümatı şimdiye kadar toplamış 
bulunacakları için hazirana ka
dar mektum emvali metrukeye 
vaz'ıyet muamelatının bitmiş ol-
ması lazımdır. 

Diğer taraftan bazı zevat da 
tetkikat suretile mcktum emvali 
metrukenin meydana çıkabilece~ 
ğinden bahsetmektedir. Dosya
lar üzerinde yapılacak tetkikatla 
pek çok mektum emvali metru
ke çıkabileceği şüpheli görülüyor. 
Eğer şu veya bu şekildeki 

tetkikat ile (mesela Maliye ve
kaleti tarafından bu işe tayin 
edilecek hususi bir heyetin tah
kikatile) mektum emvali metru· 
ke meydana çıkabilec~kse bunun 
miktarı ve derecesi de Hazirana 
kadar yapılacak tecrübeyle an
laşılacaktır. 

Nukui: 

20 Frank (Fransız ı 1 
1 lsterlln ( lnglllz) Q 71 
ı Dolar (Amerika) 1: 212 

20 Liret [ltalya U 215 

BORSA HARiCi 

~ı:::~diye 192~~ 192~4~ 
Ban kon ot ~ ~ 

Eğer hakikaten bu gibi letki-
knt ile hükumetin elde edeceği Yeni neşriyat 
fayda, muhtelit mübadele komis- Hitit kanunu ııı 
yonunun mucip olacağı masarif Darülfünun müderrislerinden A~eııl 

Galanti Bey .. Hitit kanunu,, namile Y:111 
na1.arı dikkate alınarak mesaisi- bir eser neşretmiştir. Kar.un 1906 • llrf 

ni idame etmiye değecek dere· senesinde Yozgat vilAyetine tabi Ak~ 
cede ise belki ondan sonra bu Madeni kasabasına mülhak BogazliÖill 
komisyonun bir müddet daha nahiyesinde , yapılan hafriyat esnasııı~ 

bulunmuştur. 200 madde ihtiva eden ;et 
temdidi iltizam edilecektir. Fa- kanun milAıtan takriben 1300 sene e~. 
kat hazirana kadar bu yolda · yazılmışur. Fiati 50 kuruş; posta C 
elde edilecek netice ehemmiyet- tile beraber 60 kuruştur. __.d 
siz olduğu tal. dirde muhtelit S E y Ri S E F Af N 
komisyon mayıs nihayetinde ıu· _.1.t 

Merkez aecntası: Galata köprü başı B. ~ 
reti kat'iyyede ilga edilmit bulu· Sube A. Sirkeci MllhUrdar zade han ~ f'1 
nacaktır. 

Ayvalık sür'at postası it'•" 
Vsküdarda lstanbul altıncı icra nıc-

nıurluğundan: ahare kadar yapılmıyacaktıt• 
Tamamına. 6000 lira kıymet takdir ~ 

edilen lstnllbulda Bahçekaprda Şeyh 22 Kanunuevvdden itibat 
Mehmet <kylani mahallesinin Zahir~ Haydarpaşa Kı,':lıköy battıoal' 
ci sokağında atik 5 cedit 7 - 9 No. h b" 
üstUnde odnla.rt havı dükkanın nrır 2 numaralı 15eferi Per~eısı 
hisseşL Cume, Pazar günlerini tak!~ 

lkincl artırmadır. Birıincl artırma eden gece yapılacak ve "J 

250 liraya alacaklı talip olmuştur. b'1 
2.3 - 1 - 932 müsadif cumartesi numaralı seferi de PerşedJ 

günü öğleden sonra ondöJ'ltten onalh- Cuma pazar günleri icra olıJ' 
ya kadar Üsküdarda İstanbul altmcr UO' 
icra dairesinde ikinci artırması icra nacakhr. Bundan hariç g 
olunacaktır. !erde bu seferler yapılmaı. 

Satış peşindir. Artırma şartname• ! b JdaS 
Sİ 25-12-931 tarihinde dh-anhnnc .. Uça ah ar kay o~, 
ye talile edilecektir. Artırmaya tştd" I:> füinunuevel salı günU, Ü~ 
rak edenlerıin hisseye musip kıymeti la Sultanahmet arasında bir ııl 
muhammincsinin yüzde yedi buçuk takıh üç anahtar kaybedilmişti;..ıct1· 
nisbetinde pey akçası vermeleri lazım- knda b:r etiket üstünde 42 ~·. ~ 
dır. Mezkur nısıf hisse !iki bin lira Sahibinden başka lıiç kimsen111 f 
mukabilinde alacaklıya birinci dere- yaramıyacak o:an bu anahtar18l1114f 
cede dpotektir. lan zatm {VAKiT) matba.aSlJ'd•,;,1 

Hakları tapu sicillerile sabit olmn• re memurluğuna bırakmak l~ ~ 
yan ipotek alacaklılarla diğer alaka • =bu=l=u=n=m=ns=ın=ı=r=ica==e=di=h=")=·o=r.===/'.,.... 
daranın ve irtüak hakkı sahiplerinin laşmasmclan harıiÇ kalırlar. ~' 
bu haklan ve hususile fa.iz ve masari- Alakaranın icra ve iflas kaP;;t' 
fe dair olan iddialarını ilan tarihin - nun 119 uncu maddesine göre 
den itibaren nihayet 20 giln içi&ıde ve hareket etmeleri icap eder. "-' 
evrakı mili bitelerile bildirmeleri la- Daha fazla mahimat almj)~df. 
zırndır. yenlerin 931- 271 dosya No. ~1 

Aksi halde haklan tapu sicHterile talısiben daireye müracaat 
sabit olmı;> anların satı~ bedelinin pay•I ilan olunur. (2228), 



ıstanbul Belediyesi il Anları - 1 
Kqif bedeli 13388 lira 21 kuruş olan Edimekapı·Rami yo

..... O + 056-3- 267 kilometrolaıı •raaıdaki kıamın tamiri 
24 • 12 - 931 perşembe giinil ihale edilmek üzere kapalı zarfla 
..... kuaya konmuftur. Teminat akçesi 1004 liradır. 

x 
ha&ıı Şehir yab mektebi talebeai için kum8f1 mektep idare

~- Yerilmek fizere yaptırılacak yüz elli takım elbisenin ima-
117eai 24. 12 - 931 perıembe gtin(l ihale edilmek üzere açık mn
..... )'. konmuftur. Teminat akçeai 16 liradır. 

x 
L.latl Şehir yab mektebi için Umumu olan 23 kalem sebze 

24 • 12 • 931 pertembe gtinil ihale edilmek ilzere kapab zarfla 
llalaakuaya konmuıtar. Teminat akçesi 93 liradır. 

x 
Beyoj'lunda Ayaabçeımede Sllruriye mahallesinde Samancı 

IOkağmda Emin camii mektebi arkaaındaki bahçe mahalli icara 
t'erilmek ve 24 • 11 - 931 pertembe g&nD ihale edilmek Dzere 
'çık mnzayedeye konmuştur. Teminat akçeai 2 liradır. 

x 
F atibte Niıancı caddesinde Eftal Zade mahallesinde kGçDk 

'aedrese kir•ya verilmek Ye 24-13·931 perfembe gOnD ihale 
~imek llzere açık mllzayedeye konmuıtur. Teminat akçesi 7 lira 
"" kuruıtur 

x 
Cağaloilunda Hadım Hasanpaıa medreıeıinin Cllmlekapası 

dtbiiinde bulunan aağ taraftaki aralık mahaUi kiraya verilmek 
"' 24-12 931 perıembe günil ihale edilmek llzere açık mllzaye
cleye konmuştur. Teminat akçesi 2 liradır. 

x 
Ankara caddeı;nde Tayyare Cemiyeti merkezi karıııında ter· 

.. ne emini Hacı Yuıuf Efendi mektebi binası albndaki dllkkin 
terıle kiraya ver imek Ye 24 12·931 pertembe günü ihale edil
~< fizere açık müzayedeye konmuştur. Teminat akçesi 13 lira 

uruştur 

x 
~ Üsküdarda At ama taşında 9-71 ve 10-73 numaralı dUkkln

r arasındaki arsa 1 iraya ver imek ve 24-12-931 perı~mbe gil· 
il~ ihale edilmek üzere açık mfizaye.deye konmuttur. Teminat 
'•çeıi 3 liradır. 

x 
D,vanyo unda on odalı Köprülü Mehmetpaıa medresesi bir 

~~eden üç seneye kadar luraya venlmek ve 24-12-931 perşem
e günü ihale edilrrck üzere açık müzayedeye konmuştur. Te

lbinat a çesi 28 liradır. 
x 

•· Davutp.aşada Alipaşa caddesınde kain 107 numarala dilkkin 
ıraya verılmek ve 24-12-931 gert~Plb!f &,ÜJJI\ iJl-1~ ~d.iJıpek n~

te açık müzayedeye konmuştur. Temio~t M~ffİ A m-w, 
Teminat akçes nakden kaoul ediİmez. Ya Belediyeden irsali

)e alınarak bankaya yatın ıp alınacak makbuz ve yahut bükü
~etçe muteber tan mış ban <alardan getirilecek teminat mektu-

11 de olur. Kapalı zarflarda bu şekil teminat makbuz veya 
~ektu1 u şartnamen n pullu bir n"'shasmı ve işe göre fen ve 
ıcaret ocrnsı vesi! asını teklıf mektubu ıçeria'ne koymak icap 

:der. Açık müzayede ve mü akasa!arda iıe yalnız teminat mak
d U:ı .• ~eya m,~ktubu getirmekle olur. Yukarda yazılı itler hakkın-
ı ııın nev ıne göre şartname almak veya görmek ve lizımgelen 

llbalumab almak için her gün Levazım müdilrlOğllne mDracaat 
ttrııelidir. ihale günü ise saat on bcıe kadar Daiıoi Encllmene 
-Oracaat edilmelid r. (4l3S' ----Ket f bedeli 949 J lira olan Cerrabpaşa hastanesinin eaki 
Avyonunda ameliyat ve ayniye dairelerinin zeminine karo çini 
ltfritiJe tea'satı sıhhiyesinin ıslah ve tecdidi kapalı zarfla mllna
•aya konmuştur. Talipler ıartname almak ve keıif eYrakını 

L6rcnek üzere her gün Levazım mildürlilğüne müracaat etmelidir. 
Onakasaya girmek için 712 lira teminat lazımdır. Teminat 

tlcçeıi nakteo kabul edilmez. Ya Belediyeden irsaliye alınarak 
t •nkaya yatmlıp alınacak makbuz veya hükumetçe muteber 
t'11ınmı, bankalardan birinin teminat mektubu ile olur. Bu şekilde 
tnıinat makbuz Yeya mektubunu, fartnamenin pullu bir nfishasını 

•• ehliyet vesikasını teklif mektubu içerisine koyarak ihale gilnll 
~Jaıı 24-12·931 perfembe günü uat on bqe kadar Daimi encll

tne verilmelidir. (4264) 
1 - Muhterem Istanbul halı<ıoa: 
Son günlerde şehirde kaçak suretile bazı etlerin ithal edile

'tt~ şurada burada satılmakta olduğu g6rlllmektedirr 
N.:' u yenesiz ku len bu etlerde prbon ve verem h.ıtahtı 

~vcut o ması mübtemeldir. Halkımızan mubafazai 11bbati için 
gibi etleri almaması ve yememesi lOzumu ilin olunur. 

'1 2 Kaçak et kesildıj'ini ve satıldığını ihbar edenlere ikramiye 
~ılecektir. ihbarın belediye reis muavilerine, Belediye ikbsat 
'tilldlirlllğüne, Kaymakambklara, Nahiye mOdDrlerine, Teftit Hey'-

IDiidOrlOğtlne yapılması ilin olunur. (4545) 

2ıninönll kaymakamllğından: Bqı boı olarak bulunup tahtı 
._.bafazaya alınan keçinin ıabibi her kim iıe bir hafta zarfında 
~tacaatla almadığı takdirde aleluıul sablacağı ilin olunur. (4543) 

• Beyoğlu Belediye Şabeıinden: Bir tiftik keçi balaam'lflur. 
._~ibi ıekiz gtln içinde müracaat etmezse satılacakbr. (4540) 

Devlet Demlryolları llanlArı 

13. K. O. Sa. Al. Ko. dan f 

Topçu O K. taburunun otu 
kapalı zarfla münakasaya kon
muıtur. ihalesi 6-1-932 tarıh 
çarpmba gUnii uat 14-30 da 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini almak 
Ozere her giin ve mOnakauıına 
iıtirak etmek istiyenlerin de te· 
minat ve teldifnamelerile vakti 
muayyende komisyonumuza mü-
racaatlara. (647) (4439) 

• • • 
htaabalda bulunan 

mUesseeabn ekmek ve erzaklannm 
aeneUk nakli)'atınm pazarlıiı tekrar 
23 -12 - 931 tarih çarşamba giinU 
saat 15 te komüıyonumuzda yapılacak· 
tv. Taltplerln şartnamesini almak 
ilaere her giln ve pazarlığa iştirak e
deceklerin de yevmi muayyende ko • 
nrisyonumaza müracaatları. (642) 

(4407) 

• • • 
Doknabahçe hayvan hastanesinde 

mttteşekkil hayvan satın alma konıi• 
yonu tarafından pazar - sah - per. 
şembe günleri saat 9 dan itiharen 
mtlsait fiatla yerli binek ve nakliye 
koşum hayvanı mübayaasrna hqlan 
mışhr. Sahn alınacak bineklerin 5 
ile 8 yqında ve asgari 1,43 Jrtifamda 
ve nakliye koşumlann keza 5 ila 8 
yaşında n asgari 1,37 irtifamda ol 
malan ve hayvanlann bilcümle has
talıklardan ve kusurlardan arf bulun· 
malan llzımdır. Diğer fazla malQ 
mat komisyona müracaatla öğrenile. 
bJUr. 

Bu teraitte satılık hayvanı olan 
lann mezktr günlerde haYt"anJarilt 
birlikte Dolmabahçe hayvan hastane
sine müracaatalır. (616) (4179; 

• • • 
K. O. ve 1. inci fırkanın Ramaz:ın 

ihtiyacı olan ve erik reçelJerine kapalı 
zarfla verilen flatı pahalı görüJdUğün 
den pazarbkla ahnacaktır. ihalesi 
22 - 12 - 931 sah gtinü saat 15 tek~ 
misyonumuzda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamesini alnıak üzere her gün 
ve paurlığına iştirak edecekler..n de 
vakti muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (657) 4514) . ~. 

22 - 12 - 931 tai'Oılnde Ankaraca 
ihaJelj yapıaJcağı ilin edilen 100,000 
metre kaputluk ku~ münakasası 
2 - 1 - 932 cumartesj gününe talik 
edUmiştir. (663) (4535) 

• • • 
Mudanyadald kıtaatın ihtiyacı °'" 

lan (20,000) kilo arpanın aJenl müna· 
kasası 17 - 1 - 932 pazar günü saat 
15 de Bursa merkez krıtaatı ile müesse
satmm ihtiyacı olan (340,000) kilo ar
nın da yilz yetmişer bin ldJo olmak ü
zere ayn ayn şartnamelerle kapalı 
zrafla mü.nakasası biri saat on beş bu-

çukta ik:indsi de on altıda Bursada Fn
ka Sahn aJına Komdsyonunıda ) apıla• 
caktrr. Talipleı+n mtinakasaya iştirak 
için vaktinden evvel temıınat teklifna• 
melerile Bursada Fırka Satm Alma 
komU)'onvna ınüracaat:lan. (66S) 

(4537) 

" "' * K. O. ve Muhabere Alayile Harp 
Akademisi i~in ot i~tlyacı kapaJıı zarf• 
la münakasaya konmuştur. lha~8' 

13 - 1 - 932 tarihinde Çarşamba gü
nü sa.at 15 te komisyonumuzda yapı
lacaktır. Taliplerin şartnamelerini 
alınak tlzere her gün ve münakasaya 
fştıirak edeceklerin de vakti muayye. 
ninde temmat ve teklifnameJerile ko
misyonumuza müracaatlan. (659) 

(4517) 
• • • 

ELEKTRiK BUY OTU 
işte faldell ve ucuz bir hediye 
Parasını 6 ayda ödersiniz. 

SAT 1 B' nın 

Bayoııu, Beyazrt, Kadıköy, Üsküdar ve BüyOkada 
Mağazalarında Satılır. 

Sinop Vilayetinden: 
Ciui Adet 

Aynalı baıklll 4 
Hesap çubuğu 2000 
Mihsap kUçük model 67 
Pusula küçOk 60 
Tıbbi termometre 67 
Asgari Azami termometre 20 
Dinamometre 3 
Toriçelli borusu 4 
Viliyet ilkmekteplerioe muktazi olup cina ve miktarı yukarda 

yazıh bulunan levazımı dersiye 26-12·931 cumartesi glloll ihale 
edilmek üzere :ll gün milddetle münakasaya çıkanlmışbr. Talip 
otanlann fiat ve reaimlerini havi tekliflerinin encümen riyasetine 
göndermeleri ilin olunur. (4434) 

Sivas Belediyesiden: 
Bedeli muhammeni 

Lira 

8900 

Miktan 
Metre 
3250 

Sıvas Belediyesine ait kepenek suyuna muktazi 3250 metre 
demir boru ve teferruatı kapnlı zarf usuln ile ve yirmi glln müd
detle münıkasaya vazedilmiıtir. Boruların kutru dahilisi on iki 
buçuk santira dahili ve harici ziftli ve ıakuli döklllmüt kurtunla 
yekdiğerine raptedilecek parçalardan ibaret font boru olmak 
şartbr. Boruların ihalesi 30 Klnunuevvel 931 tarihine mlisadif 
çarşamba giin6 saat on beşte Sivas Belediyeai Encümeni muva• 
ceheainde icra edilecektir. Teminatı muvakkateıi 667 liradar. 
Buna ait ıeraitin bir sureti Iataabul Belediye riyasetine g&ode· 
rilmiıtir. Talip olanlann ve feraiti anlamak iatiyenlerin Sıvas Be
lediyesi encümenine Ye lstanbul Belediye riyasetine müracaat 
eylemeleri ve ihale gOnli teminata muvakkatelerıle teklifnamelerini 
mevcut bulundurmaları illo olunur. (4397) 

Istanbul Evkaf Müdüri
yetinden: 

Kıymeti muhammenesi 
Lira 
1000 12 No. h odanın tamamı 

800 13 " ,. .. 
Sultan hamammda Çelebi oğlu Aliettin mahallesinde Bakırcı-

lar caddesinde 12, 13, 7 Ye milkerrer 7, 20 ve milkerrer 20, 
22 numaralarla murakkam baraka ve mağaza ittihaz olunan ma-

K. o. nakldye ve istihkam tabur- halden Mtbritab valide ıuitan vakfından 12, 13 numaralı kigir 
Jarile bqinci alay ıiçin ot ihtiyacı ka- iki b"ap odanın tamamı sablmak lizcre d6rt hafta müddetle ilin 
pah zarfla mlinakasaya konmustur. ve mUzayedeye vazolunmuştur. Müzayedesi klnunusaninin beşinci 
ihalesi 13 -1 - 932 tarih Çarşamba Salı guoll saat on beıtedir. Talip olmak isteyenler kıymeti mu-
giinü saat 15,5 da komisyonumuzda hammenenin yüzde yedi buçuğu niıbetinde pey akçelerile birlik• 
yapılacaktır. TalıipJ.erin şartnameleri- te Çenberlitaıta 1stanbul Evkaf Müdüriyeti binasında Varidat 
ni almak ilzere her gün ,.e münaka- MOdOriyeti Ma llü it kalemine muracaatları ilin o r ( 427 ~) 
saya iştirak edeceklerin de vakti mu·==================-===============
ayyeninde teminat ve t kl 'fnameleri• 

le Komisyonumuza müracaatları. (685) 
(4516) 

• * • 
K. O. ve ı. inci f rrkanın ihtiyacı 

olan kuru üzüm pazarhkla ahnacak~ 
tır. ihalesi 26 - 12 - 931 cumartesi 
günü saat 16 buçukta komisyonumuz
da yaprlacaktır. Taliplerin şartname
sini almak üzere her gü.n " pazarl-· 
ğa iştirak edeceklerin de vakti muay• 
yeninde komisyonumuza müracaatla" 
n. (660) (4518) 

• • * 
Çaıaı. ıs.&. Mv • .niu ilat.iyacı olan 

kuru üzüm pazarlıkla almacaktır. 

lhalesı 26 - 12 - 931 tarih cumarte::ıi 
günü saat 16 da komisyonumuzda ya-
pılacakhr. TaYpleria şartnamesini 
almak üzere her g8n ve pazarlığa iş-
tirak edeceklerin de ~aktt mua) yenir.
de komisyonumuza müracaatları. 

(661) (4l19) 
• • • 

mek Uzere her gı. 
rak etmek isti)enl" 
yen nde komis) onu 
n. (662) (4520) 

* 

pazarlığa işti

c e vakti muay
za müracaatla. 

Çatalca 1\1 t. l\h. kıtaatı ihtiyacı 

için teahhüdünü ıf edemiyen müte • 
ahhit nam Ye hes b a odun pazarlık· 
la satın alınacakt ı. İhalesi 26 - 12 
- 931 cumartesi günü saat U te ko-

Ordu ihtiyacatr sıhhfyeei için Gl misyonumuzda ) apılacaktır. Taliple
kalem göz ileti pazarlıkla al.macaktrr. rin şartnamesini almak üzeı-e her ıUn 
ihalesi 26 - 12 - 931 cumartesi günü ve pazarlığa istim etme kl17.ere vak· 
saat 15 te komisyonumuzda yapıla • ti muay, eninde komi yonumuza .a • 
caktır. T&lipleriıı prtaametillıi ıör .ı racaatı.n. (666) (4538) 




