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Sahip ve .8aımuharrıri 

Siirt Meb•usu MAHMUT 

Umumi Nefriyat " v- Mlldilrll 
ETEM iZZET 

inhisar Vekaıeti ihdas e iliyor 
Yeni vekaletlere dair olan layi al 
Gümrük er umum müdürü ile Tütün 

g •• 
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Hileli iflaslar, ·kon
kurdato 

talepleri çoğalıyor 
İstanbul piyasasının İş ve kredi cepheıi
Piyasamızın şeref ve emniyetini mutlaka 
korumak lazımdır-Yalnız borçluların de
ğil, alacaklıların da haklarınJ korumalıyız 

Çoktanberi böyledir: Fakat 
bilhaaaa son zamanlarda latan 
bul piyaaasında daha derin 
bir emniyetsizlik bu•ası esi
yor. Tacirlerimi:ı:in borçlarına 
kartı kaytsı:ı:lıkları artıyor. Hi 
leli iflas yollarına sapmak, be
le en küçük bir mütkül kaqr
sında veya biç bir zaruret yok 
iken konkurdatoya gitmek, i
şin içinden en ucuz ve iyi kur. 
tulu§ yolu gibi telakki edili
yor. Maatteessüf bu zihniyet 
günden güne etrafı sarmakta
dır. 

Bundan zarar ııören vatan
daşların sayısı çoktur. Şimdiye 
kadar hesabını, kitabını İyi tut 
mağa alıtmı§, borçlarını öde
mekte çok dikkatli olan İ§ a
damlanmız bile ötedenberi 
kolaylıkla buldukları krediyi 
temin edemiyorlar. Bir fena· 
nın yedi mahalleye zararı do
kunuyor. 

İtin bugünkü cereyanı ata
ğı yukarı şu tarzda oluyor: İf
liatan evvel tüccarın konkur
dato akdi için kanuni bir sala
hiyeti vardır. En ziyade suiis
timal edilen fey, bu salibiyet
tir. Ciddi bir sebep olsun veya 
olmasın; bu yola sapmak iati
yen tacirler; icra dairelerine 
müracaat ediyorlar, mühlet a
lıyorlar ve bu müddet zarfın
da o/0 20 veya % 30 ile kon
kurdato yapıyorlar. Eski tica
ret kanunumuz iflastan evvel 
konkurdatoyu kabul etmemiş 
idi. iflastan sonra yapılacak 
konkurdatoyu da sıkı bir kay
da tabi tutmuştu. Bu kayda 
göre her müflis taksiratlı sa
yılırdı ve yüzde otuzdan atağı 

bir nisbette konkurdato akte
cleme-ı;di . 

Yeni kanunumuz iıe bu kay 
dı, borçlular lehine olarak kal
dll'IDış, iflastan evvel konkur
dato aletine salahiyet vemıit· 
tir. Eğer bu aalibiyet yerinde 
ve zamanında kullanılaa idi, 
hakikatte çok iyi olurdu. Ya
zık ki, yeni rejimin hür ve me
deni insanlara yaraıan bu esas 
ları, bazı vatandatlar tarafın
dan suiistimal ediliyor. Denile
bilir ki, konkurdatoya giden 
eıbas ve müesseselerin yüzde 
yetmiti, kanunun aradığı şart
lara riayet etmemekte, alacak· r 

lıları mahkemelerde uğraş- J 

maktadırlar. 1 
İtin açıkça izahı tudur: 

Yalnız iktısadt buhrandan de
ğil, kendi hesapsızlığı ve ted
birsizliği yüzünden mütkül va· 
ziyete düşenlerin cezası, tama
meu alacaklılara yükletiliyor. 
Guya en kanuni ve meıru hak
larını kullanıyorlar gibi, bu a
damlar fazla olarak, alacaklı
lara bir nevi minnet le tahmil 
etmek istiyorlar. Öyleleri var 
ki, bugün ethastan veya mües
seselerden istikraz yapıyorlar, 
ertesi günü de konkurdatoya 
ııidiyorlar. Buhranın, parası:ıı
lığm şiddeti yalnız parasızlık
tan ve iııizlikten gelmiyor. 
Bankalarda, bangerlerde, mali 
müesseselerde çok para oldu
ğu halde sırf piyasaya emni
yetsizlik yüzünden kredi ve bu 
münasebetle it bacmı azal1111t 
bulunuyor. Her halde vaziye
tin bu tekilde idant.e$İ, umu
mun zararına bir tey oluyor. 

SltRT MEB'USU 
MAHMUT 

Buhran vergisi hususi 
müesseselerden 

nasıl tahsil edilecek? 
lzahname Defterdarlığa tebliğ edildi 

Buhran verıiıinin müeaseoab hu- 1 1 - Verginin mevzuu hizmet er
auıiyede tatbikinde bazı müıkilit babının iııihkaklarıchr. Serbeat me
çıluıcaiı anlafıldıimclan, bu huıuı- sai erbabı bu verginin mevzuunclan 
ta veloiletin izahnameıine intizar e- hariçtir. Kezalik tahıilde bulunan 
diliyordu. lnhname defterdarlığa talebeye yapılan nakdi muavenet bir 
tebliğ edilıniıtir. Mükellefleri alili- hizmet kartılıiı olmamak itibarile 
.... eden en mühim kmmları iktj. vergi mevzuundan hariçtir. 
Mı ediyoruz: (Devamı 7 inci sahifede) 

Ihtikarla mücadele 
kanunu kabul edildi 
Mecliste hararetli münakaşalar 

olmuş ve kanunun iki 
maddesi tadil edilmiştir .. 

ANKARA, 28 (Telefon) - lan beyanatından anlayorum ki 
Bugün MiUet Meclisi Refet Be bu kanunu benim telakki etti
yin riyasetinde toplandı. lbti- ğim tarzda bir isim konmama
kirla mücadele liyibasınm mü sına sebep bunun daha evvel 
zakereıi çok hararetli oldu. ilk nefl"edilmit bulunan 1873 nu

Sırrı Bey 
ıozu Kocaeli meb'uıu Sırrı B. 
aldı. Dedi ki: 

- Adıız kanunun üçüııcö de 
fa müzakeresine batlıyonız. 
Kizım Pata (Diyarbekir) -

Haksız kanun mu?.. · 
Sırrı Bey devamla: 
- Türkçe söyledim, lıimsiz 

kanunun. Bir yandan ve esba
bı mucibenin ısrar ile vuku bu-

maralı kanuna zeyl addedilmiş 
olmasıdır. Ve .• onun için bunu 
müstakil bir kanun addetme
diklerinden kendisine mahsus 
bir isim konmasma lüzum gö
rülmüyoı·. 

' 
Bu kanan isff •• 

Dikkate şayandır ki, 1873 nu 
maralı kanun hükümete ihtiyaç 1 
görüldüğü zaman Meclise da
nıımaksızın bazı tedbirler itti- \ 
haz edilmesi için verilen salibi 1 
yetleri ihtiva eder. Bu elimizde j 
ki kanun İse bazı mütecasirle
rin tecrim ve tecziyesini göste- 1 

rir. Onun için mahiyetleri itiba 
rile hiç bir ;ıaman birbirine mü
şabeheti yoktur. 1873 numara
lı kanun idaridir. Şimdi elimiz. 
deki maddeler ise adUdir. Onun 
içindir ki, bu iki kanun tezyile 
müsait değildir. Bu ilmi müta
leaya binaendir ki, bu kanun' i
le idari bir kanulUlll•birl~meıi 
ne taraftar değilim. 

Diğer bir sebep 
Bu ısranmı icap ettiren diğer 

(Devamı 6 ıncı sahı'iede) 

Aero kulilpta resmi küşadı müteakip çay içiliyor 

''Aero klüp,, dün 
merasimle açıldı 

Sivil tayyarecilik aynı zamanda 
memleket müdafaasının 

teşkil edecektir .. • • • 
gerısını 

Aero Klüp iımile yeni teois edilen 
Tayyareciler klübü dlln aktaın, gÜ· 
zide bir çok davetliler huzurunda a
çılmııtır. Bu münasebetle klübün 
Beyoilunda Ambassadcur gazinosu· 
•un üıtündeki binaırnm geniş salon
lannı birçok zevat doldurmuıtu. Da
vetliler arasında Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Pı. Vali ve Belediye re-

. ı.; Muhittin B. Türk ve ecnebi tay-

istiklal marşı çalınmış ve ayakta 
dinlenmiştir. Bundan sonra Aero • 
Klüp ikinci reisi tayyareci Savmi 8. 
bir nuluk İrat ederek, davetlilere i
cabetlerinden dolayı teıekkür ettik
ten sonra, klübün gayesi sivil tayya. 
reciliği memleketimizde tamim et
mek olduğunu ve bu makıatla ya
kında ıpor tayyarelerile uçuılara 
başlanacağını, klüp kendi azasına 
mahsus ise de bir hafta müddetle 
umuma açık bulunduğunu söyliye. 
rek sözüne nihayet vermiştir. 

D'vlet Bankası 2 K. sanide a ılı . 
l>ı.ak~ • ç yor. Konscrsıyomun ve 

~t""b· ~arecilik alemine menıup birçok ze
• -:t kısmı- ı anrn....W.r Türk ve ecnebi g~

..._.:.:;.._'...._:ııiii ut v_• .. f..l!!ddc T ürl\.~!'· . ~ vvela 
,, zeteciler ö.ı:e ar i · 1iras u-

Savmi Beyden oonra klübün eski 
müeHİslerinden Orhan B de bir 

•• muza e e i ec k ir4' 
·fa ett0 ler müdürü r • s u 

'...: "'· ·!""-_: ... ~. . .. h- - : "'· .• - ·" ~ :.'. •• .,,. • • • .• 

- ·- -

inhisar ve ziraat 
vekalet

lerine namzetler 

Yeni vekillerin isimleri 
bu akşam anlaşılacak 

ANKARA, 28 (Telefon· 
la) - HükUmet buııün lktı
aat ve Maliye vekaletlerinin 
ikiye taksimi suretile iki ye-

Rahmi B. Ali Rıza B. 

ni vekalet ihdasına dair olan 
layihaları M. Meclisine tak
dim etmiştir. Bu layihalar ik
bsat, Maliye ve bütçe encü
menlerine havale olunmuf
tur. Encümenler heyeti umu 
miye içtimaını müteakrp ııra 
sile toplanarak layihaları tet 
kik ve müzakere eylemişler
dir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ltalyada şimendifer 
kazası 

ROMA, 28 A.A. - Civita Caotel 
lana elektrikli ıimendiferinin iki va· 
gonu bir çukura yu,,arlanmııtır. 3 
kiti ölmüş, 25 kişi yaralanmııtır. 

Mayısta 
Bitirilecek 
Mübadele Başmurah• 
hasımızın beyanab 
Evvelki l!'İin Ankaradan avdet e

den Muhtelit Mübadele komisyonu 
Türk heyeti mu· 
rahha&ası reiıi Şev 
ki Bey dün komiı
yona giderek ko
miıyon itlerile 
ınqgul olmuıtur. 
Şevki B. dün ıı•· 
zetecilere vaki o
lan beyanatında 
demiştir ki: 
"- Mübadele ko

misyonu için hü
kiimetçe verilen 
tahsisat mayıs ni 
hayetine kadardır. Şevki Bey 
O zamana kadar komiıyon itlerini 
bitirmek için çalışıyoruz. Komiıy.,.. 
nun hazirana kadar dağılmaıı ümit 
edildiğinden gelecek sene yeni tah
sisat ita11na lüzum kalmıyacaktır. 

Komisyondaki vazifesinden ayn
lacak olan bitaraf azadan M. Rivas'. 
ın yerine yeni bir aza tayin edilme -
me5İ tekarnar etmittir. Komisyon 
dağılıncıya kadar iki bitaraf aza ile 
iktifa edilecek ve bir luırm tahıiaat 
ta tasarruf edilecektir. Bu husuıta 
Türk ve Yunan hükumetleri anlat
mışlardır.,, 

···············-············-····----
Son dakika 

Gümrükler U. müdürü 
ile Tütün inhisan 

U. müdürü istifa ettiler 
ANKARA, 28 (Tele

fonla) - Gümrükler U
mum müdürü İhsan Rifat 
Beyle Tütün lnhisarı U
mum Müdürü Behçet Bey 
bu akşam istifa eylemişler 
ve iıtifanaınelerini Maliye 
Vekôletine takdim etmis-

Gazi Hz. Ankaradaki 
kıtaahn manev

rasını idare ettiler .. 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Reisicümbur Hazretleri bu 

sabah Ankara gamizonlarmdaki kıtaatın manevrasını idare et 
m~şlerdir. Gazi Hazretleri aaat dokazda Sarı Kıılayı tetrif et
mış ve orada kwnandan Pa9alar tarafından selimlanmıttır. 
~eiıic~bur. Hazretler~ kumandanlarla beraber Macun çiftli
gı garbındekı sırtlara gıderek sekizinci fırka ile muhafız ala
yı tarafından yapılan manevrayı batından nihayetine kadar 
idare ve takip etmiılerdir. Büyük kumandanın idare ettiği bu 
manevra ordu mensuplan için büyük bir şevk ve İstifade kay
nağı olmuştur. Gazi Hazretleri manevranın sonunda yüksek 
görütlerile erkan, ümera ve zabitana çok istifadeli bir kritik 
yapm ı~lardır. 

Darülfünunda dün bir 
hadise ve talebe 

nümayişleri oldu ! 
Hadise Kazım Nami Beyin bir 

makalesinden çıkmış, talebe 
akşama kadar galeyanda kalmıştır 

Muslihiddin Adil Bey \ 
Türkçe muallimlerinden Kiızım 

Nami Beyin evvelki ııünkii Cümhu
riyet ıazetesinde "Fakülte mi, mek
tep mi?" serlihva11 ile Darülfünün 
Hukuk fakülteıi hakkında yazdıiı 
bir makale fakülte muhitinde ve ta
lebe arasında büyük bir heyecan u
yandırmııtır. KaZJm Nami B. bu ma 
kalesinde "Hukuk fakülteoi, öteden 
beri taııdığı mektep damga11nı bir 
türlü ruhundan ıilemedi." cHukuk 
ilimleri fıkıhtan ibaret değildir, n 
hukuk felsefeoi bizde bir oözden iba
rettir. Hukuk fakülteıinde tedrioat, 
hakikatan bir tedrisat uıul ve dere
cesinden ileri geçemem.ittir." 

"Bir Darülfünun fakülteıinin te
drisatı böyle mi olur?" 

"Hakimin bilıiıi kıt ve fikri te
ıekkülü nakıı ioe, elinde bir Hukuk 

fakültesi diploma11 olmak bir .. ymet 
midir?" 

"1908 den lıeri Millet Medisi.nd• 
hayati ve cezri inkıliplara karıı ko
lay kolay temayül ıöotermiyenler 
ekseriyetle Hukuk mezunları olmu§· 
tur. Onlar, fıkhın mantılnyeti n 
sulbiyeti ile daha ziyade an'anele,.. 
merbutturlar. Bugün dahi Hukuk 
fakültemiz, bu ıulbi ruhtan tamaır.i. 
le kurtulmu, sayılmaz." 

"Ben Hukuk fakülteıinin, ilmi 
vazifesini, Cümhuriyet Halk Türki· 
yesinin i ntediği ıurette ve derec~d 

Tahir Bey 
ifa etmediğine kaniim ve bunu il& 
ediyorum." 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ka•aya sebebiy.tt veren şoför Taksim serkomiserlığındcn adliyeyı 
götürülüyor. 

Kanlı facia müsebbibi adliyede .. 
Evvelki geceki Beyoğlu facia11n

da yaralananların beşi el'an Beyoğlu 
ha&tane•inde tedavi altındadırlar. 

gel ıı g .nç Rum lcı Mağdalini düı 
g'\8.t ' de vefat ehniştir. 

t:eset f\İleri.n? ~egl~ edilmiştir. 
p • 



Birinci Millet Meclisi 
Yazan: Ed.lrne Meb'u•u 

M. Şer•/ 

Allah daha fena etsin 
sesleri arasında ! 

Mecliste Gazi Hz. meydan muharebesinin 
· neticelerini izah buyuruyorlardı .. 

Dütman ordusu Mihaliççik 
ile Sivrihisar arasında ve daha 
çok timendifer ııüzerııiblarm
da toplanıyor, ve oradan ric'at 
etmek istiyor. Ve bizim kıtaa 
tımız nehri her noktadan geç
miş Mibaliççik ve Sivrihiıar 
hattına takarrüp etmekte bulu 
nuyor. 

ihataya memur olan kUTI'et 
lerimizden bir kıımı Hamidi
ye, Mahmudiye, Arapören cİ· 
varındadır. Yani Seyitgazinin 
t•rkı timalinde ve Elpi köyü
nün cenubundadır. Diğer şi
malden ııelen ihata kolumuz 
Kartaltepeyi iıgal etmittir. Ve 
doğru Elpi istikametinde hare· 
ket halinde bulunuyor. Tabii 
bu vaziyete nazaran düşmanın 
hali pek te şayanı memnuniyet 
olmasa gerektir. (Allah daha 
fena etsin sesleri.) 

Bu teferruatlı malumab 
bülisa etmek istersek diyebili
riz lı:i düşman ordumuzun sol 
cenahını ihata etmek suretile 
seri ve imhakir bir netice al· 
mak istiyordu. Düşmanın bu 
sevkilceyiş harekibnı iptal et· 
tik. Düşmanı taabiye dairesin· 
de muharebeye mecbur etmek 
suretile, evveli sevkilceyişçe 
mağlup ettik. Muharebeyi cep 
he muharebesine kalbettik. O
nu müteakip merkezimizi yar· 
mak istedi, bunda da muvaf
fak olamadı. Ondan sonra mü 
dafaa ederek kalmağa karar 
verdi. Harekatı taarruziyemiz
le buna da mani olduk. Bu su
retle yirmi bir &ün geceıile be 
ı·aber devam etmek üzere Sa
karya meydan muharebesi kah 
raman ordumuz tarafından ka
zanıldı. (Alkıtlar). 

Efendiler Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ordusunun Sa
karyada kazanmış olduğu mey 
dan muharebesi pek büyük bir 
n:eydan muharebesidir. 

Tarihi harpte belki bir mis 
li o mıyan bir meydan muhare 
besidir. Maliimu alileridir ki 
büyün meydan muharebelerin· 
den biri olan Mukden meydan 
muharebesi dahi yirmi bir gün 
devam etmemi9tir. 

Binaenaleyh ordumuzun ta
rihi harl;>e bir nümune bahte
den bu zaferi ihraz etmiş olma 
sı itibarile heyeti celilenizi 
tebrik ederim (Alkıtlar). Bu 
parlak muzafferiyetin imili o
lan zevatı huzuruilinizde ve 
bu künüde hizmet ve takdirat 
ile yadetmeği bir vecibei vicda 
niye addederim. 

Erkinı Harbiyei umumiye 
reisimiz Fevzi Pata Hazretleri 
nin bu meydan muharebe.in
de ifa ettiği hidemat pek bü. 
yük stayişlerle yadedilmeğe se 
zadır. Pek muhterem faziletli 
olan bu zatıali muharebe mey
danlarınm hemen her nokta
sında gece ve gündüz hazır bu 
lunmUf, Ye pek ma•ip ye kıy. 
metli tedabirini mah•ll' e i
cap edenlere teMiğ ebaİf ft 
daima ferahbahşolacak ku-nei 
maDCTiyeyi yükseltecek -yi 
hi ibzal eylemittir. (Allah ra
zı olsun aesleri) . Mütarüniley 
hia hidemab fe.kalide taya
nı takdir ve tahsindir. Garp 

cephesi kumaııdaru ismet Pa
şa Hazretleri derin bir zeki, 
yorulmaz bir azim ve iman faa 
aliyetile gece gündüz hare
katın en ufak noktalarına varın 
caya kadar nafiz olmuı ve 
fevkalade bir nazarla ordusunu 
sevk ve idare ederek bu mu
vaffakıyet muzafferiyetine isal 
etmiıtir. 

Diğer surup ve Kolordu 
ve fırka alay ve llb... kuman
danlan her biri yekdiğerile mü 
sabaka edercesine fedakarlık, 
kahramanlık ve dirayet gö•· 
termitlerdir. (Alkıtlar. Zabi
tanımızın kahramanlıkları bak 
kında söytiyecek söz bulama
drm, yalnız ifadede isabet e
debilmek için diyebilirim ki: 
Bu muharebe zabit muharebe
si olmuştur. (Alkı,lar) Bina
enaleyh zabit arkadaşlarımın 
en ufak rütpeliıinden en bü
yük rütpelisine kadar kıymet 
ve fedakirlıklarını bütün kalp 
ve vicdanımla ve takdirlerle 
yadeylerim. (Alkışlar). Efra
dımızın met ve senedan çok 
yüksek görüyorum. 

Zaten bu milletin evlidı 
baıka türlü tasavvur edilemez. 
Bu milletin evlitlannın feda
karlıkları, kahramanlıkları 
için vahidi kıyasi bulunamaz. 
Efradımız hakkında yeni bir 
ıey ilave etmek isterim. Kah
raman Türk neferi Anadolu 
muharebelerinin manasını anla 
mış yeni bir mefkure ile mu
harebe etmiştir. 

Tunalı Hilmi Bey - Yaşa, 
yaşa büyük kahraman (Şiddet
li alkıtlar). 

Batkumandan Mustafa Ke
mal Paşa Hazretleri (Ankara) 
- Efendiler. Böyle evlatlara 
ve böyle e.litlardan mürekkep 
ordulara malik olan bir millet 
elbette hakkını ve istiklalini 
bütün manaıile muhafaza et
meğe muvaffak olacaktır. (Şid 
detli ve süretli alkı,lar) . Böy 
le bir milleti istiklalinden mah 
rum etmeğe kalkınış hayal 
ile iştiııaldir. (Kahrolsun •a
dalan) Efendiler Müdafaai mil 
liye vekilimiz Refet Paşa Haz 
retleri muharebenin başlangı· 
cında ve muharebenin bütün 
cereyanı esnaıında ordunun 
arzı ihtiyaç ettiği ve etmedi
ği her 9eyi muvaffalayetle ve 
zamanında yetiştirmiştir. (Al
lah razı olsun). Ve bu muzaffe 
riyetin istihsali için birinci i
millerdendir. (Alkıtlar) Bina· 
enalyeh kendıine takdimi te
şeldcürat ederim. Efendiler 
düşmanın pek büyük gayretler 
le, fedakirlıklarla vücude ııe
tirdiği •e diğer bazı devletle
rin de büyük muavenetlerile 
takviye edildikleri hakikaten 
mükemmel •e kuvvetli ordula
tmı mağlüp etmek için kendi 
mizde bulduiunıuz kuvvet ve 
kudret cla,,_,zın IDe!nıİyetin 
dedir. F' al.ika biz hududu 
mfiljyemiz bhilinde hür Ye 

IDÜltakil yaf&llıaktan bqka 
hir f8J' i.tmôyonız. Biz ATIU 
pa'nm diğer milletlerden esir 
g-;yen lmbkumuza teca
vüz edilmemesini istiyonız. 

(Devamı var) 

lktısadi Kronik 

1- Buhran, üçüncü devreye girdi 
Buhran, üçüncü deneye gir

di. Birinci devrede fiatler düı· 
tü. İkinci devrede bankalardan 
para çekildi. Üçüncü devrede 
kısa ve uzun vacleli ticaret borç 
lan verilmiyor . Fiatler düıtü 
nedir? Para çe.lcildi nedir? Borç 
.-erilmiyor nedir? 

1929 da Amerikadan kopan 
v.e sür'a' tle Avrupayı ihata e
den buhran dalgası, fiatlerin 
düşmesiie başlamıştır. Fiatler 
deyince, geniş bir alem anlama 
lıdır. Fi:ı.tler arasında bir tas
nif, bu alemin hakikaten geniş 
olduğunu meydana çıkanr. Şu 

fiatler var: Perakende eşya fi. 
atleri, toptan etya fiatleri, is
konto fiatleri, deniz nakliyesi 
fiatleri, kara nakliyesi fiatleri, 
sigorta fiatleri, say ve amel fi. 
atleri, yani amele ücretleri, es
ham fiatleri. Bakılırsa, bütün 
bu fiat takımlarında biribirine 
benzemeyen fiat düşütleri görü 
lür. Bir fi at takın: ında fiatler 
yüzde şu kadar düşüyor, bir di 
ğer fiat takımında fiatler baş
ka nisbette dütüyor. 

Buhranın doğurduğu birinci 
karışıklık, fiat takımlarının 
hepsinin birden aynı nisb~tler-

MiLLiYET SALI :.!9 KANUNUEVVEL 1931 
-- . 

HARüCl HA~ERILER 
Gene mi \ M. Laval, Mac Donald 
Çarpışacaklar? t k .. .. ki 

Amerika Japonyayı 1 e rar goruşeCe er 
tekrar protesto etti 
LONDRA, 28 A.A. - Vaıiııııton 

dan Reuter Ajanıma bildirildiiine 
o:öre Amerika bük.Umeti, Japon bü· 
~umetinin Kintcbeou üzerindeki ha
rekatın devam etmekte olduğuna da
ir olan tebliği baldruıcla mütalet be
yan etmek ittememiıtlr. 

Diplomasi mabafili, bu tebliğin 
Japonya'nm Mançurityi tamamen 
teıbir ve fethetmek niyetinde bu
lunduğunun açıktan açığa teyidi de
mek olduiu mütaleasındadır. 

Amerik11 prot11sto etti 
TOKIO, 23 A .A. - Tokio'daki 

Amerika sefiri, buıün ölleden sonra 
Japonya'nın Mançuri'yi itıal etmek 
tasavvuruna kaqı Japon baıvekili 
nezdinde protestoda bıdunm111tur. 

Hedig• etseler almazmış 
TOKIO, 28 A.A. - Baıvekil ıa· 

zetecile..., beyanatta bulunarak, Ja. 
pon hükUmetinin Mançuri kıtaıım 
kendisine hediye bile edilmi~ olsa, 
budutlanmn vü.atı haıebile mucip 
olacağı büyük masraflardan dolayı 
burasmı kabul etıniyeceğini ıöyle
miı ve Japonyarun muahedelerden 
mütevellit hukukunu mubafll7.A ve 
himaye etmekten batka birıey iste
mediiini bildinniıtir. 

Kintcheoii müdafaa 11dilecelc 
CHANGHAI, 28 A.A. - Sanfo, 

refakatinde birkaç Kanton murabba 
11 olduğu halde Pekin'den buraya 
gelmittir. Mumaileyh, kendiıine kar 
fı aıkeri akademide yapılmıı olan 
haımane nümayi!lerden sonra aleli.
cele Pekin' den hareket eylemiıtir. 

Payitahtta ıon derece ıiddetli 
münakatalar devam etmektedir. 
Chaıui va1İ!Iİ, Kintcbeou'yu kurtar
mak için 100,000 kitilik bir kuvvet 
seyki talebini mutazammm bir teklif 
tevdi etmiştir. 

İcra yuan'ının muvakkat reisi o
lan jeneral Chenminch, Kintcbeou' -
daki Çin kuvvetlerine mukııvemet 
emri vermi, olduğunu beyan etmit .. 
tir. 

Muharebe devam ediyor 
TOKIO, 28 A.A. - Cbincbow 

mmtakasmda dün vukua gelen mu
harebe esnasında 100 kadar Japon 
aslerinin telef olduğuna dair olan ha 
herler henüz teyit edilmemiştir. Fa
kat, Yinkou hath üzerinde Tin Cba
wasig • Tai'in 6 kilometre şimali 
garbisinde bu ıabahtan beri Japon 
kuvveUerile haydutlar arasında ıid
detli bir muharebenin vuku bulmak
ta olduğu haber alınmıtlır. 

Japon tayyareleri 3 muhtelif ko
la ayrılarak harekata devam eden ce 
neral Amanoı livasilc teıriki hareket 
etmişlerdir. Bu kıtalar, önlerine te .. 
sadüf eden herteyi geriye püskürt
mel<te ve düımaru fena halde sıkı §· 
hnnaktadırlar. 

Çinlilcrr, /ngiliz gemilerini 
müsadere ettiler 

LONDRA, 28 A.A. - Cbanghai' 
dan Times ıazeteıine bildirildiğine 
JÖ...,, fngiliz memurları bir takım 
lngiliz gemilerinin ellerinde bu su
retle hardı:et edeceklerine dair bir 
emir olmadığı zannolunan Çin asker 
leri tarafından zaptedilmi' olmasın
dan dolayı heyecana dütmüılerdir. 

Canbotlar, meaeleyi tahkik ~in 
Y anır • Tcbe nelni boyunca ilerle
mektedirler. 

Yeni milli Nankin hükumeti 
NANKIN, 28 A.A. - Yeni hü

kmet te,rü meclisi sabık reisi Lin
aen taraf;ndan teşkil edilmiıtir. 

M. Linsen Fransız reiaicümhuru. 
nan aalibiyeUerine bilkuvve müma
ail bak ve aalihiyetleri haiz olmak 
üzere milli hükumet reisliğine tayin 
ediluıittir. 

icra heyeti reialiğie M. Sun • Fo 
intihap edilmi,tir. 

Bu tayin M. Sun-F o'nun başvekil 
aıfatile hareket edeceğine bilkuvve 
delil et eylemektedir. 

Yeni milli bükümet bet mecliı
ten terkip etmektedir. Bunlarda aıra 
ıile reiı vekili bulunacaktır. 

Tamir at konferansından evvel 
tezleri tesbit etmek istiyorlar 

PARIS, 28 A.A. - Havas aj..,.. Pariıte M. Flandin ile icra edeceği 
sının diploması muharriri, M. Mac bir mülakat esnaaında atideki tezi 
Donald'lD önümüzdeki ki.nunuoani- teklif etmiı olduğunu hatırlatmakta 
nin ikinci 15 inde La Haye'de top· dır: 
!anacak olan Young plinı ile aJika. "Almanya'ya 5 senelik bir mora· 
dar hükUmetler, konferanı toplanma toryom verilmesi ve Fransanın Ame
dan evvel Fransa ile ln.iltere'nin ta- rilmya olan borçlarıntn ilcasına mu
mirat ıiyaıeUeri hakkuıda itilaf te- kabil Almanyadan iıtemekte olduğu 
mini mabadile ırörüıühnek üzere tamirat bedellerini tamamen teri<ey· 
M. Laval'i da•et etmit olduğunu İı· lemeıi." 
tihbaratına atfen beyan ebnektedir. Konferans ne zaman 
M. Laoal do.flet edilmemiı toplanacak? 

PARIS, 28 A.A. - Batvekil bu LONDRA, 28 A.A. - Reımi ma-
sabah inti,ar eden haberler hilafına hafilden alınan malumata ıöre tamİ· 
olarak M. Mac Donald ile bir mü!i- rat konferansının toplanacağı yer ve 
katta bulunmak üzere Londn'ya ııit tarih hakkında kat'i olarak henüz 
mesi hususunda hiç bir davet almadı biç bir karar verihnemiştir. 

ğınfı tebliğ etnu1' ıti~ı" ateh s 
1 

lan Amerika iştirak etmegor 
ranıız ve ngı ız m a s ı . 

tamirat meselesinin müzakeresile NEVYORK, 28 A.A. - Amerı· 
me11ul olmutlardır. Muteba11ıslar k":. hük~meti~ Amerika'.n~n ö~ü
meaailerini ikmPI etmeden evvel iki l muzdeki t~ra! ve tahdıdı !esh.h~t 
devlet reisinin telaki.sine im.ki.o ve konferamına ııtırak etmemeıı ıçın 
böyle bir telakide faide yoktur. !U sebepleri ileri süı-mektedir: 

1 - -· Amerika hükumeti erkanı, es 
M. Mac Danald ile M. ki müttefiklerin Almanya'dan mua-

Laval Manşııt hangi dil miktarda para ıılmadıkça Ameri· 

k d k ka'ya olan borçlarım tediye edebile-
ga asın a bııluşaca /ar ceklerini zannetmeınektedirler. 

PARIS, 28 A.A. - Echo de Pa- 2 -Amerikalılar, Avrupa'nın ıim 
ris gazeteıi, M. Mac Donald'ın M. di geçirmekte olduğu iktisadi buh· 
Laval'e tahıi •e mektup gönderen• rarun beynelmilel tediyatm neticesi 
kendiıine yakın bir zamanda müla- olduğuna da inanmamaktadırlar. 
ki olmağa davet etıni§ olduiunu 3 - M. Hoover, teslibat yükünün 
tasrih etmektedir Bu ııazete, iki Avrupa'daki §İmdiki vaziyeti tevlit 
memleketin tamirat konferansında eden bathca amillerden biri olduğu 
yekdiğerinden pekaz farklı tezlerle mütaleaaındad<r. 
isbatı vücut etmelerinin temenniye 4 - Amerika'nın bir tarife ıiyase
şayan olmasına binaen M. Laval'in, ti kabul etmiş olmasına rağmen Va~ 
lngiliz baıvekilinin bu davetine ka- tington hükumeti, Avrupa'da vücu· 
bul edeceğini ili.ve eylemektedir. de getirile:> gümrük manialarmın 
Yalnız bu ııazete, mülikatın Man~ vaziyeti vahimlettirmiş olduğu ve 
ıin han&"i yakasında vuku bulacağı- bunları kaldınnak için icap eden ted 
ru tayin edememektedir. birleri ittihaz etmenin tazım geldiği 

Echo de Paris, Sir Leith Ross'un mütaleasında bulunmaktadır. 

Gandhi ''Ümit kalmaz
sa harbedeceğiz,,diyor 

• 

Menf.· mukavemet başlamak üze
redir. lngilizler tedbir alıyorlar 
BOMBA Y 28 A.A. - Gandhi, oMer ittihaz etmiılerdir. 

buraya va•ıl ~lmuş ve karaya çık- ı "Kızıl Gömlekliler" arasında tev
mı§tır. kifat devam etmektedir. Hali hazır. 

BOMBA Y, 28 A.A. - Gandhi, da bükiimet, tamaroile nziyete ha. 
buraya muvaıalitmda M. Vallibbai kim bulunmaktadır. 
P_~tel ile &"önüllüler icr~ ~omiteı~n Müslümanlar ncr ist111er? 
di!l"e~ aza" ta~afından t1tikbal . ~- YENi DEELHI, 28 A.A. - Hint 
ıruıtır. Mumaıleyh, hemen Hındıa- .. 1·· 1 birli"" .. Zaf llih 
tan' daki timc!iki vaziyet hakkında ;:u• .uır:::-_ arı .. r·"' rea:i..ın ~ 
muavinleri tarafından verilmit olan -~ad -·~ mt uril~ uman halef ytetid tal • 

• 1 d aı· tal tı rarıo an ıoae ea mu e oa· 
yevmı rapor ar an m uma lftlf r. ·ı b' l'kt übim' • t.ı.-~ın· 1 

BOMBAY, 28 A.A. - Gandbi yı1t e ır 1 em ~ er ya· 
dün ak halka hitaben söylediği Pılmıttır. 

tam d''ki bit· nutukta bilha11a emııtır : Birlik bundan ıonra tam bir iıtik 
"Bir çarpıtmanın önünü almağa lil iıtayecek ve müılümanl..-a 

imkan ırörülemiyecek olursa, sizi tahkik haldanı temin edecek bir 
harbe hazır olmağa davet edeceğim. mea'ul hükumet vücude getirilmeıi-

Bununla beraber milleti bu büyiik ni talep eyl-ale iktifa edecekti<. 
feliketten kurtarmak buauıundaki Birlik reiıleri, ayni zamanda muh 
tetebbüalerimden vazıeçmiyeceğim. telif müalümaa fırkaları araımda an
F akat ufukta hiç bir ümit ıııiı ıöre lqma ve birlqme teminine çalııma· 
mezsem, ıizi bir çok felalı:eUere kat- ia ela karar venıüılerdir. 
lanmağa davette tereddüt ıröatenni- Nihayet tethit uaulünü ve knıJa. 
yeceğim." nn tedi1eaind• imtina mücad•i· 

Menfi mukav11met başlıyor 
BOMBA Y, 28 A.A. - Ganılbi 

hareket eder etmez, kendisine Piıa· 
ver karıra.J&lıldan hakkında malii.ınat 
verilmiıtir. Mumaileyh mütee11ir ol 
muı ve menfi mukavemet hareketine 
tekrar bqlamlmasının önüne ıreçme
nin imkanı baklanda ıüpbe izhar et• 
miıtir. 

Askerlere tallrrrız etligorlu 
PEŞA VER, 28 A.A. - Kobat'ta 

geçenlerde tehcir edilmİf olan Gaf. 
fur Harun taraftarlan ile aıkerler a· 
rasında vukua relen ve hakiki bir 
muharebeyi andırao bir müıademe 
esnasında 11 komüaiıt telef olmut. 
kırk elli kadarı da yaralanmı~tır. 

Hükumet memurları, şiddetli ted-

ai takbih eden n fakat müıtalôl ka
nunu esasinin iyi bir ıurette mer'i o-
labilmeai için zaruri bulunan büınü 
niyet zihniyetine muhalif mütaleuın 
da bulunduğu hudut ınanatdona ait 
yeni emirnameyi tenkit eyleyen bir 
takım kararlar kabul olunın111tur. 

P•ria' lar bir 11rbede 
çıkardılar 

BOMBA Y, 28 A.A. - Sabable
)'İla birkaç bin Paria ile koqre taraf 
tarlan araımda bir arbede zuhur et· 
mittir. Sopalarla mücehhez olan Pa 
ria'lar, Gandhi'nin muYasali.tı anın
da mumaileyh aleyhinde bir nüma
yiı yapmıılardır. Gandhinin' taraf. 
tarları .ı.. nür~yiıçiler üzerine ahi· 
mıılar ve merbametıizç~sine döv
mütlerdir. Polis, araya girınittir. 12 

de değil, başka başka nisbetler daralttılar. Kendilerine para 
de dil. müş olmasından ileri gel tevdi eden , sermayedar, para· 
miştir. nın iadesi ihtimalinin azaldığı. 

ren, kımıldatan, bu nizama ha· 
yat usaresi veren para, vazifesi 
ni ifa edemez hale ııelmiştir. 
Para zinciri ortadan kopmuş
tur. Kredi imkanları kalmamış 
br. Nasıl kalım ki, (donmuş 
kredi) diye yeni ad takılan son 
kredi felaketi, bertaraf edile
mez hale gelmiştir. Krediler 
verildikleri yerlerde donmuş
lar, kalmıtlardır. Bu krediler 
canlanmadan, yani, borç alacak 
lıya dönmeden, cari iktısat ni
zamının şirazesi ahenk haline 
rücu edemeyecektir. 

İkinci karı~ıklık, bankalar- ~görünce, bankada!,,; parasını 
dan parelarn. çckilmeğe bafla- istil'dat etti. Ve tekrar banka
masile başlar. Etya fiatlerinin ya para tevdi etmemeğe başla
düşmesi istihsali durdurduğu dı. Bankalar boŞ.aldılar. 
için, çünkü dü,en fiatll ct1anın Şimdi buhranın üçün~ü dev· 
istihsalini kimse istemez, ban- resi başlayor. Bu devrede, ge
kalar, sanayi ve ticaret erbabı- çen devrelerden intikal eden 
na para ikraz etmemeğc başla- borçlar vardır. Borçları borçlu
dılar. Sanayi ve ticaret erbabı · lar veremiyorlar. Borçlu ister 
dar vazi:yete düştü. htihsalleri sanayi, müessesesi olsun, 
ni mabreçlel'e süremediler. Dün ister ticaret müessesesi 
yanın iştira kabiliyeti azaldık· olsun, ister banka olsun, 
ça, malı mahrece sürememek bu gün borç vereıne
arttı. Neticede sanayi ve tica- mek, umumi bir felilket halin
ret erbabı bankalardan aldıkla- de mevcut bir hadise olarak or 
rını bankalara iade edemedi- tada duruyor. Önüne geçmek 
ler. imkanı olmuyor. 

Bıı suretledir ki, bankalar Öyle ki bugün, sermayedar 
gem~ par" tav~ssutu va'!ifesini iktısat nizamını 'harekete geti-

Onun içindir ki buhranın (l. 

çüncü devresinde nazarlar, do
nan kredileri çözecek büyük 
kuvvetlere mün'atıftır. Bu kuv 
vetler nelerdir, ki~~-;~·lr ! '\Su 
kuvve~!er, Jö'örç memleketlerin
c:I_-: 1lramak beyhudedir. Borç 

Kaçakç lık layihası 
Muhtelit encümen layihada dün 

yeniden tadilat yapmıştır 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Kaçakçılık liyihaamı tetkike

den muhtelit encümenin bugünkü içtimaında geç vakte kadar de 
vam eden tetkil<at layihanın 47 inci maddesine kadar ileriledi. 
Muhtelit encünııen bugün tadiller yapmıttır. Bu tadilata göre biı 
seneiJen fazla hapse mahkum olan kaçakçı sürgün cezasına da 
mabkiim edilmesi layihada kat'i bir ıekilde tesbit edilirken muh 
telit e"'cümen sürgün cezasını hakimin kanaatine bırakmıştır. 
Sürgün için mecburiyet ancak mükerrerler için tesbit olunmuı· 
tur. Diğer taraftan askerlerin evlerinde arama şekli için yeni biı 
formül tesbit olunmuştur. Bu formül yarınki içtimada kat'iyyef 
kesbedecektir. 

Vekiller gece ismet Pş. 
nın evinde toplandılar 

ANKARA, 28 (Telefonla) -Vekiller bu gece Ba,vekil İlmet 
Paşamn köşküııde bir içtima akdetmişlerdir. Bu içtimada kabine 
ye dahil olacak yeni vekillerin tesbit edilmiş olduğuna kuTI"etle 
ihtimal verilmektedir. 

Yeni Adliye müsteşarı iş başında .. 
ANKARA, 28 (Telefonla) - Yeni Adliye müsteşarı Tevfik 

Nazif Bey bu sabahtan itibaren vazifesine başlamıştır. 

Irak başvekili, Tevfik Rüştü Beyi ziyaret etti 
ANKARA, 28 (Telefonla) - İrak Başvekili Nuri Paşa bı 

gün Hariciye Vekilini makamında ziyaret etmiştir. 

Barut inhisarı hükumet 
tarafından işletilecek 

İSTANBUL, 28 (A.A.) - Barut ve mevaddı infilakiye inhi· 
sarından tebliğ edilmiştir: 

Barut ve mevaddı infilakiye ve av ve revolver fişekleri inhisar 
larını işletmek imtiyazını haiz olan hazinei maliye ile Oriental 
İndustrial Monopolies Ltd Şirketinin müsavi hisselerle alil.kadar 
bulunduğu şirketlerin, imtiyaz mukavelenameleri ve müzeyyeli 
tı ahkamını halen ifa edemiyeceklerini beyan eylemiş olmaları ha 
sebile olbaptaki mukavelenameler ahkamının tatbikı ve inhisar
ların işletilmesini yeniden hükumetin uhdesine alması taakarrür 
eylemiştir. Bu münasebetle inhisarlar işletme şirketleri heyeti u
mumiyelerini fevkalade içtimaa davet ederek şirketlerin vaktin
den evvel tasfiyesine mübaşeret edeceklerdir. Tasfiye, esbabı 
matlubun ve batlıca hissedar olan hazine ile Oriental lndustrial 
r-Aonopoli<"S Ltd şirketinin hukuk ve menafiinin azami derecede 
muhafazasına gayret edeceklerdir. 

yaralı vardır. 

Müslümanlarla Mecusil11r 
Lahore'da çarpıııyorlar 
LAHORE, 28 A.A. - Telef edil 

mit bir müslüman delikanlısının def. 
ni esnaımda vukua &"elen bidiıeler 
yüzünden yaralanmıt olan 4 Mecusi 
ile 4 müılimanın hastaneye kalclml
m&1lDa mecburiyet baıd olmuttur. 

N ümayitçilerden daha bazı yara
lananlar vardır. 

Hükumet memurlan, muvakka
ten alaylar yapılmasını menetınİftİr. 
45 kiti tevkif olunmuıtur. Sokaklar
da a1ker n polisler deniye ıezmek 
tedirler. 

Neşredilen bir emirname, IUt 20 
de ıtıklarm aöndürülmeıini emir Ye 
o -tten sabahın yediıine kadar so
kağa çıkılma11nı menebnektedir. 

L11 Journal ne diyor? 
PARIS, 28 A.A. - lngiliz Hin· 

diıtanındaki vak'ayiden bahseden 
Le Joumal, lqiltere'nin yeniden 
kuYvet, ve tiddete müracaat meclou
riyetinde kalmıt olduğunu kaydeyle
mektedir. Bu ırazete, son zamanlar
da müteaddit suikaatler YU!ıu bul
muı olması hasebile bu hareketin ö
uiiıw ıeçmenin yeıine çareıi ıiddet
li n acil icr-.t olduğıı miitaleaıın· 
dadır. Le Journal, ili ve edi1or: Va
ziyetin en ziyade işi karıttıran tara· 
fı, timdiye kadar lnıiliz balômi,.eti
nin eo sadık U~tıraJıları olmUf O· 

lan unaıır aramdaki teıeVYÜftiir. 
Bunun miaaliı Aia Han'ın müalü
manlara bitaloen netretmi, oldağu 
beyannamedir. Mumaileyh, bu be
yanna- ile milalilmanlan amuıni 
anarti içinde mabvnlmamak • lıiı-
letmeğe davet eylemektedir. 

Le Journal, netice olaralı: Fransa' 

memleketlerinde bugün ne kuv 
vet, ne mecal kalmamıttır. Bu 
kuvvetleri ancak alacak memle 
ketlerinde aramalıdır. Alacak 
memleketler, yani Fransa ve 
Amerika. 

Diyebiliriz ki, çıkmaz yolun 
içine giren, ve orada hkanıp ka 
lan beynelmilel iktıaat, ancak 
bu iki memleketin nzuile kur
tulabilecektir. Dünyayİ feliket 
ten kurtarmak, dünyaya nefes 
aldırmak onların elindedir. 

2-İkhıat ve Ma
liye vekiletleri 
~İttı'lat ve 'Maİlye" vikaletleri 

nin ikiye aynlmalan, iş bölü
mü prensibinin gittikçe daha 
mükemmel tatbik edilmesi ne· 

run bu hadisatı pek yakından takip 
etmesi için birçok sebepler mevcut 
olduğunu beyan ve bilba11a tu sebe
bi zikretmektedir. 

lqilterenia kalkınmasına Hint 
buhranı yüzünden bir takmı mütki· 
tat inzimam etmektedir. Halbuki ln
pterenin kalkınma11. umumi kalkın 
manan zaruri tartıdır. 

Gazi Hz. 
Selinik'le 
Konuştular 

Beledige rei•ine, Seldnil• 
s11lı!mlarını bildirdil11r 

ATlNA, 27- Selinikten •• 
len haberlere göre Selinik • Is 
tanbul . Ankara telefon muha
beresi bat lam ak üzeredir. Yapı 
lan ilk tecrübede Gazi Hz., Se
linik belediye reisi M. Vaınva· 
kas ile konutmuş ve maskatı 
reai olan Selaniğe ıelimlarının 
ibliğmı belediye reisinden riCA 
eylemiıtir. 

Ceza kanununun 
tevhidi 

PARIS, 28 A.A. - Ceza kanu 
nunun tevhidi hakkında tetkikatta 
bulwunak üzere tetkil edilmİf bulu· 
nan beynelmilel. dördüncü konferaıu 
dün adli1e nazırı M. Leon Berard'a 
riyaseti altmcla kütat edilmittir. 

Bu içtimada aefirler de hazır ba
lunmutlardır. 

ticesidir. 
Filhakika, lktısat Vekaleti 

bugün, bir çok sahaları ihtiva 
eden geniı bir vekalettir. İktı
sadi hayatın her sahası ayrı ay
rı tubeler haline geldiğinden, 
lkbsat vekaletinin sahası da 
genişlemittir. 

Vekaletin en basit tekilde te 
cezzisi, ticaret, sanayi, mesai 
gruplarının bir tarafta; ziraat, 
orman, baytar gnıplarmm di· 
ğer tarafta olarak mütaleası ile 
yapılabilirdi.Olan da, budur .Bıı 
surette, bir vekaletten iki veka 
!et vücude gelecek, birine tica· 
ret, diğerine ziraat vekaleti de· 
necektir. 

Bir diğer mülihazaya göre 
lktuat vekileti istihsal ve mü· 
badele noktasından ayrılabilir
di. Bu halde, ziraat, sanayi, ot 
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Muhtarlar da kaçakçıları takip edecekler! 
~~--------~---------~~------------------------------------------.;_--------------------------~----------------~-------------------------
EkonoMi ı VHl·yette 

T• t d t k•JAt Kaçakçılık 1 
Mahkemelerde j Rüsumatta 

Gelen 
Uydurma define Koliler ıcare o ası eş ı a ı Kalemi 

yılbaşında değişiyor Badema vilayette ka
çakçılıkla uğrqacak 

••••••• 1 

Şahitler 1000 lira dolandıran 
J\gop aleyhinde ifade verdiler 

Kontenjana tabi ol
duklan bildirildi 

1 •••••• 1 

Yeni teşkilata göre Oda, tetkik ve 
muhasebe müdürlüklerine ayrılıyor 

Dalailiye vekaletinden ıı:elen bir 
emir üzerine vilayette bir lı:açakçıbk 
kalemi t-kil eclilınittir. Kalem mai- Çimentodan küçük küçük külçe· meykaf loulu- ....ı.cıı... Kilıı1uı 
yet me..;;;'..larmcı... Şekip Beyin ~- ler yaparak ve bu ~derin içerisi- Çolak Hayri el...ıi dün ikiaci -
rine verilmİftir. Kaçakçıbim takibi ne altın, giimöı meskilıit koyarak mahlıemesiade Calıotada polisleri 
huıusunda müıterelı: kararlar ver· define loaldum tiye H- Fehmi tahkir n silü teıJair etmekten -

Bir müddetten beri üzerinde 
hiç bir muayene yapdmay
ve paket poıtahaneainde Yli .. 
hp kalan hariçten gelmiş koliJe 
rin vaziyeti dün taayyün etmit 
tir. Dün öile üstü lıtaalıal 
sümriilderi batmüdürlüğüne 
gelen bir emirde, laariçten gel
miş ve gelecek olan bilcümle 
koliler kontenjana tibi tutal
muıtur. Poıta ile relen bir kilo 
ya kadar Jetil etiketli paket
ler ele kontenjana tabidir. Bu 
suretle idhali tahdit ecliJen koli 
ler ay bapndaıı itibaren ve her 
ay için aynlan muayyen hadler 
dahilinde memlekete girebile
cektir. Tabii qyayı zatiye pa· 
ketleri bundan hariç tatulınak
tadtr. Dün bu emri alan İstan
bul sinırük batmüdürlüğü ki
nunuaani kontenjamndan her 
maddeden icap eden mikcları a
yırarak paket için yeni bir kon 
tenjan tertibine batlaımıtır. 

Ticaret oda11 t.,.ı.ilib ay batın
dan itibaren yeni lıir telde ıia ılrte
dir. 

Cumartesi ıı:ününden itı1Nıren tat 
bik edilecek olan bu yeni ıel&le göre, 
Ticaret ve Sanayi odası ilü müdiir
Jiiğe aynlmaktadır. Bu midürliilder 
den biri tetkik müdürliiiidür ki, 
bütün raportör ve nporlıÖr -Yin
likleri hu miidiirlüie talıi olacaktır. 
B "" ... J;;x Halılo Nailaİ D-. U IDD z--.e ~7 

tayin eclilmittir. 
1 kinci müdürlük muhaııelıe tescil 

ve •icil i,leri ıniidiirlüpdir ki, ha 
lunna Taip Senet Bey lalracalrtır. 

Oda iat.tistik taheai iae müstaki
len salı!acaktır. 

Memleketin 
TütUn vaziyeti 
//ttıNt veltileti her gertle 

tetkiktd 911ptırı9er 
Aldajwnız -1iimata nmııın, İs

tanbul Ticaret müılürlüiü llıtısat 
1rekaletinden aldıiı bir emir üzerine 
telırimiııin tütiia ticareti vaziyeti 
halduncla tetkikata lıa§ıam,.tır. 

Şehrimiz tütün ticaret ve ihraca
'1nda mihim hir rol oynathğmclan 
l.u tetkike ehemmiyet verilmektedir. 
'r etkikat hilha11a -YCut stokun 
teabiti ile ha-kalanı ı ri - olan 
ve olmayan tiilİİlıler etrafında yçıl 
makt.dır. 

Bu husustaki rapor sür'atle hazır· 
lanarak pnclerilecelrtir. Söylendiği
ne nazaran, tütün mrntakalanndaki 
llıbaal müdürlükleri ele hu yolda 
tetkikat yapmaı.tadırlar. Bu tetkika 
hn 1 ıubatta toplanacak tütün kon· 
gresile alikadar olduğu anlaıılmalı:
tadır. 

Diğer taraftan aldığımız maliima
h oıöre, ellerindeki stoku çıkarama
dıklarından mütkül vaziyete düten 
bazı tütün ihracat tacirleri bir çare 
bulunması icin lktı•at vekaletine mü 
racaaı edeceklerdir. 

Ofisin yılbaşı tebriki 
ihracat ofi~i yeni sene münase

hetile bütün ihraİ:at tacirlerine sir
küler mahiyetinde bir •ene başı teb· 
riki gÖndenniştir. 

Bu •irkülerde Ofisin, Türkiye 

. Borsa fiatları 
Kambiyo 

Fransız frangı 
lngiliı lirası 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Lsvic;re frangı 
L~va 
Florin 
Kuron Ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Marlr. 
Zloti 
P~ngo 
Ley 
Diıı r 
Çe•• on•ts 

Tahvdit 

i. Dahili 
D. Muvabbade 
A. Demir"olu 

! Kapamş 

12 06100 
7 25 50 

47 40 76 
9 30 00 
3 39 75 

36 01 00 
2 42 65 

62 32 50 
1 18 21 

15·99 72 
4 ıs sı 
s 61 77 
1 99 30 
4129 36 
3173 96 

78 '94 00 
26,59 00 
10 94 00 

1 Kapanıı; 

~ı:: 
16 80 

Borsa Harici 
Altın 
Mecidiye 
n~"lc ot 

9j53 ! 

1
51100 

2 ~6 

ıııan, baytar bir tarafta; ticaret 
başlı batına diğer taraha bulu
nurdu. 

Ticaretin o eaki leTbeat bey
nelmilel tekilden ayrıldığı, ve 
devlet direktiflerinin, ticarete 
gittikçe daha geniş yollar açb· 
ğı dütünülürae, devletin tica
retle me,ıul 01- derecelerinin 
çok arttığını kabul etmek ve i
kinci taınifle ticaretin çok da
ha kuvvetli aevki kabil olacağı
nı memul etınek kabil olurdu. 

Ancak, memleketimiz henüz, 
ne büyük ve hatti ne de orta 
.sanayi memleketi değildir. Bu 
itibarla, birinci şekilde olduğu 
gibi, ticaretin ve sanayiin bir a 
rada bulunması, doctrinaire o
lan ikiaci tuniften bizi o kadar 

harici ticaretine tealliik eden her mü üzere Devletin lıaçüçılıkla ui· Efendi isminde l>ir ..ı- aldat.n n nunen m"helr•ane eclilmiı, dava ıı:el
tirlii mı'ilı •tm kaynajı oWaP. r- f8birdeki lıtitiin tqkilab bu 1000 lira11nı dolandır- App Efen nıiyen tahitlerin cellıi içi. lıafka ıı:ü-
Türkiye ihracatcılaruun mallarmı kalemle temasta bulunacaktır. dinin muhakeı.-nie dün deYam etlil ne kalm,.tır. 
hariete aatmalanm temin edecek Vıilayet ...ı..ıteler heyeti ihtiya- miş, fahitler dinlenilmiıJerdir. K •• - •• ••ı ti 
her -va11t•ya malik olıluiu gibi, Şahitler Aıı:op Efendinin uydur- IZJn yuzv n U JI e e 
T ..1.!..-.>- __ , _.__,_ , riyelerine gö...ı..liii lıir tamimde ına .>--<.:..._ L!ı.oy-:le ı..•--dıncıhk k 
Ü·-:r- - ............ ı1teyen her ha...,; bir -Wecle zuhur ede- ..... ...., DUia ~- ........ eıen ıen .. 

-lilıi ecaıli1e ithalitcılanaa ına ...,. yapbjmı tekit etmiıJttdir. Y 
-ıat ve ınas-tmıızın t.nıtıldığr cek kaçak ıııla, siıı:ara kiiıdı ve ..;.. Muhakeme diier fahitlerin celbi &e,oilunda aıdclede ıı:HJerlıen 
kaydedilmektedir. re gibi vukuattan kaçakçı ile birlik- için hqka süne lıalflU!tır. Olıı:a ;. · Hle lıir lamı iiwwwiae ...... 

Sirkülerde, Ofis.in, Türkiye ibra- te maluıHe muhtar ve heyeti ihtiya· ...ı. .iilede yüaiiuii ı.- ..,., kaçaa 
cat maddelerine ait mesailia baılıca riyelerile ınahallit bekçilerinin mes'- Poliıe hakaretle Feyzi efendinin maı..ı.-aiae ıliin 
naercii "" Tüı-kiye ithalatçılarının ul t.utularalı malıkeme!Ye verilecelole- maznun kadın ikinci ceza .,,.hh=uinde baı1 m'-
,ardımaaı olduiu zikredilmektedir. rini lıildirmiıtir. mıı, phitler dinleneıelr, daH, -

Ml···'la yenı· ti"caret ıh" L-- sureti .. Polis Kadri Efendiyi tahlıir el- lan tetkiki için .... ka ıı:üne hıııılol-... Kaçllkr ga ....-fı ne e mu- melıı L •- bi .. .. mıttır. - ' ten ,..znun ye .,.,_ r curum 
muahedesi cadele edileceği Vali Muhiddin Be- elen .. baçuk ay hap~ ..ı.ı.um Mu- Bir rüıvet davaıı 

Mısır hükiimetile aramızda yeni yin riyasetinde yapılan bir içtimada :zaffer Hanımm muhakemesine dün 
hir ticaret muahedeai yapılacaktır. tesbit olunmuıtur. Kaçakçıhk kale- ikinci ceza mahlıemeainde hatlanıl- Seyyit Sinan t.pu memuru Şev-
lkıı.at ...ı.üeti hu münasebetle Ti- mi emrinde müteaddit taharri me- mıştır. • lıet ve otelci H._ Basri efendı1erin 
caret odasından hir rapor istemittir. murlan bulunacaktır. Muzaffer Hanım cürmünü inkar harita çıkarmak behanesiyle köylü. 
Bu ıııpor buırlanırlıen tütün tacir- y etmiş, muhakeme tahillerin celbi i- den riiıvet alclıkları iddiasıyla aleyh-
lerinin de fikri soruıacakbr. Vilayet ve alova ç;n ha,1ıa ırüne bırakılmıttır. ıerinde açılan dnay• dün c1evıım e-

Od ıd .. .. .. 11 s· b k dilmiıtir. Dünkü celsede fahitler anın yı onumu yo arı ır eraet ararı dinlenihnittir. iddia ......_ Hasan 
Ticaret odasının yıldönümü 14 llfiliyet yolları baş mühendisi Av- Şerif Beyin lstanhul polis müdür Basri efendinin heıııetini, Şnlret e- Be d 

lrinunu .. niye tesadüf etmektedir. ni Bey, evvelki gün Şiıli - Kihtane, lüğü esnaoında hakkı ohaadıiı halele fendinin tecziyesini iıtemq, muhalıe ledlye e 
Odada o ıı:ün merasim yapılacaktn·. kendisine bir apartıman tahsis edil- me müdafaa i'in ha•ka g1iDe kalnut-
M . . imci'~- h 1 ki Maolak yollarını teftiı etmit ve dün ' ' H k •1 ba~l:::,;;;~ ' ıuen azır ı ara sabahki vapurla Yalovaya hareket diği bir zamanlar yazılmqtı. tır. ariçte eSI en 

Ticaret odasmm ellinci yıldönü- etıniıtir. Avni Bey, Yalovada kaplı- Bu tahsis muamelesinde vazifesi- Bayram sokağı cinayeti E l -
mu .. mu"nasebetile bir kı.tap ~•karıla- ı ·' . d ek . ni •ui istimal etmekten maznunen t er .- calara giden yo.u ı .... tış e ec tir. Lk T · B 
calrtır. Ba kitapta .ticaret odasının tahtı mumo emeye alınan ahun &- eyoilunda Bayram soluıj....._ ----

"h · L'-'-ncla mal' d Bu teftişat Gazi Hz. nin lstanbal fendi clün heraet etmittir. Hakkıyı öldürmelııle maznun Aıı:o-
tarı Ç9al IMllUU umat var I. hun -·-L-L. ___ ,__ dün --· Beledı'ye hudutlanndao Bu kitapta ,,.,..;1en mahimata gö- ve Yalovayı teırifleri gününün ya- Çolak Hayrinİn .. ..._,..,....,.,_ ~---
re şehrimizde ilk ticaret od•11 bir ec- lıınlapnasile alakadar görülmektedir mahkemesinde devam edilmiı, tahit içeri sokulmayacak 
nebi müessesesi oımuıtur. B ı·k I sabıkalan '"' dinlenereı., ııwhakeme ıı:elmiyen 

Bu oda 1870 senesinde açılan A- eş sene 1 yo phitlerin celbi için hatka ıı:üne kal- Pendik, Malt•-, Kartal ile 
M · · da Muhtelif cürümlerden clol;ıyı mııtır. --r-

vusturya ve acarıstan tıcaret o · programı ---- !!!!!!!!!!l!!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!lll!ll!!!!!!!!!!!!!!!l!ll!!!!!!!l!!l!l!!!!!!!_!!!!!l_B!!_!!!l!l!ll!!!l!!l!l!ll--J bel~eden acm zalll9Dlarda ay 11
dBundan başka ecnebilere ait tüc- İstanbul ve civarı ıçın umumi rdmıt olan Mecidiye köyünde 

car cemiyetleri vardır. Bunların için- masrafı (2) milyon lirayı bulacak Pof iste kesilen etlerin tebre ııirmeme-
de en kuvvetli•i İngiliz ticaret ce- beı senelik bir yol programı yapıl. ıi için belediye hudutlarında 
miyetiydi. Türk tacirleri de bu ecne- malrtadır. Ba programı tahakkuk et- kaçakçılık kontrolu batlaDHt-
hi cemiyetlerinden örnek alarak, bir tirmek için her sene 400 hin lira sar- B • h b • k 
tüccar cemiyeti teıkil etmiılerdi. fedilecektir. 1932 senesinin yol pro- ır sar oş, ır omser tır. 

Nihayet 1882 senesinde 14 kinu gramı d~ yapılmıştır. Bu program 10 kuruta mİİfterİ 
nusan.i cumartesi ııünü ticaret odası mucibince Silivri ve civarında 40 • • • ı d • biJI 
le.kil edilmi,ıir. Resmi kitat esna- iane köprü inta edilecektir. Yalova- mu~''IDIDI yara a taşıyan otomo er 
smda ticaret ve Nafıa nazırı Raif B. Kaı·amürsel yolu bittiği için Nafıa A"Y • J T akıi otomobillerinin on lw-
bir nutuk irat etmiştir. I Vekaleti lstanbula bir heyet göndeı· ! ruta müıteri laflmalan memnu 

Odaftflll ilk rei•i de Azaryan efen- mittir. Bu heyet din Yaloweıya git- ~ • • •••• e ı 
di olmuştur. mişfü. Yol•A tetkik edecek •e ma- oldup halde, tehrin baaı seoıt 

• '.. • vakk"ı bi·· karar verecektir. Bu ba- Kendisine vuku bulan ihtardan )erinde bili on lwruta adam ta 
Kaçak sigaralar zirana kauar bitirilecek oı.n yoı ve tındığı belediyeye ihbar eclil-

Tütün inhi~ar muhafaza memur
lan son bir hafta zarfında gene bii
Gok kaçakçıları meydana çıkarmış
lardır. 

Haydarpafa istasyonunda Ka
zımdan 630 defter a.iğara kağıdı hu
lunmu,tur. K.asımP8f8da Şemseddin 
den 285 paket Bulgar siıaran, Hay
darpaşada Firdevs hanımdan 3 okka 
kıyılmıı tiitün bvlanmuftur. Satılnu, H. köylü siğara11 salarken 50 
paketle yalıalanmı9tır. Eyipte Şerif 
Bulgar siıfaruı 53 paketle tutulmu, 
tur. Haydarp&4'"da iki elma aandı
iında 57 kilo kıyılmış tütün bulun 
muşlur. BAiık pazannda iami meç
hul hir tahıs elindeki sepeti bırak
mış ve sepette 8 kilo kaçalı tütün bu 
lunmuttur. 

Binhir direkte Naciye, Ayte, Kürt 
Ayıe Hammlarla Kürt Nurinin ev
leri aranmış sı paket aılıett mah
sug ıiıı:ara, 2,5 kilo kıyılmı' tütün 
müsadere edilmiştir. -----·--Muharrem çavuta 

teıekkür 
Aydın yedi eylül mektebine 

devam eden fakir çocuklar için 
yapılan bir içtimada çcıcuk ve
lilerinden kereste tüccan Mu
harrem çaYU! himayeye muh
taç çocukların bir .:ylı~ iateai
oi ve kitaplarım deruhte etmi' 
tir. 

Gösterdiii tefkat ve muave
netinden dolayı bu hamiyetli 
zate gazeteniz vaaitaaile arzı te 
td<kür eyleriz 

Yedi eylül mekt~bi B.M.rt. 

uzaklqtırınıt olmaz. Bu vekile 
tin it aiklet merkezi, nihayet 
-- ticarettir, ve bir müddet 
daha öyle kalacaktır. 

Bu ıebeptendir ki ıon taanifi 
bugünkü !eeni vaziyetimize en 
uygun bir taanif olarak kabul
de tereddüt caiz değildir. 

Maliye Veküetimizin ikiye 
bölünmesi, İktııat Vekiletinin 
bu'1ılımasmı İcap ettiren esba
bı mucibeden daha az kuvvetli 
esbabı mucibeye iıtioat etmez. 
Devlet itletme müesseselerinin 
genişlediği ve devlet varidatı

nın bir zerresinin dahi ziyaa uğ 
ramamaıı lazım ııeldiği bir za
manda, bütçemizin aktif kıııru
nı ehemmiyetle korumak mec
buriyetindeyiz. 

::!::'Y"J,~~·rt~=r~; ;.!. muğber olmuş, pıçağJDI çekmiş... mittir. Vaziyet tetkik edilmelc-
rile Teke - Ağva, Kanlıca • Beykoz, tedir. 
Yalova. Buna toaeleri; Silihtarağa Bu,.dan iki geee evvel, Galata'da mi isminde biri dün Bakırkö- (nzıbat komisyonu 
Sünnet, Kaı·amünel ve Yalon köp- Çeşme meydanmcla bir cerh vak'aoı yüne gitmit ve burada wracak d J d 

"") . olmu< ve bu vak'a neticesinde bir b. • u .. n top an 1 ru err. • ır parti aramııtır. 
--------- komiser muavini yaralanmııtır. 

Bir kadın, çocuğ .. nu 
diri diri gömmüı 

Evvelki gün Bilecikten ıefarimize 
gönderilmit olan maznun hir kadın 
muayenesi yapıldıktan sonra Bileei
ğe iade edilmittir. H•tice H. ismin
deki bu k•dm handan sekiz aene ev
vel Mehmet efendi isminde bir mu
hacirle evlenmiş, fakat bir sene son
ra gcçinemiyerelı ayrılmıttır. Bun
dan bir müddet evvel Hatice Hano
mın halinde garip emareler görül
müt, vücudu Jifınanlaıru!, Adeta ha
mil .. lilı atalmi ıö.termiye batlamq. 
Bu bal, kiiy halkı araoında epey de
dikoduya sebep olmut. Fakat hir 
ıı:iin, kadın, ber :ııaawıki tabii halile 
ortaya çıkınca ıiipbeler lıüsbütün 
artını§, fakat bunlan teyit eder hir 
vak'a görülmernit. Nihayet Wr Y•i· 
murlu ıı:ündc, Hatice H•ımnm eYİ 
civarından ııeçen yol çavutları, top
ıııim albndan iiate çılımıı hir çocuk 
cesedi aörınütler. Şüpheler H•tice 
H11nımm üzerinde toplanmlf. O da 
İtiraf etııııit ki çocalr lıendiainindir. 
Filvaki hir ııün, arpa oraldarken ba
aı kim...ıer Hatiçe Hanmuı tecariz 
etmiflar. Kadın, hn tecavü;Üİa eseri
ni, yedi ay laflllllt ve lıir ıön, vaz'ı 
haınliaıclen aoıımı cliricliri toprağa 
ıı:ömmüı. Hiıdiae, kadının tuurua
dan fİİplle uyandırclıiı için lstanlıa
la, muayene edilmiye ıı:önderilmittir. 
Hatiçe Hanım .ı.. filvaki bir parça 
muhakeme noksanı vardır. 

~ 

Maliye vekiletimizi ikiye a
yırmakla, bazı memleketlerde 
mevcut ve tecrübe edilınit fai
deli bir tasnifi kabul etmiş bu
lunuyoruz. Aynı zamanda da 
bugünkü Türk maliyesinin e
hemmiyetli bir ihtiyacma ce-
V&JI veriyoruz, 

3-lhracatımızın 
tanzimi 

ihracatımız günden rüne 
tanzim edilmektedir. Son gün
lerde gene yeni bir nizam iJe 
fındık ihracat11111Z zapta rapt 

altına alımn11 oluyor. 
Fındık Türkiyeye aenede 10 

milyon Türk lirasından fazla 

Vak'a , 11c1ar, Bu sırada, Ali Ef. iaminde Belediye inmbat komiıy-u 
Hasan isıııinde biri, son derece bir bakkalın dükkinma girmiı dün İçtima etmİf ve -urla

aarhot ohluiu halele Çeıme meyda· ve onu metgul ettiği bir ı"-da nn aicillerini tetkik etmittir. 
mnda ötekine berikine çatmalrta i- -.-L--_.ı_ el' _.,,,~ Be • J H 
lıen, Arap camii polis ııınkii komi-~ uıe geçen on UÖn yın er sepe e 
ser muaYini Nedim B. ele teftiş ıı:ez- lirayı kapıp kaçmak iatemi9tir. satılmayacak 
mektedir. Fakat Ali Efendi bunu gör-

Nedim 8., HM&D'a da raat relin- müa ve Rahmiyi yakalayarak &.,inlerin aepette aatılmuı 
ce kendisini sülriıt ve siilıiı. davet poıfıe teslim etmittir. Açık g& gayri aıhhi ıöriildüğünden, ca
eb..i,, Hasan i.e o kafa ile bu ihtan Rahmi tevkif edilerek Adliyeye mekinlar içinde satılması te-
dinlememittir. t-lim eclilmi•.:... karrür etmittir. • Nedim B. ibt.rıncla ısrar edince, ~- ,. .. ~ 
u-n iti ıalur<b münalraıHmclan Böyle arkac'.qlıkolurmu Ekmek narhı 
sıka....:lf ve bıçafını çekerek Nedim Gala d • .,_L.._ 
B. yin üzerine atılmış ve komi.er ta a oturan .-...... ve Ba hafta ekmek fiatı 7 ve 
muavinini müte;,ddit yerlerinden Rıza i.imlerinde ikiarkadat kav francala 11,5 lwrut olarak tes-
1aralauuıtır. Hadise bu tekilde kan- ıa etmiıler, kavg• neticesinde bit edilmiftir. .. • 
lı hir netice verince, diier zalııta Safer, Rıza'yı bıçakla yarala-
memurlan ılıı gelmİfler ve U-'ı t "-f k 1 Rı 
yakalayarak karalı ola ıı:ötiirmü'1er· mıt ır • ""' er ya a anmı9, za 

tedavi altına almm19tır. dh-. 
Nedim B. de tedavi altına .ı.n. Bir dükkan yandı 

mı,tır. Tahkikat devam etmelrtedir. 
Ka.-ak tütün kullanan Galatada Pavli iaıniade biri 

, ain tuhafiye maıazaamda y-
depo memuru ıın çıkını, ve dükkin lı:ıı-

F atihte talıriri mii&akkafat .. o. yancbktaa IOllra ıönmriilmii!
misyoaı bir depoyu tahrir ederken tür. 
depo __.ı.mdan birinin lra!;ak 
tiitüa JruPandıiı ııöriilmüt Ye za1ıota Y anıımın aebebi tahkik edil 
ya h.._ ,,eriJmittir. ~ .. mektedir. 
Iİılceye ...... c1epo - ...... tütüaü B. k · d alıp ç•k-k iatemiı İle de müsaade ır yan esicı yakalan t 
edilmeıniı. polis gelince zalıot tuta!- Polia Hayim iamin•e bir yan 
muştur. kesiciyi yakalamııtır. Ha~ 

Kendi parası gibi aon rünlerde miteacWit yaake-
Sabıkalılardan açıkıöz Rah ıiciliklerin faili bulunmaktadır. 

irat getiriyor. Yani bütün ihra
catnnızın on bette biri. Bu e
hem miyetli ihracat maddesinin 
buııüne kadarki ihraç tekilleri 
fevkalade iptidai bir halde idi. 
Son senelerde artan para ihtiya 
cı dolayıaiJe, fındık ihracı acele, 
tasnifsiz, karıtık oluyordu. Ba 
yüzden bir çok red, bir çok pro 
teıto, bir çok zarar vukua geli
yordu. Red, demek, Türk ma
lının gelecek sene mütküli.tla 
ıatılmaaı demektir. Protesto 
demek, Türk malını ihraç ede
nin 'ııkışmaaı demektir. Zarar 
da nihayet milli zarardır. 

Son iki üç senedir, en fazla 
hndık ihracatı yaptığımız Tir
yeıte, Hamburg gibi piyasa yer 
lerinde, Türk fındıklan haylı 

feaa tecrübeler ııeçirdi. Somm
ca piyancla bili takınbcla ~
Dllf fmdık -•-leleri, mah
keme itleri v ....... 

itte, bütün bu gibi sebepler
den dolayıdır ki, hükiimet, fm
drk ihracatını niza- bymak 
makaadile bir "Fındık ihracatı 
nm mürakabesine dair nizamna 
me., çıkannıt ve tu rünlenle 
tatbik etme.kte bulunJM!ttur. 

Yeni nizama ıöre Türk fın
dığı, - ihraç islr.elesinıle kon 
trol edilir. Ba iıkeleler -h4ht 
tur. Her iıkeledem fındılı: ihraç 
edilemez. ihraç iskeleleri, Trab 
zon, Ordu, Rize, Ünye, Görele 
Fatladrr. 

iskelelerden çıkan fmdıklar 
bir 

Kadın birliği bir 
piyango yapıyor 

Ka..._ BirJiii ö11iimüzclelri bay
ramda felrir çoculrlan sev •. o .... 
~in kendilerine bayrmnlık ellıiae n 
ayalıblııı tevzi ııclecelltir. Ba malr
ııatı. ..... tarafmdaa lıir p;,.... 
tertip E •it n lıiletleri .. ı ' i 
başlamuttır. -------Kaza kongreleri reisleri 

dün toplandılar 
C. H. Fırkası kua reisleri 

dün fırka merkezinde içtima e
derek kongre neticeleri üzerin. 
ele tetkikatta buhınmutlardır. 

yalnıa üç 1levİ üzeren I rn ihraç 
ulilelıilir. Ve her senenin malı. 
aulü ayrı ayn olarak, biribirile 
bntbnlmadan ihraç olunur. 

Temiz, yabancı maııldeleulen 
iri, İyi kurutalmut olacak olan 
fındıklar muayeneden aoara fll 
hadetaaıne al,.cak ve ancak böy 
le ihrııç olunalrilecelı:tir. 

Görülüyor ki, ihracat madde 
lerimizin ehemmiyet ııruında 
üçüncü gelen bu maddenin ih
racı radikal bir takım tedbirler 

altına alınmıt oluyor. Cihan ti
caretinde, hndrk rakiplerimi
zin en kuvvetlisi olan lıpanya
cla, buna benzer tedbirler var
dır. Hatti o tedbirlerin 11lulığı 
dolayısiledir ki, renk ve boy o-

Konsorsiyom 
Müddeti bitiyor 
Bu İfİ Cumhuriyet 

merkez bankası 
üzerine alacaktır .. 
Bankalar komoniycmıunun 

mevcut mukavele ı w ibince fa 
aliyeti bu ay nibayetiıMte hitam 
bulacaktır. Komoniy-.ı mu 
kavelesi artık yenilenmiyec:elı: 
•e 2 lr&•ıw mıuj • r ı ili.ren fa
aliyete ıeçecelr. olan Cümlı,• ~ 
Jet Merkez Bankası lata ı 
tabesi konsorsiyom nıaam 
• vaz'ıyet ve bu ı-amc "'ı 
deruhte ~r. K0116Crı.:ıf 
-n halen elinde bulanan ıer
maye bankaların hiaeeleri çık· 
tıklan sonra mevcut lı:ir da ili · 
ve edilerek, Cümlnıriyet Mer
lrez Bankuına devrolunacak
tır. ıc-or.iyomun fimdiye ka 
dar yapmakta olchıia vazifeler 
eaaa- k.._ta Olnıiııariyet 
Me..lrez Bankaıma verilecektir, 

s.111c. 2 lrinan ..... ı,. 
açılıyor 

1 Kinunuaanide açalınuı mu 
karrer olan Cümhariyet Mer
kez Bankaıı lstanbul tahesi bu 
tarihin cuma gününe tesadüf et 
mesinden dola:JJ iki kinunuaa· 
nide faaliyete geçecektir. 

MOesslf 
Bir irtihal 
Dr. izzet Kamil Bey 

dün irtihal etti 
Umami meclis ••11•' Dr. lz

nt Kiımil Bey teeaaürle ....._ 
lnalUınata göre ... irtilııal ebaittir. 
izzet Kimi! Beyin vefabaa bir haf. 
ta eYHI mu .. p oldağa bir Anjiıı 
pipet ,,. onun ihtiliıbb aeloehiyet 
Ysmit Ye hütiin ga:rreıe raimen ha 
kı,metJi dolrtoru kart.rınff kahil o
lanwnıfbr 

Merlaum umumi meclis msmdan 
olmelrla beraber memlelaetimizin t.
Dlllllllf, luymetli cilt helrianlerinclen
di, kendisi uzun müddet Bahriye 
ınerlrez halt.nesi cilt ve ail eyi has 
tahlrlar mütehauıabğnu ifa Mmi, 
ve .-Jekel:. hirçolı güzide müte
ha....ı.r yetiftinıüıti. Bu mueuif 
ziyadaa dolayı ı-öıleaiuWai kay
dederken ailesine de taziyetlerimizi 
beyan ederiz. 

*** ,., 
Şehir meclisi azaauıdaa E-azı 

Cildiye mütehaauaı clolıtor luet 
K&mıl Bey müptela olduğu ha\talılı 
du rehayap olamıy ..... tlia lllivım· 
y .... kiin haDMi=de rr• fi rah· 
w ı..,,.,._ftur. C huıı:ia 
öfledea evvel haaeaindeeı kaldırılaı
rak öile namazı Ay..-,a camiiade 
hadeleda husasi bir v_..ta Kadlkö
yiiae nalrledilecelı Ye s.ı.r.,. Cedit 
te aile kabristanına dofae Eııektir. 
c-ı.. halı reh et e,&etin. 

' * 
lataDlıul Belediyellİltdft: 

Umumi meclis aza71 t tırw
...._ ütor ı- K.iımil Bey e
feadi irtihal eyl-.İflir. c- eai lıu
ıı:iia öjle vakti Di•UIJ'ot.ı.Mi huae 
aiadea lıaldırılacaimdan - • 
.-lia Masmm _,, ~;:;:, 
ittiıı ıılrleri rica ........ 

Baroda 
ikinci içtima 
..... r11porr. lreNI w 

tewip edildi 

Baro heyeti annnai:ıreei dün 
ikinci içtimamı yapmq~. İçti
mada ıeçen haftaki İçtill!ada 
bütçenin tetkiki içia teflbl edi
len encümenin raporu .._mut 
ve tasvip eclilıaittir. 

ya fmdıklan, beynelmilel piya. 
sacla Türk fındığına -.vaffalo 
yetle rekabet ediyor. Enaf, ya
ai rayiha ve yai muhteviyatı i
tibarile fmchklarmuzdan atalı 
olan ispanya fınchldarmm, 
mahıalümüzle muvaffakıyetle 
rekabet edehilıneai, ihracatımı
ıım keyfi ve tesadüfi olmunı
dan idi. 

Ümit ve temenni olunur iri, 
1932 rekoltesinden itibaren te
ıiri görülecek olan yeni fmchk 
nizamı, memleketimizin ihra
cat kuvvetini arttırsın, ticaret 
müvazenemize hayırlı surette 
ya.rdrm etsin. 

MÜDERRiS 
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Asrın umdesi uMilliyet• tir. 

29 K.EVVEL 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde

si No: 100 Telııraf adresi: Milliyet, 
Ltnnbul. 

Telefon numaraları: 
24310 - 24319 - 24318 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •.yLiiı 400 kurut 800 kurut 
6 " 750 .. 1400 " 
2 " 1400 " 2700 " 

t 
mez, gafil avlanır, ezilir diye!.. 
Bizde bu yasak yoktur. Araba
lar sizi önden, arkadan tehdit 
ederler. 

- Tramvayların basamakla
rı stadyum kapısına döndü. Gfı 
ya orada durmak, yasaktır. Bu 
yasağa aldıran yok!. 

- Otomobillerin tramvayla
rın solundan geçmesi, sol taraf
tan gitmesi yasaktır. Her gün 
bunun aksi yapılır ••• 

Bütün bunları isbata her za
man amadeyim ve isbata hacet 
kalmayacak kadar da işikir 
ıeylerdir. O halde bir sarhoş şo 
förün yaptığı dünkü kanlı kaza 

Gelen evrak geri verilmez nın .-uçunu yalnız şoföre atfede 
Müddeti ııeçen nushalar 10 kuruş meyiz. Bizde seyrüsefer nizamı 

tur. Gazete ve matbaaya ait itler layık olduğu ciddiyetle tatbik 
için müdiriyete müracaat edilir. edilmemektedir •• Ne uzağa gidi 

Gazetemiz il&nlarm mea'uliyetini l" 
kaba! etmez. yoruz. Memleketin Başveki mi 
~--••••••••-.ıııı. bile iki günlük ikameti eınasın 
- da bile bir otomobil kazasından 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşilköy askeri rasat merke
nden verilen malumata ııaza-

n b11gün hava Jcrsmen bulutlu 
uı .. ca.k rüzgir cenup istikametin
den ~secektir. Dün tezyiki nesi
uıi 761 mili~tre azami hararet 
12 asgari hararet 6 santigrad de-
rece idi. 

koruyamayan teşkilata iyi işli
yor denir mi? •. Bence İstanbul 
seyrüsefer itlerini yeni baştan, 
tamamen yeni esaslar dahilinde 
ve yeni unsurlarla kurmadıkça 
biz otomobil, tramvay kazasın
dan kurtulamayız ••• Bili istisna 
hepimiz için bu tehlike vardır .. 

MiLLiYET SALI '/.'J KANUl'IUt; V VEL 

1 • 1 Tiyatro musahabesi 1 • 1 
" Onlar ermiş muradına ... ,, 

1931 

Hikiye 

Fena dakika 
-Fransızcadan -

Hayatla bazı dakikalar oluyor ki 
Darülbedayi, öyle çarçabuk bırak ninki. Bu siliklik sanatın en yüksek inaan bin kat yerin dibine girmek İ• 

nıaia mecbur olouyacağı bir piyes, mertebeiıdir; Behzat buna ııünden tiyor. 
bir vodvil daha buldu: "Onlar ermiı ;üne yaklaııyor. Aiır ap oynuyor, Hepimizin geçirdiğimiz heyecan· 
mu..,.dına ... , Georgea Feydeau'nun, hiç bir fuzuli harekete tenezzül et- lı dakikalardan bahıediyorduk. Dok 
iımini bilmem niçin hep: "Madam miyor; "styliae,, edilmiı, yani bütün tor Talloire bize ıu bikiyeyi ,niat
dö ıe MakAm,, diye yanlıı ve acaip püruzlerden kurtulmll§ bir oyunu tı: 
bir tekilde yazdıkları "La dame de var. Behzat için söylediklerimi, bel "O tarihte askeri hastanede mülil 
chez Maxim's,, inin türkçeye adapte ki biraz tahfif ederek, Şaziye Ha- zım rütbesile çalıtıyordum. On gün-
si. nım için de tekrar etmek kabildir.. lük mütevazı bir mezuniyet almıı-

Georııes F aydeau, geçen asır son i!I::?' tnn. Çılonağa hazırlanırken ıertabip 
lan Fransız muharrirleri içinde, İn· iki buçuk saat ııüldük dedim ve beni yazıbanesine çağırttı: 
sanları en çok güldürmesini bilen- bu cülmenin intanı rencide etmedi- - Doktor, dedi, Parise gidiyorsu 
!erden biri idi. Hem onun bu ;üldi;• ğini de söyledim, Öyle, lakat tiyat- nuz değil mi? 
mesi, eşhasa bir takım zoraki zarif rodan çıkarken: "Ben bu 'gece niçin - Evet miralayıın. 
sözler söyleterek değildir. Bilmem ııüldüm?,, diye dütünmeyin; buna - O halde sizden bir hizmet rica 
ama zannederim onun piyesleri için bir cevap veremezsiniz. edeceğim. Vakıa çetin. güç bir biz· 
de, fÖyle el hesabına hotaohbet ge· Bö" 1 • 1 f d met .. Tasdik ederim, lakin zaruri .• ye pıyea er ena ır, oynanma 
~;nmek iıtiyen kimselerin i•ine ya- · Siz bir zabitainiz, siz bir doklorsu-r 3" sın demiyorum; yorgun ınsanı sa· 
rıyacak 00 cümleye raıgelinmez. Ge 1 k 1 d nuz, bir insansınız. Beni dinleyiniz.. bun köpüğü ile oya ıyaca tey er e 
Org- Feydeau'nun bütün eserlerin 1 d 1 dan kal - Emrediniz miralayım. - lazım. yi ! Ben vo vo i orta 
de tuhaflık vak'adan çıkar·, bot söz F ka b 1 - Demin buraya getirilen genç 

dırmak istemiyorum. a t un a 
!er varsa bunlar da yine doğrudan rın yeri Darülbedayi, yani Şehir ti- zabiti gördünüz değil mi? Gilbert. 
doğruya vak'anın icabatındandır. yatroıu, resmi tiyatro değildir. Bun - Gördüm efendim. 
Frenklerin "mots dt auteur,, dedik· b - Hastalıg"' ı irin ne dersiniz? lar rağbet görür, para kazanır, una "' 
leri zoraki bot sözler İ•e her tiyal- mukabil insanı güldürür, eğlendirir, - Şimdiden bir fey söylemek müt 
ro adamının batlıca kaçınması lazım 1 F ka · k d ka kül.. Yeni gaz a.erlerini bozmuf. yahut ağ atır. a t qle o a ar, 1 
gelen ıeylerdendir. faya hitap etmez. Bunların yeri, pa Açık söylemek lazımsa, hana kurtu 

"Onlar ermit muradına ... ., yı sey- ra kaybetmek tartile dahi olsa, kafa maz ;ibi geliyor. 
rederken tam iki buçuk saat durma · d D 1 Şeh " · - Ben de öyle düşünüyorum. ya hılap e en ev et, ır tiyatro- B" · 
dan pldük. Gldip görün, siz de gü !arı değildir. Hal!>ul<i ben h&ts";'I tanırım. ır aı-
leceluiniz. Hem bu gülmede insanı le dootudur. istikbali açık bir genç 
tazip eden bir şey yok; piyeslerinin Biliyoruz ki bizde de, her yerde Evlidir he•na bir karısı var. Bu ka-
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(jllCLE~~ 
Evvelki günkü kazada bir 

şey daha nazarı dikkatimi cel
betti. Kaza beş buçuğa doğru 
oldu... Bir biçare kızcağızın ka 
zada kesilen bacağı sokak orta
sında bir müddet -bu müddeti 
tayin etmeyeceğim- kaldı. Bel
ki zabıt varakası yapmak için 
kaldı denir •. Ne ise!. Her şey 
bitti, alem dağıldı .• Kazada dö 
külen kanları yıkayacak bir ha
yrr sahibi çıkmadı •.• Sabaha ka 
dar yani 14, 15 saat o kanlar 
en büyük caddemizin yaya kal
dırımları üzerinde halkın gözü 
önünde pıhtılaştı. Geçen fino 
köpekleri yaladılar ve tiksinen
ler öğürdüler. Bir kova su bula 
mamak da (T erkos) un mu ka 
bahati idi! •• 

hemen hemen hepsine bir tak ım çap olduğu gibi, hakiki güzel tiyatro dını ı;idip görmek vaziyeti idareli 
kınlar, bar kadınları koymuş olan Darülbedayi'den değil; vakti ve bir lisan kullanarak kendisine an· 

1 
bu muharrir, kendi tarzında yazan. adamı geldiği ZAml:'! n tulUat kumpan tatmak ıazım . Size itimadım var, siz 
lann hemen hepsinin aksine olarak, yalarından, meseli Naşit'tetn çıka- bu işi yaparsınız. Bu akşam hareket 
ırz ve namusu rencide ebnemenin caktır. Her yerde böyle olmuştur. ediyorsunuz değil mi? 
kolayını bulınu,tur. Bu piyesleri on Moliere, koca Moliere, Natit'in iyi Sertabip perişan bir halde ayağa 
iki yatındaki çocuklara da göster- okumuşu ve dahisidir. Az fark de- kalktı ve b;.na hastanın Paristeki ad 
mek caizdir demiyorum, çünkü için ğil, fakat yine "Veli'nin oğlu,, ndan, resini verdi ve kuvvetle elimi. ıık
de onların duymasını haklı olarak "Kalbin sesi0 nden, Onlar ermiı tı. 

Son filminde görünecektir. 1 Yazan: 

1ıııı---------mii l S. Gantı!Lon 

Ş~hir1Yyaİ11osu 

111111111111111 

Hayat ucuzluğu! 
ls tanbulda hayat ucuzladı di 

yenler içinde zalimane bir istih 
za ile bedava kazaların kurban 
!arını gösterenler vardır •• 
Vakıa İstanbul en bedava ka 

zaya uğranan, pisi pisine ölü
nen bir yerdir. 

Her gün gazeteleri açın! Mut 
laka birkaç otomobil, şimendi
fer, araba kazası okuruz. 

İtte bir tane daha: 
Evvelki gün, saat beş buçu

ğa doğru Beyoğlunun en kala
balık bir yerinde alabildiğine 
hızlı giden ve nizamsız olarak 
sol taraftan giden bir kamyon 
yaya kaldırımına çıkıyor ve ye 
di kitiyi harap ediyor. 

Sokağın ortasından geçen pi 
yade için seli.met zaten yoktu. 
Şimdi artık yaya kaldırımında 
da rahat kalmadı! Hepimiz evi 
mizden çıkarken çoluk çocuğu
muzla veda edip gitmeliyiz. 
Kimbilir bu adam arayan ve 
can alan araba bizi nerede bu
lur?. 
Dünyanın her yerinde de ka 

Ea olur. Ben bundan dolayı ls
tanbulda bir hususiyet görmü
yorum. lstanbulun hususiyeti, 
lt'yrüsefer işlerinin yolunda ol
ınamasındandır. Bakınız: 

- Beyoğlunda otomobille
·in hızlı gitmesi yasaktır. Her 
ın için bu yasağın hilafında hız 
ı giden otomobiller geçer, kim 
ıe bir fey yapamaz. 

- Beyoğlundan Tüenele 
foğru otomobil inemez. Her 
~ün otomobiller -tersine olmak 
ıartile- bu istikamette yürür
er. Kimse aldırmaz. 

Ayıp muharriri (Hik
met Feridun) Beye! 
Evvelki gün (Milliyet) te çı

kan yazıyı benim istemediğim 
fena bir manaya atfederek be
nimle ve muharrirlik idabile 
münasebet almayacak bir yazı 
yazmıtsmız. Eğer size evvelki 
akşam tifahen de dediğim gibi 
bu yazıdan, çıkardığınız mini 
maksut olmadığını söylersem 
cevabınızı geri alır mısınız, yok 
sa ınar mı edersiniz?. Kısaca 
söyleseniz memnun olurum. 

FELEK 

_Katibe aranıyor_ 

Fransızçadan Türkçeye ve 
Türkçeden Fransızc;aya ter
cümeye muktedir bir Türk 
Hannnına ihtiyacımız var

dır. Bir ticaretanenin muha
bere servisinde bulunmuş ol
ması şayanı tercihtir. Talip

lerin idare müdüriyetfnıize 

müracaatı. 

- Beyoğlunun bir çok yerle!•••••••••• • •• 
·inde otomobil durmak yasak
ır. Halbuki otomobiller en zi
rade bu yasak yerlerde durur. 
\ldıran olmaz. 
· - Hiç bir memlekette otomo 
ıiller geri geri gitmez. Çünkü 
ıiyade bir arabanın arkasında 
ehlike bulunduğunu düşün- ı 

• Dr. İHSAN SAMİ • 

ÖKSÜRÜK SüROBU 
Öksürük ve nefes darlığı için 

pek tesirli ilaçtır. Divanyolu 
Su.itan Mahmut türbesi No. 189. -Htr eczanede bulunur. • 
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BAŞI DÖNÜKLER\ 
lbrahim NECMi 

Diye haykırdı. 
Silah seslerile şaşalıyan hal 

an arasından dönenler koşuı 
ular. Herkes yerde yatanla
m imdadına şitap ediyordu. 

Bunlar arasında Cevat Bey
e Refik Cemal, Ahmet Ne
ıili elinde rovelver, merdiven 
ıaşında görünce, ona doğru 
mştular. 

- Ne oldu, kardeşim? 
- Bu ne hal, Nebil? 
Ahmet Nebil hiç cevap ver 

n di. Görmüyor, iştimiyor, an 
mıyordu. Kollarından tut

u'<larının, kas katı vücudünü 
İ; iskemleye oturtmağa çalış
ı' !arının bile farkında değil
li. 

Nemika Sırn Hanımın kah 
hası, ortalığın telaşı içinde 

alonu çinlatan sözleri, birden 
İre herkesi Reşit Beyin masa
ma döndürdü. 

Kaçışan garsonlardan biri 
elefon etmeğe çalışıyordu. Bir 
iğeri şaşkınlıkla başı açık, smo 

kinle sokağa atılmıştı. Her
kes polis arıyordu. 

Retit Bey sert bir sesle: 
- Nemika •• 
Diye bağırdı. Fakat o, ar

tık hiç bir şey duymuyordu. 
Haftalardan beri kıskanmakla 
için için kendini yiyen bu genç 
kızın kafası, birden bire sanki 
Nebahatla Bedri Suadı yerlere 
seren kurşunlardan bırile delin 
miş gibi dönüvermiıti. 

Bir sandalye üzerine çök
müş, gözleri alabildiğine fırla
mış, ağzı köpük içinde homur 
dana homurdana söyleniyordu: 

- Yarın nikah oluruz .. Ya 
rın ... Bu hafta hemen düğün •• 
Bu hafta .. hemen! .. 

Reşit Bey, ciğer parçalayı-
cı bir se•le: t 

- Eyvah, çıldrrdı! 
Diye bağırdı. 
Muhteşem Nihat Hanımla 

yanındakiler, bu sahneye acı 
bir yüzle bakıyorlardı. Alıttık 
ları alemde hiç bir sevgi, hiç 

iıtemiyeceğimiz kötü sözler vardır. muradıria. .. ,, dan ziyade Naşit'e ya· Ertesi gün Parise gelir gelmez 
Fakat, bilmem nasıl anlatayun, bun kındır. ilk işim müliz:mın evini bulmak ol i 
!ardan hiç bir tefessuh, ahlaluızhk, Bunu biliyoruz; fakat yine Darül du. Yeni bir binada, zarif bir apar· j 
mulraddeı bildiğimiz şeylere hurmet bedayi'i sevdiğimiz İçin onu böyle tıman .. Hizmetci kız beni bir salotıa 
sizlik kokusu çıkmaz. Hasılı bu piyeslere tenezzül eder, yani asıl va götürdü. lçerid~ genç bir kadın kol 
eserler ahlaki değilse bile tamamile zifesini görmeyip aşağıya bakar gö tuğa gömülmüf, kitap okuyordu. Be 
"sain,, , yani sihatlidir. rünce üzülüyoruz. ni görünce ayağa kalktı. 

"Onlar ermiş muradına •.. ,, hiç de Na.;;tl heyecan geçirdiğimi tasav-
fena adapte edilmemit; vakıa içinde Perde a~dan evel bir müddet vur edebilirsiniz. Bütün heyecana 
bizim adetlerimize uymıyan yerler Ertuğrul Muhsin ile konuttum. Bir rağmen bana doğru ilerileyen kadı
bulabilirainiz; fakat zaten muharrir niyeti olduğunu ıöyledi. Pazartesi nm fevkalade güzelliği de bende de 
de, ııikiller de bir örf ve adet tasvi akşamlarını sanat piyeılerine tahsis rin bir tesir bırakmı§tı. 

· ı·ı· kal edip öbür alıı:tamlar, senelerden beri H h ld Madam Gilbert'le rine, ihtiras ve secıye talı ı ıne - - er a e 
kqmamıılar ki! ihtimal bu v&lı:'alar, devam eden ve rağbete mazhar olan konuşuyorum değil mi efendim. 
Türkiye'de olduğu gibi, Franaa'da manasız şeyleri oynamak. Yani Da- Bendeniz doktor Talloire. 

rülbedayi böylece ikı" tiyatro olacak·. G k d b" ""ddet bana dı"k da geçmez. Canbazın havada attığı ene a ın ır mu 
taklaklar, reel hayattaki faaliyetleri Biri . haftada bir aktam, asıl Duül- katle bakb ve bir •anie sonra: 
mize tetabuk eder mi? beıJayi, öbür ıu bildiğimiz... _ Hayır, dedi, madam Gilbert 

Canbazlık; İ§te• vodvilin, bilha•- Hiç yoktan İyi. Ertuğrul Muhsin ben değilim. Madamın içli dışlı dost 
sa Georges Faydeau'nun vodvilleri- bunu yaparsa kendi•ini tenkit etmek larınd&n Madam Verneui'im .. Ma
nin en çok benzediği ıey; nasıl bir te, onunla münakaıa etmekte, çar- dam Gilbert şu dakikada pek meş
cambaz vücudünü en beklenmedik, pıfmakla büyük bi• zevk duyacağız. ııul, mazur görünüz. Fak•! bir kaç 
umulmadık şekillere sokarsa vod- Şimdi birşey ıöyliyemiyoruz; çün dakikaya kadar gelir. 
vil muharriri de eıhaaıoa öylece en kü biliyoruz ki bunları bizim ııibi 0 Sonra beni oturttu: 
umulmadık, en aykırı haller aldırır. da sevmiyor. - Ziyaretinizin sebebini anlıyor 
Canbaz adda müvazene kanunları Nurullah ATA gibiyim, dedi, bize mülizım Gifoerl-
na meydan okur; vodvil muharriri ten haber getiriyorsunuz. 
de realiteye. Canbaz ve "Jongleur,, Bir şeyler söylemedim. O za. 
gibi vodvilci bizi sürperizden sürpe man Madam Verneuil: 
rize düşürür, bizi heyecanla bekletir Yeçhinizin güzelliği _ Allahım, dodi, mutlaka bir fe-
ve bir intizar r.ilı:ıyet bulm~,;an baş için yalnız meşhur laket oldu. Doktor rica ederim, ba· 
ka birini hazırlar. BOURJOİS na her ıeyi söyleyiniz. 
Bu piyesin mevzuuna :ın!.>! ~·ak bit O zaman idareli cümlelerle, fakat 
b afi! _,. ih · 1 1 . · Paris ıtriyatlıane•inin d ta i n ruır; tıma :ı r. 1 .vzu ın.. aaİ'ahaten vaziyeti tamamen ken İSİ· 

sanı pldürmez bile. Bir P:" -.:oenin ~ CENDRE DE ROSE ne anlattnn. Gazın ciğerlere hücu-
başka biri zannedilıne;i ve b" h.ıt:ı· ve ROUGE MANDARİNE mundan, kurtarmak ümidi pek az ol 
nın idamesinde üçüncü bir kimse· 1 istimal ediniz. doğundan bahsettim. 
nin menfaati bulunmasından doğan 1 Genç kadın artık beni dinlemedi 
ııarip vak'alar; sonra bunların, bü- ve mülhit bir.sayha kopardı: 
tün korkuları tebe10üme çevirecek ~-m••••••••••••I _Ah Gillıert, zavallı, zavallı! de 
bir şekilde nihayet bulması. di n bayıldı. 

Darülbedayi sanatkarları da Beyoğlu ikinci Suih Hukuk Ha- Derhal anladım. Bu kadın bayıl-
"Onlaı- ermiı muı·adına. .. ,, yı sevmiı kimliğinden: İsak Saban efendi- malda sırrını ortaya koymuftu. Mu. 
olacaklar ki çok iyi ve kusursuz oy nm Tozkoparanda mektep sokağın- hakkak ııenç mülizunm metresi idi. 
nadılar. Yalnız ikinci perdede Talat da 10 numaralı Çitori hanının 9 nu- Kansı da neredeyıe ııelecekti. Şİın
Beyin acemice ve nahoı bir bili var· maralı dairesinde mukim Yomtof eli ona ne diyelim? Arkadaıı olan 
dı. Halide Hanım çok iyi idi. Vaıfi Madamın niçin bayıldığını naııl izah 
0 --'d H 'd K 1 Kohen efendi vesaire aleyhioe ilca-nıza an, azım an, ema 'den edelim? Şimdi bu kadına kocasının 
bahsetmek ve onlann İyi oynadıkla- me eylediği istihkak davasının cari hali ihtizarda olduğunu söylerken, 
rını söylemek arlık lüzumsuz sözler muhakemesinde mümaileyh Yom- bu ıuretle kendi•İne ihanet etmiş 
sırasına geçti. Fakat Darülbeclayi tof efendinin mahalli mezkürde bu- olduğu da meydana çıkmayacak mı? 
sanatkar lan içinde hiç biri bir türlü lı.mmaınası hase.bi le hakkında ıila- Genç kadım ayıltmağa çalııırken 
Behzat'ın gustosunu ııöıtermiyor. mutfaktan doğru ayak sesleri gel-
B d d ·· ı b" ·· nen teblig-at icrasına karar verile-u a am a oy e ır nuans ıezışı, di. Kalbim kopacakmış gibi atıyor-
hareki.tta öyle bir temkin ve kibar- rek muhakeme 1 Şubat 932 6aal 14 du. Birden kapı açıldı ve bir kadın 
lık, hasılı öyle bir "tact,, ve ıt meıu· te talik kılınmış oldugundan yevm göründü. 
re• var ki İnsanı daima hayran edi- ve ısaati mezkurde mahkemede ha- işte ''° dakikada kendimi bin kat 
yor. Sanatta iki türlü siliklik var- yerin dibinde görmek iıterdim. 

zır bulunmadığı taktirde muhake-
dır: Biri değersiz, acemi adamınki; - Sonra ne oldu? 
öbürü ustanın, inceliliin.i, kudretini menin giyabt:ıı rüyet olt.tnacağı ilan - Hiç .. Ertesi gün tekrar ge)cce· 
ancak anlıyanlara belli etmek istiye olunur. ğimi vaadederek çıktrm. Tekrar gel-

bir kıskançlık, böyle kanlı neti 
celer vermiş değildi. İntikam 
diye genç kızı kendi alemlerine 
sürüklerken hiç te böyle bir a
kibet düşünmemişlerdi. 

Darmadağın olan zevk erba 
bı arasından doktor, yaralıla
rın yardımına kotuştular. Ne
bahatın yaraları, biri kalbinin 
üstünde, diğeri alnının ortasın 
daydı. Göğsünden, batından 
boşanan kanlar içinde genç kız 
uzunca beyaz yüzüne bir al 
maske takmış gibiydi. Üç ye
rinden vurulan Bedri Suat can 
çekişiyordu. Kurıunlardan yal 
nız biri boşa gitmiı, ampüller 
den birini kırmıştı. 

Cevat Bey doktorlara sor
du: 

- Nasıldırlar? 
- Kız ölmüştür. Erkek te 

can çekişiyor! 
- Kurtulma ümidi var mı? 
iki doktor da tavırlarile ü

mitsizliklerini anlattılar. 
Herkes buz gibi donmuş, 

kalmıştı. 
Gelen polisler, ifade alma

ğa çalıştılar. Kimse tam bir 
fey anlatamıyordu. Kesik, ya
rım ifadeler, yalnız dans esna 
smda bir beyin merdivenden si 
lih attığını, iki kitinfo öldü-

~ 

ğünü söylemekten ibaret kalı
yordu. 

Ahmet Nebilin yanına yak
laşan polisler, katil diye tuta
cakları adamın yüzüne hayret 
le baka kaldılar: Bu genç ve se 
vimli yüzde yalnız müthiş bir 
sarılıktan başka katilliğe de
lalet edecek hiç bir şey yoktu. 

- Sili.hı siz mi attınız? 
Ahmet Nebil, birden bire 

sarsıldı, silkindi : 
- Evet! 
- Bunları siz mi vurdu-

nuz? 
- Evet! 
-- Sebebi? 
Ahmet Nebil, boğuk ooğuk 

akseden, uzaklardan, dağların 
arkasından gelen bir gök gürül 
tüsünü andıran bir sesle hay
kırdı: 

lerl 
Sebebi... Başı dönük-

<" 
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HAPtSANE HÖCRE 
SiNDE 

Gardiyan kapıdan seslen
di: 

- Ahmet Nebil.. seni iıte
yiler! 

Mevkuflar, ta geride bir tah 
ta pike üzerinde, derin derin 

düşünen avurdu avurduna geç
miş bir gence baktılar. Geniş 
omuşları çökmü,, esmer pen
be yüzü koyu mor bir renk al
mış, dudakları çatlaımş, kor gi 
bi yanan kara gözleri içeriye 
çekilmiş, göz kapakları etrafın 
da siyah halkalar peyda olmuş, 
kirpikleri dökülmüş, şakak ke 
mikleri fırlamıştı. Bütün var 
lığına derin bir fütur çökmüş
tü. Bu bitkin mahpusun bir 
kaç hafta evvelki ge;1ç, at~~ii, 
ümitli Ahmet Nebil olduğuna 
kimse İnanamazdı. 

Mevkufiyet hayatı, istin-
taklar, tahkikatlar onu o ka
dar yormamıştı. Çünkü zaten 
bir şeyi inkar etmiyordu. Da
ha ilk isticvapta her şeyi oldu
ğu gibi anlatmıştı. Müstantik 
önünde bütün bildiklerile kar
şılaştırıldığı zamap da her ha 
kikati tamamile söylüyordu. 
Hiç kimse, hatti Nebahatın 
zavallı anneciği Hamiyet Ha
nım bile Ahmet Nebili tekzip 
etmemişti. 

Fakat delikanlıyı en çok 
yoran, üzen, ezen kendi kendi
ne düşünüşleriydi. Tevkifhane
ye götürdüğü zaman bitik 
bir haldeydi. Abuk sabık söyle 
niyor,_ ddi gibi kafesin arka-

Tercüme E.: 

Bedrettin 

Yakında: 
1 ıııl Don Jose MoJica 

Harem Esrarı 1 İŞ ADAMI 
filmind~ tekrar geliyor. 

İstan~l Etıbba .Mühade
net ve Taavün Cemiyetin
den: 

Cemiyetimiz azasından emrazı 

ciLdiye mütehassısı Doktor İzzet 
Kamil Bey vefat etmiştir. Cenazesi 
bugün Divıanyolundaki hanesinden 
(Saat 12 de) kal<lırılarak Ayasofya 
c.amiinde namazı kılındıkda.n son.ta 
Kadıköyüne nakil ve Sahrayı Ce
ditte aile kabristanına defnedilecek 
tir. Merhum me::.lekdasımıza son 
vazifei hürmeti ifa etmek üzre bil~ 

tün arkadaşların -cenaze merasimi· 
ne iştirak buyurmaları rica olunur. 

1 

...................................................... 
diğim zaman apartımanda kimseler 
yoktu. Her halde baydan kadın a
ydmıı ve kocasının vazi~etini arka
daşına söylemit olmalı ki, o da has· 
tanın yamnda bulunmak üzere haı·e 
l<et etmittir diye dütünüyordum. 
Mezuniyetim bitince hastaneye dön
düm. Li.kin Gilbert'i İyiletmiı ve 
başı ucunda karmnm değil de, met
reıinin durduğunu görünce, hayreti 
mi tasavvur ediniz. 

Kadın l!"Ülümseyerek dedi ki: 
- Beni affediniz doktor. Kim bi· 

lir hakkımda neler düşündünüz? Fa 
kat geç.en gün apartımnna girdiğiniz 
zaman o kadar sararnnştınız ki, ba
na bir feliıket haber vermeğe geldi
ğinizi derhal anlamıtttm. Bana her 
şeyi, aıruna her şeyi anlatmanız için 
size ismimi yalan söyledim. Halbuki 
ıizin hakkınız vardı. Madam Gilbert 
bendim. 

Kocası elimi sıkarken. P.enç ka
dın derin bi• aşk ve muhabbetl e ko. 
casının boynuna dolanıyordu. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
KARA SOYTARt 

Mümessili: Harri Pil.İlaveten 
YAGMACIJAK 

Y wian Milli Üpera Heyet 
Fransız Tiyatrosunda 
Bu .akşem saat 21,30 te 

Cavalleria Rusticana ve 
Pagliacci 
Yarın akşam 

Trovatore 
Perşembe gunu matine .,;aat 17 d t 

Madame Butterfly 

Önümüz.deki .cumartesi günü s.aa 
18 <le matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
meşhur muganniye 

Lilia Derna 
tarafından bir konser verilecektir 
Piyanoda: Madam Erika Vosko ta· 

rafından refakat edilecektir. 
Kişelcr bilet satışına devam 

etmektedir. 

İstanbul Asliye Mahkemesi dör 
düncü hukuk dairesinden: Doktor 
Hanciyan efendinin mukaddeıı:i; 
Ortaköyde Pal.anğa sokağında 31 
numaralı hanede mükim iken 
elyevm il.ametkahı meçhul bu.lunar. 
Mığırdıç Hambarciyan efendi aley· 
hine ikame ve istihsal eylediğı 

14-11·931 tarih ve 250 numaralı i
lam 11tıreti berayi teblig mümailcy
hin balada muharrer ikametgahın 
gön<lerilmiş i10Cde mümaileybanm• 
clyevm ikametgahının meçhul bu· 
lunduğu mübaşir tarafından olbap
taki ilmühaber zahrına yazılan şc-rl 
le gösterilmiş olmakla tcblig ma 
kamına kaim .olmak üzere ilamı me. 
kür bir uretinin mahallesi heyet 
ihtiyariye-sine ve bir s uretinin da 
hi mahkeme divanhanesine talik kı 
lındığı ilan olunur . 

sında geziniyordu. Sert bir a- rile mazlum mazlum, sakin sa· 
sabi buhrandan sonra, hapisa- kin yürüyip beyaz yüzlü, t e 
ne doktoru kendisini hastane- miz elbiseli, düzgün yürüyüşli 
ye naklettirmeğe, kuvvetli u- bir kıza rast gelmiş görüyor 
yutucu ilaçlar vermeğe mecbur du. 
olmuştu. Uzun yolu birlikte,· tek ke 

Bu asap tedavisi günlerce lime teati etmeden, hatta bir. 
sürdü. Haç tesirile derin uy- birlerine göz kuyruğile bakmrı 
kulara dalan delikanlı, birkaç : ğa bile güç cesaret alarak, gi 
saat sonra sarsılarak uyanı- derlerdi. 
yor, birden bire korku ve hele' Sonra sahne değişiyordu: 
can i(inde yatağından fırlıyor Kendisini Beyazıtta Nemik< 
du. ilk günleri yanında daimi Sırrı Hanım tarafından Neba 
bir hastabakıcı bulundurmak hata takdim edilirken, birliktı 
lfizım gelmişti. Yavaş yavaş evine kadar giderken, onun biı 
uykuları biraz nizama girdiği peri gibi bütün işlerini gördü· 
zaman da derin bir melankoli- ğü, öğle yemeğinde görüyor
ye r;ı' :alandı: Saatlerce bir kö du. Kurduğu hulyalar, filo 
şeye çe!<ilip mahzun mahzun üzerinde gölge halinde tersim 
düşünüyordu. Bu dalgınlık za ediyordu: 
manlarında aklına ne yemek Nebahat · beyaz gelin elbise 
yemek, ne su içmek, ne ciga- lerini o,iymiş ellerine beya~ 
ra tüttürmek gelirdi. Çağırsa- eldivenler takmış, başının üze 
lar duymaz, söz söyleseler an- rinde beyaz bir tül duvak, hal 
lamaz, dürtseler hissetmezdi. kın alkışları arasında kerıdi~i -

Gözünün önünde mütema- ne doğru geliyordu. Siyah bor 
diyen bir sinema filmi dönü- juru, beyaz kravatı, kolalı gön 
yor gibiydi: Bu film, ta eski leği, beyaz eldivenleri le Ah. 
bir zamandan, hani Sultanse- met Nebil, bu genç, güzel ge 
limde anasile, babasile beı·aber linin koluna ,.;. · ' · •likte 

d b 1 b. ., ~~ııri inkılaplarıo ,. 
oturdukla~ı .z~mıı:n an aşıyor _ıtme~,mıe~ılerclir? · 
du. Kendiımı, kıtapl~· ~:l!;';"hu- Talebenin cevabındat.i en ıon 
ğunda darülfünun!Jım: Necati mer cümle de §Udur: .... 
için yola çıkmış, 'Ati, Süreyy8'.. R~ "Son <özümüz y~gane duşuncel• 
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1 SiNEMA 1 1 
Spor 

Slavya 
Maçında Olga Baclanova 

Olga Baclanova :ıehir kıyafeti ile 
Amerikan tabiiyetine ırinnit olan Tekrar Nicolas Souuayan ile evlen 

Ôlga Baclanova aslen Rustur. Mog. di. 
kovada doğmuıtur. Babası ressam, Zahiren sakin ve mahzun görü· 
bey keltraş, viyolonist ve bir fabrika nen Baclanova halcikatte hariı ve 
müdürü idi. Annesi 48ntözdü. Altı azimli bir kaclındor. Ne istediği ve 
erkek ve krz kardeşi vardı. On altı niçin istediğini bilir. Baclanova A
YllŞına girdiği zaman Moskovadaki merikada tuvaletlerinin tıklrğı, gii
güzel san'atlar tiyatroıu heyeti tem 
siliyesine dahil olmuıtur. Gayet iyi 
nnııikişinas olduğu gibi (piyano ve 
gitar) fransızca, İngilizce, İtalyanca 
ve bittabi rusça şarkılar söylerdi. 

Bir Rusla evlendi ve boşandı. 

zelliği ve heykelasi. vücudu ile meş
hurdur. Son Rus ihtilalinde Ruıya
dan kaçmıştı. Keza Ruıyayı bırakıp 
şimdi f nl'İlterede oturan ailesine de 
bakmaktadır. 

Karen Morley hayati
nı tevazula anlatıyor 

En büyük arzusu rejisörlük... · 
Metro Goldwin'in genç ve oarı- ı dim. Kaliforniyada, Passadena' da 

1ın artistlerinden Karen Morley di- bir tiytroya cirdim. Bir müddet ku-. 
yor ki: !islerde çalqtrm. ftıkları tevzi edi

- Benim başkaları gibi tercümei yor, sahne icabı giirültüleri idare e
halim hakkında size söyleyecek faz· diyordum. Ara sıra da dekor boyu
la şeylerim yok. yordum. Bir piyeste ilcinci derece 

Hayatım ıimdiye kadar pek sade de roller de oynadım. Fakat daha ile 
geçti. On yedi yaşıma kadar mektep riye gidemiyordum. 
t e okudum. Ondan sonra bayatrmı Yaıamak lılzımdı. Hollyvood stüd 
kazanmak mecburiyeti hasıl oldu. yolarım ziyaret ettim. iyi bir it bu-

Kaı·en Morley o kadar cüzel bir 
kız değildir. Hatta çehresinin hatla
rı bozuktur. Buna rağmen cezbeden 
\"e insanı cazibesinin üzerinde alıko
yan kendine hi.s bir batkalığı vardır. 
Zek3. ıı çehresine akıetmiı cibid.ir. 

lursam, niyetim kabul etmekti.. Bir 
9ok müracaat bürolannda ismim hi~ 
la yazılıdır. 

Nihayet baıka bir tiyartoda iyi 
bir rol aldım. Piyes arkadaılanm 

Edmund Lowe, idiler. Bundan son· 
ra sağdan, soldan roller aldım ve 
kendimi tanrtmağa baıladım. 

Nihayet günün birinde talibim 
güldü. Merto Goldwin müdürünü ik 

Karen Morley'i batka biç bir sİ· 
neına artisti ile mukayese edemeyiz. 
O ta kcndi•idir. Baıka yıldızlan kop 
ye ederek şöhret kazanmak hevesin 1 
de de değildir j na& çahııyordum. O sırada "ilham., 

. .. . ismindeki filmi çevirmekle meuul o 
Karen daha on uç yaşında ıken lan Robert Montgomery içeriye gir 

ailesi Hollyvood'a gelip yerletmiıti. j d" ··d·· d b" ı...- t ·· 1 
O d k be ·d· d d k ı ve mu ur en ır ~ sa rr soy e-

ra a me te gı ıyor u ve o tor 
1 

bil k bi k · t d" B fil d ye ece r ız ıı e ı. u m e 
olmak emelindeydi. Fakat ailesinin ba 1 G ta Garbo'd "d" M··d·· el 

şro re aıı. uur 
,aziyeti maliyeıi bozulunca. mekte- alt d ba k '-' 1 d • · · be - . . ın a t a Kimse o ma ıgı açın 
be devam edemedı. Mektepte en Zl· • .. t d. Sah Cl 

. . . .. .. nı gos er ı. ne vazn arence 
yade meşgulıyetr bır dram klubu teı Brown oyunumdan çok memnun ol-
kil etmekti. Zaman zaman bir küçük du ve bana aynı filmde derhal rol 
piyes oynarlar ve Karen baırolü alır verdi. O zamandan itibaren bu stüd
dı. Ek•eriya dekorları kendisi tan- yoda bayii film çevirdim. Benim en 
%İın eder ve sahneyi o idare ederdi. ziyade korktufum, her zaman aynı 

- Ailem artık doktor olmak ıev rolleri oynamaktır. Daima deiitik 
dasından vazgeçmek li.zrm geldiğini rolleri isterim. Yegane arzum da gü 
b.,na söyledikleri zaman, pek beveı nün birinde bir filmi idare etmek
ettiğim tiyatroya girmeğe karar ver tir. 

l Loretta Young 
Bu küçük kızın da berkeıe nasip 1 

olmayan bir talibi vanruı. Y ajmur 
ortaımda birden bire görünen bir 
güneı gibi ortaya çıkh. 

Lo..etta Y oung daha bir kaç sene 

Hakeme hakaret eden 
oyuncu 

hakkında bir tebliğ .. 
evvel, üçü de güzel üç bemıirenin lSTANBUL, 28 A.A. - Türlciye 
en küçüğü idi ve annelerile beraber Futbol Federaıyonundan tebliğ edil 
bir küçük sayfiyede oturuyorlardı. mittir: 25 Kanunuevvel cuma günü 
Büyüğü ailenin ümidi iıtikbali idi. Slavya ve Galatasaray • F enerbabçe 
Daha o zamandan diğer artistler gi maçında hakeme dürüşt hareketin-
bi kendisine müstaar bir isim bul- elen dolayı sabadan çrkanlan Slavya 
muıtu: Sally Blanc. ıol belci M. Fiala sabayı terkederken 

Genç, net'eli idi, kendisine olduk hakemin üıtüne çamurlu ayağ•nı 
ça mühim roller veriyorlardı. Taınif silkmek cür'etinde bulunınuı ve bu 
edilmİ§ artiıtler araımda idi. Çalıı· ıuretle hakemi tahkir etrniı olduğu 
tıiı zamanlar haftada 500 dolar ah- alman hakem raporundan anlaııldı-
J'orclu. ğından, bu oyuncu tarziye vermedi-

Orta bemtire pek o kadar güzel ği takdirde oyundan men' edileceği 
cleiildi. Ona da küçük ve ehemmiyet ve keyfiyet bem Çekoılovakya F ede-
oiz riller veriyorlardı. Haftada 100 . rasyonuna hem de beynelmilel Fut-
.-eya, 150 dolar kazanıyordu. Loretta Young 1 bol Federasyonuna bildirileceği Fe-

Oçüncüsü Loretta Young ailenin Fifmi yıkadılar, beyaz perdeye ak- derasyonumuzca Slavya kafileıi reis 
ınnarık çocuğu idi. Kimae kendisine settirdiler. Mükemmel ve Loretta'yı liğine tahriren bildirilmittir. 
ehemmiyet bile vermiyordu. alıkoydular. Bu küçük tecrübe filmi Bunun üzerine dün (27 kinunu-

Bir genç kızın kafasından geçen kafi gelmiıti. evvel 1931) maç batlamazadn evvel 
,eyleri ketfedebilmek mühim bir hü Ablalarından iyi muvaffak olmut müsabaka komiserimiz huzurunda 
nerdir. Muhakkak ki Loretta'nın İs· tu. Oç hemıire içinde en evvel evle- Slavya oyuncuıu M. Fiala kafile rei 
tikbale ait kendine göre verilmit ka- nen de 0 oldu. Ailede ismi Mrs si ile birlikte hakemimize müracaat
raları vardı. Aynanın karımnda gü- Wbiter'dir. Kosacı iyi bir aktör ve la Türk hakemleri namına tarziye 
zel ve küçük sarışm yüzüne baktığı sporcu. vermiş ve hakemimiz bı.ı oyuncunun 
zaman, memnuniyetle gülümsüyor- Sally Blanc ve hemıiresi bu mu- oyuna iıtirakine müsaade etmiş ol-
du. vaffakıyete kıskanınadılıır. Genç kız, duğu maç komiserinin raoruna isti-

Sally -evden sık sık çıkardı. Lo- ameli hayata atılınca, bir gün sevdi naden tebliğ olunur. 
retta a-sla ! Bir gün Loretta'yı davet ği Whiter ile kaçtı ve hat ti annesi- S • • 
ettiler. Genç kız, il~ fırsat.a!' istifa- nin muvafakati olmakırzın evlendi. lavyalılar gıtb 
deye karar verenlerın azını de dave~ ı Loretta Y oung şimdi sinema ale-
'- ·'"bet etti. minde ablalarından ziyade f(;bret Memleketimizi dördüncü defa 

!ir küçük tecrübe filmi yaptılar. ve servet sahibidir. 1 ziyaret eden Slavya futbolculan dün 
- . _ - akşam 7,40 da konvansiyonel treni· 

Gittilit;e yilkselen bir Fransız yıldızr /eanne Helbling 

Nasıl 
E vlenmişlcrdi? 

Sık sık aynlacaldarından bahse- 1 

dilen Mary Picldord ile Douglas 
Fairbanks'ın enlenmeleri de ııarip ol 
muıtur. Mary sin.naya hAıladıktan 
az ıonra, kendisi ıibi bir komediyen 
olan Owen Moore ile evlenrniıtir. 

Mary ile Douglas beraber film 
çeviri,.orlardı. Mary muhtetem, 
Douglas daba mütevazı rolerde idi
ler. Mary Douglas'ı sevdi. Nüfus 
tezkeresindeki ismi Glardys . Mary
Smiht olan Mary Picldord, bittabi 
Douglas ile müştereken kiliseye mü 
racaal ettiler. Ve bir akıam verdik
leri suvareye ralcip Witcomb'u dn 
çairrdılar. O tarihte Mary 26, Doug 1 
laı 36 yatında idiler. Surare esna-1 1 
sında rakip Douglas Elton Fair- l ı 
banka ile Mary Gladys-Smith-Moorc ı 
u birlettirdi. Fakat Moore izdivacın j 
gayrimetru olduğunu ilan etti. Ay
larca mahkemelerde uğrattılar. Ni
hayet mahkeme talika hüküm verin 
ce, tekrar izdivaca mani kalmamı§· 

le memleketlerine avdet etmiılerdir. 
Yolda muhtelif yerlerde ve muhtelif 
tanblerde 4 maç yapacaklardır. Gi
derken bepıi ayn ayn memleketi. 
mizde 1"Ôrdülderi büyük hüsnü ka
bulden hararetle babıehnişler ve 
tekrar tekrar teşekkür etmişlerdir. 

Lik ve Şilt maçları 
fstanbul Futbol Heyetinden: 1/ 

12/931 tarihinde icra edilecek lik 
ve tilt maçları: 

Hilal - Kaırmpaf& (tik) saat 10 
hakem Adnan Bey. 

Eyüp • Alhnordu (lik) saat 11,35 
hakem Hamdi Bey. • 

Betilrt•t • Beylerbeyi Gençler 
(tilt) saat 13,10 hakem Emin Bey. 

Süleymaniye • Beykoz saat 14,45 
hakem Refik Bey. 

Tahriri biten 
Mahalleler 

Dokuz numarah tahriri mü
aakkafat komisyonu Fatih mer 
kez nahiyesinde Baba Hasan 
Alemi, Gureba Hüseyin Ağa, 
KırkÇetme, Hüsambey, Sofu
lar, Muratpaşa, lıkenderpa9a, 
Hasan halife, Hoca Üveys, Si
nanAğa, Kirmaıti, ŞeyhResmi 
ve Fener nabiyeaindeır de Tah
taminare mahallelerini ikmal 
etmi9 ve cetvellerini Fatih mal 
müdürlüğüne verilmiıtir. Kara 
ırümrük nahiyesinde 1, S numa 
ralı tahriri müsakkafat komis. 
yonları da Nesliıab, Mimar Si
nan, Keçeci Karabq, Hatice 
Sultan, Müacip lskender, Ko
cadede, Beyceğiz, Derviş Ali, 
Kariyei Atik Ali Paşa mahal
lelerini ikmal etmi,lerdir. F e
ner nahiyesinde: 6, 24, 35, 38, 
kısmen de 9 numaralı komia· 
yonlar Haraci Kara Mehmet, 
Kasap Demirkon, Küçük Mus
tafa Pafa, Haydar, Müfti Ali, 
Apti Subaşı, Ki.tip Muslihid
din, Tefiki Cafer, Hatip Musli 
hiddin, T ahtaminare, Kızılça
vuş, Hamami Muhiddin, Avcı 

·'Bey, Kaum Gönani, Balat Ka· 
1 rabaş, Molla Aşkı, Atik Musta 

fa Paşa mahallelerini ikmal et
mitlerdir. Şehremini nahiyesin 
de: 18 numaralı komiıyon Ar
paemini, Fatma Sultan, Ördek 
Kasap, Molla Şeref, Nevbahar, 
lbrahim Çavuş, Ereğli, Melek 
Hatun, Beyazıt Ağa, Merkez 
Efendi mahallelerini ikmal et
miştir. Samatya nahiyeıinde: 
19, 25, 26, 31 numaralı tahriri 
müaakkafat komisyonları Keçi 
Hatun, Hobyar, Kürkçübaıı, 
Çakır Ağa, Kasap llyas, San-

' cakdar Hayreddin, Abdi Çelebi 
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Tarihi Tefrika: 15 

Sabatay Zevi 1 
Nakl•dett : R.N. 

Dini reisler, Sabatag Zevi'gi 
müşkül bir vaziyete soktular 

Onlarca Sabatayın Mesih olup olmaması değil, 
mel'un bir şerir olmaaı mevzuu bahisti 

Yeni yeni müşteri peyda e- Sabatay Zevi aleyhindeki linet 
den ve gitgide müşterileri ar- leri bu tarzda idi. Bunlar Sa 
ta.. bir dükkancı gibiydi: lste- batay ile onun etTafında kü
diği kadar ve maksadına ki.fi çük bir zümre tqkil eden adam 
gelecek derecede taraftar bulun !arı herkesten tecrit ederek 
ca meydana çıkarak a!ı"l'"'ll yalnız bırakmak ve bu suretle 
çalışmağı düşünüyordu. mağlup olup sahneden çekilin 

Fakat Sabatay kendisini ce) • kadar kendilerile başka 
ki.fi derecede cesur hissetmiyor larının temasını menetmekh 
du. Onların düşlı:!düğüne göı 1 

Sinagoğa giderek kürsüye Sabatay'in bütün g.ı;ret ve fa 
çıktığı ve Cenabıhakkın en liyet dumanına münkalip olu~ 
büyük İsmini yadettiği gün gidecekti. Fakat bu suretle 
kendinde büyük bir cesaret bul hahamların kendi aleyhinde 
muştu. Halbuki o günden beri j tertip ettikleri bu lanet zinci· 
cesaretinin azaldı ğını anlıyor- rinin vehametinden Sabatay 
du. Öyle ki Sabatay'in ihtiyat bihaber miydi? .. Bilakis Saba. 
la hareket etmesi, etrafındaki- tay bunun dehsetini anlıyor, 
lerce cesaretsizlikle tefsir edile biliyordu. H a tla artık bun
bilecek bir hale giriyordu. Me dan sonra lzmirde daha fazla 
sela cemaatin reislerile müm- kalması imkansız olacağını bi
kün olduğu kadar az temas le kestiriyordu. 
etmil! olmak için sık sık herke Cemaatin b öyle müthiş bir 
se görünmüyordu. Bununla be li.netine uğramak demek ölüm 
raber onun her hareketi hariç , den başka bir şey değildi . Bu 
ten takip ediliyor, ne yaptığı . lanetin ili.nı Sabatay'ın idama 
öğreniliyordu. · mahkum olduğunu her tarafa 

Yahudi cemaatinin dini re- ' yaymak demekti. Saba tay bu. 
isleri Sabatay Zeviyi büsbütün n.a karşı nasıl hareket edccek
müşkül bir vaziyete sokmak- tı? •. 
ta gecikmediler. Eğer onun H er halde öyle görünüyor
beklenen hakiki "Mesih olma du ki bu aleyhindeki lanet ka 
dığını ili.o etmiş olsala~dı bu rarına karşı muka~e.met ve ~a 
Sabatay Zevi'nin ismi etrafın- r~kette bul~~mak ıçm kendı
da büyük bir dikkat ve alaka sınde ne kafı derecede ku~ı:t, 
uyandırmağa kafi gelecekti. ne de. cesa~et vardı: Onun ıçın 
Bu suretle Sabatay Zevi bü- aleyhındekı. bu lanet karan 
yük bir şöhret kazanmış ola- k':~şıs~~da ınk~yat ve taham
cak, yahudilik aleminde taraf mul go~termege razı oldu. Fa· 
tarları türeyecek, artacaktı. kat bu ınkıyat ve . taha~m~I 
Halbuki onlar Saba tay Zeviyi kararı da. ona sankı yen~ bı.~ 
alelade bir hilekar ve yalancı, ruh ~e.nnış olul'..ordu. Çunku 
cemaat arasında mevcut ola kendısıne karşı lakayıt kaim
birliği bozma ;;a gelmiş bi; madığını, beklenen "Mesih., 
müfsit olarak itan etmekt kendisi olduğu hakkındaki ha-

e ge ek t" • k bel ·· k cikmediler. Sabatay'ın Mesih r e '.nın mu ~ e gorm: 
olup olmaması değil, mel'un sure!.''~ ehemmıyet kazandıgı 
bir şerir olması mevzuu bahis- nr goruyordu. O hal..ıe bunun 
ti. muhtemel olan neticderine de 

Sabatay bu suretle tel'in e
dildi. Onun mel'un bir adam 
olduğuna dair İzmir yahudile
rinin din reisleri onun aleyhin 
de şunları ili.ve ettiler: 

"Mukaddes olan Hakkın ve 
Meleklerin emrile biz, Saba
tay Zevi'yi tard ve ihraç, tel'in 
ve mahküm ediyoruz • ., 

"Biz Sabatay Zevi'ye lanet
ler ederiz. Bunu Cenabıhakkın 
emrile ve cemaatin mukaddes 
kitabı olan Tevratın kavline on 
daki altı yüz on üç kaideye 
tevfikan ve Elişa Peygamberle 
ri:n çocuklara ettiği linet gibi 
ve dinin ahkamında yazılı olan 
li.netler gibi linet ederiz.,. Sa· 
batay gecenin lineti ona (Sa 
batay Zevi'ye) olsun, gündü
zün laneti onun üzerine olsun. 
Yattığı yerde, ayağa kalktığı 
zaman, bu gittiği vakit, geldi 
ği zaman hep ona linet olsun. 
Cenabıhak onun cezasını ihmal 
etmiyecektir. Cenabıhakkrn us 
bu onun aleyhine tecelli ede
cektir. Dinimizin ahkamında 
mevcut olan bütün linetleri o
nun üzerine yağdıracaktır. 
Onun (Sabatay Zevi'nin) ismi 
göz yüzünden kovulacaktır. 
Onun hatırası İsrail oğulları
nın defterinden silinecektir. 
Kme onunla temas etmiye
cek, kimse onunla konuşmıya
cak, kimae ona hitaben bir şey 
yazmıyacak, kimse ona iyilik 
etmiyecek ve kimse onun bu
lunduğu bir dam altında bu
lunmıyacak, onun yazdığı bir 
şeyi okumıyacaktır . ., 

l9te lzmirdeki hahamların 

katlanmak li.zım geliyordu. 
İşte Sabatay bu suretle ye

ni bir ce6Bret kazanmış oluyor 
du. 

Bundan da anlaşılıyor ki 
cereyan eden vekayi ve hadi
sat kendi noktai nazarına gö
re tefsir ederek kuvvet almak 
kabiliyetini elde etmişti. 

B;r "Mesih., in en belli Si· 

fat ve imtiyazı kendisine kartı 
gösterilen şiddet ve eziyetlere 
kartı tahammül göstermesi ve 
daima halinden memnun olma 
sı değil midir? .• işte Sabatay 
da halinden daima memnun 
olmağa başlamıştı. Onun için 
aleyhinde verilen linet kararı
nı tıpkı bir takdis ve tebcil gi
bi karşılryordu. 

lzmirde tluramıgacağını 
anladı! 

Sabatay lzmirde daha ziya 
de duramıyacağıru anlamıştı. 
Onun için burasını terkederek 
bafka bir yere giderek çahıma 
ğı tercih ediyordu. Fakat bu 
kararını da herkese söylemeğe 
lüzum görmedi. Yalnız dostla 
nna şöyle demişti: 

- Ben buradan çıkıp gide
rim. Fakat bugün beni iıtemi· 
yen bu şehir bir gün olacak 
bir hükümdar gibi karşılaya
caktır!.. 

lzmire bir daha ne vakit 

b. Douglas ta birinci karısı Mrs 
Evans'la ayrılmakta müşkilat çek
memişti. Gouglaı'ın oğlu iae birinci 
karrsmdandır. 

Hacı Hüseyin Ağa, İmrahor, 
Hacı Evhadettin, Kazlıçetme, 
l nebek, Bali, Cerrah paşa, Da· 1 !1!1!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!! 

dönecekti?.. Belki aradan se..,e 
ler geçecekti. Fakat her hııl
de bir gün gelecek Sabatay 
gene doğduğu bu şehre döne
cekti. Sabatay buna şiddetle 
kani bulunuyordu. Onun ıçın 
pek itimat ettiği taraftarların
dan ikisini, lzmiri terketmek 
hususundaki kararından haber 
dar ederek onlara kendi gaybu 
beti esnasında lzmirde ona ve
kalet etmelerini ve kendisinin 
bir gün tekrar geleceğini, o gü 
ne intizar etmelerini, hiç me 
yus olmıyarak çalıtmalannı ten 
bih etti. Sabatay bir gün nü· 
fuz ve iktidarı ele geçireceği 
hakkındaki kanaatini onlara da 
telkin ediyordu. Bu iki kişi Se 
li.nikli Hayım , ile lzmirli Şa
lom lsrail idi . Sabatay bunla· 
ra kendisinin beklenen hakiki 
"Mesih,, olduğunu temin etti. 

~ _rint.en v ı. .... 

' ... ı . r .. ıı!z.oılik 19..>l takV'lm sıent 
m<:vcut mesken bedelk ri muaf olup 1 
ye.ııden ihdas olunan mesken be
delleri muaf dc ~ ildir. (h) kanun ve 

:' 

Sinema Haberl~rf 1 

Sesli ıinema çıktı çıkah Aınerika 
da yedi bin tiyatro kapılaı-ını kapat
mıthr. Hali hazırda Amerikada 
14000 sinema vardır ve bunun on 
bir . bini seslidir. 

• Oloria Swanson - evlendikten 
sonra yeni ismi Mrı Michael Far
uıer - noel yortularıru reçiı·ınek Ü 

zere Parise gelmittir . 

* Bir Alman ıazeteıinin yazdığı. 
na aöre, Lya de Putti'nin cenaze me 
raıiminde ancak on bin kiti bulun
muştur. 

M aclge Evans 

vutpaşa, Koca Muıtafapaşa, 
Hacı Hamza, Ali Fakih, Araba 
cı Beyazıt, Cambaziye mahalle 
lerini ikmal etmişlerdir. Eyüp 
nahiyesinde: 8, 30, 39, 40 nu-

...... _ ............................. -............... maralı tahriri müsakkafat k~ 

M. Lloyd George 
lngiltereye dönüyor 

misyonları Abdülvedut, Cezri 
Kasım, Eyüp Sultan, Eyüp Gü
müşsuyu, İslim Bey, Fethi Çe
lebi, Düğmeciler, Nişanca Mus 

KAHiRE, 28 A.A. - Nil kıyıla- tafa Paşa, Üç Şehitler, Rami 
rmda ikameti, tamamile sıhhatini ;. cuma, Rami Yenimahalle, Top 
ade etmesini temin etmiş olan M. çular, mahallelerini ikmal et
Lloyd Georre, lngiltereye c!önmek mtflerdir. Bu on altı komisyon 
üzere dün akşam Portiaait'ten Raj. altı nahiye dahilinde mahallele 
putana vapuruna hinmiıtir. rinin ki.ffeainin tahririni ikmal 

ederek cetvellerini kısmen Fa
tih malmüdürlüğüne vermişler
dir. Malmüdürlüğü de bu cet
velleri mensup oldukları Mali
ye tahıil şubelerine göndermiş 
tir. Bu on altı komisyon kanu
nusani iptidaaında Eminönü ve 
Beyoğlu kazalarına gönderile
cek ve oralarda tahrire başlaya 
caklardır. Haber aldığımıza gö 
re Fatih kazasında yapılan tah 
rir esnasında bir kısım metruk 
emlak te meydana çıkmıştır. 
Bu komisyonlar, 7 komisyon 
daha ilivesile 23 komisyona ib 
lii edilecektir. D~vamı var 
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Blrlncn Salhlfe<den Geçen va~ooaır 
Ihtikiala mücadele kanunu kabul edildi Yeni 

Vekaletler 
Darülfünunda bir hadise oldu Aero klübü 

Dün açıldı (••fi 1 iaci •hif«le) 
lıir aebep te kanunun vaziyetin
de lstibdaf .._ 1aya1Üı fU 
suretle tanin olunamayacaiı 
korkusudur. Tekrar edeyim: 
Gaye t-İn olunmachktaa -
ra, kan- vaziyetine ııitıDek 
Meclisi iliyi dahi beyhude ye
._•akit kaybettiıwtıfe aeôet
mek dııwııktir. Evvela, mmele
yi kemli halme bırakmek tılaha 
tabii olurdu. 

/iti lcr•/lı lıılıç 
Bu kanunun vu'mı iatilzam 

- ıılm iclbalit ve ihracatın teni
i mesel.i IMırada mevzuu ba
)a olurken IMı iki taraflı tm ıu. 
ilca benzer. Hiiınü istimal ecli 
'le memleket için büyük fai-

ııleler t-in miiaılriin olcfuiu ıi 
lıi hüsnü istimal olunamadıiı 
takdirde memleket için f- ne 
tiuler vermesi ihtimali vardır. 
demittim . Ben, itle kanunun 
IMı tekilde yürütülmesini kendi 
bair dütüncemle memlekete 
nafi olamayacak mahiyette ıö
rüyorum. Bu kanundan istifade 
ederek ıayri metru menfaatler 
teminine çalıtacak e9hasm e
-Herini kesredecek mini ted
birleri ihtiva etmiyor. 

Brılrr•11tl11n lezzet 11l1111l11r 
Görüyor ve aıılayorum ki, bu 

kanunun bu tekilde çıkma11 bir 
taraftan buhranın acılarını ken 
eli nefsinde talan, buaünü omu
zuna alan bir kısım vatandqlar 
olduiu ıibi diğıır taraftan da 
IMıhrandan leaet alan ve on
dan istifade eden bir çok zen
ııinlerin meydana ıelmesine se 
bebiyet verectktir. Bu dütünce 
iledir ki kanunun bu şekilde ka 

1 O,ul olunmamasını tekrar rica 
~diyorum. 

Bencleuiz bir lllkrir veriyo
rum. Heyeti celileniz içtihadı-
11a kabul veya reddi size aittir. 

R11i/ Beyi,. itirazları 
ı Raif Bey (Trabzon) - Bu 
ı kanunun daha iyi tanzim edile 
ı bilmesi için yeni bir hareketin 
1 de tecrim edilmesi kanaatinde
ı yim. Maddei kanuniyede tec-
1 rim edilecek fiil şudur: 

Hükiimetçe ittihaz edilen ted 
ı biri sebep alarak bu tedbir sebe 
1 bile eşya fiatine zam yapanlar. 
1 Halbuki böyle olmaz da her
ı hangı biri; idhalitın tahdit e-
dilmiş olması sebebile piyasa
da mevcut olan malları derler, 
toplar kendi elinde biriktirir. 

ı Bu suretle eşya fiatlerini yük
seltirse bu hareket tecrime li

ı Jİk değil llliıdir? 

Ç11g ve kalrfle 
ı 

1 
Gazetelerde okunduiuna gö 

1 re çay ve kahve fiatleri latan
. bulda yiıkaelmittir. Bunun se-

bebi olarak ta çay Ye kahftle-
. rin tüccar tarafından topla-

rak bir elde biriktirilmit olma
sı ileri sürülmektedir. Eier id
halat tahdit edilmeseydi iN te
kilde hareketedecek olanlar için 
bir ceza tayinine lüzum olmaz-

; dı. 
Fi-111 uım JJ«P"nltu 

Serbeatii rekabet dolaJJSile 
herkes iatediji kadar -ı ptire 
lıilir, ve rol oynaJabilirdi. Di
jer taraftan qyayı elinde birik 
tirenlerin BIDIDJ fiatle satacak 
lan zaman cezalarını •erelim 
denemez. Fakat pİJuada qya
- nedretine aelıep olmak ta 
bir cürümdür. Binaenaleyh ben 
deniz fiate zam Jıtpanlar fıkra-

' anıdan sonra muamelelerile de 
etY• fiatmın yükaelmaine se
bep olanlar ıu tekilde c:eaa ıö
riar kaydmm iliYmine tanıfta-

' nm. Onun için bir ele takrir ve 
ı riyorum. 

Salilradtfire Begin e»1111l11 
Müteakıben Adliye_,..:..., 

ni mubata muharriri Salilıııd
din Bey söz aldı. ltirazlanı ce
vap verdi. Ezciimle dedi lıi: 

- Tetkik buyunılmakta • 
lan layihanın heyeti umımaiye
sini tenkit eden Sırrı Bey ene 
li kanunun ünvanı olmadliım 

1 
beyan buyurdular. Bu liyiha 
bir zeyl değildir. Asıl olan ka
nun ne iae zeylin de ünvanı o 
olur. 

Adliye encümeni eaki kara
rında ısrar ettiği gibi iktısat en 
cümeni de kanuna verilecek ün 
van hakkında batka bir noktai 

1 nazarın varit olacağım kabul 
etmem it lir. 

ikbaadiye hilafında olatak dev
letin vuedecefi bur kuyut ve 
ıurutu, bası fevkallde tedbirle 
rin hükmünü takviye ve teyit 
etmek maksadile bu layihadalri 
htilıünıler konmaktadır. Hiç bir 
vakit bustiDkü ildısadiyabn, ik 
tısat mü•azeneaiaia muhafaza
•• aibi mühim bir makaat takip 
eıılilmemiı ve böyle bir hüküm 
lati•tılaf edilımıaeit olsa ıu em
••- cir-ine Yeya IMı emle 
- airm.inia mezuniyetine 
.. th ohııaa- lıarar verilmez. 

Eier bu me-uiyetin •az'ı 
etaah zararımızı te,kil ediyor
.. ıümrük kanunumuza d.a ye
ni hükümler koyabiliriz. 

Cezri miiqgi.feler 
Salibaddin Bey bundan ıoo 

ra kanunun ceni müe1yeclele
rine temas ederelr ezcümle de
mittir ki: 

- Bu kanunun ceza vermesi 
için •uç acldettiilmiz gibi içti
mai menafiimiziçin zaruri telili 
ki etseydik onun adma o zaman 
ihtıkir derdik ve o zaman ceza 
landınlmaaı icap eden bir fiil 
olmak üzere ceza kanununa kor 
duk. 

Bu kanun ise umumi mahiyet 
te değildir. Fevkalide zaman
larda ittihaz edilen tedbirlerin 
hükmünü teyit edecek, hükmü 
cezaidir ve onun· için bu kanuna 
ünvanı mahsus koymağa lüzum 
yoktur. Yoksa Sırrı Beyin bir 
az iıtihfafkirane bahsettikleri 
ııibi adsız bir kanun defildir. 

Sırrı Bey (yerinden) - Es
tağfurullah! . 

Salihadclin B. (devamla} -
Diğer memleketlerde bu şeklin 
cari olduğu tetkikat neticesin
de görülür. 

Bundan sonra Salahaddin B. 
Raif Beyin itirazma temas et
ti. Dedi ki: 

Ciirmiin viicut bıılması için 
- Birinci maddede suçun •

nasırını teıkil eden istismar 
maksadile yapılan zammı cür
mün vücudü için Raif Bey ka
fi addebniyor ve o maddeye bir 
kayıt ilavesini istiyor. Encüme 
nimiz mücerret zammı, cürmün 
vücut bulması için ki.fi addedi
yor. Mutlaka tesiratını icra et
sin, bu zamla alıt veriş olsun 
da diğer bir zarar daha husule 
ııelesiye kadar işin yürümesini 
doğru bulmiyoruz. Eğer sat
mak fiili de vuku bulsun da on 
dan sonra suç tekevvün etsin 
dersek zannederim ki, bu hakla 
rını arayamayanlar olduğu tak 
dirde vaziyet deği,ir ve ketme
keşi icap ettirir. 

Diğer bir teklif 
Raif B. bir teklifte daha bu

lundular; bir taknn etyaıun top 
laııarak depo edilmesi keyfiye 
tinden bahsettiler. Biz sakla
mak keyfiyetini eski men'i ihti 
kir kanununda gördüğümüz gi 
bi suç saymadık. 
Sırrı Beg tekr11r kirsütk 
Salihaddin Beyden aonra Sır 

n Bey tekrar aös aldı. ve dedi 
ki: 

- Beyanatımda hiç bir mak 
sadı iatihfaf yoktur. Bunu tah
MD olduiu kadar kürsüyü de 
tenzihen Salihacldin Beyfendi
nin tubibi fikir etmesini iste
rim. Uyihanm birinci madde
sinde ımterilen cezaya iatih· 
kak için bir cümle vardır. Bu 
bn-.ı YU'ındaki hikmeti 
ııöalermektedir. Maiuumda 
oturan bir tüccu, IMı hafta mal 
az ıelecektir mıiitaleaıile zaten 
mallann mübaJaumda mmıtar 
olan halka pekfula bir fiatle sa 
bf yapmayacak, yaptıjı takdir 
de tecziye edilecektir. 

istismar hedefine, tarikine 
düımek acaba yalnız IMı hare
ketle mi olur ki batka türlü dü 
ıüıımeğe imkin vermeyecek su 
rette maddede kat'i olarak ifa
de edili1or?. 

llt:.tıuıdi lı11n-ı11, 
Bundan aonra Sırrı Bey iktı

sadi kanunların, tabii kanunla
rın seyrini meneclemiyeceğini 
ileri sürerek bu yeni kanvnun 
tatbikında her hangi bir tücca
rm istediii ıibi hareket imki
nmı bulamamasını dütünmek 
lizımdır, dedi. 

Bu noktaya temas eden fıkra 
da o kuvvet yoktur. lktıaacliyat 
kanun ··,· · 

dığını izaha lüzum yoksa da 
gene söylemiş olayım.. 

Adliye Vekili (yerinden) -
O sizin noktai nazarınızdır. 

Srrrı Bey (devamla) - Mub 
terem üstat cesaretimi kırmayı 
nız. Benimı kartını• ai:r. çıkanı-. 
ruz cesaretim kınlmaz. Fakat 
Yusuf Kemal Bey söylemi9, Yu 
auf Kemal Bey iktıaatçıdır diye 
benim sözlerimin kıymeti kal
-z, beni kimse dinlemez. Mü 
aaade ediniz de Adliye Vekili 
Beyden sonymı: 

"Eaki lıikii-t ••1k11,, 
Harbi umumi zamanında ka • 

jıt paranın kıymetini muhafa
za için hükWnetin ittihaz ettiı}i 
tiddetii tedbirler"' rağmen ~vra 
in nakdiye neden Hn lira kıy 
metini muhafazı.ı edemedi. 

(Eski hükumrl ba9ka, yeni 
hükiimet batka H'sleri) 

İtle bu da gö.\U:riyor ki hii
lrumet kanunlan iktıaat kanun 
lannın seyri tabiisine mini ola 
-z. 

Sırrı Bey layihada toptan ve 
perakende fiatlerine zam yapan 
lar cümlesinden sonra veyahut 
zam yaptlmaama kendi tedbir 
Ye fiillerile sebebiyet vereolcr 
cümlesinin iliveaini istedi ve 
bir takrir verdi. 

Bundan sonra sene aynı mad 
de etrafında bazı münakatalar 
cereyan etti. 

Adliye velcili kirsiide 
Adliye Vekili Yusuf Kemal 

Bey de söz aldı. Teknik cihet
ler hakkında bazı mal\ımat ver 
di. Ezcümle dedi ki: 

Eski bir fikir 

(Başı ı inci sahifede) miz hakkmdalci yazrlarmı. olcu-
Talehe sınıflara ıirmigor dum. Bunlarr da evvelki neıriyau 

(Ba§ı ı inci sahifede) gibi, ancak şahsi bir görü§ mahiy,,_ 
Dün sabah ıaat dokuzda fakülte- tı'nde telakki ediyorum. Mütehassıs 

lktısat ve maliye encümenle de ders batlarken bu makaleyi tale- bir kalemden çıkmış ve ilmi ten
ri layihalarda esaslı tadilat yap lıe ıörmüş ve okumut bulunuyordu. kit hudutlarr dahilinde kalmış ol
mış değildir. Ancak bütçe en- Makaleyi benüz okumıyan talebeye nıadıkça bu gibi neşriyata cevap 
cümeni Ticaret Vekaletinin lk- vaziyeti haberdar etmek üzere dün vermeyi Jüzumlü addetmiyorum. 

.abah hemen bü. tün talebe sınıflara Y J b k-' d b · b L'k tısat Vekaleti namını muhafaza a nız u ma "'e e arız a.., at-i . girmemiı ve koridorlara birikmiıtir. Jerden bililtizam teami Hliküği, ar-
etmesini muvafık görerek ayı- Hatta bazı talebe o makaleyi yüksek kadaşlarım ve Hukuk Mnunlsrr 
hada ona göre tadilat yapmıt- sesle okumut ve arkad.,.larını bu gençler hakkında baisız tarizlerde 
tır. Jktısat vekaletinden ayrıla- suretle babeordar etmişlerdir. bulunulduğu için bir sıkı söz söyle 
rak ihdası mukarrer diğer yeni Umıımf ıaleganl mek isterim. 
vekaletin iami de Ziraat Vekile Bunun üzerine talebe araaında Hukuk Fakültesi, ilmi ve vatani 
ti olarak teıbit edilmişse de umumi bir ıaleyan batlamııtır. Ta- vazifesini ifa hususunda Cümbvri
encümen azasından biri bu ve- lehe grup grup toplanmış ve bir nü- yet miiesse~lerinden hiç birinden 

m&yİf yapmafa karar vennitlerdir. geri lralmamııtır. lolcillbıo doğur
kilete San'atlar ve Ziraat ve- Bu sırllda müden-iıler talebeyi elerse duğu kanunları ilmi no/rtai nuar
kileti iaminin konmasına taraf aokmalı: iatemitler fakat pelr az tale- dan günü günüae prhü redzis ve 
tar olmut ve encümenin mazba be dene ırinnittir. muasır memleketler mevzuldile -
tuma IMı itirui kaydı ili.ve et- Dün sabah fakültede mevcut 500 kayese eden ve bunlardan lwr biri-

. e yalcm talebe birer birer paltolarntı ni takiple lı:itap, matbu not ve ilmi 
mı,tir. ve fapludarını alarak dıtan çılcmıt· mecmuahırda mahfe tu111oda nef-

/11/ıisar wktlltlti far ve darülfünun önünde toplanma- reden arkadaşlarımın gayret ve hım 
Maliye Vekaletinden ayrı o- ğa batlamqlardır. metlerini göz önüne g~tirdilı:çe, bu 

larak ihdas edilecek yeni veki 500 t•lebe meydanda yazıların nasıl :um•i bir maksada 

d 
matuf olduğunu tayinde tettddüt 

letia ismi bütçe encümenin e toplanıyor! etmiyorum. Fakülte, Ciimhuriyetin 
"lnhiaar Vekaleti., ismini alını, Saat 11 .30 a yaklatırken meydan yükselmesi ve Cümhuriyet Tltrlriye 
tır. Her iki layiha yarmki Mec 1 da 500 kadar talebe asabiyet içinde, sın,. layık evıat yetişmesi hvsusun
lis in'ikadında müzakere edile- müctemi bir halde idi. Vaziyet git- da nasıl büyük bir feragatle çslış
rek kanuniyet kesbedecektir. tikÇe lıararet keıbediyordu. Talebe- tığını; Müderris re Muallimlerin 

· .. · · · d da ıelen yalnız Fakıilte Tedrisatında deg-il, Y•ni vekiller nın numayışını ve ışar n 
ııealer ve bağırıımaları duyan fakül- Cümhuriyet kanunlarının tanzim ve 

Bu suretle yarın akşam İnhi- ıe idareııi ve müderrisler derhal bah- ihzarında, muhtelif kongrelerde va
sar ve Ziraat vekilleri taayyün çeye cıktılar. Talebenin müthiş bir tanımızın yüksek menfaatlerim mu 

ı al · · d ld • .. u"lu"yordu halaza hususlarında sarf eylHlikle-etmit bulunacaktır. nhisar Ve g eyan ıçın e 0 ugu ıror · ri mesaisinin kıymetinf takdir et-
kiletine kuvvetli namzetler Sa Hesap istigorltır! mek bize düşmez. Büyük Gazimi-
raçcğlu Şükrü ve Hasan F eh- Bir çok talebe yüksek ıeale arka- zin Hukuk Falcültesini :ıiyaretle-
mi (Gümü,haııe) Beylerdir. daşlanna hitap ederek, bağırıyor- rinde Fakültemiz müderrisleri 

Ziraat Vekaletinin namzetle du: hakkında izhar buyurdukları yülr-
ri ise Rahmi (İzmir) Ali Rıza - Bu yazı şahıi garezk&lık lelİr- sek takdirler, aleyhimizdeki neşri-

lerile yazılmıştır. Bunu yazandan yata en müskit bir cevaptır. Fakü/
(Mardin) Muhlis (Kütahya) heaap i•terİz. tenin isübı noktasım gelince: T,.
Beylerdir. Şurayı Devlet azasın Alnımıza irtica, inkıliıba kartı kamül, hayatta her müessesenin ta
dan Süreyya Beyin·münhal bu muarı>. kalmak damgaları vurulmak bi olduğu tabii bir kanundur. Da
lunan Muş meb'usluğuna nam- iıteniyor. Bunu tel'in ederiz. lnkı- rülfüııunun tekamülü esaslarına en 

1 ·ı b lapta hukukçuların yarıyarıya hisse- cok taraitar olan bilhassa Fakül-zet gösteri mesi suretı e ıı ve· • ıi vl'rdır." temizdir. Bu gibi neşriyat ile mü-
kalete tayini ihtimalinden bah- Söylenen bu nutuklar talebe ara- essesemizi bililtizam islahata mua
sedenler olmuş~ur. Ziraat Veka aında heyecanlı •eslerle tasvip edili- rız mevkiine kaymağı i.ttemek, e
letine raptedilecek müdiriyeti yor: . ğer bir iftira değilse, bir tecahül-
umumiyeler orman, ziraat, bay - Bunu yazan salahiyettar değil- dür. 

d lük. l ·d· dir, bir lite hoca5ıdır" ıeılwi yükse- Kiıitım Nami Bey, bir Dariılfü-tar umum mü ür erı ır. 
b

• liyordu. nun Müderrisinin takrir tarzlarını 
inhisar vekaletine gelince ı k-'-L-• k · 'k Meydandaki .-ı gıtb çe görmemış ve bu husustaki muhtelif 

l\ımum inhisarlar ve gümrük- kesafet, asabiyet ve heyecan peyda usulleri tetkiketmemiş görünüyor. 
ler idaresi bu vekalete raptolu- ediyordu. Müderrıs takririnde takıp ed,.uği 
nacaktır. Bilvasıta vergilerle - Onu yazan ıelsin burada he- tarzı t~yinde tamamen serbesttir. 

nutuk aöylemiıtir Orhan B. autlrun
cla lanLi•ten denıittir lıi: 

- Klilıümüz Tiri< iılluliıbının 

ümit ile"°"' ııi.. --· Baraıla tayyan tehitı.iıoi Jıiiı ı de yadede 
nk mr m Tiift i-lu5bm mu. 
- ıaüWilerini ,a. ıı 1 oeliım
lanm. 

Veeilai S.i11 ati:• 
B.••n sonra t.Q'J&loci Vecihi 

Bey ele lıir nutuk irat _. \tiıı. Ve
cilıi B. -tkuııda, 1ıiıı4e lhil tayya
racilitia ihmal edilcliğini el7fiyerelı: 
.... i.tirlıi: 

- Bqiin dünya mi .... lı i hava
Cllııkla alikaclar o1.,... llilletler --·ebt ... llliclafwıw ka +n te
mini Y...._ anıtbııl)oslıııı. Yol lra
:raıımalc -ı..adile; 5 h- tayyare 
seyalıatlan ıayanı Alı.nir. Fakat 
w lıu lıuıuıta pek ca-.,ia. Meın 
Jel.et" · le Avnapa __... seferler 
yapan ~ '8'ketin tayyareleri Bük
reı. Atinıı ve S«ya'ya kadar çok 
Yolcu ahyorlar, falıat lıuradan lıot 
olarak hareket ediyO&"lar. S. da bun
dan evırel tayyarecilije eı.-niyet 
verilınediiinin lıir delilidir. 

Aero lrlijp, laallc:ı tayymecilik et
rafmda tophyacak ve lıalluı tayya
renin en emin lıir nalôl ...tası oldu
ğunu ôiretecektir. 

Y anlıı lıir takım fikirlerin leıiri 
altında lıalmıyııhm. ()yle denildiii 
cilıi tehlikeli hl\VR lıothdıları yoktur. 
Tayyarede ölüm iradeden ınahrunt 
olanlara aittir. Y oba ölüm ve kaza 
yerde de mukadderdir. Niıekim •inı 
eli buraya gelirken bindiğimiz oto
mobilin, diler bir otomobile çarpa
rak hurdulıat olması tehlilıesml ma
ruz kaldık. 

Efendiler, tayyarede yol geniıtir, 
havada Allahın yaptığı genİl şoseler 
vardır.0 

Vecihi B. bundan sonra Aero 
lclübün beynelmilel bir teşekkül oldu 
ğunu "" lıu sebeple ldülıe lıu iıim 
verildiğini ve •İvil tayyareci.liğin, 
memleket müdafaasmın gerisini teş ... 
kil edeceğini söylemiş ..., Türklerin 
bundan aaırlarca ene! T&lkenl ve 
lstanbul'da tayyare ile uçtuklarını, 
fakat o zamanki taassulıun lıu hare
keti t8'ladığini anlalm•fhr. 

Vali Bey kliib6 açıyor 

- Mensup olduğum fırkanın 
prensiplerine muhalif olarak ik 
bsadt kanunlar tabii kanunlar
dır. Ona karşı gidilmez dendi. 
Bu çok eski bir fikirdir. Bugün 
o devirler geç.mittir. lktısadi 
kanunlar, hadiseler arasındaki 
sabit nisbeti gösteren ıeylerdir. 
Hidiceler ııittikçe o nisbetlerde 
deği,ir. 

bu vekalet iştigal edeceğinden tap versin, Dersı. hatta en küçük notlardan da 
Diye bağırışılıyordu. ı>tıtade etmeyerek takrir eden Mü- Bundan 1011ra Vali Mahicldin B. 

Maliye Vdı:aletinin muhaıebei ı el fak"I • •- 0 ü'bi kalkarak d · ti" ki Ik evv u te umumı ,... derrıslerimiıin yani başında, notla- emıt r : 
umumiye· dairesinin bir kısmı müderris Etem Akif Bey .ı_. çık- 11nı ve bazı ilmi muha/ledaleri tet- - "Türk tayyarecilijjinde lıüyuk 

28 ır addelik bir tahdit teklif 
edeceklerini beyan buyuran Sır 
n Bey öbür taraftan da iktısat 
kanunlarına kar,ı ahkam vaze
dilemez diyorlar. Bunlar pek 
kabili telif değildir. lktısat ka
nunlarına karşı iktisatdi hadise 
leri milli menfaate çevirmek 
Türk menfaatlerine çevirmek 
için vazedilen kanunlar da iktı 
&at kanunlarıdır. Başka bir şey 
değildir. 

da yeni vekalete ııeçecektir. b hemen t•lebenin ara11na ıirdi ve: kik »e ıstişhat ederek tedrisat ya- hir inlci§'lf ıörüyorurn. Memleket İ· 
_...,._ ' - Çoculdanm, ıükiit ediniz, haki par; müderrıslellmiı de vardII. Hu- çin hayırlı olan bu tqebbüsün payı. 

Bir demiryol atelye- kat bir güneıti•, örtülmez, hukukçu kukı tedrisatı• buna rnzum a~i- c1ar oıma .. n, temenni ederken, mü-

d 
ların irfan hayatına ve memlekete kardII. Bir Müderrisin notları na- teı.~b~iıle~!ni tebrik eder v~. Aero 

)erin e yangın hizmetlerini kim•e inlcira. cür'et ede zara alarak takrirde bulunması o- ~ubun kuıadım rc<men ılin ede-
" o· tal-'--' t k ne ve .... nm" Al.TONA, "ll (TraDSilvanya) - ~z. ıye _ ~-~• eı ! .. - nun ilmi kıymetine halel vem~z. · . . .. 

AA. - Bir yangın demiryolları a- ııazce da~l~ga M:vet ettı. Mu~~r- Bu muhtelif tarzlar, garbjn en yük Bund~n ~onra mıııafırler bufey~ 
telyclerini tahrip ebniıtir. Haaarat rİa Mwılıhıtbn Adıl B ve . fak':'lte sek Fakıilteleriode de aynen tat- ı dav~t edihnış ve cazlıanclıa teren~u-
1,5 milyon talımin olunmaktadır. reiai TahİT Beyler ~e gelmıı!erdı. ı bik edılpıekte<lic. Hıılcukcu/arı, in- ~tı!e geç vakte kadar da111 edıl. 
1100 amele itıiz kalmıştır. Telefat Talebe mütemadıyen bagırıyor- kiliıbımha karşı menfi bır vaziyet- mıştır. 
yoktur, du: . .. .. te gôstermeğe yeltenen satırli!lra ----·~---

yunan takımı kazandı . - H~ma ve ~ıze •uı:u~ek karşı ise sadece nefretimi soyle- 8 "' ) ki f • 
ıaten~n lekey~ ~ene sunnelc 11tıyen- mekie iktıla •diyorum. Fakülte- eyog UDD8 8Cla 

ATINA, 28 (Hususi} - A- !ere ıade ederız. miz, Cümhuriyet Türkiye•inin is-
Sırrı Bey (Kocaeli) - Yu

suf Kemal Beyfendi aklıma gel 
meyen bir mevzu ortaya koydu 
lar. Fırka meselesini ileri sür
düler. Bunu söylemekle sen biz 
den değilsin demek istediler 
(handeler) 

vusturyalı Bake takımile Eno- Tahir B. talebeye söglü.gor tediği tarzda ilmi vazifesini ilmi 

•İs Yunan \akımı arasında ya- feragatle ifa ettiğine kaildir. MemFalcülte reisi Tahir B. talebenin 
pılan maçı iki karcı dört sayı İ· . Jekerin her kö~esinde, adalet tev-

• ortasına ırelerek dedi ki: d • · • 
le Yunan takimi kazanml•tır. • 1 h · tini' • • ziine çalışan, i arı ve sıyası ma-

• - Evlat arım, aasaaıye zı ıa- kam/arda Cümhuriyete en yülı:sek 
yet tabii bulurum. Yarım aıırdan hizmetleri nuıvaffakiyetlc ifa eden 

menlerir.e de verilmesi hakkın- fazla ,erefli bir tarihi olan. fakülte- Hukuk Mezun/arr yetiştireıı, bu 
·"-kı" teklı"f kabul edilerek mad- miz irfan ordusuna yetiftirdiii a- . h _ / . ua ed dıımlar aaye•İnde ilmin "e inlcıiabın yüksek müe.sesenın amu ve miJ-

Onlıa "azlll sizdenilfl de atağıdaki tekilde kabul il daima en ön safındaı buluamalctadır. tevazl çalışan hadimleri olmak saa-
I' • · B d l k cleti bize k3lidir. Bitaraf ve sa/i-

Mazhar Mu"'fit Bey _ Bı"z- mışbr: u •uçtan o ayı gere Bunu inkir edenler olta bile haki- / . 
tkt ek·ı t" k eli • ·· • 1111.. biyettar olmıyan kalem •11n ısnat-

den m:.m· ?. halk ve gere!C ısat v ile I· kat her zam•.n en nı lJOStenr. vu- . L. b'ld·-· • h L'k 
- • t" "kt t müdu··r nun icin siz darülfiinunlular bu ya- lan bızi ,,..k ı ıgımu: v~ a..ı at 

Slrn Bey (devamla) _ E- nın ıcaı·et veya ı ısa - diye ıman ettig-imiz yolda il~rl<'-
fe · 1 • t af zıyı tamamen sükünetle kar,ılamalı-

vet sizden, daha fazla sizdenim ve yahut mü ttı' erı ar ın- sın12. melrten menedemez."' 
•e onun içindir ki hükUmeti mu dan şik~yet ve i~bar _vukuun~~ Siz, ilim aençliiine her şeyden 
vaffak kılacak kanunlar teklif Cümhunyet muddeı uınu~111 evvel ilmin icap ettirdiği makul ve 

Talebenin c•••bı 

etm k · t d" · işi mahallin en büyük mülkıye. ı mantrlıi haftket d;;..,. Şimm k--

M
e hıs e Mımüf_.. A m~muruna veya tevkil edeceği li •iikii-le ve hiç ~ hiı~ ~; 
a:r. ar ıt Bey - fe- "d ubel • • . le . den bi · madan doıtılmanııa nca ediyonım. 

rin!. ı .are.t ~rı amır ~n . r! Talebenin ıaleyaDJ durmuyordu. 
Bundan sonra Sırrı Beyin tak nın . .'1Y~~~ beledıye daımt Etem Akif, Mu•liJ.ıittin _A~il_ ve Ta

riri okundu. Bu takrir liyiha- encumenı ı)e ticaret odalan t~- hir Be,-ler ıalebeyı tukın ıçın canin 
h .. ..,._ · d • d · d" rafmdan ve azalan arasından ın lıatla çalıtıyorlardı. Fakat genç1-

anr uınuuete ıa esme aır ı. tih hallef bir ttaıı ı.ağmycırdu· 
Takrir kabul edilmedi. ..ap ve '?" . er za - RKa ederiz hocam lıize müaaa-

T _L___ b' R if Be . ınut .... ekkil bir heyete havale e- de elini' H--•--·· "rleri . ,........., me uzu a yın ...,. . lıuluo e :ıı, _......,.....,m emı ru 
tadil teklifi nazarı itibara alın- der. T ıcartt odaları . . . ma- ı.er zaman tutarız. 
eh yan yerlerde azanın ikiıı de be Şimdiye kadar ııükiit ettik. Biz 

· Kanunall •••sl11rı lediyeden alınır. Bu heyet hadi -ı:a!< ilim aclıımlarına kart• ıüküt 
aede birinci maddedeki terait edenz. Bu yazıyı yazana kart1 ula... 

Birinci madde,ıe mm=elele- d . . d · fi t ı Nüınayİf saat 11,30 da lıatlam..-
rile 9ya fiatlerinin yükselmesi- ~reamk e carı .a a zamc·· yhuapı_- tı. Bütün hararetile devanı ediyordu. 

mğma arar venrae um rı- Saat yarım olm111tu. Sesler lıira:ı 
ile sebebiyet verenler kaydınm yet müddei umumisi keyfiyeti lıeailehilmiı. Müden-islerin müdaha
iliveai halılrındalri teklif kabul mahkemeye seyke mecburdur. leleri tesirini ~tcnni9ti. Bu -ıra
edilmiftir. Buna ııazaraa mem- Heyet aksine karar verirse leyi yazan zata tUıriri bi~ ~ ya
leket dahil ve haricinde toptan Cümh" • üdd · • · · · :ıarıılc ııuetelenle •etreclilnıe11 lca-
fiatin tereffüüııü icap ettiftcek unyet ~~unı~ rarlaşbrıldı. 
binaen.le•h 1 ,,,_.,__.,.~- ittihaz mahkemeıe ıp Talebe yaVSf yavllf daiıJmak ü

~ ...,.,_._~ te muhtardır. Heyet kararlan- zere bareltete ııeçti. Kafileaia bir 
edilen tedbiri istismar suretile nı itin leYdiin: en nihayet üç ncu Bey_a~ mey~-~·- '!8' 
e,yanın cari toptan ve peraken gün zarfmtıla neticelendirmeğe ucu darulfünun kapm ommele .icli. 
.ı_ fıa" tlenne" -- yapanla dur K ,,_.. __ ,__ Taleltede pleyaa .ı- ediyor
- - r ve mecbur • an-un m....,....p .ıu Hoaılarınm ııizlerini tum.lı: i
muamelelerile qya fiatlerinin maddeleri aynewt kalMıl olun- çi~ ılaiılmlflardı. 
yükııelmaine sebebiyet veren- mu,tur. Buna nuaran 500 ku- Fakat öileclen aonra nünıayif ya
ler bir aydan bir se.ıeye kadar ruttan yukan aht veritlerde alı rn ~ lıiıli ~yetini ~ybet
bapia ve on liradan 1000 liraya cı illerse, satıcı fatura Yermeğe lernıemıtde !;i.:.": ı.alinde.ı~ .. muhtelif yer. 
kadar ağır pan cezasile cezalan __ L. • .ı V rmek • • r yap "'· 
d 1 kJ d k d 

-ur. _e ten ~na e Bütün darülfünun tıJ+11İllin it-
ın aca ar ır. Şu a ar ki pa- denlere beş !ıradan on liraJa ka tirakile, darülfünuna halcoız yere hii

ra cezası, yapılan zamdan te- dar hafif para cezası hükmolu- cum edenlere karşı büvük lıir nüma
min edilen karın bet mislinden nur. Bu davalar sulh mahkeme yiş yapılmHı görüfiildü. 
ataiı olmayacaktır. leri tarafından diğer itlere ter- T111ıir B. ne digor? 

ikinci madde cihan ve müstacelen göriilür. Dün bu me•ele lıaklunda bir mu-
ikinci maddenin müzakere- Duruşma husuıunda ceza mab harririmiz Fakülte Reiıi Tahir Beyi 

sinde belediye meclislerinin her kemeleri usulü kanununun 225 ziyaret etmiş ve kendiainin ve arlıa
zaman toplu IMılunmadıiı suçu inci ına4ldesi hükmü tatbik olu- datlarının bu lıaptalci diifüncelerini 

• • ist . tir. 

Talebenin diinkü toplanı§ında 
Kazım Nami Beye tÜırİl'en bir ce
vap vemMSi ele bnrlat.,lftı. Bu 
tahriri cewap "l ıtanlıal Dariilfünanu 
Hukak F .... teai Talelıeai" inızaıile 
lıize ele ~tir. 

T ııJelıe, Kas- Nami Beyin "mii· 
ıılerrialerdea hiç lıirinöı AYftll"CA 
ta•• 1 i•" iddiasına !" ce....., ve
riyodar: 

l 913 te beyn b ilel laulculr iclare 
lrongreoine müderris Ahmet Şuayp 
Bey m•lnun, Torea ve c;-..,.., lç
linıaiyat, Paris ve Madrit hukuku i· 
•re lconı1relerine Maalihiddia Adil 
Bey cöaderilmiı ve hatti ikinciıinde 
(Paria ve Madrit)lcoııcnlerDUn reis 
'fflrilliiiııi ve komite riyaHtiai ifa et 
mi!tir. Talıir ve Zühtü Beyler l.o
an sullıiinun luılırııınaıımın en ıııliı
biyetli muavinleri meyanmdaclırlar. 
M-R .. it Bey lle7 1 iW 

Lahey clinnı adaletinin daimi azaaı 
.leiil midir? 

Ah- Rqit Bey ~ lıeyael
milel mulıa-.eleler aktiMe Tarlı: -
rehhan aafatile -ıeketi tennil et
memif midir! 

Miiıhııia Ebiilila Be:riıl filıir ve 
içtihadarl ......... Baidat halıulı 
miie-olaıinde elynm tedr.ia ola• 
malctadır." 

Gene Kimn Nami Beyia (UM 
... lıeri millet - .. 1 

• •• ..:r-li 
ve ceari üıluliplara ....... lıolay .._ 
lay temayiil ıöstawiyı la .u.i-
yetle hukuk me .......... ) '*'-· 
aa verdikleri cevap ...... , 

"Haasi inlnlih. ~ lü 
onda hukukçular ~yal ~ 
mele fiiyle dunun halli • önele 
koımamıtlardır ? Gui'yi adan aclnA 
ıakip edenler arıwnda - kadar lan-
blc u iatersiniz aav• • N · 

(BS§ı ı inci sahifede) 

diğer yaralıları ziyaret ebnİf ve ıö
rü,mii!ıür. 

Bunlardan 18 yaımda ıimitçi 
Mehmet biıdiaeyi aöyle anlatıyor: 

- Gezmek için Taksimden Gala
tasımoy'a doğru ıidiyordum. Zam
bak solcajının baoındaki biıildet ma
ja7a1nnn önüne geldiğim zaman, 
kar1ıma, piyade kaldırımı üzerinde 
bir kamyon çıktı, çekilmek inediın 
sede kamyon beni dnran ııfutbrdı. 
Kamyon'un üzerime ıreliti o lıadar 
ani olamttur ki k_..p, -.vaffak 
ola ·' " 

Melımecl'in kırılan ayajt alç .. -
dır. Sai ayağı kırılan ve ırötıünden 
yaralanan ıeyyar talıçı M..Wa'da 
lıuayı Melımed'rn anlattığl cilıi nak 
letmi!tir. 

Mehmet ve Naat• we V11CDdu
•n •glıteljf 14M L l m ,......._ 
otomoloilci Recep, aal aNı lunlan 
Maclam Yuvana ..,..._ lıelııdiye 
ı...-u..ıe yatmalrtaıllrlmr. Yara
lılardan Ul-.i Ef. ile Ma.ı... Alelc
oanılra da ayaldrma hlılif ourett• 
yaraluımqlar ... ı.a.taaeı1ıı ilk teda-
vileri yapılıınık ...... - lioderilmit 
lertlir. 

Faciaya Mlııelıiyet ve,,_ ıoför 
Şalcir Celil, düa ...... ıoaaretincle 
Adli1eye ıecl '? · ı ve ı ' ntik
likçe istic-.ap ..... ' 1 5 • - tev-::=.. ':!:!' · -" 1 l:''ilr;ata 

Amerikada biiJik 
bava manevra).., 

V AŞINGTON, 28 AJıı. - Aıai. 
rallık ....... ı.itiiııı ..... ..,.,... 
bvvetllrilabnoadı -P ta,,.......... lıir b ittirakilo 
8 ..... ila 11 tulıat • & Hawai .wan....... b ...,.. W hıa
lar y14d criım lr;I F ••11&:. 

S.. ·zıvır' • ..,._ ....... , 
""--' il_ ....... ......... 
--- s !&.!.....! talıliıli • lr, __. ......... bii-
yilı Olıs ttH& .... lıir ..adiye 
_. ...- teaiilw ıia•ı ilıaret bu
laa·cr+tır. 

ler; ... mürteci midirler? Banlar mı 
"luıyati y~ cezri mlaliplar. tanayiil 
fo•~flerdir? 

Talebenin cev.L=da•i • IOft 

cümle d d r: 



MiLLiYET SALI 29 KANUNUEVVEL 1931 

Bt1hran vergisi hususi müesseselerden nasıl alınacak Eiim bir zıya jlJ 

Yılbaşı hediyesi .. (Başı ı irıci sahifede) 1 nizamnamelere göre verilen, her 1 bikinde bir bordra ile yapılan te-
2 _ A: Kanununun metninde ta., hangi bir uzvin sakatlanmaı muka- diye esastII Tahakkuk daireleri ay 

dat olunan devair ve müesıesat ve bıl inde verilen, mahkeme kararile rı olupta istihkaklar muhtelif dai
eşh..'ls (nezdinde veya onlara merbut i verilen tazminatlar muaftır. Bu taz- relerce tahakkuk ettiril.e rek tediye 
olarak) kayitleı·iodcn (ne:<dinde) 1 minatlar bir hizme~ ~uakibi!i de olunmakta ise, t ediyenin mah~ye .. ·-
keiimeai onlann bulundukları ma- ı ol a muafıyete dahi1dır. ne gore dokuzuncu maddedeki hu-
ha!.ıe ve faaliyeti asliyelerinde ~e J , 6 - Verginin tediyesinden me- k~imler. n!1za~ı dikk~t.c alınarak ver-
on• müteferri i4lerde çalışan; (onlara s ul olan ,,ahı.lar şunlardır: gı tcnzı.Iatı ıcra edılır. 
merbut olarak) kelimeleri de mües- a) Umumi bütçeden verilen ver- Tahıiliit 
sesenin bulunduğu mahalde olmasa gi toptan ve merkezden tevkif olu- 12 - Devlet bütçesinden alınan 
dah.i müessese nam ve hesabına d.i- nur. Ancak munzam hizmetleri do- iştihkakatan t evkifi lazun gelen ver 
ger mahallerde hi:unet deruhte etmiş layisile istihkakları ola'11ann bu h- gi tediye muhasipleri tarafından 
ve ru Ü•tahdem vaziyetinde bulunan tihkaklan iJ,e müddeti aslilerine ıte- tevkif ve irat kaydolunur. 
ınukim ve seyyar şahıslan ifade e- kabül eden vergi farkı tah~kkuk Mülhak, hususi, be ı.cdiye bütçele
der. .mercilerinu hesap ve tediye mu- rinden verili:n istihkaklar mulıase-

B - Kanunun metnindeki ha- hasiplerince tediye sırasında tevkif beciler tarafından tediye sırasında 
kiki !!"hışlar ferdi vaziyette bwu- olunll!'. tevkif ve bir hafta zarfında malsan-
nanhrdır. Hükmi ,şahıslar da '""'•- Mesela İstanbulda bulunan 100 ~ dığına teslim olunur. Buna riayet 
hacı.tna m evcudiye ti haiz olmak üze- lira maaşlı bir memurun maaşı için • etmiyen ita amirlerile muhasipler-
re teşekkül eden cemiyetler, şirket- 400 kuru~ kazanç vergisi çıkarıldık- den vergi % 10 zammile müştere-
.er, kulüplerdir. tan sonra geri kal•n 96 liradan da ken tah>il olunur. 

C - Kanunun metinindeki maaş 30 lirası matraha dahil edilerek 66 13 - Hakl!:i ve hükmi şahislarm 
tabiri bir aylık maaş demektir. Üç 1 lira.dan %. 10 besabile 6,60 lira gön-d ı k 1 verecekleri maaş, ücr\:t ve yevm1-
aylığL bir.den veri.lıen maaşlar da ver l erı ece ~r. Bu. memur stanbu !.da yelerın bordrosu istılıkakın tahak
ğlrun matrahı üç ay.lığın mecmuu ' muı:zam bır vazıfcden ayrıca 30 !ıra kuk ettiği ayın on besine kadar ta
değildir. Her aylık a,,..ı •Y~1 ~-1 vekalet maşı_da alır ve b~ maaş e- hakkuk ıdar<sıne ver >.mek ve muh
ye matrah ittihaz olunacaktır. Mü- aas maaşla bir.lıkte aynı tahakkuk teviyatı da 25 inci güniine kadar 
terakim maaşların defaten tediyesin bordrosile tediye edilecek cluısa te:svıye olunmak lazımdır. 
ek de lı:ıezalik her aylık ayrı ayrı e.sas maaş ile v cklllet maaşı rrec- Bordroyu zamanında verdikleri 
nazari dikkate almaı:aktır. muu olan 130 liranın kazanç vergisi halde muhteviyatını muayyen müd-

D - T.ı.hıisat kaydı i~ teadül- 6•30 füa indirildikte.n sonra ist~h- deti zarfında tedıye etıniyenlerden 
kanunundaki (emsali hasıl) ve (ha- Irak mıktan 123,29 .Jıra kalır. İstıh-kak "k r 1 vergi % 1 fa zlasile tahsil olunur. 
yat pahalıf.ı zammı) dahildir. mı tan 150 ıradan az 0 duğu Bundan dolayi bordroyu vermekle 

E - Ücretler. i~n buhran vergisi nisbetinin tatbi 
k d 

mükellef olanların istihkak sahiple-
a) Serbest mc91li erbabı hariçteki atın a 30 lira da matrahtan hariç rine rücu hakları yoktur. 

işl.crinöen başka müstahdem vaziye bırakıldıktan sonra 93,20 lira kalır Evlerdeki hizmetçi,!er için istih
tinde bulundukça, bu haklarından ki bunun bulwan vergisi 9,32 lira dam edenler bordro vermek mec
dolayi kendidcrine yaıpılan tediyat- tutar. Halbuki bu memurun esas buriyetinde değild:rıer. Bunlar şah
tan -voerg\ tevkif olunur. maaşı olan miktardan buhran vergi- san beyanname verirler ve vaktinde 

b) Daire ve müesseselerin, hakiki ai ~la~ak rnerkezc;e 660 kuruş tevkif tediye edilmiyen vergiler için bun- 1 

veya hükmi ph<Slarm tsıl faaliyet- edilmış bulundu~undan 270, 6'.60 !ara yü~dc 10 zam yapılmaz. 
!erine dahil işlerde istihdam olunan -9,32 ku~uş vekal_et maaşı dolayısı- Hiç beyanname verilmiyecek o
işçi:lıcr hariçte iş tutmak olsalar bi- le mahall~nce tedıye. sırasında baş- tursa, istihkakhr. kazanç vergisi 
•le tediye sırasında vergiye tabidir. kaca tevkıf edenlere ıcap eder. hükümleri dairesinde vuidat mc-

Merhum şair lama.il Safa Beyin 
zevcesi ve İlhami Safa, Peyami Sa
fa Beylerin validesi Server Safa Ha
nan evvelki ı:ece irtihal etmiştir. 
Na!• mağferet nakşı Haı·biyedeki i
kametgi.bınclau kaldırılmı, ve Teı- 1 

vikiye camiinde namazı eda edildik
ten sonra Maçka kabristanına defno 
lunınu§tur. 

Cenaze merasim.inde merhumeyi 
seYen güzide ve samimi bir cemaat 
vardı. Bu elim zıyadan dolayı merhu 
menin yalnız oğullarına ve yakınla
rına delil. lımail Safa aileıini bütün t 
sevenlere taziyetlerimizi beyan ede
riz. 

irtihal 
Esbak Tarabuluz Garp Va,lisi, 

Hüseyin lBeyin kerimeleri ""' MüJ
g:' Ziraat Nazırlıgı Hukuk müşavi- 1 

rı avokat Hasan Tahsin Beyin Re- • 
fika:arı hınım efendi kısa bir has· 
talık neticesinde irtihal ey.lemiştir. 
Cenazesi hugiin saat 11,30 ta t),.kü
d.arda Ayaımadaki hanelerinden kal 
dmlacaktır. 

Mevla rahmet eyleye. 

Yeni ne,riyat 

Atila 
Atila büyük bir Türk cibangiri

dir. Atila dünya tarihinde akıllara 1 
h~yre! veı:?n inkıli.plar husule cetiı·. 
mı~ hır Turk kahramanıdır. Bu bü
yük Türk hilk~!l•nın J'erek tarihini 
gerek huıuıi bayatını nı hakiki •e~ ı 
aikalara İ•tinat ederek nakleden Pe
yami Svanın bu isimdeki kitabı çık
mı~tır. Tavsiye ederiz. 

Lisan dersleri 
c) Daire ve müesseselerin, hakiki b) Mülhak ve hususi bütçele"dcn murıları tarafından takdir ve vergi-

veya hükmi şahısların asıl faaliye- ve bel~diye bütçeler!nde ntediy~ o- !eri tahakkuk ettirilerek bir misil l Cumhuriyet Halk Fıı·kaıı Şişli 
tine dahil olmıyan işlerde istihdam lunan ıstıhkaklara aıt vergı bu ıda- zamla ve tekerrürü holinde iki mi- dare Heyeti Riyasetinden: K. Sani-

! nJa 1
. ~eler muhasebecileri tarafrndan tev nin üçüncü pazar gününden itibaren 

o una ra ge ınce: . . - sil zamla tahsil olunur. 
E

- · "hk k ah"b• kt k kıf ve tedlye olunur Fırka binasında liıan dersleri verile- 1 
1 

ger ıstı a s ı ı ma u a- · B-drolarda ısıı.ı:taklar ketmedı· - · · ·b· ı · - c) a e b f k 1 h · · d k - ccğınden ve yevmi mezlnirda saat 18 
zanç vergisıne ta ı ame e, ı!!Çl, us- . . v 1 .ra .arı arıcın e a- lirse ayni suretle tahakkuk ettirile- d Alm 
ta gibi eşhastan ise ubsat ve ün- la.n ıstıhkakl~r ıstıhdam eden.le.r ta- rek ür misil zamla tahsil <ılunur,ve de ancad tedrisata baılanacağm-

• 
Efem izzet Beyiiı 

• 
yenı romanı 

Be Hasta varı 
bütün 1 kanunusani 1932 d 

kitapçllarda arayınız •• 
Teflzi merkezi: SUHULET kitaphanesi 

·-- - --- -- - ----- -
- - ---· - -

BE- LIT 
YENİ ACILAN LİSAN KURSLARI 

Türkçe, Fransızça, Ingilizçe, İtalyanca, Almanca, 
İspanyolca, v. s. 

KA YİT MUAMELESİ BASLAMISTIR 
TECR°GBE DERSİ MECCANENDlR. 

lstanbul: 
373 - İstikliil caddesi 

Beyoğlu 

• Ankara 
Hacı Bayram 
~i 

EN FAYDALI YILBASI HEDİYESi ! 

Türkçe-Almanca~!; 
Yazanlar: 

FRİTZ HEUSER 1LHAMİ SEVKET van tezkeresi ibraz ettiği takdirde rafından tediye olunur. tekerr'u··ru·· halı·n~e 25 lı"radan aşag"ı an arzu e enkrin kaydedilmek ü-7 B · · b"l A u zere şimdiden müracaatları. 
ıstihkakından buhran vergisi kesil- - u vergıye aıt ı umum ta- olmamak üzere istihdam eden'-- M" ik p of D R' 

V d
. b d h hakkuk muameleleri hizmet erha =~ uste_şr r . . r. ıtter'in de beraber çalıştıg-ı bu çok 

mez. e te ıye or rosuna ru sat - para cezası mahkemece zammolu-
ve ümran tezkeresinin tarihi nu- bının merbut bulundukhrı mahal V . .1 ı•• .. BONO krymetlı eser kırk bınden fazla mefhumu, binlerce tabiri ve 

7 

ı Beyoğlu beşinci icra .d.:ıiresinden: 

1

1 
Bir borçtan dolayi mahcı.;z olan ve 
:iatılmasına karar verilen hır kon .. 
sol, ayna, kilim dolap, iimba masa 
ve saire ev eşyası 2-1-932 tarihine 
müsadif Cumartesi günu salıeh 

sat 10 da Kadıköyündc Moclada 
1 Lorando caddesinde 41-43 No. lu 
! ahır ve hanenin önünde satılaca
ğından talip olanların yevm ve saa-

1 

ti mezkı.irde memuruna müracaat
ları illin olunur. 

Eyüp icra memurluğundan: Fe
nerde Abdi Şubaşı mahallesinde 
Fener caddesinde altı ve sekiz ve 

1 mükerrer sekiz ve mükerrer sekiz 
numaralarla murakkam bir bap ha
nenin ve tahtında vaki üç bap dll.k
kllrun tamamına yedi bin lira kıy
met takdir edilip kıymeti mczkCıre 

1 
Üzerinden Eyüp sulh mahkemesi 

ı 
icrasından açık artırma suretiyle 
satılacaktır. Sa tıs sartnamesi: 12 ' . . 

1 

Kanunusaru 932 salı günü divarlha-
neye talik edilecektir. 30 Kıinunu 
"8lli 932 taııihine mü adif cumart 
günü saat 14 ten 16 ya kadar açı ' 1 

artırma suretiyle satılacaktır. Ar I 
lırmaya i•tirak için yüzde on temi
nat akçesi alınır. Satı~ pe!in para 
iledir. Müterakim vergi, tanzifat; 
vakıf iearesi cmlcik sahiplerinin hi~ 
seleri.ne göre onlara aittir. 

Hakları ta.pu sicillerile sabit ol-
madıkça ipotekli alacaklılarla diğer 

1 
alakadaranın irtifak hakkı sahiple
rine ilin tarihinde11 itibaren yirmi 

! gün içinde e.-rakı müsbitcleri1e bil
i dinneleri lazımdır. Aksi halde bak
i !arı tapu sicillerile sabit olmayan-

ı 
!ar satış bedelinin payla~masmdan 
hariç kalırlar. Alakadarların icra 

1 ve iflas kanununun 119 uncu madde 
1 si hükmune tevfikan hareket etme-

leri ve daha fazla ma!Uma t almak 
1 istiyenlerin 931 / 663 numaralı me
l muriyetimizde mevcut dosyaya mü 
racaatları itan olunur. marası dercolunarak muhasip' tara- :ridat tahakkuk idare!e .. tarafın- :;:,:aı ~~~~:~ ~~:bi~::ı~:~1:ı~'. 1 

1 
en güzel Türk darbı mesellerini ihtiva etmektedir. 

fınclan tediyat cvraki müsbitesi it- n yapdı~. Mua.melelerı muhtelif lı•••••••FİYATI SEKİZ LİRADIR tilıaz olunur. Ruhsat ve ünvan tez· talıakkuk ıdarelerıne dagı:lmış olan .~;!-!":· ...................... -........................ alır sata:r ve istikraza tavas- ·------.. 
keresi ibraz edemezse istihkakından müessesat müstahdeminin buhran sut eder. Balı'kpazar MaJQsu- -------------------------------
buhraın vergisi tevkif olunur. vergisi m~rkezl~rin mensu olduğu Küçük Haberler diye han No.35. M.DERVIŞ -·--·· Hazır ve Ismarlama ---- İstanbul 3 üncü İcrasından: Ta-

Eğ.:r istihkak sahibi beyanname- t~hakkuk ıdaresınce yapdır. Bu va- 1 ... 1 mamına 3200 lira 'kiymet taktir edi-
, , .. b" k ı zıyctlerde kazanr kan be * Harp malulleri cemiyeti heyeti ~~.!;';ıte~~e~~i:J efh!':ilruo~=t~ee nameye tabi mükellef~;u~:;:din~:~ merkeziyeıi çarşamba günü öğleden Ticaret davalarını <la rüyete me- 1 K s Mı• HAI•Lı•oı•s 

1 
k.ıı Yedikuledc mirahor İlyas B. 

istihkakından buhran vergisi kesi- ki müstahdemlere ait hülı:üınkri ay- sonra mutat içtimnnıı aktedecektir. zun İstanbul asliye birinci hukuk • • • maha1le5inde atik narlı kapı Cedit 
lir. nen tatbik olwıur. Bu ictimada Ankaradan gelen mu- mahkemesinden: Müddei BeyoğJun Halit B. sokağında atik 126, 126 ve 

17 
• h 8 - Maas, tahsisat ve ücret ve rahhaarn raporu konuşulacaktır. daYemenici sokag" ında kefeli zade a cedit 10, 126 No:lu bir bap hanenin 

v eraiıtın tar ı t1e yevmiyelcr,dcn matrah bunların be- • Bir müddetten beri rahatsız bu-suretı" tagı'nı" lunan Fatih malmüdürü Tevfik B. partımanmda oturan müteveffa Al- J(ıU'ft/.'DURA nısıf hissesi açık attırmaya vaz edil 
her aylık miktarıdır. Bunlar top- "111 .., 

F _Hakkı huzur: K<>misyonlar, tan verilse bile birer aylığa irca iyileımiştir. Kendi•inc vekalet eden ber Beezra veresesi ve zevcesi ma- ırıagQZQSl mış olup 2/1/ 932 tarihinde şartna-
içtımi!la.r veya muayyen vak.itleTde olunarak vergi hesap olunur. Abdülkadir B. malmüdürlük zat ma- dam Hilda oğlu Simantof Gaston mesi divan haneye talik edilerek 
veya ııer defada verilen huzur hak- k İkra1 miye,k~~1mi~t, temettü gibi a!lc~::!'i!!ki,.!;:!i:.:~:::ı~~almü efendilerin İstanbulda A.starciyan , Beyoğlunda Sovyet konsoloshanesi kar ısında No 351 20/ 1/ 932 tarihine müsadif sarşamba 
!arıdır. ısım ar ye un arı ıizerinden vergi- dürlüklerine müracaat etmeyen 800 hanında mükim Tücearda.ıı Jak Ya- ~~~~~~:~~;T~E~L;E~F~O;N~:~B~e!y;o~ğ=l~u~2;6~1~1;·;;~~~~~~~! günü saat 14 den 16 ya kadar İstan 

H - Adiat: Müstahdem sıfatllll ye tabi olur. k 1 f d ' 'J G --ü mütecaviz maıq ıahipleriniıı evvel ue e en ı ı e alatad;i ,Türel so- E bul üçüncü icra daıre1iinde ayık art 
haiz olanların aldıkları aidat verp- 9 - 150 liradan aşağı maaş, tah- ka " KZ EMA İ ye taludir. Pul b«yil.eri ve noterler saat, ÜCTet ,,,. yevmiyekrde 30 li- ce verdikleri yoklama ilmü haberle- gında Tatyas hanında (6) No..da Doktor tırma ile satılacaktır. kinci arttır-
müstahdem olmadıkları için bunla- rası vergiye tabi <leğil.dir. 150 Hra- rinin tetkikine başlanmıştır. oturan Lcon Pr<>feto efendi ve ma- ma birinci arttırmasında 1120 lira 
ra verilen pul aidat beyiyelerinderı dan aşağı olan istihkak muhtelif B * 1Bakıhırh~öy hükUınetAtabibiB' Saim dam Raşe! Bamatal ve Fani Bama- Rusçuklu Hakkı Ka9ıob, eski yaralara en iyi talip çıkmış olup bu kere en çok 

Y
e J d ı ey e s ıye mem· ' sun • ve-buhran vergisi katiyyen kesi1emez. r er en parça parça a ınıyorsa kalet eınrihe almr.• ,;dır. tal aleyhlerine ikame cy,lediği fes- I deva DERMOZ merhemidir. arttıranın üstünde bırakdacaktır. 

1 - Bedel, Kanundaki bedelden yalnız birisinin 30 lirası vergiye ta- \ h" · k da d d Beyoğlu, İstiklal caddesi 
maksat yalnız ücret mahiyetinde o- bi değ>ldir. Her bir kısım için ayrı * lstaobul ~erkez. Olhbiye mem~r ı ~ır et vasın .a~ ol~yi olbap- ' Büyük Parmak kapu, Afrika Arttırmaya iştirak için yüzde 7 te-
1aıı bedellerdir. Mesela nakit be<iel- ayrı 30 lira matrahtan tenzil olun- larındanŞemsı, Bedn, Adnan, Emın, takı arzuhal suretınm mıiddaaleyh- 'ı hanına bitişik Apartrman minat akçai alınır. Müterakim ver-
leri, ticari bir teşebbüsün tabii ne- ma,. Muhtelif istihkakların beheri Sami Beyler Anadolunun muhtelif terci.en Fani Barnatal efen.dinin i- İstanbul mahkcmei asliye birinci giler ile belediye resimleri vakıf 

d Ot li ~-- . vdii'ıar·.yetlerine n~klen tayin edilmiıler kametg•Lının -çhuıı·.-~ı· '----bı"e ; No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. . . . H kla ticesı ol uğundan vergiye tabidir. uz· ra""'u aşagı ve mecmuu 30 li- '"' ~~ ,_ ......, • Saat: l4--lS. ticaret dairesinden: M. Mayer kom icaresi müştenye aıttır . a rı 
J - Ayin: Müstahdeme maledi- rayi aşar ise 30 liralık tenzi1ilt ye- ·····--·--··•• .. ••••••• .. ••••••·--· .. -··-··- H. U. M. K. nun 141 ıncı maddesi pani tarafında.o Selfuıik bankasına tapo sicillerile ısabit olmayan ipo· 

kıı ayınd.ir. Binaenaleyh bir hade- kunu üzerinden hesap olunur. hükmüne tevfikan 25 gun·· -ehil ile ı ~•••••••••••••.; ki' ı --'-'ı.I ·ı d· - ı·kad 
.L. . • k ld k 10 - Bo-~r-'--da (1) 'ctı"hdan°1 Aaker~ı Tebl·ıaat ... rehnedilüp mahkemece k t te 

1 
a a ......... ar ı e ıger a a ar-

mc.,..1 ışten çı arı ığı va it geri .... ......, ~· .,, ., 0 li . karar 1,::-••••••••••••m!! açı ar tr-• ıb · . b d 
1
• • .bi edilenlerin isimleri, (2) a'---•~- ol- ı .... nen teh ğıne verildiğin- il !arın ve irtifak hakkı aahiplerinin auııan c ısenın e e ı vergıye ta · Al..1..1.Cl.&W 1 ma e sattlmasma karar verilmiş 

olamaz. dukları mebaliğin miktarı, ayniyat Eminönü Askerlik Şubesinden: den keyfiyet müddaaaleyhi müınai- Reveyonlarmız için 1 0 k d bu haklarını hu11W1ik faiz ve mesa-
K _ ikramiye: İluamiye!t:r hak- varsa veya ecnebi para ile tediye Piyade, leva:ı:mı, sanayi harbiye aı leyhin maliimu olmak ve müd<ieti 

0 
an ve rta öy e askeri inzibat rife dair olan iddealarmı ilan ta-

kmda"i hüküm geniştir. Bütün ilı.ra icra ediliyorsa bunlar tevkif edilen nıflarma tefrik edilmiş ve elinde or- kanuniyesi zarfında cevap verilmek G.H. MUMM CORDON karakolu civarında Seliinik Banka- rihinden iti.ba.-en 20 gün içi.nde ev-
. -'- · Ldi H ·k · ver<ri mı"ktar ı • ~ - - t ta ehliyetname bulunan kısa blzmey T ınıyco,,re şamı r. atta ı ramıye .,;- mm ma ~anwgına es- ıizere ilanen tebliğ olunur. VER sı ardiyesi olan Fatma Hanım de- rakı müsbitelerile bitdirmeleri la-

v~ fJt eden p..hsın veresesine veril- lim edileceği gün .rayicine naz,nn liler kamilen; suvari, topçu, ölçme, 
digi • .:ıkit bile vergi tevkif olunUT. kıymetlendirikrek veya Türk para- istibkim, muhabere, hava, nakliye, ŞAMPANYASI posunda mevcut 587 balya<!& tah- zımdır. Aksi takdiroe hakları tapo 
Tayyace Cemiyeti ikramiyeleri, hu- sına tahvil olunarak gösterilir. Bu demiryol sınıflanna tefrik edilmi§ J 1 minen 9200 ki.lo birden beşe kadar sicitlerile sabit olmayanlar satış 
sus• ~aziyeti dolayisile, vergiye ta bondrolar damğa bedeline tabi de- ve ellerinde orta ehliyetname bulu- İHTİRA ILANI bedelinin pay.laşmasınd;uı harıç ka-"'ld" nan 322 e 323 (dahil) do,.__, __ .__ müsteına fiat: Şi•esi 9,25 T. li- mamul gum·· Ü• Hacı köy malı Tü-
bi <>.lan ikramiyelerden ma.dut de- gı ır. v ,...,..,....,. " Hakiki Şark halıları iınal edi-

1
• Y ' !ırlar. Alakadarların ic:ra ve iflas 

· ıd V . • • b ve bu doğumlularla muameleye tabi rası İstek bitmeden t-edarikte is- tünle taşova tongasi 31-12-931 pcr-ı:ı ır. ergının nıs eti bulunan (316 ila 321) kısa hizmetli Iebilmek üzre makine •ıe tezgah- kanununun 119 zuncu maddesi hük-
J - Şirketlerin meclisi idaresin- ll 1 'hk ki ka da el ( tı·cal edı'nı'z. Toptan satış ı·çı'n •embe gu··nu·· e••t 10 30 •- maballı'n k k 1 · 

de bu:ıuııanlara verilen temeetüden - stı a ara nun yazılı endilerin sevkedilmek üzere 2/ larında tekemmülat " hakkında ' - • "" müne göre tevfi i hare et etme en 
makw• hisııedar sifatile aldıkları nisbetler kazanç vel'gisi çıktıktan K . Sani/ 932) tarihinde öğleden ev- istilıaal olunan 25 K. Sani 1925 ta.- 1 hususi ierait. Eski L!oyd Han de satılacağından almak isteyenle- ve daha fazla mali'ıınat almak isti-

sonra tatbik olunur. Nisbetlerin tat vel şubeye müracaatları. · da' temcMüata münbasir olmayip mec- ============================~=====! rih ve 280 numaralı ihtira be:ratı No. 7 Tel. B. O. 1837. rin depoda bulunacak mahkeme he- venlcrin 31-1479 d°'"ye No. sıle · 
lısi idaredeki sıfatları dolayisile ni K ki 

1 
d k d bu defa mevkii fiile konmak üzre ! ~•••••••••••••-= yetine müracaatları ilan olunur. 1 remize müracaatleri ilan olunur . 

.ı;amnameleri mucibince aldıkları • ı 
hi!l9Ci temettüe de !!'IDlildir. ır a re ın e a ın ar ahere devrüferağ veya icar edile- j 

4- Hizmet mukabili verilecek ceğinden talip olanların Galatada ' 

Resmi İlanlar Türk Lt. Şirketi taa1i.oat ve ihbariycicr ver~ ti- ı 1 ı ~ Çinili Rıhtım Hanında Robert Fer
bid.ir. Tazminat, mahrum kalınan nası ça ışıyor ar.(' riye müracaatları ilan olunur. 
bir hakkın telafisi için vaki tediye 
demektir. İhbariye de bir hakkın iz Gebze Sulh Hukuk mahkemeein

den: 18-12-931 'tarihinde Gebrenin 
Tuzla karyesinde füceten vefat e
den 31 c.i topcu alayı marangoz başı 
sı Riza ef.nin .sağır çocukları Refi
ka, aliyye ve Hayriye ltanımlarm [ 
amcaları İstanbulda Beşiktaşta Ci
hannüma maha11esinde Bostancıhap 
60kağuııda 2 N o.Ju hanede Tücar- ; 
dan Niyazi bey vasi tayin edilmiş i 
olmakla kanunu medeninin 371 1 
inci maddesi mucibince keyfiyet 

ilin olunur . 

harı için yapılan hizmetin kar,ılı- K" • ki d 1 k d 
ğıdır. ımsesız çocu ara ve u a ın-

5> _._ (a) ~st::::: kanunu mu lara nasıl yardım ediliyor? 
ciw.ı....: t.aL•i• olWlilrl tekaüt, dul ve 
} .tını maaşları. (b) liaı:ıp möL!ülleı-i 
n< d.:vkt bütçesin.ck\l ~pılan tedi
y.ıt (tıerfi.lı zamları v.e ikramiyeler 
v~ tutün beyiyeleri muafiyete ıda
hil bir devlet bütçeaindc.n maada 
bütçe! den yapılan tediyat muafi
y.tteu hariç). (c) Miktarı neye ba
lı;; oı...csa olsun hidematı vataniye 
tertibinden verilen maaşlar. 

. ( d) Otuz liradan aşagı olan maa§, 
ı.. .:rıet ı ycvmıycl -r muaftır. 

lJ•ı,"W" "1arnlar ise yapılan tediyat 
?~u z tıradan aşagı <>laa bile vergiye 
labıı.iıc 

(ej Zirai i~lerde çalışan işçiler 
ve • rçberin istihkakı muaftıc, Zi
ra -.. ti t ehassılaıının mesaisi fikri 
o! g'll ~ & n istihkakları mu.af de
ı;ıl .r. ( t ) Bir yerde merbut olarak 
çalı~ serbest i~çiterin Jstihkakla
n mua tır. 1'°"kat bir yerde merbut 
o ı.d ul:tarı takdirde 2 ind maddenin 
ücre~ hakkındaki (c) fıkrası mü
cı :ıcc vergiye tabi oltırlar. (g) 
Harcir;ıh ve harcirah yevmiyeleri 
i . • er ;Jevlet ve müessesat bütçesin
d en , ul't r eşhası hakikiye ve hük
mıyc Lutçel._ r i'l1uen verilsin muaf
tır Y..era!ık 1931 takvim senesinde 
mcvool mesken bedelleri muaf olu.p 
ye ıudeıı ihdas oıunan mesken be
deller; muaf değildiı·. (h) kanun ve 

Kırklareli kadın yardımı cemiye
ydbaş"ında haradaki Ziyagökalp 

mektebinde kimsesiz ...., fakir çocuk
lar menfaatine bir balo tertip etmek 
Üzere hazrrlıklara başlamı~tır. Cemi
yet şimdiye kadar ilk ve orta tahsil
de bulunan 150 kadar talebenin el
bise ve kitap ihtiyacını temin etmiş

tir. 

Bundan başka kimsesiz öksüz kız 
!arla dul kadınlara da yardıma baş-

lanmıı, meccanen doktor -re ilaç te
min olunmuıtur. 

Cemiyet sokakbınla sefalet için
de çocuk bırakmamağa çalıımakta
dır. Vali Mustafa Arif B. bu hayırlı 
te§ekküle muzaheret ederek cemiye
tin içtimalan için konağmda bir a
lon tahsis etmiıtir. Cemiyet idare 
heyeti, azalarını tqkil eden hanını
liıırm hazırladıkları el i§lerile baloda 
bir piyango da yapılacaktır. Bu mü
naı~tli! CCl!'jyetin idare heyetinin 
bir resimini dercediyoru,,:. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada hergün öğ

leden sonra saat (2,30 dan Se) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı hususi daire

sinde dahili hastalıklan mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

İstanbul 22398. Sıra numara

sını beklememek isteyenler, 

kabineye müracaatla veya te

lefonla randevu almalıdırlar. 

Türkiyede her lisanda intişar eden bütün 
daireler gazeteler için bilumum resmi 

Hanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu lst. 753 

• s- t f ~ : . • •• • • 

Tasarruf bir başlangıç olsun: haftası • • 
sızın 

• • 
1çın 

Siz de Bir Kumbara Alınız ... 
""J .:f ,• • • ... ,, .... ~ "•,... ~--···~ .. -- . • •• • .:-1 .~r• ..'I.,. · ...... -
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ELEKTRİKLi 

Ekmek Kızartma aleti 
işte faideli ve ucuz bir hediye 
Bedelini 6 ayda ödersiniz. 

• 
nın 

Beyoğlu, Beyazıt, Kaclıköy, Ö•küdar 
Büyilkada maiazalarmda satılır. 

ve 

Istanbul Ziraat mektebi 
Müdiriyetinden: 

İstanbul Ziraat mektebi için mübayaa edilecek bir kıt'a 
otobüs 12 Ka. Sani 932 tarihinde ihale edilmdt üzere lkaıpah 
zarf usulile mevkii münakasaya konulduğundan taliplerin şart
namesini görmek ve izahat almak üzere Galatasaray Lj.seeinde 
kain Liseler Muhasibi mes'ullüğüne müracaatları. (4565) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

'---------------------------------------------Haydarpaşa gar büfesi ile baıhçe ve müştemilatı ve Liman 
rıhtnndaki 26 mımaralı bara:ka dahil olduğu hakk bir sene müıd 
detle yeni.den ve aleni müzayede ile kirala.nacaktır. Talip olan
ların 30-12-931 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 15 te Hay
darpaşa İşletme Müfettişliğinde hazır bulunmaları lazınıdır. 
Taliplerin Haydarpaşa gar Müdüriyetinden alacalk1an şartna
melere 15 kuruşlUk pul yapıştırarak imzalariyLe müzayedeye 
iŞtirak etmek üzere 500 lira teminat akçesile yeV!Illi mezkfirda 
hazır bulunmaları ilan olunur. (4564) 

Marangozluk işleri 
Edirne Erkek Muallim Mektebi Müdürlüğünden 

Mektebimiz için yaptırılacak ve tahmin edilen yekil.n fiatı 
"3760" liradan ibıwet marangozluk işi: 

Atelye masalan ve muhtelif eşya 20 Kanunuevvel 931 tari- · 
hiru:ien itibaren yirmi gün müddetle aleni usul ile münakasaya 
konulmuştur. İhalesi 9 Kanunusam 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 15 te Edirne Hükfunet dairesinde müteşcık
kil komisyon huzurunda yapıla~ktır. Taliplerin .resimleri ve 
şartnamesini görmek üzere her- gün Mektep Müdürlüğüne ve 
müzayedeye iştirak için yüzde yedi buçuk nisbetinde teminat 
mektupları ve Ticaret odasına ka:bul ohmduklarına dair ves~ka
lan ile m ezkur günde komisyona müracaatları. (4492). 

1 lstanbul Be~ediyesi ilanları 1 
Ke§ İf bedeli 3029 lira 70 kuruş olan Rami köyünde inşa 

olunacak yangın havuzu 31-12-931 perşembe günü ihale edil
mek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Teminat ak
çesi 227 liradır. 

* Keşif bedeli 1300 lira Güfüane parkı demir kaıpılanrun 
tamiri 31-12-931 Perşembe günü ihale edilmek üzere kaıpah 

zarfla münakasaya korunuştur. Teminat akçesi 97 lira 50 kuruş
tur. Teminat akçeleri nakden kabul edilmez. Ya Belediyeden 
irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacaık makbuz ve yahut 
hükiımetce muteber tanınmış bankalardan getirilecek teminat 
mektubu ile olur. Talipler şartname almak ve keşif evırakını 

görmek üzere heır gün Levazım müdürlüğüne müracaat etme
lidir. Münakasaya girecekler bu şekilde teminat makbuz veya 
mektubu ile şartnamenin pullu bir nüshasınr ve fen, Ticaret vıe
sikalanm teklif mektubu içerisine ıkoyarak ihale günü saat on 
beşe kadar Daimi encümenine vermelidirler •• (4356) 

İstanbul Belediyesi Riyasetinden: Belediye zabıtası tali
matnamesinin membasuları faslındaki 452 inci maddesine aşa
ğıdaki fıkra tezyil edilmiştir.Alakadaranın malfunu olmak üze
re ilanı keyfiyet olu:nur.(Gereık:Yakacıkta gerek sair mahallerde 
muhtelif membalardan neban eden ve satılmak üzere İstanbul 

• belediyesi hududu dahiline getirilen içilecek memba sulannın 
kapları üzerine vazolunacak etrketlerle ağızlarına \konacak mü
hürlere sadece meınbam bulunduğu mevkiin ismi yaz11maıkla 
iktifa olunmayip ayni zamanda alındığı memba veya çeşmele
rin isimlerinin de ilavısi ve mesela (Yakacrk - Ayazma suyu) 
ve (Yakacık - Konı suıyu) ve (Yakacık - Çarşı suyu) şeklinde 
yazılacaktır. Kapları bu tarzda etiket ve mühürii havi olmıyan 
bu suların satılması yasaktır.) (4622) 

Keşif bedeli 2169 lira 20 kuruş olan Yıldızda kain Hakimi
yeti Milliye Şehir yatı mektebi tamiri 18-1-932 pazartesi günü 
ihale edilmek üzere kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Te
minat akçesi 163 liradır. Teminat akçesi nakden kabul edilmez.

1

, 

Ya Belediyeden irsaliye alınarak bankaya yatırılıp alınacak 
makbuz veyahut hükumetçe müteber tanınmış bankalardan 

Yılbaşında 
AGIZ TADI iLE 
içki içmek 
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LIKÖRLERL2 
ŞARAPLAR 

litrelik siıesi 350, 300, 225 ve 125 Kr. 
... •• ,, ,, 200, 175, 125, ve 75 Kr. 

Muhtelif tiplerde kırmızı 50 Kr 
ve beyaz 700 gr. şiıe•i • 

Toptan alanlara ayrıca iskonto yapıllr, 

Sablık Nısıf Ev: 
Adalar Malmüdürlüğünden: 
No. 43 fsmetpaşa caddesi Heybeliada. 
Zemin kah: 1 methal, 1 oda, 1 taılık, 1 mut-

bak, 1 kömürlük. Birinci kat: 1 sofa, 3 oda, 
1 hela, 1 mutbak. ikinci kat: 1 sofa, 4 oda, 
1 kiler, 1 heli. 

1 3 üncü Kolordu ilanlar• 1 ----
münakasaya iştirak edecekle
rin de vaktı muayyeninde te
minat ve teklifnamelerile ıkcr 

misyonumuza müracaatları. 
(658) (4516) 

"'** 
K. O. ve Muhabere Alayi

le Haııp Akademisi için ot ih
tiyacı ıkapalr zarfla münaikasa
ya konmuştur. İhalesi 13-1-
932 tarihinde Çarşamba günü 1 

saat 15 te Komisyonumuzda i 
yapılacaktır. Taliplerin şart
nameleırini almaik üzere her 
gün ve münakasaya iştirak e
decclklerin de vakti muayye- ı 

ninde teminat vıe teklifnamele 

SADIK ZADl:. 
Biraderler vapurları 

Karadeniz Postası 

1 DUML~PlNi 
.. t1 H ,1nMnir' 

günü akşam saat 17 d 
Sirkeci Rrhtnnından h 
reketle (Zonguldak, 1 
nebolu, Ayancık, Sam 
sun, Ordu, GireS<>n, Trabzo 
ve Rize) ye azimet ve ayn 
i!fkelelerle Görele ve Ünye 
ye uğrayarak avdet edecek 
tir. Fazla tafsilat için Sirke 
ci Meymenet hanı altmd 
acenteliğıine müracaat. Tel 
22134. 

Laater Silberman ve Şii 
DOYÇE Levant Liny 

Hamburg, Brem, Anvers, İ 
bul ve Bahritıiyah araunda az· 

ve aV<let muntazam .p<>staları 

Hamburg, Brem, Stıe1ıin, Anvcr 
ve R~Mamdan limanımıza muv 

aalatı beklenen vapurlar 
ANGORA vapuru 3 K. sani 

doğru. 

ERPEL vapuru 8 K. saniye do 
ru. 
THESSALİA vapunı 8 K. san 

ye dofnı. 
Burga2, Vama, Köstence, Kala6 v 
lbrail içjn .limanımızdan hareket 

edecek vapurlar 

ANGORA vapuru 3-5 k.sani 
tahmil de 

THESSALİA vapuru 8-10 k.sa 
nide talımilde. 

Yakında Hamburg, B~m. Anver 
ve Roterdam limanları için ha

.reket edecek vap.urlar. 

ALİMNİA vapuru 8-9 k. sanid 
tahmil de. 

DERİNDGE vapuru 3-11 K. sa 
nide tahmj.Jde . 

ERPEL vapuru 8-12 k. sanidc 
tahmil de. 
CHİOS vapuru 15-18 K. san ide 

tahmilde . 
Fazla tabilat için Galatada Ova

kimyan hanmda Laster Silbe.rmann 
ve Şürekası vapur accntaJığrna mü
racaat. Telefon: Beyoğlu 641-674. 

SEYRlSEF AlN 

Merkez acenta: Galata Köp.rü 
başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
Mühü•darzade han 2. 3740. 

TRABZON POST ASI 
(ANKARA) 31 Kanunev

vel Perşembe 17 de. 

MERSİN POST ASI 
(KONYA) 1 Kanunsani 

Cuma 10 da Galata Rıhtı
mından /kalkarlar. 

Bahçesinde ayrıca: 1 çamaşırlık, 1 oda, 1 
hala, büyük ıarnıç, kuyu bahçesi taş döıelidir. 
Cephesi ıimale nazır ve ahşap olarak inşa 
edilmiş olup mükemmel, bir vaziyettedir. Tah
min edilen kıymeti iki sene ve iki taksitte ve
rilmek şartilı 2562 lira 50 kuruştur. Birinci 
taksidi ihaleyi müteakip alınacakhr. Sah'} mu· 
amelesi 14-1-932 perşembe günü saat 12,30da 
Adalar malmüdürlüğünde pazarlık ıuretile 

Dolmabahçe hayvan hasta
nesinde müteşclkkil hayvan sa 
tın alma !komisyonu tarafın

dan pazar - salı - perşembe 

günleri saat 9 dan itibaren 
müsait füı.tla yerli binek vıe 

nakliye koşum hayvanı müba
yaasma !başlanmıştır. Satın a -
lmacak obi.neklerin S ile 8 ya
şında ve asgari 1;43 irtifamda 
ve nakliye koşumların keza 5 
ila 8 yaşında ve as.gari 1,37 ir
tifamda olmaları ve ihayvanla
rın bilcümle ıhastalrklardan ve 
kusurlardan ari bulunmaları 

lazımdır. Diğer fazla malfunat 

komisy-0na müracaatla öğreni
lebilir. rile okmisyo.nuınuza müracaat ı .. ~ lJ 1 K K A T -49-

ları. <659
) <4517> : Ademi iktidara müzayedesi icra olunacakbr. (4490) 

Akyazı Kereste Fabrikaıı Müdürlüğünden: 
As'.keri fabrikaları Umum Müdürlüğüne meı'butAkyazı ıkeres

te fabrikası ihtiyacı için 100 m.mik'abı ıhlamur kalası miibayaa 
edileceğinden 13 - ı. Kan. 931 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle aleni münakasaya vazedilmiştir. Taliplerin 7o 5,5 
pey akçeleri olan 270 lirayı müstashaben yevmi ihale olan 4 
2. Kan. 932 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 te Adapa
zarı Maliye dairesinde müteşekkil doomisyonu mahsusa. Şart
nameyi görmek ve fazla tafsilat almak arzu edenlerin Adapa
zarı Belediye dairesile Akyazıda Kereste fabrikası müdiriyeti
ne müracaatları ilan olunur. ( 4450) 

t> Istanbul ithalat gümrüğü 
Müdüriyetinden: 

İstanbul İthalat gümrüğü iki No. ambar tarasalarının ol
baptaki ıkeşifnamesi mucibince tamir ettirileceıktir. Talip olan
ların 13 Kanun\16ani 932 tarihine müsadif çarşamba günü saat 
on dörtte mezkur gümı:ük müdiriyetinde müteşekkil !komi
syona müracaatları. (4571) 

BÜYÜK TAYYARE PİYANGOSU 
11. ci tertip 6. cı keşide 

11 Kanunusani 1932 dedir. 
BOyOk ikramiye 

200.000 Lira~w. 
Ayrıca: 50.000, 40.000, 25.000, 

Bu şeraitte satılık hayvanı 

olanların me2lkiir günlerde ıhay 

vanlarile birlikte Dolmabahçe 

••• 1 

K. O. ve ı inci Fırkanın bul 1 GLANDOKRA TiN 
gur ihtiyacı üçe ayrılmalı: ve 

hayvan hastahanesine 

racaatları. (616) 

*** 

mü-

(4179) 

K. O. nakliye ve istihkam 

ayrr aıyrı şartnamelerde olmak 1 

üzere aleni münakasa ile satın 1 

alınacaktır. İhalesi 6 - 2 inci 

Kanun 932 tarih çarşamba gü-

taburlarile beşinci alay için ot nü saat 15 te 'komisyonumuz

ihtiyacı kapalı zarfla münaka- da yapılacaktır. Taliplerin 

saya konmuştur. İhalesi 13/ 1/ şartnamelerini almak üzere 

932 tarrk Çarşamba günü saat her gün ve münakasasına işti-

15'5 da Komisyonumuzda ya- raok ıedeceıklerin de vakti muay 

pılacaktır. Taliplerin şartname yeninde komisyonumuza mü

lerini almak üzere her gün ve racaatlarr. (645) (4437) 

lt:t:ihaclI 1\'1.illI 
TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hamnda 

Acentası bulunmayan şehirlerde a<:ecıta aranmaktadır. 

Tel: Beıyoğlu : 4887 

Meşhur Professör Brovn Se
quart ve Steinach'in mühim keş

fidir. Tesiri kat'i ve seridir. 
Her eczanede bulunur. Toıptan 

satış yeri ZAMAN ecza depo&u
dur. İstanbul, Bahçekapı tram
vay caddesi No. 37 ve Eskitehir
de Yusuf Kenan Beyin Merkez 
eczanesi. Kutusu 200 kuruştur. 

Pangaltıda Elma dağ caddesin.de 

200 metro mürabbamdıı bir 

MAHAL SATILIKTIR. 

Beyoğlu 1911 numeroya telefon 
cdilme&i veya Gala111 353 poata 

kutueu ~ yazılması. 
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Y aneın Hayat Nakliye Kaza Otomobil --
MAMA r Dr. Hakkı Şinaai 

IYavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 
A.NA.r>C>LlJ 

"'" .. SİGORTA ŞİRKETİ Dr. A. KUTiEL 
getirilecek teminat mektubu ile olur. Bu şekilde teminat mak- 15.000, 10.000 lirahk ikramiyeler Ye 
buz veya mektubunu Ticaret ve Fen vesikasını ve şartnamenin 1 100 000 Lirahk bir mükafat vardır. 
pullu bir nushasını tekli f mektubu içerisine koyarak ihale günü ı~ ' 

Tefkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıdır 
ADRES: 1 Telefon: 1 Telgraf : 
4 üncü Vakıf Han 20531 İmtiyaz 

c;.Jt ve zührevi hastalıklar mü· 
tehassısı . Karaköy, büyük mahalle 
bici yanı'1da 34. 

~t .:.-n bC'~e !<~dar Daimi Encümene verilmelidir. ( 4620) '111'1_~-!!!!-!~!!!!! MiLLiYET MATBAA.<;:/ 


