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lel miinuebetlerin bıuuaiyeti, AYnl• 
k devletlerinin iki :ıriimreye aynlmıt 
olınumda idi: ittifakı mibellee ..,. iti
lafı miiMll• dft'letlerile bu bii;J1lk 
de.Jetler etrafında toplanan peyik• 
lor •••. Bir taraftan muh&Nbe davam 
ederken, diğer tara/tan harbin aebep. 
lerini arattıran devlet adamları. bu· 
ıııın büyük mikyaata ATI"Upanm iki 
•ümreye aynlmıt olmaamdan ileri sel 
diği kanaatine varmıılardı. Bunun l· 
çindir ki aulh yapılırken, beynelmi· 
lel münaaebetleri, bir defa daha eeki 
blüvazene aiıtemine avdete imkin 
LrnJonayacak bir .,... .. dtinat ettir
lllek iatenilmiıti. Milletler Cemiyeti· 
ilin kurulu,undaki makaat budur. 

Ancak aradan seçen on dört aene 

töstenıaiftir ki beynelmilel --
betlerin yeni bir nizama rapb yolun· 
daki teıebbüa müabet bir netice ver• 
ınemiıtir. Siyasi cereyanların aldığı ia 
!ikamet devletleri eakiai aibi zümrele
r.., ayırmaktadır. Gerçi eıkiai 
g;hi bu zümreler araamda İm· 
•alanmıt bir takım itilafname· 
ler ve ittifaklar yoktur. Fa
kat herhangi beynelmilel meıele kar· 
§uında devletler derhal zümrelere ay 
l"llmaktadır. Ve bu ayrılıtı aon Hirten 
berg ailah kaçakçılığı hadiıeıi de te· 
harüz ettirmektedir. 

St. Germain muahedeainin 134 ün
cü maddeıi, Avuıturyaya ailah itha· 
lini, Avuaturyadan ailih ihracım ve 
A.vuaturyada ıilah imalini menebnek· 
ledir. Bu memnuiyete rağmen birkaç 
hafta evvel, Hirtenbers kaaabaamdA 
bir fabrikada bir mikdar ailah kqfe
dilmqtir. Silahlann harpten evvelki 
A.vuaturya mamulatından olup ltal
Yanlarm eline geçtiği, ltjlyadan ta• 
lllir ve ıalah edilmek •e Macariatana 
ıönderilmek üzere, "Demir eıya" 
lllarkalı · ambalajlar içinde Hirten· 
berg'de bir fabrikaya sönderildiği an 
l&fılnuttır. Bunun üzerine derhal me
aele ile en yakından alakadar olan 
küçük itilaf devletleri harekete gel
tniıler ve Avuaturyayı Milletler Ce
ıniyeline tikayet ebneğe karar yennİf 
lerdir. Cene...rede ailahlan azalbna 
konferanu toplandığı bir aırada Mil
letler Cemiyeti Meclisinin bu ai
la.b kaçakçılığı ile meıırul ol
tna11 ayırm olacağmdan lngil
tere ve Fransa Avuıturya nezdin .. 
de tetebbüaatta bulunarak meaele;ri 
küçük itilafm arzusuna uygun b ir fe· 
kilde hall tmeyi Üzerlerine almıılar· 
dır. Bundan aonra lngiltere ve Fran• 
aa, Avusturyaya notadan ziyade ülti
matoma benzeyen bir tahrirat gönde
rerek ıilahlan derhal iade ebneoinİ 
ve iade edildiğinin taadik eclilm4 bir 
IDa:tbataaını da bu deTletlen SÖnder• 
tneaini talep ebniılerdir. lngiltere Ye 
Franaanm meıeleye bu tekilde müda
haleleri ihtilafı teakin edeceii yerde 
o.levlendirmiıtir. Çünkü bir taraftan 
Avusturya, ltalya, Almanya, Macaria 
lan, diğer taraftan da Franaa ve kü
çiik itilaf memleketleri sazeteleri iki 
haftadır biribiri aleylılne atet püakü
l'Üyor. Bilhaua ltalya saleyan halin· 
dedir. Avuaturya, Franaız ve lnsili:a 
tıotaama verdiği cevapla alllhlan ltal 
Yaya iadeye hazır oldujunu, ancak 
bunu !abat için bir m.azbata söaterme 
ie Jazum sörmediğini bildirmektedir. 
Filhakika beynelmilel mllnaaebetle
rin tarihinde bir devletin diler dev
letten taadik edilmiş mazbata latedi

ği söriilmemiftir. 

Diğer taraftan lriiçilk ltlllf de•let• 
leri, Ceneyredeki dalmt k1b1ıi umumi 
likleri vaaıtaıile netrettikleri bir teb· 
liğde, Avuıturyayı Milletler Cemiye
tine ıikayet ebnek bere iken, lngil
lere •e Pranaanm müdahale ettiğini, 
bu müdahalenin neticealni beldeclikle 
tini n lngiltere ve Fnnaenm teıeh· 
hüaleri milabet bir neticeye 
lllüncer olmazaa ihtilafı Millet· 
ler Cemiyetine akaettireceklerini 
bildirmektedirler. Hülaaa bir 
lı:aç sandık eaki aillh yüzünden Av· 
"1pa devletleri iki a1imreye aynlmıı
lardır. Ve bu eynlq ikide bir çıkan 
her beynelmilel ihtilafta tebarüz et
llıektedir. Franaa ve küçük itillf dev
letlerine karp muanz vaziyette bulu. 
ilan devletler araımda bir anlatma 
•ar mıdır?. Filhakika çok defalar f. 
lalya ile Macariatan araamda bir itti. 
fo.lr.tan, Almanyanm ftalya ile anlaı
bimdan bahaedilınittir. Ancak harp. 
len evvelki beynelmilel münaaebetle
riıı tarihi göıtermiıtir ki, herhangi bir 
hııhranlı vaziyette devletlerin hare
ketlerini tayin eden mukaveleler ve 
lllııabedeler değil, o dakikadaki men· 
taat ve ıiyaaet birlikleridir. ltalya İt· 
~falr.ı müaellesin bir uzvu olduğu hal
." harpte muanz zümreye iltihak et· 
~· Binaenaleyh ıiyaaet birliği imza· 
"""1t muahededen daha aağlam te
'-ııüt temin eden bir amildir. Son za
~O.nlarda çı~an beyne~el ~tilaflar 
~İr da .~~gı de~let~e':1" aıyaaetleri 
~ leıtıgı ve banırılerırun hangilerin
~ en ayrıldığı biç tereddüde mahal 

tı:.lttuyacak bir vuzuh ile anlatılmıt· 

Ahmet ŞOKRO 

--~~-----

Almanya Dehşetli Bir Suikasta Uğradı! . 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... -~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Bütün Devlet binalan yakılac , köprüler berhava edilecek 
katliam yapılacak, istler idareyi ele alac&klardı 

, • .. . .. I 

Alman meclisi binası 20 yer en sokulan 1ıuıııwııuıııııı:ııııııııı111eı.,,uıtU,w11•M&ııu111• ıuuııuı -, 

kundaklarla tutuşturuldu· ve yakıldı ~ Y enı kontenjan karar- ! 
Bütün Almangada 

meb'us ve 
idarei ürfige ilan, komünist 
reisleri tevkif edildi 

· ~= -==_ namesi neşredildi i 
M .. h. hk"' 1 

_ u ım a amı muhtevi karar_ ~ 

Suikast merkezi keşfedildi. Bitler vaziyete hakim 
BERLIN, 28 (Milliyet) - Alman 

6 

Millet Meclisi bina11 komünistler ta
rafından yakılmııbr. Bütün Almanya 
heyecan içindedir, Bir ihtilalin önü
ne seçmek için hükfunet tetbir almak 
tadır. Polia tahkikatına göre Millet 
Mecliai binaoırun yakılmaaı için terti
bat Komüniat fırkaaı merkezi olan 
Kari Liebncbt binaaırun yeraltı mah· 
zenlerinde hazrrlanmııtır. Bu ıuikaat 
ile birçok adamlar, udınlar ve hatta 
çocuklar alakadardır. Suikastçılar 
Millet Meclisi binaama Hitler fırkau 
mensuplan kıyafetinde gİrmİ§lerdir. 
Meclia binaaının yakılması bütün Al· 

Reichtag'm tamamlle ,...nan müzakerat 6'1lona •• 

manyada bir tedbiı hareketinin için idama kadar ağır cezalar tayin 
baılangıcı idi. Komilniat fırkau mer• edilmektedir. 
kezinde alınan tertibata &'Öre, bütün 
reami binalar yakılacak, köpriiler ber Berlinden telefonla •• 
hava edilecek, fimendifer iıtaayonla- BERLIN, 28. A. A. - Volf ajan11 
n yıkılacakb. Hükfunet erkam ve tarahndan telefonla bildirilmiıtir: 
yükaek memurlar katledilecekti •. Rei Berlinde teıebbüı edilen komuniat ih 
aicümhur Hindenboıırg nqrettiği bir tilaJile ait hazırlıklar baklanda yapılan 
beyanname ile Almanyada idarei ür- tahkikatın neticeleri ihtilaJ çıkarmak sa 

Bugün Almany~,... hıiklm olanlar, fiye ilan ebnittir. 6 maddeden ibaret yeaine Yarmak için türlü vaarta ..., çar&-
Hu1fenberg, Hıtler, Von Papen.. olan bu beyannamede muhtelif ıuçlar (Devamı 5 inci ııahifede) 
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Meclis bugün açılıyor ,. 
intihap dairelerinde bulunan meb. 
usların ekserisi Ankaraya döndüler 

DllU nıımıııumamu il 

Türk parası 
Yarın yeni bir karar

name neıredilecek 

'I= name 9 maddeden mjirekkeptir ~ 
ANKARA, 28 (Milliyet) - srzın memlekete aerbeatçe ithal E 

=: Yarınki (bugünkü) resmi ga- olunur. =: 
~ zetede netredilecek olan karar· 3 - Bu kararnameye ba ·ı F5 
- • b•Jd" • J g I -=: nameyı aynen ı ırıyorum: iateainde yazılı efyanın nisa S 
5 Madde 1.-1933 senesi niaan, mayıa, haziran, temmuz, ağu~: -
;;;;;;: mayıs,. hazıran, temmuz ağustos toı ve eylı11 ayları zarfında itha. = 
e v_e ey}~I aylarına ait kontenjan lat kıymetleri mecmuu bir bu- = 
§ lıstesı ıabu kararnameye bağlan çuk milyon lira olmak üzere = 
= mıfbr. Sıhhat V k~' t• · ·· d ·ı = = e cue ımn musaa eaı e = 
5 2 - 13497 numaralı kararna- kontenjan harici olarak memle-
§i! ~~ye bağlı ~ ve D listeleri birlet kete ithaline mezuniyet veril- = 
= tırılerek yemden yapılan A liste mİftİr. =: 
~ si bu kararnameye bağlanmıttır. Sıhhat Vekaleti ithalinde 5 
;ı; Bu .A listeıi?de yazılı efya kon- ruret gördüğü ilaçları, ilaçİ:;. = tenJan kaydıle mukayyet olmak (Devamı 4 üncü ıahilede) := 
~tııııııııııı ıııııııııııııııııııııııı ı ııııı ııı ııııııı 111J1ınUH111111ıww1www•••ıııılffi 

Bir müfettiş geldi 

ANKARA., 28 (Telefonla) - Bu 
güne kadar Türlt para.uım kıymetini 
k!'rum~k malt.adile tmmm edilip i
lan edılen kararnamelerden mer'i ka
lan hükümleri d• hükıim•t tatbikah 
teahil makaadil• yeni bir karamanı• 
dahilinde toplamJfhr. Ba kararna
m• 2 Mart paıembe tarilıli Rumi Ga 
:zete ile n<Jfrolunacakhr. M 1Wault bir 
membadan aldr.iım haberlere 11öre ba 
kararname ile döuis için bazı ,_.; tak 
yidat konulmaktadır. Kararnamede 
ecnebi paraaının nlW'i t<Urih edilme
mİf rıe Türk par<Uı eaaa tatulrnuffur. 
Döru tedariki için iltti,...flan teabit 
edm ,,. Jllerıiden tan:aim olunan iltti
Jl<Zf !Ut...,,. rnuaran eı111alce ecneb 
m.,,.leketlerde ikamet eden, ııaridat 
membalan Türlıiyede bulunanlarla 
harice İf talıibi .,. .. ,...hat etme.it için 
penlere her ay ııerilınakte olan dö-
uis miltdan ultimıe ni.ıbatle yan,... lhyoilanda bir 8İIMma 
indirilmİftİr. Yani ukid1tn ıuami 60 f~:;==:=::=========================== 

Büyülr Reisimiz Gazi M. Kemal H:ıı. 
ANKARA. 28 (Telefonla) - Bü

yÜk Millet Mecliıi yarm aaat on dört 
te dördüncü devrenin ikinci içtimamı 
25 inci inikadmı yapacaktır. Ruzna
me bazrr!an:nııtbr· Rnzn•meye Anka .. 
ra meb'uau Akagündüz Beyin intihap 
mazbataaı, Tokat ve Trabzon meb'· 
uaları Bekir Lütfi ve Hakkı Beylerin ve 
fat ettiklerine dair tezkereler, Baıveka. 
let bütçeainde münakale yapılmasına 
dair layiha ve yükaek mühendis mek
tebi 932 bütçesine muntazam tahai
aat konulmaaı hakkındaki layihanın 
ıreri verilmesine dair tezkere dahil
dir. Meclisin kıt tatili eınaıında hüku 
metin Meclise takdim ettiği layiha ve 
tezkereler de alakadar encümenlere 
havale edilerek evrakı varide meyaoın 
da g~aterilmiıtir. 933 bütçeıi layihaai 
le m~lhak bütçe projeleri bu meyan· 
da butçe encüınenine havale olun• 
muıtur. Elaziz meb'uau Memduh Şev 
ket Beyin Ka· b"I b"" ··k ı ·ı·· · t . . . ... . ı uyu e çı ıgıne &· 
yın edıldıırıne dair kararnameyi de 
B:"şv~k~let bir tezkere ile Meclise bil 
dırmııtır. intihap dairelerinde bulu
nan meb'ualardan bir kıamı bugün 
gel".'itW:· r;>iğer kıamırun da yarm gel 
mesıne ıntızar olunmaktadır. Bu su· 
retle yarınki İnikatta ekseriyetin hulu 
nacağı tahmin edilmektedir. 

IJltçenın ,.sbııbı mucibe 
lil •nlıası 

ANKARA, 28 (Telefonla) - Cüra 
huriyetin onuncu senesinde yapılacak 

Anlıara'yı te,rilleri anasında 

8. M. Mecllai Reui Kaz;ım PCJftl Ha. 

bütün İ§ler yeni aene bütçeainin esba
bı mucibe layihasında izah edilmekte
dir. Hükfunet esbabı mucibe layiha
sında yeni bütçenin huausiyet1erini 
§Öyle tebarüz ettirmektedir: Bütçede 

(Devamı 5 inci sahifede) 

aterlin ile ba mikdar takriben 220 1 
Türk liraaı mukabili döuise tmsil o
lunm.u~tu~. Ba hat dair•airule her ay 
bu lflbı kınuelere 11önderileCf>lt döuis 
İfİn müaaade ııerme.lt aal&lıiyeti boraa 
daki heyetlere bırakılmlf, bu hadden 
la:zl- İçin Maliye ııekciletine müraca 
at ltU:ım geleceil kararnameJe taa
rih olunmuftıır. )'eni kararnameye 
hariçte ilf aydan fazla kalacaklar 
hakkında tahdidat konmUflar. Ecne· 
bi memleketime yalnu tahıil ııeya 
tedaııi için bulunanlarla m•mur1tn bu 
lunanlan böyle bir tahditten karama 
me utima etm•kteJir. Bundan bafka 
kararname~ döııl:z kaf"kfılıiına mc! 
nl olmalı malt.adile mühim bası hil
kümler ltonmllfhır. 

mııımnınmnuııınmnıı111ını111111 

r 

Miicadele •enelerln
den meraklı habralar 

Pek yakında Mllllg~t sll
tunlarında okuyacaksınız. 

,,.,, . 
- Lokantanız temiz midir? 
- !emia de .öa mü efendim, belediye memurları daha 11eçen aene kon• 

trol ettiler 1 
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Tarihi tefrika: 112 

HABERLER 
Hitler .Musolini 

93felaketleri velgnatief 
Mitat Paşa dehşet içinde •• · 

Muhtar vilayetlerin valileri hı- rahhaslara verilen talimatta önce 
riıtiyan olacak, devletlerin muva- Türkiyenin Kanunu Eaası ilfut ey
f akatile ve be, sene müddetle ta- lemİf olduğu ileri sürülerek Ka
yin edilecek, bu. vilayetlerde isti- nunu Esasiye ve devletin Paria 
naf mahkemelen yapılarak azası muahedesile devletlerin kefaleti 
d~vletlerin m~vafakatile l~yen'a- altında bulunan milki tamamiyeti 
zıl olarak seçılecek, vergılerden ne uymıyacak tekliflerin aradan 
gümrük rüsumile tütün rüsumu ta- çıkarılması, sonra da bütün teklif 
~a~en ve kal~lan~ yaln~ üçt::ı ler üzerinde bu esasa göre tadilat 
b~~ ~e~keze gonderilerek uçte ı- istenilmesi emrolunuyortlu • 
kısı vılayete kalacak, askerlik is- Abdülhamit te, kendi tarafm
lamlara mah•us olup yalnız ıtehir dan, çareler arıyordu. Saray Ka
vc kalelerde asker bulundurula- manillasının dütünceleri, Ba,ka
cak ve ~uhta~ vil~!etler d:Jıilin- tip Sait Paşanın kalemile padita
de ahalıden bır mılıs asken yapı- ha atfen yazılan bir muhtırada an 
lacak, mahkemelerde meriilelret li !atılıyordu. Mitat Pataya gönde
sanr da tiirkçe gibi muteber lutu- rilen bu muhtrrada Abdülhamit 
lac~ ·tı. Bundan ba,ka devletler namına söz söyliyen Sait P3fa 
B;-ılr;nristan kı~a~inin. müseb~ipleri devletlerin ağır teklifleri en ziya'. 
111 muhakeme ıçın bır komısyon de Bulgar kıtalinden ··t ll"t 

·· d ki b k · mu eve ı 
'!Onh frece . ~r dve Bul .k odmııyonu infiale matuf olduğu faraziyesin-
m:l a azıı: ıçın e ::ı çı a an 5000 den hareket ederek tunları ileri 
asker «etıreceklerdı. sürüyordu. 

itat ve Saffet Pafalar deh- ı B ·ı ku t da 
• · d kal 1 d ' · - u gar vu a ın me-

ıet ıcın e mıf ar r. Bu teklifle mur ol ah ı·d 1 ı· b 
T .. k" · · ·1c1 •1 sun. a ı en o un, e ı u-

u.- ıyenın ıstı a ve hakimiyeti- lunanl ·d tahkik, h ·h· ·d· kB arıyenıen mua-
m ıçe ın. ırıne • osna · Hersek- keme ve tecziye etmek üzere fev-
le Bulrrarıs~n! anavatandan ayrr- kalade bir muhtelit mahkeme tef
mak, .. umel~nın yarıdan fazlasın- kili. 
<!an Turklerı kovmak demekti B hk d d 1 t '"k ı· · u ma eme e ev e vu e a-

Bosna · Hersek Vilayeti, en fİ· sından üç zat ile büyük devletlerin 
maide Avus~urya - Macar budu- seçecekleri hakimler bulunacakh. 
dundan Sırbıstaı:ı ve Karadağ ara- Muhakeme aleni olacak, Avrupa. 
sın! ayıran Y ~nıpazar sancağına dan her istiyen ırelip dinlemeğe 
knıı r !11uhtarıyet kazandıktan, mezun tutulacakh. Hatta ln~ilte
Bulgarıstan namile yapılacak iki re muhalefet fırkası reisi Glads
vilayet te Tunadan Edirneye iki ton da mahkemeye davet edile
saat mesafede bulunan Cisri Mua- cekti. 
tafapataya, Karadenizden Srrbia- 2. - Tekliflerin Kanunu Eaa
tan hududuna kadar uzadıktan siye muvafık olanlarının hemen 
•oııra Osmanlı lmperatorluğu, ti- kabulü. 
maiden gelecek bir hamleye kar- 3. - Kanunu Esasiye tem~ et
'ı ilk müdafaa noktası Edirne o- miyen bazı müsaadelerin de ka
lan, merkezi Makedonya ve Ar- bulü. 
navutluk Viliiyetlerine yalnız dar 4. _ Kanunu Esasi ahkamının 
bir sahil hattile bağlanan zayıf icrasında gösterilen tereddüde 
ve tehlikelere maruz bir Avrupa kartı devletlerden bir mühlet iste-
Devleti halinde kalacaktı. nilmesi. 

Türk murahhasları, Babııilide Muhtıranın zahirde kuvvetli 
toplanan Vükela Meclisine vazi- görünü,üne rağmen bir beynelmi
yeti bildirdiler. Serasker Redif lel konferansa arzedilecek hali 
Tophane Nazırı Damat Mahmut yoktu. Tekliflerin Kanunu Eııut
Patalar ba•ta olarak ekseriyet ye uyanile uymıyanını ayırmak, 
böyle bir teklifin kabulil mümkün kabul veya müsaade edilecek nok
olarnadığı reyinde bulundu. Sad- taları tayin etmek lazımdı. 
razam Mitat P8'& da henüz can- Mitat Paşa, vükelanın da, ıa
lanmağa batlıyan bir millete böy- rayın da vaziyet önünde apıtmış, 
le ağır bir fedakarlık yükletilemi- kalmıf oldulclannı görünce, ken· 
veceği fikrindeydi. Fakat devlet disi lngiliz ba,murahhasile gÖrüf
ba,ma geçince İ•lerin güçlüğünü mek istedi. Umuyordu ki Rus teh 
daha yakından gören kabine reisi likesinin önüne geçmek siyasetini 
i~tiyat.la hareket mecburiyetini güden lngiltere meramını anlıya
hı edıyordu. Bunun için mukabil cak. 
teklifler serdi yoluna girdi. Mu-

--- -
Bir Türk kızının 

muv ffakıyeU 
Me~ u~iyetle Öfrendifimize CÖft!, 

genç bır Tıırk hanımı Pariate Türk ka 
c!mlığının gururu-
nu artU-Cak bir 
muvaffakıyet ı... =-~-~-~ 
z uımııtrr. Mimar 
Vedat Beyin kızı 
Selime H Pariate 
Zinet sanatları me· 
ktebiıün kabul ınü
sabaka11::1A &İrmiJ 
ve yüz talip araaın 
c!a birincilifi ı... 
zanmqtır SelimeH. 
iki •ene kadar Gü
zel Sa'latlar Akade 
mııının ressam.Irk 
kısmına devam et
miıtir. Franoa yük 
sek mektepleri ..U 
1abakalarmdaki miqkilatı bilenler bu 
mu•,affakıyeti takdir ederler. iki ..,. 
ne evvel Mülkiye müfettişi Hüeail B. 
m mahdumu Muhittin Bey de Pariste 
Polytechnique mektebi kabul ınW.ba 
kasında birinci çıkmqtı. Gençlerimi
zin ecnebi memleketlerinde, milletimi 
ze şeref veren bu muYaffakıyetleri ta 
yanı takdirdir. Selime H. ı göaterdiği 
muvaffakıyetten dolayı tebrik ederiz. ---

Bükreı sefirimiz 
kralın nezdinde 
BOKREŞ, 28 A. A. - Kral, 

dün Türkiye sefirini kabul ede
rek öğle yemeğine alıkoymuttur. 

Bahkçıhk mütehas•ısı 
Balıkçılık Enatitüıündeki ec

nebi mütehusıs doktor Sinıpaon'
un mukavelesi temdit edilmekte
dir. 

Reıit Saffet Bey 
Kahire'de toplanan Beynelmi

.el Turizm Kongresine i•tirak e
den Türkiye T uring K.lübü reisi 
Kocaeli meb'usu Reşit Saffet B. 
•ehrimize avdet etmiştir. 

f ten elçektirildi 
Galata gümrüğünde muayene 

ıuemurlarmdıuı Haydar Ef. ye it
ten el çektirilmiştir. Haydar Ef. 
müddei umumiliğe verilmi,tir. 

(Devamı var) 

1 
Mesai saatleri değişti 

Bugünden itibaren Gümrük 
r fstanbul ha, müdürlüğü dahilin

deki devairde mesai saati değif-
tirilmittir. Gümrülclerde mesai sa
bah şaat 84$ te baflıyacak, ak
şam 5,15 le bitecektir. 

Liman tarifeleri 
Liman Tarife komisyonunca 

hazırlanan Haliç, Şirketi Hayriye, 
Seyrisefain'in sevahili mütecavire 
npurlannın ve Liman Şirke\ tah 
mil ve tahliye ve limanda çaıışan 
motöır ve sandalların yeni 6 far 
aylık. ~curat tarifelerinin bugün
den ıtıbaren meriyete girmesi la
zım gelmektedir. Ancak tarifeler 
he~üz lkb~at Vekaletince tudik 
ve ıade edılmediğinden eski tari
felerin bir kaç gün daha tatbiki
ne devan:ı edilecektir. 

Maamafih, İstanbul Deniz TI
care~ müdü~ Zeki B. in verdiği 
mal'?°a~ gore, Şirketi Hayriye, 
Seynsefaın aevahili mütecavire 
vapurları tarifeleri komisyonca 
aynen ipka edilıajJtir. Haliç tari
fesindeki f~ ta evvelki tarifede 
aboneman karneleri fiatlamıda 
yapılmıt olan % 20 nisbetindeki 
tenzilat bu sefer 'fo 15 olarak •ir
ketin lehinedir. 

Tahmil ve tahliye tarifelerine 
gelince, Liman Şirketinin komia
Jondaki müıneaaili, tirketin tari
felerini asri esaslara göre tanzim 
etmi• ve bu yolda projeler hazır
lamakta olduğunu aöylemi9tir. Ko 
miıyon, bu projeleri beklemif, ne
ticede gene eski tarifenin ipkası
na karar verıni~tir. Şirketin bu 
projeleri, komisyonun dört ay son 
ra yapacağı 15 inci içtima devre
sinde tetkik edilecektir. 

Yeni 3 aylık tramvay ücretleri ta
rifeaini teıbite memur komiayon, ya
nıt öfleden sonra İçtimaa davet edil
miştir. Şimdiki tarifenin ipka edilme 
si kuY"ntle tnuhtenıaldir. 

Yeni taarruz 
Alman başvekili; Mu
•olini ile görü ecek ı 

Jehoe ayaletinde kan 
gövdeyi götürüyor 

P ARiS, 28 A.A. - Petit Pa. 
risien gazetesinin Roma' dan istih 
barına göre, M. Hit!er ile M. Mua
solini 20 - 25 mart aralarında mü
him bir mük8.lemede bulunmak 
üzere Roma'da bulu~acaklardır. 

ŞANGHA Y, 28 A.A. - Japon 
!arın Y ehol tehrinin iki anahtarı 
mesabesinde olan Linguuan ve 
T cbifeng' e karşı bugün tiddetli 
bir taarruza geçmeleri muhtemel-

ROMA, 28 A.A. - Alınan baş- 1 
vekili M. Hitler'in mart sonuna 1 
doğru Roma'ya geleceği teyit e
dilmektedir. 

dir. Çinliler sonuna kadar muka
vemet edeceklerdir. Çünkü bu iki 
şehrin elden çıkması bütün Ye
hol ayaletinin kaybedilmesine 
muadildir. 

Bu ziyaı·etin yapılacağı tarih, 
henüz kat'i s ırette tayin edilmit 
değildir, M. Hitler'in bu ziyareti, 
resmi mahiyeti haiz olacaktır. 

Amerikanın yeni 
nazır1arı 

HYOE PARK, 28 A. A. - M. 
Roosevelt, ayandan M. Claud 
Swanson, bahriye, M. Harold le. 
kes, dahiliye nezaretlerine tayin 
etmittir. 

Küçi.. k itilAf misakı 
hakkınc!a 

Nankinde toplanmı' olan Çinli 
rüesa, Japonya ile diploması mü
nasebatm kesilmesi için hükume
tin efkarı umumiyenin gösterdiği 
temayülü takip edip etmemek hu
susunu müzakere etmişlerdir. 

Çinliler muk.'lı·enıet edi11or 
PEKiN, 28 A.A. - Çin memba

larından alınan haberler, Japon
ların Tanyao mıntakasmda yap
tıklnrı taarruzlara Çinlilerin mu
kavemet et."Tlekte olduğunu bildir
mektedir. 

ROMA, 21 A./\.. - ltalyan ef-
1 karı umumiyesi küçi\k itilaf dev

letleri arasında aktedilen misakın 
çok kat'i ve ayni zamanda gizli 
bir t kım ahkii.nıı ihtiva etmekte 
olduğu kanatindedir. 

Paishihtsu geçidi yakınında va 
ziyet deği~memi,tir. Çin gönüllü
lerinden mürekkep müfrezeler, 
Suichang yakınında Japon karar
ırahlarından birine girmişler ve 
Japonların dümdarlarım saramış
lardrr. 

Ja.,onların Kail~en Chihfeng 
ye doğru yapmağa 'efebbüs ettik
leri ileri hareket, İ-İsiahua' nm ce
nubunda kırılmı,tır. Çinliler, ora
da yerleşmekte, yeni müdafaa hat 
lan vücude getirmek üzere siper
ler kazmaktadırlar. 

Ne madalyası? -Bu gar ta ebe bir hafta 
mezun addedildi 
DİKİ mektebi talebeainderı 

Vladimir isminde bir Bul,,.a~ •,ı 
benin üzerinde 
çıkan madalya 
dün mektep inzı 
bat meclisi tara
fından ehli vuku 
fa gönderilmi~
tir. Ehli vukuf 
madalyayı cuma
ya kadar tetkik 
etm~ bulunacak· 
tır. Madalya bi 
ra:ıı: silik oldu
ğundan mana Ye 
mahiyeti ince tet- l!Mii~.;.ı;..-...~...,, 
kikat neticesinde Fatülte Reisi 

meydana çıkacak- T. Recep B. 
tır. Vladimir Ef. bir hafta mek
tepten mezun addedilmittir. Tah
kikat bittikten sonra bu Bulgar 
talebe mektebe daYet edilecek ve 
hakkındaki karar kendisine teb· 
liğ edilecektir. 

Mektepteki diğer Bulgar tale
be hadiseden çok müteeaair ol
duklarını söylemiflerdir. 

Yeni gümrük 
Tarifeleri 

Uzun tetkikler ile yeni 
ve esaslı 

bir tarife hazırlanıyor 

Timrec Od..., Reia N.mli -4• 
Milat a.,, 

• . Ticaret oda.aı yeni giiınrük tarifeıi 
ıçın yaptığı tetkikatı bitirmek üzere
dir. Uzun bir müddetten beri devam 
eden bu eaaalı tetkik neticesinde tam 
bir tarife hazırlanaca.ktO'. Ticaret o
dası .bu t~fe projesi için ihracatçıla 
rm, ıtbalatçılann, aanayicilerin, hat· 
ta komiayoncuların da fikirlerini al
mış~. 9~7 de tatbikine başlanan ve 
tatbik edilmekte olan cümrük tarife
sinin esaslan Ticaret odaamda ha
zırlanmış ~e o vakit Mecliı kürsüsün• 
den Odanın bu huaustaki meaaain
den aitayİflc bahsedilıniıtir. Odanın tet 
kikatı Mecla ictimalarına bqlıcaiı 
icin ıüratle bitirilecektir. 

Cen,,vrenln davell 
CENEVRE, 28 A.A. - Rus he

yeti ile temasta bulunan mahafile 
gelen haberlere göre Çin - Japon 
ihtilafını takibe memur i•titarı ko 
miteye iştirak etmesi için vuku 
bulan davete Amerikanın komite 
mesaisine iştiraki kabul etmif ol
masına rağmen Rusya hükUnıeti
nin menfi bir cevap vermesi muh 
temeldir. 

V AŞINGTON, 28 A.A. - Ha
riciye nezareti, Mançuri vukuatı
nı takip etmek için Milletler Ce
miyeti tarafından ihdas edilmit 
olan iıtitari komite ile Amerika
nın tqriki IJleıai edeceğini haber 
vermektedir. 

Avam kamarasında 
LONDRA, 28 A.A. - Sir John 

Simonun Avam Kamarasmda ln
giltere hükümetinin silah ihracatı 
hakkındaki noktai nazarın bildi
rirken tahsen Amerikanın bu hu
sustaki niyet ve tasavvurlarına va 
kifolduğu teyit edilmektedir. 

Amerikanın mumaileyhe, hali
hazırda Amerika idaresinin silah 
aevkiyatını durdurmak için zaruri 
olan iktidar salahiyete malik olma 
dığını bildirmit oldcğu tahmin o
lunmaktadrr. 

Avam kamarası koridorlarında 
lngilterenin bu yoldaki tetebbüsü
nün Avrupa devletleri tarafında 
da takip e dilmesi IU:ımgeldiği, 
çünkü bu teıtebbüsün ancak devlet 
!erin gösterecekleri alıika derece. 
sinde kuvvetleneceği söylenilmek
tedir. 

Tayinat ve yem kanunu 
ANKARA, 28 (TeWonla) -

A•keri tayİnat 11e yem lıanıuuınan 
bazı maddelerini tadil eden 1251 
sayılı kanunun 21 inci nuuldaine 
bazı lıkralar iliiııe.ine dair hükli
met, Millet Mecliaine bir liiyi/ıa 
tevdi etmiftir. Bu Ui;yihaya naza
ran, ftiııari binicilik mektebinde 
beynelmilel miUabakalara İftİrak 
etmek üzere talim edilen konkur 
h~yııanla~ile z::tbitanın yelİfmele
nne talı.U edilen kariyer ha)'Vall
larının gıdan fUnlar olacakhr: 

Yulaf "bulunmadığı takdirde e· 
z.ilmif arp~' 1 kilogram kuru ot 
5 kilogram, yataklık sam:ın 4 kilo
gram, tuz 30 gram. 

Dört kilo yataklık aamıın liyah 
nı geçmemek Üz.eTe, di/feT yafak
ı, ı, maddelerle mübadele edilebi
lecektir. 

fzmlrde bir cinayet 
IZMIR, 28 (Milliyet) - (Gece 

yarısına doğru) - Kemerde bir 
cina':et oldu. Sabıkaldardan Şam 
lı Alı •arhof olarak kendisine mey 
dan okuyan •abıkalı Arifi Hilal is 
tıuyonu ciııannda bıçakla kcuıfın 
dan yaraladı. Ari/ hcutalıanede öl 
dii. Katil yakalandı. 

Rus sefiri gitti 
Şehrim;o:de bulunmakta olan 

Rus sefiriıt. Suriç Ankara'ya dön 
müttür. 

/ Deniz aşırı 
Ordular 
Tevfik Rüttü Beyin 
Cenevrede beyanatı 

CENEVRE, 28 A.A. - Ana
dolu Ajansının h•t•l'•i muhabiri 
bildiriyor: 

Silahları bırak
ma umumi komis 
yonunda, müstem 
leke kıtaatmın 
yeknasak bir ha· 
le getirilmesi me 
selesinin müza
keresi esnasında 
Türkiye Harici
ye Vekili Tev
fik Rüttü Bey 
söz alarak, de
niz atırı kuvvet
lere ait evvelce T evlik RüftÜ B. 
söylemit olduğu sözlerden bazıla
rım tekrar eden Alman murahha
sı M. Nadolny'e teşekkür ettikten 
sonra demiftir ki: 

"- Daha ziyade tasrihatta bu
lunmak isterim. M. Nadolny'nin 
tekrar ettikleri doğrudur. Bir dev
letin merkez topraklarında bulu
nan mevcutlarla deniz atırı top
raklarında bulunan mevcutlar a
rasında bir fark gözetilmesi icap 
edip edmiyeceği meselesinde, ge
rek merkez ve deniz ~ırı toprak
lardaki kuvvetler gerekse dünya 
üzerinde muhtelif devletlere ait 
ordular ara~ında iklim noktai na
zarından olduğu gibi talim ve ter
biye noktai nazarından da farklar 
olduğunu miıdafaa etmittim. Bu 
meseleye geldiğimiz vakit Türk 
heyeti murahhasa11 ayni noktai 
nazarı müdafaa edecektir. 

Şimdi müzakere etmekte oldu
ğumuz meseleş orduların yekne
saklığı, deniz aşırı mevcutların ta
mamına veya bir kısmına da ta· 
mil olup olmiyacağıdır. Bu yek
nesaklığın tedafüi mahiyeti hak
kında Fransız bava nazırının be
liğ ifadesinden sonra, ben tahaan 
müatemlekelerin ve komşu mem
leketlerin ıulh noktai nazarından 
bu derece mes'ut bir deyİtitten 
mahrum bırakılmasını faydalı bul 
miyorum ve hatta bu bence muzur 
dur bile. Yeknesaklık deniz a9ın 
mevcutla11n tamamına veya bir 
kumma da tamil olmalı mıdır? 
Noktasına "evet" ıteklinde rey 
vermekle ekseriyetin kararma mu 
halefet etmif olmayız. Fakat ten
zilat emaalı mevzuu bahaolduğu 
vakit, biz noktai nazarımızda ia
rar edeceğiz.. Bu noktai nazarımız 
tudur: 

Bütün ordular için ayni tenzi
lat emsal olınalıdir. Umumi ko
misyon batka türlü karar verirse, 
müstemlekeleri olan küçük ve bü
yük devletlerle veya bu devletle
rin hakimiyeti altında bulunan 
memleketlerle Türkiye gibi doğ
rudan doğruya komfu olan mem
leketler İçin muvafakatımızm ka
t'i şartı olarak komisyondan tea
dülü temin edecek bir tashih iste
yeceğiz. 

Uzun münakeşalerden sonra 
reis fU meseleleri reye koymu.
tur: 

1 - Yeknesaklık deniz qırı 
mevcutlarm tamamraa tamiJ ol· 
malı midir? 

2 - Yelmeaalddıı: deniz qm 
mevcutlann bir kısmına mı p.mil 
olmalıdır? 

Komisyon birinci suale 16 rey
le ve ikinci suale de 8 reyle menfi 
cevap vermittir. 

Müteakiben komisyon, aakerlık 
hizmeti müddetinde iptidai talim 
ve terbiyenin de hesap edilip edil
·miyeceği meselesine geçmİftİr. 

Tevfik Rüttü Bey bu mesele 
hakkında da demiftir ki: AleJQ. 
mum bir usul meselesine temaa e
deceğimden dolayı affınızı rica 
ederim. Fakat bu meıele ister u
mumi komisyon ister mevcutlar 
komitesi tarafından tetkik edilse 
buna müteallik leYazım meselesi 
halledilmedikçe mütkül&t baki 
kalacakhr. Mevcutlara ait esaslı 
meseleler ile buna milteferri harp 
levazımımma ait esaslı meseleler 
münavebe ile tetkik edilmek 11.
zımdır. Filhakika bunların bir kıs 
mını, diğerlerini nazan dikkate 
almaksızın tetkik imkinı yoktur. 
Bunların arasında kat'I bir merbu 
tiyel vardır. Ya umumi komisyon
da bir münavebe usulü kabul olun 
malıdır, yahutta iki komite, yani 
mevcutlar ve levazım komiteleri 
teşkil edilmelidir. Bu komitelerde 
bütün heyeti murabhualar teansil 

-- ---

Yeni ararna e 
--·-

39 maddelik kararna· 
me de çıktyor 

ANKARA, 28 (Telefonla)--: 
Yeni kontenjan kararnamesile bır 
tikte ayni Resmi Gazetede bugii· 
ne kadar memleket iktısadiyafl~' 
korumak için hükümetin nefreti•· 
ği kararnamelerin meriyette bala· 
nan hükümlerini. ihtiva eden 39 
maddeli/~ diğer bir kararname ne 

ı rolunmaktadır. Bu kararnanıed1 

meriyette kalan hükümler tasni#İ· 
1 tabi tutulmı•;tar. 

! ulgarlara nota 
/Yugos avya dün Bulgtı· 

ristana bir nota verdi 
SOFY A, 28 A.A. - Hususi "' 

habirimiz.den: 
Y ugoa/aııya sefiri bugün M 

Muşanol'a vekiilet edeıı dahiliyl 
nazırını ziyaret ederek bir no/J 
tebliğ etmİftİr. Bu notada Bulg~ 
topraklarında aktedilen •on Ma
kedonya kongrasında açıktan ar 
ğa Yugoslaııya aleyhinde tezahll' 
rotta bulunulma, olması ve bu te· 
zahuratta b!IZI re•rni zevatın Jo 
hazır bulunması protesto edilmiş· 
tir. 

Yugoslavya notasında, bu neli' 
tezahürlerin tekerrü etmesi takti· 
rinde Makedonya ihtilalcileri ıa· 
Nlından Yuğoslavydya mütevec· 
cih hcumane hareketlerin Bulgaf 
toprağında hazırlandığı neticesi· 
ne ııarılacağı ifade edilmektedir. 

FtrkRiar arasmda 
SOFY A,28 A.A. - Huı;ıui m 

habirimizden: Çilci lırkcuının Zi· 
raat nazırı Giçell tarafından jJa· 
re edilen kol ile son zamanlardo 
Belgrat'tan gelen ve öteden beri 
Yugoslao taraftarlığı ile ittihatı' 
edilen eski milliyetçilerin idare el 
tiği kolu arcuında fiddetli gergin· 
lik tezahürleri görülmeye ba~ları· 
mıştır. 

lktısat vekili Kayse
riye gitti 

ANKARA, 28 (Tele/onla)_, 
lktısat Vekili Mahmut Celal Be1 
Kay.eriye hareket ebnİ.ftİr. Ca· 
martai günü aııdet edecektir. 

"Şehit,, kelimeainin 
tefsiri 

ANKARA, 28 ( Telelonla )
Hükumet Millet Mecli.inden te~ 
üt kanununun 45 inci maddesinJı 
fehit kelimainin şümul dairesinitı 
ne olduiuna dair tel•İren bir kit 
rar ııerilmuini bir tezkere ile isti 
miftir. 

M. Şor nihayet kızını 
buldu 

ATINT, 28 (Homoi) - M. Şor"" 
adamlanndan biri M. Papa. va Mel• 
Şor'un gfalendikt.ri yeri bularak Mıl 
Şorla konupmağa muuallah olrrlJl§tt" 
Bu mülcikat hakkında hiç bir pey •ÖY
hmilmamakle beraber M. Şor' un k.sı'. 
nı ~ ı•rait dairainJe alladacel' 
anlapılmaktadır. 

Askeri muhakeme usO' 
lü kanununa ilave 
ANKARA, 28 (Tele/onla) --

1631 •ayılı askeri muhakeme cuıı
lü kanununun 34 üncü maddennİll 
Jeğiftirilmeri oe 89 uncu maddesi 
ne bir lıkra Uiivni hakkında bif 
layiha lıazırlanmıf ııe M ecli.e tetl 
Ji olunma,tur. Bu layilıaya ~5,.-, 
38 inci madde fU fekild e d «iif tlrl• 
leeektir: 

l - Maznun askeri memur 11.
ya hakim ise mahkeme ma(lfta be 
raber olan zabitler ~bi kurulur. 

2 - Mauıanlar lxıfka lxıfk.a sf' 
nıllardan iseler bunlara ait malr 
keme en büyük rütbeli zabit rütbe 
sine veyahut en büyük memurıd' 
•tnıl derecuine wöre görülür. 

89 anca maddeye fU hlıra iliitl' 
edilecelıtir: 

"Milli Müdafaa oekili haku/ttJJ 
&nme ılaııa.n açmalı i,in amiri a 
illere emir oerebüir." 

edilirler. Bu suretle biribirine ı:nll· 
vazı it görülmüt olur. 

ikinci komite birinciaindetl 
daha az faydalı olmayacaktır. tle' 
halde bu mesele mevcut kaldık~· 
Türk heyeti murahhaaası reylerclt 
müstenkif kalmaya mechurdıı'' 
Çünkü ne olacağını bilmiyor. 

Umumi komisyon mevcut!"' 
meselesinin müzakeresine de~ 
karan vermittir. Türk heyeti J11ıl' 
rahhasası müatenkif kalmqtır. 

Bu hafta içinde komisyonl":'~cl:, 
tiddetli münakaşalar olacağı w· 
min edilmektedir. 
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Takaslık Eşya 
MlLL1YET ÇARSAMBA 

Mık ta ı 
1 MART 1933 

Tetkik Ediliyor .. 
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Ekonomi 

Takasa tabi mallar 
6 milyon kilo tütün var. Bunlar S 

ayda ihraç edilebilecek 
Ticaret müdürlüğü takas ve 

takaa etyası hakkında esaslı bi.r 
tetkik yapmaktadır. Müdüriyet 
la.kasa tabi olan efyadan daha ne 
kadar mevcut olduğunu tetbit e
decektir. 

ilk tetkik tütün üzerinde yapıl
ını,br. Anlatıldığına göre, takas
lık tütün memlekette alb milyon 
kilo raddesindedir. 

Ma!Uın olduğu üzere yal
nız 930 ve daha evvelki sene
ler tütün mahsulleri takasa tabi
dir. Bu miktarın normal bir tekil
de ancak bef ayda ihraç edilebile
ceği hesap edilmektedir. 

Muhtelif cins eşya üzerinde ta
kııs muamelatının devam edip et
miyeceğine dair verilecek karar
da bu tetkik esas olacaktır. 

lplikciler toplandılar 
Sanayi birliğinde dün iplik fab

rikatörleri bir içtima yapmıtlardır. 
Bu içtimada ipliğe lazım olan me
vaddı İpf daiye meselesi üzerinde 
ıIÖrüşülmü~tür. 

Trakya mahsulü 
naktedilmfyor 

Trakya halkının tark şimendi
ferleri idaresinden şikayetleri ğün 
d n güne artmaktadır. Bu fikayet
ler bilhassa geçenlerde navlunla
ra yapılan zamdan sonra daha 
ziyade artmıştır. 

Trakyalılar Şark timendiferle
rinin Trakya ikbsadiyatını artıra
~k yerde, aksi harekette bulundu 
ğuna kıı.nidirler. Meınleketin çok 
münbit topraklarına malik, ve her 
nevi mahsulü yetittirmekle met
hur olan T rakyada Şark timendi
ferlerinin mütemadiyen zam yap
ması bu velut topraklardan alı
nan randımanı azaltmaktadır. 
. Verile rakkamlara göre, yüz 
lıra kıymetinde her hangi bir va
gon mahsul için mesela Edirne
den fstanbula kadar 130 lira iıten 
mektedir, 

Traky.Uılar yeni mahsul ıene
si başlangıcında yazın lstanbula 
bir vagon bile mahsul gönderemi
Ycceklerini şimdiden söylemekte
dirler. 

Fransa ile ticaretimiz 
Fransa ile olan iktıaadi müna

sebabmız .son senelerde pyanı 
dikkat derecede azalmaktadır. Bu 
azalıt iki taraflı olarak hem itha
lat, hem ihracatta görülmektedir. 

F ransanın 932 de meınleketi
mize ithalatı S,256,000 franklık 
idi. Ayni senede Franıanın biz
den aldığı 8,681 ,000 franklıktı. 

931 de Fransanın ıneınleketi
m•· -len ithalatı 8.405.000, ayni se-

l BORSA 1 
(1, Bankasından alman cetveldir) 

28 ŞUBAT 1933 
Akşam Fiatları 

istikrazlar ı Tahvil&t 
fstanLul d:.hili 96- • Elektrik 

{ ı..ımr"ı..ı~r 5,75 Rmbm 
S 'J'd'i m•hi 1r Anadolu 1 

Şark d. yolları 7,30 $ Tram•ay 
O. Muvahhôde 62,75 l Tiinol 

1·11 .. ~ t 11.75 .. ııı 
1. askeriye 1,75 " Mii-

18.· • 
45.75 
44.75 

1 :r:mir Belediye nıeasill 
lıtik.ta&t 99 • 

ESHAM 
1,. Ba.. Nama ?0,15 ı Bomonti 
,, ,: Hamiline 11 f Terkoa 
,. " J\.Iüeısiı 119. ı Çimento Ar. 
Anadolu 25,40 • ittihat dey. 
Reji 4,35 f Şıuk doy. 
Şir harir• 15.- Balya 
Traaı••Y 54,- • Şark m. ecaa. 
Umumi Siıorta 11.- • .t Telefon 

ÇEK FIATLARI 
Pariı 12,06 t Proi 
Londra 7,23,1-4 ı Viyana 
Nüyork 47,63 ı Madrit 
Mılano 

Brüksel 3.,38.58 Varıova 
Atin• 82,63,75 Peıte 

54,.CO 

25,50 
38,-
12,10 
27.so 

2.15 

Uo 
2.85 

13,60 

ıe.-
4,25 

l,7ı,43 

J,98,ı-2 
4,23,25 
3,90,20 

Cene.re ~!-" 2,43.t-2 Bükreı 79,78.25 
Sofi• 65,84,50 Belsrat 34,77 
Amıterdam 1,17,81 MoıkoYa 10,70,1·2 

NUKUT (Sabt) 
Kurut ı Kuruı 

20 f, Franıız ı69.- 1 Şilin, A •• 27,-
1 fıterlin 723 l Pezeta 17,-
1 Dolar 211.- 1 Mark !50,-

20 Liret 210,- l Zeloti 24,-
20 f. Belçika 117.- 1 P~nı• 33,-
20 Drahmi 23,- 20 Ley 23,-
20 i. lıviçre 820.- 10 Dinar 55,-
20 L~•• 

26.- f 1 Çernoveç 
l Florin 85,- 1 Altın 9,24 

21 Kur. Çek ı22.- 1 Mecidiye 35,-
Banknot 2,39.-

nede Franaarun bize ihracah S. 
978,000 franklıktı. 

Dikkat edilirıe bu rakkamlar 
arasında şayanı dikkat bir muta
bakat vardır. Yalnız iki sene ara-
11ndaki tenezzül de nazarı dikka
ti celbetmektedir. 

Esnafın Odaya kaydı 
meselesi 

Küçük esnafın Ticaret Odası
na yeniden kaydı muamelesi hazi
rana kadar devam edecektir. 

Fakat bu hususta bazı pürüzlü 
ve dütünülecek ,eyler bulunmak
tadır. Bir kısım ticarethane sahip
leri kendilerinin esnaf değil, ser
mayedar olduklarını iddia etmek
tedirler. Halbuki mesela bunlar
dan bir kısmı, büyük gazino sa
hipleri bu vaziyettedir. Bunların 
isimleri kahveci olduğu halde, on 
bin liradan fazla sermayeleri bu
lunanlar da vardır. 

Aldığımız malumata göre, bu 
i•i tanzim için bir talimatname 
çıkaracaktır. 

Şirketlerde sene1ik 
içtimalar 

Şehrimizdeki anonim ııirketler, 
ticaret kanunu· mucibince, senelik 
heyeti umumiye içtimalarına bat
lamışlardır. lkbaat Vekaleti, ano
nim tirketlerin mürakabesi, sene 
zarfındaki faaliyetleri hakkında 
ticaret müdiriyetlerinden izahat 
istemittir. 

Diğer taraftan bir sene içinde 
açılan tirketler hakkında da ayrı
ca izahat verilecektir. 

Geçen seneye nazaran şehri
mizdeki şirketlerin mevcudu art
mıthr. 

Bundan başka geçen sene için
de bir kaç kooperatif tirketi de te
şekkül etmi,tir. Bu tirketleri kon
trol edecek olan, komiaer, koope
ratiflerin senelik faaliyeti, ve ifa 
ettikleri hizmetler hakkında Ve
kalete ayrıca bir rapor göndere
cektir. 

Piyasadan çekilen 9irketler a
rasında birkaç ecnebi müesseseıi 
de vardır. 

Ostro-Türk firketi 
ANKARA, 28 A. A. - lkbaat 

Vekaletinden tebliğ edilmektedir: 
Vekaletimizle Ostro • Türk Li

mitet tirketi arasında 17 te9riniaa
ni 1932 tarihinde münakit clea
ring mukavelenamesi ahkamının 
filen tatbikina başlanılmı9tır. 

Bu mukavele ahkamına dair 
malUınat almak istiyenlerin lıtan
bulda Ticaret Ofiıi müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

Ecnebi memleketlerde 
bloke kalmıı dövizler 

ANKARA, 28 A. A. - lktısat 
Vek~eti~den tebliğ edilmektedir: 

T urk 1hracat tacirlerinin ecne
bi .memleketl.~r~ yapmıt oldukla
rı ıhracat dovızlerinin ınuhtelif 
memleketlerde 1-1-933 iptidasına 
kadar bloke kalmıt olanları hak
kında tedabir ittihazı dütünülmek 
tedir. Alakadarların hariçte blo
ke kalmı• olan dövizlerin mikta
riyle mahiyeti ve hangi memle
kette bloke edildiğini, hangi tarih 
ten itibaren bloke kaldığını, han
gi bankalarda bulunduğunu ve 
hangi satıtm dövizi olduğunu i
lan tarihinden itibaren bir ay zar
fında lktısat Vekaletine tahriren 
bildirmeleri ilan olunur. 

Bono meaelesl 
ANKARA, 28 - Buraya ıelen 

Gayrimübadiller heyeti Maliye Vekl 
letile temasa baılamııtır. Yeniden 
bono ihracı çok mühim bir meaele ol
duğu için bu hususta ıimdiden bir 
karar verilecek gibi defildlr. 

Filigranlı kağıtlar 
Hilaliahmer Cemiyeti iskam

bil kağıtlarının kaçakl~dan tef 
rik edilebilmesi için Avrupa'da 
filigranlı kağıtlar imal ettirerek 
getirtmif ve bunları piyasaya çı
kar -'ya ba,lamıttır. Bu kağıtla
rın üzerinde bandrol ve damga
dan ba,ka her birinde iskambil 
kağıdı inhisarına ait harfler yazı
lıdır. 

Belediyede 

•• 
Usküdar iskelesi 
Meydanda bir bahçe 

vücude getirilecek 
Üsküdar iskele meydanının daha 

genişletilerek buraya küçük bir bah
çe yapılması taKa ... ' .ir etmittir. Mey
dana ve oradan itibaren tram,·ay cad 
desine yeniden 60 havaııazı liunbaaı 
takılacakbr. Meydndaki medreseler 
kaldırılacak, i•kelc camisi tamamen 
meydana çıkarılarak, iskele civarına 
gÜzel bir tekil verilecektir. 

Belediye mecmuası 
Belediye memurlannın belediye 

mecmuasına muhakak abone olmalan 
evvelce tamim edilıniıti. Bu tamiın<: 
memurlar riayet etmediklerinden 
mart aylıklanndan birer lira abone 
bedeli kesilecektir. 

Talimatnamede yeni 
bir madde 

Belediye, zabıtai belediye talimat
namesine hayvaant teşhiri ve sokak 
!arda gezdirilmemesi baklanda yeni bir 
madde ilave etmİftir. Bu maddeye 
göre badema hiç bir sirk lstanbula ge 
lemiyeceği gibi sokaklarda kurt, ayı 
ve saire gibi hayvanlar dolaıbrılarak 
para mukabilinde tethir edilemiyecek 
oynatılamıyacaktır. 

Seyrüsefer işleri hak
kında tetkikat 

Polis altıncı ıube müdürü Faik B., 
aeyrÜaefer i~leri hakkında tetkikat 
yapmak Üzere belediye tarafından 
Viyana ya gönderilecektir. Faik Bey 
Viyanada bir sene kalacak. ve aonra 
daha bazı Avrupa merkezlerinde tel 
kikat yapacaktır. Faik Beyin Avrupa 
ya gitme.i için Dahiliye vek'ı"etinden 
müsaade istenmiştir. 

Yeni Te ·kos tesisatı 
Belediye fen işleri müdürü Ziya 

Bey Ankaraya gitmiıtir. Terkos be
lediyeye geçtikten sonra yeni bazı te. 
aiaat için bonı vesaire mübayaa edile
cektir. Bunlara ait takas ve döviz me 
aeleleri için Ziya Bey alakadar veka
letlerle temas edecektir. 

ltf aiye miitehassuıı 
itfaiyede ıslahat yapmak üzere Av 

rupadan bir mütehauıs celbedilecek
ti. Belediye aon zamanlarda iki Al
man ve bir ltalyanla uyuımuıtur. Bu 
üç mütehaasıstan biri tercih edilecek· 
tir. 

Fatihteki su kemerler'"t 
Fatih meydanına bakan au kemerle 

ri ve sular aon zamanlarda tehlikeli 
vaziyetler ıöstermeğe baılamııtır. Be 
lediye bu au keınerlerini kısmen tami 
re batlamııtır. Fakat esaslı tamirat 
için tahıiaat bulunamamaktail.ır. 

Sürp Ajrop mezarlığı 
Temyiz mahkemesi cumartesi gü. 

nü Sürp Agop muarbğı hakkında 
son kararını tefhim edecektir. 

Elektriksiz 
Apartımanlar 
Takıim meydanına yeni yapı'lın a

partımanlarm ekserisi elektriluiz kal 
mışbr. Elektrik tirketi bu yeni apar
bmanlarm bir çofun.a henüz teaiaat 
yapamamaktadır. Son zamanlarda o 
kadar yeni bina y~;;.;mıttır ki ıirket 
bütün malzemesini aarfetmiıtfr .. Yeni 
den malzeme mübayaa için iae döviz 
ve kontenjan müsaadesi alınmamak
tadır. 

Sultanahmet parkı 
Sultanahmet meydanında yapıla• 

cak parkın tanzimine devam edilmek 
tedir. Park nihayet nisan sonuna ka
dar ikmal edilecektir. Parkın içinde 
tarhlardan bqka yollar bulunmaama 
rağmen hariçten hiç kimse içeri gir
miyecek, park hariçten görülebilecel< 
bir tablo haline ıetirilecektir. Halkm 
parkın dıtmda oturabilmesini temin 
etmek Üzere bazı kanapeler konacak 
tır. Belediye parkın tarhlanna çiçek- ı 
!er dikecek. temmuzda yetifecek bu 
çiçekler parkın siizellifini temin ede
cektir. 

Et ucuzlayacak 
Mezbahada havai basküller tesisa

tı bitmiştir. Yakında mezbaha rüsumu 
kesilmit hayvan üzerinden alınacak
tır .. Belediye iktısat müdürlüğü kilo 
bqmdan alınacak mezbaha resmi 
hakkında bir tarife hazırlamıı, daimi 
encümen bu tarifeyi tetkik ve tasdik 
ettikten aonra tatbiluna ba9lanacak
tır. Mezbaha resminin keailmeai et ü
zerinden almmaaı takdirinde et fiat
~erinin. birkaç kurut daha ucuzlayaca 
gı tanın ediliyor. 

Paakalyada gelecek 
Balkanlı seyyahlar 
B~ sene Balkanlardan, bilhaaaa Yu 

nanıstan ve Bulgaristandan bazı kim 
aelerin pasklaya tablini lstanbulda 
ıeçinn~k istedikleri haber alınmışbr. 
Bu vazıyet karımnda belediye bazı 
tetbirler almafı diiJünüyor. Belediye 
bunu nazan dikkate alarak paskal
ya ve yaz tatillerini tehrimizde ıeçir 
mek arzusunda bulunacaklann mik
tarmı çoğaltmak ve ziyaretlerin bir 
adet haline ıelmesini temi.n etmek i
çin seyyahlara bazı kolaylıklar göa
tenneği, bu suretle umumi rafbetinl 
celbetmefi münasip görüyor. Bu mak 
salla turing klüp ile müıtereken ha
reket edilecektir. 

Mart maaşı 
Bugün veriliyor. Ücret

liler dün aldılar 
Mart umumi maaıı bugÜn verile

cektir. Ücretli memurların Şubat ma 
aıı dün veriJmiştir. 

Eytam, eramil maaşlarının tevzii. 
ne 4 Mart Cumartesi, mütekaitlerin 
maaşlarına da 13 mart pazartea.i ırü· 
nü bnılanacakbr. 

Eminönü malmüdürlüğünde: 
4 Mart cumartesi günü mülga zat 

itleri binasında birinci kiıede askeri 
yetimlerine 1-150 ve mülga Düyunu 
umumiye binasındaki ikinci kiıede 
1191 • 1250 numaralara maaf verile
cektir. Mülkiye yetimlerine 4 mart 
cumartesi günü mülga Zat maatları 
binasında ikinci keşide 1-75 ve Düyu
nu umumiyedeki ikinci ketide 3336 • 
3400 numaralara maaı verilecektir. 

Kadıköy Malmüdürlüğünde: 4 
mart cumartesi günÜ aakeri yetimleri 
ne birinci kiıede 3000 • 3128 ve mül 
kiye yetimlerine ikinci kişede 1 • 75 
numaralara maa§ verilecektir. 

Oaküdar Malmüdürlüğiinde: 4 
mart cumartesi giinü askeri yetimle
rine birinci kiıede 2000 • 2175 ve mü! 
kiye yetimlerine ikinci kitede 5001 • 
5075 numaralara maaı verilecektir. 

Beyoğlu Malmüdürlüğiinde: 4 
ınart cumartesi günü askeri yetim)e .. 
rinc, Galatasaray ki.şesinde 1 • 150 
Kasımpaşa kit<ısinde 4001 • 4150 nu
nıaralara ve mülkiye yetimlerine 8 
mart çarşamba günü Galataaaray ki
şe•inde 2001 • 2150 ve Kasrmpa~a ki 
şeainde 4601 .. ili. numaralara maat 
verilecetkir. 

Fatih malmüdürlüğünde: 
Fatih kişesi • Düyunu umumiye bi

naıında aakeri yetimlerine birinci ki .. 
şede 1 • 150 askeri tekaütlerine ikin
ci kitede 3501 • 3600 ve 8 mart çar
~amba günü mlkiye yetimlerine birin
ci kişede 601 • 750 ve mülkiye teka
ütlerine ikinci kitede 3901 • 4000 pu
maralara maa§ verilecektir. 

Samalya kişeainde: 4 mart cumar
te•i birinci ki.şede askeri yetimlerine 
1147 • 1250 askeri tekaütlere ikinci 
kiıede 4283 • 4400 numaralara maaş 
verilecektir. Beıiktaş Malmüdürlü
ğünde: Eyün kişesinde askeri yetim
lere 1943 • 2050 Malmüdürlüğii bi
nasında askeri yetimlerine 1 - 150 nu 
ınaralara maaf .,.erilecetkir. 

Eminönü, Kadıköy, Üsküdar 
müdürlüklerinde 13 mart pazartesi 
gününden itibaren askeri, mülki müte 
kaitlere ve hidemab vataniye tertibi 
ve avans alanlara maat verilmefe baş 
lanacakbr. 20 martta bitecektir. 

Bevoflu, Fatih, Beşiktaf malmü
dürlü.klcrinde 8 mart çar·\-mba günü 
mülkiye yetimlerine ve 9 mart per
şembe günü mülkiye ve ilmiye yetim
lerine maaf verilmeğe b&Jlanacaktır. 
Aldığımız maliimata göre, kanunu&&· 
ni, ıubat, mart maaılarmı Emlak 
Bankasına kırdmnıt olanlara da is
terlerse banka niaau, mayıs haziran 
maaılannı kıracaktır. 

Posta tayyaresi gitti 
Evvelki gün havanın muhale

fetinden dolayı Geyveden geri 
dönen Ankara - lstanbul pos'.ıı. 
tayyaresi dün sabah Y eşilköyden 
saat 9 da Ankaraya hareket etmit 
tir. 

Topkapı müzesi rehberi 
T opkapı saray müzesine ehem

miyet ve kıymetile mütenasip bir 
ziyaretçi kütlesi toplamak mak
sadile Müzeler idaresince bazı 
tedbirler alınmaktadır. Müzedeki 
eserleri h:ı.lka etrafile tanıtmak 
ve kendilerinde bunlara dair esas
lı bir fikir uyandırmak için saray 
müzesinin bir rehberi hazırlan
maktadır. 

Rehberde 40 kadar resim bu
lunacaktır. 

Mahkemelerde 

Kaçakçılar 

fhtıaaa mahkemesinde 
iki kiti daha mahkum 

Beykozdaki dükkanında ka
çak çakmak lafı satbğı söylenilen 
ve üzeri arandığı zaman 78 çak
mak tatı zuhur eden Tursun oğlu 
Kademin muhakemeıi dün netice
lenmif, 6 ay hapsine, 1950 kurut 
para cezası vermesine karar veril
mittir. 

Y ecli tite konyak 
Dükkanında yedi fİte kaçak 

konyak zuhur eden Andon Efen
dinin muhakemesi dün intaç edil
miş, Andon Efendinin cürmü sa
bit olduğundan 6 ay hapse, 2550 
kuruş para cezası vermiye mah
kUın edilmi9tir. 

30 kilo tüttin 
Geyvedeki evinin çardağında 

30 kilo yaprak tütün zuhur eden 
Sadiye Hanımın muhakemesi dün 
dokuzuncu ihtiau mahkemesinde 
neticelenınit, bu tütünlerin oraya 
batkası tarafından düıımanlıkla 
konulduğu anlatılım,, beraetine 
karar verilmittir. 

Mürettep mi? 
Adapazarında Erenler mahal

lesinde bakkallık eden Mustafa 
Efendi ile karısı Ayte Hanım dün 
ihtisas mahkemesinde kaçakçılık
tan muhakeme edilmitlerdir. 

iddiaya nazaran Mustafanın 
dükkanında ve evinde, karısı Ay
'e Hanımın da üzerinde kaçak si
gara kağıdı, tütün ve memnu kop
ya kağıdı zuhur etmi,tir. 

Mahkemede Mustafa Efendi 
ile karısı bu i•in mürettep olduğu
nu, kendisine medyun olan bir a
damın bizzat kendisi dükkanına, 
karısı da evine bu memnu qyayı 
gizlediklerini, sonra da gidip ih
barda bulunduklarını söylemit
ler, zabıt varakasını da imzalama 
dıkları halde altında imzaları bu
lunmasına hayret ettiklerini, ve 
bu imzalarında sahte olduğunu id
dia etmi,Ierdir. 

Muhakeme bu iddiaların tahkı
ki için batka güne bırakılmıttır. 

Maarifte 

Millet mektepleri 
Tedrisat dün bitti, 
bug6n ~mtihan var 
Millet Mekteplerinin 1932 - 33 

tedriıat müddeti dün akfaJD bit
mittir. Bugünden itibaren imti
hanlar başlıy;acaktır. İmtihanlar 
bir hafta sürecektir. Bu imtihan
lara mektebe devam etmemif o
lan, fakat okuma yazma öğrenen 
kimselerde dahil olacaklar, mu
vaffak oldukları takdirde şahadet 
name alacaklardır. 

Talebe birliği 
kongreai 

M. T. 'J'.alebe Birliği senelik 
kongresi yarın Halkevinde devam 
edecektir. 

Divan içtimaı 
Darülfünun Divanı bugün top

lanarak fakültelere ait imtihan 
talimatnamelerini itmam edecek
tir. 

Maliye memurluğu imtihanları 
10 liradan 20 ve 20 liradan 30 

liraya kadar münhal bulunan ve 
ileride inhilal edecek maliye me
murluklarına talip olanların dün 
Darülfünun Konferans salonunda 
imtihanları yapılmıttır. imtihana, 
aralarında otuz kadar hanım da 
bulunan 110 talip dahil olmut, 
kendilerine Muhaıebeden ve Va
ridattan altıtar sual sonılınuttur. 

Tahriri yapılan İmtihanlarda 
Defterdar Mustafa, Muhasebe Mü 
dürü Amir, Beyoğlu Malmüdürü 
Ali Rıza 8. lerle Uıküdar ve Fa
tih malmüdürleri hazır :lunınut

lardır. 

lmtihan neticesi, evrakı imti
haniye tetkik edildikten sonra ı

lin olunacaktır. 
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Tavuk kızartmasının 
bugünkü cemiyette 

mevkü 
Herkesin ağzında sakız gibi 

gevelenen bir söz var: Buhran 
var, hayat pahalı. Buhranın oldu
ğu muhakkak olmakla beraber ha 
yat pahalılığında dünkü nesille bu 
günkü nesil arasındaki ya'3-YJ• 
farkının ve bunun icaplarının da 
büyük tesirleri bulunduğu r:ıuhak
kaktır. 

Dünkü neslin mutavassıt sınıfı 
basmadan, yüksek sınıfı keten
den gömlek giyiyorlardı. Bugün
kü neılin orta hallisi bile sırtına 
ipekten a'ağı göınleği yakıttırmı
yor. Ayağına !?ek veya Hoştan a
'ağı çorap giyenler ise parmakla 
gösterilecek kadar azalmı,tır. 

Sair meınleketlerde yüksek ve 
mutavassıt sınıfa has bir serpUf 
olan fötr ve melonu, burada satı
cılarla İfportacılardan tutunuz da 
itkembeci çıraklarının hatlarında 
bile görüyoruz. ltçi kızlar kadife 
mantoyu beğenmiyorlar, yakala
rına taklit astraganı az görerek 
kürkle garnitürü tercih ediyorlar. 

İyi hatırlanın: Yakın zamana 
kadar tavuk kızartması, orta halli 
lerden yukarıca ailelerin yemeği 
idi. Gı!!;en gün Galatadan Unka
panma kadar gitmi•tilt1. Çarpık 
çurpuk pis bir ahçı dükkanının 
seyri insana istikrah veren came
kanında tavuk kızartması da yer 
almı•tı 

Görülüyor ki dün muayyen sı
nıfın yemeği olan tavuk kızartma-
11, bugün Kerküklü boyacı ile güm 
rük hamalının midesine inecek 
kadar cemiyetteki mevkiini değİf
tirmittir. 

Düne kadar ailelerimizin kadın 
bütçesinde bir berber faslı yoktu. 
Bugünıe gencinden ihtiyarına, 
zengininden züğürdüne kadar ai
le bütçesinde "berber faslı" diye 
bir fasıl açılmıthr. 

Dün yhmi paralık bir kınanın 
yapbğı tırnak tezyinab ise bugün 
yerini manikür masrafile tırnak 
cilıisına terketmittir. Bu İptila, 
sadece kadınlara münhasır olmall 
la kalmamıf, lokanta garsonların
dan bilardo masası başında iste
ka çeken saçı briyantinli gençle
re kadar sirayet etmiftir. 

Dün halkın ekseriyeti tütün i
çer, mahdut bir ekalliyet cigarayı 
tercih ederdi. Bugünse vatmanlar 
(Serkildoryan) dan, toför efendi
ler (Yenice) den apğuıru beğen
miyorlar. 

Bu ruhi halet, üç ,eyin ifadeıi
dir: Ya kazancın fazlalığı, ya U. 
mumi Harpte ölüınle yiizyiize ge
len insanın hayattan azami kıim
alması endişesi, veyahut hesabını 
bilememek .••• 

Acaba bizimkisi bu üçten han
gisine dahil? .... 

Salahattin ENiS 

Miyami suikash 
Gazi Hz. M. Hoover'e 
teesaürlerini bildirdi 

ANKARA, 28 A.A. - Yeni A. 
merika reisicumhuru M. Roose
velt'in maruz kaldığı suikast te
tebbüıü dolayısile Reisicumhur 
Hazretlerile Amerika Reisicümhu 
ru Hoover arasında apğıdaki tel 
graflar teati edilmiştir: 

Müttehit Amerika hükumetleri 
1 Reisi Mr. Herbert • Hoover Haz. 
retlerine: 

Pek muhterem Mr. Roosevelt 
aleyhine va.ki olan alçakça sui
kast te,ebbüsü, teessürümü mucip 
oldu. Bu vesile ile dostane muhab
betlerimin ve asil Amerikan mil
leti hakkında Türk halkının hisle
rini tecdit teminatının kaliulünü 
zatı devletlerinden rica ederim. 

Gazi Mustafa Kemal Hz. lerine: 

Nazikane telgrafınız şükranla 
alındı. Bundan haberdar edilen 
yeni cumhur reisi samimi hissiyat 
ve mütekabil temenniyatının ar
zında bana i,tirak etmektedir. 

Ruı edibi ediplerimiz 
araaında 

Bir müddettenberi fehrimizde 
bulunan ve Türkiye hakkında bir 
eser yazacak olan Rus edibi M. 
Nukulin, Türk edip ve ,airleri ile 
tanıfmak makaadile Şair Abtül
hak Hamit Bey ve Şukôfe Nihal 
H. mı ziyaret etmi,tir. M. Nikulin 
gelecek hafta zarfında Anka•,.'yıa 
gidecektir. 
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Yeni kontenjan karar

namesi neşredildi Aonn umdrsi " M 1 L L 1 YE T "tir. 

1 MART 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Bil§muh•rrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

1 dare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye için Hariç içia 

L. 1(. L I<. 

3 aylığı 4- 8-
6 

" 7 50 14 -
12 

" 14 - 28-

Gelen evrak reri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruttur. Ga
zete ve matbaaya ait işler için mü
c!iriyete müracaat edi1ir. Gazetemiz 
~ :lnların mes'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eişlköy askeri rasat merkezinden 

' rilen malumata göre burün hava 
z bulutlu olacak, rüzgar ıima! isti
;:,metlerinden hafif olarak devam e
J oektir. 

28-2-933 tarihinde hava tazyiki 
7Ul milimetre, en fazla sıcaklık 5, en 

-: sıcaklık da 2 derece olarak kayde
crlmiıtir. 

(Başı 1 inci sahifede) 1 
için bu miktarın haricinde ayrıca 
ithal müsaadesi verebilir. 

4 - Gümrük tarife kıı.nununun 
(106 b) (377 b) (377 c) (378 c) 
(381 b) (381 c) (381 d) (494 a i) 
(520 a) (529 b) (530) (531 a) 
(531 b) (552 b) maddelerinde 
yazılı efyanın nisan mayıs ve ha
ziran ayları için kontenjanda gös
terilen miktarları bu malların 
menteleri olan memleketler ara
sında bu kararnameye bağlı M lis 
tesinde yazılı olduğu veçhile tak
sim olunmuftur. 

Temmuz ağustos ve eylul ayla
rına ait kontenjan miktarları ve 
bunların memleketler arasında 
sureti taksimi ayrı bir kararname 
ile mayısın yirmisinde ilii.n oluna
caktır. 

5 - Bedelleri tamamen Türk 
parası olarak Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yatırılmak ve dövizleri 
Merkez Bankasının makbuzu ta
rihinden itibaren altı ay sonra 
tesviye edilmek tartlarile umumi 
kontenjan listesinde ve m listesin 
de yazılı etyayı kontenjan miktar 
!arı haricinde memlekete sokmak 
isteyenlere müsaade olunur. 

itibaren ayni müddet içinde bitir
meğe mecburdur. Anc;ak e,yanın 
kimyahanede tahlil ve muayenesi 
ve tarifeye sureti tatbikinde, ihti
laf vukuu gibi, gerek gümrüğün 
ve gerek efya sahiplerinin kusu
runa atfedilemiyecek sebepler ha
dis olduğu takdirde bundan do
ğan zaruri geçikme günleri yuka
riki müddete zammolunur. 

Muameleleri bitirilmit ve güm
rükten gecirilecek hale getirilmi, 
olan malların bedellerinin Türk 
parası olarak Cümhuriyet Merkez 
Bankasına yahrıldığına dair mak
buz irae edilmedikçe gümrükler
den gecirilmesine müsaade edile-
mez. 

On bet gün zarfında gümrük 
muamelelerini bitirmiyenlerle 
gümrük veznesi makbuzu tarihin
den itibaren bir hafta içinde Cüm 
huriyet Merkez Bankasının mak
buzunu ibraz etmeyenler sıraları
nı ve haklarını kaybederler. Bu 
suretle sırası ve hakki sakit olan
ların yeniden gümrüklere müra
caatla sıra numarası almaları i
cap eder. 

1 RADYO 1 
Bu ünkii Pro~ram 

18 - 18,45: Saz (Muzaffer B.) 
18,45 - 20: Orkestra. 
20 - 20,25: Hamiyet Hanım. 
20,30 • 20,55: Mahmure Hm. 
20,55 - 21,30: Hafız Sadettin B. 

ANKARA, 1538 m. 
12,30 :Ankarapalas Orkeıtresi. 18: 

Orkcstre. Ouverture si jetais Roi, ikin
ci fanlaisie F aust, Prelut, Oryantal. 
18,40: Dans musikisi. 19,10: Gramofon: 
19,40: Dans musikisi. 20,10: Ajans ha
berleri ve hava raporu. 

Varşova 1411 m. 
13.10: Plak. 17: Plak. 19.30: Kah

ve konseri. - Müsahabe. 21.15: O
da mutikisi (Konservatuvardan nak .. 
len). 23 .15: Plak (Kla•ik musiki). 
23.40: Krakovadan: ? 

Budapeşte 550 m. 
18.35: Taganni. 20,35: Puccini'nin 

"Madame Butterfly" operası. 22: Si
gan musikisi. - Müsahabe. 23.25: 
Opera orkestrası tarafından Viyana 
havaları. 

Münih 532 m. 
20,05: Wagner'in piyano eserle

rinden. 21,05: Bavyera kilise musiki
si. - Müsahabe. 22.30: Haydn ve 
Brahmı'ın eserlerinden yay konseri. 

Viyana 517 m. 
18: Çay musikisi (Operet, vals).- 1 

Mu•ahabeler. 20.45: Robert Heger'
İn idaresinde tagannili orkestra. 
22.10 Temsil. 23.10: Emil Bouer ta- 1 
kımı (hafif musiki). 

Milôno - Torino .. Floransa. 

Bu akşamdan itibaren [;:l:~~~~m 

OPERA SİNE W Si 
Entrikalarla dolu ve seyircllerl heyecan içinde bırakacak 

ŞAN D U 
esrarengiz filmini göatermeğe başlıyor --

~arın akfam 
BÜYÜK 

Sinem sında 
GALA OLARAK 

Bajtan sonuna kııdar gençliği, yüzlerde boya, göz. 
sürme görmiyea ve göz kamaıtırıcı bir tabiat 

ve hayatı tasvir eden 

8 GENÇ KIZLAR KLÜBÜ 
Şaheserini tak .ı im edece1 tir. Nefis musikisi ve taganni edilen 
tangoları havi olan bu mükemmel fi m herkesin hoşuna gidecek 

ve Vyık olduğu muvaffakiyeti kazanacaktır. 
lvelaten: FOX JURNAL 

Bu akşam bütün şehir balkı 

IVJELEK ve 
sinemalarına koşacak ve düı yanın en meşhur tenoru 

J A N K İ E P U R A'yı 
MAGDA SCHNEIDER, LUCIEN, BAROUX ve 

PIERRE BRASSEUR 
ile beraber temsil ettiği ve İtalya göllerinin sibramiz güzel

likleri arasında geçen MUHTEŞEM FRANSIZCA SÖZLÜ 

m-~•ı ...... ~~~~~ 
Ancak bu suretle memlekete 

sokulmasına müsaade edilebile
cek ••ya miktarları mecmuu M 
listesinde yazılı olan maddeler
den nisan, mayıs ve haziran kon
tenjanlarının birer mislini ve u
mumi kontenjanda yazılı olan 
maddelerden nisan, mayıs, hazi
ran, temmuz, ağustos ve eylul ay
larına ait verilmit olan kontenjan 
miktarlarının iki.er mislini teca
vüz edemez. Bu suretle memleke
te sokulmak İstenilen efyalar için 
gümrük idarelerine müracaat olu

6 - Betinci madde mücibince 
memlekete mal sokmak isteyenle-
re müsaade verilirken bu efyanın 
kontenjan dahilindeki miktarları
nın tamamen memlekete girmit 
olup olmadıklarına bakilmaz. An 
cak bu suretle memlekete sokula
cak mallardan m listesinde yazılı 
olanların bu listedeki memleket 
ve nisbet esaslarını muhafaza e
derek getirilmesi mecburidir. 

18: Tagannili konoer. 20: Plak .. 
20.30: Haberler. - Plak - Kahve 
musikisi. 21.30: Tiyatro - müteaki
ben orkestra. 

BİR GECENİN ŞARKISI 

Halk namına söz 
Söylemek 

Hadiseler, hele hia ve heyecanlar
dan kuvvet alan hadiseler olup reç
tikten aonra peşinde bir takını serpin 
tiler olur, etekler peyda olur. 

(Yataklı Vagon) nüınayi§i de bu 
kaideden hariç kalamadL Vak'a ol
du .. Arkasından da bir takem neıri
yat, sözler ve lakırdılar oldu. Uflan 
mevzuu bahsetmeye değer aaymadı
ğım için kulak asmadım amma bu 
bahse dair yazılan, hele imzalı yazı
lan okudum. Bu yazılann yüzde dok
sanında "biz demiftik" bgzmda ken .. 
di düşünüşile nümayişin mi.naat ara· 
sında tam bir uygunluk gören ruhi 
bir halet seziliyordu. Bu yerinde bir 
iddia değildi. Çünkü kütlenin, hele 
raleyan ve tehevvür eanaamdaki hia
lerini ifade ediı tarzile kalemlerimize 
çizdirdiğimiz heyecan bota]armm 

nağmeleri arasındaki farkı (Yatakb 
Vagon) un camsız mostralan pek gü
zel bize gösteriyordu. Binaenaleyh 
(Yataklı Varon) nüınaJifin İni.nasile 
bizim daimi görüt tarzımız araamda 
aykırılık olduğunu iddia edemediği
miz kadar uyrunluk olduğunda da ıs 
rar edemezdik. Amma bundan iki üç 
gün evvel ve hi.diaenin daha buğusu 
üstünde iken Cüınhuriyet razetesin
de "Türk sana diyor ki" serlevhasile 
çıkan yazının gençliğin l"Üttüğü mak 
ıatla .t~b~n tabana zıt oldufunu söy
leyebılırdık. Ben, Türkiyedeki bütün 
ecnebileri - bir tanesi açıkta kalma
mak Üzere - muhatap olarak alıp 
memleketten kovan hu ağır yazının 
edaıma ve m&naıma bir gazeteci ola
rak müteeuir olmadım değil, oldum 
amma bunu imza aahihinin ıahsi fikri 
telakki ettiğim için aldırmak isteme
dim. Fakat bu hitabın bütün Türklere 
ait bir beyanname tarzmı alnıaama ae 
bep olan "Türk &ana diyor ki" bqhğı 
bu ti.kaydiye mi.nl. oldu. Bill 1-tiana 
görüıtüğüın bütün Türkler muharri
rin fikrine ittirak ebnediklerini •• 
türkçeyi ağırlamak, yÜhek bıbnak 
gibi milli bir lıiale ecnebi düımanhğı 
arasında hiç bir münasebet olmadığı
nı hana söylediler. Ben eene DtÜtered 
dit idim .. Nihayet dünkü (Cumhuri
yet) gazetesinde (Kat yaparken göz 
çıkarmak) aerlevhaaı albnda çıkan 
imzasız makalede: 

"Memleketimizin miaafiri olan di
ğer ecnebiler bize: 

- Peki, bir ecnebi bizim de takbi
he li.yİk gördüğümüz bir harekette 
bulunmuı diye bütün ecnebilere bir
den hücum olunursa bunda mantık ve 
İnsaf olur mu?'' 

Deaeler haklı olmaz mı?" 
Sözlerini okuyunca artık ıüphem 

kalmadı ki; CUınhuriyet gA2etesi de 

Mllliget'ln edebi romanu 95 

nur. 
Gümrük idareleri gümrük ve in 

hisarlar Vekaletince kendilerine 
nyrılmıt olan kontenjan miktarla
rını alakadarlar arasında taksim 
ettikleri usul veçhile bu müracaat 
leri dahi talipleri arasında taksim 
ederler. Gümrük idarelerince ya
pılacak kontenjandan mahsup ta
rihinden itibaren alakadarların a
zami on bef gün zarfında malın 
gümrükten geçirilmesi için icap 
eden muameleleri bitirmit ve re
simleri tediye etmit bulunmaları 
mecburidir. 

Gümrük idareleri dahi, mua
mele alakadarlar tarafından mun 
tazaman takip edilmek fartile, bu 
muameleleri müracaat tarihinden 

dahil olduğu halde hiç kimsenin tas
vip ebnediği o aatırlar münhasıran 
inı.za aaQibinin mah ldt Bunun için
dir ki; bu "ölçüıüz" yazmm batına 
"Türk aana diyor ki" denecek yerde 
"Bir Türk aana diyor ki' demek daha 
yakııırdı .. 

Sıraama göre halk namına laf eder 
ken ancak bir düıünüı beraberliğinin 
verebileceği aalahiyetlere malik olup 
olmadığımızı iyi tartmalıyız. Kiraya 
verdiğimiz "peder manda'' evinizden bi
le kiracnnızı kolay kolay kovamaz
ken memleketteki ecnebilere "mem
leketten defolun!" demekte hiç biri
miz tek bqma sali.hiyet sahibi olma 
dığmıızı unubnamahyız. Cümhuriyet 
müddeiumumilikleri bile Türklük na 
mına bir dava açmak için milletin 
ali tAhsiyetini tafıyan Büyük Millet 
Meclisinden izin almaktadır. 

Şimdi hi.diaatın Üzerine bir sükiinet 
tülü .ö~ür ve aerain ainirler cevıer
ken ırkilmeden söylerim ki; onun na
mına ne aöylenirae aöyleınsin ve onun 
ağzından ne çeıit hağınlıraa bafınl
sın, heyecanını türkçeyi :rüksek tut
mak lıiasinden ve kayguaundan alan 
Darülfünun gençliğinin ecnebi dii§-
anhğile yakm uzak hiç bir ali.kur 

yoktur. 
Çelimsiz görünen kalemlerimizin, 

fikirleri ve hilhasaa hiıleri nerelere 
kadar sürükleyebileceiini habrlatma 
ya bilmem lüzum var mıdır? 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, 

gıraklanna kanııyor. • Uzakta, za
yıf sisle örtülü bir Balkan köyü hava
ya duman püskürüyordu. 

Pırnar kümesinin yeıil yaprakla
n araaındaki baş geriye çekildi. O 
ande ovayı tehdit eden delikli çelik 
te, dallar araaında göze görünmez ol
du. 

Az sonra, yeıil ve engin bir deni .. 
zi, ııatha çıkan bir tahtelbahir, nasıl 
sırtlar ve açarsa; dikenli dallan zor- 1 

layarak hıribirindcn ayıran bir adam j 
c.: tıpk1 le, pınar yıfı ınrn gQ. 
b ""ini o . i. 

"'ı :-nın ob g e Ali 

Kin, Politika ve Kan .. 

Müellifi : Nfzamettin Nazif ........ ,,.,, .............. . 
trumcaya sapan gen.İf patikanın dö
nemecindeki üç çam; aırt aırta ver
mİt, korkan ve kaçan üç adamdı aan
ki .. 

Kara bulutlar alçalınııtı. Tepede 
şiddetli bir rüzgar esiyordu. • Bulut
lar, kuyrukauz çilleri fırtına naaıl 
katarsa önüne, tıpkı öyle; dikenli 
pırnarlarla öbeklenen tepeye göbek
lerini sürterek uçuıuyorlardı. 

O kadar sür'atle geçiyor, kaçışıyor 
koşuşuyorlardı ki bu bulutlar, yer
lcriNle duran çamlar gözlere uzak
lard n, kaçan adamlar gibi rörünü-
yorlardı. ~ 

G 

7 - Bu kararnamenin nefrİ ta
rihinden itibaren balı ve kilim tif
tik, gülyağı palamut ve hulasası, 
kereste ve travers 1930 veya daha 
evvelki seneler mabsülünden tütü-
nün ve kömür hariç olmak üzere, 

Prag 487 m. 
19.30: Almanca neşriyat. 20.15: 

Karnaval neşriyatı. 21.05: Filhanno
nik konser. 

Bükref 394 m. 
13: Plak. 14: Keza: 18: Radyo 

orkestrası. 20.40: Plak. 21: Viyolen
sel konseri. 21.45: Piyano konseri. 
2.15: Keman - solo (Kreisler). 

Breslci11 325 m. 
18.35: Taganni. 20.05: Keman 

konseri. - Haberler. 21.05: Hükiime 
te tahois edilmiı: HITLER tar'!-fın-

1 

dan konferans. 22.25: Monolog. 24: 
Koro konseri. 

bilfunum madenlerin ve iktısat ve j' 

kaletince tensip olunacak diğer 

maddelerin ihraçı mukabilinde M 
listesinde yazılı efyayı kontenjan 
harici olarak sokmak isteyenlerin 
ithal edecekleri bu efyaları ihra
cat ve aatıf yaptıkları memleket
lerden getirmeleri mecburidir. Btt 
e,yanın ithal kıymetleri muamele, 
verğisine matrah ittihaz edilen kıy, . . 

Vefat 
Mardin meb'usu Ali Rıza ve güzi

de ıairimiz Hüseyin Siret ve asabiye 
mütehasam Dr. Naznn Şakir Beye
fendilerin kaym pederleri Rüsumat 
tarife dairesi müdürlüğünden müte
kait merhum Veli Rıza Pata zade Ra 
gıp Bey dün gece vefat etmiştir. Ce
nazesi bugün öğle vakti Boğaziçinde 
Ulu köydeki yalısından kaldınlarak 
-'1ezkU.r köyde aile kabristanına def
nolunacaktır. Allah rahmet eylesin. mettir. 

ihracatın ithalattan evvel yapıl 
mıt olması tarttir. Bu usul ile İt• 
halata müsaade olunmak içi;; ih
raç edilip aatılan bu nevi mallara 
ait dövizlerin memlekete ithal e
dildiğinin usulü dairesinde isbatı 

mecburidir. Bu husua isbat edil
medikçe bu neviden olan ithalat 
efyasının dövizleri tediye olun
maz. 

Bu kararnamenin netri tarihin 
den evvel ihracat yapmıt olup ta 
itbu ihracat mukabilinde M liste
sinden ithal edecekleri e9yanın 
cins ve nevilerini bu tarihe kadar 
ait oldukları Ticaret odaları ve 
tetkik heyetlerine bildinnit olan
lar ile bu kararnamenin netrin
den evvel veya sonra ihracat ya
pıp da mukabillerintle umumt kon 
tenjan listelerinde yazılı etYadan 
M listesindekilerden maadasmı it 
hal etmek isteyenler ihraç tarihin 
den itibaren altı ay zarfında ithal 
haklcmdan eski prtlar dahilinde 
istifade ederler. 

lktıaat Vekaletile yapılnut o
lan hususi mukaveleler hükümleri 
mahfuzdur. 

8 - (M) listesinde yazılı mem
leketlere tefrik edilmit olan etya
nın o memleketler mamulatından 
bulunma11 ve bunun iabat edilme
si tarttir. 

Madde 9 - Bu kararname net
ri tarihinden muteberdir. 

tili yanan bir llmhaya dönmiittü. J
ııklan ölgündü. 

Kaçakçı Ali yola diizüldü. 
Haliııde bir yorgunluk vardı. O 

erkek hatlı genç yüz ihtiyarlamıı ve 
kocamıı 1"ibiydL Ona bir §eyler ol
muıtu ama ne olmugtu?. 

Mavzerini namluaundan lutmUf, 
omuzuna VUrm.Uftu • 

Genit, düz ve budakaız bir çift 
omuz. • . Ve bir çift pazı ki yollu i
pekten bir mintarun sık ve dar kolla
rını yivliyor. . Dizler bükülmüyor ve 
bir boy ki dimdik •. 

Açık nefti bir çuhanın içinde böy
le bir endam asfalt kaldınmh tehir
lerde değil, Bozdağın tepesinde ya-
§ar ••• 

Ve, izaiz topraklara tabanının 
damgasını basarak sarp yamaca br
mandr. 

Tepeye çıkacaktı, bu muhakkak. 
Fakat, niçin böyle uluorta ileriliyor
du?. 

Kenarda yol vardı. . Yola iltifat 
elmiyordu ! Boyu dik, kafası dik, dim
dı' yürüyordu. Belin'" bir kutak~ 
k ğın ü tünd kalın bir kayıı .. 

iRTİHALi MÜESSiF 
Avukat Ferit Efendi ınahtumu, Seli

nik muteberanmdan merhum bekçi 
Mehmet Sami Efendi damadı Hidayet 
Ferit Bey amansız hastalığı müteakip 
genç Yatında dün sabah irtihali daribe 
ka etmittir. Cenazesi bugün sahalı saat 
onda Şiılide Halaskargazi caddesinde 
214 numerolu Etem PBfa apartımanm
dan kaldınlıp Oıküdarda aile kabriata
IllllB nakil ve defnolunacaktır. 

ZAYi - lstanhul ithalat Gümrüğünün 
1468 No. lu bey.ıımameıile Beykoz fab 
rikası namma 1166 liralık teminat sene 
dile İmrar edilen 4 balya deri ayniyat 
ınakpuzu zayi olmuttur. Yenisi çdmnla 
cağından hükmü olmıulığ. ilin olunur. 

Acele satıbk arsa 
Çamlıcada Kıaddıda Tramvay mer 

kezinde ÇeflDe yakınında 800 zürra 
)<ıymetli bir arsa aablıktır. Kıaıklıda 
bakkal Sabri Beye 5 Mart 933 tarihi
ne kadar müracaat edilmek lazım
dır. 

Yedinci icra memurluğundan: Satd
ına•ma karar verilmit Galatada Maiımu 
diye caddesinde Zelliç biraderler tica
rethanesine ait kırtaaiyeci.Jiğe ait 
(1350) lira kıymetinde muhtelif 8fya a
çık arttırma ile mahalli mezkurda febri 
halin 8 Mart 1933 Çarıamlıe günü aaat 
12 de hazır bulunacak memuru tarafın 
dan satılae&tr illn olunur. 

Kayıtm iki yarunda hirihirinden bü
yük iki tabanca sarkıyor •• Ve o yil-.. d • ruyor u. 

Bir dağ, bir ucundan tutulup ha
vaya kaldmlmıı uzun bir yoldur. 

Bir yol, nasıl dönemeçten döne
mece uzar ve naıd bitmek tükenmek 
bilmezse, bir dağm tepeai de öyledir. 
Y amacm biri biter, biri hatlar. • Tır
manırımız, brmanırımız, kan ter içi
ne batar•ınız. . Dağ gene o dağdır. 
Tepe gene yerindedir? Ve ıiz bit
mek ,tükenmek bilmiyen bir ;olun 
yolcusundan beteniniz. 

Lepiskanm sevgilisi de iıte böyle 
yürüyor, mütemadiyen yürüyordu: 

Demek ki ulaşmak istediği yer bir 
türlii yaklaşmıyordu. 

Artık rölreler silinmitti. Gece 
yapraklara kadar inmiş ve yapraklar 
havada erimişti. 

Şimdi dait, dünyanın içindeydi ... 
Fakat dünyadan ayn, sanki bir Me
rihli.. Balkanlan. Balkanlann pır
nnrlannı ve prrnarlar araamdn yürü .. 
yen adamı bir başka hava sarmıştı. 

Kokulu, ı'ık bir hava. . kekikli 

filmini nazarı takdirle seyredecek ve taganni edeceği RIEGO
LETTO, TRA VIA TA, LA BOHEME vesair bir çok İtalyan 

serenatlarını kemali zevkle dinleyecektir. 
evelden tedarik edilmesi rica olunur. 

r Yarın akıam 

GLORYA'da 
Kadının istiklali filmi 

Serbest Ruhlar 
Dilber yıldız 

NORMA 
SHEARER 

ve sevimli 
jönprömye 

CLARK 
GABLE 

tarafından. 

• 433 

Bu gece yine 
ne var? 

Bu, Sultanahmet'te 
ve Kadıköy'ünde so
kaklara dökülen 
halk, kendi san'at
karları Feriha'ları 
Bedia'lan, Behzat, 
Vasfı ve Galip'leri 
heyecan ve lezzetle 
görmeğe gidiyor! 

Karım beni 
aldatırsa! 

Şahane 
Menekşeler 

MOmessilesi: 
... RAQUEL MEll,ER 

Harik Hayat Kaza 

Sigortalarınızı Galstada Ünyon Hanında Küıı 
ÜNYON SİGORTASINA yapbnnu. 

Tnrkiyede bilifaııla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta yapbrıuayınız. 

Telefon: Beyoğlu 4886. 479 

Balkan havası •• 

Yansı armuda, yan11 elmaya hen
ziyen üstü aivri, ortası yuvarlak bir 
kayaya yakl&§ınca yürüyüıü Yavaı
lar gibi oldu. Y orulmuı muydu ne?. 

Sol elile kutağından Yazmasıru 
çekti; alnına gö~rdü, ~k~lanndan 
süzülen terleri silecektı galıha. . Ve 
sildi de. Lakin bu ailit ıakaklarmdan 
yanaklanna aüzülenleri kurutamadı. 

Elini bir daha kaldırdı, yazmayı 
alnında bir defa daha dolattırdı gene 
ayni hal. 

Ilık ve akıtında koyu bir fey aağ 
kulağmm arkasından boynuna ini
yordu. Bazan da yolunu tatıran bir 
damla ku)ağınm memeainden omuzu
na dü,üyordu: 

- Şıp!. .. 
Ve bu durmuyor, her nefes alıtm

da bir parça daha fazlala,ıyordu: 
- Şıp! Şıp! Şıp! ..• 
Y nzmayı kuŞAğınm arasına sok

tu. Omuzuna öyle bir baktı. Fiıenk -
!iğin knyı~mdan çepkenine dofru bir 
ıeyler akıyordu: 

Katlarını çattı. Elini baırna götür-

dü. Sağ 1Akağmı örten perçemlerin 
altında dolaıtırdı. Sonra taze aıcak 
kanla biribirine zamklanan parmak
lanru kuf8ğma sürterek diflerlnf gı
cırdattı: 

- Olmadı. • dinmedi - diye ho
murdandı - Dindiremedim gitti .• 
Hele köye bir "ftr!.bilsem. • Fakat 
çocuklardan kurtulan olmadı mı ki? •• 

Kayanın dibi tostoparlaktı. Çö
meldi, oturdu. Mavzerini dizlerinin 
üstüne koydu. Sağ eli kundakta ve 
parmak tetikte •• 

Fakfon bir tabakadan hazır bir 
ıirara çıkardı. Ağza l"elen ucunda 
kağıt biraz kalkıktı • Onu dilile yala
yarak yapııtırdı. Tabakayı knıağın 
büklümleri arasına itina ile yerleıti.-.. 
di. Küçük bir keseden gaytanlı bir 
çakmak çıkardı, çaktı. 

Külü dütmüştü galiba. . ki yan· 
madı hazret... bir daha çıktı.. Fa
ka! çakmağı çakmasile beraber irkil
me•i bir oldu. Çünkü tam o anda sol 
f"l'Özünün kuyruğu yanında kızıl bir 
alev parlamıth •• 

(D vamı var) 



.... MiLLiYET ÇARŞAMBA 1 

Kazanç vergisi nasıl tarhedilecek? 
Beyannameye tabi olanlar kimlerdir ve beyanna. 

meler nasıl tanzim edilecek? 
k Martta B. M. Meclisinde müza· 
ere edilecek olan Y eniK.azanı; ka 

~?ıııı layihcuıının Bütçe encüme
~1ııde kabul edilen son ,eklini ner 
ıe devam ediyoruz: 

DORDONCO KISIM 

Verginin tarlu 
Fasıl: 1 

Beyannameye tabi olan mükellefler 
Beyannamenin tanzimi 

Madde 27 - Kazanç beyannameleri, 
lltticesi alınmıı olan ticari ıene :ı:arfm
daıu bu kanun mucibince vergiy" tihi 
~Utulacak kazanç yekununu ihtiva eder. 
•cari sene kanunusani ipticlaaından ki 

bunuevvel nihayetine kadar devam e
den takvim aeneaidir. 

Beyanname itaaına mecbur olan mi>
lellefler, ticari senelerini takvim ııeneai
~ ircaa mecburdurlar. Ancak, itlerinin 
!tabı, ticari ııenelerini takvim ıenefİno 
•ca edemeyecek olan ticaret erbabını 
İlıtiva ebnek üzere Maliye vekileti ta
tarından bir cetvel tanzim ve °"'rolu
bur. 

(8) inci maddenin birinci fıkraamda 
hz•h olup itııal ettikleri mahallerin 
tayriaafi iratlan mezk\ır maddede tayin 
•dilen badl..-den fazla olan mükellefi• 
~· beyannameye tabi olduktan varidat 
•dareaince kanunuevvel ayı içinde tahri
~eıı ihbar olunur. Bu gibi mükellefler, 
•hban takip eden ticari aene mu-1.&
~ için beyannameye tibi tutulurlar. 

u ihberı alamayanlar, mahallin en bii
hik malınemuruna müracat ederek be
)annameye tibi olduklarını bildirmeğe 
llıecburdurlar. Her iki ibbenn da ya
~ılınamq olması mükellefi müteakip ti
tari ıene muamelitı için miadmda be
~anname vermekten kurtarmaz. 

Kazanç beyannameleri, her mali se
beye tekaddüm eden mart ayı ( eoham
h ~irketlerde nisan ayı) ve ticari aene
le,; Maliye vekiletince tayin edilen 
lııükellefler için, ticari aenelerinin hita.
lııından itibaren &;rdünc:ıii ay nibayeti
be kadar tanzim edilerek mükellefin 
lııensup olduğu varidat idıızesine moı.k
buz mukabilinde verilir. Beyannamele
l'İn taahhütlü olarak poıta ile gönderil
lııesi de caizdir; bu takdirde poıtaneye 
te&!im tarihi, varidat idaresine teslim 
0,ddolunur. 

Mlülhak ve huıuıi bütçeli veya muh
tar idarelere tabi veya ı.u mahiyette bu
lunan müeueaelerin ne zaman beyanna
llıe ve billnço verecekleri yukarıdaki 
llıüddetlere tabi olmakaızm Maliye ve
Wetince tayin olunur. 

Madde 28 - Ayni mükellef yekdi
ierile memzucen idare ettiği (bu kanun 
~ucibince vergileri tediye ııraımda k&
aı.lenler hariç) muhtelif te,ebbüıler için 
~-'~! Yekdôieriııden ayn olarak idııze et-
ıgı ll>§ebbüıler için de ayn ayn beyan

ı ~evermek mecburiyetindedir. 
Bır veye muhtelif tehirlerde bulunan 

!Ubeler için ayn ayn beyanneuy verilir. 
Y_azıhane, depo, imalathane, ıube adde
dilemez.. 
Şubelerinin ıenellk beoaplarmı ve 

hiliı.nçolannı bir merkezde cemeden te
tebbüaat erbebt, yalnız bir beyaıumme 

ılanzim ile bunu muamelib umuıniye
erinin temerküz ettirildiği mahallin 
•aridat idaresine verebilirler. Bu tak
dirde ıubeler, kazanç heyannameleri
llin, ~but olduktan müeueselerin 
lııerkezi idareai tarafından verileceği 
lıakkında bir ihbarname tanzim ve mer
~•zlerine gönderdikleri buliaai beaabi
?elerinin ıuretini bu ibbarnameye rapt 
ıle bulundukları mahallin varidat idare
•ine ıniadıncla ve makbuz mukabilinde 
tevdi ebneğe mecburdurlar. Hesaplan
Ilı merkezlerde teı1*"küz ettiren bu ka
bil şubeler 33 üncü maddenin (ft..) fd.
l'ıumda yazılı (kazanç muamele defteri
l>İ) tutmakl.a iktifa edebilirler. 

Tqviki ıanayi kanunundan istifade 
•den fabrikalarm, fabrika aahaaı hari
:iııde açacakları yazıhaneler, fabrika 
lıluamelitını tedvire veya nümune te,
lıirine ait ve munbaaır kaimıyarak fab
rika mamulitmı celp ve orada sabnak 
•uretile bir aabf ma&azaaı vaziyetine 
tirmif bulunduktan takdirde müıtakil 
bir ticarethane addedilerek bu kanunun 
llınumi hükümlerine göre mükellefiyet
le..; tesiı olunur. 

Madde 29- 7 inci maddenin (1 ve 2) 
llumaral• fıkralarında yazılı mükellef
lerle 8 inci maddenin (1) numaralı 
fıkraımda yazılı mükellefler kazanç 
beyannamelerinde, ticıızet unvanlarrru, 
ticaret oclaamda kayitli •ınıflaruu, tica
tet mahallini ve ikametg&lunı, nevi itti
ialini, gayriaafi kazançları yekUnUe bu 
~azançlardan &fağıdaki maddelerde ten
~li kabul olunan mebliiiı irae ederler. 
Cayriaafi kazançlıız yekUnundan tenzili 
<aiz miktarlar çıkarıldıktan aonra kalan 
tniktar mükellefin vergiye tabi kazano
llı ifade eder. Bu mükellefler, heyanna
~elerine ayrıca bilançolarile nevi hesap 
1tibarile yekunları göateren kir ve za
·~ hesaplarını raptetmek mecburiye
tıııdedirler. Verilen beyannamelerde 
!elde ait nokaanlar hulunuraa varidat i -
dareıeri tarafından mükellefe tahriren 
•e derhal ihbar ve beyannamesini kanu
~i icapları beyan olunarak ikmal etme
•i ihtar olunur. Mükellefler on beş gün 
~rfında ihtar olunan nokaanlan ikmale 
lııecburdur. 

7 inci maddenin 3 üncü fıkrasında ya 
~!lı müesıeae ve teşebbüılere ait bi
ilııçolann ne zaman verileceği Maliye 
~ekaleti tarafından tayin ve ilan olunur. 

Madde 30 - 27 inci madde mucibin
verilecek bilançonun mevcudat ve 

\ıtıubat kısmının tanziminde : 
~ A>. ~ina, ~i, !'la t ve edevat mobil
~~ gıbı maddı, ihtıra bcrntı ve diğer 
i;""'tla~ .ve ilk ~esis ".'asarifi gibi (~ir
~ • tler ıçın gnyrımaddı kıymetler mali
q fia ti üzerinden yaz lınak lavmdır.) 

31 inci maddenin (2) numaralı lwmı
nm (B) fıkraaındaki masraflar hariç 
olmak üzere, diğer tamir ve idame mag.. 
raflan umumi masraflara kaydolunur. 

Bu kanun mucibince amortisman 
payı indirİlınİf olan mallarda maliyet 
fiatı hu paylann tenzilindıen sonra ka
lan bakiyedir. 

B) P"!in verilen icare ve aigorta 
maarefları, teminat, depozito akçeleri 
aynen kaydolunur. Kaaada veya hesa
batı cariyede mevcut ecnebi paralan 
ve borsada kayitli eıbam ve tahvilat, 
bilançonun tanzimi ııünündeki borsa 
fiatı üzerinden hesap olunur. Bu tak
dirde fazla veya noksan kıymetler kir 
ve zarar hesabına naklolunmak lazım
dır. Bo,,...da kaydi ohnayan ecnebi es
ham ve tahvilat borsalardan, borsada 
kayitli olmayan yerli eaham ve tahvilat 
ta ticaret odalarmdan sorularak k•yınet 
lendirilir. 

Tediyat, kefalet akçeleri, temettü his 
ıeıine mahıuben verilen mehaliğ aynen 
kaydolunur. 

C) Matlubat ıenetleri, üzerinde yazı
lı kıymetler üzerinden dercedilmekle 
beraber yazılı kıymetlerle bilançonun 
tanzimi tarihindeki hak· i kıymetler a
raımdaki iskonto farkı, bilinçonun dü
yunat kmnında huıuai hesaı:>ta ııöste

rilir. 
D) Stok emtianın, maliyet fiatı üze

rinden kıymeti dercolunur. Emtiada 
maliyet fiatı, mübayaa fiatına o mal i
çin mağaza ve depoya ııirinceya kadar 
ihtiyar edilen masrafların :ili.vesile hA-
111 olan fiattir. Fah,.;kada ve imalatha
nelerde, imal edilen ufdele• ~ O, meliyet 
fietları yaz•lır. imalatta maliyet fiatı, 
iptidai maddelerin mübayaaa fiatile,nak 
liyat ve fabrikaya kadıız olan sair mas
raflar ve el iıi ücretlerinden ve umumi 
maıraflardan o mala iııaheıt eden nia
hetten terekküp eder. 

Ticari ıene gay•inde, tezayüt veya 
tenezzülü kıyınet halinde, mezkUr tarih 
teki ticaret boraalan bültenlerindeki ve 
henüz borsaya dahil olmayan maddeler 
haklımda ticaret odalanndan alrnacak 
mütalealardaki kıymetler ve bütün it 
lo:rinde ticaret odalarrnın tütün inhiaa 
n idaresinin de mütaleuıru alarak ve 
receği kıymetler nazarı itibara alına• 
rak, maliyet fiyatlan yerine, bu kıy
metler kabul olunur. Keza maiaza
larda, ardiyelerde ve antrepolarda en 
az iki ticari seneden fazla kalmasın
dan dolayı kıymeti tenezzül etmit bu 
lunan ali.b ziraiye, makine ve em.sa· 
Jile manifatura ve tuhafiye eıyaaı ve 
nefaaetini kaybedecelt.. derecede feaa. .. 
da uğrayan etY• ve maddelerden, 
bilançqnun ait olduğu aene içindeki 
vaaati satı§ fiyatlarından &§ağı düşme 
mek ıartile, ilçü ve tarh Üzerine sa• 
tılanlar da maliyet fiyatının en fazla 
yüzde onu müfredat üzerine M.tılan· 
!ar da maİiyet fiyatının en fazla yüz 
de yirmi heıi nisbetine kadar kıymet 
tenzili kabul olunur. 

Ancak bu nevi eıya ve mevaddm 
kıymetinin tenezzüle ufradığı mükel 
lef tarafmdan hesap müteha11ıaır is
tihdam olunan vilayetlerde hesap mü 
teha1111lan, istihdam olunmayan vila 
yetlerde 39 uncu madde yazılı komis 
yonlar nezdinde iıbat ve tevsik olun
maaı mecburidir. Kıymet tenzilinin 
devamı her aene iabat ve tevıik olun
mak llzmıgelir. 

Kezalik yangın, haraketiarz, ıey-

Doğru değil 

Abdullah Cevdet merhumun 
kitapları satılmıyor 

DÜn Akıam. ııazeteıi merhum Ab
dullah Cevdet Bey\!' ... ~ .. F.(riıetli kİ
taplarmm, Sandal bedesteninde yok 
bahaaına satıldığını haber veriyordu. 
Bu meyanda yüzden fazla gayet iyi 
ciltlenmiı romanlann 39 liraya müf
teri bulabildiği, 20 ciltlik kıyınetli an 
siklopedinin bet liraya verildiği hal
de talibi çıkmadığını yazıyordu. Bir 
muharrimiz Abdullah Cevdet Beyin 
refikası Fatma Hanımla görütmüıtür. 
Fatma Abdullah Cevdet H. bize de
mittir ki: 

_ Merhumun bize krymetii bir ve-
diall olan kitaplar olduğu gibi duru
yor. içlerinden bir tanesi hile ne sa
tılmıt, ne de bir yere nakledilmiıtir. 
Sablan kitaplar arasında yüz ciltten 
fazla roman bulunduğu yazılıyor. Bir 
kere ıunu aöyliyeyim ki merhum, he
men hiç roman okumaz, ve kütüpha
nesinde roman ve hikaye kitabı .Pulun 
durmazdı. 

Abdullah Cevdet daha ziyade fel
aefe, tarih ve edebiyata dair eserle
re kütüphaneıinde yer verirdi. Esa
aen merhuma ait hiç bir kitabın satıl
madığı Sandal bedesteninden kolay
lıkla tahkik edilebilir. " 

Ahmet Edip Beyin 
cenazesi 

Anlcarada Anadolu maarif kü
tüphanesi sahibi ve Çanakkale 
me~'uıu Ziya Gevher Beyin enit
tesı Ahmet Edip Beyin feci bir 
kaza neticesi vefat ettiğini dünkü 
nüshamızda kaydetmittik. Dün 
m erhumun cenazesi merasimle 
kaldırılmıttır. Bu ölüm münase
b e tile dün Ankara caddesi kitap. 
çılan öğleyin dükkanlarını kapa· 1 
mışlardır, 

lap ve mümaaili fevkalade hadiseler 
neticesi olarak nefaaet ve kıymetleri 
tenezzüle uğrayan bozulmuı aigorta
aız mallar için ekiıpertis edilmek şar
tile tene zzülü kıymet kabul olunur. 

Bu fıkranın tatbikatında pamuk, 
yün, İpek ve mümasili hayvani ve ne .. 
bati maddelerden nescedilmit olan 
her nevi kumaşlar, manifatura, elbi· 
ıe ve ayakkabıdan maada her nevi 
zati eıya, tuhafiye itibar olunur. 

E) - Meıku1' matlubat, hususi bir 
hesapta gösterilir. (Bir matlubun te
diyesi lazım olduğu tarihten itibaren 
en az iki ıene g eçmesine rağmen tah 
ıi edilmemiş bulunması halinde, bu 
matlup, meşkuk matlup addolunur. 
Bu vaziyette olan matlüp, kıamen ve 
ya tamamen ki.r ve zarar hesabına za 
rar kaydedilir. Şu kadar ki bu müd
detin hitamından sonra tahsilat vaki 
olursa bunun üçte birinin tahsil edil· 
diği senenin kir ve zarar hesabının 
kir ıütununa ilavesi lazımdır). 

Bilançonun düyunat kısmmm tan-
ziminde: '. 

A) Sermaye hesabı bulunur. Ser• 
maye teıebbüs sahibinin ıicilli ticare
te kaydettirildiği miktar ile muahha• 
ren vergisi verilmi~ kazancmdan tefr 
rik ile veya aair auretlerle sermayesi· 
ne ilave ettiği mebaliğdir. 

Şirketlerde sermaye, hine aenetle
ri bedellerinden tahsil edilmit olan 
mikdardır. 

Şirket kasasında bulunan satılma• 
mış hisse ıenetleri aermayeye ithal e
dilemez. 

B) Şirketlerin ihraç ettikleıi tahvi 
!at (obligasyon) üzerinde yazılı kıy
metlerle dercolunur. Bu tahvilat dev• 
rei ticariye zarfında üzerinde yazılı 
kıymetlerden eksik veya fazla olarak 
boraa veya rayiç fiatlarile imha edi
lecek oluraa, aradaki fark leh ve aley 
he olduğuna göre k!r veya :ııarar he
sahma naklolunur. 

C) Alelfunum borç aenetlerinden, 
(hu senetlerin kıyınet mukabili olmı>.• 
aı tarttır). Devrei ticariye nihayetin
de henüz tediye edilmeyen mikdan 
yazılı kıyınetlerile kaydolunur. Ka
nun veya ıirketlerde heyeti umumiye 
kararlanna istinaden kıymetlerinden 
tenzilat yapılmıı olan borç aenetleri 
bu suretle indirilmit olan kıymetlerle 
dercedilir. Ecnebi paraaı üzerinden 
olan aenetlerle, mevcut hesabı cari 
ki borsa_fiatlan üzerinden kayıt ve 
borçlan bilançonun tanzim gününde
arada fark olursa kar veya zarar he
sabına naklolunur. Borsada fiatı ol· 
mayan ecnebi paralan, müeueaeye 
Türk paraaile mal olduğu fiat Üzerin 
den kaydedilir. 

D) Bu kanunun kabul eylediği ih
tiyat akçelerinden maada, heyeti umu 
miyeleri Türkiyede İçtima eden ve 
Türkiyede temettü tevzi eden banka
ların tediye edilmit sermayelerinin 
yüz de 50 sine ve heyeti umumiyele
ri Türkiyede içtima etmiyen ve Tür
kiyede temettü tevzi etmiyen banka
ların da Türkiyede teaçll ettirdikleri 
veya Türkiyedeki itlerine tahsis eyle
dikleri aermayelerinin yüzde 20 sine 
baliğ oluncaya kadar muhtemel zara 
ra mukabil k&rlarmdan, proviziyon 
ayırmalan caizdir. 

(Devamı var) 

Meclis açılıyor 
(Başı ı inci sahifede) 

her teYden evvel milli gayelerirni'zin 
huıulü meselesi dü,ünülmüıtür. Hal-

. • .,. _ .-.IA 

~n 'menfaatleri de birinci derecCU::. 
göz önünde bulundurulan milli meıe· 
leler içindedir. Meseli. aıhhi hizmet
ler için geçen seneye nazaran konu .. 
lan tahsisat bu aene 695 bin, maarif 
itleri için 400,000, iktıaat işleri için 
465,000, ziraat itleri için 615,000 lira 
lık bir zam yapılmıttır• Sıhhat mesele 
!eri, maarif, ziraat ve iktıaat itleri ve 
sair:e nazarı itibara alındığı gibi hal
kın emniyet ve huzurunu bir kat da
ha takviye ve ııeçen sene bütçesindeki 
noksanları teli.fi için dahiliye vekale
ti itlerine 921,00C, halk itlerini ada
letle :ıal ve fasletmeğe memur te
tkili.t için 310,000 liralık bir zam ya
pılmııtır. Diğer vekalet bütçelerinin 
bir kısım zaruri hizmetleri için 800 
hin lira bir zam yapıhnıttrr. Gümrük 
ve inhisarlar vekaleti bütçesine 250 
bin liralık bir zam icra edilmittir. Bu 
zamla inhisarlar vekaleti inhisar ida
relerinden devredilen vesaiti iılete
cek, gümrük antrepolannı tamir etti
recektir. Ayrıca bu vekalete isetati ... 
tik m_akineleri getirtmesi için yüz kü
aur bın liralıt:; bir zam daha yapilmış
tır .. Çok yakında İmzalanması muhte 
~e~':l olan ?smanlı borçlan meselesi 
ıçm •!k ta~aıt o.lmak Üzere düyunu u
mumıye butçesme bir milyon lira tah 
sisat konulmuı ve bütçeye yüz bin li
ra kadar bir zam yapılmııtır. Yeni 
masraf bütçesi geçen seneye nazaran 
5,850,000 lira kadar fazladır. Yeni 
bütçenin varidat kısmındaki fazlalık 
iktıaadiyatnnıza halel vermiyecek ~
kilde ithalatı genişletmek suretile el
de edilecek gfunrük resimlerinden 
mütevellit olacaktır •• leni projede tah 
min edilen varidat geçen seneye ,ıa
zaran 645,000 liradır. 

933 acne• ine d e gümr üklerimizden 
45 milyon lira almahileceği tahmin 
edilmektedir. 

MART 1933 

Müfettiş geldi 
(Başı 1 inci sahifede) 

yan bazı kimseler, Beyoğlu acenta11-
nın ca,mlannı kınnıılar .. Buna hayret 
ettim. Bil&hara aldığım telgrafta me
sele daha doğru bir tekilde izah edili 
yordu .. Bu aabah lstanbula gelir gel
mez hadise hakkında izahat aldım. 
Bana verilen malfunattan elde etti
ğim netice ıudur: Bu müessif hadise 
bir suitefehhüm mahsulüdür. M. Jan
none iıleri yoluna koymak için mev
cut talmatnameleri harfi harfine tat
bik etmek istemiı, fakat bu hususta 
biraz beceriksizlik göstermiştir. Bana 
anlatıldığına göre, Naci Beyle arala
nndaki muhavere §U tekilde cereyan 
etmittir: Naci Bey bir bilet meselesi
ni halletmek için Galata acentesi ile 
telefonla türkçe olarak konuşuyor
muı .. M. Jannone halli lazım gelen 
kanıık bir mesele olduğunu anlıya
rak Naci Beye fransızca konuımasrnı 
IÖyleıniı ve bu ihtarı iki defa yaptığı 
halde Naci Bey türkçe konuımakta 
devam etmitıir. Telefon muhaveresi 
bitince M. J annone bu hareketi em
re itaatsizlik gibi telakki ederek: "Bu 
rada resmi lisan fransızcadrr, fransız 
ca konuşmağa mecburaunuz!" dem.it 
tir. işte bu söz ıuitefehhüme uğramıt
tır. Bu sabah M. Jannone ile de gÖ
rüıtüm. O da bu söz ile Türkiyede 
milli haysiyeti rencide etmeği asla ha 
tırına hile getirmediğini söyledi. M. 
Jannone'yi öteden beri tanırun;bura
ya gelmezden evvel Strazburg'ta hu
lunuyordÜ. Kendisi iyi tahsil görmüı 
ve ltalyanın iyi bir ailesine mensup
tur. Hukuk doktoru ünvanını haiz
dir, pederi Sardonya valisidir. Bun
dan maada M. Jannone Beynelmilel 
Talebe Cemiyeti azaaındandır. Tah
minimde yanılmıyorMllll, hu cemiye
tin de reiaidir. Bu izahabn kendisinin 
böyle bir f"Yİ yepacak seviyede 
bir zat değildir . Gene evvelce 

· de ıllyledlğim gibi bu mesele 
de fazla ııayretkeılik ve biraz da be
c~riksizlik ve tecrü!Jeıizlik göıtermiş
tir, lüzumundan fazla gösterdiği tid
det, meselenin fena bir tekilde telak
ki. edilmesine aebp olmuıtur. Şirkti
"';ıız, bynelmileldir ve resmi hiç bir 
lıaanı yoktur. Dahili itler için fransız
ca kullanılır, fakat memurlar arala
rında iıtedikleri lisanla konuturlar. 
Aralannda fransızca konuımalan 
hakkında vaz-ıdilmiı bir mecburiyet 
Yoktur. Fakat merkezi idare ile olan 
muhaberat fran11zca olduğu için, her 
nıemunın franıızca bilmesi mecburi· 
dlr. Naci Beye gelince, ıirketçe iyi ta 
nınmıı bir memurdur. Bu meseleyi o· 
ııun meydana çıkarmaaı herkes tara
fından hayretle kartılanmııtır. lıtan
bul, Vaııon - Ll Şirketi için mühim bir 
merkezdir. Burada Suriye ve Kahire
ye kadar iıliyen bir çok vagonlarımız 
ve aair malzememiz vardır. Bu aebep 
le hadiaenin vukuu tirket tarafından 
da teessürle kartılanmııtır. Bir me
n.ur her ıeyden evvel bulunduğu 
memleketin ahvali ruhiyeaine vlkıf 
olması li:ı:ımdır. M. Jannone bu hu
ıusta vukufsuzluğu ve bilhassa isa
bets'_.'iği ile bir müessif hi.diıeye se
bebiyet venaittir. 

M. Jannone tebdil edilecek mi? 
- Son karan vermek umumi mü- · 

dürlüğe ait bir keyfiyettir. Bununla 
beraber tebdll edileceği muhakak ad
dedilebilir. Bu hususta kat'i bir karar 
verilinceye kadar ben birkaç ııün bu
rada kalarak itlere nezaret edece-

i'im· 
- Hasaratm tazmini kime aittir?. 
- Bu adli bir meaeledir. Biz şimdi-

lik vuku bulan haaaratı teshil ile ik
tifa ediyoruz." 

E'cnebi isimli sinemalar 
Ecnebi iaim ve alameti farikalar ta

ııyan bazı müeıseseler ve ıineınalara 
Darülfünun gençliği tarafından mek
tuplar gönderilmiıtir. Bu mektuplar
da bu isimlerin türkçeleri bulunarak 
yazılması bildirilmektedir. Dün hu 
mektuplan alan birçok müeueaeler 
la ~ 'liannı, tabeli.lannı değiıfumeğe 

v ı.. .J..: _,..._ -· -li. Ekler ıinema 
batlamııtaraır. Mek) ... ,.. .......... , 
aı Yıldırım ıinemaaı olmuıtur. Baz-:" 
gazetelerin yazdığı gibi gençler bir 
"Türk Dilini Koruma Cemiyeti" teı
kil etmit değillerdir. Böyle bir tetek- , 
külün vücut bulması fakülte ve yük
sek mektepler talebesi arasında mev
zuu hahaolmuısa da buna lüzum ol
madığı anlatılmıttrr. 

Kitapçıların müracaatı 
Kitapçılık tirketinin ilk mek

teplerin 4 üncü ve 5 inci sınıfla
rında okutulacak Tarih ve hayat 
bilgisi kitaplarının tab'ı hakkının 
kendilerine verilmesini istedikleri 
yazılmı,b. 

Kitapçılık tirketi namına mu
allim Ahmet Halit Bey, bir kaç 
güne kadar Anlcaraya giderek bir 
heyet tarafından. hazırlanınıt olan 
bu kitapların tab'ına Maarif Ve
kaletinin müsaadesini rica ede
cektir. 

Esasen tek kitap meselesi yal
nız bu iki sınıf talebesine okutu
lacak tarih ve hayat bilgisi kitap
larının tab'ı hakkına münhasır
dır. Kitapçılar ellerinde stok ha
linde bulunan bu derslere ait es
ki kitaplar için hiçbir hak talep 
ebnemektedirler. Maarif Vekaleti 
nin son kararı birkaç güne kadar 
anlatılacaktır. _ __,,._ __ 

Yeni neşriyat 

Sinema düny sı 
Sinema dünyası isimli mecm:.ıanın 1 

İnci nüshası dün çıkmııtır. Karilerimizo 
tavıive ederiz. • 

s 

Alman meclisi binası t tuşl:u:ru!du 
(Başı 1 inci sahifede) 

!ere bat vurulacağını gösterıniıtir. 
Bu tahkikattan anlqıldığına göre bu 

hareket Rayiştağ meclisindeki komünist 
mebuslar tarafından idare edilmekte idi. 
Komunist memurlar son günlerde g it
tikçe artan şiddetli bir tahrik faaliyeti 
göstermekte idi. Polis memuru, Milliyet 
çi sosyalist fırkası ve çelik rnağferliler 
teşkil aza11 kıyafetine girmit komunist 
ler ve komuniıt mebuslar tedhit hare
ketlerine giriımek için hazırlıklar yap
mışlardı. 

Devletin emniyeti, sükiin ve intizam• 
muhafaza için hükumet tarafından alı
nan tedbirler ciddiyet ve ıiddetle tatbik 
edilmiıtir. 

Nazırlar meclisi, emniyetin mubafa
zaıı için hazırlanan fevkalide emirname 
!eri pek yakında n"§redecektir. 

Urfi idare ilan edilmiyecektir. Fakat 
polisin milli müdafaa kuvvetleriyle tak
viyeııi düşünülmektedir. Ancak hükume 
tin kararlaştıracağı tedbirler kanuni ma 
hiyelte olacaktır. Sükun ve asayııı te
min için yurtdaların şahıi hurriyetleri 
kısmen tahdit edilecektir. 

Oldoubourg, Sshverein Mechleu
bour hükumetleri de komuniıt gazele
rinin propagandalannın ve nüınayit
lerinin meni hakkında Pruıya hükume
tinin ittihaz ettiği tedbirleri almıtlar
dır. 

HükUmetin azimli ve tiddetli hareke
ti sayeıinde Almanyanın htt tarafında 
bugün sükun ve intizam hüküm ıürmek 
tedir. 

Rayiıtag meclisi için intihabat, evvel 
ce kararlaıdığ. veçhile, ııelecek pazar 
günü yapılacaktır. 

Yakan kim? 
BERLIN, 28. A. A. - Mecliı bina11 

nın yeni battan yapılma11, birçok ayla
ra mütevakkıftır. Berlindek.i itfaiye kuv 
vetlerinin hepıi, yangın yerine koşup 
gelmişler, ateıin sirayet daireaini tahdi
de ancak birbuçuk saat çall§uktan sonra 
muvaffak olmuılardır. Maddi zarar mik 
tarı, milyonlarca reichsmarlo bulmakta
dır. Yangının 20 muhtelif yerden ayni 
zamanda batladığ< zannedilmektedir. 
Muhtelif 7 yerde benzin dolu fİıeler bu 
lunmuıtur. 

Reichstag binasından çıkmakta olan 
bir komüniıt yakalanınııtır. Bu Fele
menk komünistlerinden Van der Lubhe 
dür. 24 y&§Iar.nda olan Lubbe'ün ce
binde bir Felemenk pasaportu ve F e
lcmenk komüniıt fırkasına ait hüviyet 
varakaları bulunınuıtur. 

Lubhe, bu fırkanın azasından olduğu
nu ıöylemiı, Reichstag meclisini kendi
ıinin tutuıturduğunu itiraf etıniı, fakat 
bir emir üzerine hıızeket ettiğini inkar 
etmiştir. 

Tev!llfler 
BERLIN, 28. A. A. - Havas Ajan-

11 muhabirinden : Bütün ııece poliıler 
Berlin sokaklanncla dol8§ınıılar ve en 
ziyade göze çarpmakta olan komünist
leri tevkif için bulunduldan yerlere git
mitlerdir. 

Saat altıda genif mikyaataki İsyan ha 
reketine iıtirak elmİJ olmalanndan ıüp 
he edilen 80 komüniıt tevkif edilmiı bu 
lunuyordu. Bunlal'<lan 38 i, ayn ayn o
dalarda hepaedilmlıtir. 

Sosyal demokrat gazeteleri 
BERLIN, 28. A. A. - Soıyal demok 

rat fırkaımın idare komitesi tebliğ adi 
yor: " Sooyal demokrat hrkaının fikil'
lerini neıreden şaz.eteler, iki hafta mild 
detle tatil edilmııtir. Bu memnuniyete 
ıebep olarak, mevkuflardan birisinin 
Rayiıtaiı alete vennit ve daha evvel 
aoyaal demokrat hrkaaı ile münaaebet
lerde bulunmuı olduğunu itiraf etmİf ol 
maaı ııöıterlınelrtedir. 

Komünist fırkası reisi 
BERLIN, 28. A. A. - Komünist fır-

kası reiıi M. Tbaelmann, tevkif edilmit
tir. 

Hükumet darbesi nasıl 
hazırlandı? 

BERLIN, 28. A .A. - Volff ajan
amdan: 

1 

1 

~annı.;ciimtktedir. 
Prusya daniliye nczaretjnc memur 

Alma n komiseri M Goering, şu beyanat 
ta bulunmuştur: 

• Alınan fevkalade tedbirler sayesin
de gayet büyük bir tehlikenin önünü al 
mağa muvatfak olduk. Hükumetin kuv
vet ve nufuzunu, her türlü ahval ve ıe
rait içinde her türlü vasıtalarla muha
faza edeceğiz. ilk hücum, geri pÜ•kÜr
tülmüştür. 

Daha pazartesi akfamından itibaren 
resmi daireler, zabıta kuvvetlerinin hi
mayeai ve muhafazası altına alınmıttL 
Zabita memurlarile dolu kamyonlar 
Ber~in sokaklarında dolqıp duruyor v: 
tehlikeye maruz başlıca binaları muha
f~ .. için ş-öz altmda bulunduruyordu. 
Bulun polu kuvvetleri vazife batına çağ 
rılınııtır . 

_l_ki komü~~t mebus tevkif edilmiştir. 
Dıger komunıst mebuslarla komünist 
memurlar, zabıta taraf.odan 11kı bir ne
zaret altına alınmııtır. 

Prusyarun her tarafında komünist ga 
zeteleri, beyannameleri, mecmuaları ve 
ilanları 4 hafta müddetle intişardan m• 
n'edilmiıtir. 

Gece tevkif edilen ve yangının faili sa 
yılan 1ah11, sosyal - demokrat fırkasi!<ı 
alaka ve münasebetleri olduğunu itiraf 
etıniıtir. Bundan dolayi soıyal - dernok 
rat fırkaımın fikirlerini nqreden gaze
te, mecmua ve mevkut yazıların hepsi i 
ki hafta müddetle men'edilıniıtir. 

Bu vak'alar, hükUrnetin daha evvel 
aldığı fevkalide tedbirlerin kat'i bir za
ruret icabı olduğunu bol bol göstermek 
tedir. 

Şiddetli tedbirler 
BERLIN, 28. A. A . - Hiyaneti vata 

niye cürmü hakkında nazırlar meclisi ta 
rafından dün aktam sür'atle hazırlanan 
kararname, reisicümhur tarefından taı
dik edilınİftİr. 

Bu emirnameye ııöre, askeri aırların 
meydana vurulmasına ait cürümlerde i· 
dam veya müebbet kürek cezaaı verile
cektir. 

Ecnebi gazetelerde Almanya için za. 
rarlı haberleri ecnebi ııazetelerde neı· 
rederek bili.hare iktibıu eden kimselerin 
hareketleri de ağır cezalıız sıraaında sa
yılmaktadll'. 

Ordu poliı kuvvetleri arasında diıipli 
ni bozup yıkmağa çalıtacaklann cezası 
kalehentlilrten küreğe çevrilıniıtir. 
Hükiımet nufuz ve kuvvetine kartı e 

decek tarzdaki hareketlerin de cezai..,.. 
arttınlmaktadır. 

BERLIN, 28. A. A. - Almanyaaın 
Pruıyadaki nazırlarını da ihtiva eden 
nazırlar mecliıi komünist propaganda
ıınn kartı alınacak yeni tedbirleri tetkik 
etmek üzere hu sabah saat on birde top 
lanmıfbr. 

Siyasi tehriplerin ve tethiılerin ıiddet 
le tenkil edilmesine karar verilmiıtir. 
Bu husuı hakkında hemen bir eınirna
mo ne,redilecektir. Mamafih hiç ohnaz
sa 5 mart intihabmdan evvel komüniıt 
ftrkaımı mennetmediği takdirde bu fır
fırkaımın faaliyetten men'i dereceainde 
ileri gldilıniyecektir. 

Bazı gazeteler, hülnirnetin komünist 
kaya rey vermekte olan müntehiplerin 
reylerini aoıyal demokratlara vermele
rinden korkmakta oldupnu yazmakta· 
dır. 

Turing kulübün 
mtlsamere•i 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klübün Türk - Yunan 9ubeai ta· 
rafından 5 mart pazar günü Mak· 
ıim salonlarında verilecek çay 
ziyafeti ve müsamere için hazır· 
lıklara devam edilmektedir. Bu 
maksatla te9kil edilen komite bu. 
gün toplanarak müsamere progra. 
mını teıbit edecektir. Müsamere
nin mukkemmel olmaaı için bir 
çok fedakarlık ihtiyar edilmi9tir. 

Reichıtag meclisi yangını hakkında 
vapılan tahkilu-• ı... - ..... ·-· .. ~1,evik-
.. . f vin _.,..,)J~•.;6 ~t..Ua...,., ıa.~--•
ler tarafından umumi ıükun ve Üayite 
karşı yapılınıı en büyük ıuikaıtler ara
ımda yer bulan bir vak'a olduğunu a
çıktan aç-ğa ortaya çıkarımıtır. 

Jlıca İskele - Palamutluk 
··t<avı .. J?~ryolu 
T .. k A . ,..:...c....~rketi ur :• onnıı "S .1 

HISSEDARANA iLAN ;.ı"':"'"· 
Ticıızet kanununun 361 inci maddesi ·•e "'-

Filhakika, Berlindeki komünist fırka 
sı merkezi ittihaz edilen ve Cari Liebk
necht Hauı denilen binada yapıUm bir 
araıtırmada ele geçirilen bazı vesikalar
dan anl&§ıldığına göre, Ruıyeda olduğu 
tekilde geniı ınikya1ta bir auikaat ter
tip etmek için komünistlere etraflı tali
mat verilrnittir. 

hükumet Bu talimata göre, bütün 
daireleri, saraylar, milzeıer ve U.DlUma 
mahıuı mileaıeıeler, komüniıtler ile za 
bita kuvvetleri araımda vukubulacak 
çarpıtmalıız eanasında yakalacaktır. Ko
müniıtler , hu hadiseler eanaamda saf
larının en ilerisine kadmlan ve çocukla 
rı, mümkün olduğu kadar poliı kanla.. 
nı ve çocuklannı ııeçirmek iıtiyorlıızd:r. 

Bu vesikaların meydana çıkarılınaaı 
sayesindedir ki, bir Boltevik ibtilôlinin 
patlak vermesinin önüne ııeçilelıilıniflir. 

Reichstag yangını, kanii bir clalıill 
harp ve ihtilil betladıtmı ııöıt..-en bir 
İ.faret mahiyetinde olacaktı. Bu ihtilal, 
bu sabah saat 4 te befhyacak ve Ber
lin'de ııenİ§ bir mikyasta bir yağmager 
lik hareketi beflıyacaktı. Yine buııün 
Almanyarun her tıızafrnda meıhur tah
ıiyetlere ve husuıi mülklere karp, kor
kutmak maksadile auikaatler Y"!>ılmaaı 
derpiı edilıniıti. 

BERLIN, 28. A. A. - Reichstag bi
nası, komünistler tarafından 6 yerden a 
teıe verilmiştir. Tekmil koridorlar, kul
varlar, heyeti umumiye salonu, vestiyer 
ler ve matbuat tribünleri yanmıştır. 

Binanın şark kıımına tamamen kay
bolmuş nazarile balolınalctadır. Hasa. 
rat, milyonlara baliğ olmuıtur. Bir ko
münist tevkif edilmiştir Yangın çıka
ran komüniıtlerin henüz her tareftan 
mahsur obn hı.na içinde bulundukları 

le nizamnamei dahilin 23 üncü maddesi 
ehkômma tevfikan Ilıca iskele - Pala
mutluk Demiryolu Türk Anonim Şir-
ketinin biııedaran heyeti umumiyesi 
mevaddı atiyenin müzakeresi vmnında 
Martın 28 inci ıah ııünü saat 15 te Şir
ketin Galatada Merkez Rıhtım Hanında 
ki.in merkezi idareainde sureti atiyede 
akdi içtirnaa davet olunur. 

1 - Meclisi idare raponı ile, Mu~a
kıp raporunun dinlenmeai, 

2 - 1932 aeneai heaabatınrn ta.diki, 
mezkilr aenei muamele netayicine dair 
MecU.ı idarenin teklifi hakkında ittiha
:ınlıarar ve Mecliai idarenin tebriye! 

zimme~ • 
3 - Mecliai idareden çıkan azaların 

yerine diğerlerinin tayini yahut tekrar 
intihap lan, 

4 - Mecliai idare azalanna ita olu. 
nacak hakla huzur mıkdlU'IDID tayin ve 
teıbiti, 

5 - 1933 aeneıı.i için bir Murak<p ta
yini ile tediye olunacak ücret mıkdan
nın teabitl, 

Laakal onbeş liliıe aenedine ....ıik o
lup itbu içtimada bili.sale ve bilvekil• 
hazır bulunacak zevat Ticıızet Kanunu
nun 371 inci maddesi mucibince malik 
olduklan senetleri yevrnü içtimadan laa 
kal bir hafta eve! lstanbulda Şirketin 
merkezine t~vdi etmeleri Iaznndır. 

Hisse senedi tevdüni mübeyyin müeı 

sesatı maliye tarafından muta vesikalar 
hisse ıenedatı makamında kabul olunur. 
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MUSTAFA ŞAMLI 
MAHTUMU 

Müesaeaab Türk Anonim Şirketi 

29-3-933 tarihinde heyeti umumiye iç 
timama karar vermiı elyevm yevmi mez 
kı'.rrda bisaedaranm lıtanbul'cla Ata Re 
fik H anmda 15 numrıralı yazıbenede 

aaat 11 ele içtima edeceği ilin ol'1nlD'. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Mecliıi lclan raporu, 
2 - Murakıp Raporu, 
3 - Biliınçonun tetkiki Ye tasdiki, 
4 - Mecliıi idarenin ibrılP, 
Nizamnamemizin 24 üncü maddeaiııe 

tevfikan aııari 30 bi11eye malik biaae
daranm yevmi içtimadan bir hafta evvel 
lıtanbul'da Bahçekapuda Ata Refik Ha 
nmcla ıS-16 numaralı yazdvıneye müra
caatla aabip olduklan hisseleri kaydet
tirerek dühuliye varakaları almalan la
znnc!ır. 

Mustafa Şamh Mahtumu 
J\.lüe11caatı Türk Anonim Şirketi 

29-3-933 tarihinde 11,30 da feykala-
de oL.rak içtimaa karar verilmiftir. 

Histedaranın yemıi -ınirda latan
bulda Babçekapuda Ata Refik Hanında 
15-16 numaralı yazıhaneye t"fl'İf)eri i
!i.n olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Şirketin feah ve tasfiyesi, 
2 - Tasfiye,,_.,. Ye Mundııp ta

yini, 

3 - Taıfiye memuruna ve Murakibe 
verilecek Ücretin tayini. 

Nizamnamemizin 24 üncü maddesine 
tevfikan asıari 30 bi11eye malik biue
daraııın yevmi içtimadan bir balta evel 
lstanbuPcla Bahçekapuda Ata Refik Ha 
nmda 15-16 numaralı yazıhaneye mii
racatla sahip olduklan biueleri kaydet
tirerek dühuliye varakalan almalan ıa. 
zrnıdrr. 

Balya - Karaydın Madenlerini 
Kiralama ve Iııletme 

Türk Anonim Şirketi 
HISSEDARANA il.AN 

Ticaret kanununun 361 İnci maddeli 
ve nizamnamei dabilinin 47 inci -dde
ıile mevaddı müteakibeai ahkimma ln 
fikan BALYA • KARAYDIN MADEN 
LERINI KiRALAMA VE iŞLEME 
Türk Anonim Şirketinin Hiaaedııran He 
yeti umumiyesi Martrn 28 inci aab sü
nü aaat 14,30 da Şirketin Galatada 
Merkez Rıhtım Ham ikinci lıatmdald 
Merkezi 1 dareaind. sureti adiyede akcll 
içtimaa davet olonar. 

1 - Mecliai idare ile Mııo lap 8-
runun dinlemneai, birinci hıaliyet -
ıi besabetmın tasdiki Ye mezkür -
netaicin dair Meclisi 1 clarenin teklifi 
hakkında ittibuı karar, 

2 - Mecliıi lcı.r. aa-- telıri,.t 
zimmeti, 

3 - Mecliai lcloıre tw"' d • ta,m 
olunan u.lann tayinlerinin taadilıi, 

4 - Mecliai ı.ıan;.e İta olunacak 
hakkı buzor mikclarnun teolıiti, 

5 - 1933 aeaeai için bir Munlap 
tayin Ye ita olumcalı: iicnıtiain teobiti, 

6 - Şirketin iduwi wuiı...mia 
tedviri ile mükellef Mecliai idare azoıla
rile müdire Yerilecek ücretin t...,İtİ İçİn 
Mecliai lclareye aelialıiyet it.u, 

7 - Gerek tahaen keaclıi aamlanna 
.,. rerelne aair tirketlerin ·Mecliai ida
re azau ıalwt müdiri aıfatile firketle 
akdi muamele buıulllllda Mecliai ida
re azalarına mü..U.. ...;ı...;, 

latanbul Mavnacıları 
Tahmil ve Tahliye 

Türk Anonim Şirketi 
1 dare Meclisi Riyasetinden : 

Şirketimizin bissedaran Heyeti 1933 
aeneai Martının 30 ncu Peı"f"IDbe gÜnü 
aaat 10 da Galata'da Ovagimyan Ha
amda Şirket merkezind. snreti adiyede 
Ye 1&at 11 de de fevkalade içtima ede
ceiindea hiuedaranın yevmi ınezkilrda 
baza bulunmaları ve içtimadan 10 gün 
eneline kadar asaleten, Ye vekaleten 
mevcut biıae ıenetlerini yezneye tevdi 
ederek vesika almaları ilin olunur. 

Sureti adiye müzakere ruznamesi; 
1 - 1 clare Meclisi Raporunun krru-

ti, 
2 - Murakıpler raporlunun kıraati, 
3 - 1932 aeneai bilinçiıunun tetki

kile taıdiki ye 1 dare Meclisinin ibraaı, 
4 - idare Mecliaine muYakkaten İn

tihap ol .. nan iki zalm memuriyetlerinin 
tasdiki, 

S - Nizamnan-ıin 12 inci maddeai 
mucibince idare Meclisindea çıkacak 
bir aülüs ıwuun yerine aza intihabt, 

Sureti fevkalide içtimaı 
Müzakere mevzuu: 

1 - Şirket aermayeılnin 500,000 li
radan 150,000 liraya tenzili hakkında. 

FETHİYE ŞİRKETİ 
MADEN iYESİ 

HISSEDARANA iLAN 
Ticaret kanununun 361 İnci maddeli 

ve esaı mukavelenameıinin 47 inci mad
deai abümma tevfikan FETHiYE ŞIR 
KETi MADENlYESl Türk Anonim 
Şirketinin hi11edaran heyeti umwnİye
si mevaddı atiyeoin müzakeresi zınınm.. 
ela Martın 28 inci Sal• günü saat 13,30 
ela Şirketin Galatacla Merkez Rıhtım Ha 
ıunda 2 inci .atmcla kiin merkezi idare 
.inde sureti adiyede akcli içtimaa davet 
olunur. 

1 - Meclisi 1 clare raporu ile Mura
kıp raporunun kıraati, 

2 - 1932 aeneai besababom taıdiki, 
mezlnir ....,e netayİcine dair Meclisi i
darenin teklifi baldmıcla ittihazı karar 
"" Meclisi idare azaamm tebriyei zim.. 
metl, 

3 - Medlai I darenin tecdidi, 
4 - Mecliai 1 dare tarahndan aeçl

letı azaların kabulleri, 
5- MeclW idareye ita olunacak bak 

kı huzur mıkdarmın tayini, 
6 - 1933 senei muameleai için bir 

murakıp tayini ve iicretinin tespiti, 
7 - Şirketin idare! umwniyesinin ted 

...iri ile miikelld Meclisi idare azalarile 
Müdire verilecek ücretı.in t•pİti için 
Meeliai idareye ..ıa!ıiJet itası, 

8 - Getu. tahaen kendi ıvımlarile ve 
ıerek aai' ıirketlerin Meclisi idare aza
.. yabQt Miidiri ırfatile ıirketle akdi 
moamele b-auncla Mocliai idare aza
ı...._ mü......ıe itua. 

Eaaa mukavel-.inin 52 inci mad 
desine tevfikan, liıakai 250 biaaeye ma
lik alup i,ı.u içtin.ela biliaa1e "J& bil
........ benr bulu-it arza eden hisM 
dann T>earet ı.an-nun 371 İnci mad 
deai mucibince malik olduktan aeneda
b İftİma paiinden lialad bir hafta ~ 
....ı. Galatacla Şirketin -tlezi idareaine 
te.di eylemeleri lizımgelir. 

Hi11edarandan her biri biaaeclaran be 
yeti mmımiyeaine dahil diğer lıir zab 

teftil edebil&. HiıM ııenedatnun te..di 
olunduğuna dair müeueaatr maliye ta
rafından mata vesikalar içtimai umuım. 
de hazır bulunmak üzre mttdu bi11e ae 
nedatı ıibi kabul olunur. 

l tbu içtimada bizzat Ye lıilnl.ale ha
zır bulonmağı arzu eden bİNedaran Ti-
caret kanununun 371 inci maddesi -- EP!fTIA VE Y~J,. EŞYASI . I mma brr cıaYa açmak .!Ç1ll mılle•m I .. , 
cibince malik olduklan 'M!t' ..4uaak . · . · • • - •. ,. · "' 
içtimadan 1;._.ı. _, _-.-Mb,i d~tı· yevmi AVRUPA ANONİM 
d c:· • T urr.!'!I·~ hafta nel lıtanbul Sı"gorta Kumpanyumdan: 8.,a aövl"" ., ___ ,__ Pari , 
"d;_,..,ketin merkezi ı..........., ve 1 Emtia ve Yol Etyau AYTUpa ~nim 

., .. .. ~e, PENARROYA Şirketi, (12 Place Sigorta Kumpanyaaı Hiıaedaran heyeti 
Vendôme) a tevdi etmeleri lazmuhr. umumiyeai Ticaret kanununıın 361 İn-

Şirket, biıaedarana içtima için düho- ci maddesine ve nizemnamei dahili eh-
liye venokalan ita edecek ve içtimada ha kiut111V• tevfikan 28 Mert 1933 aab rii-
zır bulunmıyacaklara dahi İcap eden " nü aaat 15 te Galatada Biiy\ilı: Tünel 
kalctname nümuneleriui taleplerinde e- Hanında Şirketin Merkezi ldareainde 
..Urlerine amade buluncluraca!Wr. sureti adiyede içtimaa davet edilir: 

Hi11edarandan her biri heyeti umu- Ruznamei müzakerat : 
rniyeye dahil diğer bir zatı tevkil edebi 1 _ Meclisi idare raporile 1932 ,,.. 
lir. Hiue senedatmm tevdi olııncluğuna nei maliyeai Murakıp raporunun luraa-
dair müesseıalı maliye tarafından mu-

bu ti, 
ta veaikalar içtimaı umumide hazır - 2- 1932 aenei maliyesi beaabet•nm 
lunmak üzre mevdu hisse aenedatı gibi tasvibi, Meclisi idare zimmctinin ibra11 

~ul olunacaktır. ve ıenei maliye netayİci bakk>nda Mec 

Maden, Makine ..., elektrik m.aatıncf.ıı 

müteba11ra bir 

Belçikalı Mühendis 
Maden ocaklanncla ~eya büyük iıleri 
olan bir müeaıeaede hizmet anyor. 

Zirdeki adrese y&zolmaar: 

G F 416 Agence Roaııel, Bnıxelleo 

Oıküdar icra dairesinden: Bir borçtan 
dolayİ mahcuz ve paraya çevrilmesi mu 
brer dört adet "3kır tencere iki yuvar 
lak masa bir adet etike dört adet san· 
daliye 4-3-933 tarihine müaadif cu~~ 
ertesi günü ınat 10 dan 11 kadar Osku 
dar bit pazannda açık artırma surdile 
satılacağından talip olanl•rrn mahnlind~ 
hazır bulunacnk memura müracaatları ı 
lan olunur. 

lisin teklifi, 
3 - Tayin olunan iki Mecliıi ldaR 

azasrtlln memuriyetlerinin taıdiki ve çı 
kanların yerine iki azanın İntihabı, 

4 _ Murakıp intihabı ve tahsisatının 

tesbiti, 
5 _ Mecliıi idare azalarına ait hak-

kı buzurların teabiti, 
6 - Ticaret kanununun 323 ncü mad 

desi mucibince Mecliıi idare Azalanm . 
ıirketle muamelatta bulunmak mezunı 
yetinin itaıı, 

Liıakal on hisseye ııahip olup heyeti 
umumiye ic;timama ittirak etmek iıti
ycn hiıaeclaranı kiram Ticaret kanunu
nun 371 inci maddeaine tevfikan bi11e 
senetlerini yevmi içtimadan liakal bir 
hafta mukaddem ~irket veznesine tevdi 
etmelidirler. 

Mecliai İdare 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 1 MART 1933 

.t..ev e Lı: miryo lar • daresi i ıanları 1 
1 - 1-3-933 tarihinden itibaren Ankara - Konya kıamm

da iki istasyon arasında seyahat edecek yolculardan, nakliye 
vergisi dahil, azami: 

1 nci il nci ili ncü tl;in 
1939 1404 893 kuruş bilet ücretı alınacaktır. 

2 - Ankara • Konya kıamı haricinde bulunan bir istasyon 
dan bu kısım dahilindeki bir İııtasyona ve bilmukabele veya
hut Ankara - Konya kısmından geçmek üzere mezkur kısmın 
haricinde kalan iki iataıyon arasında yapılacak seyahatlerde 
de Ankara - Konya için bu azami ücretler almacaktır. 

3 - Çocuklardan azami Ücretlerin yarıııı alınır. (877) 
518 

Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla münakasası 22 Mart 933 çarşamba günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Eıkiş ehir veznelerinde birer liraya 
aatılan şartnamelerde yazılıdır. (897) 

Nafıa Vekaleti 
Satınalma Komisyonundan: 

11-2-933 tarihinde pazarlığa konulup bedeli haddi layik 
görülmeyen 2000 ton katran yağı ayni şerait altında ve ta
kas kaydile ve pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 

Pazarlık 16-3-933 tarihine müaadif perııembe giinü saat 
15 te Nafia Yeki.Jeti Satmalma Komiayonunda icra edilecek
tir. Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası veaikaaı ve 7 463 
liralık teminatı muvakkatelerile komisyona muracaat etmele
ri lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri lıtanbul'dan 
Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden, Ankara'da 
Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden beıı lira mukabilin
de tedarik edebilirler. (854) 

Balya - Karaydın Madenleri 
Türk Anonim Şirketi 

HISSEDARANA iLAN 
Ticaret kanununun 361 inci nw.ddeai 

ve nizam.namei cfahilinin 24 üncü mad

de.ile mevadclı müteakibeai ahkimına 
tevfikan Balya • Karaydın Madenleri 
T ü<k Anonim Şirketinin hiuedaran he
yeti umumiyeai mevadclı atiyenin mİİza 
kereai ZDDDJnda Martın 28 inci aab gü. 
nü aeat 16 da Şirketin Galata'da Merkea 
Rıhlıın Hanmda kiin merkezi iclar•İn
de auretl adiyede akdi içtimaa davet o
lunur. 

1 - Meclisi idare raporu ile Murakıp 
rapol anan clinıe-i, 

z - 1932 -i besahatmm tasdiki; 
-kür sene netayicine dair Meclid 1-
ctar-in teklifi ı..ldonda ittihazı karar • 
ve Meclisi idare azaınun tebriyei D- • 
meli, 

3 - Meclisi ldaredea çıkan azalarm 
yerine diğerlerinin tayini yahut telmır 
intihRpian, 

4 ·- Mecliai idareye ita olunacak hak 
kı h112111' mikdarmm tayini, 

5 - 1933 aeaeoi için bir Murakıp ta· 
yini ... e ita olunacak ücretin tespiti, 

6 - Şirketin idarei umwniyeainin 
tedviri ile mükellef Mecliıi 1 dare azala-
r ile Müdire verilecek ücretin teepiti i
çin Meclisi 1 dareye aelilıiyeı itası, 

7- Gerek tahaen rerek kendi namla· 
.rilc ve gerek sair tirketlerin Mecliıi i
dare azan yahut müdiri ııfatile ıirtı:etle 
ukdi muamele huauaıında Mecliai idare 
azalarına müsaade itaat, 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

61 F. Sa. Al. Ko. dan: 
Çorlu garnizonunda bulu

nan kıt'tat ihtiyacı İçin kapa
lı zarfla 327 ,500 kilo arpa ve 
Tekirdağ garnizonunda bu
lunan kıt'at ihtiyacı için açık 
münakasa ile 53,000 kilo ar
pa satın alınacaktır. İhaleleri 
6 mart 933 pazarteai günü 
aaat 14 ve 16 da yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve mü
nakaaaya iıtirak için tayin e
dilen gün ve saatte teminat 
ve tekliflerile 61. F. Sa. Al. 
Ko. na müracaatları . 
(3021) 

• • • 
(636) 

491 

Trabzon Sa. Al. Kom. dan: 
,. Trabzon garnizonu ihtiya

cı İçin kapalı zarf uaulile 17 4, 
000 kilo ikinci fabrika unu 
münakaaaya konuhnU§tur. 
Gluteni aagari yüzde 11 ola
caktır. Teminatı muvakkateai 
1300 liradır. 6 Mart 933 pa
zartesi gÜnÜ aaat 14 te ihale-
si icra olunacağından, talip
lerin evaaf ve şeraiti anlamak 
üzere her aiin v_e münl\kasaya 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

l - Ankara' da - Y enişehirde yapılmakta olan Emniy~ 
Abidesi taş blok ve relicf inşaatı mukavelename tarihinden ı• 
tibaren (6) ay zarfında ikmal edilmek Üzere kapalı zarf usU' 
lü ile 23-2-933 tarihinden 16-3-933 tarihine kadar (20) 
gün müddetle münakasaya konmuııtur. 

2 - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mıililerini İspat 
edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya girmek isti· 
yenlerin: 

A - Teklif bedelinin % (Yedi buçuğunu) vilayet lda· 
rei huausiyeııi heaabına bankaya tevdi ettiklerine dair mak· 
buz senedini veya Milli bankalardan birinin teminat mek· 
tubunu ve yahut milli esham mukabili Muhasebei hur.usi· 
yeden alınacak ilmühaberi göstermeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasında mukayyet olduklarına ve itibarı 
malilerine ait birer vesika göa termeleri icabeder. 

C - Ellerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını ihale gü· 
nünden en az (8) gün evvel vilayet Baıımühendisliğine gös· 
tererek münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti 
fenniye vesikaaı almaları ve yahut ellerindeki vesikanın altı· 
na şerh verdirmeleri llizımdır. Bu üç şartı tamamen haiz ol· 
mıyanlarm münakasaya İştirakleri ııayanı kabul olamıyaca· 
ğmdan teklif zarfları açılmıyarak kendilerine iade edile· 
cektir. 

3 - Münakasa evrakı, keşfiye, proje ve şeraiti mahsu· 
satına tevfikan icra edilecektir. Talipler tekliflerini evrakı 
keııfiye ve projelere merbut olan vahidi kıyasii fiat cetvelin· 
deki miktarlara nazaran ve beher nevi İçin bir vahidi kıyasii 
fiat teklifi auretile yapacaklardır. 

4-Talipler 661 No. lı münakasa ve ihale kanununun 
10 cu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapalı zarfı 16-3-
933 tarihine müsadif perşembe günü aaat on bese kadar Vila
yet Daimi encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi e· 
deceklerdir. 

5 - Münakasa 16-3-933 tarihine müsadif perşembe gü. 
nü Ankara Vilayeti Daimi encümeninde yapılacaktır. 

6 - Evrakı keşfiye ve projeleri görmek ve daha ziyade 
malfunat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğine müracaatları ve enakı keşfiye ve proje
leri (10) lira mukabilinde Ankara Nafia Başmühendisliğin
den tedarik edebilecekleri ilan olunur. (879) -. 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Kırmızı ipek Bobin 
Saz taklidi ipek Bobin 
Yetil ipek ,, 
Kırmızı İpek ,, 
Kınnızı yaldızlı 
çizgili boboin 
Mor ,, 

Yeşil fantazi ,, 
Mor ,, 

1000 metre murabbaı 
lı yaldızlı aellufan kağıdı. 

M/M22 
28 
28 
28 

,, 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

28 
28 
28 
28 

Adet 
25 

100 
100 
100 

50 
50 
50 
50 

50 X60 eb'adında san monogram-

1000 metre murabbaı 50X60 eb'aclmda beyaz monog
ramh yaldızlı aellufan kiğıdı. 

T akutan istinaen ödenmek üzere yuakrıda mikdar ve va
sıflan yazılı fantazi Bobin ve sellufan kiğıtlan nümune ve 
şartnamelerine tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. Talip
lerin şartname ve nümuneleri ni gördükten sonra pazarlığa 
iııtiri.k etmek üzere o/0 7 ,5 teminatlarını hamilen 6-3-9-33 pa
zartesi gÜnÜ saat 14 te Galat ada Alnn Satnn komisyonuna 
mul"llcaatlan. (556) . 

lıbu içtimada bizzat ve bilvekile ha
zır bulunmap anu eden biaaedaran Ti
caret kamınu-n 371 İnci maddesi ma
cıbince malik olchıkları aenedııtı ,.-ı _ 
içtima dan liakal bir ~;Jı. -•·' 1 ·• • 1 • 
d.- · ...... " ....... ·--- .f CJ~bul 

. . . ... . 
~~~rak içi;; mezkUr gün v~ j - . ._ - · ' 
saatte Trabzon satmalma ko- • 1 p k 
misyonuna müracaatları ilan ı Istanbul Idrofi amu 1. ı., ... . 

ııtpr ebn nieridaı:i iclareaioe ..., Pariı' 
le d' Antin aokaimda 3 -..ela (Ban 
que de Pariı et dea Paya-Bu) bankaaı
na teYdi etmeleri lhımdır. 

Balya - Karaydın ıirketi içlin.ı umu 
mi için biıaedıırana dübnliye varakaları 
ita edecek ve içtimada U- lıahanami
yacaklara dahi İcap ed.., 1'ekiletr.ame 
nüınunelerini taleplerine ~lerine ama 
de bul .. nduracaktır. 

Hi11edarandan her biri Heyeti U
mumiyeye dahil difer bir zab teyki) e
debilir. Hbıe senedatının tevdi olunclu
iuna dair müeaaeaatı maliye tarafındım 
muta vesikalar içtimaı umumide hazır 
bulunmak Üzre mevdu hisse ıenedab ıi 
bi kabul olunacaktır. 

Sultan Ahmet Birinci ıulb hukuk ha-
kimliğinden: • 

S. S. C. l. Ticareti Hariciye Mım.
silliği v•kili Avukat laak Sageı Efendi ta , 
rafından Galatada Yadigar Hanında Kö 
mür Tüccan Fuat Arif Bey aleyhine İ· 
kame eylediği iıtibkak dava11 üzerine 
yevmi muhakeme olarak tayin olunan 
23-2-933 tarihine müaadif ııerıembe ırü· 
nü için mumaileyh Arif Bey namına 
tas tir ve iru.I kılııan celpname zahnna 
mümaileybin bir aemti .._bule ıittiii 
mü1iri tarafından verilen ınetruhattan 
anlatılmakla mumaileyh bakk•nda ila
nen tebliğat icrasına ve yomni muhake
me olarak tayin kılınan 25-3-933 tarihi
ne müaaılif cumartesi ıünü aaat 14 le 

Sultan Ahmet Birinci ıulb hukuk ınala
keıneıinde hazır bulunmadığı takdirde 
gıyaben muhakeme İcra lulı-c:ağııu mi 
beyyin ila!'dır. 

olunur. (3026) (720) 

çataıca,.;.:.~v. için =~ ; Fabrikaları Türk Ano-
zarlıkla 1500 kilo kuru üzüm 
aatın alınacaktır.Teklif edilen ' 
fiat pahalı görüldüğün-
den ihalesi 4 Mart 933 cumar 'ı 
teai günü aaat 15,30 da yapı
lacaktır. Taliplerin şartname· 
aini görmek Üzere her gün ve 
pazarlığına iııtirak için o gÜn 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatları. (46) (886) 

522 

1. Muhabere alayı ihtiyacı j 
için 17 kalem Muhabere mal
zemesi aatın alınacaktır. İhale 1 

si 6 Mart 933 pazartesi günü , 
saat 11 dedir. Taliplerin liate
yİ görmek üzere her gün ve 
pazarlığa İştirak İçin o gÜn ve 
vaktinden evvel F mdıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mÜ· 
racaatlan. ( 47) (887) 

Tire SA. AL. KOM. dan: 
Tiredeki kıt'at ihtiyacı o

lan 50,000 kilo Un açık kır
dırmağa konmU§tur. lhaleai 
18 Mart 933 cumartesi gÜnÜ 
aaat 10 da Tire'de Aakeri Sa 

nim Şirketinden: 
Piy,eada EKSTRA pamuk namı albnda ldrofil pamuk paket· 

ıerine benzer tekilde yapıtını' paketler İçinde idi pamuklıtr satıl
maktadır. Bu pamukların - Şirketimizin ihzar etmekte olduğu ko· 
r" ekae muvafık sıhhi - ldrofil pamuklarla hiç bir alaka ye mlln•· 

sebeti yoktur. 
Bu gibi Sıbhata muzır pamuklann iıtimali hayati bir tehlike 

teşkil ettiğinden muhterem halkımızın ııhhatını Yikaye etmeği bir 
vazife bilen şirketimiz; • 

İyi cins pamuklarımızdan ııbbi bir tekilde idrofile edllmıt ve 
Avrupanın bilumum pamuklanna her cihetle faik enafta bulunan 
"REKOR,. markalı idrofil parnnklarımızın yalnız Eczane ve depo· 
ldrdan alınmasını tavsiye ederiz. 

Göz, kulak ve sair hu•u•atta kutu ile am
balaj edilmlt EKSTRA REKOR bilumum 
pan•emanlarda AAA-1 Birinci nev'i REKOR 
fdrofil pamuklannı kullanıdız. 

MÜDÜRiYET 

tmalma Komisyonunda yapı
lacaktır. İsteklilerin şartna
meaini görmek ve anlamak ü
zere her gün mezkiir komis
yon ile İzmir ':füatah.~~ 
Mevki ve İstanbul ela Oçuncu 

Kolord-; Satmalma Koınİ•Y'!" 
. . "k 1 nuna, münakuaya ışbra · 

· edil .. ..,e çin de tayın en gun 
aaatte Tire' deki Sabnalnı• 
Komisyonuna müracaatları. ) 
(3032) (912 

1 
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Dara 

L>ar 
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be 
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1 MART 1933 

• 
Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 

Mevkii Sokağı Cinai No. Muhammen K. 
Darağaç Demirhane Kereste kutu fabrikaa 33/35 87945 8'ı kıymet fabrikanın blna11na aittir. 

985S Bu kıymet fabrikanın makiııa al&t •• edeYab11a aittir. 
97800 

Umrağaç Sepetçi Pirina Ye pamuk yağ fabrikua 123/127 

Darağaç Paralı köprn latematyadl un fabrikası 'l8/30 

42253 
10147 
5240:> 
66224 
16376 

Bu kıymet fabrikanın ana .,. blna1U1a aittir. 
Bu kıymet fabrikanın makiııa alit "' edeYabna aittir. 

Bu kıymet fabrlkanm anaıile bhıallH aittir. 
Bu kıymet fabrikanın makin& allt •• edevatına aittir. 

82600 

Karataı Tramvay C. Yanık kereste fabrlka11 1481150 22300 
D~ğirmendere nahiyeai C6kağaç çiftliği 87'.ZQO 

1 - Yukarda evsafı yazıh emval 23 fUbat 933 tarihinden itibaren kapalı zarfla aatı,a çıkanlmılbr. 
2 - Sat11 peşin para iledir. Gayrı mubadillere verİ:mİf olan bonolar da nakit makamında kabul edilir. 
3 - Yevmi ihale 23 mart 933 perşembe ınnndnr. (Talipler talip olduklar mala ait teklif mektuplarım bir zufa koyup zarfı ımibtlrle· 

yecekler ve sarfın &zerine nmvazuh adretlerini yazacaklar ve ifbu zarfı talip oldulclan malın muhammen kıymetin yüzde yedi btıçoğu nis· 
betinde teminat makbuzu yeya muteber banka kefalet mektuplarile birlikte ikinci bif .zarfın içine koyacaklar ve zarh m!ibllrle'.!ikten aonra 
Ozerine talip olcluklan malın adreaiı:ıi yazacaklar va ihale gDnD saat 15 e kadar mDzayedeye memur hey'etin riyasetine 'bir makbm mukabi· 
linde teslim eyliyeceklerdir.) Talip olanlann mezknr gUnde aaat 15 de Ziraat Banka11na müracaatları. 

4 - Malın Atıldığı aeneye ait Yergilerile Belediyeye ait rBııum ve masarifi uireıi milfteriye aittir. 
S - EmYal hakkında daha fada maltmıat almak Yefa tartnamelerini görmek isteyenler her gna lmıır Ziraat Badkawmm Muhuelıe ~ 

viııiae mlraeaat edebilirler. (574) 

BÜYÜK TAYYARE 
PİYANGOSU 

2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

Büyük ikraıniye 
35,000 Liradır 

DONYANIN EN ZENGiN VE B0Y0K 
PIY ANGOSUDUR. 485 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

G6mriik ma ... fm ve .-•-taka memarlan 
için 11589., adet h81ret Dam 

1 - GümrGk Mubafua Te mmtaka memurlan için 
(583) adet kasket kapalı zarf la lardırmağa konulmuştur. 

2 - Kırdırma prtlan ki ğıdmm ta1elikli suretleri lıtuı
bul Gümrük Muhafaza Başm üdiriyetindma elmeee'dw. 

3 - Kırdırma latanbul Gümrük Muhafaz Bqmücliriye
tinde kurulacak almı aatnn komiayonu tarafından yapılaca~-
tır. 

4 - Kmluma 21-3-933 tarihine raab:yan sah eOnU saat 
10 dadır. 

5 - Teklif mektuplan lrammdaki hükümlere göre lfÜD 
ve saatinden en-el aatmalma komiayonuna verilecektir. 

6 - Her istekli, biçilmi, bedelin 'fo 7 ,5 iu olan 63 liralık 
muvakkat giivenmelerile (teminat) belli saatten evvel ko
misyona gelmeı.i. 

7 -. Omeji latanhul Gümrük Muhafaza S.pniidürlil
ğündedir. lıteldiler onda görebilirler. 

8 - Belli olua laatte tatu lmuı adet olua zabıt kiioh 
doldurulduktan acıma his bir teklif kabul edihniyecektir. 

(913) 

istanbul Gümrük Muhafaza 
Bapıiidürlüğünden: 

G6mr81t ....., ... ve m11ataka m••arlan 
için "800" jaket 11Aa1 

1 - Gümrilk Mabafm ye mndeb -n.n icin 
(IOO) adet jeket lcçelt zarfla lardırmaia kon"hn111tur. 

ICa9ma prtlan ki. iıdn+ın teeA.Ji llllrederi lı ..... 
bal · Muh9' rn a..mldiriyeli•Mlıa ah1ceLt., 

3- GGmrük Muhafaa •ı ıüdiri-
ııetincle ..... •bnı ~ lu'lıfq·k· yapda-
caktır. 

4 - Kaıdu- 21-3-933 tarihine ruiıyan.aaL R'Ünü -t 
14 tedir. 

5-Teklif mdEt•lan kanundaki hükümlere göre sün 
w .. tinden evvel aatmalma koıniayona verilecektir. 

6 - Her istekli, bi~ bedelin % 7 ,5 ğu olan 600 lira
hk .......ldlat ıü• ıh • "teminat " belli saatten enel 
komiqona ıeJmeleri. 

7 - Omeği latanbul Gümrük Muhafua Bqmüdürlü
iilndedir. latekliler orada l'Örebilirler. 

8- Belli olan saatte tutulmeıı iclet olan zabıt kipi• 
UdwuMalü. ...,. hiç IMr hklif bW eclilmiyre'rtir. 

(914) 

Zonguldak Belediyesinden 
1 Mart 933 tarihinden it ibaren 15 Niaan 933 tarihine 

lnıctar bir buçuk ay müddetle Zonguldak ıu projesinin .,.. 
Pdmuı münakasaya konulmu,tur. Kazanana bin bet yüz lira 
...a...ldir. Ewalo mıiit.ıferria n prait Ankara we latpnlıW 
Beledi,.eleri heyeti fenniyeler inden aranılmak aurteile öire
m1ir ve tedan"k edilebilir. (916) 

• 
Milis icra 

Memurluğunda .. : 
Milis Ziraat Bankaıma İpotekli borcundan dolayı tüccar

dan mukayyit zade Nuri Beyin Hacı llyaa mahallesinde ki.in 
sağı feriıtah hanımdan Abdullah efendi kerimesi Ay,e hanı
ma geçen arıa solu Bohur Fir anko veresesi hanesi arkaıı mu 
kayyit zade Nuri Beyin rala imalithaneai cephesi yol ile 
mahlut tahtani ve fevkani ikişer odayı havi maa avlu ve bir 
kuyu ve tulumba ve iki kazan ve müştemilitmı bari iki bin 
beş yüz lira kıymeti muahemmeneli sabunhanenin mafı ve 
yine ayni mevkide sağ tarafı F eriştah hanmo iken arap Ha
cı Mehmet oğlu Mehmet efendiye geçen hane sol tarafı Nu
ri Bey ve Fatma H. haneaile ınabdut sekiz bin lira kıymeti 
muhammeneli rala fabrikası 20 Mart 933 tarihine müaadif 
Pazartesi giinü aariıi üzerine ihale edilecektir. 

Dellaliye ve maaarıfı saire mütteriye aittir. 
1 - lıbu gayri menkulün arttırma prtnameai 10-3-933 

tarihinden itilraren herkes tarafmdan görülmesi için açıktll'. 
2 - Muayyen günde arttırma bedeli muhammen kıyme

tin 7Gzcle yetmiş beşini bubnadığı takdirde en çok arttıra
nm taahhüdü baki kalmak şart.ile arttırma on beş gün da
ha temdit edilerek on beşinci giin yani 4-4-933 tarihinde ay 
ni saatte en çok arttıranm üzerine ihale edı1ecektir. 

3 - Arthnnaya için yüzde yedi buçuk teminat göateri
lecektir. 

4 - Gösteril~ a:ünde ittirik edenler tutna· 
._ • ' •e+lyafnU o1Cüiiiüi ve bu etmit 18J'ILrlar. 

5- ipotekli ve sair İrtifak hakla aahiplerile diğer alaka.
daran bu huıuıtaki iddialarmı ilin tarihinden yirmi gÜn i
çinde evrala müabitelerile birlikte müracaat etmeleri l&zmı. 
dır. 

Oıtünde LO'alalan gayri menkulün bedeli zamanında 
Yerİlmezae ikinci bir artırma ile aatıhr. Ve bedel farla ile faiz 
ve diğer zararlar ayrıca hülane hacet kalmakaızm evveDc:i alı
cıdan tahıil olunur. 

Fazla malfunat almak isteyenler 933/ 8 doıya nuınarui
le Milia lcra dairesine muracaat eylemeleri ilin olunur. 

(902) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

1,000,000 Kapsül : 27-2-933 Pazartesi eaat 14. 
2,000 Adet Demir Bi

don 
20,000 Kilo ambalij 

lciğıdı 

1-3-933 Saat 14. 

: 1.a-933 ,, ıs. 
ı +3-933 ClllllıUteti saat 14 60,000 Kilo-c .. . 

400 Kilo Eıe0a 
Berpınot : 4-3-933 cumarteti saat ıs. 

Mezkir 1-azmı tahıla satın alınarak bedelleri(13502) 
numaralı karermmenin (2) inci maddeai hükmüne tevfi. 
kan sahiplerine Yerilmeyip Türk paruile Qjmhuriyet 
Merkez Bankaama yatmlacak Ye bu eşyaya mnl.rabil ihra
cat vuku buldukça Banka tarafından peyderpey tediye edi-

lecektir. 
Pazarlıkla aatm alınacak olua mezkir qyayı weımek ia

tiyenlerin ( % 7 ,5) teminatlarmı hamilen her birinin hizama. 
da gösterilen gün Ye eaatte Cal•tada Mubayaa Komisyo
nuna müracaat etmeleri. (555) 

'" 
Gedikpafll'da jandarma 

Sabnalma Komisyonundan: 
Satın almmaaı mukarrer (Yirmi bin takım) mamul kısa 

kol ve bacak çemeıııruı kapalı zarf nriinek•ıaıı 20 Mart 933 
pazartesi gÜnÜ saat on bette yapda~dan isteklilerin nü
muneyi ve ıartnameyi 2ÖI ıuek üzere her gün ve miinakaaaya 
girmek için de ilk ten:ünat ve teldifnamelerile nnızlôr giin
de muayyen saate kadar Komisyonumuza müracaatlan. 

(832) 

ZA YI - Beşiktaş fubeıinden aldı· 
ima Aakerlik vesikamı zayi ettim, ye .. 
niaini alacağnndan hükmü yoktur. 

Abbas oğlu Sünusi 922 

7 = :Wlkff 

S EY RtSEFAlN 
Me-rka:: ccnta;. G :ala•a i ~ ôpruh:ı ı 8 . 23 

Şube A. S irkea Mü.hü.rd r ndeo H 2.37 

.................... --.:: 
\f ükemmel bir piyan() 
~yahat dola;ruile Sanclml Bedeat ... 
ninde Z Mart yannki per,emhe 

TRABZON POSTASI-

GÜLCE AL 

günü saat ikide aablacaktır. 

1 Mart çarfamba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. Dönüşte 
Tir.,balu'yada uğ'ran:lı r. 

1 Evkaf mficliriyeti UAnlan ı 
1 - Bahçekapıamda Dördüncü Vakıf handa Ziraat Baa· 

kaımm boplttığı zemin katta ve eski postane tarafına müaa
dif dört mağaza ve üstündeki asma kat ve altındaki bodu
rum ve merdiven araımdaki oda teslimi tarihinden 935 ae
ne&i Mayıı nihayetine kadar kiraya verileceğinden ka~ 
zarf uaulile müzayedeye konmuştur. İhalesi Martm on bi
rinci cumartesi günü saat on beşte lııtanbul Evkaf mücliıi
yetinde Encümeni idarece yapılacaktır. 

2 - Tutmak iıtiyenler müzayede ve münakasa ve ihale 
kanunmıun onuncu maddesi mücibince teldifnamelerini bir 
zarf derununa koyarak mühürleyip üzerine iıimlerile töb· 
retlerini yazarak bu mühürlü zarfı ve 2025 lira miktarmdaki 
teminatı muvakkate makbuz ilmühaberini veya ayni mik
tanla banka kefaletnameıini diier mühürlü bir zarf içine 
koyarak üzerine teklifnamenin bu mahallin iıticanna ait ol
duğunu yazacaktır. 

3 - Müzayededen enel teminab muvakkate suretinde 
ve ikinci madde mucibince verilecek mı"ktar ihaleden sonra 
oa gÜn zarfında müddeti icara ait miktar ihıtle üzerinden yüz
de on beş teminatı kat'iyeye iblii olunacatlar. 

4 -Talipler teklif mektuplarını ihale gilnü saat on beşe 
kadar lıtanbul Evkaf müdiriyetinde enciimeni idare riyaae
tine vereceklerdir. 

5 - Talipler varidat müdürlüğü akarlar kalemine müra
caatla umumi şartnamenin bir suretini alırlar. Müzayedeye 
girenler iıbu •artnamenin ahkimmı tamamen kabul ve altım 
imza ederek yukarda ikinci maddede yazdı teldifname ile 
birlikte mühürlil zarfm İçine koyacaklardır. (712) 

(779) 491 

Sablık Arazi 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

İsmi Mahallesi s...d Nfti D! ' E.W. zı.. 

Doktor Mihalai· 
di ve kerimesi 

.... 
Mariya Kartaltepe Abu Müfrez 30 
Mösyö Dilua ve ana 
Pol Leri, Ve-
ham, Peti He-
rat. KaP..., Y81jl1rifıF F_. Tarla 163 Z 244 
T .. Ujllll Ser-
kiı varislerin-
den Onnik Ar-
manohi, Sera-
noı, ve Arusyak 
ve Zabel hanım- Mııır .M"'ufre:I 2 3 
lar Kartaltepe tarluı arsa 

Yukarda isimleri yazılı mükelleflerle verai borçlanm .. 
rnanmda Yb ıuediklerinden evsafı J'Ukarda yazılı gayri men
kUller 20.3-933 tarihine müaadif pazartesi gÜnÜ saat ilçte bil
müzayede aablacaiuıdan taliplerin yevuıi mezkUrda kaza i
dare heyetine müracaatlan ilin olunur. (888) 

TIARET iŞLERi UMUMMODORLOCONDEN: 
30 ikinci Tetrin 330 tarihli kanun h iikiimloırine elin t8ICİl edilmit o1ıuı .....W 

fiııtııetleıı" ' • (~ Tirldt 1-ılM!ll K.ııcıeewiu • ~-- T..m.h t. 
natment Corporatioa) Şirlıeti lıa ı... m1ı aeaatla Tlrtd1e --9 wlrillll'> 
tirbt n 7811° i' lılır• • •rlr k da........_ lıiilia walık ' de dava e9. 
eclilea " iç-..a pbıo ...... rle ._., b ' k ime lılr. s-t H""-n'ı la
yin eyledilini lıildirmit " ILaaall• "...,.. •• 'ptlr. 

Diier tıırftan firketin ..ı.ili Mr. Ern•t Haffmua mil 'la ,wiae ikipr, AJ-
,_. imza koymaia oelihiyettar oı..ıı: " ,ırbt ,., •• PP""k'an ifh J • ...... 
cak da...Wda dava eden, edilWI ve lçüncli pim ..ıaı•..- ._. ............ iisre 
Alpt TU abiıa 111... ı' ' l M.11 ' • G " ...... .... 
Hamdi Beyi tayin .,.tedljiııi .. , 11 "ı " 19 :ılı ....-..,. 'f'Wtllitlir. 

Keyfiyet• • tS', kru wwııfık alaz! 'ı ı ıı a. .ı.... 

fnanbnl Poata ve Telgraf Bepn&cltbfyetfnden 

-Muhterem Halkımıza: 
AcD ve taabhütlO harici Te dahili mektuplar içine pva ve 

sair kl)ınetli eYrak ko7111aymız we ko7n•J1Mlarau mnbııbere 
ettiklerinize bildiriniz. Çünki banlann si:vaJ'I helinde Türk 
Ye Ecnebi Posta idareleri mes'uliyet Ye tam1U..t ~ 
medilderinclen batb bariciler i"Ciaa a&sdumler baltllBı
(Türk parasını lwımua) kanana teıffiba twıkihab adli,.. 
dahi yapılır. (911) 

Zonguldak Havzai Fehmiye 
Mücliriyeti Umumiyesindem 

Müdiriyeti Umuıniyenin Kozlu Ye Kilimli tDnendifwı.i 
ihtipcı ipa mtibayaan liznngelen (44) blem bıbı1n mal~ 
www 22-2-933 tarihinden itı'baren 20 giin milddetle açık m6o 
nebuya konulmuştur. 

Taliplerin prtnameyi aötınek üzere Z.Ontuldakta 
zai Fahmiye müdiriyeti umumiyeaile, lıtanbulda Mııııta~ 
maden mühendisliğine ve ihale giinü % 7 ,5 niıbetinde 
nah muvakkatelerile Hanai Fahmiye müdiriyeti 
yeaine müracaatları ilin olunur. (824) 
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İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİNDEN: 

Alpull!J Şeker F abri
kasının Istanbul depo
larından kristal toz şe
keri atideki fiatla her 
isteyene bin kilodan 
eksik olmamak •• uz ere 
satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipa. 
rişler yüzde yirmisi peşin ve 
mütebakisi hamule senedi mu .. 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir. Depodan itibaren 
bilcümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri ioterse 
!.İgorta ettirilir. 

Adres: Istanbul, Bahçe
kapı 4 üncü Vakıf han 
4 Üncü kat, Telgraf ad-
resi: lstanbul Şeker -

Telefon: 24470-79 

Barut ,. e Mevaddı infilakı ye 
inhisarı Umum Müdürlüğünden: 
Zonguldakta ill§a edilen mevad~ infilikiye depollltJlla 

ait Zonguldak - Devrek yolun un takrıben 4.000 nci kilomet
rosundan ayrılan bir kilometr oluk yolun köprülerile bilcüm
le in,aatı kapalı zarf usulile m ünakasaya vazolunmuştur. 

Münakasa 22 Mart tarihin müsadif çar,amba günü saat 
15 te İnhisar idaresinin, Gala tada Bahtiyar hanında 4 ncü 
kattaki merkezinde icra olunacaktır. Talip olanlp münaka
sa evrakını bedeli mukabilinde mezkUr dairede levazım me
murluğundan alabilirler. (908) 

(THERMOGENE) 
Harareti te•llt •e gripl mağlup eder. TiTREME, 

BAŞ ACRISI ve umumi kırıklık gibi ilk al&im iilrlll
dükte hemen bu pımuiun iki tabakuına biraz kolonya 
suyu serptikten ıoDJ'a biriaioi arka ve d"ğerini karın 
Uzerine tatbik ediniz. Pamuğun iyice cilde yapışması 
lazımdır. B:J&hara kuru olarak kullanınız. Termojen 

nır1, 
her türlü ıoğuk alğınl ıklarını meneder. Ateş ıııçan pi-
• ero'~ u" r~sm i h,.r kut• •nıı· arle.,sı~.ı A hıılnnm•h · 'ı". 

MfLLlYET ÇARSAMBA 1 ~ MART 1933 

l at. Mr. Kumandanlıj'ı 

Satınalma kom. ilanları 
, Bakırköy F abrikas 

Süvari Binicilik mektebi a 
hırları tamiri 2-3-933 per
şembe günü saat 14,30 da a· 
çık münakaaası vardır. istek
lilerin şartnamesini görmek 
için her gün ve münakasası
na girişeceklerin belli vakitte 
komisyonda hazır bulunma
ları. (491) (616) 

Kaput bezleri [ Japon bezin.den daha yüksek ] 
Renkli ketenler 
Döşemelik pikeler 
Y o!lu Şezlong bezleri 
Yollu tentelik ketenler 
Çay örtüleri ve peçeteleri 

489 
Çartaflık enli pati•kalar [ 130 •antlm eninde ] 

• • • 
Hava Birlikleri için 12566 

adet muhtelif makara 4 Mart 
933 cumartesi gÜnÜ saat 
14,30 da pazarlıkla satın alı
nacaktır. isteklilerin şartna
me ve örneğini görmek için 
her gün ve pazarlığa girişe
ceklerin belli vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

Sağlam ve Ucuz 
YERLİ MALLAR PAZARI 

(517) (892) 
.y. .y. • 

Maltepe Askeri lisesi için 
12 kalem spor elbise ve tefer
ruatı 4-3-933 cumartesi gü. 
nü saat l 4,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. isteklilerin 
IJartname ve örneklerini.J?nr
mek için her gün ve pazarlı~a 
S?;iri(!eceklerin belli vakitte 
komisyonda hazır bulu"l""· 
lan. (518) (910) 

.~ -~'"'• Ressam ara ,.-> '9. 
,:,v ~ ~n ufak ıiparl-
~ "I • inlzi fst. Necati 

Memduh'a ya
parsanız derhal 
g&nderir. 

1-Askeri fabrika- ı 
lar ilanları 

Zeytinburnu tapa fabrika
sındaki maden kömür tozu 
şartnamesi mucibince 9 Mart 
933 per§embe günü müzaye
de ile satılacaktır. Taliplerin 
o günü saat 14 te Tophanede 
eski salı pazarında asker? ' 
fabrikalar yollamaımda ıa-

1 tmalma komisyonuna müra
caat eylemeleri. (900) 

AL'ET01LE 
Hovagimyan Biraderler 

Beyoğlu lıtild&I caddeıi 437 
Bütün dünyada 
en mqbur mar· 
ka olan CLA
VERIE DE PA
RIS ' in icatırer
deoi Mavo ke
merleri MlXTE 
koroderini ara
yınız Şık. rahat 
ve sıhhi en ıon 
model hazır ve 
tımarlama kor
ıeler. Koneler i
çin zenırin !eY 
azinıat çetitleri 
Dama1' Jİ4kinlİ· 

ii için WIC Ye OCUL TA marka 
elastiki çon.plar. Taklitlerinden sakını
nız. 

Ankara'da 

Çt'cu'< Sarayı C:ıddcs·n-ıe 

KUW 
1 l•tanbal Belediye•I llAalan ' 

V eaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 
altına alınıp birinci müzayede de satılınayan 1427 numaralı 
hurda otomobilin ikinci müzayedesi olan 2-3-933 tarihine 
müsadif perlJembe günü saat 11 de Osküdar'da Toptaşı cad
desinde (361) numaralı dükkanda bilmüzayede aablacağı i-

lin olunur. . ,,. ,,. 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 

altına alman 1885 nmnaralı ve Ponçiyak markalı otomobil 
6-3-933 pazartesi günü saat 11 de Şi,hane'de Meyyit yo
kutunda 3/S numaralı Huan Bey aparbmanı altındaki ga
rajda bilmüzayede satılacağı ilin olunur. ,,. . ,,. 

• 
Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz 

altına alınıp biriıici m~aye dede satılmayan 2177 numara
lı. otomobilin ikind mÜzayede si olan 6-3-933 tarihine müaa
dif pazartesi günü saat 11 de Galatada Kara Mustafa Paşa 
caddesi Çinili Rıhtım Han1 kartıimdaki Veli efendi garajında 
bilmiizayede aatdacıığı nan olunur. (915) 

f.tanbal VUAyetl Defterdarhtından:. 
14 Kanunusani 933 tal'11;ıinde müzayedesinin temdiden 

icra kılınacağı ilin olunan BU yiikderede tepe başı sokağında 
kain 25 numaralı arsanın müzayedeai pazarlık auretile 8 Mart 
933 tarihinde yapı)aca.ktu. • . (7 76) 

• 

fstanbul'da 
Bahçckapı'da ue Beyoğlu'nda 

lstikl&I Cadde.sinde 

Sam•un'da 
Bankalar Cadddeıindt 

PARA-.IERVET 
KUMgARADAN 

no·c.Aa 

• 
I 

":- .r'ı , ,/ ,,. ' 

1-!Y 

481 

Tllrkiyede 192.:ı Le mües3eı ılk Milli Se)a.ıat Evi 
ISTANBUL, GALATASARAY, Telefon: 44914 

Seyabata çıkarken İŞ İÇİN, ZEVK İÇİN, NATT Adan bilet 
alm•1< demek DAHA RAHAT, DAHA UCUZ, DAHA 

ZEVKLi seyahat etmek demektir, 

1 
Ziraat Bankasından: 
1470 numaralı zirai Lıredi kooperafifleri kanununa ve reunJ 

ceridenin 25·10-930 tarihli ve 1630 nmaralı nuııhuında mllnteıir 
esaı mnkaTelenııme ahklnıına tevfikan teıkil edilen gayri mah
dut mes'uliyetli köy "Kılınçlı zirai kredi kooperatifi., bu kerre 
iktisat Veklletince tasdik ve lıtanbul Albncı Noterliğince teteil 
edildiğinden mezkftr kooperatifin resmen teşekknlll ilin olu01.lr. 
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