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NUSHASI IS KURUŞTUR 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yuı Müdüril 
ETEM iZZET 

Almanya'da 
Neler oluyor? Bir Gecede 2,000 Komünist Tevkif Edildi! 

Harbi umumiden evvel Alman 
llıilletinin ne kadar disiplinli old~ 
iunu tebarüz ettirmek için denilf.. 
Jordu ki: 

- Almanyada hiç bir za-n ih
tilal çıka-z. Çünkü ihtilll polla 
l&rafmdan menedilmittir. 

Harbi umumiden aonra Alman
Yanm katlanmak mecburiyetinde 
kaldığı mütkül zamanlarda da bu 
diıiplin bozulmamıtb. Fakat öyle 
aö.rünüyor ki arbk ihtili.l ve kıya
llıın önüne polis ve zabıta kuvve
tile geçitebileceği zaman Alman· 
Yada da geçmittir. 

Bir müddetten beri Almanya· 
dan gelen haberler bu diıiplinli 
devrin arbk arkada kaldığına de
li.Jet ebnektedir. Evvela ıuayİt 
liitler ve fırkaaile komüniıtler ara 
tındaki mücadele yüzünden bozu
luyordu. Sosyal Demokratlar ve 
Merkez fırkası bu iki uç arasında 
Polislik vazifesini yapıyordu. 
Brüning çekildikten ve Papen ile 
Schleicher iktidarda tutunamadık
tan aonra polislik vazifesi Hitler 
ile fırkasına intikal etti. Filhakika 
liitler hükumeti it batma geçer 
geçmez, bütün poliı ve zabıta me
tnurlarını değiştirdi. Kendi fırkası 

"H ·· kıta b" d • na menaup ucum a enı-

leo tetkilab muavin polis olarak 
kunanmağa karar verdi. Bundan 
•onra da bütün memlekette bir 
tazyik siyaseti b~ladı. Şubat ayı
nın b~ından beri nefrİyatları ta
til edilen Komünist ve Soıyal De
tnokrat gazetelerin adedi iki jüzil 
bulmuftur. Dün siyasi muarız ola
rak kartıl~tıkları adamlarla an
ıızm polis vaziyetinde kartı kar
tıya gelen komünistler de polis o
toritesine karşı bealedikleri hür
ınet hissini unutup, diıiplini bir 
tarafa bırakarak tethit siyasetine 
başlamıtlardır. Hitler hükfuneti 
İktidara geçtiti &iinden beri Al
tnanyada cereyan eden b.ldiıelerin 
hülaıaaı bundan ibarettir. Ve bu 
tetbit siyaseti, Alman Millet Mec
lisi binasının yalnlmasile yeni bir 
ınerhaleıine daha giriyor. 

Reichatag biııaır Komünist fır
kasının kararile ve bu fırka mer· 
kezinde tertip edilen plan netice
ıinde mi yakıldı? Yoksa bir veya 
birkaç ferdin tetebbüsü müdür? 
HükUmet tarafından netredilen 
beyannamede iddia ediliyor ki, 
ıuikast doğrudan doğruya Komil
tıist fukasınm tertibi eseridir. Ve 
resmi binaları yakmak, köprüleri 
Yıkmak, devlet adamlarını katlet
tnek için alman v&si Ye bütün 
llıemleketi t&mil bir auikaat teteb
büsünün ba,langıcı idi. Diler ta
taftan komünistler fırkalannm 
bunda dahli oldufwıu inkar et· 
tnektedirler. 

Hidiaenin mahiyeti ııe olursa 
olsun, herhalde fU muhakkakbr 
ki Hitler ve fırkası bidiaeden in-• d . tihabat namına azami derece e ıs 
tifade ebneği ihmal etmemi9ler· 
dir. iktidara geçtikleri günden be
ri tatbik ettikleri tazyik aiyasetini 
tiddetlendirmitlerdir. Pazar ııünü 
İntihabat yapılıyor. intihabata üç 
rün kaldığı bir zamanda bütün 
komilniıt gazetelerinin netriyatla
rıru tatil ebnitler, Komünist fırka
ıı merkezini kapamı,lar, içtimala
rı menebnitler, taJul hlirriyeti tah
dit eylemifler ve memlekette örfi 
İdareye benzeyen bir vaziyet ih
das ebnitlerdir. 

Bu tazyik siyasetinin hedefi ge
lecek pazar günkü intihabat üzeri
ne amil olmaktan ibarettir. Filba
lcika Hitler fırkasmm ya yalnız o
l•rak, yahut ta Hugenberg ınilli
~ilerile beraber mechste ekseriyeti 
lta.zanabilmeai için Komüniıt fırka 
•ının hezimete uğraması lazımdır. 
Alınan tetbirlerin bu gayeye ne de 
receye kadar hizmet edeceğini 
Pazar günkü intihabat gösterecek
tir. 

Ahmet ŞOKRO 

Ptti.cadele •enelerln
den meraklı hatıralar 

Pek yakında Milliyet sü-
11111/srında okuyacaksınız. 

im oyada bütün muha era a ans ·· kon , azı e iri er e 
hadiseler oluyor, Reisicümhuru •w• 

neşretti e kani • a e .. 

Bitler mühim bir nutuk 
söyledi, vaziyete hakim! 
Komünist merkezine Nazi bayrağı 

çekildi, ölenler ver •• 
BERLIN, 1.A.A.· 

Poliain komüniıt fa 
kaoına kart• faaliy• 
ti bütün sec:e clnam 
etmiftir. 2 bin kiti 
tevkif edilerek polh 
müdüriyetine seti
rilmittir. Mevkuflar 
uzun uzacbya iıtic 

vap olumnuıtuı-. 

Mevlruflar müteaL 
ben tamamiYle tec 
Tit eclilmiıtir. 

Berlin'in muht• 
Uf rnahallerindek 
komlıerlilderle po 

liı müdüri7eti • 
raomcla telefonla 
clunnakoızm iti· 
mekte fAhirde bı 

heyecan ha....., ya 
ratmaktacbr. Dlğ« 

taraftan Mlerber ı... 

le ıetirilmit olar 

pollı devriyeleri cac 

delerde dol.,.,W.ta 
da. Şehir llrfl idare 

.ı-c1a J""f")'IUI bir Bitler nufulı •iJg/Dgor 

bal ıöıtermelrteclir. 
Nazi bayrağı komünlıt ftrlaıaı binası 

önünde dalplanmaktadır. Düa alqam 
Nazilerin bir lıüc:um kıt'a11 komüniat 
fırka11 binaoı önünde mevki almııt>r. Bu 
kıt'anın kumandam hey...W l1'r nuhlll 
oöylemi9 ve ünifonnalı üç nui bina)'& 
ıamme iıareti tatl)'an bayratı çekmlı
tir. 
Hitl~~ bu akflllll bir nutuk aöylecek 

Ye ıı.. nutuk büt&n Alm&nyada nqrolu 
nacalda. Bu nutkun tni " Bütün dim
ya:fJ tehclit ..ı.. komünizm telılik-.i " 
olacaktır. 

Kanlı Jı1111galar 

BERLIN, 1. A. A - Bu gece Alman 
7ıuu.n muhtelif noktalarında kanlı lıav
sıılar olmuıtur. 

(Devamı 5 inci uhlfede) 

T. D. T. cemiyeti Başveki
lin riyasetinde toplandı 

ismet Pş., beyanatında az zamanda 
elde edilen neticeler iyidir, dediler 

ANKARA, I (A. A.) - Türk 
dili tetkik cemiyeti umumi merke:ıı: 
heyeti bugün cemiyet merkezini 
tereflendiren B~vekil lamel Pqa 
Hazretlerinin yüksek reislikleri al 
bnda Maarif Vekili Retit Galip B. 
de hazır olduğu halde toplanmıt
tır. 

Cemiyetin alb çahtma kolunun 
evvelce ikinci kurultaya kadar iki 
yıllık zaman için h•zırlanmıf olan 
çahfm& programlarından bu dört 
ay içinde her kolca ne kadar kısmı 
nm yapılmıt ve ne kadannın yapıl 
muma bqlanmıt olduğuna dair 
her kolun hazırlayıp merkez heye
tine verınit olduğu raporlar umu
mi katip Rü,en Efref Bey tarafın
dan okunmuttur. Cemiyet reisi bu 
lunan Vekil Bf. ile umumi ka
tip ve her kolun bat harflarmdan 
raporlar hakkında Bqvekil Pata 
Hazretlerine izahat verilmittir. 
Batvekil Hazretleri cemiyetin ça
lıtmalarmdan memnuniyetlerini 1 
bildirmitler ve ileriki çalıtmalar 
hakkında irtatlarda bulunmuşlar
dır. 
Başvekil Hazretleri cemiyet mer 

kezini dolqarak her çalıtma kolu
nu ziyaret etmişler ve yeni gelmit 
olan bazı derleme itlerini de göz 
den geçirmitlerdir. 

BCJfvekilin beyanatı 

ANKARA, 1 (A.A.)-Başvekil 
ismet Pata Hazretleri bugün Türk 
Dili Tetkik Cemiyetini ziyaretle
rinde 9u beyanatta bulunmuşlar
dır: 

Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 
yapısındaki sağlamlık bence bü
tün milletin alakasını uyandırarak 
bütün milletin yardımiyle bu çetin 
işi başarmağa çalıfmasından geli-

Baıuekif l•met 
p,_ Hz. 

yor. Bu yüzden bakılınca en mü
him bir netice elde edilmiftir. Her 
Y\ll"ttat dil itini seviyor. Türkçenin 
güzel ve ileri olmasına yardım et· 
mek iıtiyor. Bu milli ihtiyaca ve 
zevka merkez olmak, vesile ver
mekle cemiyet öğünebilir. 

Devletin bütün teşkilab çalıfma 
nın her istikametinde cemiyete 
yardım etmek hevesinde ve vazife 
sindedir. Bu gayretlerden az za
manda çok iyi meyveler al•biliriz. 
Fakat siyaset dili olarak, bütün 
balkın her gün kullandığı fikir di
li olarak cemiyete bilhassa büyük 
muharrirler yardım edebilir. 

Gazetelerimizin bölük muhar
rirheri haftada hiç olmazsa bir u
zunca yazılarını dil bakımından 

(Devamı 5 inci sabücdc) 

1 

Meclis dün 
Toplandı 

ANKARA, 1 ( A. A.) - Büyük 
Millet Meclisi bucün Reis Kiızmı 
Pafa Hazrederinin riyasetinde top 
lanmıştır. 

Ankara meb'usluğuna intihap 
edilen Aka Gündüz Beyin intihap 
mazbatası okunarak kabul edil
mif ve Aka Gündüz yemin etmif
tir. 

Tokat meb'usu Bekir Lütfü ve 
Trabzon meb'um Hakkı Beylerin 
vefat ettikleri hakkındaki bap>e· 
kalet tezkerui okunarak hatırala
rına hürmeten bir dakika aıısul
m~tur. 

1932 bütçainde münakale ya
pılmanna ve yüksek mühendis 
mektebine munzam tahsisat veril
mesine dair kanun layihaları Baş· 
vekaletin talebi üzerine hükumete 
iade edilmif. 

Meclis cumartesi toplanacaktır. 

Vapurculuk 
inhisarı 
Sadullah Bey Anka-

t"adan geldi 
Ankara'da bulunan Se:vriaefain U· 

mum müdürü Sadullah B. dün ıeh· 
rimize avdet etmit· 
tir. Sadullah B. ke 
diaini ziyaret edf' 
m.uhanirimizlıı MI• 

lorino cevabe11 d, 
ınit tir ki : 

"- Vapurcuıu· 
"l'e Se:vrioefain te' 
l · • · tına ait li:rihr 
~ .on tetkiki y,. 
pıbp bu hafta içir 
do He7eti Vekil~ 
1• takdim edilm< 
ai muhtemeldir. Pt 
jenin aon teldi hal. 
kında bir 1"7 aöyli- Sadullah Bey 
yocek vaziyette değilim. Son ve kat'i 
tekil, bittabi He7eti Velıcileye takdi· 
minde tokarriir etmiş olacaktır.'' 

Dijer taraftan aldığımız malüma
ta söre, 7eni layiha bu ay zarfında 
Vekili er He7etinden ıeçerek Büyük 
Millet Mecliıine tevdi edileeektir. 

Se:vriııefain umum müdürlüiünün 
Ankara'ya nakledilocoii rivayetleri· 
nin, lkbaat Vekiletinde bir Deniz it
leri umum müdürlüfünün ihdau ta· 
aaY?Unından ıalit olduiu anlafllmıl
br. 

Yeni fabrikalar 
Rusyaya gönderilecek 

heyet seçildi 
Sanayi Kredi Bankuı umum Mü. 

dür\! n Devlet Sanayi ofiıl Müdür 
Vekili Sadettin B 
dün Ankara'dan a 

ı det etmiş Ye ken 
diıile sörüten ını 
harririmize ıu be · 
7anatta buJunmu' 
tur: 

"- Sanayi Krc 
di Bankaoı ve Of; 
kadrolan ikmal < 
dilmittir. Bu ay içi 
de eoki Sanayi V < 

Maadin Bankaaı h 
yeti umumiyeai An 
kara"da toplanacak 
ye idare mecliaini 
ibra edecektir. 

Sculetti:ı B. 

Sanayi Kredi Bankaaı ve Devlet 
sanayi ofiai heyeti umumiyeleri de bu 
a71n aonlannda Ankara'da ayn a7r1 
toplanacaklardır. 

Ankara'da, Anadolu'da lrurulac:ak 
üç yeni fabrika iılerile de menul ol
dum. Bu fabri~ar için almac:ak ma 
lıcinelere ait tetkikatta bulunmak ü
zere 9 martta bir heyet Rqı7a'7a ha
reket edecektir. Bu heyet, Hereke 
fabn1taaı müdürü R"f&t, Defterdar 
fabrilmsı müdürü Şevket Turgut 
ve ofia heyeti fennİ7eıinden Kimil il>· 
rahim B. !erden mürekkep olmak Ü· 
zere tetekkül etmiıtir.'' 

Kemaleddin Sami Pı. 
Berlin sefiri Kemalettin Sami 

Paşa dün akşam Ankaraya gibnit 
tir. Kemalettin Sami P&f& Ankara 
da Almanya ile cereyan edecek ti
cari müzakerat hakkında hüku
metten talimat alacak ve avdetin
de Berline gidecektir. 

ııwıımıııwıııııııuuuuııwwııııw:u·;;:r:7"•"Wlllll"Mf"M11Uır•ıuaı' 

! Yeni Kontenjan ve 
5 Takas kararnamesi 
= Umumi listeyi ve müşterek ta.. I 
~kas kararnamesini neşrediyoruz 2 

5 Kontenjan n taba ifleri için 1 ıni sazete ile ilin olunur. ~ 
~ mevcut karanamelerin çoklufu tat- Madde 2 - Kontenjanlann teı § a bikatta ıüçlük doğurdufu cihetle bilinde ve her ay ithal olunacak il 
;; bunlardan buaıui hükümlerin ibti- mikdarlarm tayininde memleket iİ = va ettikleri buauoatın bitmesine ka aanayiinin inkita!ı ve mevzii aan'. E',; = dar mer'i ve muteber olmao.ı tartİ• atlann icaplan göz önünde tutu- e 
5 le umumi hükümler koy&11 mad· lur '" pabalıbfı tevlit edebile-1 
;;;;;; deler bir araya topluıarak 13887 cek huaualann ve fili inhiaar te-= numarab kararname netredilmit· fC'bbiUlerinin ref'i tedbirleri alınır. 

§ tir. Madde 3 - Ticaret blanço-1 
=: Dün aabah Ankara-:la Reuni ıa muzun açık oldufu memleketler-= zetede netredilen bu kararname- le yapılacak ve yapılmıt olup ta 
l§ yi ehemmiyetine binaen aynen net- milcldeti bittiii için 7eniden ak· ı 
§ redi7onızı tedil..,.k muahedelere açıiımızı 

§ ithalatın muhtelli fekilleri kapatmak iizere bir kompaıuaa-
5 7on U.teai 111 ... olunur. = Madde 1 - Türkiye7e ithal .. 
§ dilecek ef1anm aJ içinde ithal (Kontenjan) mikJar itibarile 1 
:= edilecek mikdarlan icra vekilleri tahdit mteml 
§ he7eti kararile tayin ye tatbik ta• Madde 4 - Aylık kont-Jan = rihlnden en az kırk ıriln .,,.,,el Rea- (Devanu 6 mcı aahllede) B 

iiıinnııııııııunnıınıwuıum nıı~ 

Türk parasını korumak 
için yeni tedbirler alındı 
Avrupaya gidecek hastalar ve ta. 

cirler nasıl seyahat edecekler? 
ANKARA, 1 (Telefonla) - Türk 

parasını koruma kararnameıile hükiıme
te verilen aalihi7ete istinaden yeni bir laı 
rarnıune .....-edileceiini bildirmittiın. Bu 
ırün de kararnamenin ihtiva ettiği bü. 
kümler hakkında aldıfun mal\ımab 
veriyorum ı 

Yeni kararname ile birlikte 7ann• 
ki Rumi Gazetede buırüne kadar 
netredilea döYia kararnamelerinin 
mer'l kalan hükümlerini topla7an 45 
maddelik .,. 2 muvakkat maddelik 
bir ikinci kanamam• daha Dtıfl'Oluna 
eakbr. 17 maddeyi ihtiva eden 7eni 
kararnamenin ilk 5 maddeaiııi a,....n 
bildiriyonımı : 

1 - M-1ekete ithal olunaa mal 
bedelleri 1567 nmnarab kanuna te-.· 
fikan tanzim ve ...,.-.dilen 10 nama• 

• ,...,..,...,_ ........... _ -

ralı kararnamenin 13 üncü maddesine 
söre .. babı tarafından banka Yeya 
banıerlere teYdi olunac:alı muamele 
nrgiaine ait serek makbualan iize
rinde)<i taadiklere göre ecnebi dövizi 
olarak temin adHir. Vadeli tadiyatta 
bu dömler Yadenln huliUüne tekad· 
dÜID eden hafta içinde temin olunabi
lir. Bu mikdarda birinci dem• miiba-
7aabnm dahil olduiu Boraa7a mer
but makbuııu bakiyeoi için koıniaerlilı 
veya milraluplikçe muaaddak nıika 
lar ...nlir. 

2 - Kmniı7on tarafından ithal olu 
nan mallann blrnci dömi kezalik .,... 
karild maddade yanb oldllfu Teçhile 
muamale yersiaf makba:mna Lıtlna
den b:ınkalar ....,.. banserl.,..,. tecla-

(nev- 5 inci ııahlfede) 

- lstanbul plcinı, latanbul planı diyorlar amma meydanda bir fey yok. 
- Azizim, bu da bir olôndırl. 



2 MiLLiYET PffiSEMBE 2 MART ıw 

~~ire~~k6_H_A_R_l_c_ı_~_-H~_~_- _B_E_R_- ~L=E-- _~~- ·ı~·N-M,-5~ 
I 4 o· :/ Kazanç kanunu 

Halk ve gençlik neşe içindeyk-en .• Çin.Japon harbi 1 DOSTLUK 1 Almanya.İtalya 
Japonlar yeni ıehir

ler iıgal ııı:ttiler 

Yeni IAyiha bugünlerde 
Bitler Romaya Nisan Mecliste görütülecek 
sonunda gidecektir ANKARA, ı (Telefonla)
ROMA, 1 (A.A.) - Salahiyettar Kazanç kanuna layihaA bu gün 

mahafil Alınan Barvekili M. Hitlerin meb'ıulara tevzi edildi. Meclisin 
mart niba,.etinde Romaya bir aeya• 

M. Venlzelos Sakızda 
bir nutuk söyledi 

Babıiliye gelen Lord Saliabu
ry, Milat P!L!ayı bütün bütün aara
tı. Hindistan Nazırı, Bulgariıtan
da yapılmış olan zulümlerin Av
rupaya fena aksettiğini, bu daki
kada umumi efkar Türkiyeoin 
pek ziyade aleyhinde bulundu
ğundan biç bir milletin Türkler 
lehine bir harekete razı olaımya. 
cağını acı acı, açık açık söyledi. 
Sadrazam Kanunu Esasiden bah. 
ae giri,ince, 113 üncü maddenin 
ikinci fıkrasının tercümesini oku
yarak: 

- Bu madde varken yaptığı· 
oız kanun, ne dahilde emniyeti 
mucip olabilir, ne de hariçte ... 

Dedi. lgnatief, lstanbulla 
Londranın arasını açmağa mu
vaff ak olmu,, artık muradına e1'
:ni~ti .. ' 

* * * . . Devlet ve hükiimet, bu giiçlülder 
ıçın~e. çır_p!nırken, gençler, kanunu 
eaaaınm :lanı netvesile aarhot gibiy
diler. Sırbistan, Boana • Hersek ve 
Karadağdıı mub..,.ebe eden Türk or• 
dularmm zaf.,ri ahaliye de cür'et 
vermişti. M•arif Miistep.n Ziya Bey 
le eaki Sadrazam Mütercim Rüıtü Pa 
~a?'n ~ğlu Süleyman Refat Beyin re-
11lıklen altında bir "Hediyei Aakeri· 
Ye C . .., 

emıyeti yapılmış, Mitat Pafa• 
nın ~amadı Vefik Bey, Köae Raif E
fend~ (Pata), Halepli Süleyman · E
f~ndı aza olmuıtu. Halktan aaker İ· 
çın çama~rr, giyim OfYa.u, tütün, 1,.. 
ker gibi şeyleri iane olarak topluyor, 
beyannamelerle aakere tevzi edil
mek üzere orduya gönderiyordu. 
Bunlar, Süleyman PataYJ da araaıra 
davet ederek müzakerelerde bulunu· 
yorlardı. Süleyman Pafa ;. Abdülha
mitçe mimli olduğundan sara)' bu 
toı;ılaııJD&)ardaa lnqlwlamp duna70"' 
du. 

Konferana.ın taleplerini tadil ettir 
nıek için her çare)'e bat TUnılduğu 
•ırada milli Yarlığı gÖoteYeCek teıek
küllere de müsait buhınm•k, Milat 
Paşanın zaten iatediii milli tefeliül
leri de ort•ya çıkarmağa veaile ola
cağı için, aadrazamm hofuna gidi)'or 
du.Avnıpalılarm muhtari)'et .-erilecek 
eyaletlerd• mı11et askeri teıkili tekli
fine karşı lstanbulda -da bir millet 
askeri ttııkili dütünüldü. Hecli,.ei Aa
keri)'e Cemi,.eti kaclroauııu cenifletti. 
Gene Zi,.a Beyin reisliği altında ol· · 
m"k ü2ere "Aaaklri Milliye Ceml,.eti' 
adını aldı. Cemi,.ette Dan Şüra,.ı 
Askeri azasmdan Mahmut Pa§a, Mir
liva Hidayet Pata, Erk&nıharp bin
başısı Manastırlı Rifat Be7, askeri a· 
za olarak bulunuyordu. Reia Ziya 
Beye .. Nazın Umumi'• ünvam veril
~~ti. Mütercim Rüıte Pa§& Zade 
Suleyman Re,at Bey, Abidin Bey, Ve
'ik Be)', Halet Bey, Kemal Bey, Nuri 
B. en esaılı aza arasında idiler. Hoca 
lard11n Hafız Şakir Efendi, Hoca Sa
lim Efendi, Hoca lbrahim Efendi; 
Hıristiyanlardan lznıirli Cuvanaki E
fendi, Dimooteni Efendi (1), Galata 
Kaymakamı Agop Efendi de cemiyet· 
te a>a idiler. Mali:ye memurlannd';ıi 
Tevfik, Rifat Beyler, Hamdi Bey, En 
ver Bey, Mahir Be)', Nazım Bey, tüc
cardan Süleyman Bey, Ragıp Efeııdi 
cemiyet azaaı ııraama alrnmışb.. 

Başta eski Jön - Türklerin reiai o
lan Ziya Be,.in buluruııaıı, araaında 
eski Jön • Türkler erkinmdan, hoca
lardan. Rum ve Ermenilerden, asker• 
!erden azalar bulundunılmaaı bu ce-

• • 
mıyete eaki Jön •Türklüğün canlan• 
ması kılığmı vennqti. Sarayda bu 
hareketlere, baıta hünkar olarak, her 
kes fena gözle bakı)'ordu. 

Onu, yeni padişabm sa.rayı içinde 
de meşrutiyeti paditah düşmanlığı 
cümhurculuk di)'e anlatacak adamı..'r 
bulmaktan geri kalmamıflı. Bunun 
için, saray içinde haremağalan, mu• 
karripler, nedimler, lwp Mltat Paıa 
nm aleyhinde bulımurlardı. 

Abdülhamit, zateu İatell!İJ'Wek İ• 
lan ettiği meırutiyetin acnmı, ODWI 

en atetll taraftarlannduı ç:ıkannak 
içiı:> fıraat bekl170rdu. Millet ıukeri 
teıkilatı Üzerine gazaba geldi. Seras
ker Redif Pa,aya, bunlarm dağıtıl
ınaunı, göııüllü olarak uk•rlik et· 

ınek iıtiyenlerin Seraakerkapımıa mü 
rac:aat etmelerinin ilinmı irade etti. 
Mitat Pllf& da padisalını tekdirine 
uğradı. • 

Abdülhamit, Süleyman Pafanın 
hareketlerinden korkuyordu. Onu da 
baımdan aavmak için Miişürliik rüt· 
pesini vererek Ahmet Muhtar Paıa
nm )'erine Henek ordmu kumandan· 
lığına tayin etti. Sadrazama, ıeras· 
kere tiddetfi emirler vererek bir &J'Ü 
evvel Süleyman PafByı htanbuldan 
çıkarmağa çalııtı. Amcaamı tahttan 
indirmit olım bu kuYYetli uker vapu· 

. ra binip yola çıktığı gün geoit bir 
nefes aldı. 

Redif, Damat Mahmut, lngiliz Sa
it Pll§&lar. Abdülhamidi Rusya ile mu 
harebeye teıvik ediyorlardı. Devletin 
600 bin ıukeri olduğu, Rm)'a)'a kar· 
tı ba kuvvetin yeteceği, silah ve top· 
lann en aon ıiatem feY)er ıbuhınduğu 
ırlbi sözlerle böbürlenİ)'orİardı. lngi
liz ba§murahhaaı Lord Salisbury pa
dişaha bir la,.iha vermit, bunda Rıu· 
)'&Dm AVTUpada 250 bin kişilik onlu 
lar hazrıladığını zikretmitti. Paşalar 
bu dört yÜz bin askere kartı alb ,.üz 
bin as.ker çıkaracağımıaı ileriye aü
rü,.orlardı. 

Milat Pafa, muharebe taraftan 
değildi. Fakat kuYVetli görünmek 
istiyordu. Konferan&m netice vere
mi,.eceğini hi .. ettiğinden Nafta MÜ•· 
lefarr Odvon Efendiyi Avrupa)'a gön 
dererek Avusturya, Fransa ve lngil
tere efkir1nı kazanmağa ça.lıfıyordu. 

Konferan• itleri ço!< ağır gidiyor· 
du. Ecnebi murahhaslan, Beyoğlun· 
da aefarethanelerde b;'olar, ziyafet· 
ler iç.inde)'diler. Gündüzleri aefaret
hımelerde konuturlar, geceleri zevk 
alemlerinde IÖ)'leşirlerdi. 

lgnatief en küçük fınab bile kay
betmiyerek bütün Avrupa murahhaa
larina Tiirki)'e aleyhine propaganda 
yapı)'ordu. Türk diplomatları bütün 
bu temaal.ara )'abancı kalıyorlar, mu 
rahhaalarla yalnız reuni zi,.aretlerde 
ve konferaıu toplanmalannda görü,ü
)'orlardı. 

Bununla beraber Saffet Pa§&nın 
gayreti bütün bütün aemereaiz kal
madı. Sırbiatan ve Karadağ muaale
halan fimclilik ikinci derecede kalmtf 
Boana • Henek Ye Bulıarist.an muh· 
tari)'etleri meaeleai Ön sıraya geçmit· 
ti. Murahlıaalar, Türklerin ıaran Ü· 
zerine, ilk tekliflerde bazı tadillere 
razı oldular. Bunlann haılıcalan tun 
lardı: 

Razı oldular. Bunların bqbcalan 
tunlardı: 

1. - Boına ve §arki ve garbi Bul
garistan valilerinin be,er ıene müd
detle ve devletlerin reyile tayini ;.,.. 
tenmitti. Türk murahhaalan bunun 
hükümdarlık hukukuna uymaz bir 
imtiyaz olduiunu anlatmakta pek 
çok didini)'orlardı. Avrupa murah
haslan yalnız ilk defa11nda devletle· 
rin reyi alınmaıma razı oldula.-. 

2. - Bulgaristan valilerinin hı· 
ristiyan olmaaı kaydmdan •az geçti
ler. 

3. - Islahata nezaret edecek bey
nelmilel komisyon, yalnız Avrupa 
delegelerinden mürekkep olacaktı. 
Bunun yanar yerliden, yamı Avru· 
paldardan olmasını kabul ettiler. 

4. - Bu komil)'onun bir sene müd 
det1e vazife gömıesine, vazifesinin 
de it görmek değil, )'alnız ıalahatm 
icra tarzına nezaret etmek ıeklin
de tahdidine mu_vafakat ettiler. 

)gnatief, bu tatadillere razı olur• 
ken, Türklerin bu kadarla iktifa et• 
miyeceklerini, halta bu tadillerin Ba· 
bıi.lide daha fazla tadil ettirmek u· 
mudunu artbracağını pek iyi biliyor
du. Bunun için Avrupalı arkada,la
nna kartı cemile ııöatermekten çe• 
kinmedi. Li.kin bunlan kabul eder
ken, artık ba,ka müaaade göstenne
meğe de fngilizluden söz aldı. 

(Devamı var) 

( l) Bu sat, Sırp multora6eaUul• 
de Rumlardan bir 11önüUü bölüğa 
;yapmıı ve l>ayrafırula ltiUil ile ıali.. 
bi birlettinnifti. 

1~35 senesinde Be}'llelmilel kon
grenın l • tanbulda akdi hakkında 
Türk murahhaaları tarafından te~eb
büsat yapılacakttr. 

PEIPING, ı (A.A.) - Hoscho 
ismindeki Japon tayyare gemisi, 
beraberinde diğer iki harp gemisi 
olduğu halde Chinwangtas açıkla
rına gelmiştir. Oradaki Japon 
harp gemilerinin mikdarı 10 aba
liğ olmUftur. Hoscho tayyare gemi 
ai, 9.000 ton hacminde olup içinde 
26 deniz tayyaresi vardır. Çin 
membalarmdan gelen sonJıaberle 
re göre Paishihtsu geçidine karşı 
Japonların yapmış olduklan bü
tün taarruzlar, püskürtülmüştür. 
Japonlar, Çinlileri mevzilerinden 
çıkarmak maksadile Çin siperleri 
oi ,iddetli bir eurette bombardı
man etmektedirler . 

Japonların taarruzu 
TOKIO, 1 (A.A.) - Japonlar, 

Chihfeng ve Lingyuan geçitlerin
den Jehol tehrine karşı taarruzla
rına devam etmektedirler. Chih
feng mıntakasmda Jeneral Nome 
un fimalt tarkiye doğru ilerilemek 
te olan süvari kuvvetleri ile Jene
ral Matsuda'nın cenubi tarkiye 
doğru yaklaşmakt.: olan livasının 
10.000 ki,ilik bir Çin kuvvetini 
garpteki dağlık mmtakaya aünnü, 
oldukları haber verilmektedir. 

Lingyuan cephesinde Hattori li
vasına mensup Yoneyaına müfre
zesi, şiddetli bir mukavemetle kar 
•tlatmıştrr. Evvelce cenubi tarki is 
tikametini alan bu müfreze, timdi 
Chang - Hsue • Liang'm 19 uncu 
livası umuınt karaTgahmm bulun
makta olduğu Peichangyingtsu'ya 
yaklqmaktadır. 

Hattori livasının kısmı külliai, 
·fecir vakti Peichangyin'deki Çin 
mevzilerine k~ı yapılmıf olan il· 
mum! taarruza ittil'ak ic;in Yone!a 
ma'nın müfrezeaine iltihak e~ 
tir. 

işgal edilen gerter 
TCHANGTZU, (Jehol) 1 ~.A. 

- Bir Japon membama göre, Jen~ 
ral Hattori'nin livası Yungtou-Peı 
chang'ı itgal etmittir. 

Jeneral Mogi'nin süvari ku"et 
leri, aeri ileri hareketine devam et 
mit ve Chihfeng ~~ pek uzakta ol· 
mıyan Paochouying'i İfgal eyle
mittir. 

Jeneral Matsuda'nm kıtaatı, bu 
sabah Chienping'e girmiş ofup 
Cbihfeng'e doğru ileri hareketine 
devam etmektedir. 

lngllfere oe Uzak Şark 
LONDRA, 1 A.A. - Dahiliye 

nazm M. Gilmour söylediği bir nu 
tukta lngiltere hükfimetinin Uzak 
Şark meselesinde takip ettifi siya· 
setin en barız vasfının lngiltereyi 
harp haricinde tutmak olduğunu 
beyan etmittir. 

Mali proje 
Fran•ız meclisi mall 
projeyi kabul etti 

PARIS, 1 ~ - HiikUınetin a)'an 
ve mebuaan maliy• encümenlerinin me 
ıaİli netice.inde niha,.et bu iki mediı 
son ihtilaflı noktıı yani Dıeınurlara tal· 
bik edilecek tethirlerde DMıtabılı; kalmıt 
~dır. Mebu...., mec~i 88 uncu madde 
ıçm ayanm ka1ıul ebtıİf olduğu 12 bin 
frank es.ıını ve fevkalade • ı · 

•• d "-' iJi" .• L:... • L-•' - ÇID yuz e ..., oca.uı 111.1...U lcabul etmit 
~~~ ıü.le ıeslndirecelderin ınaatlarmın 
uç hin fnqomı daha -ımden nıu.fiye 
tinde lsrar etmittir. 

Melnıaan. med.iai a)'Di ..._..da 84 un 
cu maddeo;un ~ ...... t"tkil eden ...... 
murlıora llit ta-t meteleainia eni
den tetkiki .P""'•ipi.!'1 de kabul ~tir. 
Bu maddemn kabıolu ııeticeaiııdıı hazin 
nİ.tı ,.ü!ıü 400 ınil:r- frank daha hafifi:: 
)'eceldir. 

Mali ı-~ heyeti WllUmİ)'eai _.. 
buaan meclisı tarafından iki l'İİa on dört 
rey! laırfl 360 ~~ ka1ıııl edilmittir.Bu 
pro.ıe ayan n>HlllıH göaclarihııi 
raea M. D.ıam. sa üncü mac1cı!;;:',: 
bııaan mediainde kabul ~ olduğu 
tekilde kabul edilmeai içiıı itimat ._ ... 
leaınj ilwi •İİnDİİJtür. Muınaile,.ı. 89 n 
)'e dbrtde 1 1~7. ~ rnnnuıtır. 84 iinçii 
ma • ~Y.' •fl&'l e P"'ienin he,.eti u
mumı,.e.ı 11e 83 ,.,,.e "--· 200 -'e ,_ 
bul edilmiıtir. - " ....... -

Ş':' ~e ~ ~ ımtn--ioin 
temuıme aı~ mesauun. ilk -ı..ıeai atıl
~t d~. Bu n«iee nlmıda biitço
nın V• mall,.e kanunun lcabulü ile ikına1 
ec!ilmit olacaktır. 

Londrada bir maliyed 
tevkif edildi 

LONDRA, 1. A. A. - Daha son za
manlara kadar sermayeleri yekü.nu 14 
milyon lngiliz l.iruuuı baliğ bulunan 20 
kadar ~irketten müteşekkil bir grupu 
kontrol vazifeııini ifa etmİf olan m.ı;,. ... 
c!lerden ~ H~ ~Ün tevkif edilmit 
tır. Mumaıleyhm tevkifi Citede şiddetli 

ATINA, 1. A .A. - M. Venizeloa, 
İntihabat dolayısile Sakız adasında IÖy
lem.iı olduğu bir nutukta bilhassa Tür. 
kiyi" ile takip edilmekte olau yaklafına 
ve dostluk •iyaaetindıen bahaetmiı ve bu 
siyasetin her iki memleket için faydala-

• tad i:zah eylemiştir. lVI. Cenizelos de
mittir ki: 

•# Lausanoe mwdıed.enameıi imzasın
dan sonra he2imetimizi k.at'i surette ka
bul ve teslim etmemiz lazım gelmekte 
olduğun!l düşündüm ve Türklere 6 asır
dan beri devam etınit olan mücadelemi
zi artık katiyen nibayetleruniı, kapao
mlf telakki etmek teklifinde bulundum. 
GllZi Mustafa Kemal Hazretlerile ismet 
Paıa ve Tevfik Rüıtü Bey ve diğer 
Tüt·k devlet adamlau Türk - Yunan uz
laşma siyasetini iki milletin menfeatle
rine UYB:un en mükemmel si,.nııet oldu
ğunu takdir ettiler. 

" Türklerin bizimle dost olarak ya
ıamak arzularının ıaınimi olduğun.a ve 
bizim de bu husustaki samimiyetimizin 
derecesini bildiklerine eminim. Biz, hiç 
bir tart ve hiçbir ihtirazi kıaycli ileri sür 
mekszin muslihane hir siyaset takip edi 
yoru:z • .t' 

M. V enizelos, bundan aonn halka 
•ıılhun ve sulh halinin devammdaki fay 
dalardan bahsetm.İştir. 

hat icra etmesinin mukarrer bulundu cumarten ruznameııinde başka bir 
ğunu beyan etmektedir. Maamafih, madde bulunmadığından bu lô.yi· 
mevcut mütkülat dola:ynile M. Hil· hanın müzakeresine bQflanacağı 
lerin Romaya ımcak nisan nihayetine anlaşılıyor. Cumartesi günü bazı 
doğru gelmesi de ihtimal dahilinde- encümenler de içtima edecekler 
dir. Sİ)'ui mahafil, bu seyahatin ltal- k d"l • ha _ı dil :.ı • 
)'an - Alman dostluğunu takviyp ede· ve ~n ı enne ?""e e en -ren 
eeğJ mütaleaaında bulunmaktaarr. tetkik edeceklerdır. 

Yeni Amerika kabinesi lktısat vekili Kayseride 
NE~ORK, t. A. A:-; M. _R_ KAYSERi, 28 (A.A.) - lktı· 

velt M;s France. Perkin11 mesaı "" N. t k T C el -"I B b L-
Daniel Roper'i ticuet nezaretlerine t.a- sa ve ı ı "' ey u gece e,..-
)'in etmek suretile kabineaini tammnla- presle buraya gelmiıtir. Vali ve 
ınıştır. meb'uslarla tüccarlardan mürek· 

Mis Perkins'in hususi hay•tt.a ismi k b' h uı b • 'l A 

Madam Paul Vilson'dur. ep ır eyet ve,... eye vı ayet lw 
Ayandan M. Thomas v.ıah bat müd- dudu olan Boğaz.köprü.den i.atik-

dei umumiliğe intihap edilmiftir. bal etmiflerdir. Vekil Beyin bu ıe 
Mali tedbirler yahati Kayaeride yapılacak /abri-

NEVYORK, 1. A .A. - Garbi Vir- kalaTla alakadardır. Vekil Bey bu
jinya hüküıneti parlamentosu, bankala- rada iki gün kalacaktır. 
~ın muvakkat aurette kapatılmıuına ve 
sermayelerin bankalardan çekilmesinin Vekil Beyin telhlhlerl 
bir takım uaull..,.., bağlanmasına ruhaet 
veren_ bir kanun layihuı lı:ahul ebniıtir. KAYSER/, 1 ( A.A.) - lktuat 
Ohıocla 150 banka, halihaz,,.da aenna- vekili Mahmut Celal Bey bugün 

ye lstirdatlanm tahdit ebniılerdir. vilayeti, belediyeyi, kolorduyu ııe 
---~ ..... -~----.......... - ...... --,,,...,,_,~....,"""'-""""---- Halk lırkannı ziyaTet etmiftir. Be 

Y t ki h d• • lediyede memleket iktiaadiyah ve a a 1 vagon a Jsesı ümran hak/unda görü.şmüıtür. Ve 
kil bey atiyen Kayserinin Türkiye 

Gençler Sultanahmet meydanında. 
miting mi yapacaklar? 

MüddeiumumUiğin 

V agon-li tirketinin t.aşlanma11 hi.· 
diaeai tahkikatına müddei umumilik· 
çe devam edilmektedir. Diin de tale
belerden bazıları ile ıirket memurla· 
rmdan bir kıamı iaticvap edilmi,tir. 

Sö,.lenildiğine göre M. Jannone 
tarafmdan türkçe ıö,.lemekten mene 
dı1en Yataklı vagonlar ,uı.:et; memu
ru Naci Bey verdiği ifadede M. Jan• 
none'un tiirkçeyi ve Türklüiü tahkir 
mahiyetinde bir kelime aarfetmediği 
ni aöylemiıtir. Bunun üzerine müddei 
umumilik gazetelere bu havadiain na 
sil alı:aettiğini tahkika lüzum gönnüı 
tilr. Mumafih Müddei umumilik tah 
kikat hıık1ımda malİimllt vennemekte ve 
bu hu1U1ta aıkı bir ketumiyet göste
rilmektedir. 

Şlrkettelıl tahlllkat ta 
deoam ediyor 

V •ıoo-li laımpıınyuınm ıelırimize 
gelen müfet\iiti M. Touchefen de Be-
7oğlu n Galata acentelerinin tatlım 
nıaaı hakkındaki tahkikatına devam 
etmektedir. 

M. Touchefen haaarabn tetkiki ile 
de meıgul olmllftur. 

M. T ouchefen'nin bize viki olan 
beyanatına nazaran M. Jannone'OD 
buradaki va~feaine nihayet verile
cek i1e de kendisi, bu qten tamamen 
tebriye etmedikçe Tilrki,.e'yi terket
mek niyetinde değildir. M. Jaruıone 
milli hiai)'ab rencide etmekle itti. 
ham edilmekte iae de Müddei umu• 
milik tar.tından ne isticvap edİltnİf 
ne de kencliıine tebligatta bulunul
muıtur. Bununla beraber M. Ja~o
ne ale)'hinde tahkikat bitmeden mmn 
Jeketimi:ııi terkedemİJ'ecektir M T ou 
ehefeıı, dün bDe bu tıa.ıuem.: ııi.. aui 
tefehlıü.mcı.ı ileri plclili hakkın
daki kanaatinin bir kat daha kuvvet 
bulduğunu SÖ)'liye..,k dedi ki: 

"- M. Jannone verdiji emirlerin 
icra edilmediğini gördükçe milteadclit ih 

bir heyecan uyandırmıttır. Bu tirketlw 
sun'i ipek, menıriicat, altın madenleri, 
petrol , kauçuk Ye lih. .. üzerine it J'AP
ınaktalıırdı. 

M. Harmaıı, aalıtekirlık kaaclile bir 
ı.lom feaat terlı'batı Y1'PID'! olmakla it.. 
ha medilmekted.ir. Ayni zamanda 3 ıa
hı daha bu süretle itham altına al'IUlUf
br. Mütıehimlerin dördü de kefalete baf 
!anarak serbest bırakıJnıqlardır. 

tabklkab ilerliyor 

tarlara rağınen biraz tiddet ve lüzu
munden fazla ileri gidenık tecrübeaiz 
lik ııöıtermiıtir. Bu 1 daresizliği ıui· 
tefehhiimü tevlit etmiştir. Y okaa 
Türklerin milli hislerini rencide et
mek iatemediğine eminim." 

Miting mi uaoılacall? 
• Milli Türk Talebe Birliği kongre-

11 )'arm Halkevinde devL-ıı edecek
tir. Bugünkü kongre çok hararetli o
la~akbr. O:z dili koruma, türkçeyi ta· 
~ m".""leleri görüşülecek, bunun 
ıçın yenı bir t"§killit yapmak lazım 
olup olmadığı münakaıa edilecektir. 

Haber aldığımıza göre gençler her 
yerde türkçe konuşulmak, türkçe ya· 
zılmak lehinde bir miting yapacak
lardır. Bu miting için 48 aaat eyyef 
hiikUmetten reemen müsaade alına• 
cak, bir nümayif teklinde ohnıyacak 
tır. Bn miting lstanbul tarafmd• Sul· 
tanabmet nıeyduımda yapılacaktll'. 

Diğer taraftarı Darülfünun ıençle 
ri, bir Dariilfünunlular mecmuaıııı net 
retmek lasa.VV'trundadırlar. Bu mec· 
muada gençler kendi fikiTlerini net
redccelderdir. 

Davet 
Milli Tiirlıı Talebe Birliği Kongre 

riyaMtİnden: Per§Cmbe günü )'apmak 
üzere ililn ettiğimi>ı Kongre toplanb 
aı bazı aebeblerden dolayı cuma gü
nü saat 9 a tehir eclihnqtir · lçtiına 
-1ıalli yine Halk evidir-

y eni tayinler 
Vagon • Li tirketinde Galata acen. 

tası müdürü Talat Beyin Beyoğlu mll
d!riyetine tayini üserine münhal ka
lan Galata acenlaA müdlriyetine ın... 
ketin kl~İ memurlarından Senılh 
Y eaari Bey tayin edilmqtir. 

SilAhları bırakma 
CENEVRE, 1. A. A. - Silihlan 111-

nkına konferansı wnımıi komis)'onu, ilk 
ukeri talimlere geçen zamanm ukai 
hizmet ınıuımda aa,.ılacağnu ittifakla ka 
bul etmiıtir. 

Komisyon, ilk talimlerin mecburi ol
aun, ihti,....ı olsun herhalde ukeıi ma
hiyette olması ıuretindeki Franaız ta.ri
rıni de kahııJ etmiıtir. 

Bütiln bu kararlarda Almanya, ltalya, 
Ruaya, Macaristan ve Avusturya müs
tenkif kalmıı1vchr. 

nin en mamur ıehirlerintlen birisi 
olacağım kuvvetle ümit ettiğini 
ha.bıhalleri anaaında söylemir
IÜ'. Vekil Bey ııilii;yette ziraat mU 
Jilrllnden paMaT urİ)'Qh hakkın 
da malllmat alnııfht. Belediye ta
rJrmlan iktuat vekilimü ıerelU.. 
elli kifililı bir siya/et oerilmiftir. 
Ziya/ette, «ay.erinin halıcdlfı 
lıaklnnda meb'ralannmıdan 11e 

ti1ccarlanmadan izahat almlflar· 
Jır. 

Türkiye-Suriye hududu 
ADANA, 28 ( A.A.) - Türkl· 

ye • Sariye talıdidi lui.drıt komi.ya 
na lmgi1n felırimiztle toplanacak
hr .. Komisyona reialik ;yapacak o
lon emniyeti umıımiye müdilr mıı
aııini Şükrü Beyle dört maralı/um 
mu: Ankaradan ıehrimiu gelmif
lerdlr. Bir reis ve Jö~t azadan mi 
rekkep olan Fransız heyeti mur~h 
haaaaı da yannki e/Japreale tehri· 
mize geleceklerdir. Mü:zakeratın 
yann akf<Un veya perpembe flÜnÜ 
bllflanmaaına ihtimal 11erilmekte
dir. Müzakereler belediyenin bü
yük salonunda yapılacaktır. 

Balkan konferansı 
BU KREŞ, 1 ( A.A.) - Balkan 

konleranaı mecliai, Belgratta top
lanacak olan gelecek konlerarıaa 
ait ruznameyi teabit etmek üzere 
11 marta Biikrqle toplanmağa Jo 
ııet edilmiıtir. 

Beyrutta bir gazete ids 
rehanesi tatlandı 

BEYRUT, 28 A.A. - Kiliaed• 
hükiimet aleyhinde vazeden Bura 
Maroni despotu aleylıinde neırl· 
yal yapan "La Syrie" matbaan 
miülüman 11e huiatiyaıı halk tar• 
lından taşlanmıp U• camlan lıınl
mıfhr. Mütecavizler polisler taTtıt
hndan gi1~liikl• dağıtılmqtır. Brıtı 
cfan cuaret alan despot hilkamel 
aleyhinde KiliaeJe llıi mülıim nll' 
tulı daha a6ylenılftir. 

imtihan heyetine ateı 
TiRAN, 1 ( A.A.) - luet il· 

nıinde bir zabit, iki dJa imtilıafl 
verememekten mütevellit yeia ıı• 
inlialile imtihan heyetini tflfkİI _. 
den zabider ü%erİne aff!f etmip 11• 
lakat isabet ettirememiptir. Yeti
fen bir kü,iik zabit, mamaileylıifl 
sila/um almq oe lı..ntliaini teıılıil 
eylemiştir. 

M. Şor'on cevabı 

M. Şor eolenme!ıten baı/lB 
biç bir ıe11e razı de(Jll 

A TlNA, 28 M. Ş<r 
nm vekili, matmazel Şor ile gö
rütmüt ve kendisini ailesinin neıı:· 
dine avdete ikna etmek için çof~ 

ki' 1 çalıfmıtbr• Genç kız bu t~ .. ',,.. 
katiyen reddetmif ve aevgılı•• 
den aynlmağa asla razı olmıyac:ll' 
ğı cevabım vermiıı ve bu meselede 
yegane çıkar yolun, babasının se• 
gilisile izdivaçlarına muvafakafr 
tan ibaret olduğunu da ilave er 
lemi.tir. 
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Ticaret Odası • 
ışe başlamak •• uzre .• 

Ekonomi 

Nekadar ihracat yaptık? 
Armanya ve Fransaya yapılan 

ihracatımız tesbit edildi 
Alman istatistiklerine göre Al· 

ınanyadan 932 de ithalatımız 31 
ınilyon mark, buna mukabil ihraca 
tımız 40.6 milyon marktır. 931 de 
bu itbalabmız 47,4 milyon Mark 
ihracabmız 62.6 milyon markb. 

Fransaga ihracat 
ihracat Ofiıi Türkiyeden 1932 

aenesi zarfında Marailya tarikiyle 
Framaya yapılan hububat ihrac. 
bnı gösteren bir iıtatiıtik hazırla. 
llllflır. istatistik tudur: 

1932 
MARSll. YANIN 

Hububatın cinai Türklyeden 

Çavdar 
Kepek ve Razmol 
Bakla 
Arpa 
Yulaf 
Buğday (sert) 
Buğday (ywııufak} 

ithalah 
10.819 ton 

338.493 balya 
5.836 ton 

12.713 ton 
1.677 ton 

10.421 ton 

Mııır 11.126 ton 
Bu istatistikten anlatılacağı veç 

hile Fransaya Marsilya tarikiyle 
en fazla ihraç ettiğimiz hububat 
kepek ve razmol, arpa, çavdar ve 
sert buğdaydır. Fransamn Arpayı 
kontenjana tibi tutmuı bu memle 
kete olan arpa ibracabmlZI müte
essir etmiftir. 

Yeni vapurlar 
Yapılan bir istatistiğe göre 932 

senesinde bütün dünyada 725 bin 
tonluk 307 adet yeni vapur yapıl· 
nu,tır. Bu mikdar 931 senesi inp
atına nazaran yüzde 45 noksandır. 
Yapılan istatistiklere göre bu az. 
lık 30 seneden beri görülmemittir. 

Y aı meyvecilik 
Ticaret oduı yaf meyve istihoaJ 

ve ihracatımız hakkında tetkikat 
yapmaktadır. İptidai usııllerle ya
pılmakta olan Yllf meyve toplan
n • ..Laının mü~taliail için de müsteh
lik için de zararlı olduğu görül
ınektedir. Oda bilhassa müıtahai
lin daha fazla temini menfaatleri 
ve bu suretle hem müstehlike yar
dım, hem de fazla ihracab temine 
çalıtacakbr. Oda bu husuıta kabzı 
mailer cemiyetinin de fikirlerini 
10rmu9tur. Yeni mahmlün idra· 
kinden evvel bildirilecek temen
niler lkbsat Vekaletinden gönde
rilecektir. 

Üzüm ve incir stoku 
lzmir Ticaret odasından gelen 

malfunata göre mevaiın batlangı
cından bir Marta kadar üzüm ih
racatunız 49 milyon, incir ihracatı 
mız 24 5 milyon kilodur. Bu sene 
üzüm ;ekoltemiz 54 milyon kilo 
kadardı. Binaenaleyh elde kalan 
stok pek azdır. Bu sene incir rekol 

1 BORSA 1 
(it Bankaaından alman cetveldir) 

1 MART 1933 
Akıam Fiatlan 

t sti)aazl.r T ahYil.it 
latanbul dahiU 96.- Elektrik 
Şark d.yollan 7,- Tranıwar 
D. Muvabbide 63,SO Tü.nol 
Gümrükler 5,7S Rı.h.ı.m 18.-
Saydi snahi 1 ·- An•doJu• 1 44,95 
Baidot 11.75 ili 43,75 
T askeriye 7,75 ., Mü· 
l~mir Beledi1e "'"•ill 53,20 
lıtikrazı 99 

ESHAM 
11• Da. Nama 10,15 ı ;omonti 25,50 
., ., Hamiline 11.- ~rkoa 38,-
... ,, Müeaıiı 119.- ÇI ımento Ar. 12.-
Anadolu 25,40 ttibat dar. 27.SO 
Reji 4,35 Şa.rk Jey. 2.JI 
Şir. bariye 15.- Balya 2.50 
Tram•ay 54,- Şarlc: m. ec-z.a 2.85 
Umumi Slıorta 11.- Telefon 13,60 

ÇEK FIATLARI 
Pa.riı 12,06 ı Prai 16,02 
londra 7,18 Viyan& 4,25 

Nü1ork 47.56 Madrit 6,72,25 
Milano 9,30,95 Beri in 1.99 

Brükıel 3,39 Varto•• 4,23,25 

Atina 82,64 P91te 3,97,25 
Cene•r• 2,44 Bükreı 80,14 
Sofi.a 66,20 s.ı .. rat 34,775 
Amaterdam ı.17.69 Mo,lcova 10,70,1-2 

N U K UT (Sabt) 

20 f. FrahU% 
l latcrlin 
1 Dolar 

20 Liret 
20 f. Bıe-lçika 
20 Drahmi 
20 i. fa•İçre 
20 Lev" 

l Florin 
2.1 Kur. Çek 

Kurut ı 
-- . 
ı69, 

1

. 1 Şilin, Av. 
723 1 Pezeta 

211 .- 1 Mark 
210,- 1 Zcloti 
117.- 1 P.enıa 
ZJ,- 20 Ley 

820.- 10 Dinar 
26.- ! 1 Çerno•ec; 
85,- • 1 Ahın 

122.- f 1 fw1ttidiye 
• B"nkr.ot 

Kurut 

27,-
17,-
50,-
24,-
33,-
23,-
55,-

9,24 
35,-

2,39.-

teai de 27 milyon kilo kadardı. Ka 
lan istokun pek az olduğu anlatıl· 
maktadır. 

Üzüm sarfiyatını 
çoğaltmak için 

Ozüm müıtahıilleri, üzümün de 
takaa "'yası meyanına ithali için 
iktisat vekili Celil Beyefendiye 
bir daha telgraf• göndermitlerdir. 
Bizim de kanaatimiz, üzüm aarfi • 
yabmn gelecek sene için daha müa 
bet ve salim esaslara rapb merke 
zindedir. Yunaniıtan bu sene, Ü· 
zümlerinin mühim bir kısmını ta
kıua tabi tutmUf, bir kısmını da 
ticaret muahedelerile müıbet ra
kamlı ihracat parçalarına tibi kıl 
nuttır. 

fzmirin 9 aylık ihracab 
lZMIR, 1 (A.A.) - Mevıim ip

tiduından 23 tubat tarihine ka
dar lzmir boraaamda 47 milyon 
275 bin 142 kilo üzüm, 15 milyon 
104 bin 468 kilo incir sablmıttır. 
48 milyon 968 bin 32 kilo üzüm ve 
24 milyon 450 bin 102 kilo incir 
ihraç olunmuştur. 

lZMlR, 1 (A. A.) - Jhracat 
mevsimi batlangıcı olan bir Tem. 
muz 932 den geçen ayın 20 ıine ka 
dar lzmir limanından ecnebi mem 
leketlere yapılan ihracat tudur: 

14 milyon 880 bin 130 kilo tü. 
tün, 75.972 kilo afyon, 18 milyon 
299 bin 258 kilo palamut, 3 mil
yon 290 bin 150 kilo palamut hüla 
sası, 3 milyon 839 bin 380 kilo me 
yan kökü, 402.366 kilo zeytin ya
i!ı, 6 milyon 093 bin 450 kilo arpa, 
Bakliyat 7 milyon 316 bin 107 kilo. 

Amerikada pamuk 
~eseleıi 

VAŞiNGTON, 1 (A.A.) - Mü 
mesıiller meclisi pamuk istihsali
nin tahdidine müteallik bulunan 
Smih kanun layihasını kabul et
mittir. Kanun layihası, mümessil
ler meclisince yapılmış olan ufak 
tefek tadilatı tasvip eder ümidile 
ayan meclisine gönderi~ttir. 

Almanyada iflaslar 
BERLIN, 1 (A.A.) - Wolff a

jansı bildiriyor: Almanyada fU· 
bat içindeki iflaslar, 475 ve kon
kordato talepleri 179 olarak tesbit 
edilmittir. Geçen ikinci kanunda 
539 iflas vak'aaı ve 194 konkorda 
to talebi kaydedilmitti. 

Amerikada bankalar 
buhranı 

NEVYORK, 1 (A.A.) - Ken
tucky ve Tennessees valileri, hüki'i 
metleri dahilinde birkaç gün müd
detle bankalar için moratorium i
lan etmişlerdir. 

------·---
Maarifte 

Pt,illet mektepleri 
Millet mekteplerinde dün aktam· 

dan itibaren imtihanlara baılanmıı
tır. imtihanlar bir hafta sürecektir. · 
Bu sene şehrimizde 20 bin kiti millet 
mekteplerinde imtihana girecektir .. 

Darülfünun divanı 
Darülfünun divanı dün öğleden 

oonra emin vekili Mustafa Hakkı Be· 
yin riyasetinde to_planarak fa~~ltcle 
re ait imtihan talımzıtnamelerını tet
kik etmiıtir . 

Bursa Hsesi mezunları 
Bursa lisesi mezunları cemiyeti 

cuma günü öğleden sonra J1'1U'l!im
ler birliğinde senelik kongrelennı ak 
tedeceklerdir. 

Ocak temizleyiciler 
gene meydanda! 

Ocak temizleyiciler yeniden mey· 
dana çıktı. Bir tirket namına hare
ket ettiğini aöyliyen bazı kimseler o
cak temizlemek için bazı evlere ceb· 
ren girmeğe letebbüs etmektedirler. 
Dün bu adamlar Taksimde Valde 
Çeıme sokağında bazı evlere musal
li\t olmutlar, bazılarına cebren gire
rek ocak temizlenıitlerdir. Ocak le· 
mizlemek inhiaar suretile bir şirkete 
verilmiş değildir. Herkes ocağini İ•
tediği kimseye temizletmekle serbes
tir. Ara sıra çirkin bir tekilde vaki O• 

lan bu tecavüzlerin önüne geçmeli
dir. 

Sıhhat müdürü vazf-

Mahkemelerde 

Mahkum oldu 
Şehrin sıhhati 

Hayganoı'un katili yeti izah ediyor 
dün hGkiim giydi 1 Vilayet Sıhhat müdürü Ali Rı-
Galatada Hayganot isminde za Bey, tehrimiz sıhhatine temas 

bir kadım öldürmekten suçlu Mü- eden itler hakkında fU beyanatta 
b-.ir Fahri Efendinin muhakeme- bıılunmuttur: 
si dün Ağırceza mahkemesinde -.- lstanbulda ~-ıl za~en aal~ın 
neticelenmittir. halınd~~ çıkınıf, munferıt v~. a-

Cereyan eden muhakemede lara munhll;~ır k~mıt~· Son gun· 
Fahri Efendinin Hayganof Hanı- !erde bıı munferıt vak alar .da a
mı kasten öldürmediği içki esna- zalmağa yüz tutmuftur. Grıp de 
ıında tabancasını kar19tırır ve kur mevıimin batlangıcmd_a olduğu 
tunlarıru botaltırken tabancanın gibi değildir. Vak'•lar sayılacak 
kazaen alet almaaıyla çıkan kur- kad~ azdır. Um~mi .•~tte, te:: 
tunun Hayganot Hanıma isabe! ri.mız!n sı~hl vazıyetinı~ mem~ . 
ederek ölümüne sebebiyet verdiği nıyeti mucıp olduğunu aoyleyebıh-
anlatılmıttır. . rim. 

Heyeti hakime Fahri Efendı- Verem •anatoryomancla 
nin tedbirsizlikten ve dikkataızlık 
ten bir sen!! hapsine 30 lira ağır 
para cezaııı vermesine karar ver
mittir. 

3 lira rüıvet mi? 
Mahkeme karariyle zabıta na

zareti altında bıılundurulan Hida· 
yet Efendiden 3 lira rütvet aldığı 
iddiasiyle mevkufen muhakeme e
dilen polis Ali Rıza Efendinin mu 
hakemesine dün ağırceza mahke
mesinde devam edilmi9tir. 

- Veki.letin Heybeliadada aç
hğı verem sanatoryomu, yeniden 
60 yatak ilavesile yatak mevcudu 
(130) a iblağ edilmittir. 

Sanatoryomda her sene 390 -
400 hastanın itinalı bir surette te-
davileri yapılmaktadır. · 

Sanatoryoma memleketin her 
tarafından has~ gelmekte, ve bot 
yatak bulundukça hiç birisi geri 
çevrilmemektedir. Verem diapan· 
seri de faaliyetini gün geçtikçe ço
ğaltmakta ve fakir halkunızın sıh 
bati noktasından büyük istifade
ler temin etmektedir. Dispansere 
müracaat edenlerin hepsi veremli 
değildir. 

Burada her sınıf hastanın ayak 
ta muayene ve tedavileri yapıl· 
makta ve fakir hastaların ilaçları 

Bugün muhtelit Türk • Yunan parasız temin edilmektedir. 

Yapılan muhakeme neticesinde 
Ali Rıza Efendinin 3 lirayı rütvet 
olarak değil borç olarak aldığı 
anlatılmış, beraetine karar ve~
mittir. Ali Rıza efendi b~ka cı
hetten mevkuf olmadığı cihetle 
derhal tahliye edilmittir. 

31 dava 

mahkemesinde 31 davaya bakıla- Haatabakıcılar 

VlllJyette 

Maaş verildi 
Cumartesi günG. G.ç 
aylıklar verilecek 
Mart umumi maatı dün veril

mi9tir. Cumartesi günü de üç ay
lıklar verilecektir. 

Şilede yabani ağaç1ar 
Şilede çok miktarda mevcut o

lan yabanı ağaçların atılatbrıla
rak mahsııldar bir hale getirilme
ıine karar verildiğini y&Zllllftık. 
Ziraat Müdiriyeti a,ı çubukları 
tedarik etmektedir. 

Suiistlmalciler 
tıkan idareıinde meydana çı

karılan ıui iıtimalden maznun o
larak Adliyeye verilenlerin muha 
kemelerine yakında Ağırceza mah 
kemesinde ba,lanacaktır. 

Beyoğlundaki tahkikat 
Beyoğlu Defterdarlığı bir 

makarna fabrikasına ait gizli ver
gi tahkikatına devam etmektedir. 
Defterdar Muıtafa Bey de Beyoğ
luna giderek bu itle bir müddet 
me9gul olmuttur. 

Ffda n tevzii 
Ziraat Müdürlüğü tarafından 

fidan tevziine devam edilmekte
dir. 80 bin dut fidanı verilmekte
dir. 

Sergi haziranda 
Meyvacılık, ehli hayvanat ıer

giıinin bu sene daha genit olarak 
kurulması kararlattmlnuttır. 

Bu sene sergi haziranda açıla
caktır. 

cakbr. Hili.liabmerin haatabakıcı mek 
Müdafaaya ka dı tebinde tedrisata devam edilmek Türkçe kazanç kanunu 

Karısı Hatçeyi iğfal ederek k~- tedir. Her sene mektepten 25 has- ANKARA 1 _ Edime meb'u-
çırdığı ve kendisi hakkında da blr ta bakıcıya tahadetname verili· ıu Şeref Bey yeni kazanç kanunu 
erkeğin tahammül edemiyeceği ~e yor. Bu hastabakıcılar, bir hasta· Ji.yihaıını tamamile öz türkçeye 
fevvühatta bulunduğu için Bekır ne hemşiresinden aranan bütün çevirmittir. Layihadan yabancı 
ismindeki arkadatını öldüren ha- evsafı haiz olarak yeti,tikleri için kelimeler ve terkipler kaldmla-
mal Yakubun muhakemesine dün sıhhi müesseaata diğer hasta bakı ·ı k 

rak yerlerine tamamı e öz tür çe devam edilmittir. Dünkü muhake- cılara tercihan yerlettirilmekte-
kelimeler konulmuttur· 

mede bazı 9ahitler dinlenmi,tir. d.ir. Seref Bey layihanın bu suretle 
Bu 9ahitler maktııl Bekirin maz- ..._ Sıhhat Vekaleti trahom hu- müzakeresini meclise teklif ede
nunun karısı Hatçeyi kaçırdıktan talığına kar•ı ,iddetli bir mücade- cektir. Bu teklif kabul edildiği 
be, giin sonra iskeleye gelerek Ya le açmış bulunuyor. takdirde ilk öz türkçe yasa, ka-
kup için: Bu korkunç ve bulatık hasta- zanç kanunu olacaktır. 

_ Şu herife bakın! Karısını ka lık hakkında halkı tenvir için Ve-
çırdım da hala utanmadan iskele kaletçe hazırlanan büyük duvar Tayyare ile mektup 
ye geliyor dediğini, Y akup ta bun 1 · d Posta idaresi Cenubi Amerika 
dan hiddetlenerek tabancasını çek afitlerini hastane ere ve ıcap e en 

d. • hh' ·· l t zi et için de tayyare postasile gidecek tı·g·1- gı'bı' Bekiri vurup öldürdügu" ··• ıger sı ı mueaseae ere ev -
tik. evrak ve mektup kabul ebneğe 

nü söylemişlerdir. Bu levhalarda "trahomluya el batlamıttır. Bu mektuplar. per-
Şahitlerde:ı sonra iddia maka- · . T ah 1 tuttu tembe günleri alınmaktadır. Nak-

mı talebini serdetınit, maz unun vermeylnız. r om u~~ 111 ~ Jiyat Paris vasıtasile yapılmakta. 
esbabı muhaffefe takdirile ve 448 ğu efyaya el sürmeyınız · • 

zmda nasihatler vardır." dır. 
inci maddeyle cezalandırılmasını l-----=-===....,...--------==---------
istemistir. Muhakeme müdafaa i-
çin ba.şka güne bırakılmıştır. 

BeledlyPde 

Asri mezarlık 
Şehir mec- isine bugün 

izahat verilecek 
latanbul umumi meclisi bugün top 

)anacaktır. Bugünkü İçtimada ma· 
kam ve mezarlıklar müdürü izahat 
vereceklerdir. Mezarlıklar müdürlü· 
jü yeni aıri mezarlıklar İnfar.ı iç.in 
300 bin lira tahıiıat istemektedir. 
Halbuki geçen SPne bu it için 20 bin 
lira t:ıhsisat vcrilmiıtir .. Tabii bu pa
ra ile aıri bir mezarlık intaıı kabil o .. 
lamamış, bu taht.isatla bir kaç nakil 
otomobili alınmıştır. 

Su mütehassı ı 
Belediye tarafmdan Viyanadan 

celbedilecek olan su mütehauısı bir
kaç güne kadar ıehrimize gelecektir. 

fhtiJafh i ler 
Evkafla Belediye arasında ihtilaf

lı birçok meseleler vardır. Bunlann 
çoğu mahkemeye intikal etnıittir. Be 
lediye Evkaftan Evkaf da Belediye
den yüz binlerce lira dava ebnekte
dir. Bu pürüzlü itlerin mahkemeye 
intikaline meydan vermeden idare· 
ten halli iki daire arasında kararlat· 
brılmıştır. Belediye ve Evkaftan ali.
kadar teflerin ittirakile bu komisyon 
toplanacaktır. Komisyon yakında bu 
pürüzlü meseleleri tetkike batlıya
cakbr. 

Taksi talimatnamesi 
Yeniden faaliyete girecek olan tak 

ai otomobillerinin takai talimatname
•inde emredilen koyU nefti renkte 
boya ile boyanmıı olmaları lazım gel 
diği alakadarlara tamim edilmiıtir. 

Hamit Bey geldi 
Bir hafta evvel, bazı meseleler et

rafında Maarif Vekaleti ile temas et 
mek üzere Ankaraya giden Halkevi 
rei•İ Hamit B. dün şehrimize dönmüı 
tür. 

Balkan Ticaret Odası 
Oda meclisi dün toplandı ve 

büro şeflerini seçti 
Balkan Ticaret Odası idare ı 

meclisi dün Ticaret Odasında 
Türk murahhası Nemli zade Mi
tat Beyin riyaseti altında bir içti
ma yapmıfbr. Balkan Ticaret O
dası bürosu faaliyete batlamıftır. 
Her memleket için tetkil edilecek 
altı büro da birer birer te,ekküle 
başlamı~tır. Türk bürosu tefliği
ne Nemli zade Nihat Bey, Bulgar 
bürosu şefliğine M. Petroff, tayin 
edilmiştir. Yunan iktısatçıların· 
dan bir zat da Yunan bürosu şefi 
olarak intihap edilmittir. Romen, 
Arnavut ve Yugoslav büroları tef 
!erinin de seçildikleri anlaşılmak 
ta ise de bu zevatın isimleri he
nüz bildirilmemittir. Balkan Tica 
ret Odası dördüncü Vakıf handa 
yeni dairesini kiralamak üzeredir. 
Yakında Oda burada faaliyete 
geçecektir. 

Balkan Ticaret Odasında bir 
katibi umumi ve altı Balkan dev
leti bürosu bulunacaktır. 

Balkan Odası bütün Balkanla
rı alakadar eden meselelerle ala· 
kadar olacak ve mÜfterek tetbir
ler alacakbr. Odaya bütün Bal
kan memleketlerindeki Ticaret 
ve Sanayi Odaları muavin ve mu
zahir olarak çalı,acaklardır. Oda
nın ilk metgul olacağı itler meya
nında Balkan tütün iti ve Balkan 
deniz ticaret meselesi bulunmakta 
dır. 

Madenciler raporu 
Ticaret Odası kongresinin ilk 

ictimaında müzakere edilen ma
denlerimize ait Madenciler Birli-

ği umumi katibi Sadreddin En
ver B. tarafından hazırlanan ra
por dün ayrılan encümen tarafın
dan tetkik edilmittir. Encümen ra
poru tetkik edilmif, bilhassa te
mennilerle metgul olmuttur. Encü 
men içtimalarına devam edecek
tir. 

Memurin sandığı 
Ticaret odası memurin sandığı 

heyeti umumiyeai bugün Odada 
senelik içtimaını yapacakbr. 

Türk denizciliği 
ve ticaret 

Ticaret odası kongresi için Mü 
derris Hakkı Nezihi B. in hazırla
dığı Türklerde ticari zihniyet ra
poru ikmal edilmittir. Önümüzde
ki kongre toplantısında bu rapor 
müzakere edilecektir. Bu raporda 
deniz ticaretimiz hakkında taya
nı dikkat bir kııım vardır. 

Hakkı Nezihi Bey son iki asır
da deniz ticaret filomuzun terakki 
edilmesine temas ederek tunlan 
sebep olarak göıtermektedir: 

"Bundan 1.5 • 2 asır evvel Türk 
gemileri Akdenizde Malta korsan 

· farının tasallutundan sefer imkanı 
bıılamıyorlardı. Malta koraanlan 
adeta buna tekaddüm. eden asırlar 
da Türk bahriyesinin 9evkeli zama 
nına ait hıncı alıyorlardı. Bu vazi
yette Türk eşyası ecnebi gemileri
le nakle batlanmıttı. Bilhassa Şi
raz peskoposunun verdiği müsaa
de sayesinde Yunan donanması 
bu vaziyetten çok istifade ebnit
tir. 
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ı.:rpan. 

• 
Zavallı İstanbullu! 
latanbul belediye reisi Muhid

din Bey tehir halkının adam batı· 
na verdiği ( 9) lira vergiye kar
tı: 

- Ne verirsen onu alırsın! 
Diyerek belediyeden fazla bir 

teY beklememesini ihtar ediyor. 
Pek nazi.kine olmayan bu ih

tar tehirlinin tiki.yet hakkını in
kar edecek kadar da serttir. 

Muhiddin Bey demek istiyor 
ki, eğer tehirli temiz bir ıüt bu
lamıyorsa kabahat kendisinde, 
çünkü belediyeye ancak dokuz Ji. 
ra veriyor 1 Şehirli eğer bir bar
dak ıuyu bet kuruta içiyorsa bu
nun sebebi yine kendiıidir, çün
kü belediyeye ımcak dokıız lira 
vergi veriyOI' ı 

Şehirli eğer Kartalda otuz ku
rup yenen eti lıtanbıılda 90 ku
rup yiyorsa m~s'ulü kendisidir. 
Çünkü belediyeye ancak dokıız li
ra vergi veriyor 1 

Şehirli eğer bir pitirimlik te
miz yağ bıılamıyorsa günahı ken
disinin, çünkü ancak dokıız lira 
vergi veriyor 1 

Şehirli e~er karanlık sokakta, 
dizboyu çamura bulanıyorsa sebe
bi yine kendisi. Çünkü belediyeye 
ancak dokıız lira vergi veriyor! 

Şehirli eter damlardan akan 
iıli sıılarla karnaval maakarasına 
dönüyorsa sebebi kendisidir. Çün 
kü belediyeye ancak dokıız lira 
vergi veriyor! 

Ve eğer tehirli hamamlarda 
akrep kadar böceklerin cirit oy· 
nadığım, peftimallarm pislikten 
bulatık bezine döndüğünü görü
yorsa kabahat yine kendisinde, 
çünkü belediyeye ancak dokuz li
ra vergi veriyor! 

Ve eğer tehirli 18 kitilik tram
vaylara 48 ki,i dolup veremli ile 
frengilinin, saracalı ile sar'alının 
dizdize geldiğini görüyorsa kaba
hat yine kendisinin. Çünkü bele
diyeye ancak dokuz lira vergi 
veriyor. 

Ve eğer tehirli otomobille me
seli. Şitane yokutundan çıkarken 
sekiz adımda on sekiz çukura gi
rip çıktığını görüyorsa kabahat · 
yine kendisinin. Çünkü belediyeye 
ancak 9 lira vergi veriyor. 

Ve eğer tehirli en kalabalık 
cadelerde sıkı~ halkın takır fa· 
kır duvar diplerini suladığını gö
rüyorsa kabahat yine kendisinin. 
Çünçü belediyeye ancak 9 lira 
vergi veriyor. 

Zavallı İstanbullu! 
Burhan CAHIT ., ___ ....; _______ ........ -

Pollıte 

Bir hır•ız tutuldu 
Şehremininde, Zeynullah so

kağında Emin ağanın evine hırsız 
lık makaadile girmitse de tutula
rak karakola götürülmü~tür. 

Bir otomobil kazası 

1367 No. lu otomobil, Unka
panından geçerken Kasımp&flllı 
F ettaba çarparak adamcağızı sağ 
kolundan yaralamıftır. Otomobi
lin toförü yakalanmı,tır. 

Tahkikat gapılıyor 

Y etiltulumbada bir tekkede ge
çen gün zuhur eden yangın, zabı
taca tüpheli görülmü9tür. Tekl<e
nin albna gazlı kundak sokıılarak ' 
atetlendiği söylenmektedir. ' 

Zabıta tahkikata devam edi
yor. 

Yankesici kadınlar 
Nazlı ve Şerife isminde iki ka

dın yankesicilik ederken cürmü 
methut halinde yakalanmışlardır. 

Bunlar, tramvay tünel , vapur 
gibi kalaba!~ .Y~rlerde dolafarak 
ötekinin berıkının paruını a,ır· 
makla maznundurlar. 

Şükran niçin yakalandı? 

Beyoğlunda Şükran isminde 
bir kadın yakalanmıttır. Şükran, 
Y eniçartıda Vasi! isminde birinin 
odasından e,ya çalmakla maz
nundur. 

Bir hırsız yakalandı 

Vefa civarında Altın dit Re
fik isminde biri zabıtaca yakalan
mıttır. Refiğin birçok hırsızlıklar 
da parmağı vardır. 

Fukaraya yardım 
Kadıköy fukaraperver cemiyeti 

fakirlere 15 bin okka kömür dağıt 
mı,tır. 
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idarehane: Ankara caddesi, 100 Ne>. 
Telgraf adresi: lıL Milliyet 

Telefon Numaralan: 
BAflllUhamr ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Cemile yerinde duramıyordu. 
Karmakarıtık hisler kalbini o ka
dar doldurmuştu ki, bu ağırlıktan 
bofanmak, hafiflemek, genişle
mek için ne yapacağını bilemiyor

' du. 

ABONE ÜCRETLERi : 
1--------------ı ı Sevgilisinden mektup bekle

yen genç bir kız kadar sabırsız
dı. Fakat beklediği de mektup 
değildi. Cemile bir kitap bekli
yordu, bir roman •• 

Türkiye için Hariç için 

L K. L K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kurutlur. Ga
zete ve matbaaya ait itler için mü
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
iliınlann mea'uliyetini kabul ebnez. 
~-~~~~~~~~-

BU G 0NK0 HAVA 
Y eşilköy askeri rasat merkezinden 

verilen malumata göre INıgün hava 
bulutlu ve tiınali iıtikametlerden 
kuvvetli rüzgarlı olarak devam ede
cektir. 

1-3-33 tarihinde hava tazyiki 766 
milimetre en çok arcaklık 2 en az aı
f.,. altında 4 santigrat kaydedilmiştir. 

• 

lfıcLe:K..N 
Bir ileri, bir geri ... 

Dün tünelden çıkarken bir ar
kada~ıma dedim ki; 

- Şu tünel arabalannı bir tür
lü zınk diye durduramıyorlar. İs
tasyona geldi mi bir ileri, bir geri 
hareket ediyor. insan çıkarken sen 
deliyor .. 

Bana cevap verdi: 
- Sizin gibi ... 
- Anlayamadım! dedim. 
- Gazeteciler gibi... Görmü-

yor musun? Bir ileri, bir geri ... ya
pıyorsunuz ... cevabını verdi ve ba 
na uzun uzadıya son günlerde ba
zı gazetelerde çıkan yazılarla bu 
yazıların menfi tesirlerini izale i
cin gene ayni gazetelerde yazılmıt 
~atka yazıları hatırlattı. Filvaki 
ben de bilhassa bu sütunlar gi
bi gündelik yazı ve fikirlere mah
ıus yerlerde çıkan ve mesela dok
torlara kar,ı olan yazdarda böyle 
\ir ileri gerilik görmüttüm ve hat 
ta doktor ahbaplarımdan bir ço
ğun\.'11 daha onlara cepheden hü
cum edildiği günlerde bazı haklı 
sözlerini bu sütunlara nakletmemi 
istemelerine rağmen bir ileri geri
lik olmasın diye yazmamıttım. 
Amma bugün yazabiliriz. Hep in
sanız. Doktor, avukat, muallim ve
ya gazeteci.. Her tuttuğum.az feyi 
altın yapamıyoruz. Hatalarımız, 
eksiklerimiz oluyor. Lakin birimi
zin eksiğini bütün zümremize 
tetmil etmek haklı bir tey olamaz. 
Onun içindir ki; ben muahaze ve 
ittibam kuvvetindeki tenkitleri yal 
nız vak'alara hasretmeyi, hiç ol
mazsa umumi hükümler vermeme
yi pek lüzumlu görürüm. Halbuki 
(doktorlara hücum) da böyle yap. 
madık. 

Benim doktorlardan, avukatlar
dan, muallimlerden, toförlerden 
gazetecilerden ve bakkallarda~ 
dostlarım vardır. Bunların içinde 
sevimlilikte doktorlan ha, taraf
larda görürüm. 

Sırasına göre hep tenkit ediyo
ruz: Filan doktor filan hastayı iyi 
tedavi edememittir. diyoruz. Filan 
doktor da hadden atm ücret alı
yormut diye ayıplıyoruz. Amma 
bunlan doktorlar cemaatine bir a
yıp olarak mal edemeyiz. 

Ben daha geçenlerde doktorla-

Milliget'in edebi romanı: 36 

1 Her dakika ba'ı duvardaki sa
l ate doğruluyor ve her saniye kapı 
1 zilinin çalmasım bekliyordu. 
I Hizmetçisini Ankara caddesin-

de romanı basan kitapçıya gön
dermişti. Orada romancının im
zası ve bir iki satır el yazısile 

1 ra karfı ısrar ile yapılmıt olan sıra 
lama hücumların hepsini didik di
dik okumadık. Pek sevdiğim ve 
tıp aleminde olduğu kadar insan
lık ve ahlak aleminde de büyük 
kıymetini takdir etmekle zevk al
dığım bir hekim dostum bana o za 
man, yana yakıla, doktorlara katil 
denildiğinden tikli.yet ederek ma
sasının üstünde hastalarının böb
rek ve mesanelerinden çıkardığı 
ceviz gibi taşları gösterip: 

- Ben bunları çıkararak hasta 
mı kurtardım diye mi katil oldum? 
diye sormu,tu. 

Cevap veremedim. Hep biliyo
ruz ki; avukatın, mühendisin, ga
zetecinin cahili, insaf11zı olduğu 
gibi doktorun da vardır. Belki mi
aaller de gösterilebilir. Lakin bun
dan bütün doktorlara hücum et
mek insafsızlık olmaz mı? Amma 
latife ederken, taka tarzında bir 
çok feyler söyliyebiliriz. Doktorlar 
bizzat kendi arkadatlan hakkında 
bir takım fıkralar anlatırlar ki; in 
san gülmeden kırılır: Buna bir 
feY denemez. Netekim (Neyzen 
Tevfik) in son defa doktorlar 
hakkında yazdığı bir tiirinin ilk i
ki beyti elime geçti. Yazmadan ge 
çemiyeceğim. (Tevfik) midesin
den muztarip ıınıf. latanbulun 
methur hekimlerinden bir çoğu
na: 

- Aman pek hi.zıktır. Ona git!. 
diye göndermi,ler. Adamcağız iyi 
olamamıf. Nihayet Cerrahpafa 
hastahanesine yatmıf, oradan da 
pek iyi denecek tekilde çıkmamı,. 
t,te bu tedavi macerası için yazdı
ğı bir şiirin ilk iki beytiı 
"Bir hazakatzedeyim midemi tıp 

tepti benim. 
"Kırk katır tepse yıkılmazdı bu a. 

ciz bedenim. 
"Kapladı her yanımı sancı, elem, 

ağn bere •• 
"flir mezar oldu cihan 11anki etıb

ba haşere" 
Evet! Buna doktorlarla beraber 

hep güleriz. Fakat bir zümreyi 
sıhhatini idameye memur olduğu 
insaniyete kartı gösteremeyiz. Bu 
doğru değildir. 

Zayiat veriyoruz •• 
Bizde de doktorlarda olduğu gİ· 

bi bir ihtisas tasnifi yapsalar iyi 
olacak. Nasıl doktorlar, göz, sinir, 
doğum falan gibi ihtisas ,uheleri -
ne ayrıldılarsa yazıcıları da f&ir 
e~~bi yazılar muharriri, gü~delik 
fıkırler yazanlar, mizahçılar siya 
siler gibi fubelere ayrılmalıdırlar. 
Çünkü içimizde tairler mizah e
dipler ve hikayeciler politika y~zı
ları, ve gündelik makaleler yaz
mak~ ve buyüzden ekıilmekteyiz. 
Hepımiz en iyi yapabildiğimiz fU
bede kalsak hem falsomuz az ola
cak, hem zayiat vermiyeceğiz .. 

FELEK 

MAKEDONYA 
Aşk, Kin, Politika ve Kan .. 

Bir kertenkele atildiğile iğildi, kıv 
nldr. Dirseğile sürtünerek ta§lll ar-
kasına sindi yattı. ı 

- Vızzzz ... tak! 
- Tak .. 
- Tatalatalak!. Tak!. Vızzz tak! 

Mavzerinin mekanizmasını açıp 
kapadı. Fitenkliklen iki Üç §arjör çı
karıp yanma koydu: 

- Vay canına .. - diye homurdan 
dı - sarıldım galiba. Demek çe
peceue pusu kuı m"şlardı. 

Kur~unlar v17i1yarak geçiyorlar
dı. Bazan bir çalı parçası yüzüne 
çarpıyor, bazı bazı yandan, ileriden, 
geriden ürküp te birdenbire havala .. 
nan bir kuı aiirüaü kaıia.t çırpıyormq 

Müellifi ı Nlzamettia Nazif ........ ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,., 
gibi ıeıler çıkarıyordu: 

- Pata pata pata pata. . pat pat 
pat .. 

Sanki bir kıt gecesi O"..ak ba§mda, 
bir cadı bakır kalbur içinde cin mı"• 
n patlatıyordu' 

- Patır patır patır. , 
- Zivvvl .• 
- Vızzz! •• 

- Taaak!. 

Taıı siper aldı. Batını kaldırdı. 
Sonra kafasını ıağ omuzu üı:erine iğ
di, havaya kulak verdi. 

Yukandan sesler geliyordu. Boğaz 
latan İnsanların grrtlaklanndan çı
kan hayvan sesleri. 

kendisine ithaf edilmi' bir roman 
bekliyordu • 

Yeni bir roman.. Muharriri 
bir gün evvel kendisinden ayrılır
ken demi,ti ki: 

- Bu romanı herkesten evvel 
siz okuyacaksını • Çünkü mev
zuunu bana siz ilham ettiniz. Ro
manın kadın kahramanına can 
veren sizsiniz. Ben orada sizi yaz
dım. 

Asabi bir halde kendisine o 
kadar çok tatlı feyler hatırlatan 
kanapeye uzandı. Sigara üzerine 
sigara içti. Tavana yükselen du
manların arasından, kartpostal
larda olduğu gibi, romancının ha
yalini görüyordu. 

Cemile uzun seneler evvel bü
yük i~ler üzerinde çalıtan bir tüc
car komisyoncu ile evlenmifti. 
Fakat bu adamın bütün emeli 
ve hırsı sadece "para kazanmak" 
tı. Ne eğlenceye gider, ne de ka
rısını eğlendirmeğe götürürdü. 

Cemile de hayatın insanları 
cezbeden bütün güzellikleri hari
cinde, günün birinde otuz se
kiz yatına gelmi,ti • 

Yeknesak, soluk bir hayat ya
fJYOrdu. Artık lüzumsuz bir hale 
gelen güzelliği solmağa başlamı,. 
tı. Bir gün nasıl olmuftu da, 
tanıdıklarından birinin çayında 
bulunuyordu. Orada maruf ro
mancı Ra,it Cezmi ile tanıtmıftı. 
Ta çocukluğundan beri hulya e
dindiği adamm ta kendisiydi .. Bu 
tanıtıklıktan sonra, Cemilenin 
gözlerinde sönen eski ateş tekrar 
yanmağa ba,ladı. Yüzünün hatla
rı tazelendi. Cemile birden bi
re güzelleşti. A,kın böyle muci
zeleri vardır. 

Karşılıklı ve anınde sevitmit
lerdi. Öyle tesadüfler vardır ki, 
insanlar daha ilk görü,lerinde bi
ribirlerine hemen kaynarlar. Ra
'it Cezmi ile Cemile de, d.o•t~a
rınm çayında itte böyle sevıtmıt
lerdi. 

Ra,it Cezmi de hiç bir kadın
da bu kadar insanı çeken derin 
ve manalı gözler, bu kadar be
yaz ve tatlı boyun ve sonra bul:a.
dar davetkar dudak görmemi4ti. 

Bir kaç gün sonra kol kola ten· 
ha kır yollarında yan yana yilrü
yüp yeni biten bahar otlarının ko
kusunu bütün ciğerlerile teneffüs 
ederlerken, böyle vaziyetlerde 
söylenmesi mutat feyleri de söyle 
mitlerdi: 

- Ben nasıl olsa hayatımda sa
na, yani kalbimde yatattığım a
dama raatgeleceğimi biliyordum 
ve bekliyordum. 

- Bilsen seni ne kadar seviyo· 
rum ve bilsen seni ne kadar se
veceğim. 

Bir çok kadınlar gibi Cemile 
de, kendisine bu kadar tatlı söz· 
ler söyleyen adamın seıini duyun· 
ca, gBfyoluyor, fakat kadınlık 
gururile içini belli etmiyordu. O 
gün hava sıcaktı. Genç romancı 
Cemilenin ellerini avucunım içine 
almq, parmaklarını öpmüttü· 
Kendisinde ne mukavemet edebi· 
lecek, ne de bir tek söz söyleye
bilecek hal kalmamıftı. 

Maamafih bu mukavemetsiz· 
liğinin kendisini büsbütün mağ· 
IQp etmesinden de korktu: 

- Oh, dedi,bırakınız artık ben 
gideyim. 

- Demek gitmek istiyorsunuz. 
O halde beni sevmiyorsunuz. 

- Nasıl .. Nasıl?. Sevmiyor mu· 
yum? Seviyorum Ra.şit .. Fakat .• 

Fakat kendinizi bir takım ma
nasız kayıtlarla bağlı görüyorsu
nuz. Atkın kanunu önünde hangi 

Ve ara arra uçan bir ku11un ve ya· 
maçtan yamaca akaeden bir ıilih se· 
ai: 

- Yüvvvvl. 
- Vızzz!. 
Taaakl 
Bu hal bir müddet böyle devaın 

etti, aonra yaylım, birden kesildi. 
Karaaakalb adam, usta bir til· 

ki gibi bir parça daha yerinde sin· 
dL 

Hava artık adamakıllı kararmıt
tı. Gök yıldızaızdı. Dat, tanndan 1• 

tık aramryanlann dört gözle bekle
dikleri bir gece ile, kapkara bir gece 
ile kılrflanmııtı. 

Bir parça daha bekledi. Sonra 
1 sürtüne .sürtüne llerilemeğe 

0

batladı. 
Fakat bır kaç metre kadar ilerileyin
ce ihtiyatı lüzumsuz bulmuı olmalı 
ki birden ayağa kalktı, zıplryarak sıç 
rıyarak koımağa baıladı. 

"' "' "' lıte on anda evvelkilerden daha 
korkunç bir ses çıkararak patlryan 
bir silah, üstüste beş defa ateı etli. 

Sathı maili ko§arak tırmanan ka
cakcı Ali bir an. bir kayaya sanla-

MART 1933 

kayıt vardır ki .• 
Maamafih Raşit Cezmi kadı

nın gitmek arzusuna büsbütün 
mani olmadı. Çünkü romancı ka
dınların bu nevi ric'atlerinin ne 
demek olduğunu pek iyi bilenler
dendi. 

O aktam Cemile, kendisini bı
rakıp gittiğini mazur göstermek 
için, sevgilisine ateşli bir mektup 
yazdı. Fakat evliliğini, vaziyetini 
de anlattı. 

Raşit Cezmi hemen cevap ver
di, Cemilenin kullandığı tatlı ke
limelerden bahsettikten sonra: 

- "Seni dünden fazla seviyo
rum. İçimin bu ateşi yarınki vol
kanın yanında ne kadar sönük, 
ne kadar sönük ... " 

Böyle on iki ay sevgililerin a
rasından su sızmadı. 

Tam o sırada kapı çalındı. 
Hizmetçi kütüphaneden romanı 
almış, gelmişti. Cemile hemen ye
rinden fırladı. Kitabı kaptı. Ro
manın ismi: "ölünceye kadar 

"". ,, 
sevecegım. 

- Ne güzel roman ismi! dedi 
ve ya vafÇa birinci sahifeyi açtı. 

Muhakkak orada romancının 
iki satırlık bir ithafı ve imzası 
olacal<lı. 

Birden elleri buz gibi kesildi, 
ayakları titremeğe başladı. Kana
peye yıkıldı. 

Çünkü kitabın birinci sahife
sinde muharririn imzası ve şu ya
zıları vardı: 

"Bana bu romanı ilham eden 
biricik Leylama .. " 

ilk darbenin tesiri geçtikten 
sonra, kendisini topladı. Giyin
di ve bir otomobile binip Anka
ra caddesindeki kitaphaneye gel-
di. Kitapçıya dedi ki: 

- Bir yanlışlık olacak, bu ki
tap benim değil .. 

Kitapçı arandı ve Cemilenin 
kendi ismine yazılı olan romanı 
bulup getirdi. 

Cemile ilk sahifesini açtı, Ora
da da aynen fU ithaf vardı: 

"Bana bu romanı ilham eden 
biricik Cemileye .. " 

Cemile ba,ını doğrulttu, acı 
acı gülümsedi. Zaten en aziz his
lerinin Raşidin elinde nasıl oyun
cağa çevrildiğini anladığı ıçın, 
başı dönmedi, gözleri kararmadı. 
Fakat ayni otomobille dönerken 
gözlerinden bir damla YBf dökül
dü. 

Ah, bu erkekler .. 

Davetler 

Eminönünde tütin 
ikramiyeleri 

Eminönü Askerlik Şubesinden: 
931 ve 932 seneleri tütün ikrami

yesi için tanzim edilen zeil defterler
de dahil olan mal\ıller ile ıehit aile
lerinin ve on senelik maa§larmı al
mıt olup ta ikramiye defterinde mu
kayyet bulunanlarm ikramiyelerinin 
Eminönü kazası kaymakamlığında 
tevzi edileceiinden yetlerinde bulu
nan vesaikle beraber Eminönü Aaker 
lik tubeaine gelerek birer aıra numa• 
rau ald~tan sonra Eminönü kazau 
tevzi komiayonuna müracaatlan. Tev 
ziatm müddeti n1-n iptidaarnda niha 
yet bulacaktır. Bundan sonra müra. 
c:aat nazan dikkate almmıyacaJm
dan vaki olacak iatihkak aabiplerinin 
ona göre mllracaat ebneleri illn olu-
nur. • • • 

Buna liaeai mezunlar cemiyetinden ı 
Göriilen lüzum llzaine :! Mıırt 933 cu
ma günü saat lklde Cemiyetin merlr.l!!Zf 
olan Sultan Ahmette muallimler birliAi 
binaaında fevkalade bir İçtima akt edi
leceğinden azlllPn t8!rifleri. 

Güzel Sanatlar 
birliğinde 

Güzel Sanatlar Birliti resim tube
sinden: 26-2-933 günü reılm, heykal
trat, ve tezyin! ıubeai azalannm içti
mamda ekıenyet bulunmadığından 
5 Mart 933 pazar günü saat on dört
te birljğe mukayyet azanın behema
bal alay kötküne te,rifleri. 

rak, dura kaldı. Sonra urt üıtü diif· 
tü ve dik bir yardan aağ tarafa doğ
,,. tekerlene tekarlene yUvarlandı. 

Hava artık adam akıllı kararmıt· 
tı. 

Gök yıldrzaızdr. 
Dağ, Tanndan ıtık aramıyanlann 

dört gözle bekledikleri bir gece ile 
kapkara bir gece ile kılıflanmııtı. ' 

Tuna boyundan 
gelen dervlı 

- Erenler ıreceyl nasıl geçirdi-
niz 7 Rahat uyUyabildiniz mi bari 7 

- Fevkalade rahat uyUdum bacı. 
- Odanızdan memnun musunuz? 
- Elbette .. 
- eyer memnun değilseniz söy-

leyin. Sonra gücenirim ha.. lıter
ıeniz türbedarla beraber yatınız .. O
nun odası epey geniıtir. 

- Nur ol bacı.. Fakat zahmete 
lüzum yok. 

Horozlann, tavuklarm, kaz ve 
hindi sürülerinin öterek, kanal çırpa 
rak. biribirlerini kovalayarak do-

=:%~ G L O R Y A' da 

BÜYÜK GALA OLARAK 

kadın istiklali üzerinde pek mükemmel bir 
Fransızca ıözlü film 

SERBEST RUHLAR 
Norma Shearer ve Glark Gable 

tarafından. Metro Goidwyn Mayer mamulatıdır. 
FOX JURNALDE: Papa'nın bu beyannamem 
bütün düyanın sadıklarına mukaddes pederi din
ı~mek fırsatına na;l olacaklarını tebliğ edivor. Sarra felaketi 

ve,aire ... 

Darüş9af aka m~zun
ları cemiyeti 

-

FERNAN GRAVEY 
FLORELLE 

ve BARON FILS 

AH YAVRUM! 
---- filminde. 

Geçenlerde DaTÜHafakalrlann bir ce
miyet yapacaklarını yazmııtık. Bu cemi 
yet DarÜş§afakanırı lise ve en az orta 
kısmı mezunlarından mürekkep olacak
tır. Bundan evvel Darünafaka mezun
ları cemiyeti 1324 de kurulmuş, 928 se
nesine kadar devam ebniş ve bir çırak 
mektebi açarak halkın tenvirine çalıt
mıştL 

Şimdi yeniden kurulmak istenen bu Geç kalanlara 
cemiyet Lütün mezunlar tarafından ala- ŞIK SIEMADA 
ka ıle karşılnnmaktada. Kimsesizler 
yurdu olan Darünafakanrn bu mezun- üçüncü hafta olarak göıterilmek-
lar cemiyeti, bilhaaaa hayatta yekdiğe- te o!an sinemacılığın harikası 
rini korumak gibi güzel bir gaye iıtih- ı 
daf etme~i ce1?~yetin huau.iyetini teşkil Mavı· Tuna 
etmektedrr. Dıger taraftan cemiyet bil- ı 
hassa milli kültürü ve ülküyij yaymak 
üzere bir mecmua çıkaracakbr. 

Bu mecmuaya şimdiden memleketi
mizin tanınmıı muharrirlerinin yar
dımları temin edilmitlir. 

Mezunları davet 
Bütün Darüşşafaka mezunlarının ye

niden kurulacak Darüuafakalrlar cemi
yetinin 3-3-933 cuma günü saat 2 de 
Halkevinde aktedilecek olan ilk kongre
sine gelmeleri ehemmiyetle rica olunur. 
Bir çok Darünafakaldann adresleri ma 
IU.ın olmadığından bu il8.mn "davetiye" 
makamına kabülü. 

Çay ziyafeti 
Turing klübün Türk· Yunan 

komiteıi pazar günü Maksimde 
saat 17 de bir çay ziyafeti verecek 
tir. Bu ziyafette Darülbedayi ve 
Yunan artistleri de beraberce bir 
piyes oynıyacaklardır. 

Yeni neşriyat 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyarun 22 inci numaralı 

nüshası birçok münderecatla çılmut· 
tır. 

Kaynak 
Balıkesir Halkevi tarafmdan bu i

simle bir mecmua inti§ara baılamış• 
tır. "1" inci nüshası çıkan bu mecmu
ada özlü y11.zılar vardır. Tavsiye ede
riz. 

Hollvut 
Holivut'un 3 üncü aene 9 uncu .. yı 

aı Türk atiidyoaunun çmrditi türloçe 
ve rumca filmi.,... ait z-1n reoim 
!erle intifar etmiftir. 

Muhit 
Mubit'in 113 üncü aayuı fevkallde 

nefis ilç renkli bir kap içinde çıkml§· 
trr. içinde birçok kıymetli mUndere
cat vardır .. 

1 İş ve işçi 1 
Milliyet bu sütunda it 1119 İfÇİ iati
;yenlere favaaaut ediyor. lı 11• ifçi 
iatiyenler bir mektupla I f büro
muza müracaat etmelidirler. 

lı isteyenler 
SERMA YELi ORTAK ARANIYOR 
Teminatlı ve çok lı:lrlı bir it için Ga

lata Kiredi Llone Bank arkası Melek 
hrın, No. 8-9. 

Mıktedir teıviyeci ve tonıacr kalori
ferci bon aervioleri var ayni :zamıınd~ 
yeni harfler daktilo ve fransızca '!- m.u 
kemmel bilirim, gayet müsait f"""'tle ıt 
anyorum, arzu edenler bir an evv~ 

(Milliyet) gazetesine müracaatlan nca 
olunur. 

lattıklan büyük avluda.. 18~.Ianru j. 
pekli siyah bir bez le o~bn~' otuz 
betlik bir kadın; gü~el yuzlu, kıya. 
feti temiz bir baba ile konuıuyordu. 

Bu baba türkçeyİ biraz kaba bir 
§ive ile konutuyordu. Fakat bacı di
ye bitap ettiği b~ım _bllll!'. ehemmi: 
yet venniyordu. Çunku bilıyordu ki 
Hiiaamettin baba Tuna boylanndaki 
tekkelerden birinden gelmi§tir ve 
anaarl Deli ormanlrdrr. 

Hibamettin baba dün akıamki 
trenle Sellniğe gelmİ§ ve sonra bir 
arabaya binerek tekkeye ulapnı1tı. 

Bu tekke yalnız Selaniğin değil 
Rumelinin en büyük bektati dergah: 
!arından biriydi. En zengin çiftlik
lerden daha zengin arazisi ve vakıf
larile bu tekke iki kız kardeıe mi
r.as kalmıttı. Bunlardan biri Dırama 
jandarma taburu kumandanı binba
t• Hüseyin Muhittin Beyin zevcesi 
Zeynep Hanımdı. Diğeri ise §U batı 
siyah örtülll kadındı ki adına Mev
hibe Hanım derlerdi. 

Hüsamettin baba tam aı zamanı · 
arabasından inmişti. Değil bir baba
ya. bir derviııe, bu tekkenin kapılan 

1 

filmini gidiniz görünllz. Başka 
yerde b'r daha ~österilmiyecektir. 

RADYO 
Bugünkü Program 

1 
18 - 18,45: Nebil oğlu lamail Hakkı B. 
18,45 - 19,30: Orkestra. 
19,35 - 20: Fransızca ders (ilerlemit 

olanlara.) 
20 - 20,30: Seniye Hm. (Saz) 
20,30 - 21,30: Tanlıuri Refik B. 
21,30 - 22,30: Gramofon, Ajana n 

Borsa haberi, ıaat ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 : .Ankarapalaa orbotraaı. 181 
Alatı11'ka saz. 18,40: Gramofon, 19,lOı 
Alaturka su. 19,40: Gramofon .. 20,lOı 
Ajana haberleri Ye Ha- raporu. 

VOTfO&>a 1411 m. 
13.10: Pllk. 13.36: Senfonik tale

be konaerl.. 16.211: Plak. 16.55: Plak. 
18: Pli.k ile oda maıilcial. 19.20: Ha
berler - Hafif muaiki. 21.05: Ope-, 
ralardan parçalar. 22: Konser ( Cbo
pin, Glazunow, Scbubert, Popper, 
Llazt). 22.30: Monoloır. 23.20:? .. 24r 
Caıı. 

Buda,,.,t• 55() m. 

.19.lOı Siıran mualldal. 20.3Bı Bir 
_. temalll. Haberler - Müteaki· 
ben casband va Slıran mualldal. 

lllllnUı 532 m. 
20.30r Pllk ile ölmes e-rlerden. 

22.lSr Bir tabloluk temtll - Haber
ler. 

Viyana 511 m. 

18.10: Öfledea sonra komerl. -
Müsahabeler. 20.201 Çift piyano koo 
aeri (Llazt, Lebar, Landauar, K..m.
ler). 21.lOr Orkestra (Londra radyo 
sunun orkestra tefi Dr. Adrian Boul't 
un idaresinde). 23,30: Caz. 

Prag 487 m. 

18.25: Çocuk muailciai. 18.55: 
Plak. - Müaababeler. 20.45: Sme• 
tana'JUD prkılarmdan. 21.25: Halk 
fal'krlan. 

Bükr-t 394 m. .....,,..-. 

13.05: Plak. 14: Keza. 18: Ro
men musikisi. ve hafif parçalar. 
19.30: Devamı. 20.45: Verdi'nin eser 
!erinden "Ri11oletto" operası. 

Breılav 32/f. m. 
17.10: Radyo orkeatraaı. 17.45~ 

Muhtelif milletlerin çocuk oerkılan· • 
Müaababeler. 20: Bariton muganni 
Bacbmann'ın ittirakile konser. 21: 
Berlinden naklen: Baıvekil Hitler'iıı 
hitabeai. 

her zaman her kiıiye açık tutulduğU 
için belki de Mevhibe bacı onun gel· 
diğini duymıyacaktı bile .. 

Lakin Hüııamettin babanın gelir• 
ken Drramadan geçtiğini, kız kar• 
deşinin evinde bir hafta kaldrğınl 
ve aonra Muhittin Beyden bir de he• 
diye getirdiğini haber vermitlerdi· 
O zaman Mevhibe Hanım misafirle 
biraz fazlaca alakadar olmuıtu. De
deyi yanma çağırmıı; 

- Acaba bana ne hediye getirdi
niz baba efendi? - diye r.ormuttu . ..-

Baba kuıağının arasından gazete 
kiğrdma sanlı bir ıey çrkarm1ıtı. Ba• 
cı bunu merak ve acele ile açınca 
içinde yassı ve uzunca bir kehribar 
ağızlık bulmuıtu. Fakat Mevhibe 
Hanım hediyeyi görünce memnun O"' 

lacağrn~ hayret eylemiıti. Zira ha· 
tırlamrştı ki bu ağrzlrk geçen senı: e
ni~teaine kendiai tarafından ı ~~ıye 
edilmiş olan ağrzlrğm ta kendısıdır. 

- Tuhaf ıey .. - demiıti - Aca
ba niçin bunu bana gönderdi? Y o.k
aa hediyen aenin olsun mu demek 15"' 

tiyor? 
(Devamı var) 



.... 

Haftada bir 

Spor hastalık. 
larımızdan .. 

Nedense ecnebi ıampiyonlanm 
hakiki kıymetlerinden çok daha yük
ltk görmek, onlara ait efaanevi vak' -
tlar anlabnak bizde taammüm et
llıit bir moda haline gelmittir• OnJa
tı devaynaaında seyretmek çoiuznu
t11ıı hoıuna gidiyor; itin tuhafı bunan 
it İftihar da ediyoruz. 

Geçen gün matbaadan dönilttıe 
ltaınvaya binmiıtim. Onümde 17 -
IS Yatlannda iki mektepli oturuyor
du. lkiai de omuzu pamuklu, beli 
~oraah kübik gençlerden ... 

Biri hararetli hararetli anlatıyor
du: 

- Bizde de ıpor mu var alabatkı
lla? •. Futbolcülerimiz mağlup olma
h kendilerine prenıip edimnitler. A~ 
l•tierimizin Atinada aonuncu gelme
•i adet hükmüne girdi. . Boka, biaik
'•t ve denizciliğimiz yok gibi bir teY·· 
l-ıokey, rugbi ve ıkinin yüzünil • gör
llıedik. 

Bir de onlara baki Herifler an gl
hi çahtıyorlar. 

Bundan oonra iki gen~ ecnebi ıam 
!>İyonlara ait mübalağalı vakalar, 
daha doğrusu efsanevf masallar an
latrnağa batladılar: 

- Urugvay merkez mubacimi bil
llıem hangi maçta rakip kaleye bir 
!Ut çekmit; top direite çarptıktan 
'o11ra geri dönmüş ve o hızla kimı:e
re değmeden kendi kalesine glnnış. 
ilen, buna futbolcü derim itte .. 

- O bir ıey değil azizim. Arse
•al aağ hafınm solla çektiği §iitler ..,. 
da.m öldürecek derecede sert ve kuv
~etli imit. Bu sebeple kulübü muhte
llıel bir kazaya mahal vermemek için 
b1t müthiş futbolcünün aol ayağma 
ke.Jmca bir zincir bağlatmıt ve o aya
iı ile şüt çekmeaine bu ıuretle mini 
olınuı. 

- Bir gün Dempseye "bir yum
l'ltkta boğa deviremezıin" diye takıl
llııtlar. Herif zengin. Gidip pazardan 
damızlık bir boğa almıı ve arkadat
la.nnm gözü önünde ıiddetll bir kro
ıe ile biçare hayvancağızın baitınak
lannı dıtan fırlatmıf. 

- iki aene evvel yapılan dünya 
boka ıampiyonluğunda Şimeling, Şar
keye ıimıek gibi bir yumruk aalla
l>ııı.. Amerikalı çe-rik bir hareketle 
l'ana kaçmca hedefini. fafrraD ~
>uk ringin kenanndakı kaim demıre 
Çarpmıt ve demiri üç yerinden kırmq. 

- Tolanm yüz metre ariveainde 
el ve ayaklan görünmüyormUf. 

- Geçen sene Fransa turu birin
ciliği"; kazanan Andre Lödük saatte 
s~. kilometre üzerine viraj dönerken 
tnltvazeneaini kaybederek yere diit
ınüş. Bu aukut neticesinde adamca
ğrzm iki dizkapağı oldufu gibi kalk 
ınış ve kemikleri meydana çrlmııı. 
lödük aldığı müthit yaralara rafmen 
tekrar biaiklete atlayarak geri kalan 
llıeaafeyi itmam etmit ve rakiplerini 
l>ıübim bir farkla geride bırakıp bi 
t'İnciliği kazanmtf . .. 

lki arkadaı biribirlerine daha bir 
Çok vak'alar anlattılar. Anlattıkça 
~evklendiler, anlathkça iftihar duy
d1tlar; sanki bütün bu fevkalldelik
leri yapan kendileri iınit gibi .. 

Aziz okuyuculanm; maalesef bir 
Çok gençlerimiz, tramvayda raatladı-
inn bu iki mekteplinin tutuldufu 
lıaıtalığa müpteladır. ~ 

Ecnebi ıampiyonlannm yuksek 
lr:abiliyetlerini inkar etmeme~!., ~e~~ 
her, onlan devaynasmda gorduiü
llıüzü iddia ederim. 

Bugün ayağına zincir ballan~ 
lıi, futbolcüye, ring demirini üçe bo
len boksöre, damızlık boğanın karm
lt.ı deten yiğite ne Avnıpada 'f'9 ne 
de spor memleketi olan Amerlkada 
tesadüf etmenin imkan ve ihtimali 
~oktur. Bu vak'alar haddi zahnda bl
•er mübalaila mahıulünden batka 
lıir şey değildir. F. H. 

Cuma maçları 
lstanbııl Futbol Heyeti Riya.e

linden: 3 Mart 1933 cuma günü 
İcra edilecek maçlar: • 

Kadıköy Stadında 

9-12-932 tarihinde havanın ka-
1'&.rması yüzünden sekiz dakika 
tehir edilen 

İstanbul Spor • Vefa • Kumkapı 
n:at 13,30. Hakem Kemal Rifat 

y. 
Kasımpaşa • Vefa • Kumkapı 

Şild maçı saat 13,45. Hakem iz. 
~et Bey. 

Voleybol Bcuketbol Heyetin
ılen: 3-3-933 cuma günü Galata
'aray lokalinde yapılacak Voley
hoı lik maçları: 
~asımp8'a - Betiktaf Saat 17 Ha
~~ın Ali Rıdvan Bey. 
~ilal - Süleymaniye S. 17,30 Ha-
eın Tahir. B. 
Ca.ıatasaray - Eyüp Saat 18 hakem tli Rıdvan Bey. 
l;tanbulspor • Fenerbahçe S. 18,30 
'la.kem Sami B. 

Saat 16 da Galatasaray ve ls
~tıbulıpor takımları arasında tef 

1k mahiyetinde Baıketbol maçı 
Ya.l>ıiacaktır. 

MİLLİYET PERŞEMBE 2 MART 1933 

Saatte 437 kilometre 
1 

Yeni bir emir 
Muhammedilerle Hırİ•· 
tiyanlar oynamıyacak Sir Malcolm Campbell bu sür'ati 

de beğenmiyor! 

Dünya otomobil ıür'at rekort
meni İngiliz ıporcularmdan Sir 
Ma!C:,lm Campbell bu hafta için
de, bütün kıt uğratarak bazı kı
ınnlarını tadil ettiği methur 
"Mavi Ku9" ismindeki otomobi
liyle eıki rekorunu tazeledi. 

Bundan bir müddet evvel bir 
tecrübe yapan Malcolm, maki
nesinden fevkalade memnun ol
duğunu ve eski rekorunu kırabi
leceğini söylemişti. 

Campbell bu ayın 23 ünde 
Daytona plage' da bu binlerce se
yirci önünde geçen seneki rekoru
nu 437,908 kilometreye çıkarmıt

tır. 

Saat 12 de Campbell arabası
nın volanına oturmut ve bir kaç 
tecrübe yapbktan ıonra 12.40 ta 

J 

rekor yapmak için hareket etmit· 
tir. 

Rekor tecrübesi bittikten son
ra yaptığı sür'at yekunları topla· 
naralı: vasatisi alınmış ve 437.908 
kilometre gibi akla hayret ve
ren bir netice ortaya çıkmıttır. 

Sir Malcolm Campbell ile tec
rübeden sonra Auto gazetesinin 
muharririle konufmuttur. Rekort
men demiştir ki: 

- "Sahanın pek iyi olmadı
ğından odlayı iıtediğim sür'ati a
rabama veremedim. Eğer teraiti 
havaiye biraz daha müıait olur 
olmaz derhal bir kotu daha yapa
cağım ve bu sefer mutlaka 450 
kimetreyi katetmeğe muvaffak o-
l - " acagım. 

Saatte 450 kilometre siz ne 
ne dersiniz?. 

Oxf ord-Cambridge yarışı 
Martın 18 inde bu iki ezeli rakip 

tekrar karşılaşıyorlar 

-
Marbn 18 inde Oxford ·Cam

bridge kürekçileri tekrar kartıla.
fıyorlar . 

Seksen aeneden beri her mev
simde biribirlerile hummalı ya
rqlar yapan bu iki dariilfilnun 
kürekçileri bu sene içinde de hum 
malı bir faaliyetle çalqıyorlar. 
Maçtan evvel yapılan tahminle
re nazaran bu sene gene Cam
bridge'liler daha fazla avantaja 
maliktirler· 

Her iki takım da 48 kürek a
raıında kendilerini temsil ede
cek olan sekiz kitiyi ayırmıtlar 
ve bunlara sıkı antrenemanlar yap 
tırmağa batlamıtlardır. Bu se-

Fener Fransaya 
Gidiyor 

Haber aldığımıza göre Fener. 

bahçeliler ilkbaharda Fransaya 

gideceklerdir. Sarı lacivertlilerin 

bu seyahati, Racing Club de 

France'ın tehrimizde yapbğı aeya 
hate iadei ziyaret olacaktır. 
Fenerliler haziran .anlarına doğ 

ru buradan ayırılacaklar ve Fran
ıada bir ay sürecek bir tuvnuva 
yapacaklardır. Bu bir ay zarfın
da •iı Yllkarı bet alb maç oy
nayacaklar ve memleketlerine 
avdet edeceklerdir. 

Sarı lacivertlilerin bu turnu
vaya naaıl bir kadro ile çıka
cağı bilinmemekle beraber aza
mi bir kuvvetle gidecekleri ta
biidir. Müsabakalar Fransamn 
büyük tehirlerinde OY1-11acaktır. 
Her halde bu turnuva futboll!
muz için çok faideli olacaktır. 

neki yantm geçen senelerden da
ha ziyade heyecanlı ve merak
lı olacağı 9lmdiden temin edil
mektedir. 

Dünyaca denizcilik ve kürek
çilik &!eminin en mühim hldise. 
!erinden biri olan 18 mart yarı91 
büyük bir merakla beklenmekte
dir . 

İngiltere için Oxford • Cam
bridge yanfı her hangi bir ıiyasl 
hadiıeden daha mühimdir. Yarıt 
günü bütün İngiltere ahallıi ya. 
rıtın yapıldığı nehrin iki sahilini 
mahterf bir kalabalıkla doldurur 
ve hepsi taraftar olduğu ekibi tet
ci eder. 

BiLMECEMiZ 
Bu haftaki yeni bilmece-

mizde ufak bir tadilat yapıyoruz. 
Şöyle ki: Öyle bet tane spora 
taallQk eden isim bulacaksınız ki 
bunlar ters taraftan okunduk
ları zaman aynı manayı ifade et
sinler. 

1 - Sporcuların kullandıkları 
fanill. 

2 - Bir yarıt teknesi. 
3 - Futbol maçlarında iki 

devre arası. 
4 - F ransada çıkan bir gaze

tenin iımi. 
5 - Milli futbolcularımızdan 

biri. 
Cevaplar kupon ile birlikte 

Milliyet Spor muharrirliğine aza. 
mi sah akşamına kadar yollanıl
malıdır. 

Tasnif neticesinde birinciliği 
kazanan karimize o hafta Kadı
köyünde oynanacak olan maçla
nn iki ve ikinciye de Taksimde 

Gayet mevsuk bir membadan 
aldığımız habere göre İngiltere 
hükumeti Hindistanda müslüman 
takımlarla İngiliz takımlarının 
maç yapmasını menetmiştir. 

Bu emrin çıkmasına sebep ga
yet tuhaf bir hadise omuştur. Şöy 
le ki: 

İngiliz işgal kuvvetleri Hin
distanda bir kupa maçı tertip et
mi,Ierdir. Bu turnuvanın ısmı 
de Hindistan kupasıdır . 

Yerli ve ecnebi bütün takım
lar turnuvaya İftiralı: etmişler
dir. Turnuvanın finaline İngi
liz Bahriye takımı ile bir Müs
lüman takımı kalmıştır. Rakip
lerinin kuvvetlerinden çekinen 

Hindi.tanda lnglIU Balıriye takı· 
nıını yenerek kupayı kcuanan IHI bü· 
tim bu hlldiHye aebep olan nıüalüınan 
takını. 

ve bilhaaaa bir izzetinefs meıele
ıi telakki eden İngilizler bu maça 
anavatanhlardan birinci sınıf 
alb oyuncu getirmi9lerdir. 

Maç günü aaha on binlerce 
kiti ile dolmut ve herkeı netice
yi büyük bir merakla bekleme
ğe lıatlamı9tır. 

Nihayet sıra ile takımlar ıa-
haya çıkmıtlar ve taraftarların 

, çılgın tezahüratı ile karşılanmıt
lardır. Müılüman takımını tet
kil eden oyuncular ayakkabı 
giymiyerek çoarp ile oynamıt-
lardı. Maç bir İnginiz hakemin 
idaresinde batlaIDif ve gayet se
ri cereyan etmittir. Müslümanlar 
hemen ilk dakikada hakimiyeti 
ele alarak birinci devrede 3 gol 
atmıtlar ve ikinci devrede de bu 
adedi kolaylıkla 8 e çıkarmıtlar
dır. Bu ıuretle Hindistan kupa.
smda İngilizler müthit bir hezi
mete utı'aDlJ9lar ve Müslüman
lar kupayı kazanmıtlardır. 

Bunun üzerine Hindistan valli 
umumlıi bir emir isdar etmİf ve 
badema MüalQman takımlar ile 
Hrriıtiyan talnmlarınm kat'iy
yen maç yapmamalarını emret
mittir· 

Tuhaf değil mi? Siz ne derai
niz? 

Cim Londo• 
Profeayonel dllnya aerbe.t süret 

tamPiyonu Ciın Londoa, aon defa AJ. 
man Şteher'le yapbp mlbabakada 
pek cüz'i bir U.)'I farkıyle galip pl
mittir. Şteher mi!aaraanm devam et
tiği bir saat •arfmda Cim Londoau 
çok miitkill vaziyetlere aokınuttur. 

Orııanizatörler Alınan güre§çhl• 
nin yakın bir istikbalde dünya fam• 
piyonluğunu kazanacağım iddia edi
yorlar. 

iki rakip bir kaç ay aonra tekrar 
kar§Jlaf&caklardır •. 

İtizar 
Geçen hafta çıkmuı lazım 

gelen spor sahifemiz, mündere
catımızm çokluğu ha.sebile netre
dilememittir. Karilerimizden ö
zür dileriz. 

yapılacak maçın bir davetiyesi 
verilecektir. Kazanan karilerimiz 
pertembe günü ak'8-mı saat 6 ile 
7 arasında matbaamızdan dave
tiyelerini alabilirler. 

iştirak ediniz .. 

' ' Kupon 
f•im: ------
Adres:------

T.D. T. cemiyeti 
Toplandı 

• (Başı 1 inci sahifede) 
yeni arzulara uyacak uslup ile yaz 
mağa çalışırlarsa maksadnnız çok 
kazanını' olur. Uzun türkçe yazı
ların bir dil mevzuu üzerinde ya
zılması ba,kadır. Yani başka malı: 
sat ve ihtiyaç içindir. Benim bura
da bahsettiğim yazılar hususi olan 
dil mevzuu için değil, umumi ola
rak her günkü ihtiyaç veya siyaset 
için yazılan yazılardır. 

Derleme mahsulü olan sözleri 
ben de herkes gibi tadına doya
mıyarak okuyorum. Bir taraftan 
sözlerin hepsinin bulunması, sıra
larının ve manalarmm kat'i ola
rak tesbit olunması takip edile dur 
sun diğer taraftan cemiyetin - İs
terse proje veya taslak şeklinde ol 
sun - biz mümkün olduğu kadar 
çok neşriyat yapmasından k6.".ı:anı 
rız. 

Cemiyet merkezindeki gördük 
!erim ciddi ve büyük bir itin e
hemmiyetine yaratır bir dikkatle 
takip olunduğunu göstermektedir. 
Az zamanda elde edilen neticeler 
iyidir .. Çok umut vericidir. Cemi
yet azası emin olabilirler ki Türk 
milliyetçileri kendilerinin her ese 
rini sabırsızlıkla bekliyorlar ve 
her birlnden çok sevineceklerdir. 

Pata Hazretlerinin bu beyanab 
Hakimiyeti Milliyeye yapılmıştır. 

Alman yada 
Vaziyet 

(Başı 1 inci sahifede) 
Bcrlinde iki nui tabanca ile ağır ıu

rette yaralannutlardır. Hamburg'da bir 
poliı memuru sekiz kurşun yiyerek. a
ğır surette yaralannutbr. Vonnıde sıya
ıi rakipler arasında tüfek ate§İ olınut
lur. Neticede bir kiti ölmüı bir çok kiti 
kiti ağır surette yaralarunıtlır. Sttut
gart'ta Vurtenberg diyet binaımda •raf· 
tırmalar yapılmıı komünist mebuslar dik 
katle arattırılmı§lardır. 

Volf ajansına giJre •• 
BERLIN, 1. A. A. - Volff ajan., bil 

diriyor: 
Bertin zabıtası, komünistlerin devam 

ettikleri yerlerde dün gece arattırmalar 
yapmış, 200 kişi tevkif etmİftİr. 

Sansür 
BERLIN, 1. A. A. - Dün marqal 

Hindenburg " Alman milletinin Al
man hükUmetlerinin bimay• 
ıi " ne ait bir emirname netretmiıtir. 

Bu emirname, Alman bükiimetine ai 
yaai cürümleri tenkil için bir tako:n aa
lihıyetJer vermektedir. 

Bütün Alman arazisinde kanunueaaıi
nir. verdiği teminatlar tatil edilmiıtir. 
Alman hükUıneti bu emirname abkamı
m tatbik etmeyen Alman devletlerinde 
icn kuvvetini eline almak bak ve aaliı
biyetine malik olacaktır. Şabıi hürriyet. 
matbuat hürriyeti, meaken hürriyeti mu 
vakkaten kaldırılımttır. Nizam ve inzi
bat tedbirlerine kartı vuku bulacak mu 
balefetler, ağır ıurette tecziye edilecek
tir. Kundakçılık, zehirleme, vatani hiya 
,..t idam ile cezalandınlacaktır. Sui ka
aıtlarııı, fesatçıl<ğa kartı idam veya ağır 
hizmetler cezalan tertip olunacaktır. 

Poeta, telsraf ve telefon aanıürü ib
daı edilıniftir. 

Bu emirnamenin aon derece fiddetll 
olmaaına rağmen bülı:Umet, intlhabe.tta 
hürriyeti takyit etmiyeceğini beyan et. 
mektedir. Komünlıtlerin Pruaya dahilin 
deki bütün binalan lmpatılmqtır. 

Reamt tahkikat netlc•al 
BERLlN, 1. A A - Volff ajan11 bil 

diriyor: 
Reichıtag :ransmı baldmıda yapılan 

reımi tahkikat, bu YIUJi"IDI çıkermak il
aere kullanılan levam tafDMk için 7, 
meclio binal' içinde U-.. verilen yerle
ri ayırıp ayni zamanda hıtufturma]k için 
de en az 10 kitinin lmllanılmeıma lü
zum görülmiiı olduğunu ortaya çıkıır
DUfbr. 

Komüniat fırkasına ~P mebuı
lar, bin•nm içini ve yangının batladıiı 
noktaları tamamile b.ikdilderi için bu ite 
karıtmıt olmakla zan altında bulunmak 
tadırlar. 

3 §ahit, kundakçı Felemenk'li komü· 
nisb Reichıtag mecliai koriıl«larmda 
komünist mebuılardıuı Torgler ve Koe
nen ile bir arada gördüklerini temin et
miılerdir. Bu mebuılar, Reichıtag'tan 
ancak aaat 22 ye doğru yani yanırnm 
henüz baıiadığı vakit çıkıp sitmitlerdir. 

Kundakçılar 

AMSTERDAM, 1. A. A.- Rayiıtq 
binasını atqe vermİJ olan Vanderlubbe 
in beynelmilel komüniatler denilen müf
rit ll'"Upa menıup olduğu söylenmekte
dir. Kendisi, tabrikatçılık yaptJimdan 
dolayi komüniıt fırkasından çıkarıla
caktır. 

Tekzip 
BERLlN, 1. A. A. - Volff ~ı bil 

diriyor: 
Ecnebi gazeteleri, bu hafta ıonuna 

doğru Almanyada _bir ~ot - ~arthel&
my geceai tertip edileceğine daır bazı ha 
berter n"fJ'etmektedir. 

Manaaız ve mantılua olduğu Berli1>
deki ecnebi gazete muhabirleri tarafın
dan daha evvelce bildirilen bu haberler
de meıela milliyetçi soıyaliat hücum 
k•t' alan efraılınm ve bunlardan batka 
müfrit bazı unıurlann daha komüniıt, 
markiıt ve yahudi liderlerini aaıp keıo
cekleri iddia olunmaktadD". 

Hükumet mebafili, bu manaaız, huıu 
ai makıatlara müstenit ve uydurma ha
berlerin tamamile aaılsız olduğunu ve 

Tü k parasını 
Koruma 

(Başı 1 inci sahifede) 

5 

rik edilir. Bu makbuzlar bordrolara 
rapten ertesi gÜn mürakıpliğe gönde • 
rilir ve mürakiplikçe mütebakiai için 
aabibine bir veaika verilir. 

3 - Kendi hesaplarına memlekete 
mal getiren ve kendi antrepo veya de 
polannda muhafaza eden ecnebi tir· 

Maliye vekili Abdülhalik Bey 

lcetler, dövizlerini birinci maddenin 
hükmü dairesinde tedarik ederler. 
Ancak mübayaa zaman ve mikdarı 
mürakiplikçe tayin olunur. Transit 
auretile gelen emtea bedeli tamamen 
döviz olarak ödenmek lazım geldiği 
takdirde bu sebeplerle tekabbül edilen 
dövizlerin tayin edilecek müddet zar 
fında memlekete ithali bankalara ta
ahhüt edildikten aonra mürakiplikçe 
verilecek mezuniyet Üzerine ihracı te
min olunur. 

4 - Türkiyede çalıtan ecnebi tir. 
ketlerin, ecnebi memleketlerdeki biı 
sedar ve tahvil sahiplerine icap eden 
temettü ve ıairenin iraall lüzumu ha
linde bunlara tekabül eden kambiyo 
ihtiyacı heyeti umumiyenin tasdikli 
mecllal idare raporlarının mümkip
likçe tetkikinden aonra maliyece v• 
rllecek müıaade ile olur. 

5 - Sigorta ıirketlerinin tediyeye 
mecbur olduklan basarat bedeli müı 
teana olmak üzere memaliki ecnebi
yede tediyey.1' ml'cbur olduktan hasa 
rat bedeli müateana olmak üzere si
gorta primi olarak memleektten çıka
cak Ye girecek primler arasında mü
ıavat teminine imkin bulunmadılt aa 
bit olmadıkça verilmez. 

Kararnamenin müteaddit maddele 
rine göre barice gitmiı olan ecnebile
rin Türldyede mevcut iratlarını~ ge
lirleri 211 Türk llraama kadar olan kıı 
mmm dövizi merkez banikaımdan ve 
rllecek fazla11 için Maliye vekaletine 
müracaat edilecektir. Harice seyahat 
için gidecek vatandaılara verilecek 
döviz mikdannda ne için gideceği ve 
ne müddet kalacaitı veaaikle isbat e
dildikten ve muntazam pasaport ib
raz ettikten sonra kendilerine miira· 
-•1 !ll"!l!q""lnm •.i!I OOZ vp.tv '"~'l!td!'I 
cavüz etmemek prtile döviz verilebl 
lecektir. Ecnebi olup Tiirkiyede çalı· 
ıanlarm ailelerine gönderecekleri pa 
ra tahakkuk memurluğunca musad
dak kazançlarına nazaran azami 300 
lirayı geçemiyecektit. Tacirlerden 
memalik! ecnebiyey't seyahat edecek
ler aeyabat sebeplen ticaret odalann 
ca meml.,ket lktıaadlyatma faydalı gö 
rilldüitü takdirde üç ayı tecavüz -
mek üzere gidit gelif harcırahı hariç 
kendilerine ayda azami 300 liralık dö
via verilecektir. Teda-riye gidecek baa 
talara yanlarında bir kiti sötilrebil
melerlne müsaade edilecektir. Haata· 
!ar yataklıda, tacirler birincide, tale- • 
beler ikinci mevkide seyahat edebile
ceklerdir. Tatillerde Türkiyeye gele
cek talebe için de bazı kayıtlar kon
muıtur. 

Ankara - lstanbul 
Haua postaları bugDn blJflıgor 

Ankara - İıtanbul haya hattına 
tahsis edilen tayyarelerden biri 
dün sabah Ankaradan Y etilköye 
gelmit ve öğleden sonra tekrar An 
karaya gitmittir. Bugünden itiba
ren tayyareler İstanbul ile Anka.
ra arasında sefer yaparak gazete 
nakledeceklerdlr. Bu hafta yolcu 
nakliyatına kanunun B. M. Mecli
sinde taadikından wnra batlana
caktır. 

l•tanbul gazeteleri 
Ankara da 

ANKARA. 1 (Telefonla) - Bu· 
giin latanbuldan hareket eden tayya 
re ıreldi. Bugilnkü lstanbul cazetele
ri akıam satııa çıkanlmıt ve büyük 
bir alaka uyandırmııtır. 

Üç müezzin de Trab
zondan gönderiliyor 
TRABZON, 28 - Arapça ezan o

kumak meselesinden dolayı mevkuf 
bulunan Çarıı meydan ,.., Ortahiaar 
camileri müezzinleri Hamdi, Muaa, 
Halil Efendilerin evraklarile birlikte 
Çoruma gönderilmeleri mahkemei 
temyiz riyasetinden bildirilmiştir. Bu 
günlerde yola çıkanlacaklardır. 

anlatılması kolay gayelerle alakadar mıı 
hafit tarafından ortaya cıkarıldığıro be
yan etmektedir. 
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Yeni Kontenjan listesi ve Takas kararnamesi 
(Ba11 1 inci ııahilede) 

liatednde yazılı mikdarlara m.ah· 
auben ııümrüklere ...ıırut edecek. 
eşya, beyanname teacil 11r": numara· 
11 itibarile mevcut kontenJ&nm altı
da biri verilmek ıuretile beher ay 
için müfrez hiaaeyi ıeçmemek Gze
re memlekete ithal olunur. 

Kontenjan miktarlan bit- "fYa 
s{imrülderce ilin olunur. 

Madde 5 - Her hangi bir ay için
de Gümrüklere vürut eden 9fya o 
aym hiaaeaini ıeçtiii takdirde fazla· 
11 müteakıp aylarda Ye o aylarm 
kontenjanlarına mahauben ithal olu-
nur. 

Madde 6 - Kontenjan lİltelerin
de yazılı etYa Gümrük ve inhisar
lar Vekiletince ait oldukları aiim
rüklere takılın Ye teTZi olunur. Bu 
mikdarlardan her aya tekabül eden
lerin nihayet % 15 i Vekalet emrin
de bulundurulup icabına ıöre Jüzu. 
mu olan yerlere verilir. Ancak her 
ayın nihayet 20 ıinde bu "• 15 ler 
dahi lüzumuna ıöre tamamen ıüm
rüklere tevzi edilir. 

Madde 7 - Kontenjandan iatifa• 
de ederek mal ithal edecek tiiccarm 
ithalatta balunacaiı ınahallin tica
ret odaamda mukayyet olmuı tart. 
tır. 

Madde 8 - Aylara takıün edil
mek Üzere k-tenjan lİlteainde yazı· 
b olup ameli olarak taluimi miifkül 
olacaiı anlatılan bazı "fyanm iki ve
ya daha ziyade aylıiuım birden 
mevzu eıaılar dahilinde memlekete 
ithaline müaaade etınefe lktıaat Ve
kaleti mezundur. 

Ancak bu nakiller bir kontenjan 
devresi zarfında yapılabilip devre ni
hayetinde kalan bakiyeler iptal olu· 
nur. 

MADDE 10 -«:ontenjana tibi..,. 
yanın, taalluk ettikleri listelerle veya 
ait olduğu vekiletçe tayin edilen mik 
dardan fazlumm ithali memnudur. 

Kontenjan listelerinde zikredilmi
yen tarife numaralarmm ihtiYa ettiği 
"i:.'• ancak salihlyettar Tekiletin 
mı!&aadeaile ithal olunabilir. 
Kontenjanlann gümrülılere ftlretİ teıı 

ZÜ. Gümrülılerce tut&ikat ıelıli 
Madde 11 - Bir ay içinde Terİlmİf 

Ye teKil edilmi4 beyannamelere tescil 
aıra numara11 itibarile m"""'1t konten 
janın altıda biri verilmek suretile ya
pılacak tevziat& o aym yirminci ııünü 
akşamına kadar devam edilir. Bu ta
rihe kadar teacil Ya ibraz edilmit be
yannamelere bu ıuretle teTziat yapd
dıktan sonra elde kontenjan kalmıt 
veya yeniden kontenjan nrilmif İle 
ayın aon on ııününde bu kontenjan 
müfrez beyannamelere ıene ura nu• 
maru1 itibarile ve ay bqmda taay
yün etmit olan altıda bir nlıbeti Üze
rinden tekrar dafrt1lır. Ay llOaUIUl 

kadar böylece yapılan ikinci daiıtına 
dan .aonra ıene müfrea beyanname 
kalıraa bu beyannameler ertoa.i aya 
devredilerek o ayın ilk uruma konu
lur. Evvelki aym aonuna kadar YerİI· 
mit .,.e biaae almamq beyannameler 
dahi erteıi aya devir ye müfrezleri 
müteakıp 11raya Yazolunur. 

Yeni ay içinde: evveli milfrezler, 
aonra eTVelki aydan m6deTY• tam 
beyannameler Ta daha aonra o ay için 
de verilecek yeni beyann•ınel• aıra
ıile Ye yukarıda yazılı uaul daireainde 
o ayın kontenjanmm albda biri mik
yuı ÜIUlrind- tevziat& tibi tutulur. 

Eoeal itibarile tahdit aiatemi 
(Talıcu rualii) 

Madde 12 - Halı, kilim, tiftik, ııül 
yağı, palamut Ya hulioa11, kereıte ve 
traven, kömür mGatesna olmak üzere 
madealer, tütün "1930 ~ yeya on 
dan evvelki aeneler mahııulü olmaaı 
farltır.'' ile lüzumuna ıöre lktıaat 
Vekiletince tayin p)unacak diğer 
mahlUllerin ihracı mukabilinde kon• 
tenjan liateıinde zikredilmiyen numa 
ralardan münaaiplerinin ithaline nya 
kontenjan dahilindeki eşyadan kon
tenjan kaydile mukayyet olmaluızm 
eıya ithaline müsaade etmeie Ye ica
bmda tavauut ve İcraya lktıaat Yeki 
leti mezundur. 

Ruh.ata mütenit it/talat ıuulü 
Madde 13 - Bu kararnameye mer 

but. ( F) liıteainde yazıb "fY• her kon 
ten~an devreainde icra Vekilleri He
yetınce tayin edilecek kıymet mecmu 
unu geçmemek tartile Sıhhat Ye lçti
".'al Muavenet Vekaletinin ~üsaade
•.•le kontenjan harici memlekete itha
lıne salahiyet verilmittir. Şu kadar ki 
Srhh_at ve içtimai Muannet Vekaleti 
11.hhr z~ruret ıördütü illçlar için ta
"!" edilecek kıymet miktanrun hari
c.rnde aynca ithal miiaaadeıi verebi
ı ... 

Madde 14 - Bu kararnameye mer
bu~ (V) liateıinde yazılı "fY• aiparit 
l~nnden eTVel mezuniyet alınmak far 
trle ~· M: Maliye, Ziraat, lkbıat, 
Ma~f,. G~ •e lnhiaarlar veki
l~tlennrn muoaadeaile kontenjan hari 
cınde olarak ithal olunur 

b 
Ma(Mdd)el~S -;- Bu kar....;,ameye mer 

ut 11tearnde yazılı ~•ya k 
t .d .. il ~nınon 
ıenJan a goıten en ınilıctannı 

larmm temin olunmuı ifbu müba,la
bn icruı riayeti mecburi f'U'tln'. 

Yukandaki bentte yazıb müeıae
ler ecnebi m&b olarak alacaktan eş
yadan mübrem Te müıtacel gördükle
rini ayda bir defa bin liraya kadar ta 
ka1a1z mübayaa edebilirler. lktısat Ve 
kileti her müeaaeaenin ihtiyacı ve ıö 
receği lüzum Üzerine bu mikdan ay
da Milli Müdafaa, Gümrük ve inhi
sarlar Vaki.Jetleri için 10.000, diğerle 
ri için 5.000 liraya kadar tezyide aa· 
lihlyetlidir. 

Madde 17 - Taka11 temin edihnit 
.. ya ilo takutan iıwna edilmif eıya, 
Taku komiıyonunun ıöstereceği u
IUI dairesinde ohnak farlile ve komis 
yonun müaaadeaile kontenjan harici 
olarak ithal olunur. 

Alakadar olan nkllet bu suretle 
ithal edilmit 8fyanm miktar ve kıy. 
metini lktısat vekaletine bildirir. 

Madde 18 - (M) listeaindeki et· 
ranm taku mukabilinde ithali için 
lktısat y~iletinin müsaadesi tarttır. 
S.r!Mııt luteler mucibince yapılan 

it/talat 
Madde 19 - Bu kararnameye mer 

but A liıteıinde yazıb eua konten
jan kaydile mukayyet olmakaııun 
memlekete aerb•tçe ithal olunur. 

Madde 20 - lıtanbul, lzmir, Meı"o 
ıin gÜmrÜk]erinden imar edilecek A 
listeainde yazılı ınaddelerin miktar, 
kıymet n sahiplerini ıösterir hafta· 
!ık cetveller gümrüklerce tanzim Ya 
lktısat Vekaletine irsal kılınacaktır. 
Kontaıjan ltarici yapılan ithalat 
Madde 21 - 885 numaralı kanu· 

nun onuncu maddesi mucibince aiim
rü.k reami ile bir defaya m.ahıuı ol· 
ınak üzere diler tekiliften muaf tu• 
tulan muhacirlarm beraberlerinde 
getirdikleri eua Ye haJYanat konten• 
jan haricinde geçirilir. Rüaum Ye te
kilif muafiyeti haricinde kalan kwm 
kontenjandan istisnası lktısat vekile
tinin taadikile caizdir. 

Madde 22 - Gümriilı: tarifeai ka· 
nununun dördüncü maddesinin 1, 2, 
3, 4, 8 Ye b.,inci ınaddeainin 2, 3, 5, 
e, 7, 8, 9, 12, t3, t4, ıs, 16, ı 1, ıs nci 
fıkralarile onuncu fıkrumm A "ü
züm, incir, portakal ve mandalin ih
racına mahıua keailmif Taya çatılmıt 
tahta kutular hariçtir.'' Ye B bentleri· 
ne Ye altmcı maddeainin 1, 2, 3, üncü 
fıkralarına dahil efya ile tarifei umu 
mi yenin 855 inci nuınara11na d e,hil hu 
duda karip mahallerden büyük kap
lar derununda getirilen içme aulan 
kontenjan kaydile mukayyet olmak-
11zm ithal olunur. 

Madde 23 - Hudutlarda mütemek 
kin ahalinin mübadelei ayniye teklin 
de Taki ticaretleri neticeainde ithal e
decekleri müteferrik mevat ve eıyayı 
ticariye kontenjan liıtelerinde nie:ıı
klir bulunmak prtile, Gümrükler U
mum Müdürlüiünün müaaadeaile 
rümrüJı: kapılarında açılacak pazar 
ve panayırlarda a ynen mübadele edi 
lecek etY• kontenjan haricinde Ye 

liate kaydile mukayyet olmakaızm it
hal olunur. 

Madde 24 - Ticaret muahedeleri
ne istinaden ecnebi tüccar ye komia
yoncularmm (Commia Voyageur) tek 
rar iade ve ihraç etmek üzere ithal 
edecekleri nümunelik ticaret "fYUJ 
kontenjan harici imar olunur. 

Madde 25 - Mevaddı iptidaiyeai 
hariçten gelip memleketimizde iflen
dikten sonra ihraç olunan eıyanm ih
raç mikdarlannda temıil edilen ka· 
dar mevaddı iptidaiye ınalzemeai kon 
tenjan harici olarak ithal olunur. Bu 
efyadan tekrar ihraç olunmıyanlann 
teminatlan irat kaydolunmakla bera
ber alakadarlar hakkında 1918 numa 
ralı kanun mucibince muamele olu-
nur. 

Madde 26 - Kontenjan listelerin 
de dahil bulunan eşyanın zarflan rea 
me tibi olup olmadıklarına bakılmı
yarak kontenjan harici ithal olunur. 

Madde 27 - Gümrük tarifesinin 
müteferrik maddeleri dahilinde di
ler eıya ile karışık zikrolunan elek
trı'k, au, havagazr ıibi ımai ve beledi 
ihtiyaçlara hadim teıiaabn daimi ıu
ırette tebdili icabeden akaamile ma
mulatı dahiliyeye tertip "kombine" 
ıuretle dahil olan muhtelif cins mad· 
deler lktrıat Vekaletince ıümrüklere 
verilecek nümunelerine veya reaimle-
rine muvafık olmak tartile tahdidat 
harici ithal olunur. Bu maddenin tat-

bikatmı tealıil zımnında nümunesi ev 
Yelce ihzar edilmemit olan aksam için 
gümrüklere ıelen aandıklardan aahip 
!erinin nzaaile gümrük idarelerince 
nümune alınabilir. 

Madde 28 - Yolcu beraberinde o
larak Tür kiyeye ıe!en gümrük reami 
minhayaelmecmu elli Türk liraarıu te
cavüz ebneyen ve ticarete arzediJmi
yecek olan eıya ve hayvanat konten
jan harici olarak ithal olunur. Bu mu 
varidattan gümrük reami yüz Türk li 
raamı tecaviiz etmiyen etya ve hayva 
nah kontenjandan vareste tutmağa 
Gümrük ve inhisarlar Vekileti aali
hlyettardır. 

Madde 29 - Mevcut veya yeniden 
teaiı veyahut tevıi edilecek amai mü
eaaeaeler için lüzumlu ve hariçten ge 
tirilecek olan ber nevi teaisat, maki
neler ve makine akaamı ve bu müeaae 
aelerin kontenjan liıtelerinde zikredil 
memit yedek Ye tecdit parçalarile İp
tidai maddeleri lktıaat Vekiletinin 
tasdik ve müaaadeoile kontenjan ha
rici ithal olunabilir. 

Yedek Ye tecdit parçalan gümrük 
tarifesinin hangi numaraamda mu
kayyet olursa olaun bu hükme tabi
dir. 

Yaniden teais veya tevsi olunacak 
ıınai müeıaeaelere celbedilecek teıi
aat Ye makinelerin kontenjan harici 
ithali için alakadarların en u üç ay 
eTYel lktıaat Vek&letine müracaatları 
ve bu teaİlatın Terimli ve iktıaaden fa 
yapılacak tetkikat neticeainde tahak
kuk etmİf bulunmaaı lizıındır. 

Madde 30 - Beynelmilel yataklı 
Tagonlar tirketine ait yataklı ve ye
mekli vagoalarla denınlarmdakl de
mirbat eıya, furıonlar, aalon "~ll'OD· 
lan ve demirbaf efyuı ve bu eıyarun 
tecdiden ıetirilen ekaamı listesi lktı. 
sat Vekileti tarafından taadik edil
mek f&rtİle n mukabilinde ~öviz ih; 
raç edilınemek üzere kontenjan han 
ci ithal olunnr. 

Madde 31 - MeYCUt ınukaYelele
re va öteden beri cari t-üle müs
teniden yaylak .... kıtlak için ıetirilip 
muayyen bir müddet sonra ihraç.~ 
lecek hayYanat kontenjan hancı ı
mar olunur. 

Madde 32 - Bililmum madenler ih 
tiyac1 için ıetirilecek etya lkbaat ve.; 
kiletinin müaaadesile kontenjan han 
ci olarak ithal olunur. 

Madde 33 - Eshabı tarafından 
ııümrüklere terkedilmiş veya müaade 
re edilmİf e'ya ile gümrüklere ret. 
mi4 olup ta ııümrük depo veya antre. 
polarmda fevkalade aebeplerl~ hasa. 
ra uğramış efyanın veyahut lmsanla. 
runızda kazaya uğrayıp ta batan va
purlara ait hamulenin Gümrü~ ve in. 
hisarlar vekiletinin iı'an üzerm•. on 
tenjan harici olarak memlekete r~ba. 
line milaaade etıneie lktısat Vekile. 
ti aali.hiyetlidir. 

Uyuıturacu maddeler, aakarin va 
em sali gibi Sıhhat ve içtimai Muave· 
net Ve kaletinin ruhaatı resmiyeıile 
ithal edilebilecek neviden olanlar için 
bu vekiletin müaaadeai alınmak İcap 
eder. 

Madde 34 - Müeaaeaat ve ticaret· 
hanelerin bili bedel te•zİ ettikleri ve 
reklam mahiyetinde olan eıya ile ce• 
maatlere, eşhasa, hayır ve apor cemi· 
yetlerine teberrü ıuretile gelen veya 
muıabilinde döTiz çıkanlmaaına IÜ· 
zum olmıyan eşya lktıaat vekaletinin 
tenaip ve taadikı ile kontenjan harici 
ithal olunur. 

Poıta müııaredah 
Madde 35 - Muamelei rüaumiye• 

ye tibi etyayı muhtevi posta mUYare• 
datı hakkında qağ'ıda yazılı ,..kilde 
muamele olunur. 

Kontenjan harici olup ithali alelıl· 
lak aerbest olan eıyayı havi koliler bi 
la ka,.dütart n yine kontenjan bari 
ci olmakla beraber ithali makamatl 
aideoinden müıaade istilıaaline müte
vakkıf olan etyayı havi kolilerde me• 
kur müsaade evvelce alınmak ıureti· 
le ithal olunabilir. Bunun haricinde 
koli postal ithali muvakkaten mem· 
nudur. 

Madde 36 - Yetil etiketli n aza• 
mi bir kiloluk pÖti pake ve letri pake 
ler ve bu evsafı hal.z olan ve azami 
bir kilo arkletinde balunan kıymeti 
mukaddereli kutularla gelecek etYa 
kontenjan haricinde ithal olunur. Hat 
vani ham İpek. her neTi İpekli menıu 
cat ve eşya. ıtriyat, zinet tüyleri, kürk 

!er, ldlrklü etY• ve zikıymet maadin
den mamul •eya mürekkep eıyayı 
muhtevi olanlan ithal edilmez. Ağ-ır
a paketleri alelıtlak kontenjana tabi 
bğı üç kiloyu ıeçmiyen evrakı ınatbu 
olmıyarak ithal ·olunur. 

Madde 37 - 13213 numaralı ka
rarnameden evvel mer'i liateler muici 
bince aerbeıt ..eyahut alakadar veka
letlerin müsaadesile kontenjan harici 
ithali mümkün olan efY•Y' muhtevi 
olarak birinci tqrin 1932 nihayetine 
kadar memleketimize gelmit bulunan 
ve fakat bilihara bu qyanm 13344 
numaralı kararname ile kontenjana 
tabi tutulmaımdan veya ithali mene
dilmesinden dolayı mevkuf kalan ko
li postallar bir defaya mahsua olmak 
üzere serbeat olarak münelünileyele 
rina teılim olunu.r. • 

Madde 28 - 11940, 11980, 11986, 
12021, 12207, 12371, 12442, 12487, 
12628, 12863, 12881, 12991, 12998, 
13019, 13213, 13214, 13~65. 13341, 
13343 13344, 13437, 13497, 13696, 
num...'.alı kararnameler mülıadır. 

Madde 39 - lıbu kararname 1 
mart .1933 tarihinden itibaren mer'i· 
dir. 

" A " LISTESl 
yeni kontenjan liateoinde çıkan A lia 

teıi eakiaine nazaran bir hayli farklıclır. 
Bu listenin değiıen kıımılanıu ev..elce 

retıniıtik. Mamafi mühim ':""addı 
ii:va ecleıı listeyi aynen nqrediyonu: : 
TarueN~ Cinai 
17 L b. C. el. h. • .. (Yal 
23 L Şekeni:ıı teksif edİ1ttUf aut " 

DiZ bu dahildir) . 
23 b. Şkerli tekaif edilmit süt ( yalna 

bıı dahildir). . 
23 c. Şekeniz toz süt (yalnıa bu dahil-

dir). 
25 Peynir ve yoğurt ma~ı • 
29 lstearin (yalnız bu dahildir) . 
30 Saat, dikit ve piyano yail•maia 

mahsus yailar 
31 Sanayide müatamel haynni yailar 

32 Hanwıatı f&hmiye 
43 
44 
45 
47 b. 
48 b. 
51 L Filcliıl (yalnr:ıı bu dahildir). 
54 L 
64a.. Kabulü muvakkat ıuretile 
64 c. H• nevi kirit 
65 L Balmumıı yaprak belinde ft -

tampli olanlar ( yalnı:z bunlar dıahil
dir). 

65 h. Dİfçi mumu. Kundura cili ımı
mıı (yalnız bunlar dahildir). 

66 a.b.d.b. 
66 c. Şi~eler üzerine konan jeli.tin kap 

süller ve jelatinden mamııl tutkal 
(yalnız bunlar dahildir) 

67 Kırmızı haynııi 
68 Fahmi hayvani 
69 
71 a. 
72 c. 1,2 
73c. 1,2 , 
79 Fabrikalarda möstamel. aabtlyan 

(yalnız bu dahildir). 
89 
90 Y alruz ıınm 
97 a.b. Şevyot (yalnı:ıı bu dahildir). 
98 L b. c. el. Merinoı (yalnız bu da-

hildir). 
1~,i:~ı.. iınııli- me1ı.... hayv.-ı 

102 Yün iplikler (sair lifi maddelerle ve 
ipekle mahl6t olanlm da dahildir). 

108 L At kılından mensucat. Nakliye 
ıirketleri için (yalnız bu ~dir ). • 

112 Yünden bant halinde taur beden 
ve torbalan, makine kolanları, kart
lar. (yalnız bunlar dahildir). 

115b.c.d. •. ı · 
125a.1 . 
126 Şapka tulalt (.,.l...x bu dahildir). 
129 b. Sıın'i ipek 
130 1 !'1 ~ 1 · -. . 
131 
132 a.Buret..,. pp ipllldert (y.lnız ban 
lar dahildir). 
133 b. c. 
159 d. Patates unu (yalnız bıı dahildir) 
162 Tapyoka (yabuz bu dahildir). 
164 L F oafatlı, sütlü Ye aaireli muıtah

zar unlann ıebnizi (nİfaıta müs
tesna) 

165 Nebati mayalar 
166 
167 
173 
197 c. 

"M,, Llateal 
M. calveli de yeni listede bir hususiyet arzetmektedir. Bundan en·el yalaız pamukla mensucat 

mem'e''etlere göre teni edilirken yeni ) :ıtedc 14 kalem eıya daha M. liıteaine idhal edilmiştir ki bu 

maddelerin tar·fe numaraları şunlardır. 106 B, 377 B. 377 C. 381 B, 381 C. 381 D. 494 A. 1. 
520 A, 529 B, 530 531 A, 531 B. 552 B, M. liatesini memleketlere göre ••tr~diyorur: 

\ lcmlckc tlcr ıo:ıb 377b 377c 378c 38fb 38lc 381d 494a 1 520a 529b ~30 531a 531 b S52b 

Alınan ya 
A•uaturya 
Belçika 

5.510 
200 

2.960 

1.780 
3.780 

3.480 

220 

220 

9.280 

370 
290 

f.820 
750 

8.390 

28.12t 
1.110 

70.440 

262.650 
1.080 
ıuoo 

429.540 
20• 

f.880 . .WO 

ftj.:ZŞO 

ııso 

11.100 

18•.760 
:ııoo 

1.f211 

raı.oeo 

11.eııo 

576.280 
7.800 

I0.870 

S5.280 
1.370 
a.ıwo 

680 Bulıari•t•o --
Çelı:oıloTak· 
1• 3.910 

Danimarka - .-

-.- - .-

22.900 1.430 - 22.980 ıuao aıo.uo "· 710 - 35.941 

-.-1 rf 1 1 k mente· 
e I o anü mem ·~ etlere viki ihracafr
mız a m tenaıı en takai:nı etnıefe lk 1 Fran•a 
tııat Vekil eti aalihiyetlldir. • 

5.800 680 4.180 270 5 790 ıu< o 4.480 
17.581 
19.980 

11.11() ıeuvo 76.460 tU21 
ao.ooo 

19.2!!0 ae.ııeo 

8.f70 

100 
7.113~ 

2.740 
fl.400 Madde 16 - Devlet bütçeaile hu"" 

ıi ve mülhak bütçelerden n amme 
müeaaeaeleri "Darülfünun gibi" ile 
menafii umumiyeye hidim müeaaeae. 
ler "Hililiahmer, Himayeietfal gı"bi" 
bütçelerinden ve imtiyazlı veya inhi
sar ifleten müeasese ve firketler tara 
fmdan bedeli verilmek üzere hariçten 
yeya d a hilden satın almacak ecnebi 
eıyasma mukabil bu efy& bayilerinin 
halı, kilim, t iftik, gülyanı, p• r • .,,,, t 
hulasruır kereste ve travenı , 1930 se
nesi ve daha evvelki aeneler mahsulü 
olmak ,artile tütün, kömür hariç ol
mak üzere madenler ve bunlara ilave 
ten lktrıat vekaletine<> kabul oluna
cak memleket mahsulat ve mamulatın 

• ıyeaatm a1-

Hol.nda 
lnıiher• 
ı •• 9Ç 

l•~iç .. e 

lt.al:ra 
Poloa.7a 

Mauri•ta11ı 
Ro111.an7a 

Ra11a 

540 14.310 
11 .790 2,810 

200 
- .-
4.820 25.450 

230 - -
310 
200 -- --

7.1110 
Yana.niataıı -.

J apoo7a. - .-
21.1160 
20.910 

Suriye 
Mıaır 

Amerika 

50,120 

- .-- 143.680 

- .- -.-
Diie r memle· 

3.380 

7.770 2.050 
13,380 215.840 

~-

1.280 8.880 
-.- --

~-

- .- - .-
4llO 2.410 

1.960 820 
3.920 970 

300 4.140 
15.370 920 

- .- -~ 

-. -

15.IOt 
13.83() ııo.980 

7.710 127.960 
2()0 

530 

s.860 14-680 
20.200 

200 2.870 

120 20.280 
1.6()0 7.SIO 

ketler -.-
~~~~~~~....:.·~~~~ 

36.470 317.360 55.300 47.000 67.460 

uıo • ıt.280 aeo 1.%70 

zoo 480 

127.ISO 8.150 200 16.440 

'20 11.;ılO 

U90 

9050 1841.570 40.'80 
19280 aııa.oeo 

ıs.830 200 
~Z. 930 !90 4. 110 200 

36800 
Z50 11().000 t.000 

5.420 

6 IQ7 27t 673 950 

18.7SO 

ı.oeo 

1.000 
2SO 

1860 

12.290 

zoo 

12.llOO 

ISS.480 797.481 

2.9<0 

2880 
700 

7.'80 

1.880 

l.OIO 

H.500 

1.14() 

Z20 
18.lllO 
ı.ıao 

ı.zıo 

fi O 
200 

1.840 
~ 

ııoo 

170 
t.IOO 

24960 

790 sıo 1118 w 

• 

Kazanç vergisi layihası 
Martta B. M. Mecli.inde müza- j b) Fabrikalarda yüzde 6 

kere edilecek olan Yeni Kazanç ka .. c) Makine ler ve alıit ve edevattı 
nunu layiha&ının Bütçe encüme- yuzde 8 . . 

8 • d kab l d ·ı ki• . d ) Denız ve kara naklrye vaorta l • 
nın e u e ı en son 'e ını ne' nnda: 
re devam ediy:>rıızt Deniz nakliye vasıtalarından 300 

MADDE 31 - Mükellefler kir ve tonda n yukan olanlardan yüzde S, 
hesabına ait cetvelin tanziminde: bu m ikdardan •§ağı olanlardan yüzde 

1 - Zarar sütununa aşağıda yazılı l O, . ıl 
masrafları ithal edebilirler: Kara naklıye vasıtalarmdan sure 

A) ltlebne masarifi, maaılar, ücret umu~yede. yüzde yi"!'i bq. 
ler icare muhabere ilin tamir si- Nıabetlennde amortraman kabul o-

' ' , , ' 1 c . kı · · .... gorta, düyun faizi ve İfbu kanun mu unur. ayrmıen. u ıç~n .~ortısz:n 
cibince alınacak vergi haricinde mü- payı h<;'9ba dahil .e~rldığı takdırde 
kellefe müeaaeae namına tarhedilmit aynca ıcare nazan ıtıbara alınmaz • 
aair bilı'.imum vergi ve resimler, müea- 2 - Zar_ar sütununa •tağıdald 
aeaenin asıl faaliyeti için ihtiyar olu- maaraflan ıthal edemezler: 
nan aair umumi maaraflar; A) iane ve teberrüler, (menafii n-

Ana merkezleri ecnebi memleket- miyeye Tıidim cemiyetlere makbuıı 
)erde bulunan şirket Te müeaaeaelerin mukabilinde yapılan iane ve teberrii-
munhaaıran Türkiyede çalıtan ıube- ler ithal edilebilir). 
leri ve tetekkülleri için, müaeccel aer 
mayeleri haricinde istikraz edecekle
ri mebaliğin faizi ve komisyonu ka
bul olunur. Eğer istikra:ıı edilen me
balii, ana merkea:i balunan bililmum 
ıube ve teşekküller için yapılmıt İle 
bu istikraza ait faizden, Türkiye fU· 
be veya teıekkülünün müaeccel aer
mayeıine isabet edecek mikdan keza 
kabul edilir. Her iki aurette kabul edi 
lecek faiz hadleri, Türkiye Merkez 
Sanka11 iskonto haddini tecavüz ede
mez. Tecavüz ettiği takdirde fazla11 
kira ilive olunura 

Ana merkezleri ecnebi memleket
lerde bulunan müeaaeae ve teıekkül· 
!erin merkezleril eolan kredi hesabı 
carileri merkez ile Türkiye ıube veya 
te,.,kkülü araamda kartılıJdı ye ayni 
mikdarda faiz ve komlıyona tibi tu
tulmak ve faiz ve komiayon yekhu• 
Türkiye Merkez Bankaaı iıkonto had 
dini tecavüz etmemek ,.ruıe kabul 
bu auretle verilen mebalii masarif me 
yanma dercolunur. 

Merkezlerine karp bu ınikdardan 
fazla fai:ıı n komiayon iraon halinde 
farkı kira iliTe edilir. 

Ana merkezleri ecnebi memleket
lerde bulunan tirket ve müeaaeaele
rin Tilrkiyede çalıtan fUbelerile h· 
tekküllerinin, ana merkezin maaarifi 
umumiyeıine iştirak ebnek için karla 
rından hisse tefrik etmeleri caizdir. 
Şu kadar ki Türkiye ıube ve teıekkü 
!üne isabet eden binenin ana merkez 
!erin tediye edilmif aermayeai yekiinu 
ile Türkiye ıube veya tetekkülünün 
mllaeccel aermayeıl arasmda mütena 
ıiben tefrik ve bu cihetin tevaik edil
mit buluntna11 tarthr. Türkiyede ç!'
lrıan ecnebi ıirket Te müeaaeaelenn 
ana merkezi zararını kapatınak nze
re khlardan hiaae tefrik etmeleri ve 
bunu maıarifl umumiyelerlııde ıöa
termeleri kabul olunmaz. 

B) Ticarete ve mealele ait itler i
çin yapılacak aeyahat masraflan ( 4) 
ündl madd-ln 18 inci fıkraamdakl 
hadler dahilinde) 

C) MatlQbatı ınetldlke. 
D) Tahsili mümteni matlllbat (ili· 

ına yeya borç ödemekten aciz Yeılka 
ama müatenlt olmak tartile) 

E) Müeaaeaenln uıl faaliyetine ta· 
allllk eden mütefem"k masraflar, 

F) Müseccel aermayen.İn (şirketler 
de tediye edilmlJ aermayenin) dörtte 
blrlııe balil oluncaya kadar safi klr
dan yilzde bet ihtiyat akçeıl, 

G) Sigorta ıirketlerlnde teaYlyeıl 
derdeat tazminat kartılıtı (haaaratı 
mualli.ka), 

H) Amortbman, _ 
Ticari Te amai gayrimen1nıller Te 

Taaait kıymetlerinden: : 
a) Binalarda yüzde 4 

210 
211 L b. 
234 c. 
238 a. 
240 L b. 
241 
242 Anaaoft müsteana 
249 
2.. J 

251 
261 Yalmz -yide müıtamel olanl->-
262 
263 L 

264 
266 L 1,2 
268 
269 -
272 b. c:. Kırmızı nebati ve kök (yalnıs 

bunlar dahildir). 
273 
274 
275 
276 d. h. Debaııat hul1aalan ve de~~ 

müstabzarah (yaln•z bunlar 

dir) dahildir) 
277 L Zamkıarabi (yalııız J:İdir) 
m h. Jalapa (yalnız bu d . : 
277 h. Kolofan (yalnız bu dahil~)·. 
rT7 L Gom kopal (yalnız bu dabilcir). 

~~ L Sellüloit, galalit, ..e emsali 
284 c:. 1,2,3,4 
288 a. Rende talat• ( yalmz yumurta 

ambalajı için) 
288 
290 L b. 
294 L b. ~-•-·--295 Afaçta> .....,_ı .........,. teqlhı 

ye aku- (yalnız bunlar dahildir) 

296 b. • • ..... 
299 L b. y almz apçtan ve --. ceri-

sinden mamal dilime dahildir. 
300 Y almz fl'Pka kalıbı ve kundura fab 

rikalan için yayb plılonlar dahildir. 
302 • 
304 ·~ı ı •. 
30S a. b. Ham mantar 
305 c:. Her D8'fi tapa mllrettep ve pyrl 

mürettep (yalnız bunlar dabildir). 
306 h. Tapa Ye sair mamıılit 
307 L 3 Madeni tellerden fırça ve sü

p6ra:e 
3'YI b. H.......; resim fırçal....,, (yalnız 

bunlar dahildir). 
3IYt c. Sanayi fırça .... ııilpürpleri 
308 EWıı ... lmlJıar 

(Devamı Tar) 

B) Sanayi ve ticarete mahaus bina• 
laı:ın tevıü, vapurların tertibatın,. 
tanzimi kabilinden ticari teıebbüaÜJI 
inkqafına hadim mühim maıraflal' 
(bu kabil maaraflar iptidai tesisat be 
aabına ıirebilir.) 

C) Alelümum para cezalan, 
D) Ticari teşebbüa sahibi veya ef. 

radı aileıi tarafından ticaİ-etleri m-· 
zuuna dahil mevaddan aynen ve nak• 
ten istifa olunan ihtiyat bedelleri, 

E) Müe.ueaenin e~ki memurlarına 
Yerilen tekaüt m&af ve Ücretleri (müa 
tahdemin ıibi vergiye tabi tutulmak 
,.ruıe kaba) clunur.) 

F) Bir ıirketin müatahdemini için 
verdiği sigorta bedelleri (Müıtahde
nıin ıibi vergiye tabi tutulmak tartl· 
le kabul olunur.) 

C) Ticari muamele ve faaliyetlerin 
den mütevellit olmayarak münhall" 
ran tahaa taalluk eden tazminat, 

H) l,gal edilen mebanl, mükellefin 
aati malı iae, ican kadar muraf da• 
bili lıaap olacaftndan bunlara ait a• 
raai ve bina Yergileri, 

1) Ceçm.if aeneye ait zararlar, (ŞİI'
ketler ticaret kanununun hükümleri
ne tabidir). 

J) Sermaye için fai:ıı, (Kollektil ı 
tlrketlerde ıu:anm, koınandit tirket
lerde komanditer azaların veya bun• 
lann füruu ile kan veya kocaıınm tir 1 
kete ikraz edecekleri mebalii aernuı: 
ye hükmündedir.) 

Maıarifin tevsik!, faturalar, muha• ı 
bere evrakı Ye ıair ticari evrak ile o- j 
lur. Tenlki mutat olınayan mütefeı-. 
rik ve cüzt maaraflar için Teaaİk araJl 

maz. 
MADDE 32 - E_saı mukaveleleri 

bükilmetçe muaaddak olan tirketler, 
mukavelenamelerinde muayyen had 
dahilinde ihtiyat akçeıl tefrik Ye blin 
çolannm düyuııat ıiltununa ithal ede- ı 
bilirler. Şu kadar ki ihtiyat akçeleri 
yeldbıu tediye edilmlt olan aermaye- 1 
nln rubunu tecaTÜz edemez. TecaTibr ' 
ed- fazlau klra nakil .... iliYe olu -r. Ba -ı. kara -ı.ıoı._cak 
mlkdarm verıi nisbeti 21 inci madde 
de yazılı niıbetle ~2 inci maddede ya 
zıh niıbetlerin ilk hadleri il.zerinden 
hesap edilir. ı 

Kezalik firketlerin bu kanunun göa ' 
terdiii nisbet dahilinde ayıracakları 
ihtiyat akçeleri her ne 1Uretle olursa 
olıun hlaaedarlara teVJ:i olunur Teyr 
hut ılrketin tufiyeal icra ediline var-
ıl alınır. -

Bankaların 30 uncu maddenin blin 
çonun düyunat kısmına ait D bendi 
mucibince aywacaklan provizyoa, aer 
mayeye üi.ve Teya biuedarlara tevaJ 
edildiği takdirde, ihtiyat akçeleri ıl· 
bi, nrgiye tabi tutulur. 

Bu kanunun meriyııtine kadar lhtJ. 
yata almDUf olan paraların aermaye
ye ol!;, niıbetleri, ne oluna olaun t
zl veya taaflye yapılmadıkça Terııiye 
tabi tutulmaz. 

imtiyazlı anonim tirketlerde toalM 
tın imtiyaz müddetinin hltammda be 
delslz olarak devlet Yeya devletçe 
tensip olunan bir idari teıekküle lnti 
kali imtiyaz mukavelenameal icabın 
dan' bulunduğu ve imtiyaz mukavele 
nameal Taya ..-s mukayeJenamede 
ıermayenin itfu1 için( aenevi muay• 
yen bir meblif ifrazı sarahaten tayin 
edilmİt olduğu takdirde, bu kayıt 
ınuteberdir. Bu takdirde batkaca 'l• 
ınortiaman kabal edilmez. " 

MADDE 33 - (7) inci madd~" 
dahil olan müeaaeaelerle (S) inci matl 
denin (1) numaralı fıkraama dahli 
olan mükellefler, ticaret kanunu mu
cibince tutulmaıı lizrmgelen defte..,. 
lerle defteri kebir tubnağa mecbu .... 
lar. 

Kopya defteri yerine, muha~tııl 
makine ile abnmış ikinci nüshaları, 
tarih ve ııra numaralan mazbut ve 
müteaelail olmak Ye aene nihayetinde 
clltlendirilmek ,.role hazırlaımuf def 
terler kabul olunur. 

(8) inci maddenin (2) numarab 
fıkrasmda yazılı mükellefler, · her ti
cari aene için bir (kazanç muamele 
defteri) tutınak mecburiyetindedir
ler. Bu mükelleflerden: 

A) Bona acentalan Ta mübayaacı
ları ve ılmsarlar, her nevi algortacılal' 
ve komiıyonculan tutacaklan (ka• 
zanç muamele defteri) nln hasılat 
kısmı, iki sütunu ihtiva edecek, birin• 
el ıriltunda icra ettikleri her muamele 
bedeli, ikinci aütuna da bu muamele• 
lerden kendilerine kalan mebaliil 
kaydedeceklerdir. Bu defterin masa• 
rif kıamında, müıtahdemin maq, üc• 
ret ve aidabm, ticaret Te muamele 
yap tıklan mahallin lca_r .bedelini,. t~'! 
,.-ir teAhİn muhabere, ılan maaanfiO' 
ve 'mesleki ticaretlerine muktazi efY" 
nm vana sigorta maarafını ve ifb~ 
kanun mucibince alınacak verııi hat'1' 
cinde mükellefe müeaaese ve ticaret• 
haneai namına tarholunan aair bitli• 
mum vergi ve resimleri ve müeaa.e-" 
ve ticarethanenin aali faaliyeti iç~ 
ihtiyar olunan sair müteferrik masat'1 
fi kaydedeceklerdir. 

(Devamı var) 
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~MEMLEKET~ 
HAIERLEJli 

ISTANBUL BELEDiYESi 1., h• 1 u 
Dariilbedayi temsilleri 0 JSar ar mum 

lstanbul Şehir Tiyatro.u 

Gireson fındıkları 
Ba.::: ;:,;· Müdürlüğünden: 

H!ı.E ve SEVGi 
Yazan: Şiiler 

Amel• fındıkları ••çlgor 
GIRESON (Millô.yet) - Gire- taç bir vaziyet irae ebnektedil'. 

Muhtelif sebeplerden ileri gelen 
bu vaziyet dolayııile hatta adet
leri 50 • 60 a baliA olan fmdık kı· 
rıcı tüccarlan (Fındık fabrikatör
leri) piyaaadan çekilmek gibi e
lim ye ,ayanı dikkat ve ehemmı
yet bir bil tehaddüı etmit buluni
yor. Buııünkü tebellür eden yazf
yet fU suretle hüli.aa edilebilir. 

ıonun en bUyük servet membaı 
fındıktır. Vilayetin 165 bin nufu
su hemen ki.milen bu yüzden ııe
çinirler. 

Fındık mUtehuaıaı Kazım Be
yin fındık hakkındaki kitabında 
Gireıonda yabani ve i4e yaramı
yan fındık ağaçlarını, qdamak 
ıuretile bugünkü kazanç ve tica
ret membaını lbrahim ağa ismin
de Giresonlu bir köylü bulduğu 
yazılıdır. Bu halde Giresonlular 
senenin muayyen bir ııününde lb
rahim ağanın hatıruım tazbı et
meleri lbnndır. ÇUnkU dünkü Ye 
bugünkü refahlanru bu zata med
yundurlar. 

Ticaret Odasının tanzim etti
ği iıtatiıtiklerde gördiliüme -
ran fmdrk mahsulllnden 925 ae
ıinde (9.885.575) Ye 927 aeneıin
de (8.587.027) ye diğer ııeneler
de de 4 • 3 mllyon lira sfbl ba 
memlekete ehemmiyetli blr para 
girme.ine rafmen, buııünkU ikh
sadi vaziyeti malleaef çok ızbrap
lıdır. Yardnn Ye himayeye muh-

Fiatları çok diitük olan fmdık
lann değer fiatla aatılabilmeıi 1-
cin icap eden cezri tedabirin der
hal ittihaz edilmeıl, Emlaki milli
yeden miitehuaıl borçların (20) 
aene gibi uzun taksitlere rapb; 
fındık fabrikacılannm bazı teki.
liften muafiyeti, ihraç masrafının 
azalblmaaı; Bankaların az faiz Ye 
aciyo alması Ye niıbeten wnınca 

Yadeli ikrazatta bulıınmalan ııibi 
huauaat bu memlekete refah ııetir 
mene de ızbrabı niabeten tahfif 
edebilir. Ve zannediyorum kt Gi
reaon fmdık tüccarlannın dileklo-

ı rinden en ehemmiyetlileri y bun
lardır. 

T ercOme eden: 
Sabri Bey 

Haile 5 perde 

Umuma 
Mart ayı zarfında Pazartesi ıünleri 

de temsil vardır. 
584 

Baro reisliğinden 
Atağıda yazılı ruznamenln mü 

zakereai için heyeti umumiyeniıı. 
fevkalade olarak içtimaa davetine 
ve 9 Mart 933 tarihine müaadif per 
tembe günü ıaat 15 te içtima edil
meıine İnzibat mecliıince karar ve 
rilmit olduğundan yevm Ye ıaati 
mezkdrda rüfekanm Baroyu tefrif 
leri rica olunur. 
Ruznameı 
1 - Kazanç yergisi kanunu hak 

kında rüfeka tarafından verilen 
takrir ii:ıerlne izahat ita ye teatii 
efklr olunması; 

2 - Meılek mektebi mezunları 
hakkında yine rilfeka tarafından 
verilen takrire dair izahat itası. 

İst. Mr, Kumıuıdanhiı 

Sahnalma kom. fllnları 

-

Merkez kumandanlığına 
merbut müesıeaat ihtiyacı İ· 
çin 7 500 kilo pırasa 2500 kilo 
karnabahar 4-3-933 cumarte
ıi günil aaat 10 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. izahat al
mak için her gün komiıyona 
uğramalan. (520) (924) 

••• 

Afyon Halkevinde yıldönümü 

Harbiye mektebi için 7 ka· 
lem laşlık sepze pazarlıkla 4-
3-933 cumartesi günü saat 14 
te pazarhkla alınacaktır. l.tek 
lilerin tartnamesini gönnek i
çin her gün ve pazarlığa giri
şeceklerin belli vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 
(521) (925) 

••• 
Tophane'de askeri fmnm

daki hamur tenekeleri 5-3-
933 Pazar günü saat 11 de pa 
zarlıkla yaptmlacaktır. İstek 
lilerin şartname ve keşfini 
görmek için her gün ve pazar 
lığa girişeceklerin belli vak
tinde komisyonda hazır bu
lunmalan. (519) (923) .,. .,. . 

Afyonda utcuyon buluan Ordu ihtiyacı için 336 bü
yük ve 320 küçük balar kazan 
18-3-933 cumartesi günü aaat 
14,30 da aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. istek
lilerin şartname ve örneğini 
görmek için her gÜn ve mü
nakaıasma girişeceklerin bel
li vaktinde hazır bulurunalan. 
(510) (826) 

AFYONKARAHISAR, (Mil
liyet) - Afyon Halkevinin birin
ci yıldönümü ııündüz ve aece pek 
parlak ve Halkın ÇOfğun tezahur. 
ları içinde kutlulanınıfhr. 

Başda Halkcı Valimiz Ahmet 
Durınut Beyfendi ve kolordu ~~
mandanıınız olmak üzere her zum 
reden yüzlerce halk büyük salonu 
doldurmuttu. 

Tam saat 3 te bütün yürekler 
tek bir kalp gibi abyor. Nihayet 
ltaret verildi, Radyodan gelen ı ... 
tiklal mar91 hürmetle aykta dinle
nildi. Yüksek Bqvekilimizin akiı 

-4 "'ri henüz . habrlanmıf da kuY· 
etle, tazelikle; Ya9ayan ııür ıeai. 

· Ru'.ıundan, bu az~ vatanperverin 
Millet vatan atkına bir kaynak o
lan, ruhundan doğan aeıini i4it
tik .. 

O aeıi değil biz, Afyonun teref
li zaferlere sahne olan Toprakla
n Taşlan bile tanır. 

Ba9vekilimizin heyecanı gönül
den gönüle akan nutkundan ıon
ra gene ve kıymetli Necip Ali Be
yin cidden derin bir vukufla ev
lerimizin yolunu tayin eyleyen 
nutuklarını köpüren bir heyecan. 
la dinledik. 

Afyon Hnlkevinin küçük bir e
•eri olan ve T AŞPJNAR adım ta. 
•ıyan Mecmuasının yükıek mev
kilerden takdir ediliti o ııünııü ae
vicimizi bir kat daha arttırdı. Af
yon Halkevinin meydana getirdi
ği ve bağrında lafıınakta olduğu 
iki Spor takımı arasında heyecan
lı futbol maçı yapıldı. 

Gece büyük bir nefe içinde ve 
asil bir sükunetle merasim aaatini 
bekleyen yüzlerce hf.lk toplanmıt
tı. Saat tam 20 de bando istiklal 
marfımızı çaldı. 

Marttan sonra Halkevi reiai Ga 
lip Bey kürsiye çıktı. Hallı.evini 
müvaffakiyetle idare eden bu 
genç ve mefkureci arkadafımız 
Ha!kevin mesaisini hedeflerini 
cok anlayışlı bir ifade ile bildirdi. 

Ev idare heyetinden Süleyman 
Bey Evin 9 ,ubesinin faaliyetini 
ayrı ayrı Halka bildirdi ve adeta 
meaainin bir bilançosunu yapb. 

Bir daha aııladık ki Afyon Hal
kevi mütevazi ve seısiz meaaisi i
çinde az zamanda çok hayırlı it
ler könnUf. Bundan sonra lise mü
dürü Sami Bey Halk fırkasının ve 
Evlerinin gayelerini milli edebi
yabmızı ve batta Gazi Reisimiz 
o~~ak. üzere büyüklerimizin ve 
vucu,dıle Afyonun iftihar ettiği 
Meb us~';IZ .Ali Beyin milli kur
tulut tarıhnnue ettikleri hizmet
lerini aıılatan heyecanlı hitabele
rinden aonra Halkevi musiki fU· 
beıi tarafmdan millt terkılar ça
lmdı. 

Bu tezahurat ve yıl dönümü 
merasimi Afyon Halkının, Fırka
ya, Halkevine, be~iğine ve Milli 
mefkureye olan yuksek merbuti
yet ve ali.kalannın değerli ve ae
vinçli bir tecellisi olmuştur. 

508 
----------~--------~ 

Sultanahmet ikinci sulh hukuk mah
kemesinden: Müddeiye Fatma Muadil 
hanım•n Müddeialeyhim Nesip Bey ve 
saire aleyhine açbğı lzalei ıuyu dava-
11nda ikametgahı meçhul olan Neaip 
Bey hakkında 20 gün müddetle ilinen 
teblifat icrasına karar verilmiı ve lllll
hakemesi 25-3-933 cumartesi ııünü saat 
14 t~ talik lolınmıt olduğundan yövm 
ve aaatı mezkfırde mu halı em ede iıpatı 
viicut ebnediği takdirde muhakemeye gı 
yaben devam olunacağı tebliğ malıamı
na kahn olmak üzere iliin olunur. 

DAVET 
KadıköyHavagazı şirketi 

Süreyya Pata sinemasının müsamere salonunda bavagazile yemek pişinne derı· 
leri ibdaı ehnİftir. 

D•ıl.,,. ayda iki defa verilir .,. mecc anidir. 
En nefis ve mütenevıri yemeklerin pi prme tarzını öiretmeı. için, Kadıköy Ha

vagazı tirketi muhterem Hanımefendileri bu derslere devama hürmetle davet eder. 
ilk ders 6 ıMart 1933 pazartesi ıünü ıaat üçte ve ıelecek dersler her on .... 

g\inde bir Pazartesi günleri verilecektir. 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Takasala ve pazarlıkla nümune ve sartnamesine tevfikan 
(10,000) yarda yağlı yeşil kanaviçe a~acaktrr. 

Taliplerin nümune ve şartnameleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etmek üzere 18-3-933 cumartesi saat 15 te Ga 
lata' da Alım Satım Komisyon una muracaatlan. (732) 

lnhiıarlar Umum Müdürlüğünün merkez ve taşra teşki
latında istihdam olunmak üzere bilmüaabaka fen memurları 
alınacaktır. 

Şerait aşağıda yazdıdr: 
1 Türk olmak. 
2 - Hizmeti askeriyesini ifa etmit olmak. 
3 - Darülfünun kimya şube.sinden veya ziraat mekte

bi alisinden veya eczacı mektebinden diplomalı bulunmak. 
4 - Sıhhat raporunu ibraz etmek. 
5 - Evvelce ve halen müstahdem bulunduldan vazife

lere ait bonıervislerle diploma veya şahadetname asıllarını 
vermek. 

6 - Tercümei hal varakasını ita etmek. 
Müsabaka imtihanı merkezde ve taşrada 20 Mart 933 

tarihinde saat 14 te İcra lalınacaktır. Müsabaka imtihanına 
lstanbul'da iştirak etmek istiyenlerin yukardaki evrakın rap. 
tile daha evvel umum müdürlüğe müracaat etmeleri, ve taş
radan İştirak etmek istiyenlerin bulundukları mahallin en 
büyük inhisarlar memuruna yine mezkUr evrakın raptile ba 
İstida müracaatla beraber istidanamelerinin birer auretinin 
umum müdürlüğe gönderihnesi lüzumu ilan olunur. (921) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: ._ 

Satm alınacak (On üç bin iki yüz yetmiş bir) çift yerli 
aan lnmduranm kapalı zarf m ünakasaaı 22 Mart 933 çar
§amba günü aaat on beşte yapılacaktır. Taliplerin şartname 
ve nümuneyi görmek üzere her gÜn ve münakasaya girmek 
için ilk teminat ve teklifnamel erile mezkUr günde muayyen 
aaate kadar Komiıyonumuza muracaatlan. (859) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
NeT'i Milctan 

Siklop çelik çember Kilo 7000 
Çember raptiyeai ,. 300 X 
Çember raptiyesi için kaYaly e ., 30 
Bileği taşı Adet 100 

Yukarda yazdı dört kalem levazım pazarlıkla ve (13502) 
numaralı kararname ahkamı dairesinde satm alınacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümuneleri gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etmek lizere 13-3-933 pazartesi günü saat 14 
te Calatada alnn satını komisyonuna müracaatları. (711) 

• 
lstanbul: Liseler Alım 
Satım Komisyonundan: 
Komisyonumuza merbut leyli mekteplerin kesme şeker

leri, İstanbul ciheti ile Kandilli laz mektebinin sütleri ve Üs
küdar ciheti mekteplerinin ekmekleri 30-3-933 tarihine mü
aadif çarşamba günü saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. Taliplerin mezkUr 
giinde teminat makbuzlarile Maarif müdiriyeti binasındaki 
komisyona müracaatları. (87 8) 

l 11hisarlar Umum Müdürlü~ünden: 
Şartnameleri mucibince ( 1010) metre mik'abı kereste 

ile (20,25 ve 28) santim genişliğinde (40) adet ıhlamur 
tomruğu satm alınacaktır. Taliplerin şartnameleri gördük
ten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere % yüzde 7,5 temi
nat akçelerini hamilen 6-3-93 3 pazartesi saat 14 te Calatada 
Alım satım komisyonuna müraatlan. (601) 

• • 
Istanbul ikinci icra 

Memurluğundan: 
Mukaddema Kadıköy Cafer Ağa Mahallesinde Mektep 

sokağında 39 numaralı hanede mukim iken halen ikametga
hı meçhul bulunan İsmet Han una. 

Emniyet Sandığına rehnet mek auretile mezkür Sandık İ· 
daresinden 16 Nisan 1930 tarih ve 36452 numaralı senet 
mucibince istikraz eylediğiniz yüz sekıen yedi liranın tesviye 
edihnemesi hasebile meblağı mezbur borcununzun yüzde 
dokuz faiz ve yüzde üç komisyon ve faiz ve komisyon ve 
masarif yekUııundan yüzde iki buçuk muamele vergisi ve 
masarifi icraiye ile maan tahıili hususunun temini zımnmdı 
merhun bulunan bir çift pırlanta tek taş küpe, bir roza tektat 
yüzük, bir elmaslı saat bir alt m habbe kolye icra ve iflas ka
nununun 145 inci maddesine tevfikan paraya çevrilmesi için 
daireye müracaatta bulunan alacaklı mezkUr Sandık idaresi 
tarafından talep edilmesi üzerine olbaptaki maddei kanuni
ye dairesinde tanzim ve berayı tebliğ mübaşirine tevdian ta· 
rafınıza gönderilen ödeme emrı zahnna mübaşirinin ver
miş olduğu meşrubatta mezkUr mahalde ikamet etmediğiniz 
bildirilmiş olmasına mebni tebligatı muktaziyyenin bir ay 
müddetle ilinen tebliği takarrür etmiş olmakla tarihi ilan
dan itibaren 1933-583 dosya numarasile müddeti muayye
nei mezkUre zarfında icranın durmasını mutazaınmin şifahi 
veya tahriri olarak bir itirazı kanuni sert veya borcunuzu e
da eylemediğiniz takdirde müddeti mezkurenin hitamını mü
teakip bervechi talep merhun mücevheratmızm paraya çev
rilmesi hususundaki muamelatı icraiyyenin gıyabınızda infa· 
zma İptidar kılınar i!ı mallimuı:.uz olmak bu hususdaki öde
me emrinin tebl! kamına kaim bulunmak üzre keyfiyet 

ilanen tebliğ lain 

1 
= 

KARADENİZ POSTASI 

SAMSUN 
2 l\lfart 

Perşembe 
ıı\inü •kıemı hareketle Zonruldalı, 
lnebolu, Samına, Orda, Giruun, 
Trabzon, Sunnene Rizeye atimet n 
avdet edecektir. 

6 Mart PAZARTESi 
giinünden itibaren 

ERZURUM 
vapuru Karadeuiıı: Hıf•lerine batla
yacakbr. 

Fazla tafsilat için Sirt.eci Yelkenci 
hanındaki acentalıjma müracaat 

Tel: %1515 

ı !'!!lmlm 453 

Alemdar Zade Mehmet 
Vapuru 

BÜLE T 
VAPURU 6 Mart PAZAR giiniı 
Zonıruldalı, lnebolu, Ayancık, Sam
sun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize 
ve Mapani'ye azimet Ye odette ay 
ni llkelelerle Sli"'""'8, Valıhkebir, 

Görele n Gaya'ye uinyarak &Ydet 

edecektir. 
Acentuı AW,. 1ıu No. 1. Tel.21037 -

IZM:lR - MERSiN POST ASI 

Furuzan vapuru 
4 mart 1933 CUMARTESİ 

Cünü Sirkeci nhtmundan lıareketb 
Çanekkele, lzmlr, Mersin, lak-deriye, 
Payaı limaıılanııa azimet vo avdet ede
cekfu. Mercii müracaat Sirkeci Meyme 
net Han altında Sadıkzade Bira dcı·ler 

ticarethaneoidir. Tel. 22134. 

3 üncü koıord ıı ı 
ilanları 

·------------------------61. F. SA. AL. KOM. dan . 
Açık münakasa ile alınacak 

olan Tekirdağ için 12,000 ki
lo, Çorlu kıt'atı için 9500 kilo 
şekere talipleri tarafından ve
rilen fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 7 Mart 933 salı gii 
nüne tehir edilmiştir. Tekir
dağ lat'ah için olanın ihalesi 
mezkiir tarihte saat 15 te Çoı· 
lu lat'atmmki İse yine ayni 
günde saat 14 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Çorludaki 61. 
F. SA. AL. KOM. nuna mü
racaatlan. (3033) (931) 

• • • 
41. F. Sa. Al. Kom. d n: 
Niğdede bulunan lat'at ih

tiyacı için kapalı zarfla 21 7 
bin kilo arpa satın alınacak
tır. İhalesi 15 mart 933 pa
zartesi günii saat 11 dedir. 
Taliplerin tartnameaini gör
mek üzere her gün ve müna
kasaya iştirak için 570 lira ık 
teminatlarile tayin ediien 
günde Niğdede bulunan 41. 
F. Sa. Al Kom. nuna müra 
caatlan. (3023) (675) 

49! 
• • • 

3. Muhabere alayında bulu 
nan 70 araba gübre pazarlıkla 
ıatdacaktır. Talip zuhur et
mediğinden ihalesi 4 Mart 
933 cumartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 
gübreyi görmek üzre her gün 
3. Muhabere alayına ve pazar 
lığa iştirak için o ııün ve vak
tinden evvel F mdıklıda 3. K. 
O. ıatmalma komisyonuna 
müracaatları. (45) (885) 

521 

Londra aergiai 
Güzel sanatlar birliği mimari ıuı.e.. 

sinden: 16 mart 933 de Londrada açıla
cak ticRri ıerğide mimari ve illfB&t pavi 
ronlaro mevcut olduğundan memleketi
mizden iştirak arzu eden minlA.r ve in
aat mnlzemesi ıabiplerinin fazla tafsi-

lat ~lrMk için her gün 17-20 ara11nda 
Gülhane baheesi methalinde Alay köt
kfindeki l'r.i.idhrivcte müracrıatlan. 
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ANKARA'DA A ANK A s Fiatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

Fevkalade od tar 
3 Liradan 

itibaren 
Şarkın En Muhteşem Ote i 

Amerikan bar - Lokanta _ Oyun salonu _ Danslı çay _ Hususi salanlaı:- - Kalton _ Band orkestrası daimi 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

Heyeti umumiye 
daveti 

TORKIYE iŞ BANKASI 
MECLiSi iDARESiNDEN: 

Niu= ... -lmlzin 48 had -cı. 
ıleeine temkan alelide hiuedaran hey9-
ti amumiyeU 26 Mart 1933 paar ıünll 

-t oabette Ankaracla ı.nlıanm ....,... 
lıezincle içtima eclecelinden biuedaranı 

IDnmm -nen sGn - autta bu iç
timada hazır bulunmaları rica olunur. 

Nizanmamei MUİnİn 49 uncu madcı. 

el mncôhince serek aııaleten &erek vekl
lcten 50 hiaMJ'• malik olu lıiuedaran 
laeyffi amamiyeye İflİrak edebilir. 

Ancak Yelöllerin de phaan hissedar 
n aalu"bi rey olmalan l&znndır. Hiıseda 

ran hamil olduklan hi11e senetlerinin 
miktar ve numaralannr mübeyyin hlr 
cıelYeli '" mttkilr nbamnamenln 50 ;,.. 
ci -ddesi biikmüne tebaan biuedaran
daıı birini tevlDI suretiyle heyeti umu

miyeye ittirak edecek olanlar dahi mev
mıulıehiı cetvelden baıb m«kezi idare 
Ye ıubeledimizden alabilecekler; ftkilet 
urn.,.ı ynmi içtimadan bir halta ftVel 
ıubelerlmlze tndl eyleyecelderdir. 

RUZNAMEl lıWZAKERAT BEK. 
VEÇHi ATIDIR ı 

1 - Medlsi idare Ye münkipler n.po
nıııun olaınnau, 

2 - 1932 aenesi bl!nçoıumın tutild 
Ye medlsi idarenin ib<uı, 

3 - T-ettüün sureti t•lniml .,.e ta
rihi ten:iinln teabiti, 

4 - 1933 -inde meclisi idare aza
Iann. verilecek ücretin tayini 

il - 1933 ~i mürakiplerinin intit
lıı, 

e - 1932 ~ mliraldplerin• verile
..... llcretin ta,.;ni, 

488 

BURSA CER, TENVlR ve KUV
VE! MUHA.RRlKE TORK ANO

NiM ŞiRKETiNDEN: 
Hissedarlar, 1933 MDNİ Marbnm 

29 uncu Çaı,amba ıriinü saat 17,30 
da Buna'da Şirketin merkezi idare
ainde sureti adiyede inikat edecek o
lan Heyeti umumiye içtimaına davet 
olunurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1- idare Mecliai raporunun Jma. 

ati, 
2 - Mt1rakıp raporunun kıraati, 
3-- Şirket bilinçoau, meTcudat .,. 

k1r .,. zarar beu.hmııı kabul .,. taa
dild ye bUDa müt.&llik kararlar. 

4 - Mecllai ldan aaalarmm lnti
.. bı, 

1 - Meclioıl idare ua!armm hak. 
la baınırlarmm tıeabitl, 

1 - 1933 IM.ap de......ı lçhı m111'11.• 
kip iDtO..bı ... &er.tinin teabiti. 

PAMUK SANAYi 
TORK ANONiM ŞlRKETl 

Pamuk Sanayi Türk Anonim Şirke
ti hiaaedaranınm 2lt mart 1933 tarihi
ne miiaadif Ç&rf&IDha ırünü saat on 
bette Galata'da Karamustafa Pata 
caddesinde 149 numaralı Ovasimyan 
Hanmda 4 üncü katta Şirketin idare 
Merkezinde sureti adiyede vukubula
cak içtim.ada hazır bulunmalan rica o-
lunur,. 

RUZNAME 
1 - Meclisi idare raporu ile mura

kip raporunun kıraati, 
2 - 1932 MDeıi heaabatırun tasdiki, 
3 - Mezkur aenei heaabiye netayi

cine dair Meclisi id~renin teklifi hak
kında ittihazı karar ve Meclisi İdare
nin tebriyei aimmeti, 

4 - Tayin edilen mecllai idare aza-
lannın menıuriyetlerinin tasdiki .,.. 
Meclisi idarenin kısmen tecdidi, 

6 - Meclisi idare azalannın halda 
huzurlarının tayini, 

6 - 1933 aeneai için bir murakip ta. 
yini ve tahsisatının teıbiti. 

7 - Şirket itlerinin tedYirine me
mur edilecek kimselere 'Verilecek ne.... 
ti teabit için Meclisi idareye aalihlyet 
itaıı, 

8 - Ticaret kanununun 323 ncü 
maddesi mucibince M.;.,liai idare aza
larına gerek kendi ve aerekae tahsı ... 
lise namlarına bizzat Ye bilvaaıta fir
ketle icrayı muamele için mezuniyet 
itaıı, 

Liakal 25 hiaae senedine maJllr o
lup iıbu içtimada hazır bulunacak ze 
vat malik olduklan hiaae senetlerini 
içtima ırününden en az bir hafta eY• 

nl Şirketin idare Merkezine teTdi et 
meleri lazımdır. Müeueaab Maliye 
tarafından verilen biaae ıenedatmm 
tevdiini natık vesikalar hiMe seneda
b makamında kabul olunur. 

Meclial idare 

BURSA CER, TENViR '" KUV
VE! MUHARRIKE TORK ANO

NiM ŞJRKETJNDEN: 
Hiuedarlar, 1933 senesi Marbnm 

29 uncu Çarıamba sünü saat 17,.iO 
da Buna'da Şirketin merkeu idare
ıinde sureti adiyede inikat edecek o
len Heyeti umumiye içtimama davet 
olwıurlar. 

Ruznamei Müzakerat: 
1 -idare Mecliıi raporunun kıra

ati. 
2 - Murakip raporunun kıraati, 
3 - Şirket bilinçoau, mevcudat ve 

ür Ye zarar beaabınm kabul Te ta.. 
diki .,. buna müteallik kararlar. 

4 - MecJiai idare azalarmm mti
habı, 

il - Mecllai idare azalarmm hak
kı hazarlannm t..bi!i, 

1 - Tıcaret kanununun 323 -
124 acil maddelerinde mllaarrab m\I. 

aaaclatm Mecllü idare aaalanna itası. 

e - 1933 hesap d..,....ı için mura 
kip intihabı .,. llcretinin tesbiti. 

7-Tlcaret kanununun 323 .,.. 324 
tlncü maddelerinde mllaarrab mÜaa• 
dabn Meclial idare azalanna ituL 

Mecliıl !dan 

Meclı.t ldare 

Dr. Ae KUTIEL 
Karaköy Börekçi fırnu ıuruında 34. 

ZA YI - Tetvllı:iye Askerlik ıub.
sln<l~n aldıtım terlı.ia tezkeremi ka • 
bettiın. Yenisini alacaiımdan '-'~ . ....._ 
nm hükmü yoktur. 

1308 leYellütlü Jan oflu Batist 

FU 
Bu tanınmıt Markanın piyasaya çıkmaslle 
Radyo aleminde mUhlrn bir yenllik doOmu,tur. 

Telefwnk.., 3•3 Af"Oıd•kl .,.,.lllklerlle ken
dini gtlıtermlftlr: P•rHlte k•rtı •.,.rtı oı
,.,.... llendlllOlnden '•dlng'I dUzeltme•I• 
Çerç.... Dzerlnd• l.taısyonl•n doQruO•ıt 
doOruy• eydınlık oıerek gllate""••I, bir tek 
dOOm• He kull•nılm•••• JÜkMk koftu9ana 
R•ektrodtnamlk oıme•ı, ayırma kuvvetinin 
,ou.111101, ae<1• ıed .. lnd•kl tabllllk. 

TEL 
eouRLA BIRADERLlR •• ş. HSAT E -

İ•tanbol Belediye•! İ Anları 1 1-----
Heybe•lad 'dA asfalt yol fn,a•ı 

- Keşif bedeli 20723 ~ra 65 kuruş olan Heybeliadada İs· 
metpaşa ve Lozan zaferı yolla nnın asfalt olarak İnşası kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. Talip olanlar keşif evrakını 
görmek üzere her gün levazım müdürlüğüne müracaat etme1İ, 
münakasaya girmek için de 1554 liralık teminat makbuz 
veya mektubu ile teklif m k tuplarmı 23-3-933 perşembe 
günü saat on beşe kadar daimi encümene vermelidirler. 

(930) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonundan: 

Tayyare Cemiyeti şuabatı için 933 seensi ihtiyacı olan 
cem'an 31 kalem kırtasiye münakasa suretile alınacağın
dan taliplerin 6-3-933 pazartesi günü saat 14 te komisyona 
müracatlan. (920) 

Beyoğ'u Kazası Deft~rdarlıbındanı 
Mahallesi Sokağı No. Cinai Bedeli ketfi 

Lira 
Beyoğlu lskender 52 Bina 250 

Şişhane 41 ,, 75 
" F eriköy maliye 58 • ,, 50 
" T arlabaşı maliye § ubeaı " 30 
" Mis sokak 13 ,, 700 
Balida tamirat bedeli iJe 3dreıleri. gösterilen ~e~ 

tamirat ihalesi pazarhkla icra lahnacagmdan yevmı ihale O· 

Junan 2-3-933 tarihine müaad if Per,embe eiinii ı~a.t on dört 
te taliplerin teminat akçeleril e komııyona ve teraıti anlamak 
üzere emlik kalemine müracalltlan. (919) 

~~~~~~~~~~~~~-

Bey otlu Kazası Defterdarlığından: 
Beyoğlunda caddei kef;>irde 277 num~ab ve 700 lira be

deli keşifli binanın tamiratı p azarh~a ~ünakasaya konul
muştur. İhalesi 2-3-933 tarihine . mu~adif perıem~ günii 
saat on dörtte yapılacağından talıplenn o/o 1,5 temınat akçe
lerile Beyoğlu malmüdürlüğün~e ıat~? komisyonuna ve şe- 1 
raiti anlamak üzere emlak kalemıne muracaatları. (918) 

-

Konya Aali;,e Hdd Hüimlilin. 
den: K.onya ifletme m••mrlanndan 
Hafuı Ah=M Efendi tarafından !. 
tanbulda dGyana amumiye civarında 
RW.tem Pata medreaeai karpaında 
15 No. b hanede ş..,.ki Bey kızı Ve
dia Hanım aleyhine ikame olunan bo
pnma daYaUDJll cari muhakemeal ne 
ticesindeı Mezburenin fili zinada hu
lunduiu sabit olmakla kanuna mede 
ninin 129 W1Cll maddeıi mucibince 
mÜddei aleyha mezbureniıı müddei· 
den bot olmasma Ye kanunu mezkü
nın 142 inci maddesine tevfikan da 
mezburenin iki sene müddetle eYle
nememeaine 22 tubat 933 tarihinde 
karar verildiği müddei aleybanm 1-
kametsahı meçhul olmuına mebni 
tebliğ mekamma ki.im olmak lizere 
ilin olunur. 

ANADOLU 
T~rk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Han fatanbul SAPAN 
TORK ANONiM ŞiRKETi 

Hiasedararu 25-3-933 Cumartesi ııü
nÜ aaat 10 da Galata'da Bozkurt ha
nında 20 - 24 numara~a Kiti!'zad~ 
Sabri Beyin yazıhaneamde aure~ı adı
yede içtima edecek olan heyeti umu-
miyesine davet olu~ur~ar.. • 

Liakal on hiueyı bimil hiaaedaran 
yevmi içtima• takaddüm eden on ıriin 
zarfında hisse senetlerini tirkete tevdi 
etmeleri ilin olunur. 

Ruznamei Müzakerat: 
Meclisi idare ve Murakıp raporla

nnm kıraati, bilanço ve kir ve zarar 
heıabatmm kıraat ve tasdiki, Mecli.~i 
idare heyetinin zimmetinin ibra•ı, mud 
detleri hitam bulan Meclisi idare aza
aınm yeniden intihabı. 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Tilrkiye lı Bankası tarafından teıkll olunmuıtur, idare meclld ve mGdilrler 
heyeti ve memurlan kAmUen Tilrklerden milrekkep yetine Tiirk Sigorta Şirke-
1'dir. Tiirklyenin her tarafında (200) il ııeçea acentalarmm bepal Tilrktilr, Tilr
ldyenln en mllhim mileaaeaelerinin vebankalarımn aigortalanm icra otmektedlr. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
aigortalarmı en iyi şeraitle yapar. Haaar vukuunda zararları sllr' at ye kolaylıktı öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONİ 
ŞİRKETİNDEN: 

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

· Kristal . Toz, kilo 
36,1s kuruş 

• 

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

Adres: Istanbul, Bahçe
kapı 4 üncü Vakıf han 
4 üncü kat, Telgrafa -
resi: Istanbul Şeker -

Telefon: 24470-79 
480 

-
Devlet l>emiryolları idaresi İlaniarı 

33 ton delikli bakır antrtuvaz çubuğunun kapalı zarfl• 
mfuıakaaası 13 Nisan 933 perıemhe günü saat 15 te Ankar•· 
da idare binumda yapılacaktır. 

Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpaşa veznderinde üçer 
liraya satılan prbıamelerde yazılıdır. (835) 

513 

Kütahya deposu kömür tahmil ve tahliyesi işinin kapalı 
zarfla miinakaaaaı 22 Mart 9 33 çarşamba günü saat 15 te 
idare merkez.inde yapılacaktır • 

Tafsilat Ankara ve Eskişehir veznelerinde birer liraY• 
satılan ıartnamelerde yazılıdır. (897) 

"M 1LL1 YET" MATBAASI 
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