
-

1 

1 
• 

CUMA 
S llART 1955 

8 iııd ıene No. 2536 

NUSHASl S KURUŞTUR 

Paramızı düşürerek 
İhracab arttırmak 

(ANKARA) - lhracab artbl°'" 
lllak için paramızın kıymetini diltiir
llıelidir. Liranın kıynıeti diifene, ba· 
l'İç, malımızı daha çok alır •. Bu .fl
lr.ir aon ııünlerde ititilmektedır. Fik· 
rin' müdafileri, lnııiltereyi miaal aöe
lern.Hte, hterliııa diit~ ......... 
lııgiliz ihracatmm artıimı ilen aür
llıektedirler. 

Son zamanda ikbaada taallGk e
den yeni fikirler çoğalıyor. Fakat bun
le.rın bir kıamma kartı ihtiraz du· 
)uluyor, bir kıamı ihtiyatla kaqıla• 
lltyor. Bu tabii görülmek lazımdır. 
Çünkü bi~ iktıaat aiyaaeti, ciddi v~ 
lını taşıyacakaa, iıtikrar verme~ 
dir. ister vaziyeti büabütün değiıti· 
t'en ve rejim tahavvülüne götüren 
bir siyaset olsun. ister .,aziyeti mu• 
addel surette devam ettiren bir tea
ıriyei muvakkate olıwı, istikrar 
•aadolunmuyoraa, ihtiraz ve ihtiyat 
tabiidir. 

Her milli ikhsadm belkemiği ol
duğu gibi, bugÜnkÜ yani cari milli 
iktıaadımızın belkemiği ihracatımız• 
dır. lhracabmız, geçen aene evvel· 
lr.i aeneden azdır. ittihat olunuyor 
li, bu fena çığır devam ebnemeli
dir. Fakat naaıl? Paramızın kıyme
tini dütürerek bu gayenin temin 
olunacağı iddia olunabilir. likiıı, da· 
lıa dün gibi yakm bir geçmitte de
ğil miydi ki, paramızın iatikran lü· 
~umu ilan olunuyor, borsaya hikinı 
lıir kambiyo mürakabe heyeti teaia 
•diliyordu 1? Gerek mekaniıuııe'ain· 
deki nazari düıünce •• cerek teıı.İ· 
•indeki sağlamlık itibarile, bir çok 
ınemleketlerdeki müııabihlerindm da
lıi evvel meydana çıkan bu mü
aenin tarihçeıı.İ bir muvaffakıyettir. 
lial bu iken, mürakabeyi kaldır. 
inak, paramızın kıymetini her lahza 
değiten gaynıi.dık tediye müvaze
nelerinin ti.! iine bırakmak istemek, 
birden bire anl&§ıl•-z 

Prenaip olarak denebilir ki, ikh· 
aadiyatımızm inkiıafı için timdiye 
lr.adar üç nevi fikir ortaya konmut
lur. Bunlardan biri iatihaali kamçıla
l>arak eıya hacmini arttırmak, ikİn· 
ciıi para kıymetine ve para faizine 
dokunarak mübadeleyi tahrik et• 
inek, üçüncüsü iatihli.ki tanzim et• 
inektir. ili.ve olunur ki, fÜndİye ka· 
dar bu yollardan yalnız biri veya cli
ieri ileri aürülmüt, fakat bunlarm 
IQkmilini birden ve bir cepheden ia
ıw-tlendirmek fikri mütalea o
lunmamıştır. Son çıkan fikir, müba· 
de~eyİ tahrik emelinden doğuyor. 
Mul>adele bkanmıttır, mübadeleyi 
açmalıdır, onun için mübadeleye bir 
başka şekil vennelidir deniyor. 

Lakin, parayı dütürmek mevzu· 
~n~ girişilir girişilmez, karııya hal
lını be~leyen li.akal fU meseleler çı
kar. Bır kere, para düıünce, eıya fi. 
atı çıkacak, hayat pahalılaşacakbr. 
Bunun maaı ve ücret Üzerine teairi 
olacaktır. Sonra, tiddetle muhtaç ol· 
duğumuz ithalat eıyasmdan, İn§&İ 
-.e sair malzeme nev'inden öyleleri 
'tardır l<i, bunların ithali müşküllete· 
<ektir. ithalatımızın yekı'.lnunun yüz. 
de 13 ünü teıkil eden demir eıya
nın ve yüzde 9 unu tetkil eden iatih
ıa.J va•ıtaıı makinelerin -yalD12 ıu 
İkiıinden bahaehnek için- arkaaı 
kesildiği gÜn, iktısadi hayatımızın 
İnkişaf tempo'au zayİ olur. 

ln'l'İliz misaline gelince, unutul
lnamalıdır ki, İngiltere bam nıadda 
alıyor, mamul madde çıkarıyor. Ya• 
lıi, Türkiyenin tamamile akıi halin· 
de bir memlekettir. Halbuki bey• 
ııelmilel fiat auhutu cednl.inde en 
~ fiat aukutuna ufnıyan luınmuıcl
delerdir. Onun için laterlioıı diif
lükten aonra, lngiliz ihracab yani 
fiatı az düşen mamul madde ihra
catı kazaııml§hr. Fakat Türk liraaı 

düttükten aonra, Türkiye ihracab, 
l>ani fiatı çok düten hanı madde ih
•acab kazanacakbr ki, bu kazanç, 
~ara düıtüğiinden dolayı diğer aaha· 
1,.rda husule gelecek zararlara te
kabül edecek k.adar -.fır, müli.ha
~a olunmak ıcap eder. Şimd"d 
denebilir ki, köy için bu kar .:.ah~ 
•us olmıyacaktır. 

Türk ham maddeıı.İnin beyneJıni. 
le) pazardaki zayıf mevkii Pahalı. 
lığından değildir. Türk ham madde
'İtıin beynelmilel pazardaki zayıf 
lnevkii teşkilat ve idare nokaanlığın. 
dandır. Türk ham maddeai beyne!· 
inile! pazara müsait aurette çıkama
ın.ktadır. Bunun için modern cihaz· 
1ara malik değildir. Mal varchr, fiat 
'tağıdır, fakat aah§ cihazı geridir. 

~ Tekrar etmekte faide Yardır ki, 
lı •rici ticaretimizin bq meaeleai, 
l> flra aiyaaetimiz deiil, beynelmilel 
d "~arın kifayet ikhaadnaa gihneain· 

t
en dolayı eski metodlarımızm ki.fi 
~lıııemeaidir • 

Mücleı-rQ 

Nizamettin AU 

8aıvekilin ziyafeti 
e ANKARA, 2 (Telefonla) -
,.,~vekil ismet Paşa ve refikaları 
6.'· sair günü Ankara Palasta 

ı., ~ay ziyafeti vereceklerdir. 

Bitler ittihaııı 
Hitler.mi yaktırdı? 

Alman hükumeti komünistliği kö. 
künden kaldırmağa karar verdi 

Yeniden 300 komünist tevkif edildi 
MOSKOVA,2. A. A. - Taa A!anaı 

bildiriyor: lıvestiya gazetesi Rayııtağ 
yangını ve bunu müteakip yapılan beya
nat ile geçen vakaları tahlil ederek di· 
yor iri: 

" Milliyetperver aoıyalistlerin Alman 
iıçi sınıfına kat'i darbeyi indirmek için 
yaphklan fesat o kadar akıl almaz bir 
harekettir ki, dikkatli bir adam hemen 
bunun yapmacıktan b&fka birıey olma
dığını görür. 
Şimdiye kadar halkı ihtilale götü..

nin mümkün olmacl'ıiı telakkisinde bulu 
nan komüniıt fll'ka11nın an11zın böyle 
bir aiyaaete karar vermiı olmaaııu ve 
karar verse bile ihtilal için planlar hazır 
!ayarak bunlan zabıta nezaretinde bulu
nan umumi merkez binaamda aaklama
i• neden lüziim ve ihtiyaç gördüjünü 
kimle anlayamaz.~ 

" Sonra ihtili.I için umumi binaları 
at.,.e vermeie neden lüzum hisaedilain? 
Nuıl olur da Rayiftag binaamda bir 

kunclalu;ı grupu aaatlerc:e çalııır ve bu
nu polialer görmez ve menehnez." 

., Alman komünistleri, Rayiftafı .. 
tetlemek için bundan iki sene eVYel ko
müniot fırka•mdan kovulmuı bir adama 
nedeye Holandadan getiniııler? 
Bunların hiçbiria.ine akıl ermez. Fa

ka\, bütün bu meıelede anlaıılabilen bir 
nokta varaa o da bu Hollandalı tahrik.it 
Çlllln ne için komiiniat olduğunu ve aoa 
yaliat fırkuile ele rabıtalan bulunduiu 
söylediğidir. 

Milliyetpeı woı aoayaliatler iki te1 
giihnÜflerdir. 
1- Komüniıt fırkaamı yok etmek, 
2 - Soayaliıtleri yıldırmak. 

Milli1etperver aoayaliatl•, demok
rat aoayaliıtlerin muhalefet oyunu yap 
malarına mani olmak iateyorlar. 

Naziler, intihabatta muY&ffakiyetaiz. 
liie uiramadan korkmuılarcbr •• bu
nun içindir ki, RaYittaiın mevcudiyeG, 
ae nihayet vermeği kararla,tınmtlardır. 

Dünya efki.n umumİyeıı.İ Rayiıtaf 
yangınının kimlere faydaaı dokunacağJ 
bıuuıunda hiçbir fİİpbe bea.leymıez.. Af. 
man İşçi ıınıfı kendiainin tethiı ve tah
rikat a .. intihap hakkında -1mım .. 

Mühim bir nutuk ~leyen •• 
ifıaatta bulunan 
M. Goerini 

dilmeaine müaaade etmeyecek derecede 
tecrübelere ve Jwyyete maliktir. Bizzat 
kendi bükUınet merkezlerindeki parla
mentoyu yakabil- 6 milyon azalı bir 
fırkayi bu yanguu yapmakla itham eden 
ve nihayet bu bahane ile bütün Alman
yada örfi idare kuran mahafilin daha 
neler yapabileceklerini ecnebi aeyİrciler 
kendi kendilerine sonnalıdırlar. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ka Kolleji ittihaa eclilecalr olan eaki clüyvnu umumiye 6inaa 

Yeni açılacak mektepler 
Düyunu umumiye binası da kız 

kolleji yapılacaktır 
Orta tedriıat Umum müdürü geldi ve yeni 

mektepler için tetkikat yaptı 
Maarif Vekaleti orta t~~iaat 1 la talebesi de buraya alınacaktır. 

umumi müdürü Fuat B. dun sa- Bina genit olduğundan büyük bir 
hah Ankaradan tehrimize gelmit- ihtiyaca tekabül edecektir. Bu li
tir. Fuat B. lstanbulda yeni açıla. senin önümüzdeki ders senesi ba
cak lise ve ortamektepler için tet- 'mda açılması için çalıtılıyor. 
kikat yapmıfbr. Fuat B. bugün Bu liseden bllfka lstanbulda ge 
Ankaraya dönecektir. Fuat B. d.ü? ne önümüzdeki sene batında yeni
kendisile görüten bir muharnn· den 3 ortamektep bir lise açılacak 
mize demi9tir ki: br. 

.. 1 b . o -:- ıtan ula Düyunu umumı· rtamektepler Sarıyer, Kasım-
y~ bınasını tetkik için geldim. 1- pata ve Bakırköydedir. Lise de 
k~ mi~ arkadatımla binayı tet· Uıküdar da açılacaktır. Ancak bu 
kik etlik. Muvafık bulduk. Netice- üç ortamekteple bir lisenin binala 
yi bir raporla Maarif Vekaletine rını lıtanbul Vilayeti temin ede
arze~ec~ğiz. Bina henüz Maliye cektir. 
Vekaletınden Maarife devredilme Fuat B. tek kitap meselesi hak 
mittir. Bin&yı heyeti Vekile kara· kında da demi,tir ki: 
n ile alacağız. "- Bütün mekteplerde tek ki-

• Düyu?u • um'?DiYe. binasında tap usulü tatbiki tekarrür e~it
bır kız lısesı tesıs edılecektir. Is- tir. Her sınıfın her ders kitabı j. 
tanbulda mektep ihtiyacı çoktur. çin bir müsabaka açılacak müsa
Birçok mekteplerde sınıflar 50-60 baka o ders kitabını en iyi kim 
kişiliktir. Düyunu umumiye bina- yazarsa o kitap, bütün mekteple
sı bir lise halinde açıldıktan son- rin kitabı olarak kabul edilecek
ra çok kalabalık mekteplerin faz. tir." 

Sahip Ye Batmuharriri 

Siirt Meb'uıu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat Ye Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

or, Hevecan-. ., evam • • r 

ihtiyaç listesi 
'f eni çıkan liıteyl ay

nen dercediyoruz 
ANKARA, 2 (Telefonla) - Türk 

pıll'UJ kıymetini koruma hakkındaki 

kanuna istinaden ıimdiye kadar neı
ı-edilmiı olan kararnamelerden bü
kfunleri mer'i bulunan 8 tanesi bir
leştirilerek 10 numaralı bir kararna
me ile bugünkü resmi gazetede net· 
rolunmuıtur. 

Bundan bafka menkUI kıymetler ve 
borsa kanununun 29 uncu maddeıı.İne 
ıstinaden yeniden hazırlanan ihtiyaç 
listesi de ayni gazetede nqredilerek 
mer'iyete konmuıtur. 

Bu yeni ihtiyaç listesini a)'nen bil
diriyorum: 

Madde 1 - Memlekete ithal olu
nan mal bedelleri 1567 numaralı ka
nuna tevfikan tanzim Ye nqredilen 
10 numaralı karamamenin 13 üncii 
maddesine tevfikan eıbabı tarafından 
banka nya bankerlere tevdi oluna
cak muamele Hrgiıiİıo ııit gİİmriik 
makbuzları üzerindeki byıt Ye tas
cliklere göre ecne!>i dövizi oı.m.ı. t• 
min edilir. 
Şu kadarki Yadeli tediyatta bu d(I.. 

vizler vadelerinin hulülüne takad
<iüm eden hafta içinde temin olunabi. 
lir. Bu takdirde birinci clöm ıru

'bayaaamnı dahil olduiu bordroya 
ınerlıut makbus bakiyaıı.İ için ncf&. 
ı....., göre komiaerlik veya murakip
likçe müaadclü vesikalar verilir. 
Muamele nraialn.t.ın müatesna olan 
ithali.ttan müt8"1lit clöYiz ihtiyacl 
miirakiplifin mezuaiyetile temin o
lunur. 

( Denını 6 mcı ııabüede ) 

Noksan var 
Telgraf ve mektup 
mubaberatı azalıyor 

~futuJan iatatiatiklere göre, 
posta ve telgraf varidatında ge
çen senelere niıbet' , bir m;Jctar 
tenezzül vardır. 
Mektup ve tel
graf muhaberatı 
da azalmıftll'. is
tatistikler, bu a
zalıtın telgraflar 
da, mektuplar
dan fazla olduğu 
nu göstermekte
dir. 
Şehrimizde bu· 

lunan Posta ve 
Telgraf Umum 
Müdürlüğü Po .. 
ta itleri Müdür FAHRi B. 
muavini telgrafların azalıtına, 
tren, otobüs ve tayyarelerle eski
sine niıbeten çok daha çabuk poı 
ta nakliyatının müessi: olduğunu 
aöylemittir. 

Tayyare ile poata naltllyah 
Ankara • lıtanbul hava eefer

lerini yapacak tayyareler, henüz 
resmen itlemeğe hatlamamıtlar
dır. Tayyarelerle poıta nakliyatı, 
en ı:iyade yolcuların ayni günde 
Ankara'ya gidip gelmelerini ve 
lstanbul gazetelerinin ayni gün
de Ankara' da okunmaımı, temin 
etmektedir. Tayyareler, öğleden 
sonra hareket ederlerse, öğleye 
kadar postaya verilen mektupla
rm naklinde de bu vaaıtadan iıti
fade edilecektir. 

Postahane bir motlJr 
yaptırıyor 

Ankara ve Adana trenlerine 
posta yetittiren poıta motörü es
kimiştir. Posta idareıi 20 bin lira
ya gayet ıeri bir deni:ıı motörü 
mübayaaama karar vermittir. Bu 
motör mazotla itliyecek ve yarm 
ihalesi icra lalmacaktır. 

1 

Ankaralının 
Defteri 

Mücadele •enelerln
den meraklı habralaı 

:ı :ek yakında Milliyet sü-
1 

l\ı:.unlarında okuyacaksınızJI 

Mühim ıslahat yapılacak 
San'atkar inkılap içinde vazife alan 

faideli bir eleman olacaktır 
Vekllet ıslAhat için yedi e••• teıpit etti 

Maarif vekaleti memleketin aan'at 
hayatına ve bedii terbiyesine ait mÜ• 
him ıslahat tedbirleri almıttır. Bu 
münaaebetle Ankaraya giden Güzel 
aan'atlar akademisi müdürü Namık 
lıımail Bey dün ıehrimize avdet et. 
mittir. 

Namık lamail Bey karıı.rlaıhnlan 
eaaalar Üzerinde gazetemize atideki 
izahatta bulunmuıtur: 

"- Bugün Ankaradan avdet et• 
tim. Maarif vekaleti istifamı kabul 
ebnedi. Ankaraya giderken bedbini 
kesel içinde idim. Bugün taze bir 
kuvvet ve ıevkle dönüyorum. Maa• 
rif yeki.leli milli aan'at hayabmızm 
inkita.fı memleketimizin her yerine 
hatta köylerine kadar aan'at terbi· 
yeainin nüfuzu ve ekadaminin ıala
hı için gayet radikal tedbirler al· 
mıttır. Bundan böyle aan'atki.r Türk 
cemiyeti içinde vazifeai ohnayan 
ve bundan dolayı muztarip olan ba· 
tıl delil, fakat inkıli.p, medeniyet 
ve pzellik fikirlerini yaymak için 
yazife almıt faideli bir eleman ola
cakhr. 

Hem akademinin içinde hem do 
hayatta ... üvazl olarak yürüyecektir. 
• 1-Ve~et akademinin muhtelif ıubo 1 
!erinin tedrisat programlarmı, ve ha. 
yatla rabıtalannı tetkik ebnek üzere 
ilmt bir heyet gönderecektir. Mu· 

Gıbel ııan'atlar akaclemin müdürü 
Namıll lımaü Bey 

allimlerle birlikte çalıpcak bu he
yet tedris direktiflerini teıbit ede
mezae fikrine müracaat edilmek üze· 

(Devamı 6 mcı ııabifede) 

Villa ve yalılar yapılıyor! 
İstanbul küçüle küçüle Taksim 

meydanına mı girecek? 
Şirketi Hayriye Boğazı 
lıtanbul, hudutları dar bir te

ıenlendirecek •• 

hir değildir. Bilakis nüfmuna na
zaran en genit sahalı tehirlerden 
biri sayılabilir. Böyle olduğu haf. 
de tehir daha ziyade Maçka - Şif· 
li • Taksim müsellesinin teşkil et
tiği lasımda toplanıyor ve buna 
mukabil tehrin manzara, hava 
itibarile çok daha güzel parça· 
ları gün günden harabiye doğru 
gidiyor. 

Apartımana kartı gösterilen 
rağbet o dereceye vardı ki, bağlı 
bahçeli bir ev bulabilmek için fC
hir hudutlarından çok uzağa git
mek IA.zım geliyor • 

Avni Beyin fikirleri 
Bu gayri tabii toplam, etrafm

Ja dilıı bazı zevatın fikirlerini 
öğrenmek iıtedik. Vilayet daimi 
encümeni ye Şelıir meclisi azaaın
dan Avni Bey, bize tunları söyle
di: 

- Evet, tehir nlıbctaiz bir ıu
rette daralıyor. sı1cı,ı1c, fena, ha
sılı g!Sze ho9 görilnmeyen bir 

Aoni ua Yuaal Ziya Beyler 

manzara alıyor. Fakat elde henüz 
bir tehir plannmz yoktur. Bu 
plan yapıldıktan sonra bir komis
yon vaziyeti etrafile tetkik ede
rek bu niıbetaizliğin önüne geç
mek için bir çaTe bulacaktır. 

Hummalı aparbman inf&Abnı 
(Devamı il mcı ııahifede} 

- Yeni teclbirlerini alılıktan aonra latanbul cennete benzeye
cek.mi, •• 

- Vah vah vah." Demek içincle kimae bulunmayacak! •.• 

... 
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Tarihi tefrika: 114 

• f• • İ t b Jd •d k Japonlar yaktıklan Tevfik Rüttü B. leDİ Yugoslav meclisi mi· riden Sivasa gitti 
tın Se iri S an U an gı . ece ti. tehirlere giriyorlar beyanatta bulundu sakı tasdik etti KA YSERI, 2 (Milliyet) -
liri a• kadar ıiiren müzakereler- ı riz. Bund·- aonra dahi "ıtti"hat mad· Kayserı"de yapd L ~t 

den ao~..,,. karar buraya varuıca, deaüü layık oldu;; .. derece•• : •• 1 et- TOKIO, 2 A.A. - Japon kuv- CENEVRE, 2 A. A. - Hususi BELGRAT, 1 A. A. - Yugoa- aca,. mensu .... 
Mitat Paşa yen.iden Babıilide bir u- meliyiz. lhtilih-mezbep~ ricc1an; vetlerinin dün •kpm Lingyuan'a muhabirimiz bildiriyor: lavya meclisi bugün küçük itilaf labrikcuımn yerini tesbit için 
mumi meclia topladı. Bu mecfüte bir bir pydir. girmelerinden evvel Chang-Hıue • iktar il" kl" misakını tasdike dair kanun layi- buraya gelen lkiısat vekili Celôl 

k d P 1 · 'I · J Ordu m mm tenz 1 fe 1• Bey Bünyana gı"dereL efeLtrı"lı beyann•me o u ıı. ana avıat enn alim camii terife, luriatiyan kili.eye Liang'ın kıtaab, şehir haricinde nin müzakeresine devam eden u- hasmı müzakere etmiştir. ,. " 
~~~a';!': ::;:;.?b~arı be::=!~ git.in. Lakin aiyaseten yekvücudU%. ve cenubi garbiye doğru Pingchu- mumi komisyonda aıayif kuvvet- Hariciye nazırının çok alkıtla. ve iplik labrikalannı gezmif oe 
Neveain'lilerin Karadaia ııidip ııelif- :e=~~=~id~:. mazarrat!& müıterek an istikametinde bulunmakta idi. terinin hesabında her memleketin nan bir nutkundan sonra meclis, şelalenin su vaziyetini tetkik et-

lerinden beri reçen nk'alan anlata. "Şimdi sefirler ıidinc:e, caebebi Çinliler, çekilmeden evvel mu- nüfusunu esas alan projenin mü- misakı tasdik etmittir. Ayni za. miftir. 
rak, kocferana tekliflerini, bilhaua hıriatiyanlan muhafaza niyetinde bu· kabil bir taarruz yapmışlarsa da zakeresi esnasında Iran murabba. manda bu vesile ile Romanya. Çe- Celfıl Bey fereline Halk fırkası 
bunlar araamda ecnebi komiarun Ye lıınm•landın gibi bazı müfaitler taş. iki" saat de-- eden fı"ddetli bir ıı, lran'daki münakale YUıtalan. koslovakya parlamentolarına bi- ticaret odası, belediye tarafından 
valilerin devletlerin reyile naafı m...t- ı---' b ı b"lm b" '-- ·~ I' t 1-af ek"I · ka · al ti Ü • • delerini tahlil etmekte ve bnnlann ra arua ura arını ı ez ır ta...... muharebeden sonra mukavemet- mn noksanhğmdan bahsederek rer se am e&g• 1 ç 1 mesı rar- zıy e er ver mıştır. 

~ adamlan aldabp, onlar da cbizim çek l · h b d b l"•br lmıttır y Lil B "k 
kabulü devletin iatikl&lini mah.ade- titimiz hep bu hinatiyanlar yüzün- leri kırılmıfbr. Bu muharebe eına kalacak kuvvet erın esa m a u -r 

1 ~-·----- e,. • ı hsadi vaziyetler 
ceğiıU, reddi de belki de muharebe- dendin diyerek bazılannca fenalık,. smda Japon topçusu, piyade kuv- gibi hususi fartin nazara alınma- hakında halk oe tüccarlarla gö-
ye y..racağını ııöatermekte idi. lar TUkua ıetirebilmeleri muhtemel· vetlerinin harekatını kolaylqtır- SIDI söylemittir. Leticia meselesi rüJmÜflÜr. Bu ak,aın Sivasa hare . 

. Beyanname okunduktan aoıı.ra, dir. Bunun önünü almak iki tarafm U• mak için Çin taarruzlarını fiddet- Amerika murahhası, her mem- CENEVRE, 2 A. A. - Leticia ket etmiflerdir. 
Mıtat Paıa aöze baıladı. Tekliflerin lemaama ait bir v.ocibedir. Binaena- d h 
· ~ırlıg" ını anlatb·. . li bir ate .. altında bulundurmut- leket için icap e en ususi şeraiti meselesini tetkik etmekte olan ANKARA, z (Telelonla) __ .,. leyb Şebiıllm Efendi HaZTetlerile bi- ~ d f 

- Bu teklifler reddolunduğu hal· lılmum ülema efendiler hazaratmdan tur. nazara alınacağın an nü uı ade- Üçler Komitesi raporunu hazırla· lkhsat vekili poz.ar günü buraya 
de alb devletin muralıbaalan ve - rica ederiz ki onlar da bu hale aiy ve Şimali şarkiden ilerlemekte o- dinin en esaslı miyar olacağını mıthr. Komite ihtilaflı arazısinin dönmü' bulunacaktır. 
firlcri lıtanbuldaıı '"ekileceklerdir. b" b ı 1 K h ı· L" 'd ·· l · tı" akk t b" k · kl" d 
O 1 , ımmet uyunun ar. an awa ara ıvası, ıngyuan a soy emış r. muv a ır omuıyon te ın e Balum k. onsolosluğu 

r.:nlnn:lan ngiltere ile Fransa "A· "Bö 1 b- ""k b" d 1 h H 1 · · M"ll ti C • af d 
1 h . . ha Ye uyu ır ev et ma vo- ottori kuvvetlerile bir 8'mıftir. Tevfik Ru···w·· Bey, söz alarak ı e er emıyeti tar ın an İ· 
ey •nıze rp etmeyiz. Likin aize lunca, lılAm, lııriatiyan bütün ahali T d AN KARA (T 

muavenet te etmiyecefiz" dedileı-. 
0 

büyük oaltanat binaamm harabele- PEIPİNG, 2 A. A. - Her biri İran murahhasmm beyanatım tak are edilmesini tavsiye etmekte- , 2 ele/onla) -
ı'wıuturya timdilik bitaraftır. Ukin ri altında kalarak ifnayı vjicut etme· 8 tayyareden mürekkep olan 4 viye ve bu meselede Amerika mu· dir. Münhal bulunan Batum koruolos-
17 milyon t.liiv ahaliainia tazyikine liyiz. Vaktile lstanbul almdığmda ne grup, Yeposhou'da Çin ihtiyat hat rahhasmdan aynldığım söyliye- luğuna orta elçilik müsfe;:arlarııı-
dayanamıyarak ileride Rmya ile itti· kadar kanlar dôküldüyae, timdi de larmı bombardıman etmi,tir. rek Türkiye'nin de garp havalisin Vllliııette dan Rüftü Bey tayin edilm~tir. 
fak etmesi de nıubtemelcf.... Bizim onun bin mialini döknıedikçe tealim ld 
halimiz de malıimdor Bu teklifle..:- Çin hatlarma henüz bir.ey ol. de fazla nüfus kesafeti o uğunu D Vek~ let emrı"ne alına .. 

·- edemeyiz .. Biz bu yolda bilittifalc ça- 1 f efterleri deJ!rı•stı"tme a .., kabulü iae devletin İatiklil hukuku- lı,bkça. Anupa efkin &mmeai dahi mamıfbr. Bombardıman yilzün- hatta bundan do ayı nü usunun l!S _ .. f • 
n~n .. ~~VI demektir. Bunu layılrile bittabi bizim lehimize döner. Bu hal- den tepelerde kimse kalmamı. ve diğer havaliye nakledildiğini, hal- tahkikatı mu ettif 
duşununU%. Herkea re,.m.i aerbeatçe ler vaktile ittihada layıkile hizmet şehir tamamile harap olmufhır. buki tark havaJisinde ve fran hu- ANKARA, 2 (Telefonla) 
ıöyleain! ı "d" · · d---''- f • b Beyoğlu Malmüdürlü""nde Dedı." etmiyerek yan'' ıro ııımız ..........,. ,fphol muharebeleri dudu kıımmda kesa etin mı eten ı;u Gümrük cıe inhisarlar mülettifi 

"Bu teklifler, ıalah değil, ifoattD'. b b l bu h tahkikat devam etmektedir. Tah- lb h 
Mecliae ölüm aeulzlifi lıiJDm ol- Biz o hatanın lekeaini Yatanı muba- ŞANGHA Y, 2 A. A. - Jehol az olduğunu, u iti ar a mu • kikat iki ayn mesele üzerinde ~ ra İm Bey vekalet emrine alın-

ınuitu. ilk aözü eaki aadrazam. Mil· faza yolunda kanonızla ıilmeli,.U. şehrinin akibeti, mevzuu bahistir. telif şeraiti bilfiil bildiğimizden reyan ediyor. mıfttr. 
tercim Rüştü p.,._ aldı: Evet. teklifler, aırf müdahale ,... mül· l kuvvetlerin yalnız nüfuı adedine M b' l k l "f 

- Hayat, ruh ;ı8 kaimdir. Dev· kü ihattır. Bir adi delili de Çerkesle- Şimali tarkiden ve tarktan ge mif göre değil masahanın da büyük- Eskiden memur olan bir ~sm e US U tan &ti a 
!etin rubu iatildaldir. Bu teklifler rin Anadoluya naklidir. Onlar ttuın. olan iki Japon kuvveti mareşal . tavassutu ile yapılan vergi kaçak- ANKARA 2 (T-ı L nla) 
devletmı. . . -.L • 1 ed k b' Chano Hsue L'-n-'m taze ku~et Iu""gu" .. nün hesap edilmesi iran ettı- h ahkikat b" . bu , cıero -ızın n&llUDU ıza e ere ı- tide muzır :~ Anadoludaki luriıti- .. ıv. 15 • • -r çı gına" ait t . ıtmıt f'e z· B L - ·-
.;cansız bir kalıba döndürür. Jıtik- yanlara da ;;;;zır defi! midir?. leri tarafından müdafaa edilmek. ğini, bundan bqka ıaahillerin U• Kuaatl z~R<UI cunumi müdürli 
lali kalmıyan bir devlet ;,.ın beka il . h • eki Ç zunluğunu da bu hesaba katmak suretle ıuç itlediği meydana çıka- ema aım Bey Konya meb'as-

' 
1 -.. "H.Uılı, ecneb enıı ma sa kendı te olan Lingyuan geçidind · in rılan --Lıs -·hkemeye verilmia. l • d • fiL • • I il arzo unsa bile namuuuz y&J&ıDak garazlarını terviç için bu kabilden .,. ku zaruri oldufunu IÖylemittir. · ,.... ~ T- agun an ıs ra efm1ftır. st' ana-

caiz deiildir. Bunun reddile hukuku· lan tekliflerinin reddi ulunmda he- netine kartı taarruza seçme. R __ L tir. me Mecluin cumartai i.nilıaJıncla 
muzu muhafaza yolull<fa her feda- pimiz müttehiden Tiicudumaını ifı. ie hazır bulunm•ktadır. Tevfik üttü Bey, .aoiller mut• Vergi alakadar müesseseler· oluuıacakhr. 
ürlığı röze aldırmalı:, bamiyyet ve ebneliyiz. Binaenaleyh bu teklifleri Cenubi lf&l"kiden gelen ve he. laka hudut olmasa bile kaçakçı· den de cezasile birlikte tarholun· 
namua borcudur. Bwwa için reyimiıı kat'iyyen reddederi:ı:. Bu harbe diıa defi keza Lincnrnan olan ve 20 lıkla mücadele için fazla kuvvete tur Kaymakamlar arasında 
kat'iyyen reddi tarafındadır. h ,__ . -eJ- "h • __ .ı Dem" • mut • 

Dedi. ve mez ep ... vgıuı nammı "'""'Y.,... bin kitiden mürekkep bulunan Ü- 1 tiyaç varuır. ıftır. Bir makarna fabrikasına ait o- ANKARA, Z (Telttlonla) -
rek hıfzı vatan muharebeai demeli il L_ 1 Od 

Mütercim Rüıtü Pqanm aözleri, •ye cümlemiz biribirimize tanlmalı- çüncü bir Japon. ku~ti ·eri na- Fransa murahhau, cevabında lup ta tetkik için Malmüdür üğü· emif kaymaluıımlcğuıa Turgutlu 
ortalıktaki buzu kırmıı olda. Sabık yıız!" (2). rekatı eınumda kendisine kartı Tevfik Rüttü Beye hak vererek, ne getirilen defterin dairede iken kaymakamı HQfim Şeri/, Çernılt• 
seraaker Rıza Pata. Miitür Namık, Umumi meclialerde aükünet adet i- cönderilen 20 bin Çinlinin muka- projenin bütün bu imkanları mah- değittirilmeıi noktasından yapıl· kaymakamlığına Matti lıaymaka. 
Paşa gibi eski aakerler, Riiftü Pft§&- '-- bu tku h k t k 1 "l k·-·' f k"ld dil" · kl"f makta olan tahkı"katın da han"ct H • Zil H •L L- L-ra peyrev oldular. Sürayıı deYlet a- a~•., nu eı- eı e çırpara a • vemeti e ... .,...qmıftır. uz tutan te ı e ta ım te ı mı ayn, eye cuı,. ,...yma,... 
zumdan Rifat p"f& zade Rauf Bey kıtladı. .. Chihfeng mıntakasmdaki mu. etmit ve kabul edilmittir. k11mı bitmittir. Bu değİftİrme hi.- mı Muatala, 8odrıım kaymakam-
~aleyana ıeldi: _______ (Devamı nr) harebeler hakkında biribirini bo. disesinin ..aki olduğu anlqılmlf- lığına Pire kaymakamı Kamil, Pa 

- Sırtımıza abayı riymeli, petrol (2) Bu nutku m•ha:Jarda ırörül- zan bir takım haberler gelmekte- Finlandiya'da yangın tır. laya Bodrum kaymakamı Sait, Sul 
lii:nbıuı Y"rİne kırmızı dipli Vama dü"ü ıribi a-en ko·-'ult. Enli-ci-n d" J 1 • ku ti · Şimdi bu memurlar hakkında t • T tel" &.....--L __ _ mumunu yalı:malı, mamelkemizi fe- " r· "" ,. ,_ ır. apon ar, ıüvan vve erı- HELSINGFORS, 2 A.A. - Şi• anıyeye argu ı -r,.........,.. 
da ebneli, bu teklifleri kabul et- Elendivi bu :yolda sö;yl .. me!e •eıık... nin Chihfeng geçidine girmit ol. mali Finlandiyanm ticari mübade tahkikat yapılmaktadır. Bir iki Hilhi, Serkeşe Ankara rnaiyet me 
memeli. den •ebepler, acaba yalnıs Pnün rl· duklarmı bı"Idı"rmekte, Çinliler i. memura itten el çektirileceği talı- mımı lmıaü Hakkı, Olabarlava 

caline h0f11örünmek mülcihazaoı mı· le merkezi olan Rovanieni' de bü. • d"l I d" ..., 
Diye haykırdı. Abidin Bey, beye- dır? Bir iter• muharebede malıcıol- ıe bunu kat't surette tekzip etınek yük bir yangın çılmıqtır. Yangın mın e 1 me de ır. l•tanbal maiyet memura Taced-

can uyandırdı: mavı muhalıar. addedq, Papaa El_. tedir. bir oteli ve iki ticaret müessesesi- bkan dosyalan din, Simala Kocaeli Niila Miltlü-
- Vaktile bu memleketleri fethe· dinin bu malıar1•beyİ iyi 1rörmedi_iini • tab • .. A. • B l • _ _J,. __ •.1---'" 

den ecdadımızm ... bit nablan bu~•" Bu geçitte fimdi muntazam Çi nı rıp etmittir. Rüzgar pek tid- lakin itleri hazirana kadar nı uıu ey er faytn .................. ır 
•- -..- gösterir. Bir mil'etin tl1111let oarlılı d b k" • b d ti " Jd • d h · U L k ıu mecliste hazırdırlar. Sözlerim.izi mahııolma-<cttı sükUrıetle mahalınııe et or usuna mensup 30 in lfl u- e ı o ugun an şe rın yarısının bitirilerek idare ilga edileceği cİ· rra Me tupçulafana Ja "--

işitiyorlar. Onların bu topraklara dök- mek o millete bağlı bir in•an için lıınm•ktadır. harap ohnuı tehlikesi vardır. Yan betle teffiz dosyalarının da Tapu famonu Mektupçaıa SeyletlJ.in 8. 
tükleri mukaddea kanlar hürmetine mümlrün dei(ilaır. Snnra huutİyan· Çinliler buraya yaprlacak taar· gnu komünistlerin çıkarmıt olma. idaresine g6nderilmesine bılflan- ler tayin eJilm;,LerJ.ir. 
hukukumuzu muhafaza etmeliyi&! lan m••halaza için üt.matl .... Utiane• l ka lama" h b" t.cı larmdan fU00 phe edilmektedir. B d --L"b" L K h L---Sözıe..:..: ·"•ledı." ruz an rfı ga azır ır ruu· mıttır. un an sonra, .anı ı etau- ema .... ,... .... kamı Teolilı Bey 

·~ -, ,.., kalk••· Cerkeder oesilesile AnaJo- d bul dukl b"ld" 1 K ) • d Mitat Pata. mecliain ınüalilman ludaki hiri.tivanları - yani Ermeni- e un arını l ıriyor ar. a~ırı an mılyar er li olduğu anl-.ılan emlak için de Vekalet emrin• alınmlflır. 
olnuy;i'z ~:-:i!~n?dü: len - hatırlat••, bu Patrikhane wla- iki ~ehre daha girdiler KANS CITY, 2 A.A. - 13 tu- muhabere Muhtelit Mübadele ko- Mü•erref H. davası 

- m>n•n kan~ık nivetler•e söz ~nvled'ifi- bat tarihinde evinden kaçınlmıf misyonu ile tapu idaresi arasında Y 
Diye aordu. Ermeni katolik kili· ~;;0hesini uyandınr. l11natiel'in bin TOKIO, 2 A.A. - Suichun'den cereyan edecektir. tz••JR, 2 (Mı"llı"_.t) - Mü· 

· 1 d E fi · h b l J olan milyarder Chanrles Boett- lfl' ,-aeaı papas arın an n ıyec:ıyan Efen· bir ua.•ıt"" tırnnrıda, içimisc kanoa• gelen a er ere göre apon piftAr ferref ff. mın müdalatUtna MaJı.. 
di, ayaia kalkb. En:nenilere mah· rak harbi körühfem,.fı ü:rere bi)vle k ta tı 1 2 Mart · .. b cher, 60,000 dolar fidyeinecat mu- Bi b ğ ld 
•us bir tafTafunışlulda. fU nutku ııöy. ı ·n.<ıtlaarm da 01m,.dıi(ma lıarımak 1 a • gecesı gunet a· kabilinde serbest bıraktlmıtbr- r yavru O U U mut Esat Bey bugün decıam etti. 
ledi: tarken bu Lingyuan'ı zaptetmit- IZMIR, 2 (Milliyet) - Kiraz. na· iki fahidini iladelerindekı" teza.,ı 

için ıaldU olmak lcizmurelir. 1 d" Boettcher bırakıldıktan sonra L a - Beşyüz seneden beri ibl ve • 1111 - er ır. hi;yellinde Çavuı ım:ı 2 yarında Ne- işaret etti. Heyecanlı az.an izahat 
ecdadımızın kemikleri müttereken [ _ne ."eCeSI• Japonfarın Jehol'dakl ileri hemen hemen bütün polis kuvve- riman dereye dü,erek boğulmuftur. cıerdi. Müddeiwnwnile münaka-
bir vatanda yabyor. Onlardan bize ~ ,_, ti, haydutları ele geçirmek için 
tevarüs eden toprağm muhafaza11 h11r~ketl harekete geçmi.tir. Gemlikte Hi1aliahmer şal.ar oldu. Müddeiumumi fahitl .. 
birfoci vazifemizdir. Ölüm tabiidir. lzmir li•esinde yetişenler cemi TOKIO, 2 A.A. _ Ling • Yu- rin tazyik gördüğünU reddetti. 
T "hl ·· 1 • k" b d yeti tarafından "Ege Gecesi" dün ftal k ralının GEMLiK (Milliyet) - Hilaliah· an er goı erıyor ı un an evvel an'dan gelen bir telgrafta bı"ldiril· yan l b · · Mahmut Esat Bey bana cevan-
pek ç<'k ve büyük devletler gelip gece Park oteli salonlannda tes'· l l mer fu eamm çok iatifadeli bir top· lad B"lhas dd . r 
mahvolmuşlardır. Cenabı Hak eter İt edildi. diğine göre, Japon kuvvetleri Su· Mısırda ziyaret er lanma11 oldu. Bütçe (60) lira indi· ı. t sa mü eıamıımi Y8-
devletimizin hayatını tu zamana ka- Eğlencede z;eybek elbiseli genç taoling'i itıal etmitlerdir. LUKSOR, 2 A. A. _ ftalyan rildi. (650) liralık bir bütçe yapıl· minli iladelerin doğruluğuna iıa-
dar tayin ve takdir etmi• j.., ona ne ler ve milli elbiseli hanımlar da- kral ve kraliçesi, Thebes harabe-· dı. (Armutlu) nun iltihakile Gemlik ret ettiği zaman Mahmut Esat 
denir? Li.kin namuaauzlukla mab - tlil • L- d • l I M. Daladier'nin Hilaliahmer tubeainin geliri artaca- Bey lfıyık Türk mahkemelerind• 
volmakla namuslu mah•ohnanın a- ve erı "'"' ıyor ve agır ıyor ar !erindeki ziyaret ve tetkiklerine ğı hakkındaki haber toplananları • ba ola 
ra,.nda pek büyilk fa•'< vu..ı~ ...... , _ dı. bir nutku devam ederek, dün sabah "Kra.- sevindirdi. Merkeze gönderilecek bia- dini hiuıyatın hl1!elıı~ his • 
laka kurtun yiyerek ölecek iaek, ar- Bir çok z;evatın ze.vbek kıyale- liçeler" vadisini gezmitlerdir. se aynldıktan ıonra Gemlik ıube· mıyacağını, ''?1 ıdt elrıdn'L nl ~,.., fe-
kadan gelecek kur•unu ao·· ı.u··aten tı"nde oldukları g"·üla""yordu. PARIS 2 AA A "kan · · (25 . 1 k b" -• b ref üzerine ı a e e .,, erıni ha-• • • '" • • • - mert • B d" d ki 1 h mızın O) lıra ı ır maarnı üt. 
yemek .-ruru feda etm-liyiz. O Liıbüt 8 . isminde bir genç z;ey· İngiliz matbuatı tarafından M. u va ı e eı eser er akkm- . 1 1 tırlatmııtır. Mahkeme üadelerin-
halde hiç olmazaa ialilm ahvalini bek manzumesini okuduktan son- Waleter Edge terefine verilen bir da tetkikatta bulunan bir İtalyan ~~ı ~~nh:h~::d;;,ü~~n Ardül::: de te:uıt görülen fahitlerin tekrar 
bildiren tarihler nazannda büyiik heyeti, ilnıi ve tarihi ar••brmalar celbine karh• oerdı." 
teref kazanmq olunız.. ramilli zeybekve sair oyanlar oy- ziyafette nutuk söylemi, olan M. yapmaktadır. -.. mit Bey Gemlik müdürü iken (290) -

"Biz, zaten yekvücut idink. Bunu nandı. Daladier, silahlann bırakılması, liralık bir iatifade temin ebnitti. Bir sahtekArlık 
ınnlrii icraya getirmek üzere bir Davetlilere lzmir mahsulü he- ve iktısadi buhran gibi büyük me· M. Daladier, Heyeti idareye fU zevat aeçilmi~· 
Kanunu Eııaai ilin ve birinci defa İl· diyeler verildi. tlzerlerintle yafa· selelerin ancak İngiltere, Ameri· L d tir: IZMIR, 2 (Milliyet) iz.mir ml1ze 
tibadm mukaddimeü olmak üzere mak ve yapatmak irin lzmı"r ı"ncı"r OD raya gidecek Maarif memuru Hüseyin B., mli.. lııStibi Teıılik El. nin müunln ,,... 
bizi bu meclise davetle dahi ittiha· üml ~ ka gibi büyük demokrat milletler p ARiS tantik Emin B., muallim Ratit B., mi mühürünü polu merkezi mühüril 
dımız temin ve iapat elundıı. Bundan oe üz.. erini yiyiniz" yazdı idi. arasında ak:tedilecek bir itilif ile • 2 A.A. - M. Daladi· muallim Nedim B., avukat Halil B:, diye ltullanarak ... htekarlılt :yaptıfı 
dolayı zab aaffeti pad~iye ve u· Eğlenti sabaha kadar deuam halledilebileceği kanaatini izhar er, bu ay içinde lngiltere'ye kısa doktor Sacit B., aandık emini Halil taal>it edilmiftir. K&NlUi -:ydanıhı 
mum heyeti vükelaya tetekkür ede- etti. etmittir. bir seyahat yapmak niyetindedir. Efendi. dit uata11 Sait Ef. ;yolrtur. 

• ( Haftalık Se A 
ıya.sı icmal ) 

24 tubatta Cenevrede bulunan· 
lar tarihi bir hadiseye ~it olmut
lardır: o giiu Cemiyet Umumi he· 
yeti Mançurya ihtilafı hakkında 
nihai kararım vermittir. Cenevre 
gazeteleri bu tarihi celseyi .c>yle 
anlabyorlar: 

Umumi heyet reiıi Hymans 
celseyi açtıktan sonra "19" !ar k0: 
mitesi namına raporm kabulünü 
talep etmiş ve komite azalarından 
hiç birinin söz söyiememeğe ka
rar verdiklerini bildirmif. Bundan 
sonra Çin murahhasr,Dr, Yen, irat 
ettiği kısa bir nutukla Japonya gi
bi cemiyetin en kuvvetli azasına 
karsı vaziyet almakta tereddüt 
gösterilmemesinden dolayı mem
nuniye tin i beyan etmit ve Çin na
mına kayıtsız tarlııız komisyonun 
tav•iyelerini kabul etmeğe hazrr ı 
oldı:ğunu bildirmi,. Sonra da Ja-

ponya murahhası Matsuoka daha 
uzunca bir nutukla Japonyanm 
"19" lar komitesi raporunu neden 
kabul edemiyeceğini izah ebnif. 

Japon murahhası bu sebepleri izah 
ederken bir buçuk seneden beri 
söylenen sözlere yeni bir teY ili.
ve etmemittir. Hulasası fUdur: 19 
lar komisyonu ve Milletler Cemi
yeti Uzak Şarktaki vaziyeti iyi an
lamıyor. Çinde bütün memlekete 
hakim bir devlet kuvveti yoktur. 
Nankin Hükumeti, Çinin 18 vila
yetinden ancak 4 vilayetine hakim 
dir. Japonya Uzak Şarkta bir sulh 
ve müsalenıet unsurudur. Millet
ler Cemiyeti de sulh ve müaalemet 
için çalı,ıyor. O halde gayeleri 
birdir. Fakat bu hırarla Milletler 
Cemiyeti Japonyanın vazifesine 
mani olmak istiyor. Matsuoka U
zak Şarkta sulh ve müsalemet na-

mına raporun kabul edilmemesini 
istedi. 

Bundan sonra Venezuelli. mu· 
rahhası Zameta, Kanada murah
ha11 Dr. Ridell ve Litvanya mu· 
rahhaaı Zauniua birer kısa nutuk 
söylediler ve bunun neticesinde de 
araya müracaat edildi. Müı· 
tenkif kalan Siyam' dan ve tabii 
rapor aleyhine rey veren Japon 
murabbasından maada diğer mu· 
rahhaslar raporun aynen kabulü 
lehine rey vermiflerdir. Milletler 
Cemiyeti nizamnamesine göre ge
çen cuma günkü karar ittifakı ara 
ile verilmi• telakki ediliyor. Çün· 
kü Japonya, ihtilafla alaka· 
dar devletlerden biri olduğundan 
bu devletin reyi sayılmaz. Siyam 
da müstenkif kalmakla içtimaa it
tirak etmemit addedilir. Binaen· 
aleyh karar 42 rey ile ve ittifakla 
verilmiş demektir. içtimada hazır 
buhınmıyan devlet murahhasları , 
Habeş i ~tan. Irak, Liberya Cümhu· 
riyeti ve on Cenubi Amerik• dev-

* •• 
Japon murahhasının içtima A-

lonundan ve sonra da Cenevreden 
ayrılması, Japonyanın Milletler 
Cemiyeti azalığından istifa etme
si demek değildir. Ancak bugün
kü terait altında Japonyanm Mil
letler Cemiyeti azalığır&:la kalıp 
kalmaması, akademik noktai na• 
zardan ehemmiyetli olabilir. Ja
ponyanın cemiyetten çekilmesi iki 
sene ıijren merasime tabidir. Arı
cak filen Japonya Milletler Cemi
yeti azası değil demektir. Çünkü 
ittifakı ıira ile misaka muhalif ha
rekette bulunduğuna karar veril
miştir. Hemen söyliyelim ki tim· 
diye kadar cihan tarihinde bütün 
dünya devletlerinin bir mesele 
hakkında ittifak ettikleri görül
memiştir. Bu, ilk defa <>!arak vu
ku bulmaktadır. 

Ancak bu ittifaka ve cihan ef. 
karı umumiyesinin Japonyaya a. 
leyhtar olmASına rağmen, Japon. 
ya üzerine müessir ~ir tazl'.'ik ya. 
pılabileceği tüphelidır .. Mılletler 
Cemiyeti kararını vermış bulunu. 
yor. Fakat bu kararı~ ~rkaımda. 
ki müeyyidelerin tatbıkıne geçil
mesi mümkün görülmüyor. Çünkü 
misakın 16 ncı maddesinde sayı
lan bu müeyyidelerin tatbikine 
geçmek, Japonya ile Milletler Ce
miyetine mensup devletler arasın. 
da bir harbi göze almak demektir. 
Bu haide Japonya bu devletlerden 
en ziyade gözüne kestirdiğine hü. 
cum edeceğinden Milletler Cemi
yeti Çinden maada bir veya bir 
kaç devleti daha Japonyanın elin
den kurtarmak gibi bir vazife kar
.ısında kalacaktır. Hiç bir devlet 
Japonya ile harbi göze alamıyor. 

Şimdilik Japonyaya karşı ted
bir olmak üzere bu memlekete si
lah satdmASmm memnuiyet altına 
alınması düaüniilmektedir. Ancak 

buna bile karar yerilemiyor. Ve 
esasen verilse de Japonya gibi Çi• 
ne de ıilıih aablmıyacağmdan bu 
tedbir, Çinden ziyade Japonyay• 
yardım edecektir. 

Diğer taraftan Japonya Çinin 
yeni bir eyaletini daha İfgal et
mek üzere askeri harekata bqla· 
mıf bulunuyor. Jehol eyaletinde 
bir haftadanberi harp devam edi· 
yor. Ve Japonlar muvaffak olu
yorlar. Jehol eyaleti Japonlarm e
line geçtikten sonra Şimali Çin de 
ellerine dütebilir. Milletler Cemi· 
yeti tatbik edilemiyecek kararlar 
alırken, Japonya da Çinin parçaı
lanmASma doğru adımlar atmak· 
tadır. 

• • • 
Gelecek pazar günü Almany• 

tarihi günlerinden birini daha ya· 
'ıyacak. 5 marta tesadüf eden bu 
günde Alman Millet Meclisi ve 
Prusya diyeti için intihabat yapı· 
lacaktır. 5 mart intihabatı yalnlll 
Alnıanya için değil, bütün Avru' 
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lnhisarlardaki Heyet Faaliyete Geçiyor .. 
Ekonomi 

• 1 

Belediyede 

Şehir meclisi 1 

Mahkemelerde 

Limon davası 
ihraç sistemimiz· 

İktısat vekaleti takip edilecek 
yolu bir programla çizecek 

Aldığımız maliımata nazaran, 
İkbsat veki.leti bundan sonraki 
ihraç sistemimiz için takip edile
cek yolu çizen bir program Jıa.. 
:ıırlamaktadır. 

Bu aene ibracabmızm artması 
l\f hepleri göz önünde tutularak, 
" \ınmaaı lazım gelen tedbirler 
lukkında ba:ıı kararlara vanlmıt
t .r. Aldığımız maliimata naza
ran, tezyidi lizım gelen ihracat 
C!jyası ayrılarak tesbit edilmit
fo·. Bu ihraç maddelerimize bazı 
ınühim ve muayyen müaaadeler 
gösterilecektir. Bu müsaadeler 
'devlet aelirlerinden fedakirhtı is 
tilzam ebe dahi yapılacaktır. 

Bunun için elde mevcut stok
lar Ticaret müdürlükleri vuıtasi
le tetkik edilmit Ye mikdarlannm 
tikayeti !Dlı'cip derecede olmadık
ları görülmüftür. 

Diğer taraftan gerek ithalat 
•e gerek ihracabn selameti için 
memleketi döviz sıkmbımda bı
rakmıyacak tedbirler almmıftır. 

Yeni afyon kanunu 
Aldığımız malGmata nazaran, 

yeni afyon kanununun esas tekli 
tesbit edilmittir. 

Yeni kanunun en mütebariz 
hususiyeti yalnız ihracat inhisarı 
değil mukabil uyuftunıc:u madde
ler ithalatmm da devlet inhisarı 
albna almmaamı istihdaf etmesi
dir. 

Yeni afyon kanunu tam bir 
Clevlet inhisarı esası kurmaktadır. 
Merkez gene lstanbulda buluna
cak ve ayrıca alb afyon iıtihaal 
merkezinde tubeler bulımacak
br. Bu ,ubeler mıntaka.ı dahilin
de tali fUbeler bulunacaktır. 

Yeni ~ayıba tekemmül ebnlf 
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pa için ehemmiyetlid~. Çünkü 
Hitler ile müttefik mılli fırkanın 
ınecliste ekseriyeti kazanıp ka
zanmıyacakları o ~ belli ol~~
tır. Ve Hitlerin takip edeceğı ıı
Yasetin istikametini de bu intiha
babn neticesi tayin edecektir. 

Hitler, intihabatı kazanmak 
i~in komünistleri ezmelidir. Bu
nun içindir ki iktidara geçtiği 
gündenberi, komünistlere kartı 
ttıüthit bir tazyik siyaseti takip et
llıektedir. Komünist gazeteleri 
kapandı. Komünist fırkasının 
merkezi ifgal edildi. Komüniatle
rin içtima hakları tanınmadı. 

Uç gün evvel vukubulan mü-
1\eyyiç bir hadise de bu tazyik si
~asetini •iddetlendirmeğe vesile 
olınu,tur. Alman Millet Meclisi 
binası komünistler tarafından ya
kı1ını,br. Bunda resmi komünist 

rka 

olduğundan Meclise takdim edi
lecektir. 

Blr kooperatif ban· 
kan IAzım 

Kooperatif hareketleri her ta
rafta gittikçe fazlala,makta ve 
inkif8.f bulmaktadır. 

Liman firketi istihlak koope
ratifini Belediye memurin koope
ratifi takip etti. Bazı esnaf ta ara
larında kooperatifler yapmakta. 
dırlar. Hatti Balatta bir mahalle
nin sakinleri de aralarında bir 
istihlak kooperatifi yapmıflar
dır. 

Bu kooperatifler inkif8.f ettik
çe kredi ihtiyacı da geniflemek
tedir. Kooperatiflerin mali ihti
yaçlarını tatmin edecek bir mü
eueseye tiddetle ihtiyaç görül
mektedir. Bunun için bir koope
ratif bankası vücude getirilmesi 
fikri ortaya atılmıftır. Bu fikir 
sür'atle revaç bulmut ve Liman 
kooperatifile Belediye kooperati
fi kadar diğer Anadoludaki koo
peratifler de müzaheret etmiper
dir. 

Aldıtmmı maliimata nazaran, 
bu yakmlarda Liman ve Beledi
ye kooperatiflerinin i,tirakile bir 
içtima yapılacak ve yeni koope
ratif bankasının esalan görü,üle
cektir. Bu bankaya diğer koope
ratifler de lttirak edebilecekler
dir. 

Ticaret borsasında 
hüviyet varakası 
Ticaret Ye zahire borııası ida

re heyeti 15 marttan itibaren bor
sa salonuna gireceklere hüviyet 
varakası verecektir. 

Sünger ihracatımız 
Ticaret odasının sünger ihra

catımızı arttırmak için dahili sa
bcılarla hariçteki &lıcılar arasın
da yapbğı tavuautlar müfit neti
ce vermittir. 

Bir çok yerlerden bilhassa ln
.giltereden sünger alıcıları yeni 
müracaatta bulunmaktadırlar. 

Oda kongresi 
Ticaret odası kongresi pazar 

aUnü ikinci içtimamı yapacak 
Ye sanayi raporlarından birinin 
müzakeresine ba,layacaktır. Tica 
ret odası kongresinin iki hafta 
devamı kaydı vardır. Halbuki bu 
sene kongreye verilen dört ra
pordan birinci haftada ancak bir 
rapor müzakere edilebilmittir. 
Kongreye verilen raporların ma
hiyet ve ehemmiyeti göz önünde 
tuh tuluna bu seneki kongrenin iki 

aftada bitmiyeceği belki bir ay 
kadar devam edeceği anlatılmak
tadır. 

Nereye gittiler? 
Şehrimizde deposu Mahmut

patada ~ul~n bir kuma, tica
rethanesı tatılı tediyat ederek ka
panmıtbr. Bu ticarethanenin 
sahipleri de meydanda yoktur. 

Vapurculuk layiha•• 
yeni vapurculuk kanunu layi

hası yapur sahiplerini yakından 
metgul etmektedir. Vapurcular 
layihanın meclia encümenlerin· 
de miizakeresi esnasında bazı te
menniyatta bulunmak ve malu
mat vermek arzusundadırlar. 

Vapurcular bu husustaki nok-

dığı henüz kat'! surette malum 
değildir. Ancak Hitler ve sağ ce
nah fırkaları intihabat arifesinde 
vukubulan bu hadiseden istifade 
etmeyi ihmal etmediler. Resmen 
örfi ide.re ilan etmemekle bera
~r, Alınanyanın her tarafında iç
tıınalar menedildi. Sol cenah fır
k!'lnra mensup gazeteler tatil edil
dı. Muhaberata aanaör konuldu. 
Cümhur Reisi memleketin ve dev
letin müdafaası namına bir emir
name ne,rederek hükfunetin sala
hiyetini arttırdı. Şimdi örfi idare
ye benziyen bu •erait altında ge
lecek pazar günü intihabat yapı
lacaktır. Bu ehemmiyetli intiha
batın neticesini bütün dünya ala
ka ile beklemektedir. 

:(. :(. :(. 

ilk zamanlarda ehemmiyetsiz 
gibi görünen bir silah kaçakçılığı . . 

Duhuliye resmi etra· 
fında münakaşalar 
lstanbul umumi meclisi dün bi

rinci reis vekili Saadettin Ferit 
Beyin riyasetinde saat 14,5 da top 
landı. 

Dahili mamulat ve masnuata 
verilmekte olan primin tenzil e· 
dildiğine dair mazbata okundu. 
Nazmi Nuri B. dedi ki: 

- Bu karar geçen sene veril
di. Tatbik senesinin birincisini ya 
tarken yeniden esasta tebeddülat 
yapmak doğru değildir. Sonra tat 
bikatta birçok mütlriilata maruz 
kalınacaktır. 

Bunun üzerine makam bu hu
susta izahat verdi. Böyle bir endi
,enin varit olmadığını .öyledi. 
Mazbata kabul edildi. 

Mezarlıklar, çartmm tamiri 
ve suların tevhidi hakkmda vali 
ve Belediye reisi Muhittin B. iza· 
hat verecekti. Muhittin B. meclis
ten bu izahahn gelecek celseye 
bırakılması için müsaade istedi. 
Kabul edildi. 

Hastabakıcılann hemtire sını· 
fma alınarak memur addedilmele
ri ve ücretlerinin maata tahvil e
dilmesi hakkındaki mazbata ka· 
bul edildi. Bundan sonra 1931 
kat'! hesap raporunun müzakere
sine devam edildi. 

Meclis pazartesi günü içtima 
etmek üzere celse tatil edildi. 

Ziya B. geldi 
Belediye fen heyeti müdürü 

Ziya B. dün Ankaradan ,ehrimi
ze dönmüftür. 

Belediye lokantası 
Belediye kooperatif lokantası 

faaliyete geçeli 19 gün olmuttur· 
Bu müddet zarfında lokantada 
4,974 kiti yemek yemittir. Vasati 
bir günde lokantada 300 kiti ye
mek yemektedir. Bunun 120 si ta
lebedir. Lokantanın üst kat salo
nunun da lokanta olarak açılma
sı tekarrur etmittir. 

Kooperatif· azaaı bulunanların 
evlerine de yemek aönderilmesi 
dütünülmektedir. Evlere yemek 
tevzii için aefertaslan kuilanılmı· 
yacak, Avrupa 9ehirlerinde oldu
ğu gibi hususi surette yapılan oto
mobillerle tafınacaktır. 

Bar•aya inen tayyare 
Ankara - lıtanbul bava hatbna 

taliaiı edilmit olan tayyarelerden 
biri dün sabah Ankara'dan tehrimi
ze ıelmiştir. Bu tayyare yolda Bile
cik üzerinde pddetli bir ıiııe tutul
mUf ve yolunu gaprarak Buraada 
karaya inmiıtir. Tayyare Bnrıa'dan 
hareketle öğle üzeri Y eıilköye v&-
111 olmuştur. Buğün hava müsait ol
duğu takdirde bir tayyare Yeıilköy
den Ankaraya gidecek ve akıam üze
ri Yeıilköye avdet edecektir. Tayya
reler ıimdilik yalnız posta naklet
mektedir. 

tai nazarlarını teıbit etmektedir
ler. Diğer taraftan tilepçiler yeni 
tetekküle dahil olmak arzusunu 
izhar etmektedir. Bazı tilepçiler 
de bu hususta tetebbüsata bile gi
ritmitlerdir. 

Hububat satııları 
Şimdiye kadar silolarda veya 

vagonda üst üste yapılan hububat 
veya buğday satıtlarmda ayrı 
evsaf ve fiat zikredilmiyordu. Ti
caret borsası idare heyeti bun
dan ıonra bu gibi sabtlarda be
yannamelerde ayn evıaf ve fiat 
gösterilmesini karar albna almıt· 
tır. 

aında birinci derecede ehemmi
yetli bir ihtilaf halini aldı. Mesele 
tudur: geçen ay Avusturyada Hir
tenberg kasabasında eski Avus
turya mamulabndan bazı silahla
nn bir fabrikada tamir edildiği 
ketfedildi. St. Germain muahe· 
deıile A vusturyaya silah ithali 
menedildiğinden derhal Küçük i
tilaf devletleri protesto ettiler. 
Yapılan tahkikat neticesinde si
lihlann balyadan Avusturyaya 
geçirildiği ve Avuaturyada tamir 
edildikten sonr-. Macaristana gön
derileceği anlatıldı. 

Küçük itilaf devletleri mesele
den Milletler Cemiyetini haberdar 
etmek üzere iken lngiltere ve F ran 
sa müdahale ettiler. Ve Avustur
yaya tiddetli bir nota gönderdi
ler. Notanın lisanı Avusturyada 
olduğu kadar da Almanyada ve 

ikinci muhakemede de 
aynı karar verildi 

Sekizinci ihtisas mahkemesince be
raet karan ile neticdenen limon kaçak 
çılığı duaaı Temyiz mahkemeıi tarafın 
dan nakzedilmit ve davanın rüyetine 
dokuzuncu ihtisas mahkemeoinde d&
vam olınuftıır. 

Dün bu dava ..ticelenmit, maznun 
Diyuı.ndi efendinin cürmü sabit olma
dıiınclan ben.etine karar ırerilıniıtir. Sa 
lonu dolduran aamiin karan alkıtlamıt
lardır. 

Kararda ısrar 
Mülb•ket köylerinden birinde Dur

mut isminde bir f8h11 öldürdüğünden 
dolayi ıs sene ağır hapse mahkiıın olan 
Sadettin oğlu Mehmet hakkındaki bü
küm temyiz mahkemesince nakzedil
miıtir. 

Cereyan eden muhakeme neticesinde 
mahkeme eski bülı:miiııde 11rar etmit ye 
Mehmet ıene ıs sene ağır hapoe mah
kum edilmiıtir. 

Kara Ali 
Gelııraıle ve civannda muhtelif cina

yetlerin faili olmaktan ye halka debtet 
salmaktan aüçlu Kara Ali ile hemtire 
zadeai Halil ve Kara Ahmet Ye Koca 
Hüıeynin muhakemelerine dün deTun 
edilmi tir. 

Matı'ı.emede Gebzeden celbedilen bir 
f&hit clinlen.ilmit, bu pbit Koca Hü
seynin dayak yediiini ıönnediiini, fa
kat ayaklarının üzerine basamadığını 
ıördüğünü söylemiıtir. Muhakeme id
dia ve müdafaa için ba!ka ıüne bırakıl
ınııtır. 

lki sene daha! 
Komünistlik tahrikib yapm•lctan ye

di buçuk sene hapse mabkiim olmuı bu
lunan Mahmut Celilettin ef. nin bir 
bafka komünistlik tabrikiti !apmak cür 
münden ağırceza mabkemeaınde muha
"-i yapılmq, neticede cürmü sabit 
olmut. 4 sene hapsine karar v..nhniıtir. 

Fakat Mahmut Celil ettin efendi ev
velden 7 buçuk oene hapse mabküm 
olduiu için, bu cezanın yan11 indirilınit, 
kalan iki senesi ilk mahkümiyeti olan 7 
buçuk seneye ilave edilerek cezası do
kuz buçuk seneye ibliğ olunmuıtur. 

Vagon - Lita hadiaeai 
tahkikah 

V qom-Lita fİrketİnin taflanmaama 
ait tahkikata devam edilmektedir. Adli 
tahkikatı idare eden müddei umumi 

· 1'1-VUJerinden Sabri Beydir. Dün de 
Comerçi•'• bankan memurlarından ba
zılan ile Vqoıu-Lits .ınemurlannchuı 
lıir kııımı "" bazı talebeelr iatiçvap ediJ.. 
.,iftir. 

Darülfünun hukuk falriilteai niai 
Tabir Bey gönderilen iıtizahnameye 
cevap vermit ,,. malUınatıru tabrireG 
bildirmiıtir. Cümburiyet muharrirlerin.
den lbsatı Arif Bey de müddeiumumi
liğe celp ve isticvap olmamıttır. Vakit 
gazetesi henüz vaki olan istizaha cevap 
vennemittir. Tahkikatının yarın ikmal e 
dilmesi muhtemeldir. 

Şirket müfettiılerinden M. T ouche
fe\I de idari tahkikat ile metsuldur. 

Beyoğlu acentesinde memurlar son za 
manlarcla, hadiseye sebebiyet veraı M . 
Jannone'nin tazyiki üzerine, &an.ızca 
konuımakta idiler. Bu hadise ül'A!l'İne 
memurlar aralarında bilbaua türkçe kp
nuımağa batlamı~lardn". 

V agon-Lita tir ketinin diier ecnebi 
memleketlerinde bu unan ecente nriidür 
!eri hep o memleketin yerli halkından 
olduğu İç.İn bedema Türkiyede de ayni 
uaulun tatbiki telmrrür etmiıtir. 

Türk - Yunan mahkemesi 
Dün muhtelit Türk • Yunan mahke

mesinde 8 davaya bakılmıı ve bepıi 
de reddedilmİftİJ'. 

Gayrimtlbadiller 
cemiyetinde 

Gayrimübadiller Cemiyeti ida
re heyeti dün toplanmıttır. içtima 
da gapi mübadill«!re alt tahsi ba
zı müracaatlar tetkik edilmit ve 
takdiri kıymet qlerinin tesrii et
rafında bazı müzakerat cereyan 
etmittir. 

ltalyan matbuab Fransaya kartı 
tiddetli netriyat lapmaktadır. 
Avusturya, ıilihları ltalyaya iade 
etmeğe hazır olduğunu bildirmek
le beraber, Fransa ve lngiltere 
HükUmetlerinin notalarmda iste
dikleri iade mazbatasını vermeyi 
kabul etmemittir. 

Diğer taraftan ail&lılar hakkın
da Avusturyadaki muamele de 
dikkati celbediyor. Avusturya 
Ba,vekili Dollfus sili.hlarm ita!. 
yaya iade edilmesi için lazımgelen 
emirleri vermitken, demiryollan 
umum müdürü Seefebler, bımlan 
gizlice Macaristana göndermeğe 
çalıtmıt. Müdiri umuminin tertip 
ettiği plana göre, ıilahlar Hirten
berg kasabasından ltalyaya git
mek üzere yola çıkacak. Ancak 
yolda güya ray makaslarında ya
pılacak bir zühul neticesinde va-

lnhisarlarda 

Dört mütehassıs 
Yarın gelip yeni itle
rine baılayacaklar 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

ce celbine karar verilmiı olan dört 
Amerika'lı mütebaut1 yarın Avrupa
dan ıehrimize geleceklerdir. Ame
rika'lı mütebaııaıılar lnbiaarlar umum 
Müdürlüğü binaamda kendilerine 
tabaia eflilecek .. ıonda çalıp.rak 
fabrikalar, iıııalataneler ve diğer 
aervialerde tetkikatta bulunacaklar 
·..e hazırlıyacaldarı raporu Vekalete 
tevdi etmek Üzere Ankara'ya aide
ceklerdir. 

Resmi muhab~rat 
aadeleıtirilecek 

lnhharlar umum müdürlüğünde 
mubaberatta kullanılmakta olan 
resmi liııanm .. dele§tirilmeai ve aaf 
türlı:çe bir hale ıretirilmeai için tetki
katta bulunmak Üzere bir komiayon 
tetkil edilnıittir. Bu kamiıyona Ba
rut ve Kıörit inhiaarlarmdan da bi
rer memur İftİrak etmektedir. Ko
misyon tetkikatı neticeıinde bir ra• 
por bazırlıyaralı Ankara'ya ıönde
recektir. Komisyon timdiye kadar ba 
zı reami tabirlerin türkçelerin tesbit 
etmiftir. Komisyonun meaaiai T. O. 
T. Cemiyetinin itini kolaylaıtırma 
mahiyetindedir. 

Kızını vermiyor 
Fakat kızı da evlen

mekte ısrar ediyor 
Yunan ..U.ti M. Papaa'la birlikte A

tinaya kaçan Matmazel Şor'un macenuı 
Atinda ve ,.ıırimiz -Musevi mebafilinde 
günÜn baflıca dedikodu mevzularından 
birini tqlul etmekte berdevamdır. 

Atinaya aiden M. Şor'dan tehrimize 
hiç bir maliimat adınemiıtir. Yalnız M. 
Şor'un Atinaya aider gitmez onmn ma 
ruf bir avukatım vekil tayin ettiji, bu 
zat ile yani isminde mütekait bir yunan 
zabitinin kendisi namma hareket ettik
lerine dair malümat gelmiıtir. 

M, Şor'u yakından tanıyan bir zat, bi 
ze demittir ki: 

- " M, Şor, koyu bir siyoniat"tir. 
Kendisinin, IOD dakikaya kadar kızma 
Papaa'a vermektense berbanai bir Mu
seviye vermeyi tercih edeceii muhal<
kaktır. Bununla beraber M. Şor, bu ma.k 
ıiaclmda mu...tfak ole-na, mwivakü 
kabul edecek ve kızmm P apaa'la izdiva
cına kerhen de olA munfakat edecek
tir." 

Diler taraftan Atinaclaıı pi- t<ıia'· 
raflara aöre, Matmazel Şor, neye mal
oluna olıun ve kendiıine ne teklif edi
line edilaen bir daha lıtanbUl'a döıınıi
yecejini, eğer Papaa' c:ığım terkebneğe 
kendiıini mec:bar ederlerse intihar ede
ceğini söylemiıtir. Papaı'ııa bir kaç sü
ne kadar Fransa ııevcesinden ayrılacaiı 
.... talikı imzaloyacağı ilbetmı bildiril
mektedir. 

Etıbba oda•ında 
Ebbba Odası idare heyeti, dün 

haftalık içtimamı yapmıf, doktor
ların kazanç vergiıine dair yapı· 
lan tetebbüJat etrafında görütül
müt ve Ankaradaki Ali haysiyet 
divanına qtirak edecek aza seçil
mittir. 

Balıkçılar cemiyetinde 
Balıkçılar cemiyeti yeni idare he· 

yeti intihabatı yapılmııtır. Riyasete 
azadan lomail Hakkı B. namzet aöa
terilmqtir. idare heyeti, yakmda top 
lanarak aralarmdan birini riyasete 
seçecektir. 

Oç aylıklar 
Eytam, eramil ve mütekaidinin 

üç aylıklan yarın tema batlana
caktır. 

7 00 •eyyah gelecek 
Pazartesi günü Empreu of Aus 

tralia vapuru ile ,ehrimize, ekse
risi Amerikalı, bir kısmı da Al
man ve Fransız olmak üzere 700 
aeyyah gelecektir. 

Gelecek hafta içinde İtalyan 
vapurlarile de mühim miktarda 
aeyyah gelecektir. 

sabasına aönderilecektir. Batve
kil Dollfus timendifer umum mü
dürünü bu yüzden azletmekle be
raber, A vuaturya ve Macaristanda 
devlet tetkilabndan ayn bazı giz
li kuvvetlerin çalııtığı da anlatıl
maktadır. . . "' 

Böyle silah gürültüsü .,.. barut 
kokusu içinde Sili.bları azaltma 
konferansının bir it yapmaamı 
beklemek ,öyle dursun, bu mesele
den bu sütunlarda bahsetmeğe bi
le teeddüp ederiz. Ancak Cenev
re müzakerelerini takip etmek için 
hafta arası lngilterenin ehemmi
yetli bir teklifinden bahsedelim: 
lngiliz murahhas heyeti harp tay
yarelerinin tamamile ilgasını ve 
sivil tayyarelerin de harp tayya
resi olarak kullanılinamuı ıçın 
beynelmilel mürakabe altına alın
maıını teklif etmittir. Yalnız in-

' 
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ULUORTA 

Heaabını hilen a d am .. 
Biz, hesabını bilen adamlar de

ğiliz 1 
Bunu sık sık tekrar eder, uka

laca: 
- insan hesabını bilmeli.. di

ye söyleniriz. Fakat itiraf etmeli
yiz ki hesap itlerinde "solda sı
fır" ız. 

Yüzde doksanımızın aile büt
çesi yoktur. Kazanç, geldiği gi
bi gider. Ve geldiği kadarı yetme
diği için hazan da yetilden yemek 
mecburiyetinde kalınır. 

Hesaplı hareket nasıl olur? Bu
nu daha bir türlü kestiremedik. 

Meseli, mevki farkından yüz 
para istifade için yarım aaat, yağ· 
mur albnda ikinci mevki tram
vay arabası beklemekle hesaplı biı 
it yapbğımıza · inanırız da bir 
•kt"m evvel meyhane tezgahına 
fırlattığımız iki lirayı hesaba kat
mayız. 

Öğle yemeğini peynir ekmeğe 
indirmek aıbbi bir it olduğunu 
ilan ettiğimiz günün gecesi, bir 
saz i.leminde kendimizi unutup 
aylık kazancımızın dörtte birini 
eritiriz. 

Bayramda, göğüslere takılan 
bir hayır cemiyeti rozetine uzatı
lan bet kurut, bir kısım halkımı
zı soyguna uğramıt kadar dehte
te düfiirür. Halbi.ıki öte tarafta 
kötü bir bayram eğlentisi, Iİ:endi
lerine neye mal olmaz .... 

Ben bir ahbap bilirim. Vapur 
masrafından kurtulmak için Us
küdardan lsbıbula ta•ındı. Boğa
zın Anadolu yakasında en muh· 
tefem bir sahil parçaıı olan lhsa
niyede oturuyordu. Evi iskeleye 
iki dadika sürer, sürmezdi. Ve• di
ği kira da ayda sekiz liradan faz
la değildi. 

Aksaraym köhne bir mahalle
sinde tuttuğu ev için timdi tam 
otuz alb lira ödüyor. Yağmurdan 
kaçarken doluya tutulmak buna 
derler. Vakıa, bizim hesabını bi
len dost, nihayet sekiz lirayı geç· 
meyen vapur masrafından kurtul
du. Fakat bir ayda verdiği ev ki
rası, dört aylık vapur masrafından 
fazladır. 

Geçen gün bana tikayet etti: 

- Muratp&Ja camiinin avlusu • 
da olmasa çocuklar günet yüzü 
görmiyecekler .. Evde rutubet diz 
boyu-.. 

- Öyledir de ne duruyorsun? 
Tekrar lbsaniyeye tafın ... 

- Amma yapbn ha?. 

Neye tatbn öyle.. Yanlış he. 
sap Bağdattan döner, azizim ... 
Sen Aksaraydan lhsaniyeye dön· 
mütsün çok mu?. 

Hesabını bilir geçinenlerin he
men hepai bizim ahpaba benzer
ler. Aldanmak korkusuyla Mah
mut Pqadan alıtverit etmezler, 
sonra gider Beyoğlu mağazaların· 
da göz göre göre aldanırlar. 

Taksiyi bir belediye müfetti~i 
gibi muayene etmeden otomobile 
binmezler. Fakat bir "vurpatla· 
ı;ın" alemnide miraıyedi kesilir
ler. 

Bet kurup kıyamadığı için ga· 
zeteleri matbaa camekanlarının 
arkasından hırsızlama okuyan ben 
öyle adamlar gördüm ki kraval
larında biç olmazsa elli liralık in
ci iğne ta,ıyorlardı. 

Evinde fazla sarfolunmasın di
ye çoluğuna çocuğuna bayat ek
mek yediren aile babalarının ku
mar masası batından kalkmadık
larını az mi görüyoruz? Hesabını 
bilen adam. . Ben, daha böyle bi
rile te,errüf edemedim. 

M. SALAHADDiN 

ha atan tayyarelerin kullanılma
smı istiyor. Jngilterenin bu bom
ba tayyarelerini müstemlekelerde 
kullanmak istediği anlatılmakta· • dır. · 

Bu mesele etrafındaki müzake· 
re bayii hararetli olmufhır. Fran· 
sız noktai nazarı fUdur: Harp tay. 
yareleri ilga edileceği yerde bey· 
nelmilel polis kuvveti teklinde 
kullamJam. Sivil taY,.areciliie ge
lince; bu da mürakabe altına alı
naQğı yerde doğrudan doğruya 
beynelmilellqain. Sivil tayyareci
liğin beynelmilelletmesi lehinde, 
lsveç, Türkiye, Yugoslavya, Nor
veç ve Belçika rey vermitlerdir. 

Tealihatı azaltma konferansı 
müzakerelerine devam etmekle 
beraber, Uzak Şarkta ve orta Av
rupada vaziyet hiç te bu konfe
rans mesaisinin müıpet bir netice 
vermesine müsait de "ldir. 
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idarehane: Ankara caddesi, 100 No. 

Telgraf adresi : lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

BB§llluharrir Ye Mtidür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

!dere,,. Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türkiye içia Hariç için 

L. ıc:. L. IC. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 
" 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüıhalar 10 kuruttur. Ga
zete ve matbaaya ait itler için mü~ 
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilanlann mes'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y ~ilköy rasat merkezinden verilen 

malumata göre bugün hava bulutlu 
olacak ve ~imal İstikametlerden ha
f if rüzgarlı olarak devam edecektir. 

2-3-33 tarihinde hava tazyiki 770 
milimetre en çok sıcaklık 4 en az aı· 
fır altında 1 derece kaydedilmiıtir. 

IFICLE~~ 
Neden mizah 
Yazmıyorsun? 

Karilerimden, daha doğruıu 
ahpablarımdan birisi bana bir 
mektup yazmıt soruyor: 

"Birader, sana ne oldu? .• Asıl 
lfın olan mizah yolunu bırakhn 
ciddi bahislere karlfhn.. Günde
lik münaka,alara gİrİftİn. Halbu
ki bunlar senin çefnine uymuyor. 
Sen neden döyle oldun?" 

Evet! Haklı bir sual ve itte 
cevabı: 

Bir gün Nasrettin Hoca bir 
bostana girmif. Karpuz kopara
cakmıt. Daha elini sürmeden ile
riden bostancı bağırarak gelmit 
ve hocaya çıkışmış: 

- Burada ne geziyorsun 7 •• 
Hoca da cevap olsun diye? 

- Abdest bozuyorum.. demif. 
Bostancı bu cevabı kafi görme. 
mit: 

- Hani nereye bozdun? 
E bu suale de kolay cevap ve

rilemez amma, orada gördüğü 
bir gübre parçası hocanın imda
dına yetifmi' ve göstermi9: 

- Ayol o inek gübreıi? 
- E babam! lnean gibi bozma-

ğa bırakmadın ki? ... 
Vakıa mizah yapmak istiyor

duk amma 'u son günlerde yaz. 
dığım ciddi eabrlann taallUk et
tiği mevzular ineanda mizah im
kanı bıraktı mı? .• 

Mart içeri pire dııarı 
Kendinin de dediği gibi yedi 

ay süren bir gaybubetten sonra 
Abidin Daver Bey Ağabeyimiz 
(Nalına Mıhına) sütununda tek
rar yazmağa başladı.. Daver Be
yin mart başında yumağa başla
dığından bahsederlerden Elif Na
ci dedi ki: : 

- Desenize; mart içeri pire 
dıtan! .. 

- Filvaki yedi ay YataYabi
len (Günün akisleri) martla be
raber silindi gitti. 

FELEK 
• • • 

Şoför H. imzaaile mektup 
yazan okuyucumuza 

iyi kötü aUlkanuıa t•,ckkür ede
rinı. Ben dar6llünundan mezun ol-

Milltyet'in edebi romanı: 97 

Mfi.LlYET CUMA 

MEM EKET 
HAIERLER.i 

3 MART. 1933 

İzmir ve Buca arasında ihtilaf 

Kazanç kanunu 
Layihası 

\ 

Martta B. M. Mecfüinde mü:ı:ake· 
re edilecek olan Yeni Kazanç kanu-
nu lôyihcuının Bütçe encümeninde 
kabul edilen ıon ıeklini neıre de
vam ediyoru•: 

Bucanın umumi manzara11 

BUCA, (Milliyet) - lzmirin çok Beeldiye reisi dedi ki: 
şirin bir nahiye•i vardır. Trenle yir· - Belediyemiz hududu dahilinde 
ı:::ıi dakika mesafede bulunan bu - çalııan ve ııahipleri Bucada oturan 
vimli nahiyeyi gönnek ve gezmek otobüs, otomobil ve binek arabala-
insana ne kadar ferahhi'.I ve sevinç nndan rüsum almaktadır. lzmir be-
veriyor. Muhteıem ve asırdide çam lediyesi son zamanlarda bu vesaiti 
ve selvi ağaçlarile bezenen bahçeleri nakliye eahabıru tazyik ederek İzmir 
görmeğe ve gezmeğe aezadır. belediyesine bağlı olacaklarını ve 

Son zamanlarda İzmir belediyesi rüsumu da oraya vereceklerini bil. 
ile Buca belediye•i arasında çetin dinnektedir. Halbuki belediye kanu. 
bir ihtilaf bat göstermiştir. Bu ihtİ· nunun ve belediye vergi ve resimleri 
laf Buca ile lzmir arasında itleyen kanunu mucibince vea~ti nakliye. 
otobüs ve otomobillerden çıkmıthr. den her belediye mahiye muayyen o-
Hükiımete giderek evvela nahiye mil lan rüsumu almakla mükelleftir. Bi. 
dürü Rifat Beyi, bilihara da beledi- naenaleyh kanunlarla muayyen o-
yenin faal ve genç reiıi Muzaffer lan bu hak naıul olur da İzmir bele-
Beyi ziyaret ederek bu ihtilaf iti et· diyesi tarafından nazan dikkate a. 
rafmda maliımat istedim. lınmıyor. 

....:..:_ ____ ,_...-.:.. ............ ----~ 
Trabzon mebusluğu 

TRABZON, 28 - Münhal 
Trabzon meb'usluğu için buradan 
fırkaya bet alb kiti müracaatta 
bulundu. 

Orhangazide elektrik 
ORHANGAZİ (Milliyet) 

Elektrik tesieah kurulmak üzere
dir. Tesisat 8 ayda bitecektir. Ka
sabanın yarım saat ilerisinde 
kaynayan Nadir suyu elektrik is
tihsali için en ucuz bir vaaıta gi. 
bi görünmektedir. 

Birbirlerini öldürdGler 
SAFRANBOLU, (Milliyet) -

Konarı köyünde fOför Ali kendi
aine hakaret eden Ali pehlivan ta
rafından yaralanmıttır. Bunun 
üzerine Ali tabancaaım çekip a
teş etmittir. Şoför Ali yarım saat, 
Ali pehlivan da üç saat sonra öl
mütlerdir • 

Üsküdar fakirlere 
yardım cemiyeti 
Üsküdar fakirlere yardım ce

miyetinden: Cemiyetimizin ıene
lik kongresi 10-3-933 tarihine mÜ· 
eadif cuma günü saat 10 da C.H. 
F. Üsküdar kaza merkezinin Do
ğancılardaki binasında aktedile
cektir. 

duğam için o ba"-ttiğini;z; derac d• 
lü:ı:um yolrta. Lôkin tui;z;im. Sa di· 
relraiyonu brrakıp muharrir olsanı· 
'"'! .. Hünnetla. 

(Emlak sahiplerinden 
biri) ne: 

Valrıl kareleri halıkındaki uzun 
mektubunu~u aldım. Ba me11.xuaa 
dair yaz.ılmıı yazılanm ıxırdır. Te
sadüf etmemipiniz. Elendim •'- ne 
•Öyleyeyim. Valrıl denilen ıey çen· 
gel •.a~ı;z;,na benzer. Çiğner.U.a, çil· 
nerauıu; yutama:ı:ıın ...... Pek haklı o
lan mütalealannı;z;, bu ıriitunlara ge
çir~mediiime mÜtHaairim. Hünn.t
ler. 

Meraklı okuyucumuza 
Mektubunu;ca aldım. M•raklı .,. 

fQYanı diklrat mev-lannıa bekle
rinL Hürmetler. 

F. 

Trabıonda iki kulüp 
TRABZON, 1 - Deniz spor

laile uğraşmak üzere Trabzonda 
Yalı klüp namile bir klüp açıl. 
mak üzeredir. Bir de ailelere mah 
ıus klüp açılacaktır. Bekarlar bu 
klübe giremiyeceklerdir. 

iki köylü dondu 
ELAZlZ, (Milliyet) - Epey. 

ce zamandan beri burada tiddet. 
li soğuklar hüküm sürüyor. Ela. 
zize gelmekte olan iki köylü don
mut ve izinli olarak köylerine git. 
mekte olan iki askerimizin de ma
den ile Osmaniye arasında ayak. 
!arı donmuttur• 

Oç köy su altında 
BURSA, 2 - M. Kemalpa~ 

kazasındaki Karadere yağan yağ· 
murlardan tafmıt, Güney köyü a· 
raziaini tamamen ıu baamıttır. 
Bundan batka iki köye daha hü· 
cum eden sular köylerde bir met
re irtifaa kadar çıkmıjtır. 

Nüfusça zayiat olmadığı söylen 
mektedir. 

Turgutluda tütün 
TURGUTLU, (Milliyet)- Tü

tünün takasa tibi olması tütün 
piyaaaamı hararetlendirmit ve fi. 
atları yükaeltmittir. Buna rağmen 
üzüm fiatlerinin son derece tenez.
zülü müstahsilleri elyevın mevki· 
e dütürmÜf, daha binlerce çuval 
kuru üzümün ellerinde kalmasına 
sebep olmuştur. Üzümün takaıa 
tabi tutulması hakkında kaeabalı· 
!ar tarafından da lktıeat Vekaleti 
celilesine müracaatta bulunmutlar 
dır. Hükumetin bu mühim vaziye
te lcil bir çare bulacağına emin 
bulunan müstahail intizar içinde
dir. 

Konferans 
Muallim mektebi pedagoji ınu· 

allimi Sadretin Celal B. dün Da
rülfünun konferans ealonunda sa· 
at 13 de "Eaki ve yeni tanı ted· 
ris" mevzulu bir konferans ver• 
mittir. 

Noterlerin noter kanunu mucibince 
tutmağa mecbur oldukları defterler 
kazanç vergisinin tarhında da eaaı 
tutulur. 

B) Mukim ikrazatçılann tutacakla 
n defterin hasılat sütununa, müstak
rizin iaim ve adresi, ikraz edilen me .. 
baliğ, faiz mikdarı, ikraz senedi tari.
hi (ikraz senedi noterlikçe resen tan .. 
zi medilmiş veya noterlikç" tasdik kı
lınmlf iıe bunun hangisi noter daire
aince kay!tlı olduğu, tarih ve numara
sı, borç ipotekli ise senedinin tarih ve 
numarası ve hangi tapu idaresince tea 
cil edilmif bulunduğu) kaydolunur. 

C) Kasaba ve şehirlerde ticaret 
hanlarile apartımanları toptan ist.icar 
kısmı, aldıkları İcar bedellerini, ma .. 
denlerin tutacakları defteı·in hasılat 
edip perakende auretilc ahara icar e
aarif kısmı da tptan verdiko1eri icar 
bedellerile, mevcut ise, müstahdemin 
ücretlerini ve icar bedelinin yüzde 10 
nunu tecavüz etmemek ve mukavele ... 
ainde tasrih edilmiş ve yapılmı§ ol
mak tartile istimalden mütevellit ta
mir masraflarını ve müteferrik ma.aa. .. 
rifi ihtiva eder. Bunlardan oda veya 
daireleri mobilyalı olarak kiraya ve
renler, masrafları meyanına mobilya 
maliyet fiatının yÜzde ıs ini tecavüz 
ebnemek şartile mobilya amortisma· 
nı koyabilirler. 

Yukanda (A, B, C) fıi ralarmda ya 
zıh mükelleflerin hasılatlarile, masa· 
rifi umwniyeleri yekiınlan araaında
ki fark, ıafi kazançlarını teıkil edip 
beyannamelerine de derco1unur. Ve 
kendilerinden başlıca blanço ve kar 
ve zarar heıabı talep edilmez. 

D) Sahip oldukları madenleri ve 
dalyanlan bizzat i§letmiyerek hasıla 
tıan hisse almak veyahut kısmen na
kit ve kısmen hasılata ittirak etmek 
auretile kiraya vermiş o1anlann, tuta .. 
caklan defterin hasılat kısmına ay
nen aldıklan mallann satış kıymetle· 
rini , kiradan bir kımıı nakit iae bu na 
kit miktarını ve takvim seneıi niha· 
yetinde ııatılmamıı mal kalmış İae bu 
mallann o tarihte bulunduğu mahal
lin piyaaa11 üzerinden kıymetini der· 
cederler. 

Masarif kısmına da, mallann sah· 
ıma kadar nakliye, ıiırorta ve depo i
can gibi ihtiyar edilen maarafları kay 
dederler. 

Kirıı bedeli , yalnız nakit olarak ta 
yin edilmit iae, noterden taıdikli kon 
turatolar muamele ve ıatıı defteri 
makamına kaim olur. Bu mükellefler 
den ha.aılattan hia-.e alanlar beyanna .. 
me1erine, hat1ılatlarile mevcut i .. maı 
rafları mikdanm dere.ederler ve ara. 
daki fark vergileri°" matrah tetkil 
eder. Yalnız kira bedeli alanlardan 
beyannamelerinde tasdikli kontura· 
toda yazılı kira bedelini gösterirler 
ve kira konturatolannm tasdikli bir 
suretini beyannamelerine raptederler 
Bu mikdarlar doğrudan doğruya nr
gilerine matrah ittiha:ı: olunur. 

MADDE 34 - (33) üncü madde
de yazılı defterlerin (ikinci nüshala
rından terekküp eden ve aene nihaye 
tinde ciltlenilmiı olan kopya defteri 
hariç) her ticari sene batında note.., 
tasdik ettirilmesi m.,cburidir. Defter· 
!erini müteakıp senelerde de iaetimal 
de devam ebnek iatiyenler, her ticari 
senenin birinci ayı zarfında son mua· 
melelerini notere if&l""t ve tasdik et• 
tinnek suretile bu defterleri kullana· 
bilirler. 

Yeniden ı,. b-.layanlar, ite batla· 
madan -ı defterlerini tudik etti. 
rirler. 

Mükellefler bu kanun mudblnce 
tutmaia mecbur olduklan defterleri 
türkçe olarak tutmağa ve bu defterle 
re geçirilecek kuyuda ait evrakı müı 
biteyi verırinin taalluk ettiil mali .. 
neyi takip eden Üç mali sene zarfın. 
da talep vukuunda ibraza mecburdur 
lar. 

Beyannamelerin tetkiki oe ııer6İıtin 
tarhı 

MADDE, 35 - Varidat memurla
n, her ~e mart ayı içinde, beyanna• 
meye tabı mükelleflerin umumi yok· 
lamasmı İcra etır ~ le mükelleftirler 

Varidat m.!murlan, mali seneye t.,.: 
kaddilJ;n. ed~n mart ayı (anonim tir
ketler ıçın rusan ayı) gayeıinde ve ti
cari seneleri Maliye Vekaletinme ta
yin edilen mükellefler için, ticari ae-

MAKEDONYA 
hah mütemadiyen onu beklemişler, 
nihayet Tuna boylarından gelen ba• 
banın tantuna gitmesinden korktuk· 
lan için iıi polise aluetıirmiılerdi. 

! apıl.an ~~ tahkikat ta hiç bir 
netice vermemıtti• Y alruz Tekke ia
t&Ayonundaki ıimendifer memuru la
tanbula giden trenin hareket zam&· 
nmda, babayı lokomotifin yanında 
dolatrrken gördüiünü hatırlar gibi 
olmutlu. 

h~di.senin İç yüzünü yine öğrenebil
mıfb. Yalnız bunun için aradan on 
bet gün geçmesi ve binbatr Hüseyin 
Muhittin Beye gönderdiği mektuba 
Drramadan gelen cevabı okuması li.· 
zım gelmiJti. 

Hüaaınettin baba bu auale, yumu• 
ıak kumral sakalını uvazlayarak, a· 
rifane bir tavırla fU ceYabı •ermiıtiı 

_ Erenlerin urrma ıual olmaz •• 
Kim bilir belki de bunda bir batka 
hikmet var •• 

Ve sonra, Mevhibe Hanım bu hik· 
meti araya dunun, kendiıine tahaiı 
edilen odaya çekilmlt. delikıiz bir 
uykuya dalmıştı. Daha doğrusu sa• 
baha kadar gözüne uyku girmemitti. 
latedikleri kadar ona Hüaaınettin ba 
ba desinlerdi; biç Tane Nikolef gibi 
bir komiteci yabancı bir yatakta ra• 
hat uyku uyuyabilir mlydi? 

Mevhibe Hanım, biraz daba ge
vezelik ettikten oonra uzaklaflDC& 
Hüsamettin baba doinaıca matfaia 

Kin, Politika De Kan. 

Müellifi ı Nfzamettin Nazif 
·······~···················· 
aitti; çorbacı dervi§in ikram etıiii 
bir k&.e et suyunu mideaine indirdi. 

Tuna boylanndaki tek.kelerden 
tekkelerine misafir gelen babaya 
karp bütün dervifler nasd hizmet 
edeceklerini bilemiyorlarclı. Onun bir 
dediiini iki yapmağa çalıııyorlar, bu 
kumral sakallı babayı, hep mem· 
nun etmek iatiyorladı. Faka! baba 
çok konutmuyordu. Nitekim öğle ye
meiinde türbedann sordulu birkaç 
auale ancak ceTap vermekle iktifa 
etmit ve ikindiye doğru batını alıp 
tarlalar arasmda §Öyle bir dolatma
ğa çıkmııtı. Çıkıt itte o çıkıt··· Bun
dan sonra Hüaamettiıi babayı gören 
olmamıtb• • 

Akf&DI y-p.cı., sece i.lem.in
d.. erteei aabala " dalaa erteli I&• 

• Eier Oemirhisar istasyonu Seli· 
nıkten gelen tren durdulu zaman zi· 
firi bir karanlık içinde olmasaydı 
belki oradaki memurlar lokomotif; 
bititik üçüncü mevki kompartıman
dan siyah çartaflr bir kadmm indiği· 
nl ve bir batka vagondan yere atla• 
yan bir bektati babasmm bu kadını 
alıp üç atlı bir landona bindirdiğini 
görebileceklerdi. 

Fakat dedik a .. Demirhiaar istaa
yonu zifiri bir karanlık içindeydi. 
Zaten Şark ıimendiferleri kumpan• 
yaaının eline geçen hanJ{İ iıta.ayonda 
ziya ve ıtık bulunabilirdi ki (1 ). 

Maamafih Mevhibe Hanım bu 

Dırama jandarma binbaıııı "ağız
lığın iadesindeki hikmeti" öğrenmek 
isteyen baldızına kısaca fU ıatırlar· 
la mukabele etmiıti: 

"O ağızlığın bazı mühim evra· 
kmıla beraber eaki emirberim Ha· 
aip tarafından aımldığıru zannedi
yorum. Ve tahmin ediyorum ki HÜ· 
samettin baba diye kendisini ıize 
yutturan adam da bizzat odur. Eğer 
hakikat bu merkezde iae tekkedeki· 
lerin hepsine, hepinize büyük geç· 
mitler olaun." 

Evet hakikat bu merkezde idi. 
Bunu tamamile keıtirememekle bera 
ber Mevhibe Hanım, etrafındaki 
dervişlere yine ağız doluıu bir; 

"- Geçmit olsun!" demekten 
kendini alamamııtı. 

Bir ~izli cemiyet •• 
Bu hi.diaelerden bir hafta oonra 

• Bugün MELEK ve ELHAMRA 
Sinemalarında bOyük bir ıaheser sizi bekliyor 

BİR GECENİN ŞARKISI 
Mümessili: Coıkun Belde filmini yaratan me9hur tenor 

j AN KIEPURA 
Fransızca sözlü ve ltalyanca şarkılı 

Bugfin Elbamra'da saat 10.45, Melek'te saat 11 de 
~Tenzilatlı matine vardır. -o( 

tSTANBUL BELED1YES1 
Darülbedayi • temsilleri 

İstanbul Şehir T iyatrosu 
Bugün matine 
saat 15,30 ve 

suvare saat 21,30 
HiLE ve SEVGi 

Yazan: Ş:Uer 
Tercüme eden: 

Sabri Bey 
Haile 5 perde 

Umuma 
6 mart parartesi giinll 
- Bir kavuk devrildi • 

584 

Yeni neşriyat 

Kooperatif 
Kooperatif aylık mecmuasmm o

nuncu sayııı da pek zengin münderi .. 
cat1a çıkmı~tır. Mecmuada Ahn:~t 
Hamdi Beyin Türk iktısatcılar cemi
yetinde verdiği lkt11adi devletçilik 
hakkındaki konferansın metni tam 
olarak mevcuttur. Türk devletçiliği 
ve inkrlabırun iktısadi bakımdan 
mükemmel bir görüşünü ihtiva eden 
ve ciddi bir tetkik mahsulü olan bu 
konferans her ikt11atçnnızla ikb&at 
meraklılarının, ilim adamlannın be
hemehal okumalan lazımdır. Mecmu 
ada ayni zamanda kozacılığa ve ko
operatifçiliğe ait bir çok yazılarla 
beraber aylık ik:tıaat havadisleri ve 
yerli ve ecnebi matbuat bu1i.aalan 
vardır. 10 kuruı mukabilinde satı· 
lan bu istifadeli mecmuayı karileri· 
mize tavsiye ederiz. 

KADRO 
Kadro mecmuasının 14 üncü "ayısı 

çıktı. Her sayısı bize en yeni fikir ve 
iktıııat cereyanlarinı haber veren Kad
royu her genç mutlaka okumak mecbu
riyetindedir. 

ÇAY ZIY AFETi 
Türkiye TuTinıı vo Otomobil Klübü 

tsrafındanı Türkiye Turing ve Otomo
bil Klübünün Türk • Yunan tubesi ta
rafmdan Martın beıinci pazar günü 
lllllt 4,.'.>0 da Maluim aalonlannda ter
tip edilen artiıti.k çay ziyafetine i§tirak 
ebnek isteyüp biletlerini henüz almamq 
olan muhterem azanın biletleri Galatada 
Adalet lıanmda Turinır Klüb .-.-kezin
den veya Beyoğlunda F ranaız Tiyatroıu 
gitesinden aldırrnalan rica olunur. Mak 
sim aalonuna dühuliye bileti 10 kıınıt 
ve mecburi çay bedeli 190 kun.ıtur. 

Mikrobiyoloji cemiyetinde 
Türk mikrobiyoloji cemiyeti aylık top 

lantısını "Türk bp cemiyeti" salonun-
da Dr. OlllUUl Serefettin Beyin riya

ıetinde yapmıı, frengi te§hiıinde kulla
nılan teamüllerin istandardiıe edilmesi
ne dair olup ceçen celsede okunamayan 
Dr. Nurettin Ramih Beyin raporile bu 
defa Dr Hami ve Dr. Alalu Beyler tara 
fmdan verilen raporlar okunmot ve mü 
zakere seç nkte kadar devam et:mİ§tİr. 

ne nihayetinden itibaren dördüncü ay 
içinde beyanname vermeyenlerin i .. 
ıimlerini ( 41 • 4S) inci maddeler mu• 
cibince muamele yapılmak Wıere tea
pit ve beyaname vermit olanların ver
gilerini beyannamelerde yazılı ıafi 
kazanç miktarlarına göre hesap ede• 
rek beyannameye müstenit ilk tarhi
yat olduğunu zikretmek tartile mü
kelleflere, ihbamame ile teblii olu-
nur. 

ltbu muvakkat tarhiyat, bunlara 
ııit beyannamelerin tetkikata muhtaç 
olanlannın tetkikatı bitmemit ve kea
bi kat'iyet etmemit te olııa, tak!İl 
müddetlerinde tahsil olunur. 

(Devamı var) 

idi. Gözlüklü ve hafif sakallı bir za
bit, Fran11z bandıralı bir vapurdan 
rıhtıma çıkan mavi göz!Ü, ~an saç. 
b ve çok temiz kıyafetlı hır adama 
doğru kopnuf ve uzun uzun sarma1• 
tıktan sonra bir arabaya binerek 
Moloz boyuna ve oradan idadi mek
tebi taraflarına doğru yollaruruılar
clı. 

Acaba nereye gitmitlerdi? Gelen 
yolcu bir otele mi, ı:.o~sa bir eve mi 
misafir olmuıtu? Butün bunlar meç
hul kalmıttı. 

Yalnız o gece, yatsı ezanlan o
kunurken, bu iki arkadat Kule kah
velerinin önünden yavat yavat geç
mişler, Çavuş manastm mahallesinin 
karanlık aokaklanndan birinde iki 
katlı bir eve ginniılerdi. Bu eve o
nar dakika fasıla ile dört kiti daba 
gelmişti. 

ikinci katta alaturka döıenmiş, 
kafeıleri ııla 11kt kapanmıt. perde
leri indirilmi~ büyücek bir odada 
gözlüklü ve hafif sakallı zabit, ge
lenleri birer birer arkada§ına tamt
mqtı ı 

- Omer Naci Bey, Hakkr Baha 

.. Halkımızın sevgiliıi 

Hazım _ Naşit 

HA İDE 
Düğün 'Jecesi 
Türkçe sfü:lü • Şarkılı - Tak

litli komedi fil'Dinde 

Pek yakında ıizi kahkahalarla 
güldürecek ve eğlendirecektir 

Yakın . a 
OPERA 

SİDe!!lllSJDdP 

~-----..... -- ___ .. 

l_R _A _D_Y_O _.I 
Bu günkü program 

18 - 19 Kemal Niyazi B. ve arkadaf' 
lan. 

19 - 20: Orkestra. 
20 - 20,30: Belkiı HanutL 
20,30 - 21,30: Hanımlar saz heyeti. 
21,30 - 22,30: Orkestra, Ajanı ve Bor-

sa haberi, lllllt ayan. 

ANKARA, 1538 m. 

12,30 : Ankarapalaı orkeıtreıi. IS 
Riyaseti cumhur Filarmonik orkestraıi
nin senfonik konseri. 18: Alaturka saz. 
18,40: Viyolon konseri (Ekrem Zeki 
B. tanfmdan). 19,10: Alaturka saz. 
19,40: Fransızca ders. 20,10: Ajam ha
berimi. 

V ARŞOV A, 1411 m. 

13,lOı Plak. 16,SOı PW.. 181 Orkes· 
tra. 19,25: Plak. 21,35: Umumi Avru
pa konıerl (lıvlcre'den naklen) Müaa• 
babe. 23,40: Plak. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18: Simi Knrina Sigan ta1mııı. 19,lS: 

Aıkerl malıfelden naldenı Uazt'ln eser
lerinden konser, tagenni. 21 ı Bern ve 
Zürih'ten naklen: Umumi Avrupa kon
ı<r. 

MONlH 532 m. 

20,30: Sabahtan akf'llD'I kadar lalml1 
bir müaalıabe. 22: Senfonik kamer ( B"' 
ethoven). 

VlYANA 517 m. 

17,50: Zamanmıtza ııit Ahmn beste
leri (Sopran muganniye Hanna Sch· 
warz'ın ittlrakile). Müaalıabe. 20.4Sı 
Amerika'dan naklen: KonfllrUU. 21,35• 
lıviçre'den: Umumi Avrupa komeri-
23,46: Pli.lı: ile konıer. 

MIUNO - TORINO • FLORENSA 

20: Plak. 20,30: Haberi..-. Plak. 21: 
Haberler. Plik. 22: Senfanilı: lromer. 

PRAG 487 m. 
18,10: Kuator konaerl.. Miluhelıe. 

20,2S: Sen ııarlalar. 21: Bando muzika. 
21,35: lıricre'den: Umumi Avrupa 
!·?nseri. 

LANGENBERG 472 m. 
21: E. Kalmaıı'ın "Duch- de 

Chlkago" op...eti. 

BÜ KREŞ 
21. Senfonik konıer. 

BRESLAU 32S m. 
17,lS: Radyo orkeıtrası. 21: Opet1' 

parçaları. 22: Haberi..-. 

Bey. (2) Tabii kendilerini hatırlıyor• 
aun. 

- Nasıl hatırlamam •• 
- Naki Bey •• (3) 
Sonra arkadaımı işaret ederek; 

- Dostlarım.. - dedi - Yüzba• 
ıı Muıtafa Kemal Şamdan celınİY 
tir. Kendisi burada hafiyyen bulu• 
nuyor. Biliyorsunuz ki ileri fikirlerindell 
dolayı onu Şama adeta nefyetmi§ler
di. Arkadaıuruz Mustafa Kemalİll 
ıöylemek istediii sözler mühimdir. 

San aaçh adam, 
- Tetekkür ederim T~ BeJ"• 

(4)-dedi-
Ve alaturka bir minderin üzeriı>• 

yaılanarak; 
(Devamı ...ar) 

(1) Kumkapı ve Yenlkapı ;.tar 
yonlarının bugiinkü acınacak haUerl 
gözümüzün önünde delil mi? 

(2) Şimdi lzmirde edebiyat ,,..,. 
allimidir •• 

(3) Şimdi Büyük Millet Mecliliı'" 
de aza. 

(4) Mahum Sanalı Tahir Bet• 
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Glorya'da ı 
Serbes ruhlar 

Norma Shearer, Clarlı Gable 
Gloryanm dünden itibaren ııöa

termeie baıladıliı bu filmde meTJIU 
ıudur: 

Zeki ve gÜzel Zane, methur avu
kat Stephen Aahe'nm ~ıdır. ~~ 
Yaımda annesini kaybetti. Onu buyu
terı babaaıdır. Ona aerbeat ..-e ileri 
düıünceler telkin eden ona aerbeat 
bir terbiye veren de babasıdır. Fa· 
lıat bu babanm düıiincelerini aile 
•rki.m beiienmİyorlar. Bütün aile b'! 
lar21 terbiyeden ıikayetçi ve ııayn 
11\emnundur. Aradan epey bir zaman 
geçiyor. Avukat. sefih bir kumar
bazı hapisten kurtarıyor. Kız, nasıl
.., bu gençle tanıtıyor. Fakat ıuraaı 
var ki o milyoner bir ıporc:u olan 
l>wigt Wintrop ile nltanlıdır. Ace 
Wilfong ile avukatin kızı, araam~ 
bir doıtluk b&§hyor. Bu doatluk lzdı
vaç arzusuna kadar ilerliyor. 

Stephen Aıhe maaeleyi haber a· 
lırıca bu ite mlnl olmak latiyor ve 
hu makaatla Wilfoq'un evine ııJ.di
Yor. Orada kızı ile karJılaaıyor. V • 
hu clir' etin kendi verdiği terblyed
doğdutunu anlıyor. Orada baba ile 
kız araamda feci bir aahne cereyan 
eder. Kız, babaımm içki içmekten • 
'Vazııeçtlğl takdirde, Wilfongdan ay
rde.cağmı vadediyor. lkial de .Ö• 
'Veriyorlar. Ve kederlerini unutmak 
için bir dal başına çekiliyorlar. 

Fakat ne yazık ki avukat .CSziln
de duramıyor, lçııl bulmak üzere 
telıre dönftyor. Tabii kızı da cınu ta
kip ediyor. Aifeal onu kabııl etmly<ıl'o 
O da Wilfongun ....m. ııJ.diyor. O.... 
da genç kn Wilfong'un ahllluuıh
iınr anlamakta geçı"lanlyor Ye ondan 
kurtulmak lıdyor. Buna ancak eald 
n4anlnmm yardımı De muvaffak o
lacağını anlıyor. U1dn, uifanluı 
Wilfonııu ISld\lrmell mecburiyetinde 
kalıyor. Bittabi, Adliye, ıı...; mll
Yoneri mllcrlm olarak yakalaDIJfbr. 

Steplum Aahe, kıranm bayalyetl
rıi korumak için mahkemede -n 
lıu gend kurtarmak llzere hakika
ti itiraf ediyor, biltlln buıılara ken
disinin aebep oldufunu, çok heye
canlı bir celsede anlatıyorı: Fakat 
hu heyecan onun ölümüne kadar 
•arıyor. Jane ile Wintrop maziyi U• 

rıutmak ilzere beraberce uzaklaıı· 
Yorlar. Seedet geç de olaa a:elmiıtir. 

Artistlk'te 

MiLLiYET CUMA 

" Şanda ,, filminden bir •ahne 

3 MART 1933 

Melek ve Elhamra'da 

Bir gecenin 
Şarkısı 

Jean Klepura 
Melek ve Elbamra maruf tenor 

J ean K.iepuranm bu yeni filmini ııöa
teriyor. Filmin mey:zuuna gelince: 

Me•hur Tenor Feraro aan'atı
nın eıiridir. Bir dakika aerbeıt 
deıiildir ve impresarvoaunun sö
zünden diaarı çıkamaz. Bu hal 
fena halde canını aıktınılından 
bir kaç ırün ıerbest va.eamak ar
zusile habersizce Luıı:ano'va ıı:i
der. Orada otelde samimi zanne
tiıli bir adama Feraro'nun çekik 
tabiatından istifade ederek ken
disi meahur tenor F erraro imit 
kibi hareket eder. F eraro iae ııa
zinonun sahibinin kızı Mathild i
le çok meıııWdür. 

Bir aktaın bir menfaat icin 
verilen mütaınerede Sahte F era
ro'nun şorkı sövlemeaini rica e
derler. Korotzki aesinin kısık ol
du~dan babıederek atlatmı
ya çalı,ıraa da muvaffak olamaz. 

Vak'avı ölirenen Ferrano per
de arkasından •arkı sövleverek 
Koretzki kurtarmah calııırken 
Matild i•in farkına varır kızar 
ve ıı:elir. f erarovu tokatlar tabit 
F eraroda tokatı Kroetzkive iade 
eder. 

Ertesi ı;ziiııü l>f)lisler bir dolandı 
ncı olan Kroetzkivi tevkife ııelir
ler. Kroetzki Ferarovu tevkif et
tirir. Meı' elenin anlaaılmaaı icin 
o aksam F eraronun operada tar
kı aövlevüP kenlliıini kurtarma
ıı lazımdır. 

Bu müsamere Feraro kin bii
vlik bir muvaffakivetle neticele
nir ve tek ı;zelen F eraro veni kari
ıile beraber çift olarak avdet e
der. 

s 

Kontenjan listesinin devamı 
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Villa ve yalılar 
Yapılıyor! 

(Başı 1 inci sahifede) 

durdurmak için Ebniye kanunu
nun Meclisten çıkmaamı bekliyo
ruz. Ebniye kanununda, nereler
de hangi tarzda bina yapılacağı, 
hangi semtlerin meskene, hangi 
semtlerin sayfiyeye elveritli oldu
ğu tasrih edilmittir. 

O zaman tabii yangın yerleri
le, Boğaziçi ve diğer yerlerin hu
auaf vaziyetleri de nazan itiba. 
ra abnmıttır. 

Ebniye kanunu çıkmadıkça bir 
teY yapdmaam• imkin ıöremi
yorum." 

Yusuf Zlga B. ne dlgor? 
Şirketi Hayriye umumi müdil

ril Yusuf Ziya Bey de fU beya· 
natta bulunmutturı 

- Şehirde münferit ikametgah 
tarzı gitgide rağbetten dilfüyor. 
Oat üste kurulmut, havayı ve gü
neti yandan Te güçlükle görebi
len apartunanlann sıhhat için ne 
kadar m\IZD' olduğunu aöylemeie 
lüzum ıörmem. 

Y almz muhakkak olan bir teY 
Tarsa apartıman hayab lstan
bulun an'anelerinden biri olan 
JUbia gitmek ihtiyacım yeni
den ortaya koymUf olduğudur. 
Senenin yedi sekiz ayım aparb· 
manda ıeçirenlerin temiz haTa ve 
bol ııüneti özlemeleri gayet ta
biidir. Şehrin yalnız bir semtinde 
hep bir araya toplanmamıza gö
renek lptilisı Te moda denen fU
urauz cereyan sebep olmaktadır. 

Halkı Boğaziçinde ucuz sayfi
ye bayabna alıtbnnak için bizim 
bir tasavvurumuz var. Boğaz sa
hillerinde senelik kirası 300-400 
lirayı geçmeyen zarif bir takım 
kötk ve yalılar yapbracağız." 

Doktorlar ne dlgor? 
Dr. Osman Şerefeddin Bey de 

diyor ki: 
- Sıhhat noktasından köyler· 

de oturmak elbette daha muvafık. 
br. Fakat hali hazır hayabm 
idare Te kararlanmızı tayin eden 
yalnız sıhhat değildir. Bu asır 
it ve mihanikiyet aarıdır. 

Fakat bu teki.ııUfün sıhhi mah
zurlan olduğunu da hatırlamalı
dır • 

Sıhhatte olan adam elbette da
ha kolay ve daha çok çahtır. Sıh
hat için ise hava, günet Te bol 
•tık lazımdır. 

Ben bu sebepten tkarethanele
ri. merkezlerde bırakıp ikamet
giblan açık havalı, genİf köyle
re kaldırmak taraftarı:ymı." 

Mühim ıslahat 
Yapılacak 

(Batı 1 inci aalıifede) 

" .A~~ en bliyük bir aan'at 
aalÜİyeti çaiınlacakt:ır. 

2 ır ~ad~ akademiden .....mı 
m
1 

uba ~~ Je~1ıecek ve An.doluya ta
e e ırooaen ecektir. 

3 - .~~denıi~f·n İnkitafı İçin lü-
aumu o .... maaar; tediye edil 
Kütüphanesi tetkik koidul-....~~ 
mam edilecektir. .,_.. tt-

~ :-- A~an milll nıüzenirin nii
veamı teıkil etmek Ye teJuiı. edile
rek mekteplere, kıılalua, köyl 
teyzi edihnek ib;ere tarilıiınize .:ı;. 
mefahirimize, milli mücadelemize v 

1 

inlulibmııza ait levhalan miiaabak: 
ile yaptırmak. 

5 - Halkın, ırençliğin, köylünün, 
ilmi, teknik içtimai, &İyaai, aıkeri ai
rai, aıhhi ilh.. terbiyeaine hadim 
levhalar yapılarak tekair edilecek. 

6 - Dnlet bütçesile yapılan n 
meleketin en uzak kötelerindeki bi· 
nalar .ı. bile milli tarihimize inkıli
bmuza ait yahut ta binalann İnfa 
maluadma uygun cfuyar resimleri n 
heykeller ve saire aaıı'at eserleri ko
nacaktır. 

7 - Türki,ede yapılacak, abide
ler, resmi ve hususi binalar, heyeti 
Tekile karan olmadıkça Türk aaıı'at
kirlanna yaptınlacaktır. 

San'ata yeni açılan bu faaliyet 
aahaamda aan'atkirlar derecelerine 
göre hepsi büyük bir kaaaııç için 
değil, fakat milli bir bOl'Ç yapmıf ol. 
mak zevkile inlolabm aaflarmda 
Yazife almıı olacaklardır. Bu mü
.la.im aan'at bareekt.inin mek•nizm• .. 
ımı teabit için akademiye hariçten 
alınacak ilim Ye aan'at aalihiyetleri 
w muhtelif aan'at tqekküllerinin 
mümeaailleriJe takviye edilmif olan 
bir akademi meclisi teşkil edilecek 
hatti belki akademide muhtelif fU· 
beler için bir konıre yapılacaktır. 

Sanabn medeni bir milletin kül
türünde ne kadar mühim bir yer tu
tacağını hakkile talı:dir eden Maa
rif vekaleti bu preıuipler üzerinde 
yürüyerek memleketin aaıı'at itlmni 
yakıadan bir atika ile ve en hayat" 
bir mesele gibi eline almaia karar 
•ermittir~ 

Bitler mi yaktı? 
(Batı l inci sahifede) 

Tedbirlerden maksat 
BERLIN, 2. A .A. - Volff ajansı 

bildiriyor ı 
Prusya hükUmeti neo:dinde Alman ko 

miseri Goering, son hadiseler hakkında 
bir nutuk söylemiıtir. 

M. Goering telsizle neıreclilen bu nut 
kunda vazifcııinin yalnız komünizm teh 
likesini geri püıkürtm<kten ibaret olmak 
la kalmayıp Alman milleti arasmdan 
komünistliği kökünden koparmaia ve 
atmağa da taıni1 olduğunu oöylemİ.ftİr. 

M. Goering, zabıtanın yaptığı 111'8§· 

tırmalardan alman netice!.,,., istinat ~ 
derek komünistlerin projeleri hakkında 
birçok etnı.flı izahat vermiıtir. 

M. Goering'in bu izahatına göre ko
münistlerin bu tasanurlan milliyetçi 
-yalistlerin hücum krtalan efradı ki
yafetine sll'mit tethiıçi pupları YUJ\a· 
aile her türlü suikutler yaptırmaktan i 
baret bulunuyordu. Komüıüst fnbu
merkezinde bu malaatla lıazırlanmq ba 
a talimat ve hücum lotalan yahut ç... 
lik Miğferliler t"!kilib reisleri tarafın.. 
dan verilmiı ıribi ırörünen taklit emirl• 
bulunmıqtur. 

M. Goerlng, komiiaist liderlerinin yap 
tıklan içtimalarda ,..,..dikleri kararlan 
da tarihlerile bilclimıİf, ele geçirilen ta
Jimııta "e komünistlere ait bir talam oöz 
Ye rinyetlere istinat ederek komüni.t
lik tftdikeainin .pd. yakın olclupnu ırö• 
temıiıtir. 

M. Goerinı, bu lı:o.lcunç ..., felilı:etli 
projeleri daha tohum halinde iken bo
luP bubrmak bükümetln nzifesi oldu
iunu söyliyerek nutkunu bitİrmİftir. 

Yeni teuklfler 
BERLIN, 2. A ..A.. - Volff ajan._ 

elan : 
Komünistlik tehlikesinin önüne geç

mek için ıriritilen hareket ..., faaliyetler 
smısmda zabita, birçok yerlerde yeni
den birçok kimaeleri tevkif etmiıtir. 

Bunların sayıaı, 300 i lıulmıqtur. 

iki fırkanın proteıtoıa 
BERLIN, 2. A. A. - Alman SOIJ' .. . 

liat komitesi ile Reittai soayal demok
ratgnıpu komitesi müddei omumiliğe bir 
ıikayetname vermitlerdir. Bu protesto 
namede Reiıtag yanamı ile bu fırkala. 
nn biç bir miinaaebeti olmadığını beyan 
ye bu kabil iddialar protesto edilmekte
dir. 

Kabinede 
BERLIN, 2. A. A. - Nuırlar mecli

ıi Alman bükUmetine tecavüz etmek
te olan ecnebi muhaberata karı• hususi 
tedbirler almağa karar vermİftİr. Kabi· 
ne ayni zamanda Vorvaerta ırazetesi 
muharriri M. Stampler'in hemen tev· 
kif edilmesini de kararlaıbrmıJtır. M. 
Stampher sosyal demokratlara karı• a
lınan ı.an:..ı.na kanunsuz olduğunu be
yan edaı ve intihalıata ait propaganda
ların hükUınet tarafından inhisar altına 
Uıruna.sını protesto eyleyen bir yazı nq 
ntmiı olmakla ittibam edilmektedir. 
Mümaileyb bu yazuımda Reittai yangı 
m hakkındaki muhtelif rivayetlerin bir
birine uymamasına da ifaret etmİf idi. 
Nazi mebuslardan M. Frank Stutgartt' 
da intihap dolaysiyle aöylemit olduğu 
bir nutakta Prusya betvekili M. Otto 
Bnun ile Prusya dahiliye nazın M. Se 
yerinır'in paııaportlanmn ıreri alıadıiını 
bildirmittir. 

Polonga gazPtelerlnln 
gazdıkları 

V ARŞOV A, 2. A. A. - Leb gazete-
. · teri, Reichıtaa yanamı bakkmda mata

leelar yörii-'rte, ba yangın hakkında
ki resmi tebliğin halo'lrata uygun oldu
iunu ıüpheli gönııektedir. 

lllustrovany Kuryer Codzenny ıaze. 
teıi " Bu bir iht:ilil ipreti mi, yoksa 
Hitler'in bir meydan okwna11 alim<:ti 
mi? " baflıkh bir yazıaına Hitler'in g~ 
lecek intihabatta muvaffak olması ihti
mallerinin ebemmiyetli surette arttığını 
kaydetıM!dedir. 

Pazar giJnlıQ intihap naııl 
olacak? 

BERLIN, 2 .A .A. - Reiıicümbur 
Mare!aJ Hindenlıurg ikinci kinunun o
tuzunda tayin ettiği t& ınerküz biikii· 
meti hakkında Alman milletinin reyini 
•-...i için Reiclutağı kapatmqb. 5 
Martta yapılacak yeni intihabat haricen 
de evvelki intihaplardan ayrıln.ktadır. 
Bunun - lıariz vaafi rey puaulalan mik 
larınm enelkilere nisbetle çok daha az 
olmasıdır. Şimdiye kadar bir müntahip 
~eçmİ§olduğu listenin yanma bir aalip 
1f'll"'l! koymak için biç kimsenin bulun 
madıgı delıli:ı.e girc)jği vakit elindeki pu 
aulalarda 35 ve hatta 40 fırka İlmi bulu 
nuyonla. 

. Halhuki ~ Mart intihabatmda münte 
bipler. •11.eı:ındek; puaulaclo ancak aelriz 
fırka ......... ırönıeekl--''-t O:L.- """'°• n'"":""' pusu'-ın bu suretle 
~ r~nde olarak tahdidata uğr-ı 
Re111cumhurun bir -----·-'nden .. 

eli 
.. B . _ ___, mu 

te" ıttir. u emı..,,._ ile ıreçen R . eh 
tag' de temıil edileıa hrluJann ıı.::ı.1 ~ 
hariç olmak üzre ı...tı..ngi bir intihap 
listesi için icap eden imza ınilıtan ı.q 
yiDden altmıı bine çıkanhıuıtır. luti. 
halıat kanunda yapılan bu hafif tadil sa. 
yesinde ıreçen intihaplarda Reichıtagda 
alelumum hiç bir lriini elde eıten...,en 
müteferrik fırkalar lll'UIDl1 datılan yijz 
binlerce rey bu sefer zayi olmayacaktır, 

Gelecek intihababn bariz ,. .. ~ 
dan biri de üntehiplerin siyasi lmııaatla 
nnda bir t-kıiz usul lıalacağıdır. Bu 
temerküz bilhassa fırkadan fttkaya koı
mağa mütemayil lıulun&D milntehipler 
anısına endisini ırösterecektir. Çünkü 
bir çok fırkalar istelerini blrlettinnlt
lerdir. 

En büyülı alman hrlraaı olan ve g~ 
çen Rnclutaacla 196 melıu• buluıııuı 
milliyetpaı t& -yaliat fırluısiyle 70 -
busubuıa meriı:a •e 100 mebusu olan 
komünist fırkaları müıt- olmak üzre 
diğer bütün f11kalar zümre halinde lis
telerini lıirle,tinneie lıarar •ermİfler
dir. 
llıtW• me..ı.iiDl milliyetperver ..,._ 

Mal 

•. 

~ -
MiLLiYET CUMA 

(Batı ı inci sahifede) 

taba/inden mütevelli/ 
kambiyo ihtiyacı 

3 

Madde 2 - Konsinyasyon tarzında 
ithal olunan malların birinci dövizi k... 
zalık yukariki maddede yazıldıiı .veçlıi
le muamele vergiııi makbuzuna 11~ 
den banka ve)a bankerlerce tedarik ~ 
dilir. Bu makbuzlar bordrolara .. rapten 
ertesi gün murakipliğe ııön~r. M~
rakiplikçc makbuzun mü~e~ ~•mı.ı
çin sahibine bir vesika verilir·. Muteakip 
mübayaalan vesikaya müstenıden ve ve 
aikaların bordrolara rapt ve muralUpli
ie tevdii auretile temin olunur. 

Madde 3 - Kendi naın ve h~lan
na memlekete mal ııetiren ye k-di an
trepo veya depolanndır. m~ e.~ 
ecnebi ıirket "" müesseseler .d~erını 
birinci madd~n hükmü ılain>linde te
darik ederler. Ancak bu~n ~vizle
rinin mubayaa zaman ve mıktan nuını-
kiplikçe tayin olunur. . 

Madde 4 - Tranıit .uretiJe ırel~.~ 
ti.. bedeli tamamen veya kısmen dovız 
olarak ödenmek !izımıel~. ~de, 
bu bedele tekabul eden dövızm tayın .~ 
dilecek müddet :mrfmda ~ekete ıt. 
hali bankaJarça taahhüt edildikt~n IO~ 
n münıkipJikçe yeril~ mezunıyet U· 

zerine döviz ihtiyaci tanın olunur. 

Şirketlerin Jıamblgo lhtlgacı 
Madde 5 - Türkiyede icrayi. faaliyet 

eden Jirketlerin memaliki ecne.b•ı:ede. lıu 
lunan tıjsaedar ye tah,.ilit ~fe~ 
1caı.e.ı- biuesl tanettü veya faızuı_ırsa 
li lüzumu balinde bu)unlara ~I ... 
den kambiyo ihtiyaçı ıirk~t heyeti. umu
miyetlerinin tasdikine ~~; ~I mec 
!isi idare raporlarmm ~~.....,e le!-· 
kikinden sonra maliye ve,,....e~ ven
lec:ek mezuniyet daireainde temin olu-
nur. ~ _..ı.;: 
Yataklı yqoo firketi ~ yap~ a-
~'-- 'bi m_.lilci ecnebiyede 

.-......... . ırı • -•eketimizdeki 
mu- prketlerm aıcu» . 
ıubelerinin haaılatmdan ind~cap ,_. 
maliki ecnebiyedeki merk~erme aeyk 
olunacak miktari için kezalik murakip. 
lik . il kamb' aJınabİIİr· vızeı e ıyo mesnaJiki ecnebi 

Sigorta ıirketlerinin klan L--

yede tediyesine mecbur old~ ':"""" 
rat bedeli müstesna olmak u~~~-ırok 
ta primi olarak memleketten --ca 
mebaliğin retrotiıyon pıretile .el~e ede; 
bilecekleri mükabil primler t~le tenu 
nine imkin bulunamadıiı aabit olmadıl<. 
ça verilmez. 
Memalik/ ecnebfgede seyahat 

ue ikametten oıDteuelltt 
kambiyo lhtlgB_~'. .. 

Macide 6 _ Tiirkirede ın= r:! 
ve ecnebilerden kendi hesap ikaıaet 
yı tahsil ve tetebbu seyahat ve 
edecekler. . beY 

a) _Seyahat edeecklerm ·--
terine raptedccekleri seya!>-t. evrôı 
müsbitesi, vizeleri ikmal edilmiJ pasa-

port. b ket 
b) _ikamet edenler namına ate 

edenlerin beyannamelerine raptedecek· 
teri ikamet evraki müabitesi ~"':"' 
kayit ve müddeti devamını mu~ın 

uhallindeki türk talebe müfettiılifin· 
':en ve bulunmayan yerlerde türk aef";ı. 
ret veya konaoloıhanesinden müsadd 
ve bunların bulunmaclıiı yerlerde de 
mektep idaresinin en büyülı amiri tar•· 
fından müsadclak mektep vesikalıdır. il 

Mektep veaikau aaıelik devrei tabı. 
müddetine fimil olmak üzere bir defa ı
r;n talep ve kabul olunur bunlann av• 
r- raf! • • ,.., _ _, ki bilet ea det mas an ıçın ULUKa mev 
mam ve Türkiye baric:indtki ikaınet 

·· cldeti için ayda ayııi memleket yeya 
m~e dahilinde hükUmet: veya bir i~• 
heaabına tahsilde bulunanlara ,.erilen 
miktara kadar olan kambiyo ihtiy&Çlan 
mürakiplikçe tasdik olunduktan sonra 
bankaJarça temin olunur. .. 

Madde 7 - Türkiyede mukiın !~k 
ye ecnebilerin esbahi ııhhıye c1oJayiaile 
baric;te s~yahat ye ~ ~tmelerindeD 
mütev<:llit kambıyo ihbyacı. 

a) seyahat edeceklerin beyanna~e 
rinc raptedecekleri aeyahat enakı mua
biteai ,.iz.eleri ikmel edilmiı pasapad ve 
...ııalli hiikümet tebabetinden müta ve 
ubbıye müdiriyetinden müsaddıık ve ec 
nebi manleketlere seyahat zanıretinİ te 
barüz ettiren iki niiaha npor, bu ra~ 
nüahıılanndan biri sıhluye yelı:ile~e 
tevdi edilmek üzere maliye .,eki)etıne 
ırönderilir . 

b - ikamet edenler namına Jıareket 
edenlerin beyannamelerine nıptedecek· 
leri ikamet evrakı müsbitesi dahil oldu
ğu hastane nya sanatoryom miidiirl.~ 
rinden nya tabibi müdavi olan prJ,,..,r 
den masarifi tefıriyeyi miibeyyiıı olaJ'ak 
alınacak mülredatli fatüra n raporlar· 

dır. bi 
Bu ıribilerin avdet masrafları için_ -

rinci mevki yataklı bilet emıam Ye illa· 
met aylan için f9bıi üçyüz Tiirlı lirası 
kadar olan döviz ihtiyaçları mürakiplik· 
çe tasdik olunduktan sonra banlmJarca 
temin olunur. Hasta refakatinde ıridec:ek 
bir kiti için ayni miktara kadar döviz 
Yerilir, Tenik edilen hetkaca tedaYİ ,.. 
operasyon masarifi ,,..... a:rriça .,.an 
dilı kate al mır. 

Türkiyede mükim Türlf; ve Ec:ncbile-

yalistlerle paylafmakta olan ..., seçen 
intihalıatta 55 mebus çıkıırmıı olan Al
man milliyetpery ... fırbııı Çelik Miifer 
ile liıteainl birii .:-:•tir 

B 1
. ı~ ...... 

u 11teni11 lıetmda bet"ekil muaYİnİ 
. M: v~ I.'- Alınan milliyeperleri 

!iden ,.. iktisat " airaat nazırı M. Hu· 
ırenberıı ve mesaj nazırı olan ve Çelik 
Miiferliler te,kilib ftİai M Seldte'nin 
isimleri bulunacaktır. Müteveffa sır
manın fırtı.ası olan Ye ıreçeo intilıalıatta 
onbir mebua çıkaran halk fır1raaı, Hıria
tiyan Soıyalist ve Almıın loöylü fırt.ala
riyle bilqmiıtir. 

Son zamanlarda devlet fırkası iamini 
almıı olan eski demokrat fırkası da aoı
yali•tlerle birlt:Jmittir. DeYlet fırkasının 
geçen Reic:ltstaııda iki mebuau vardı. 

MART 1933 

nur. 
Madde 9 - Devair ve müeueaati res

miye tarııfmclan memuren veya berayi 
tabail ve tetebbü azimet ve ikamet edo
ceklerin kambiyo ihtiyacı. 

a - Seyahat ve ikamet edeceklerin 
beyannamelerine raptedecekleri evraki 
musbite vizeleri .ikmal edilmit pasaport 
ve seyahat ve ikamet müddetini mübey
yih olmak üzere mensup olduldarı dai
renin en büyük amiri tarafından müsad 
dak vesikadır. 

Memuren veya mezunen seyahat Ye i 
kamet edenler için iatihııal eyleyecelderi 
yeaikai resmiyede teabit edilecek lwnbi 
YCI. ihtiyaçları mlirakiplikçe tasdik edil
dikten sonra temin olunur. 

Madde 10 - Yukarıdaki madde
lerde yazılı kambiyo Avrupa lu'taıi
le Türkiyeye yakm olan memleket
ler dahilindeki seyahat Te ikamet• 
tere mab.aua olup memalİfİ ecnebiye
den ıimali ve cenubi Amerika ile 
Akaayı ıark 't'e memaliki baideye ıri· 
decek olanlarm yol ve ikamet maa
raflanndan mütevellit kambiyo ibra· 
cı hakiki ihtiyaca göre mürakiplik· 
çe teıbit •e Maliye veki.l~tinin me· 
auniyetila bankalarca temm olunur. 

Madde 11 - Ticari, amai ve ma
li müeueaabn memalikl ecnebiye
deki ihtilif nya davalarmı hal ve 
takip için Tilrkiyeden ırönderecek
leri veya mahallerinde tayin edecek· 
teri vekillerin masraf veya ücret
leri ve aerıi veya panayırlara mal 
gônderecklerin yer kiraları ve rek
li.m ve aaire ırı'hi iftirak mall'Bflan 
Ye memaliki ec:nebiyeden celbede
cekleri mütehauıalann hıın:irah "°" 
ya peıin ücretleri gibi huauaattan 
mütevellit kambiyo ihtiyacı bu bap· 
ta alakadarlar tarafından verilecek 
beyanname ve icabına ıröre raptedi
lecek evrakı mü.bite üzerine müra
kipten mezuniyet alındıktan sonra 
bangalarca temin olunur. 

Alellmum pasaportlara kambiyo
su verildiği f"rh ve İmza olunur. 

Türkiyede ,allfan ecnebilerin 
ailelerine p«ra göndermeden mü
tevellit kambiyo ihtyacı. 

Madde 12 - Reami Til}'a hUIUli 
de•aİr ve müeueaatta çabııp Türk 
parası ile aylılı veya ücret alanlar 
bunlar mahalli istihdamları ile teh· 
ri ücretlerini nakit olmak Üzere tan
zim edecekeleri Ye miiltahdem bu
lunduldan müeaaeoeye taadik ettire
cekleri beyannameyi mürakip)iğe 
tevdi edeceklerdir. 

Bu gibilerin tehri kazançltrmm 
azami Yarıaına kadar hariçteki aile
lerine ıröndereckleri dö-riz ihtiyaçla· 
n bu baptaki bey•n°•!Dflller müra
kiplece vize edildikten IOD1'& temin 
olunur. 

Madde 13 - Türlriyede kendi 
heaabma çahıan ecnebilerin aileleri
ne para ıröndermelerinden mütnel
lit kambiyo ihtiyacı tehri kazançla
rını mübeyyin tanzim· ve mahalli 
verıri dairelerince taaclik edilecek be
yanname üzerine tehri kazançlan
nm keza nufını tecavüz etmemek Ü· 
zere bu ıribilerin hariçteki aileleri. 
ne gönderecekleri dö-riz ibtyacı mÜ· 
rakiplik Yaaıtaaile temin olunur. 

Ancak bu ıribilerin ııehri iraalib 
Maliye Yekiletinin müaadeıi olma. 
clıkça üç yüz Türk lirau muadilini 
tecavüz edemez. 

Türkiyetlen umlii tlairuinde 
gjtmİf ile mema/iki ecnebiyede 
tam ikamet etmif bulunan Türk 
ile ecnebilerin Türkiyedeki iratla
nndan müt.uellit kambiyo ilıtiya-
cı. 

Madde 14 - Memaliki ecnebiye
de mukim Türk Ye ecnebilerin Tür· 
lriyedeki emvalinden mütevellit irat
lanndan maİfetleri için para bteme
lerinden mütevellit kambiyo ihtiyaç
ları resmi vekilleri tarafından mür
selünileyb olan aalu'binin Türkiye
den ıuret ve sebep ve tarihi müfa
rakatini ve mahal Ye sebebi ikame
tini ve aileainin adedi nüfuawru ... e 
Tür1ı:iyedeki iradının membamı •• 
mikdarmı ve göndermek istediii pa
ranm milı:dıırmı mübeyyiıı olmak il· 
zere tanalm edilecek beyanname 
malGmab mezkUreyi teyit edecek 
,....ilde beraber mürakipliğe teYdi 
olunduktan -.... mürakiplikçe t
hit edilecek mikdar bankalarca te
min olunnr. 

Ancalı bu meblii ayda 200 Türlı 
llraaım teca...U.. edemu. Faalaaı hak
lımda Maliye •eklletinllen meaunİ· 
yet almmaaı lizmıdır • 

Madde 15 - Kitap, pzete mec• 
mua ve mütefenik barı alet' Ye e
devat ve umuru hayriyeye müteallik 
taahhüdat , mualecat ..., aaire ırı'hl 
ırönderenin hal ve 't'aaiyetine ıröre 
ve mecmu bedeli ayda yirmibet Türk 
IİrallDl tecaYÜz etmeyen ve hakiki 
bir ihtiyaçtan teTellüt ettiiine ka
naat edilen müteferrik kambiyo ta
lepleri mürakiplik vizaıi olmaluızm 
yalmz Merkez Bankaamca kabul -
temin edilebilir. 

Merkez Bankaamm müeaaeı oldu· 
iu yerlerde kambiyo mürakipleri 
bu taleplerle meıgul olmazlar. 

Madde 16 - Bu listede ya:ulı ol-

""' 
Polisle ~ ÜROLOG . DOKTOR ~ 

Celal Tevfik 
\'e 1 
yüli iki ev yandı 

H k .. 'd tura M d M idrar yollan hastalıkları as oy e o n a am ar- · • 
ı s·· f "hası yanti, mutbakta çama~ır yıkarken ~nn~ı sını: mute &S!e 

ocak tututarak yangın çıkmıf, ı _Sırkecı Muradıye cadd No. ~,,. _ 

mezkur evle bititiğindeki hane _ _ --

kamilen yamm,tır. Her iki evin Heyeti Umumiye Hanı 
sigortasız olduğu ve yangında ka-
ıit bulumnadığı anla,ılmıttır. M İ L L 1 
Gramofon meraklısı R E A S S O R A N S 

Fatib'te oturan Saim Ef. nin 

zevcesi Fevziye H. dün hamama 

gibnif, avdetinde evden bir rop, 

30 plak çalındığını görmüttür. Bu 

hareketin akrabalanndan sabıka
lı Recep tarafından yapıldığı an

la,darak merkum yakalammttır. 

Bir katil tutuldu 
Aydından bildiriliyor: Be9 ö

lüm vak'uından dolayı Niğde ad-

. liyeaince yüz bir tene hapse mah
kôm edilen ve .eıciz senedir Kay

terili Mehmet ÇAVUf imıile Ay
dında harman Niğdeli Nuuet is
minde bir ,erir, zabıta tarafından 
yakalanmıttır. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

' 

Kırk sekiz parça nUmune Teç
hile ve her nümunenin üzerinde 
yazılı miktarda müesseseye iktiza 
eden defatir ve evrakı matbuanın 
tabiyeıi kağıdı verilmek ve pazar
lık karamıııı tasdiki tarihinden i
tibaren bir ay zarfında Darülace
ıı:ede teılim edilmek üzere İfÜU 
pazarlık 15 Mart 933 Ç&rf&Dlba 
günü saat on dörtte ba,lamp saat 
on bette intaç edilecektir. Şart. 
lar berveçbi atidir. 

1 - Pullu varaka ile her nümu- ' 
neye ait parti için ayn ayn fiat 
teklif olunacakbr. 

2 - Verilecek pullu Tarakada 
gördükleri nümunelerin adet ve 
miktarlarına göre hangi cins ve 
kaç kıye kağıttan· meydana gele
ceği bildirilecektir. 

3 - Kendisine teslim edilen 
kağıt miktarında kefaleti nakdiye 
verilecektir. 

4 - Aynca tabiye için yüzde 
on ı.e. niabetinde teminat akçeai
le müracaat edilocektir. 

DOKTOR 

HORHORUNI 
H• aiin alqeme lıadar haatalarmı 
Eminönü Valide lmaatlıaneai yanm
daki muayenelıaneainde tedavi eder. 

Tel. 2,4131 

BURSA CER, TENVİR ve KUV
VEl MUHARRlKE TORK ANQ. 

NİM ŞiRKETiNDEN: 

Hiaaedarlar, 1933 MDeaİ Martmuı 
29 uncu Çartamba günü aaat 17,30 
da Buna'da Şirketin-..kezi idare
sinde aureti adiyede hıikat edecek o
lan Heyeti umumiye içtimama davet 
olunurlar. 

Ruzuamei Miizakeratı 
1 -Jdare Meclisi raporwıun 1ııra

ati. 
2 - Murakip raporwıun kıraati, 
3 - Şirket hilinçoau, JneYcadat ve 

lııiır "e aarar heaabmm kabul Ye tu
diki Ye buna müteallik kararlar. 

4 - Mecliai Jclare aaalarmm inti
habı, 

5 - Mecliai idare aaalarmm halr· 
lo huzurlarmm teablti, 

6 - 1933 heaap cı-i için mura 
kip intihabı n 6c:retinin teabiti. 

7-Ticaret kanonunun 323 ,.., 324 
llncil maddelerinde miiaarralı müaa· 
datnı Meclisi ldale azalarına itau. 

Mecliai idare 
605 

DEVREN SATILIK OTEL 
Kiruı 40 liradır. Mobl1yuıı IOO tını

dır. Acele aatılılmr. Sirkecl'de lak&ıde
riye oteline lıititik kolacı K....J Ef. ye 
miraeuıt. 

mayan ihtiyaçlara ait dö-ria bıda· 
ri1d için mahalli münılıipliie dlQ o
lacak müracaatlar Maliye nkiletin
ce tetkik ve icabı tayin ve ifa ola· 
nur. 

Madde l 7 - ltbn ihtiyaç Uateal 
27..2-1930 tarihinde ııetredilınit olan 
ihtiyaç listesi •e 12929 numaralı ka
ranıaıne ile neıredil- aeyli yerine 
kaim olmQfbır. 

Maoakkat 11111dde 
Muamele Yerglai makbuau 1 mart 

1930 dan itibaren alnup ta eYVel kon· 
fU11'9nto Ye aair evrakı müabite ihra
aile kambiy-. tedarik edilmit o
lan ithalata ait muamele verıriai 
makbuzlarından almmaaına miiaaa· 
de edilen kambiyo aıikdarımn tenzi
li lizımdır. Binaenaleyh bu kabil 
makbuzlar aahipleri tarafından mü
rakipliğe ibraz edilerek İptal veya 
taahib olunur. ' 

Türk Anonim Şirketinin 
Alelide senelik hissedarlar heyeti u· 

mumiyeai aıağıda yazılı ruznameyi ,..a· 
zakCTata dahil bulunan mevat hakkırt.ı. 
ırörüımek ve karar ittihaz etm<k ii:ır" 
30 Mart 1933 tarihine müaadif pd' 
tembe günü saat 16 da Ankarada 1"iit' 
kiye lı Bankası Umum Müdiriyeti bi
nasında içtima edecektir. Şirket esas rııu 
kaveleııamesi mucı'bince heyeti umuıııı· 
yeye iıtirak edecek olan hiasedarlarıı' 
hamil bulunduldarı hisse senetltl'inİ .., .. 
ya bunu müsbit ••saiki içtimadan bit 
hafta e..vel Ankarada Türkiye lı Baııl<' 
ama, lstanbnlda lı Hanında Şirket Mıı• 
melat Merkezine tevdi ederek mukabİ' 
linde clubuliye kartları almaları la%IJIY 
dır. Hiaaedarlann muayyen olan aaat ~· 
ciinde Ankarada bulunmalan ilin olu 
nur. 

Ruznamei müzakerat: 
1 - lclare Mediai raporunun oklJI' 

muı, 

2 - Bilanço, ki.r ve zarar heaabııııP 
okuımmu, 

3 - Muralcipler raporunun okunrıı' ... 
4 - Y akardaki maddelerde yazılı • 

rak ..., Yelllİkin olrunmaaı müteakip lı" 
huausta ..., temettüün tevzii hakkın.ı. 

müzakere icraaile karar ittihazı ve 1 datf 
Meclisi azaaı ile Murakıplerin ve müdiif 
ler heyetinin ibrası. 

5 - 3 Mart 1932 tarihinde toplansP 
lıisaedarlar heyeti umwniyeaince tadili 
lmbul olunan tirket eaaa mukavelenaııı' 
sinin 47 inci maddesi tadiLibnın 'ora "' 
killeri heyetince kabul edilmediğinin b<' 
yeti omumiyeye ibliğı. 

6 -Şirket eaaı mukavelenameainiP 
24 üncü maddesine tevfikan kura isı 

bet eden Meclisi 1 dare ;µaları yerine yl 
rileriııin intihabı, 

7 - Murakıp intihabı, 

8 - idare Meclisi ile murakıplerİ-
1933 aeensi balıkı huzur ve tab•isatınıf 
tespiti. 

TeJDafll ve Tiyatro Omnium 
Türk Anonim Şirketi 

Hisaedarana ilan 

T' ı.caret kanunun 361 inci ve e_.1 

mukavelenameainin 47 inci madde 
!erine tevfikan tem14a ve Tiyat~ 
Omninm Türk Anonim Şirketi hisst· 
daran heyeti umumiyesi mevaddı al 
yenin müzakereai için işbu Martı~ 

22 mci Çartamba günü &aat 15 te Şii' 
ketin Tepeh14mda Belediye Bahç~ 

aiııde kiin merkezinde aureti adiy<' 
de akdi iç.timaa davet olunur. 

1 - Mecliai idare ve Murakıp rı 
porwıun iatimaı, 

2 - 1932 1e11eai bilanço; müv•' 
aene defteri ve kiır ve zarar heaab~ 
nın taadiki, mezkur; sene netayiciıı' 
dair Meclisi idarenin teklifi hakkı~· 
da karar ittihazı ve Meclisi idare ı· 

zaamm tebriyei zimmeti, 
3 - Mecliai idareden çıkan azal•' 

rm yerine aza tayini. 
4 - 1933 sene.i için bir Murakil 

tayini ..,. ücretinin tesbiti, 
5 - Şirketin umurunun tedviri 

le mükellef Meclisi idare azalarır!'~ 
verilecek ücretin teabiti için MecJıl ; 
İd&re7e salihiyet itası. 

6 - Ticaret kanununun 323 ,,ı 
324 ilncü maddelerine tevfikan Şit 
ketle akdi muamele husuaunda Met' 
liai idare azalanna müsaade İtaaı. 

Uakal 50 hiueye malik olup i~ 
bu içtimada bili.ate veya bilveki11 

haaır bulunmağı arzu eden hisaed•' 
raıı Ticaret kanununun 371 irı'I 
ınaddesi mucibince malik oldukl•~ 
aenedab içtima gününden liakal bİ1 

hafta .,....eı şirketin merkezi idar 
ıine teYdi ebneleri lizımırelir. 

Hiaae senedatırun tevdi o!und1'
1 

r.ıüı 

li v 
bul 

20 
tık 
saa 
sat 
şar 

12 

fnııa dair mÜeaaeaab maliye tarafııt'. te p 
dan muta vesikalar içtimaı um.,,; liler 
de ha- bulunmak üzere meYdu ,f çin 
nedat albi 1ıabol olunur. , 
ı-~~~~~~~~~~---~ şec 

0.Jıiitlar 2 inci S. Hukuk Hlillit"' mıs· 
filindsn: Üakiidarda Selimiye mab"

1
' (5 

le&inde Hamam aokak 26 No. lu JJI' 
nede aakin ikeıı 23-2-933 t~H· • ,.A -
,..,fal eden Zenciye Zeynep ~ 
ile kendisinden mukaddem vefat 

jJıİl' den kocası Bitlisli llyas Efend' 
11 

Bey 
Mel 

metnıkibna mahkemece vaz'iyet 
'fi' nes.İ 

dildiiinden her iki ölüden alaca1' .1 1kt• 
borç icldiaamda bulunanların bir 
n venaaet iddiaamda bulunanlatı" _.,,,- Az 
da üç mah zarfmda vesaik ve r. 

o.ı., pucu 
dab kanuniyelerile birlikte , !\a 
dar ikinci sulh Hukuk mahk~; <lid:g 
müracaat eylemeleri ve ak•İ t•J;.--~ 'iıt.unG 
de kanunu medeninin me'W'adı _ lll9 t'ac ... .., . ııaı . 
ausaaı ahkimı tatbik olunacaıP 
olunur. 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 Sark \1e kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen asa 1 

Kullan:nız. 
Her eczane 
de satılır. 

---- ----- - - -------- - --
J 

s 

İat. Mr. Kumandanlığı 

Satmalma kom. ilanları 

Harbiye mektebi talebesi 
ihtiyacı için 1500 adet aşka
hı ile lalıfı ve kayışlan 25-3-
933 cumartesi günü saat 14 
tc açık münakasası vardır. İs
t eklilerin şartname ve örnek
lerini görmek için her gün ve 

. r;ı;,inakasaya gireceklerin bel 
li vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (522) (955) . . "' 

Ordu Sıhhiyesi için 34 ka
le1n eczayı tıbbiye 8-3-933 
çarşamba günü sat 14,30 da 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin şartnamesini gör
ınek için her gün ve pazarlığa 
.<:!irişeceklerin belli vaktinde 

:ı:. r comisyonda hazır bulunmala-
rı. (524) (957) .. . .. 

ı.ur Tophane askeri fırınındaki 
tekne kazmtılan ve ekmek la

'""' rmtrları 25-3-933 cumartesi 
günü saat 14 te açık satışı ya 
pılacaktır. lstek!ilerin şartna 
meıini görmek için her gÜn 
komisyona ve lanntı ve kazm 
tıları görmek için fırına ve sa 
tışa girişeceklerin belli vaktin 
de komisyonda hazır bulun
wnalan. (523) (956) 

ini~ 

i~ 

y• 

• • • 
Kuleli Askeri lisesi için 

2000 yatak çarşafı 2000 yu
tık yüzü 19-3-933 pazar günü 
saat 14 te aleni münakasa ile 
satın alınacak\'1'. İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için sabah saat 9 dan 1 O na ka 
dar her gün ve münakasaama 

eri- girişeceklerin belli vakitte ko
mıt misyonda hazır bulunmaları 

isse< 
ı at' 
rtıP 

Şii' 

hç" 
iye' 

üvı 

aab~ 

iciıı' 

(514) (848) 
510 

••• 
Maltepe Aakeri IUesi için 

12 kalem spor elbise ve tefer
ruatı 4-3-933 cumartesi gü
nü saat 14,30 da pazarlıkla 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneklerini gör
mek için her gün ve pazarhğa 
~rişeceklerin belli vakitte 
komisyonda hazır bulunma
ları- (518) (910) 

547 .... 
Tophane'de askeri fırmm· 

daki hamur tekneleri 5-3-
933 Pazar günü saat 11 de pa 
7arlıkla yaptırılacaktır. latek 

- k lilerin şartname ve eşfini 

Şif 

Me'i ... ., p ,, 

kil' 

görmek için her gün ve pazar 
Lğa girişeceklerin belli vak
tinde komisyonda hazır bu· 
lunmalan. (519) (923) 

594 
• • • 

Merkez kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı i
çin 7500 kilo pırasa 2500 kilo 
karnabahar 4-3-933 cumarte
si günü saat 10 da pazarlıkla 
satoı alınacaktır. İzahat ıı.1-
mak için her gün komisyona 
ugraınalan. (520) (924) 

595 ....... 
Harbiye mektebi için 7 ka

lem kıshk scpze pazarlıkla 4-
cl• 3-933 ~umartesi günü aaat 14 1 

ı.ıııı; te pazarlıkla alınacaktır. latek ı 
.. _,ı lilerin şartnamesini görmek i

çin her gün ve pazarlığa giri. 
şeceklerin belli vaktinde ko

'8JıiP" misyonda hazır bulunmaları. 
lab'1' (521) (925) 
r. • 596 

et I' 

"' İt" .1 

DOKTOR 
J\. N t Ş A N Y A N 

Beyoğlu Tokatliyan oteli yanında 

Mektep •okak 35 No. lu muayeneha· 
nesinde baatalanru her ııün aabahtan 
,kşama kadar tedavi eder. Tel: 40843. 

ı~..,.,,.. 
rı ..... ~ Az bir mna~la 18 Yatında bir genç ka 

.ı ~ ı>uculuk çıraklık veya buna benzer her 
• ngi bir İşe talip, isteyenlerin Sirke

.Jjt} <ilde Muradiye caddesin.le 33 numarada 
b •oc;urııcı Niko yanında Muatafaya mü-

d)8; l"ac"""!tları. 
. j)iJ 
fi 

BeıiktQf 2 ;,;ci Hukuktan: Ama• 
..,.t köyünde Bak~al sokağında 1 N. 
lu hanede Mukim iken elyevm akıl 
hattalığmdan dolayı Balıklı Rum 
haıtahaneıinde tahtı tedavide bulu
nan Anaıtaıya H. mın hacrile ken. 
diıine biraderi Kostantin Emaneili
dia Ef. nin -vaaı tayin kıllllDUf oldu
ğu ali.kadaranca mailim olmak üze
re ilan olunur. 

Bakteriyolog Dr.fHSAN SAMI 
BAKTERiYOLOJi LABORATUVAR! 

Umumi kan tahlilatı, frengi noktai 
nıızanndao (WaJııerman ve Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılması . 

Tifo ve mtma hutahldarı tqhiıi . 

idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su 
tahlilatı, Oltrıı ınikroakopi, hususi a-
9dar iıtihzan. Kanda üre teker. 
Klorür. KoUesterin miktarlarının ta· 
yiııi. Dinnyolu'ncla Sultan Mahmut 

türbesi No. 189. Telefon: 20981. 

Devredilecek ihtira berab 
" U.tik tekerlekler Ye bunlann usulü 

imali" 'hakkındaki ihtirıı için 29 Kanun 
aani 1930 taıihlnde htanbul Vilayet ce 
li1esine takdim edilip 1696 evrak nnma· 
raoı ile mukayyet müracaat üzerindeki 
hukuk bu kere baıkasına et.evir veya ica 
ra verileceğinden bıı bapta fazla malii· 

mat edinmek isteyen zevatın lstanbul' 
da Bahçekapu'da Tat Hanında 43-48 
numaralarda kiin vekili H. W . Stock E
fendiye müracaat eylem2leri ilin olunur. 

DAVET 
KadıköyHavagazı şirketi 

Süreyya Pata .m-11nuı mü...,_. ealonunda havagazile 7emek ııitirme den· 
leri ibdaı etm.İftİr. 

Dersler ayda iki defa ,,.;ı;.. ve mecc anidir. 
En nefis ve müteneni ~ pi tirme tamna 6ğıetuıel& ıp.., Kaılıkö1 Ha

yqazı tirketi muhterem Hanımefenclilerİ ha derslere d- hürmetle davet eder. 
ilk elen 6 iMart 1933 pezarteoi sünii uat üçte •e ıelecek denler her on bq 

cünde bir pazartesi günleri nrilecektir. 

609 

DARÜTTALİM ~ 
Coll'a günleri Veznecilerdeki salonunda icravı t"ren'l!llm ~ 

etmektedirler. Me1rubat 30 kuruş 

Çözgücü ve Dokumacı Aranıyor 
Hereke ve Kayseri Fabrikala"ı için çSzgilcll ve dokumacı arrn

makladır. Her iki fabrika için talip olanlann (Hereke'de Hereke fab
rikuı) adretiae mOrac:aat!arı. 

Ziraat Vekaletinden: 
ANKARA Yüksek Ziraat ve Baytar metkepleri civarında 

inşa edilecek süthane ve ıaraph ane binalarının inşası 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

MezkUr İnşaatın münakasa evrakı ve pl9.nları 25 lira muka
bilinde Yüksek Ziraat ve Baytar mektebi ve enstitüleri büro
su müdürlüğünden alınacaktır. Her talip münakasa şartname
sinde zikredildiği veçhile ehliye ti fenniye ve kudreti maliyesi
ni ve şimdiye kadar Devlet, Vilayet, Belediye ve amme mües
seseleri ve şirketlere ait 70 bin lira laymetinde bir binayı mat 
liiba muvafık surette ilanal etti ğini tevsik eden vesikalan ko
misyona ibraz etmeğe mecburdur. 

70 bin lira laymetinde bir bina İnşa etmemiş olanlar müna
kasaya iştirak edemezler. 

1:aliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 nisbetinde 
temınatı muvakkatelerile birlikte ihale giinü olan 22-3-933 
tari~ne müııadif çarşamba günü saat on beşte vekalet İnşaat 
komısyonuna müracaatları ilin olunur. T eminab muvakkate 
olarak nakit ve çek kabul olunmaz. (880) 
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Büyük Tayyare Piyangosu 
2. ci Keşide 11 Mart 1933 tedir: 

Büyük İkramiye 35,000 Liradır 
DÜNYANIN EN ZENGİN VE BÜYÜK 

PIYANGOSUDUR. 485 

Ecnebi memleketlere ıidea \ üccar ve •eyyablara 
• • Banka Kommerçıyale ltalyana 

Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 
Travellera (Seyyabin çekleri) ıatar 

Liret, frank, lngiliz lirası veya dolan frank olarak satılan bu 
çekler ııayeainde nereye gitseniz paranızı kemali emniyetle t1Jır ve 
her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ıehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çekleri en küçllk tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Travellera çekleri hakiki 
sahibinden başka kimıenin kullanamayacağı bir tekilde tertip ve 
ibt~ , edilmi•tir. 484 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alınan kitaplan en 
ucuz 1&tar, Beyoğlu, lıtiklal cadde
Iİ 300, lıvev aefareti kartısmda. 

Nafıa Vekaleti 
Sahnalma Komisyonundan: 

11-2-933 tarihinde pazarlığa konulup bedeli haddi layik 
görülmeyen 2000 ton katran yağı ayni şerait ııltmda ve ta- 1 

kas kaydile ve pazarlıkla mubayaa olunacaktır. 
Pazarlık 16-3-933 tarihine müsadif perşc.mbe günü saat 

15 te Nafia Vekaleti Satmalma Komisyonunda icra edilecek
tir. Taliplerin cari seneye ait Ticaret Odası vesikası ve 7463 
liralık teminatı muvakkatelerile komisyona muracaat etmele
ri lazımdır. Talipler bu husustaki şartnameleri lstanbul'dan 
Haydarpaşa'da Liman İşleri Müdürlüğünden, Ankara'da 1 

Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden beş lira mukabilin
de tedarik edebilirler. (854) 537 

SBıi1~~ 
KARADENiZ POST·ASI 

ERZURU 
6 Mart 

Pazar esi 
günü akşamı hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancik, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon. Sünnene, Rizeye 
azimet ve avdet edecektir . 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yelkenci 
hanmdaki acentalığıoa mürııcaat. 

L------------------------------------------....;ı' 0

1

1..__. ..... T•e•ı,•2•1 5•1•5 ........ --:.• 
_ Evkaf mf diriyeti Hanları . _ _, 

3 üncü kolordu] 
ilanları 

1 Bahçekapıda dördüncü Vakıf handa 12-4, 22-5, 14-7, 
15-8, 15-16 No. dükkan ve mağazalar ile büyük bod
rum ve küçük 1 No. depo. 

2 Harun asma katında 1, 12, 14, 35 No. odalar. 
3 Hanın birinci katında 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 32, 37 No. odalar. 
4 Hanın ikinci katında 29, 37, 39, No. odalar. 

' 5 Hanın dördüncü katında 12, 14, 16, 18 No. odalar. 
Bahçekapısmda dördüne ü Vakıf banda boş olan ve nu- • 

maraları ile katlan yukarda yazılı dükkan, mağaza, odalar 
934 aenesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek üzere 
müzayedeye konmuştur. İhaleleri Martın sekizinci çarşam
ba gÜnü saat on beşte yapılacaktır. Tutmak istiyenlerin Ev
kaf müdürlüğünde akarat kalemine müracaatları. (633) 

490 
•• 
Usküdar Tapu başmüdürlüğünden: 

İstanbul Evkaf müdiriy~titarafmdan 345 llra 9 kuruş be
del ile Fatma Nazmiye hanun namına natılan Osküdarda Kı
sddı mahallesinin alemdar caddesinde eski 5,7,13 numaralar· 

la murakkam ve valafname ile tasarruf olunur vakıf mekte
bin müdevver defterde ve tap uda kaydi olmamaamdan do
layi senetsiz tuarrufata ve bu bapta1515 No. lı kanun veni-
zamnemesi hükümlerine tevfikan mahallen tahkikat yapıla
cağından mezkUr mülkte tasarrufla alakası olanlarm tarihi 
ilandan itibaren on gün zarfın da evrakı müsbitelerile birlikte 
Sultanahmette Üsküdar tapu başmemurluğuna veya tahki
kat gününde mahallinde bulu nacak tapu memuruna mUra
caatlan i1i.n olmıur. (940) 

l"i'I tar:bi 
23/Şubat/933 

Kıymeti muhammenesi 
L'ra K. 

ihale tarihi 
25/Mart/933 

200 00 Mabmutpııı'da Sururi mıballes!nde Çifteaararlar cadde· 
ı"nde eski 32/34 yeni 24/26 No. lı 2 dükkinın n111f bisıeııl. 

652 00 Tamamı 326 metro terbi'.nde bulunan Kadirıta'da Şah
ıuvarbey mahallesinde Bostan ıokaiJnda 15117 N"o. lı 
arsanm tamamı. 

232 IS Beyoğlu'nda Kamerhatun maballeıılnde Kalyoncukolluğu 
caddesinde 29/37 No. lı gazinonun 840 hisse itibarile 30 
biısesi. 

408 f6 Büyükayasofya maballeande Soğukçetme caddesinde 3 
No. lı Ostiinde odıyı müştemil balen ifkembeci dükkinın 
3072 hissede 34 hissesi. 

Balidakl emlak 23-2-933 tarihinden itibaren dört hafta m01dat1e 
i!Ana konmuştur. l::ale!i 25-3-933 cumaatesi günü 1aat 15 tedir. Ta
liplerin lcıym·tinin yüzde yedi buçu1tJ niıbetinde pey akçelerile 
beraber İstanbul Evkaf Miidiriyefi binasında MablOlit kalemina mü• 
racaatları. (954) 

lstanbul Liman Şirketinden: 
Şirktimizin ihtiyacı olup aıa 1ıda cinı ve mıkdarları yazılı malzeme 

için hizalarında ğôlteriten tarihlerde mllnakasa yapılacağından talip
lerin şartnameleri alm ık llzre ıirketin Sirkeci' de Llman hanındaki 
teknik büroıuna müracaatları lilzumu ilb olunur. 

Umumi Müdllrl~k 
Euaoın c:inai Ton Kilo Adet Metre Wır:i'<Abı MDnakaaa 

Çıra 
Çıralı çam 
Meşe 
Kar. ğaç 
Fabrika tahtan 
Yollaaıa 

Pıraçol 

Küknar 
Zehirli boya, •§aca 

.. ,, demire 
Sülyen 
Ostllbeı; 
lngiliı beziri 
Türk bezirl 
Neft 
Faça boyası 
Sikatif 
Muhtelif toıı boya 
Müstamel halat 

,, kazan borusu 
Para~ine, tente bezi 

50 

ı 
l 

6 

Karpit l 
Karpit meme.ti 
Arap sabwıu l 

400 

600 
800 
250 
250 
200 
50 

250 

ıso 
1500 
300 

200 

600 

1000 

IOIJ 
150 

10 

120 

tarihi 
7 Mart 933 

.. 
" .. 
" .. 
" .. 

8 .. 
.. .. .. 
.. .. 
.. .. 
" .. 

11 
" 
" 
" .. 
" .. 

Çorlu garnizonunda bu u
nan kıtal ihtiyacı için kapalı 
zarfla 140,000 kilo eknı~'.i'.tı , 
un satın alınacaktır. lhaleı:i 
16 Mart 933 Perşembe g ünü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve münakasaya iştirak i
çin de tayin edilen gün ve 
saatte teminatlarile birlıkte 
Çorluda 61. fırka satın alma 

komisyonuna müracaatları. 
(3027) (721) 

501 . ... 
61. F. Sa. Al. Kom. dan: 
T ekirdağmda bulunan kı

tat ihtiyacı için 191,000 kilo 
ekmeklik un kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuştur. ihalesi 
16 Mart 933 perfembe gÜnü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör 
mek ve ahnak iatiyenlerin her 
gÜn ve münakasaya İştirak e
deceklerin mezkilr gÜn ve
saatte teminatlarile birlikte 
Çorluda 61. F. Sa. Al. i:(om. 
nuna müracaatları. " (3028) 
(743) 

502 .... 
Birinci Fırka ihtiyacı için 

kapalı zarfla 230,000 kilo un 
münakasaya konmuştur. lha 
lesi 22 Mart 933 çarşamba gü 
nü saat 11 dedir. Taliplerin 
şartnamesiiıi görmek üzere 
her gün ve münakasaya İşti
rak icin o gÜn ve vaktinden ev 
vel F~dıklıda 3. K. O. Sa.Al. 
Kom. nuna müraca11tiıırı. 
(43) (839) 

514 

* * ,,.. 
Çatalca Müstahkem Mevki 

kıt'atı hayvanatmm ih!iyacı i 
çin 32,000 kilo yulaf açık mü
nakasa ile sabn ı..lmacal::tır. 
İhalesi 20 Mart 933 pazaı tesi 
günii ıaat 11 dedir. Taliplerin 
şartnamesini görmek uzere 
her gün ve 1T>Ünakasaya işti
rak için mezkUr ~ ve saat
ten evvel Fındıklı'da 3. K. O. 
Satmalma Komisyonuna mu
racaatlan. (44) (840) 

515 
••• 

Çatalca Mıt. Mv. için pa
zarhkla :500 kilo kuru üzüm 
satın alınacaktır .Teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 4 Mart 933 cumar 
tesi günü saat 15,30 da yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartname 
sini görmek üzere her giln ve.
pazarlığına iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (46) (886) 

522 
"'· .. 

1. Muhabere alayı ihtiyacı 
için 17 kalem Muhabere mal
zemesi satın alınacaktır. İhale
si 6 Mart 933 pazartesi günü 
saat 11 dedir. Taliplerin liste
yi görmek üzere her gün ve 
pazarlığa iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3 . 
K. O. Sa. Al. Kom. nuna mü
racaatları. (47) (887) 

540 
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Nf(ASI 
PARA-.IERVET 
KUM&ARADAN 

DOWG.AR 

uw 
Gedikpaşada Jandarma 

Satınalma komisyonundan: 
Satın alınması mukarrer aşağıda cinı ve miktarları yazı· 

1ı "üç" kalem malzemenin ayn ayrı kapalı zarf münaka
saları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapı· 
lacağından isteklilerin şartnamelerle nümuneleri görmek Ü· 
zere her gün ve münakuala:a girmek için talip olacakları 
kaleme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkur 
g:.inde muayyen saatlere kadar komisyonumuza müracaatla
rı. (803) 

Malzemenin cinai '°e mikt:arlan Mijna ka 1.8 tarihi Günü Saati 

200 ila 300 eğer talamı 18/ 3/ 933 Cumartesi 10 da 
23000 takını kısa kol bacak 

çamaşır 

7700 kilim 
18/ 3/ 933 
18/ 3/ 933 

Cumartesi 14 te 
Cumartesi 15 te 

512 

Zonguldak Havzai Fahmiye 
... ~~diriyeti Umumiyesinden: 

Mudiriyeti Umunüyenin Kozl Kilimli" • • dif l • "h • • · .. b u ve flmeD er en 
ı. tıyacı ıçın mu a~~ı ~nngelen (44) kalem takassız mal-
zeme 22-2-933 tanhinden ıtibaren 20 gün müddetle a ık mü-
nakasaya konulmuştur. ç 

. Talip~erin f~8;1lle~ görmek üzere Zonguldakta Hav· 
zaı F ahmiye mudirıyetı umumiyesile lstanbuld Mmt k 

d üh. di li~· ihal ' a a a ma en m en 1 pne ve . e gijnü o/o 7 ,5 nishetinde temi-
natı muvakkatelerıle Havzaı Fahmiye rnüdir·y ti · 
yesine müracaatlan ilin olunur. (824) 

1 
e umumı-

• 

En mütekamil otomobillerin bir modeli olan V - 8 Fora 

arabası, size yüksek vites, mutlak emniyet, fevkalade 

akseterasyon, mükemmel yürüyüş ve konfor, kolay idare 

ve güzel hutut takdim eder, 

Yalnız şahsi bir tecrübe, Ford otomobilinin bütün bu şa-

yanı hayret evsaf ve hassalarını takdir için kA.fidir-. Bir 

otomobil almak fikrinde olmasanız bile, bizzat dirksiyona geçerek Ford 

otomobilini bir kere tecrübe etmeğe sizi davet ederiz. 8 sillndirll Ford 

arabasını iyi tanıyınız . En yakın acentamıza müracaat .ediniz ve V .. 8 

arabasının tecrübesini yapmağı isteyiniz. Bu tecrübe, tarafınızdan hiç 

bir taahhüdü tazamum etmeksizin yaptırılacaktır. 

FORD MOTOR COMPANV EXPORTS INC. ısn-N'"SUL 
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GRiPE TUTULMA YINIZ 
Her •ab!' b bir ka,e 

NEOK A L İNA 
ıldı ğınızd~ 

VUcudUnUze ı,ırlpe karşı en kıı · edJ sllAhı nrmı, olursunuz. MiDEYi 
v,. 1\ -' 1.RI 1{ °'ı.~r1VYF"1 YO'l \1 "- 'l. • 11 V "' '

1 t--...- ;ı. ı. ntı·l~rı ; c:. ~~\'tn l1. "~ 1 

fıtanbul Belediyeıi l1anları 1 -------
Fatih Beeldiye şubesi müdiriyetinden: Karagümrilk Fev 

zi paşa caddesinde 3 numaralı kahve önüne müsadif tarik faz 
lası kiraya verileceğinden tal ip olanların 23-3-933 tarihine 
musactıf perşembe günü saat 14 te daire encümenine lüzu
mu müracaatları ilan olunur. (951) 

Fatih Belediye Şubesi Müdiri.yetinden2 Unkapanı pa~az 
zade mahallesinde zeyrek caddesınde 18 numaralı belediye 
mali dükkan kiraya verileceğinden talip olanların pey ak
çesini yatırmak için her gün diare!e v~ müza:l'.'~~ye iştirak 
etmek için de 21-3-933 tarihine musadif ıalı gunu saat 14 te 

<laire encümenine müracaatları ilan olunur. (949) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat · 
Komisyonundan: 

Tayyare Cemiyeti şuabab için 933 seenıi ihtiyacı olan 
cem'an 31 kalem lartaaiye rnünakasa auretile alınacağın
dan taliplerin 6-3-933 pazartesi giinü saat 14 te komisyona 
müracatlan. (920) 

stanbul İdrofil Pamuk 
Fabrikaları Türk Ano
nim Şirketinden: 

Piyuada EKSTRA pamuk oamı albnda İdrofil pamuk paket· 
ıerlne benzer tekilde yapılmıt paketler içinde Adi pamuklar aatıl· 
maktadır. Bu pamukların - Şirketimizin ihzar etmekte olduğu ko • 
dekııe muvafık ıııbbi • ldrofil pamuklarla biç bir alaka ve mlioa· 

ıebeti yoktur. 
Bu gibi Sıhhata mu.zır pamuklann istimali hayati bir tehlike 

te,kil ettiğinden muhterem haJkımızıJJ ııhhıbaı ıikaye etmeji bir 
vazife bilen ıirketimiz; 

İyi cins pamuklarımızdaa aıbht bir ,ekilde idrofile edilmit ve 
Avrupanın bilumum pamuklarıra her cihetle faik enafta bulunan 
"REKOR" markalı idrofil pamuklanmızın y•lnız Eczane va depo
ldrdan almmaıını tavılye ederiı. 

Göz, kulak ve sair huausatta kutu ile am
b ,ıaj edilmiı EKSTRA REKOR bilumum 

r tnsemanlarda AAA·I Birinci nev'i REKOR 
Jrofll pamuklannı kullonıdız. 

MÜDÜRiYET 
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"MlLLlYET" MATBAASI 

Istanbul ve Trakya 
Anonim 

Şeker Fabrikaları 
Türk Şirketinden: . 

Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolarından kristal toz şekeri atideki fiatla 
her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. 

:Kristal Toz, Kilosu 36,-1s -Kuruş 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilin~e ödenmek üzere derhal 

gönderilir. Depodan itibaren brlcünile masarif ve mes'uliyet müıteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adre~: İstanbul,Bahçekapı,4üncüVakıfhan4üncükat,Telgrafadresi:İstanbnlŞekerTelefon:24472ö79 
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