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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yunanistanın 
Sanayii ----(Atina) - Yunanlatan. b~yük mlk 
yuta aana:ri yapmak ıaüyor. Bu 
memlekette, ıenit pazarlar için kü~: 
le iatihaaline ıiriımek anwu var. Hu 
kUmet himaye ediyor, halk tetebbüa 
l.abiliyeti göateriyor. Fakat, asıl li.
ıtnn olan geniı pazarlan bulmak ko-
lay değil. . . 

Yunan aanayiinin aon on iki yıllı~ 
tekamülü dikkate ıayandır.1-Sana:r 
ıııüeaaeaeleri iki miali. 2 - Beyııır 
kuvveti dört miıli, 3 - Amele ~!"!" 
beı misli artmıtlır. Yunan aanayıının 
lcıaa müddette bu kadar in~f ede
bilmesinin Jım nedir? Şudur ki, -V:u: 
naniatanda amele ücreti ~t vencı 
derecede dütüktür. Ocret müı~si 
0928) de 1425 (1932) de 1358 dır. 
lialbuki, haya; pahaWığı sabit kal
lllıştır., (1928) de 1868 ve (1932)d~ 
1863 tür. Sanayide en ehemmiyetlı 
""kabet unsuru ve muvaffakiyet kuv 
Yeti olan ücret, hem aıll (nominel) 
ve hem de hakiki (r~el) mikta~.Ia~ 
İtibarile azalmııtır. Yunan .,.nayıının 
IÜratli inkitafı bilhuaa bu sebepten-

dir. "d k 
Fakat biraz dalaa deri?e gı e~~ 

Ün Bulgarista daki ·se aleyh·n 

' 
' 

Sahip ve Baımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

nümayiş yapılmak istend· 

lonnak icap eder. Yunanıatanda uc
r..t neden ucuzdur. 7 Cevaben denile
bilir ki bir kere 1 ,5 milyon muhacı
hrı Yu~aniıtana gelmeıinden, ıonra 
4.ınerika ve Avnıpanm Yunan muha
ciri kabul etmeme.mdenclir. Mal6m
dur ki, dünya buhranı her memleketi 
hariçten dahile ııelen muhacirle~ kar 
fı ınanj ı~dbirler almaia ..,,ketti. Yu 
llaniıtan yani bu maruf harici muha
ceret m~mleketi, artık muhacir ihraç 
edemiyor.. Hem niifm ithal eden, 
heın de muhacir ihraç edemiyen bu 
llıeınlekeıte tabiatiyle Ücretler iniyor. 

mu··cadele halinde ve fpzahurat yapan kafile Bulgar mezarlığıııa çelenk lıogmak için duoarıardan aşıyorlar Ferlkiiy mezarlığı lJnilnde gençlerle jandarma 

Yunan sanayii için müsait olarak 
l.aydolunabilecek bu ıımile kartı, Yu
tıan aanayiini müıküllta ko:ı;an mü
him bir mesele vardJ1': Kuvveı muhar 
rilte meseleai. Mevzuu bahaolabile
cek ıu üç kuvvetten, kömür, petrol, 
elektrik• öyle ırlirünilyor ki Yunanis
laıı için,' halde de !-b1.balde ~e kö
tııür bat mnkidedır. Halbukı Y_una
llİatanda kömüı· yoktur. Yunanıatan 
köınürü hariçten ıretlrtınektedir: Sa
llayiin inki1&file beraber Y unanıatana 
lcömü. ithali utıyo•. ( l~th)al ded"lmya~
llız 400 bin ton kömür ı e ı 1§· 

ken (1932i de aanayie ~us 827 
bin ton kömür ithal edilmıttır. 

Yunan aanayi seviyesi kömür kul
lanınaiı icbar ettiiine ıöre, eler bu 
&anaün cihaalan detiftirilmezae, yani 
biiylik maaraflarla t...iaat .&uda se
tirilnuızae ha~len kömür ithaline da 
İtna mec~ kalınacakbr. Halbulıi kuv
ve; rnuharrikeai harice tabi bir sanayi 
•ağlam sanayi delildir. Kökü hariç
le olan ıanayiler, belki liberal dem· 
lerde yapyabilirler. Fakat devirlerin 
deği~mesile tehlikeye sirerler. 

Yunan aanayiini ehemmiyetle ali.
lradar eden bir dlier meeele aenn.a
J'edir. YunanUtanda Ml"'llliaye azdır. 
Zira sermaye leralırilmll mahdut bir 
••viyede bulunmaktadır. Hariçteki 
"...._nlılann taaarrufl-dan Yiicu
de ıı:elen aermaye afltJ-i ualmıftır. 
'f ediye muvaze....i iki 11lda :ran ya,. 
tıya inmiıtlr. Yunan tediye mu•uene 
•i (1931 ) de 164 milyar draluai Üze
l"İ>ıden hesap edlliyOO'du, oon (1932) 
ole 83 milyar drahmi iberlnden hesap 
ol11ıunu,tur. Bu rakamlar, Yunania
laııda para hareketinin - kadar daral
drfuı1 gösterebilir. 

Halbuki Yunanlıtan büy{lk mlk
l'asta sanayi yapmak lıtemeketedir. 
Bilhassa (lıtihli.k maddeleri sanayÜ) 
ile beraber aynca (latibaal maddele· 
t'İ sanayii) ni teaiı ebnek sayeaini ta
ltip etmektedir. Bu ikinci nevi sanayi
i,. tesis sermayeleri yüksek olmak za
"1reti vardır. Her memleketin sanayi 
tekamülünde üç devre vardır. Önce 
İstihsal sonra iatibl&k maddeleri aa
llayii y~pılır. Nihayet latihllk v. ~ti~ 
"-l sanayileri araamda ahenk temiıu
~ çalııılır. Y unanlıtan, gö~üıe 
lore, ikinci devreye ıirmek azmınde
dir. 

Bütün bu makaatlarladır ki Yuna• 
n~slan 1.9~2 denberi oldukça mlleasir 
hır tqviln -yi kanunu tatbik edl· 
Yor. Bu kanunda, her tetviki aanayİ 
ltanunundan baıka olarak ehemmiyet 
li bir iki nokta vardır. Bunlar aana
Yiin tesİI makinelerinin tiınendlferler
le naklinde yüzde 20 ve ınillt mamul 
llıaddelerin naklinde de )"(bde 26 ta
t'İfe tenzili yapılmaaıdl1'. Bir de 5 nıil
Yon drahmi (62 bin lira) ~".'° fa:d~ 
lel'>nayeli ıirketlerin temettü hlaaelen 
Yiizde 5 ten qafı oldufu takdirde 
lta:r:anç •eriiai 'rermesler. 

Telhia ederek denilebilir ki, ame
le Ücreti ucuzluğu ırlbi müaait imille
l'i kuvve! muharrikıe •• oermaye gibi 
tiiç taraftan olmakla beraber, Yunan 
...._yil, te,Yik ile ve halkının lıeveaile 
teralckiıer ıöıtumelıı.dlr. Bu terakki
leti kaydebnekle beraber, Yunan sa
~~~ verdiii nihai latihaal kıymeti 
~. ela bazı lıuı mllllhau der
ltıel'an etmek iktba ediyor. Zira, ınü
:""'~diyen inkiJAf eden ı.u aanayiin 
d"!tıın ettifi nihai latihaal kıymetleri 

!'" ki, onun hakiki ikbsadf mahiyeti 
:!'., ıröaterebilir. Yunan aanayünin •on 
-. l'ılda yaptığı iıtlb..Uerin Drahmi 
:la;•k kıymetleri ıunlardır: (1930) 
(~ 6,6 milyar, (1931) de 6,0 milyar, 
li 932) de 6,7 milyar. Cöl'ülÜyor ki, 
it ç Yıldır Yunan aanayiinin iatibaal 
, '~eti sabit kalmııtır. Bugünkü kur' 
't~ore 6, 7 milyar dl1'abmi 84 milyon 

"1-k liraaıdır. Bu rakamı, 1927, yani 

80 talebe tevkif edildi, nümayişçiler 
şiddetle tecziye edilecektir •• 

feshediliyor, hadise nasıl oldu, 
arasında kimler var? •• 

Talebe birliği 
mevkufJar 

Hadi•ede bulanık •uda balık avlamak isteyenlerin tahriki var mı? 
Razgrat'ta vukua ıelen hadisenin. m~ · 

Ieketiınizdeki tabii teessW- ve akiılerı 
devam ed,.,-ken dün lıta1''>ul'da eoefle 
kaydına mecbw- oldu~.ıı: bir h!'diae 
oldu. Gayri mes'ul "fh&a ve ıençlik na 
mına yapılan bu hareket ve göıterilen 
baaaaıiyeti belki de ilk balatta haklı va 
yerinde bir bareekt gibi aönınler, ıö .. 
termeye çahtanlııı- olabilir. Fakat milli 
clanlanııuada her ~ uyanık ... pek 
baıaaı olan hükUınetimizin kararlan ha 
ricinde kalacak, kalımı bulunan hareket 
lerin de ırenc memleketin yüksek men
faatlanrun İcaplarından o derece uzak 
olacaiı tabiidir. Bilha_ıaa bu çt;tit ~ 
ket •• t91ebbüıler daüua temu, daiına 
nazik Tüıiı: gençliiinin ıabıiyetiııe ~
fe edilmek iıtenditi za.-n zaJ'1ll' o ma
bette artar· Bunun içindir ki dü!"'ü ha
diaeyi teeaaürle ~de~ y~nde bu 
luyor zabitanın ıoıterdiii yukıek ta
y~z ve hakimiyeti de takdir ediyo
ru:r:. Bu ... mümaail hareketlerde blr çok 
umanlar yabancı emellere ve yabancı 
davalara hizmet edebilecek hüviyetlerin 
yer alabilmeleri de dalına muhtemel ol
duğuna göre zabitanın ıiddeili haraketi 
ve bakim vaz'i ıençliğin nezahat 'H a
aaletine atfedilebilecek ihtimalleri de 
uzakla9tırmaya yardım etmiı ve Türki
ye hudutlan dahilinde müeaaeı umumi 
nizam ve ahengi, doet devletlerle olan 
umlmi ve kalpten münuebetleri ihlil 
edebilecek en küçük ve - hüyiik hadi
ıelerin daimi derhal •• amndııı bill mü
samaha boiuJacaimı bir defa daha t• 
harüs ettirmiıtir. 

Buliar konıuloeluğu ve mezıırlıiı ö
nünde yapılmak iatenen bu müeaaif ha
dise fıııklmıda bir muharririmizin t..
pit ettiği notlar ıunlardır: 

Bir iki gÜn evvel 
Bir iki sün eve! tab:rikamiz •• nllma

yitki.r bir hareeı.t yapılmak ve bunu fiil 
aahaama geçirmek iotenlldlii ~ 
miştir. Talebe Birliii idare heyeti ve 
'bazı talebe cemiyetleri idare heyetleri a 
zalarma, bu hadiseyi takip mercii milD
hasıran hükfunet oldufu, gayri mea'ul 
tabıa ve teşekküllerin hu huıuıta lılç 
bir harakete aeli.hlyeti buhımnadıiı bir 
mitinıı akdi için vaki mllracaat l1zerine 
Vilayetçe ihtar edilmiıtir. Buna rai
men M. T. talebe Blrl.lfi idare bayatı. 

Tol"b"clen Tmilt Bey lto,....foelult 

nin .,. bazı talebe cemiyeti heyeti W... 
leriıı.in tahrikile dünldl nllmayİf lı..U.. 
ai vukua gıelmiıtir. 

Dün aaat dörtte 
Dün saat 16 de TaWıe Birliti umumi 

lıitibi Şükrü Ka,. imzaaile viliyete bir 
mitins ve nümayİf yapılacaiı haldı:mcla 
iatida ile müracaat edllmiftir. Vll&yet 
huna müsaade vennemlt ve ınenaıtmlt
tJr. 

Maçkada toplanılıyor 
Buna rafmen saat dört buçuktan iti

baren Maçkadaki Balpr konaoto.bane. 
olnln !lnilnde beter onu- kitilik talebe 
kafileleri toplanmafıo 'batlanutbr. Aı 
zaman aonra toplanan, talebe epeyce bir 
yekt\na balii olmuıbır. Toplanılan saat 
tatil mmanma tesadllf ettiii için o ci
varda mekteplerinden çıkan, billıaua 
Şlfli teraldd ve F eydye liaelerl .,. diier 
mektep talebeleri de toplantıya itdrak 

(Devamı 4 Unctl aahifede) 

Mezarlığa f"lenlz koyulduğu :flrada bunun Bulgarlara "bir mecleniyd 
ue İn•anlılı derai olduğunu ilacl .. """n" bir genç .... 

bet yıl evvelki Türk aanayi iatatistik· dür •.•• 
lerinde gösterilen Türk ıanayi iatihsa· 
li kıymeti ile kar§ılaıtırmak mümkün-

Müderris 
Nizamcttin ALI 

37 inci liste 
AMKARA, JO. A.Jl. - T. D. T. 

Cemlyetiaıkm nrilmittir ı 
~ ......cak arepça ... ,_. 

ça wı ' 1u 111 ...........ıı ıı..- ..
dar: 

1-ZABIT-ZABT- 7-ZARURKT 

2-z.lF 8-Zl.M 
3-ZAFER 

4-ZAM 

1-ZARAPET 

9-llYL 

10-ZIHIN 

il-ZiLLET 

8-ZARAR il-ZiMMET 

Uıtelercle çıkan kelimelerden .-. 
nalan blrd .. fazla olanlarm her ma
için ayn lımrtıWdar ileri aürlllebillr. 

Kar,ıbk a<ınderen ııatlenn ,an-. 
dikleri karıılddardıın dayuhnaf .... 
etitllmit olmayanları hanııl _,,._ 
lardan alchlı:larmı ıılJstenneleri rica 
olunur. 

Dolar düşüyor 
Bir hafta evvel 21 O 

idi, timdi 185 
Avrupa bonalarmda Dolar üzerin

de evvelki ır«n söriilen aukut dün la
tanbul boraaamda hiuedildi. Diitük 
ıelen telııraflar borsada Dolan der
hal aukuta aevketti. 

Dün Dolar lıtlanbul b-unda da 
ehemmiyetli bir aurette diifmüttür. 

Dlln Dolar 113 Ç*ıt 77, 75 ınilimde 
açılmq ve bir aralık 54 çente kadar 
düıtükten aonra akfUD 53,77,711 çent
te kapanmııtır. Nakit olarak dlbı bor· 
sada Dolar 1811 ten muamele ırönnüı· 
tilr Bir hafta evvel 210 dan muamele 
ıörllyordu. Evvelki ıri1n bir Tllrk li
raaı mukabili Dolar 49 çent olarak 
muamele g!lrmiiftü. Bu sukut Dolar 
için çok mühimdir. 

Bugün için bu sukutun devamı hak
kında bir tahmin yapılamamaktadır. 

Dolar1n sukutu etrafında dün Ajana 
lar da ıu malUınab getirmiılerdir: 
VAŞiNGTON, 20 A.A. - Altın ih

(Devamı 2 inci sahifede) 

En emin, en karlı ve 
başabaş para •• 

Kaydolanlar lıergün dalıa çok 

Ecnebi banka direktörlerinin 
izahat ve beyanatı 

933 Ergani hattı dahili iıtikraııı 
tahvillerine günden eüne artan 
rajbet 't'e alika bu tahvillerin 
halk tarafından arbk tamamen du 
yuldufu ve anlqıldığını ıöater
mektedir. Cümhuriyet Merku 
Bankaama bankaların her gün tab 
vil aabfma dair verdikleri rakam
lar bir gün evvelkinden muhakk•k 
fazla olmaktadır. Her geçerı gün
de eTYelki ıiinlerden daha fazla 
halkın al&kaaı göriilmektedir. Bir 
çok memurlar ay bqmda tahril 
bulamamaktan endite etmektedir 
ler. Bunların miitktillbıtl de it 
Bıınkaemm ptermekte oldufu 
kolaylık halletmektedlP. 

Bazı tehir 't'e baabalara ıan. 
derilen tah'riller tlmdiden bitmit 
oldu!undan buralardan yeniden 
fula tabriJ lstenmi9tir. 

0--'ı Ba:nltaın Mlllllril ... ,~, 
LpDI lltikruı hakkında fUi. 

rinl eordafum- Omıanlı Banb
llDlll ldanbal tubeel Mllcl8rii M. 
Yalet d.niftir Jdı (Dn_, 2 inci aahifede) 

Hastaneler tahsisab 
Sıhhat vekili dün mecliste ayrıla. 

cak para için izahat verdi 
'.ANKARA, 20 A.A. - BiiJil)ı: M. ıııabre ve kabul edilmittir. 

Meclbi bugün Rafa Tekili Refet 8. Bütçenin Taridat kıammm mil-
in riyuetinde toplanm19br. zakereaindo Mis alan sıhhiye Teki-

Hudut ve sahiller umum miidOr il Refik Bey, evvelce bir kanım ile 
lil~iln 1933 eeneai bütçesi mü- (Devamı 2 inci aahlfede) 

İktisadiyatı korumak 
için tedbirler alınıyor 

Hükômet gümrük tarif el erini ta. 
dil selihiyetini Meclisten istedi 

• 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Ticaret mukavelesi veya Moduı 
't'ivendi aktetmiyen devletler ili
kesinden Türkiyeye yapılacak it
halata memnuiyetler veya takyit 
ve tahditler tatbikine dair 1873 nu 
maralı kanun memleket ikbsadiya 
bm korumak gibi şumullü bir gaye 
yi istihdaf etmekte idi. Bu kanu
nun mevkii tatbike vazından bu 
süne kadar cereyan eden hadiseler 
Türkiye iktıaayabnm korunmaaı
nm munhaııran emtia tahdit ve 
takyitlerile temin edilemiyeceğini 
göıtennittir. Bu makıatla hükfuııel 
bugün tevdi ettiği yeni bir kanun 
layihası ile Meclisten yeni aalihi
yet istemittir. 

Bu aalihiyet hükumeti hem muh 
telif memleketlerle aramızdaki ti
cari münasebetleri tarafeynin meıı 

lkt .. at Vekili Celal Bey. (Devamı 4 ilncU sahifede) 
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Sumerbankası kanunu HA i c i HABERLER 
layihası Meclise verildi 44 yaşında! Ceza bafiflerse 

-..-
Banka tahvilat çıkarabilecek ser_ Bitler için Almanyada İngilizler Ru• malların-

• 20 •ı ı· 1 k't büyük tezahürler dan ambar-
mayesı mi yon ıra 0 8C8 tr BERLI goyu kaldıracaklar N, 20 A.A. - Bqvekil, 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Su

merbıuık haklundaki kanun liyihaaı 
bugün Mecliae verilınittir. L.i.yibaya 
ııôre tefkil edilecek Samerbank'm 
(20) milyon lira aermayeııİ ola<:Aktır. 
Bu aermaye hükUmetin ltıı!kilinİ ve •· 
mumi heyetin kararile bir misline ka
dar arttmlllbilecektir. 

Bu banka hükmi tahaiyeti haiz o
lacak milli kredi mii-ı.n- auJa. 
suı haldanlaıı Ye imtiyazlardan istifa 
de edecektir. Banka afaiıda yuıh 
qJeri y-caJdno • DeYlet -yİ ofiııİD 
4en d...,...alacafı fabrikaları itle-'< 
we hmuai aaaayi •ileeıe-'en.deki 
devlet ifti.rak ~ T....,..l ka· 
.aunQ hiikiialeriae cön idare -ı.. 
buouoi kanunlarla oer"hnitt ...ıihiyet 
lere dayanaralı: yapdacak fabrikalar 
h.ariç olaak iizere de..W __ ,...;.. 
le yapılacak IMit'İİ& uaoqi letebbiale
rin etil ....... ;.. ia L 

1 
L .. 

bunlan t...U,,., ida"' eı.ek, teoisleri 
.-e,.. tev ileri ı ' ' ' i;la ldıa.... 
.len ....-.ıi oMa - ola • 7ill 4lence 
ıi itilıarile ıa,.au.a - 1 

.. -ri 
ı.,sekküllerine oennayeainin miiaade-
• i niıbetinde iştirak •eya ,...,ı.,,. et• 
mek ... 

Memlekete ve kendUiae lüzumlu 
elan ulla, amele W'e -ri mühedia 
ıre miitehaN111 yetİftİlwelı; iç.in mek
tep açmalı. •e bu wnakoatla dii..- ..,em 
leketlett ıitajİyer ve talebe ırönder
mek, alelumum bank•c•lık itlerini 
yapmak, milli -Jilio üifaf tedbir 
1 erini aramak ve banlar haldunda, 
ve lktıoat Vekaletince tetlıilı: içüıı ban 
k ,ya ırerilecelr. -z..ıar h•ldnnd.a 

mütalaa beyan etmek, bankanın bir 
fen heyeti olauktır. Devlet aanayi o
f'11i ve l&IUlYİ kredi bankası tetkili 
hakkındaki kanunlar bu kanunun 
meriyeti tarihinden ib"baren mülga o
acak ve bu ınüeooeoelerin bütiia mev
cut ve matlıiplan huır...k -.e vecibeleri 
Sumerbank'a intikal edecektir. Ban
kanm merkui akarada olacütır. 

Baaka devir at.lıtı f'eya tet.a elti
li faln-ikalan deYİr yeya hmia tarilaİll 
dea iıı.a.- ltr - :ul'fında .-ia 
firlretler haliae ko,...aia •edowı ola
cakbr. 

Baakanın ı.....li te,.zi eclerlıı:en ria
yete meeltur oldui- ......tar layihada 
tapih M"-iıtir. •• b. -ınm 
müteakip 3 ay zaritnda llduat ve Ma 
liye V el<iletlerinden intihap olunacak 
birer murahha.otan ve bankanm u
mum mü.d6ründen naüıekk• im he. 
yet marifetile oanayİ ofiıinin ye Sana 
yİ Kftdi banlr.u- ...,,,.,..tlannnı a- \ 
lacak ve borçlannm Sumerbank'a 
deVT muameleleri yapdacakhr. 

..... -- lllAclllıril .... clahil ol
duiu halde bi1' .-eis 4 azadan mürek
kep bq lö§ilik bir idare medisile ida
re olunacaktır. Umum müdürün iki 
muarini bulunacaktır. 

doğumunun yıl dönümü münaae- LONDRA, 20 A.A. - Mac Do
betile gürültülü nümayİtler ve bu nald ile Thomton'a Moskovada 
buhranlı zamanda bir tak.mı şenlik verilmi' olan cezalar, hafülettiril
ler yapılmaması arzusunu izhar et- diği takdirde Sovyet mahıulleri ü
mittir. zerine konulmuf olan ambargonun 
Biımark 7amanından beri ilk kaldırılacağı zannedilmektedir. 

defa olarak haf vekilin yıldönümü MOSKOV A, 20 A.A. - İngiliz 
münasebetile binalar milli bayrak- mühendislerinin avukatı yarın mü 
larla donanmıt ve dün gece birçok hendia Mac Donald ile Thornton'a 
fener alaylan yapılmqtır. verilen hapis cezalarının tahlifi i

Bütiin gazeteler, Hitlere uzun MI cin bir istida verecektir. 
tunlu tahsis etmekte ve Münibde- - Bu iıtidanın kabul edileceği ve 
ki ıiyah yurda mektuplar, telgraf- bir daha dönmemek üzere Rusya
lar ve her türlü hediyeler gelmek dan çıkarılmak cezasına tahvil o-
tedir. lunacağı zannolunmaktadır . 

Nazi ve çelikmığf erliler kıtaatı, LONDRA, 20 A.A. - Rus tica-
bu sabah saat 8 de Dahiliye neza- ret mümessilliği reiıi bugün bera
reti önünde bir geçit resmi yap- berinde ticaret muahedenameainin 
mıtlardır. feshi üzerine diplomatik muuniy 

Rus portestosu 
Tokyoda ehemmiyetH 

telAkki edillnedl 
TOKIO, 20 AA. - Resmi nıe

hafil, Sovyet Ruayanın vermi' ol
duğu muhtıranın hakiki bir proteı 
to mahiyetinde olmaıına ihtimal 
vermemektedir. Bu mehdil, Ja
ponya'nm tarki Çin demiryolları 
trenleri ile yapılan asker sevkiya
tının ücretlerini tediyeye karar 

yetleri ilga edilmit olan mümessil
lik erkanı olduğu halde Moskova
ya hareket etmi,lerdir . 

LONDRA, 20 A.A. - Kralın 
beyannamesi ile ambargo konulan 
Rus mahsulleri, hemen hemen bu 
memleketten gelen mahsullerin 
hepsine şamildir. 

1932 senesinde Sovyetler, lngil
tereye 19,679,013 lngiliz lirası kıy 
n1etinde muhtelif mahsul ithal et. 
mitlerdi. 

1 vermi' olduğunu beyan ebnekte. 
dir. 

(_H_af_tah_..,.~-:-S~i-yas_i _i_cm_aı_-J) 
İngiliz 8afvekili Mac Do?ald ı mıt olacaktı. 

geçen cumartesi .niniindenberi yol- Wqington IDÜ--L _, · . •- . .....e._ermın 
dadrr. Franuz Batmurahhuı Her· mevzuuna gelınce; Amcrib Ha-

l 
ransta müzakere edilebileceğini Avrupa kıtasının itlerine bir çok 
kabul etmemitti. Binaenaleyh Wa kayıtlar ve f&l"llar _altında karı!ma
tington müzakereleri Amerikanın ğa muvafakat elmitk~n,_ Amerık~: 
iktıaadi siyasetinde ehemmiyetli nın, sulh 8!'1ahed:lerı~ın tadılı 
bir merhaledir. j me·nuubahıı. oldugu hır zamanda 

lngiliz B-..ekili Mac Donald da kantmaaı beklenemez. Amerika
Amerikaya hareket etmezden ev- dan Avrupa devletlerinin fimdilik 
vel Avam Kamarasında sorulan bekliyebilecekleri, ikbsacli sahada 
suallere cevap verirken, w a,ing- te.rilri mesaiden ibarettir. 

riot da erteıi gün hareket etti. Bi- ~~iye ~~ı Mr. Hull, geçen :tün 
naenaleyh Wa,ington konfera111ı- soyledıgı dıkkate fa.Yan bir nutuk
nm bat aktörleri eger bu dakika ta konferanıın mevzuunu 'u yolda 
Amerikaya ayak b.anamı.sa1ar, izah etmiftir: "Devletleri, iktısadi 
bugün yann orada bulunacaklar- milliyetperverliğin sürüklediği &
dır. Londrada toplanacak olan kıbetten kurtarmak". Bu sözlerin 
Cihan ikbsat konferansı için manası sarihtir: Amerika nihayet 
b~~ırlık ma!'iyetinde olacağı bil- gümrük tarifeleri meselesini diğer 
dırılen Wa,ıngton müzakereleri devletlerle müzakere etmeğe ve 
bıı.!lamak üzeredir· kendi tarifelerinde tenzilat yap-

W .. inl'ton' a lnııiltere ve Fran- mağa hazırdır. Harpten sonra, 
sa.dan ba,ka Almanya, İtalya, Ja- büyük devletler arasında Amerika 
ponya, Arjantin, Şili, Brezilya, Hariciye Nazırının "iktısadi milli
Mekaika ve Kanada davet edilmi•· yetperverlik., ismini verdiği güm
lerdir. Diğer devletlerin Amerika- rük himayesini tatbik eden Ame
ya mümessil göndermelerine im- rika olmu5tu. Biri 1922 senesinde, 
kan olmadığı beyan edilerek bun. diğeri d .. 1930 senesinde tatbike
ların da yazı 'le noktai nazarları- dilen iki gümrük kanunu ile Ame
lli bildirmeleri talep edilmiştir. rika, h .. r n"vi ithalata gümrük ka
Eğeı bu devletler de davet edil- pılarmı kapamı~tı. Ve ,imdiye ka· 
nııs olsaydı, Londrada topl,.nacak dar d~ Am~rika. gümrük tarifeleri 
kı:-rıferaııs Wa~ington'da hplao:ı- 1 me$elesinin bey_n.;\mil'!I bir konfe. 

ton müzakerelerinin, Cihan iktısat "- "" "' 
konferanaı için zemin hazırlamak İngiltere ile Soyvet Rusya ara· 
makıadıw ietihdaf ettiğini bildir- ımda ehemmiyetli bir siyui ihti· 
mi.tir. Binaenaleyh gümrük tari- lif şeklini alan Moskova muhake
feleri meselesile beraber, paranın meıi neticelendi. Maliimdur ki 
istikrarı ve İngiliz lirasının altın Rus zabıtası casusluk cürmü ile 
e1asma dönmeıi gibi mevzular da maznun olmak üzere alb İngilizi 
müzakere edilebilir. tevkif et.mitti. lngiliz Hükümeti, 
H~r halde Watington müzake- derhal bunların ıUÇIUZ oldukJarmı 

relennden siyasi bir misak imza- ileri ıürerek, tahliye edilmelerini 
tanınası gibi bir gay-,.;.>eklenemez. talep etti. Sovyet Hükümeti İngi· 
Roma' da kararlaıttınla.n dört taraf- !izleri tahliye etmeyince, lngiliz 
lı misak yerine, Amerika, lngilte- Hükümeti, Sovyet Ruıya ile tica
re ve Fransa arasında üç taraflı reli menetmek için Avam Kamara 
bir misaktan son günlerde bahse- ıma bir kanun kabul ettirdi. On
dilmeğe ba.tlandı. Bu haberler dan sonra da bu kanunla mücehhez 
doğru olmasa gerektir. Amerika- olan İngiliz Hükiimeti, Rus adliye
mn Avrupa itlerine karışmamak si üzerine tesir icra etmejte çalıştı. 
yolundaki ananevi siyasetten ay- Ruslar, lngiliz Hükümetinin 
rılması beklenemez. lngiltere bile protestolarına ve Avam Kamara· 

Goering memnun 
iki Alman nazırı 
Komadan döndüler 
PARIS, 20 A.A. - Temps ga

zetesi, b~makalesini Roma müka 
lemelerine haı;retmiftir. Bu gaze
te, bu mükilemelere hakim olan 
ahval ve şeraitin M. Fon Papen i
le M. Goering'in beklemekte olduk 
ları bütün memnuniyetbaht netice
leri vermemit olduğunu yazmakta 
dır. 

ROMA, 20 A.A. - M. Goering. 
dün saat 15,25 te tayyare ile Mü
nibe hareket etmi,tir. 

BERLIN, 20 A.A. - M. Fon Pa
pen. bu sabah Komadan gelmittir. 
Mumaileyh, İltaafonda Çelik nıiğ
ferlilerin bir bölüğü tarafından 
kar,ılanmıtbr. 

Hastaneler 
Tahsisab 

smm kabul ettiği ka.nuna ehemmi
yet vermiyerek adli takibatta de
vam ettiler. Aleni muhakeme ne
ticesinde altı mühendisin biri be
raet etti. Biri iki sene, biri üç se
ne bçse malıkUm oldu. Uçü de 
Sovyet Rusya arazisinden kovu). 
du. Sovyet Rusyada hükümlerin 
şiddeti maliim olduğuna göre ca
susluk cürmünden ınahkıim edilen 
lngilizler hakkındaki cezalar her 
halde hafifti. Sovyet Rusyada ik
bsadi caıusluğun cezası idamdır. 
Ve bu yüzden sürülerle insan idam 
edil mittir· 

Acaba Ruı ınahkemeai lnsiliıı:
lerin tehdidi ve taıı:yila altınd 
cezayı hafifletti mi? Burası malüm 
deiiL F abt bu nevi cürümler 
baklanda evvelce "erilen cezaların 
mahiyeti hatırlanacak olursa, böy
le bir neticeye varmak münıkün
dür. Mühendislerin dördü Rusya
dan ayrılmalı: üzeredir. MahkUm 
edilen iki mühendlıln de devlet 
reisi tarafından affedilmeıl ihti
malinden bahsediliyor. Bu vazi
yette lnııllterenln taey{ki müesair 

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

~'ON . - ~-
D.AKi:i> 

Devlet 
Demiryolları 



Ekonomi 

Afyoncular bekleyorlar 
Yeni layihada ihracatın tam bir 

inhisara alınacağı anlaşılıyor 
Afyonculara ellerindelıi malı 

cıkartmak için verilen mühlet ge
iecek ay nihayetinde bitmektedir. 
Afyoncular müddet bittikten son
ra ki vaziyetin ne olacağını bilme 
dikleri için kararsız bir haldedir
ler. Bu vaziyet piyasaya da tesir 
etmektedir. Afyoncuların bugün 
icin ba~lıca temennileri yeni kanu 
ıı'un bir an evvel çıkmasıdır. Yeni 
kanun projesinin dahilde afyon 
ticaretini tamamen serbest bnak
lığı, ihracat için de tam bir dev
let inhisarı koyduğu anlaşılmak
tadir. 

Dün bu hususta kendiıile görüt
tüğümüz bir afyon taciri demittir 
ki: 
· - Biz yeni kanunun bir an ev

vel çıkmasını bekliyoruz. Vaziyet 
ancak bu auretle tavazzuh edecek 
tir. 

Yeni kanun projesinin Türk af
yoncularmın vaiyetleri göz önün
de tutularak hazırlandığı muhak
kakbr. 

Sabunculardan sorulan 
aual 

Dün Ticaret Odıumda ,ehrimi
zin tanmmıt aabuncuları bir içti
ma yapllllflardır. Bu içtimada Ti
caret mahkeme.ince sabun imalin
de her kazan kaynablıtmda konu
lan mevaddı iptidaiyenin ııarfiyat 
listesi tutulmasının bir teamül o
lup olmadığı hakkındaki suali mü 
zakere edilınittir. 
Aldığuımı malCimata göre bir 

liste tutulmıuı müteamil detiJıe 
de defterlere mevaddı İptidaiye 

1 BORSA 1 
(lı Banke--!an almaıı cetveldir) 

20 NiSAN t 933 
Akıam Fiatları 

latikrazlıır Tah'riMt 
l atkrazı clahlli 97 -
lla.ı. d. ~ollan 3,ı& 
D, Munlıhlde 64.--
Cüınrükler ~,7B 

ır.ı..

Tnm••J' 
Tllnel 

----Saydi m•hl 7.--- ........ ıe,zıı 
Baidet 11.711 Aaadohı 1 it•-
T. ••lreriı:r• 7.75 

po ... _ 

- ili ı .... ir e.ı..ıı~ 
latllu.,.. • .... n 

ESHAM 
lıa..ı....N-
K-- 1,40 
,, " Hamilia.e lıı:u..-

J>cnteus 8,40 
,. " M&'JCl9 lnıı-

pona
Anadolu tf.İ9.M 

102 

1. Ş.moli Jll,al 

Bomontl im-Terkoa 
Çimento Jb. 
luıı...t dq. 

~" dq. 
BalT• 

2ı,30 

30,50 
11,30 

.13,911 

T rmvay I0,75 
il.;; 3,80 Şork ... -

2.
uo 
2,1111 

13,-Sit. lıariJ• 16.- Tele fon 

ÇEK FlATLARI 
Paria 
Londra 
Nüyork 
Milano 
l:r~l.:;el 

ız.oe f Praj 
726 l Viyana 

13,771S M•drit 
9,28 Be.,.Jin. 

3,40,50 Var41oya 
82,26 Peıte 

2.45,25 Bükreı 
67,.28,50 Belerat 

Am•terd•ıa 1,18,37 Mo•kov• 

NUKUT (Satıl) 

Kurut ı -
'lO J Fran•ı:& \71 .- ı Şilin., A 9 • 

1 İ•lerlin 728 1 Pueta 
1 uoıar .llU.- 1 Ma rk 

2.0 Liret 218 1 z.loti 
20 f. Belçika 115 1 Pens• 
20 Drahmi 25.50 20 Ley 
21} i. l sviçre 820. 20 Dinar 
20 Lna 26.- 1 Çerno•~ 

l Florin IS.- t Altın 
21 Kur. Çela 120 J MecidiJ'• 

Ba.ubıot 

15,92 
4,55,50 

5,52 
2,01,50 

4,2ı 

3,86,50 
79~36 

34.98~75 
ıG,93,25 

Kur11t 

26.-
17.-
50.-
24.-
33.-
23.-
55.-
-.-
9,26 

34.-
2.-

dan sonra bu zümre kuvvetlen· 
mittir. İngiliz mühendislerinin 
muhakemelerinden istifade ede
rek bu zümrenin Rusya hakkmda
lı:i noktai nazarını kabul ettirdiği 
ımlatıhyor. 

;;. :(. .. 
Diğer taraftan Sovyet Rua!anın 

Japonya ile de münasebetlen aza
cık gerginleşmektedir. Uz~ 
Şark meseleaile en yakından ala
kadar bir devlet olduğu halde Sov· 
Yet Rusya, Japonyanın Mançur
Yadaki letebbüslerine kartı bita
raflığı muhafaza etmitti. O kadar 
ki Japonlar, Mançuryadaki Rus 
~imendiferleri üzerinden nakliyat 
Yapmak için Rusyanın muvafaka
tini isteyince; Ruslar, bu nakliya
tın siyasi bir mahiyette olmadığını 
~y)iyerek Japon askerlerinin nak
line razı olmutlardı. Ruslar, Mil
letler Cemiyetinin Japonyay_ı tak
bih yollu siyasetine de ittirak et. 
inekten çekinmitlerdir. Mançur
Yannı Japonlar tarafından işga
llndenberi Ruayamn takip ettiği 
ılyaıet, bu Aksayı Şark devletile 

miktarının ayrı ayrı yazılmuı a
dettir. 

Uzünı incir ihracatımız 

Gelen malumata göre, son üç 
hafta zarfında lzmirden 1,570,125 
kilo üzüm, 733,200 kilo da incir 
ihraç edilmittir. 

Bu sene üzüm mütterilerimizin 
ba~ında Almanya gelmektedir. Al 
manya kendisi ve şimali Avrupa 
için mevsim batlangıcmdanberi 26 
milyon kilo üzüm almıttır. İngilte
re de 19 milyon kilo üzünmüzü o
larak ikinci gelmektedir. 

Almanya sekiz milyon kilo da 
incirimizi almıtlır. 

lzmirde incir stoku yoktur. Ü
züm stoku pek azdır. 

Halı tacirleri tekrar 
toplanacaklar 

Halı transit ihracatçıları yarın 
Ticaret Odasında yeni bir toplan
tıya çağırılmışlardır. Yarmki içti. 
ınaın son olacağı ve aylardanberi 
Rıhtım tirketlle halı tacirleri ara
aında aüriip giden ihtillfın bir ne
tiıceye ereceği muhakkak addedil
mektedir. Halı ihracat tacirleri 
bundan evvel aralarında bir top
lantı yapmışlardır. Bu toplantıda 
Rıhtım tirketinin teklifleri tetkik 
ve yarınki içtimada alınacak tet.
birler tesbit edilmiştir. Halı tacir
leri arasında Rıhtım sirketinin bir 
az daha fedak!rlık ·yapabileceti 
kanaati mevcuttur. 

Berut ve lıkenderiye 
mtivaredab 

Berut ile lakenderiyede bir mild 
detten beri Veba vak'aları zuhur 
etmediği cihetle her iki Liman mu 
varidatına konulmut olan muaye
nei tıbbiye ve itlafifar tetbirleri 
kaldırılmıtbr. 

Tütün ihraç vaziyetimiz 
ihracat Ofisi IOD senelerde tütün ih

nıç vaziyetimiz baklanda yaptığı tetki
ki bitirmittir. Ofüin hazırladıjı iotam
tiğe göre, 930 a...-inde hayli yülu~ 
olan tütün ibraC..-a 931 do fazla dn9 
müıtür. 932 de tütün lhnuıabmız mik
tar itibarile bir - evveline nuanın 
fazle iae de kıymet itibarile düşüktür. 
V eziyeti göıtermelr için 110n üç senelilıı 
tiltün ihnıcahmlzın kıymet n miktar
h•nnı koyuyoruz: 

1932 28.844 %6.939.906 
1931 22.212 28.752.184 
1930 32.750 42.981.(158 
Geçen ıene fU memleketler apğıdaki 

nll.ktar ve kıymette tütünümüzü olmut
lardır: 

Almanya 
AY'!Slurya 
Belçika 
Çekoslovakya 
Danimarka 
Eıtonya 

Fenlandiya 
Fran1a 
Holancla 
lngiltere 
lsveç 
lsviçre 
hal ya 
Litoany• 
Macar 
Polonya 
Romanya 
U. R. S. 5 
Yunan 
Suriye 
Mısır 
Arnerika 
D. M. 

7.650 
1.375 
1.405 

734 
21 
24 
39 
17 

J.190 
30 

518 
13 

190 
11 

209 
88 
74 

457 
1.219 

57 
2.093 
5.377 

53 

S.280.811 
1.487.376 

968.442 
1.158.077 

20.666 
24144 
34.672 
20.685 

2.425.084 
37.138 

785.106 
13.263 

3.804.105 
23.201 

306.243 
97.923 
87.087 

102-845 
910.426 
71.888 

959-384 
8.283.8611 

47.475 

"mesele çıkarmam.ak" tan ibaret
tir. 

Fak.at son günlerde Japonların 
Rusya ile mesele çıkarmak istedik
leri anla~ılıyor. Her halde "mese
le,, çıkmıyacak ise, Rusların Man
çuryada şimendiferlerden vazgeç
mek gibi bir fedakarlıkta bulun
maları lazımgelecek. Japonlar Rus 
idaresindeki simendiferlere tasar
ruf etmitlerdlr. "Ticari muame
le,, diye yapılan askeri nakliyat 
İçin ücret vermiyorlar. Bazı Rus 
istasyonlarını i,gal etmitlerdir.Rus 
tebaasını tevkif ederek memleket 
haricine çıkarmı,Iardır. Hülba 
Japonyanın Rusyayı Mançurya
dan ve Mançurya ~imendiferlerin
den atmak istediği anlaşılıyor. 
Sovyet Hariciye Komiseri muavi
ni Karahan geçen gün Moskova
daki Japon Sefirini çağırmış ve 
yukarıda izah ettiğimiz vaziyetten 
dolayı protesto etmiştir. Karahan 
bu şikayetleri birer birer saymıf 
ve Japon Hükumetinin nazarı 
dikkatini celbetmek istediğini bil
dirmi~tir. Sefir, hükumetini vazi
yetten haberdar edeceğini söyle- , 

MiLLiYET CUMA 21 NiSAN 1933 

Vapurcular 
Kaa~nua tatbiki tefer
ruatını görüıecekler 
Husuıf Vapurcular, aralarından 

bir heyetin Iktısat Vekili Celal Be
yin yann şehrimize gelmesinden 
bilistifade kendisile görütmiye ça 
lışmasını muvafık görmüşlerdir. 

Yeni vapurculuk layihası, teşek
kül edecek anonim tirketin ne su
retle kurulacağını teshil ettiğinden 
bu itibarla vapurcuların dilekleri 
itin tatbikatına teallUk etmekte-

. ' ' dir. , 
Vapurcular Birliği reisi Liitfi B. 

dün kendisile görüten bir muhar
ririmize dem~tir ki: 

"- Uyihanm kesbi kanuniyet 
etmesini bekliyoruz. Kanun çık
tıktan sonra Ticaret Odasından 
bir, bükômet ve vapurculardan i
kiter kifiden mürekkep bir heyet, 
vapurlara hali hazırdaki kıymetle 
rini takdir edecektir. Henüz tirket 
tetekkül etmediAfnden Umumi 
Müdürünün ve idare mecliıi rela 
ve azaamın kimler olacağı kestiri
lemez. 

Fethi Bey 
Galata•aray llse•lnde

kl deiitikllkler 
Galataaaray Liseıi eski müdürü 

F etbi Beyin bir hocalığa nakledil
diğini yazmıttık. Haber aldığımı
za g6re meılektatları araaında ça
lıtkanlıiı De, namuıkirlığıyle ta
nmDHf olan F etlıi Beyin bafka bir 
vazifeye nakli, cezai bir mahiyet.. 
te def ildir. ftlerinde mesuliyeti, 
batası olan bir memur ba,ka vazi 
feye tayin edilmez. Tefti9, her mü 
eaaeıede olur ve bu teftit netice
ıinde kusurlan görülen memurlar 
hakkında ceza teklif edilir. 
Mektep idaresinden bazı memurla 
rm llizumu muhakemelerine karar 
verilmesi de bunu gösterir. 

Aldığımız malOmaı,. nazaran 
Maarif Veklletinden Galataaaray 
Liseainde Vektlet emrine alman 
bazı memurlar hakkındaki enala 
tabkikiye Memurin muhakemat en 
ctlmeninde muktazi karar Yeril
mek iizere lstanbul Vilayetine glSn 
derilmittir. 

Vekaletten gelen evraktaki ka
rarın üçüncü ve dördüncü madde
sinde fijyle denilmektedir: 

"3 - Hesap memuru Kizım, 
dahiliye tefi Süleyman Beylerin 
artık eıki vazifelerinde bırakılma
ları caiz olmadığından keza inzi
bati karar bilihare teemmül e
dilmek üzere Vekalet emrine alın
malarına. 

4 - Stajiyer Rakım Beyin 
mektebin tabldot itlerindeki yol
suzluktan münasebetile vazifesi
ne nihayet verilmeıine. 

5 - Mahkemeden alınıp liseye 
ilhak edilen tamir ve tadil için 45 
bin liradan fazla para sarfedildiği 
anlaşılan binada yapılan ha
kiki i~ bedelinin mütehassıs bir he
yete keşfettirilmesine ve evrakın 
Orta tedrisat umum· müdürlüğüne 
ve Zat itleri müdürlüğüne tevdii
ne karar verildi:." 

' miştir. 

Rusyanın İngiltere ve Almanya 
ile münasebetleri gergindir. Bina
enaleyh Rusyada komünizm ilk te
essüs ettiği gündenheri Rusya bu 
derece siyasi yalnızlık içinde kal
mış değildir. Japonlar da bunu 
bildiklerinden vaziyetten istifade 
etmeyi dütündükleri anlqılıyor. 
Her halde Rusyanın Mançuryada
ki alakalannı tasfiye etmeğe çalı
,acaklardır. 

Dün Hitler'in doğduğu günün 
yıldönümü idi. Bu günün Alman
yada nasıl tesit edildiğini bildiren 
telgraf haberlerini okuyunca; Al
manyanın 31 kinunusanidenberi 
geçirdiği muazzam inkılabın ma
hiyeti kendiliğinden anlaşılır. 
Hitler artık Milli Sosyalist Fırka
smm lideri olmaktan çıkmıt, Müt
tehit bir Almanyanın "Mussolini,, 
si olmuştur. Hitler iktidara geçti
ği gündenberi Almanyanın siyasi 
manzarası tamamen değişmiştir. 
Federalizm tarihe karıtmış, Ber
linden idare edilen müttehit bir 

VIU!lyeHe 

Yeni teşkilat 
Maliye ıubeleri tak

viye edilecektir 
Defterdarlıkta yapılacak yeni 

tetkilat için bir kanun layihası 
haznlanmı~tır. Aldığımız malu
mata göre, yeni teşkilatta bilhas
sa Maliye şubeleri takviye edile
cektir. 

Yeni teşkilat ve bütçe müzake
resi dolayısile Defterdar Mustafa 
Beyin Ankara'ya gitmesi muhte
meldir. 

Defterdarlık binası 
Defterdarlığın timdiki binası mil 

aait olmadığından yeni bir bina 
yaptırılması dütünülmektedir. 

İşten el çektirme 
Tahrir komisyonu memurların

dan iki memura görülen lüzum 
üzerine itten el çektirilmiştir. 

Fedai Ef. mlıahede 
altına alındı 

Daktilo Suzan Hanımı öldüren 
Ali Fedai Efendi vekilinin talebi 
üzerine mütahede altına alınmak 
üzere tıbbı ıul1iye gönderilmİftİr. 

Mahkemelerde 
' 

Halkevlnde 

Müze olacak 
Sultanahmet meydanın 

d ki Sinan hamamı 
Sultan Ahmette Belediye tara

fından depo ittihaz edilmekte o
lan Mimar Sinan hamamı Halkevi 
tarafından tabliye edilerek bir mü 
ze tesis edilecektir. Hamam tarihi 
kıymeti haiz olduğundan yeniden 
tamir edilecektir. Burada tesis e
dilecek müzede bazı sergiler açı
lacaktır. Sergilerde güzel mimari 
nümuneleri tethir edilecektir. 

Salih Murat B. in konferansı 

Mühendis mektebi muallimlerin 
den Salih Murat B. dün saat 17 de 
Halkevinde "Eski simya yeni sim
ya" mevzulu bir konferans vermiş 
tir. Konferansta birçok talebe ve 
muallim hazır bulunmuttur. 

Otomobilli iki seyyah 
M. Roaen ve Bjorkegren ismin

de lsveçli iki seyyah otomobille 
KalkO.ta'daıı fehrimize gelmittir. 
Seyyahlar buradan Stokholm'e gi
deceklerdir. 

İdamı istenen adam 
Davacılar arasındaki şahitler maz. 

nunun lehinde bulundular 
Şeker baynunınm. birinci gÜnÜ Oa 

küclarda kayın pederi posta ve tel
graf nıemurlanndan Züftü Beyi öldü 
ren Zeki Efandinin muhakemeııine 
cHln Ajırce .. mabkemeıinde baılaml 
mııtır. 

Okunan İıltintak kararnıuneııine 
nazaran Zeki Efendi ırefikUJ Pakize 
Hanımla 9 sene evvel eT1-mit, fakat 
hidiaoden bir - evvel ayrı)mqlar
dır. Fakat bu aynlq mahkeme karari 
le katiyet keııbetnıemlttir. 

Zeki Bey bu darimlıfa kaym pe· 
deriııin amil olduğuna Ye kızını aynl
mak için tehdit ye tahkir ottliirao ka
naat getirerek kaym pederini öldür-

mnctak loli.ldm.i mazn~un idamı
m ~alep ederek o......trı mablı:emeye 
aevkebnİftİr. Maznun mahkemede 
cünnGnii itiraf ebnİf ve kayiıııpede
rinin .. adetini yıktıfım, hatta bu ylis 
elen kaympederi He muhtelif kereler 
ka-.ca ettii!ni, bu yiizdea mahkiim 
olduAunu ~liyerek d_µttlr ki: 

- Zevcem beni laapiıoanode ziya
rete geldlğ:i zaman, "Babam 500 li
"' verip seni öldürtecek, ayağını 
denk al" dedi. Mabkiimiyetimi bitir
dikten sonra bu ölüm korkusu ile 
bir tabanca aldım. Maamafih artik 
zevcemle hoş geçiniyor, kavga etmi
yorduk. Her feyİn yoluna girdiğimi 
tahmin ediyordum. Fakat yine bir 
gün kayınpederin telkini üzerine re
fika ile aram•z açıldı ve refikam be
ni terk ile gitti. Bunun üzerine ben 
de kayınpederle görüpnek için poa
taneye gittim, fakat tam onu çıkar
ken görünce •inirlendim ve konut· 
maktan vazgeçerek döndüm, gidiyor· 
dum, arkamdan: 

- Dur ulan! .... diye bir &es itit .. 
tim, döndüm, arkanıa ba.kbm, kayın .. 
peder eli cebinde olduğu halde hızlı 
hızlı üzerime geliyordu, refikamın 
bir müddet evnl "babam aeni öldü
recek, ayağını denk al" dediğini ha· 
tırladırn, kayınpederimin elini cebinde 
görünce bu ölüm tehdidini hatırlıya
rak titredim ve onun elini cebinden 

milli devlet meydana gel mittir. 
Ancak Almanyanm harici mü

nasebetleri yolunda gitmiyor. Ko
münistler hakkında yapılan taki
bat Sovyet Rusyayı gücendirmit
tir. Rus Sefiri Sovyel tebaası hak
kında yapılan muameleden dolayı 
Alman Hükfuneti nezdinde tefeb
büaatta bulunmutlur. 

Yahudiler hakkında takip edi
len tazyik siyaseti, liberal efkarı 
Almanya aleyhine çevirınittir. ln
giliz Avam Kamarasında Alman
ya hakkındaki müzakereler harbi 
umumiden evvelki havayı andır
dı. Sovyet Ruıya istisna edilecek 
olursa, lngiliz Avam Kamarasında 
müstakil bir devlet hakkında bu 
kadar ağır sözler söylendiği 
görülmemiştir. Almanya aleyhin
de söz söyliyenler arasında Yahu
di İngiliz meb'uslarından ba,ka 
Chamberlain ve Churcbill gibi e
hemmiyetli mevki salıibi adamlar 
ela vardır. 

Alman Hükumetinin de bu müza 
kcreleri protesto ettiği anlaşılıyor. 
Fakat şu muhakkaktır ki Hitler 

çıkarmasına mahal vermeden taban
camı kullandım. 

Zeki Efendiden aonra davacı mev
lı:iinde bulunan baldızı Hikmet Hanı
ma ne diyeceği roruhnUf, Hikmet 
Hanım da adaletin yerine getirilme
.ırıi ve bahaamı öldürdüğünden dola
yı 10,000 lira tazminata karar veril
meaini iatemittir. 

Burulan sonra fllhitler dinlenilmif. 
fllhitler meyanında maznunun zev
ceııi Pakize hamın.la •uçlunun kay· 
nanaaı ve maktulün zevceai Melek 
Hanım· -.nıunun lehinde fllhitlik 
ebnİf~. Muhakeme batka tabii 
eelbi için 8 hazirana bırakılmıftır. 

Lalezar cinayeti 
Şehremininde Lilozar boetamnda 

babçuvan Muradı oldllreu Arnaınıt 
Kenanın mahaJr.._.p,e dün devam 
edilecekti. Fakat tarafeyn Tekilleri U
timhal ettikleri için muhakeme hAt
ka güne bınılnlmııtır. 

Arap Kemalin katili 
Arap Kemal iuııinde bir lleDCi Ol

dürmekten Te arkadap Feyziyi yara
lamaktan ıuçlu Yani evvelce Ağırce 
za mahkemeainde 7,5 aene hapse 
malıkiım eclilmİftİ. Temyiz mahke
meai bu hükmü bozmuştur. Dün bu 
dava yeniden ba!laIDlf, Ağrrcoza mah 
kemesi bozma kararma uymuştur. 

Maktulün ıııuıeııinin 1000 lira tazmi
nat talebini ihtiva eden iatidaa.ı okun 
mu,tur. Yani bu ta.lehe itiraz etıniı
tir. iddia makarnmdan mütaleuı eo
rulmuf, iddia makamı doayamn tet
kiki için mühlet İateınİ§tİr. 

Cürüm sabit oJmadı 
Komüniotlik tahnl<atı yapmaktan 

auçlu olarak muhakeme edilmekte o
lan Selim ve Bürhan Beylerin muha
kemeleri dün bilmİf, her ikiai de cü
rümleri aabit olınadıtı için beraet et
mi,lerdir. 

On seneliklerden suiistimal 
Bakırköy malmüdürlüğünde malül 

gazilerin on ıeneliklerini dağıtırken 
118,000 lira ihtilu etmekten suçlu 

Almanyıuı, İngiliz efkarının sem
patisini kaybediyor. 

* * * 
Almanyanın Avrupada yakın 

dostu İtalyadır. Fransızların çe
virdikleri sİya•İ manevra netice
sinde Romadaki dörtler direktu
van suya dütmü' gibidir. Fran
sızlar, dörtler de vardır, muahede.. 
ler de tadil edilebilir, Romada ye
ni bir şey ketfedilmemiştir. Fa
kat her teY misakın çerçevesi İçin
de yapılmalıdır, dediler. lngiltere
de de efkir dörtler direktuvarını 
iyi karşılamadı. Binaenaleyh bu 
projenin yürümiyeceği anlatılıyor. 

Fakat muahedelerin tadili me
aeleıi artık almıt yürümüş bir me
seledir. Bu, nasıl yapılacak? Fran
sa ile İngiltere harici siyasetlerinin 
ııklet merkezini Watington'a nak
lettikleri bir sırada Almanlar Ro
maya dönmü,lerdir. Von Papen ile 
Hitlerin "aağ eli,, Göring Romada 
Mussolini ile temaatadırlar. Bu 
kafileye Avusturya Batvekili Doll
fus la iltihak etti. Öyle anlaşılıyor 
ki muahedelerin tadilinde Avuıı-
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1-f • rpa:n--I 
Pllaj ve •tadyum 
Bahar İstanbul bahcelerinde 

pembe ve beyaz bir geli~ duvagı 
gibi göründü. 

Erguvanların göz alıcı renkle
ri Çamlıca eteklerini sardı. Boğa
zın iki kıyısı Yeterdi ve çiçeklendi. 
Ve bütün bunlarla beraber İstan
bul Belediyesinin bütün kış tatlı 
bir uyku geçiren Florya pilajı dos 
yaları da tomurcuklandı. yeşerdi. 

Geçen yaz sonunda Florya pi
lajımn Belediye tarafından satın 
alınması ve işletilmesi hakkında 
Şehir meclisinde çetin münakaşa
lar oldu. Bunun için Belediye büt
çesinden yalnız satın alma ücreti 
olarak yüz bin liranın sarfedilece
ği söylendi. Fakat bunu beheme
hal yapmak istiyenler Belediyenin 
yapacağı otel, gazino, bar gibi te
sisat sayesinde masrafın çıkarıla
cağım iddia ettiler. 

Bugün bu nameler tekrar ba~la 
mıftır. 

Belediye Florya pilajını alacak 
tır. Bir kaç yüz bin liralık ta tesi
sat yapacakm. Ve bu parayı bu 
kumsalı olqıyan sıra dalgalar alıp 
götürecektir. 

Çünkü: 
Otel, gazino, bar gibi oldukça 

yüksek bir hayatın ihtiyacına te
kabül eder;ı tesisat artık değil ls
taııbulda en müreffeh memleketleı 
de bile masrafım kurtaramıyor. 

ftalyanm San Remo gibi kibar 
halkı toplıyan sahilleri, (Lido) 
gibi en lüks pilajları bir kaç sene
denberi iflia halindedirler. Halk 
umumi buhrandan müteessir ola
rak daima ucuz yerleri tercih edi
yor. 

Bulgarların Varna pilajı bu iti
barla Avrupalı zenginleri bile cel 
celbediyor. Bizim Floryada yapa
cağımız teaiaatın Avrupalıları cez 
bedecek hale gelmesi için milyon
larca lira aarfetmemiz lazımdır. 

Çünkü pilaj yalnız gazino ve 
otelden ibaret değildir. Pilajla be
raber bir çok mütenevvi eğlence 
bayatı temin etmek li.zımdır. Muh 
telif istikametlere ufalt yol
lar. yapmak, civarda bir orman te
sis etmek, at kofU]arı, tenis, fut
bol için aabalar yapmak, velhasıl 
bir zengin Avrupalmm su şehirle
rinde ve pilajlarında görmeğe alıt 
bğı tesiaatı yapmak lazımdır. 
Bunları yapamğa ,ebir bütçesinin 

bugünkü vaziyeti müaait değildir. 
O halde mevsimin bir nihayet iki 
ayında bir kaç yüz kifinin yalnız 
banyo ibtiyacile gittiği bir kumsa
la bu kadar para dökmek değer 
mi? 

İstanbul Belediyesi eğer hem 
lrazanmak, hem umumi bir ihtiya
cı temin etmek istiyorsa pilajdan 
evvel lll:adyum meselesini hallet
melidir. Bugün birinci aınıf takım 
lar bile hlla sokaklarda ekze~iz 
yapıyor ve binlerce halk maçları 
ta, ve toprak üstünde seyrediyor. 

Bu.rhan CAHlT 

Mal müdürü Nail Beyle arkadatları
nm muhakemeaine dün Ağırcezada 
devam edilmit. celbi li.zimgelen dos
ya gelmediği için muhakeme batka 
güne bırakılmıı, Nail Beyin tahliye 
talebi reddedilmiıtir. 

46 dava. • 
Muhtelit Türle - Yunan mahkeme· 

ainde yann 15 d11.vaya bakılacaktır .. 
Türk • Fransız mahkemeai bir ma 

yıata faaliyete geçecektir. May11ta 46 
dava görülecektir. Bunlarda 4 mi). 
yon lira tazminat istenmektedir. 

turyamn vaziyeti etrafında bir an
latmıya varılmak isteniliyor. A

. vusturya ne olacak? lki şekil dütü
nülüyor: 

1 - Almanyaya. iltihakına mu
vafakat etmek. 

2 - Avusturyayı Macaristan 
ve Hırvatistan ile birlettirerek 
eski Avusturya - Macariatan İmpa
ratorluğunun bir kısmını yeniden 
ihya etmek. 

İtalyanın bu ikinci tıkka taraf
lar olduğu anlqılıyor. Filhakika 
ltalya için bunda iki fayda vardır: 
ilk önce, Almanya ile hudut kom-
9usu olmaktan kurtulur. Sonra 
Yugoslavyadan Hırvatiatanı ayır
mış olur. Yani Yugoslavya tehli
kesini azaltır. Öyle görünüyor ki 
eğer Avwıturyada vaziyet tabii ce
reyanına bırakılacak olurııa , Avus
turyadaki Hitleriat Fırkanın va. 
ziyete bakim olmıuUe Alınanyaya 
iltihak iti bir emrlvlld teklinde 
kendiliğinden olacaktlJ'. Romada 
bu vaziyetlerin görü,Ulduga anla· 
'ılıyor. 

'.Ahmet ŞOK.Rl1 
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matbaaya ait it1... için müdiri7ete mü
ı acaat edilir. Ca.zetemiz ilinlarna maı'u· 
!,' yetini lcabul etm-. 

BUGONKO HAVA 

(Baıı 1 inci sahifede) 
etmiılerdir. 

Konaoloshane önünde 
Ve etraftan kalabalığı gören seyirci 

halkın da ihtihakile toplanan bu kafile 
içinde M. T. talebe Birliği reisi Tevfik 
ef. müheyyiç hir hitabe irat etmeğe baı 
lamııtır. Bu ıırada zabitanın ittihaz et
tiği tedahir oayeıinde hir hadiıeye mey 
dan verilmeden kafile oradan uzaklaıtı
nlıruıtır. 

Kafile poliıin müdahale ve dikkati ile 

1 

dağıtılırken hir kısnn nümayiıçiler hu 
vesileden de istifade ederek aralık so
kaklardan ve muhtelif caddelel'den Bul

J gar mezarhğma getıniılerdir. Burada, 
daha evvel perakende olarak gelen di
ğer nümayiıçi talebe de kendileriM 
iltihak etıniıtir. T..Iehe zabitanın mu
maniatina rağmen duvarlardan atlamak 
auretile kısmen mezarlığa gİrınİJtir. Ta 
leheden birkaçı mezarlıkta: " Bulgarlar 
bizden insanlık ve medeniyet dersi al
malıdır, biz ölülere hakaret değil höyle-

Y •tillır.öy ha•a rasat merkezinden a.1- ce hürmet ederiz.'' tarzında hitabelere 
Jıtımız malUmata nazaran buıün Jıa.ya devam etmek iatemiılerdir. Gene zabi-
bulutlu seçecektir. Yaimur ihtimali. u:- tanın mütemadi müdahaleaile daha faz-

dn;;0.4.933 tarih;nde ha .. tazy;ki 755 ı la bir taıkınlığa mahal bırakılmadan i-
milimetre, harar et en fa.ala 17 ea as 10 1 ç.erj giren nümayitÇiler mezarlıktan çı-
d e rece idi . karılmıtlardır. 

.......................... I>önerken 

i u~ Polisin dağıtma müdahalesi önünde .... L mıı!I' ..,. 'ı ' · avdete mecbur olan nümayiıçiler gene C aiılı ~ ~ kısmen muhtelif istikametlerden yiirüye 
rek Hamam ve Harbiye tarikile ve tram 

Yeni bina vay yolile Taksime doğru ilerlemek iı
temiılerdir. 

tahriri meselesı• Polis nümayişçileri 
dağıtıyor 

Vergi tarhetmek, vergi matra
hı ı tesbit etmek nazik bir mese
ledir. Ve o kadar nazik bir mese
ledir ki; Maliye ilminin en çetin 
bahisleri arsında mütalaa edilir 
durur. 

Vergi, iktısadi, içtimai, ahlaki 
ve siyasi her hadiseden müteessir 
olan bir musluktan akar. Ve ken
disi de iktısadi, içtimai, ahlaki ve 
siyasi tesirler yapar. 

HükUınet, bina vergisini bir 
sağlam esasa bağlamak istedi. Es
kiden altın üzerinden takdir edil
miş kıymetlerin altı misline çıka
rılmaaı feklindeki hal tarzı hazİ· 
nenin aleyhine telakki edildi. Bu
nun için geçen senedenberi lstan
bulda - belki batka tehirlerde de -
binalara kıymet tahrir edilnıiye 
ba~landı. Bu kıymetleri bir kısmı 
maliyeden bir kısmı da • halk na
mına - Belediyeden memur edilen 
nzalardan mürekkep bir komisyon 
yap~yor. Komisyon geliyor, binayi 
gezıyor, bir kira tahmin ediyor. 
Senelik gayri aafi kira ma)Qm o
lunca bundan yüzde yirmisini bi
nanın vergisi, ıigortası, tamiri ve 
bo~ kalmasına çıkarıyorlar. Geri 
kalanın yüzde 12 sini vergi olarak 
tesbit ediyorlar... Doğruıunu söy
lemek lazım gelirse bu nisbet m ··
tedil ve makul bir niıbettir. La
kin: Gazetelerde de görüyoruz 
biz de biliyoruz ki; şimdiye kad~ 
yalnız Beyoğlu tarafında takdir 
edilmit olan bu kiralara 80.000 
kişi itiraz etmiş .• Zannederim o ta 
rafta da ancak o kadar mülk sahi
bi vardır. Demek kimse tahrirden 
memnun değil... 

' itin daha tuhafı var.Bu 80000 tak 
diri kıymete mal sahipleri itiraz 
ettiği gibi Maliye tubeleri de iti
raz etmif. Şu farkla ki; mal sahi
bi tahmin edilen miktarın çoklu
ğundan, maliye şubeleri de azlı
ğından müştekidir.Ne olursa olsun 
böyle iki tarafı memnun edemi
yen bir tahrirde sakatlık olduğu 
atikar •. Mülk sahiplerile, hatta ma 
)iye memurlarile görüştüğüm za
man şunları kat'i şekilde tesbit et
tik: 

lstanbulda en çok vergi veren 
binalar apartımanlardır. Bugün 
bütün katları dolu apartımanlar 
yüzde ancak 10 raddesindedir. 
Onlar da yeni yapılanlardır.Şu hal 
de vasati bet katlı apartımanın 
bir katını daima bot telakki etmek 
zaruretindeyiz. 

İstanbul nüfusu her gün 
eksilmekte ve kiracı azal-
maktadır. Böyle kiracı azalınca 
mal sahibi malını bot bırakma
mak için kirayı kırmaktadır. Ge
çen seneden bu seneye kiralar ye
rine ve apartımanın nevine göre 
yüzde 15 - 25 düşmüftür. Halbuki 
daha yeni tahrir eaaamdan vergi 
alınmıya batlanmadı. Bu tahrir i
se kanunen bet seneliktir. itiraz
lar, temziyler yüzünden bu sene 
de tatbik edilmeyip gelecek sene 
tatbika kalkıtılacak olursa tahrir 
esnasında.ki tahmin, tahminin ya
pıldığı güne g!lre isabetli de olsa, 
tatbik gününde en apğı yüzde o
tuz ve en fazla yüzde elli yüksek o 
)acak ve her sene kiranın yüzde on 
düşeceğini kabul edersek bet sene 
souunda yüzde seksen fazla esas
tan vergi tahsil edilmit olacak
tır. Maliye memurlarına nazaran 
bu hal vergi tahsilatını çok amma 

Tam Pangaltı karakolu hizalarına 
geldikleri sırada takviye edilen poliı 
kuvveti kafileyi durdurmuıtur. Burada 
talebeye bu haraketlerinin gayri kanuni 
olduğu ve her halde derhal daidmalan 
İcap ettiği akıi takdirde cebir ve silah 
istimal edileceği bir daha ihtar eidlınİf 
tir. Fakat nümayiıçiler daiılmamakta 
ve nümayiıe devamda taannüt etıılltler
dir. Bunun üzerine poliı 1n"9 iıtimal e
derek kuvveyi cebriye ile kafileyi dur
durmuttur. Nümayitte mütevvik ve 
mütecaıirler yakalanarak karakola g• 
tirilmiı ve kafile dafrtılmııtır. Niima
yİfçilerden bir kısmı gene Taksime dol 
ru toplu olarak gitmek iıtemitlene de 
bunlar da poliıin müdahalesi ile daft
tılmış ve oaat yedi buçukta hadlııe ta
mamile bitmiştir. 

Tahrikçiler 
Kafilenin önünde bayraklarla yürü

yenlerin ve kafilenin mühim bir kııtru• 
nm Dariilfünun ve yüksek tahıil tale
besinden olduğu teıpit edilmittir. Kafi
lenin arasında M. T. T. Birliii reio ve 
idare heyetinin yedi seklz kitinin grup 
halinde kafileyi takip etmekte ve zaman 
zaman nümayiıi tahrik etmekte oldukla 
rı görühnüıtür. 

Tecavüz ve zarar yok 
Hüldlmet ve zabıtanın vaktinde ve 

h!disenin ıeyrine göre derece derece it 
tihaz ettiği tedbirler oayesinde nÜmayİf 
eınasında gerek resmi, ve gerek hususi 
hiç bir müeueoeye tecavüze meydan 
verilmemlı, hadise yerinde bertaraf e
dilmiıtir. 

Salahiyettar makamatm 
beyanatı 

Dünkü nlbnayiı hakkında salahiyet-

pak çok güçlettirecek ve tahak
kuk miktarlarının büyük bir nisbe 
ti tahsili mütkül bakaya araıına 
karıtacaktır. 

Memleketin sabit zenginliklerin
den en vergilisi olan binaların kıy 
metini dü,ürebilecek bir yanlıtlı
ğa mahal vermemek için bu tahrir 
i,ini hakikate daha ya.kın ve kira
nın inip çıkmaıile daha çabuk mu 
teessir olabilecek bir tekle bağla
salar hem hazine, hem de halk j. 
çin çok faydalı olacaktır. 

Kitaplarımızın kıt'••• 
ve tekil 

Ben hazan hiç kitap almak ar
zusunda olmadığını halde güzel 
ve tirin baıılmıt bir kitabı almak
tan kendimi menedemem.... Hiç 
itiraz edilemez bir hakikattir. Ki
tabı içindeki kadar dıtı da sattı• 
rır. 

(Va - Nu? Aktamda tefrika et
tikten ınora bastırdığı (Küçük i
lanlar) ismindeki romanından bir 
tanesini bana göndermek lutfunda 

bulunmu,.. Çocuğun malfun olan 
seliı ve akıcı ifadesinden batka 
romanın görünütü de güzel. Yal
mz bir teye nazarı dikkati celbe
deceğim. Biz hele bu çeşit roman
larda daha ufak puntuda harf kul 

)anmalı ve dünyanın bildiği Al
manla~ın (Tauchnitz) tabıları kı
tasında ve onların harflerile kitap 
lar bastırınalıyız ki; insan sırası
na göre cebine koyabilsin ve elin
de ta9ımaktan uaanmasın. (Va -
Nu) nun kitabı nisbeten küçük ol
masına rağmen yine bir cep kitabı 
değil. FELEK 

Haydar Rifat 
Beyefendiye 

(Budda) yı aldım. Te,ekkür e· 
derim, yalnız kitapta itaret ettiği
niz: "Feryat!" bu söz tercümeiha
li felektir, mıaraında sizinle bera
ber değilim .• Feryat, feleğin değil, 
felekzedelerın tercümeihalidir. 
Hürmetler efendim. 

tar makamlar gazetemi.ze ıu b.ıyanat ı 
ta bulunmutlanlır: : 

- Fenalıia fenalıkla mukabele e
saııen dotnı değildir. Türk gençliği
nin aaalet ve nezabatine ıüphe yok
tur. Gençliiiıniz nekadar nezih ve 
dikkatli olursa olıun aralarına birta
knn yabancı emellere hizmet edebile
cek ve ne oldukları belirsiz insanların 
kanıahihnesi imkan ve ihtimalleri 
her zaman tavak.kiıi li.zım gelen bir 
nokta olarak bilinmelidir. Hadiseyi 
ika edenlerin herhangi bir yabancı 
tahrikatla ha,reketlerinden ıüphelenil
mektedir. Bu cihet zabıtaca da ehem
miyetle takip ve tahkik edilmektedir. 
Bu gibi taıkın hareketler hiç fÜphe
siz hükumetin siyasetine tamam.ile 
muhaliftir. Filhakika gençliiin hu 
hassasiyeti nezih bir tecelli olmakla 
beraber her hususta, her zaman uya
nık ve pek haasas olan Cümhuriyet 
hükumetinin kararlan haricindeki 
hareketler daima zararlı olur. Bunun 
için dünkü hi.diseyi teessüre değer 
buluruz. 

Hük\ımetin umumi siyasetine ve 
memleket in ıükU.nuna muhalif ve ka
nuna mugayir bulunan bu kabil taş
kin hareketlere ve inzibatsızlığa a•
]a musamaha edilemez.,, 

NümayitÇilerden ıimdilik, aralann
da Talebe Birliği reisi Tevfik ve ka
tibi umumisi Şükrü Kaya Efendiler 
de dahil olduğu halde 80 kiti tevkif 
cdilmit bulunmaktadır. Haklarında 
kanun ahkaımnrn tatbik edileceği ta
biidir. 

Mevsukan öğrendiğimize göre 
M. T. Talebe birliğinin bu hareke 
ti gayri kanuni ve memleketi.n ni
zam ve intizamını bozucu hır te
tebbüs ve fiil olduğundan ve hü
kumetin menine rağmen böyle bir 
te,ebbüse geçtiklerinden, memle
kette gayri mesul tahıs ve tetek
küllerin bu gibi nabeca hareket
lerinin tekerrürüne mahal verilme 
mesi noktasından Talebe birliği
nin kanunen set ve feshi tekarrür 
etmittir. 

Razgrat hadisesi 
Bulgar gazeteleri Razgrat 
had/spsfnl takbih ediyorlar 

SOFY A, 20 (A.A.) - Telefonla 
hususi muhabirimiz bildiriyor: 

Dün ak§amki ve bugünkü Sofya 
gazeteleri Razgrattaki Türk mezarlı
iına taarruz hadiııeıine büyÜk ehem
miyet vererek mefgul oluyorla~ .. Mat 
buat umumiyetle vakayı takbih et
mekte müttefiktir. 

Demokratların gazetesi hidiııeyi 
"Ehaliyi tahrik" baılıiı al~da kay
dederek dahiliye nazrrınJJl nazan 
dikkatini celbetmekte ve hükfunete 
mensup Naıyonal liberallerin g ze
tesi: "Gençlerin bir deliliği" haılıir 
altında Razgrat Türklerinin telgrafı
ru koyarak faillerin tecziye edilecek
lerini söylemektedir. 

Ecnebi parmağı 
Plidne gazetesi, "Türk ve Musevi 

köylülere karıı taarruzlar" başlığı 
albnda yazdıir makalede bazı va
tanperver teıekküllerin Bulgaristan
da yerlettiklerini, terror havası ya
rattıklarını ve bunların timdiden 
Bulgariıtandaki ekalliyetlere ve hu 
ekalliyetler arasında en sakin unsur 
olan Türklere karır taarruzlarmı tid
detlendirdiklerini ve ecnebiler tara
fından tertip edilen bu vatanperver
liğin Bulgariıtanı felakete ıürükliye
celc bir takım dahilt harpler hazırla
maktan ba§ka netice vermiyeceğini 
ve bu tahrikat karıısmda Bulgar hü
kiıınetinin kollanru kavuıturarak se
yirci kaldığını söylem".kte ve hüku
mete hücum etmektedır. 

Soayaliatlerin gazeteıi vatanperver 
tetekküllere mensup kimıelerin son 
zamanlarda yaptrklan diğer hadiıe· 
leri hatırlatmakta ve Razgrat hadi
ıeaini yapanların kimin emriyle ha
reket ettiklerini sormaktadır .. 

Lisan değifiyor .• 
Bu sabahki gazetelere gelince: Ha

diseyi takbih etmekle beraber dün 
aktamdan aonra ilham edildiği anla
tılan bir lisan kullanmakta ve hadi
senin sebeplerini araıtınrken öteden· 
beri Razgrat'daki Türk cemaatile me 
zarlığın yanındaki parka mutasarrif 
bir orman ıirketi arasında ihtilaf ol
duğunu, parkın büyütülmesi için me• 
zarlığı almak lazım geldiğini ve ha
disenin bu vaziyetten çıktığıru ve 
Türklerin bu müeuif vakadan dolayı 
Bulgarlara karı< düımanlık göaterme 
leri doğru olamiyacağını neşretmek· 
tedirler. 

ltÇilerln gazetesi iııe hadise se~".!'" 
)erini ara§lınrken meseleyi büsbutun 
yeni bir vadiye dökmeğe çalrıarak 
bir müddetten beri Bulgariatanda ç_ı· 
kan bazı Türk gazetelerinin Bulgarıı 
tan Türklüğüne dayanan bir aiyaıi 
fırka yapmayı hedef edindiklerini v". 
bu hedefe varmak yolunda mütemadı 
yen Bulgarlann Türklere iıkence et
tiklerini yazmak için vesile aramağa 
giriıtiklerini ve mezarlık hadisesine 
gelince on aeneden beri Razgrat hal· 
kının ıehir parkını büyültmek için 
mezarlığı kaldırmak noktaarnda ıs
rar ettiklerini yazmakta ve bu me
zarlığı kaldırmak '?'.'selesinin Türk
lere bir husumet degil, fakat Razgrat 
için bir aıhhat iti olduğunu anlatma· 
ğa çalıımaktadır. . . 

Hüki'.ıınetin Organızname gazetesı 
Bulgar matbuabnın Edime ~onıolos
hanesi önünde yapılan tezahurat kar • 
tısında sinirlerini gaybetmediğini v~ 
efki.rı umumiyeyi heyecana vermedı
iini, çünkü iki ananevi komıu ara· 
11ndaki münasebatı muhafaza etme-

• 
yi hesabettiğini fakat buna mukabil 1 

bir kaç gÜn evvel heyecan:> kaprlmrı 
bir takrm ıuurauz gençlerin Razgrat'
daki eski Türk mezarlığında haysiyet 
tiken bir takım hareketlerde bulun
ma11 Üzerine Anadolu Ajan11nm Sof
yadaki mümeuili vaaıtasiyle hatta 
taze mezarlardan ölüler bile çıkarıl
dığını yazdığını mukayese ettikten 
sonra hadise hakkında tahkikat ne
ticesinde hülonünü vereceğini timdi-

• den vakayı tasrih ettiğini ve bu nevi 
vakayi yapanlann yüklendikleri me
suliyetin ehemmiyetini hatırlatmaklr
ğın vazife teıkil ettiğini ve Bulgari&· 
tandaki bazı vatanperverane teş.ek
küllerin faaliyetlerinin artık teham
mül edilmez bir hale geldiğini ve hü
kfunetin bunlara karıı en ıiddetli 
tedbirleri almaktan çekinmiyeceğini 
söylemekte ve aynen: 

Vatanperverliğin bayrağı altında 
toplana n bazı teıekküllerin ecnebi 
düşmanlığı bereket versin ki henüz 
tohum halindedir. Bunun içindir ki 
gayet aeri bir surette ve temamiyle 
kökünden sökülmek zamanı da gel
miıtir," demektedir. 

Hükiimetin vaziyeti 
Matbuatı bu suretle·hula&adan ıon 

ra hül,timetin vak'a kartııında aldığı 
vaziyete gelince: 

Dün akşam Sofyaya gelen M. Mu
ıanof Dahiliye nezareti umumi ki.ti
bini kabul ederek mumaileyhin bu 
aabah Razgrat'daki mütaaamftan al
dığı aon malômata ait tifahi raporunu 
dinlemiştir. 

Hariciye nezareti mahafilinde bat
vekilin mücrimlerin tecziyesi hakkın· 
da kat'i emirler verdiği söylenmek
tedir. Batvekil ile mülakatını mütea
kip kendisini ziyaret ettiğim Dahili
ye nezaret umumi katibi hadise hak
kında beni tenvir edebilecek vaziyete 
geldiğini söyliyerek dedi ki: 

"Razgrat'ın etrafında Türk ölüle
rinin gömüldüğü dört mezarlık var
dır. Yakanın cereyan ettiği mezarlık 
parkın yanındadır. Sıhhiye meclisi 
bundan bir kaç sene evvel mezarlı
ğın parka ilave edilerek Türklere bat 
ka bir mezarlık yeri göıterilmeaine 
karar vermiıtir. Türkler bir kaç sene
den beri bu mezarlığa ölü gömmeyi 
bırakmı§larken bu karar üzerine eı
ki mezarlığa ölülerini gömmeğe tek
rar başlaıruılar ve bu suretle bir hak
kı müktesep elde etmeğe çalıtmıtlar 
dır. 

Nihayet vaziyet o hale gelmiı ki 
bütün diğer mezarlıklan ihmal ede
rek ölülerini hep buraya getirip göm
miiJlerdir. 

Bu vaziyetlerin neticeai olaraktır ki 
14 - 15 nioan akşamı bir takım spor
cu gençler bildiiimiz hadiseyi ika 
etmitlerdir. Tel örgülerini keımitler, 
kulübeyi yakmıtlar, mezar taılanru 
krnnıılardrr. Ellerinde balta ve kü
rekle geldikleri doğrudur. Fakat me
zarlardan ölüleri çıkarmak vakası ol
mamııtır. Esasen vakayı çok acele 
yaptıkları için buna vakit ve imkan 
da bulamaınıtlardır. 

Rusçuk mutasarrıfımız ve müfetti
timiz tahkikata batlamıılardır. Vak'a 
yapanlardan beı veya altı kiti tevkif 
edilmiıtir. Y annki gazetelere bu iza· 
hatı reımi bir tebliğ halinde verile
cektir. 

La Bulgarie ne diyor? 
La Bulgarie gazetesi Dahiliye ne

zaretinin verdiği izahatı yazdıktan 
sonra aynen diyor ki: 

"Bu izahat ıuurauzca yapılan ve 
takbih edilmesi lazım gelen bir hadi
senin mahiyeti noktallndan hiç bir 
ıey deyiıtirmeıe bile hiç olmazsa 
Türk halkına kartı her hangi hir hu
sumet hissi olmadığını göstermek iti
bariyle faydallıdır. 

M. Musanof'un beyanatı 
Diğer taraftan M. Huıanof bugün 

gazetecilere, hadise hakkında tahki
kat yapılmaktadır, mücrimler bulu
nacaklardır. Kim oldukları, İşg"I et
tikleri içtimai mevkiler nazarı itib~ .. 
re alınmaksızın tecziye edileceklerdır. 
Demiıtir. 

Sefirimizin teşebbüsü 
Diğer bir ıuale cevaben de demİt· 

tir ki: 
V k ' ok izam edilmiıtir. Suçlula-

a aç d" . . • 
nn mahkemeye tev u ıçın . emır ver-
dim. Hadise, ıüphesiz sıhhıye mecli
sinin mezkur Türk mezarlığı hakkın
da ittihaz ettiği karan tatbik :>tme
dikleri için Belediye memurlarına kar 

11 prote~tod~. ~ulu~ak !•tiyen genç 
kimaelenn duıuncesız, manaaız hare .. 
keti erinden çrJmıııtır. Fakat hiç J,ir 
kimse münhaıiran makaınatın •alahi
yetine dahil olan meseleleri istediği 
gibi haletmek hakkını haiz değildir. 
Bu hareketin Türk ehalinin dini hi•
lerine kartı tevcih edilmit olmadııim
dan eminim .. 0 

Sofya elçiliğimiz bugün hariciye 
nezaretine müracaat ederek aefir Tev· 
fik Kamil Beyfendinin Razgrat hadi
sesi hakkında M. Mutanof ile göriif· 
mek iıtediğini bildirmit ve Bulgar 
haşvekilinden sefir için mülakat talep 
etmiıtir. 

·---------- l' 

·Ankara •ergi•I 
ANKARA, 20 A.A. - Şehrimiz

de yapılacak sergi binası için açı· 
lan plan müaabakaaı bugün saat 
on be9te bitmittir. MUaabakaya 16 
ayrı ayrı müesseııe ve mimar itti
rak etmittlr. 

Kastamonu mebusu Tahıln Be
yin reisliği altında tetekkUI eden 
juri heyeti bugünden itibaren pl&n 
!arı tetkika batlamıftır. 

Bu gün hoı bir vakit geçirmek be ağlarcasına gülmek isterse~iz 

T 0 R K ( Sabık Majik ) S t N E M A S 1 N A 
ridinlıı: ve PAUL HORBIGER ve CLAİRE ROEMMER 

tarafından temsil e iilen 

1htiyat Zabitleri Keyfediyor 
net'• ve tltaret filmi gllrllnüz. ilaveten: RADIO halihazır h:l7a 

iisleri. Bugün saat 11 de tenzilatlı fiatlarla matine • ;2306}4 

Bugün 
Gençliğin prensi RAOUL ROULIEN ve diiber 

ROSIT A MORENO'yu son tamsili olan 

DÜNYANIN SON ERKEGİ 
lspanyolca ıözlü V3 farkılı mllkemmel komedi m"lıı:ikalde gö

rünüz. Şataret ve neşe ve güzel lspanyol şarkıları filmidir . 

..._. ilaveten: FOX JURNAL - [2304] ~ 

İktısadiyatı 
Koruma için 

(Başı 1 inci sahifede) 
faatlarına uygun bir şekilde tan
zim edebilmek için hem de icabın
da ihracat mallarımıza karşı alı
nan tedbirlere bir mukabele bilmi 
sil yapabilmek imkanile techiz e
decektir. 

Bu layiha ile gümrük tarifesinde 
umumi bir yükseltme dü,ünülme
miştir. Buhranın doğurduğu ~eni 
iktısadi şartların istilzam ettıJ!i şe
kil ve nisbetler.de gümrük tarıfesi- ,ı 
nin umumi tetkikine esasen hüku
metçe ayrıca çalışılmaktadır. 

Ancak yeni gümrük tarifesinin 1 
hazırlanması uzun zamana ve esas 
lı tetkiklere bağlı bulunduğundan 1 

layihada mevzubahis olan salahi- 1 

yetler icabında ve zaruri ahvalde 
istifade edilerek milli mahsulatın \ 
korunmasına gayret olunacaktır. 

Bugünkü umumi ve beynelmilel 
şartların tevlit ettiği istikrarsızlık 
bir çok devletleri böyle kararlar 
almaya ve İcra kuvvetine gümrük 
tarifelerini tadil salahiyetini ver
meğe sevketmittir. 

1873 sayılı kanuna zeylen Mec
lise teklif edilen layihadaki mad
delere göre memleket iktısadi ih
tiyaçlarının göstereceği müstacel 
lüzuma binaen 1499 numaralı güm 
rük tarifesi kanununa merbut itha 
!at umumi tarifesinde ayni kanu
nun IS inci maddesindeki müddet 
hükmü ile mukayyet olmiyarak ta
dilat icrasına icra vekilleri heyeti 
salahiyetli olacaktır. 

Mütekabiliyet esası dahilinde ti
caret muahedelerine merbut ahdi 
tarifeleri icabında tadil veya te
mamen ilga etmeğe ve ticar
ret muahedelerine ahdi tarifeler 
ilavesine ve Modua vivendilerle 
ahdi tarifeler kabul ve istihsaline 
icra vekilleri heyeti mezun buluna 
caktır, ançak bu salahiyet mucibin 
ce hiikumetin tadilat ve icraatı ni
hayet 3 ay zarfında B. M. Meclisi
ne arzolunacaktır. 

Bu kanunun ne9rinden itibaren 
3 ıene müddetle muteber olması 
teklif edilmektedir. 

Şeker fabrikas1 te•i• 
ve iş'etme imtiyazı 

ANKARA, 20 (Telefonla) _ 
Eskİfehir, Bilecik, fzmit ve Ruraa 
viliiyetleri ile Kütahya Viliiyet 
Merkezi ve Tav şanlı kazalarının 
şeker ihtiyacını teşkil edilecek bir 
anonim sirket marifetile devamlı 
surette t~mini için 3 milyon lira ser 
maye ile bir sınai müessese meyda 
na getirmeyi teahhüt eden esnaf ve 
şeraiti kanuniyeyi temin eyliyen 
J f Bankasına şeker fabrikaları te
sis ve işletme imtiyazının 25 sene 
müddetle verilmesi heyeti veklle
ce karar altına alınmıftır. 

-o-

Seyyar terbiye aer~isl 
ANKARA, 20 (A.A.) - Maa

rif V ekiileti seyyar terbiye sergisi 
hazırlanmıftır. Yarın saat 11 de 
Kayseri • Sivcu - Amasya Üzerin
den Samsuna gidecektir. 

Juglln bütün lstaabul halkı 
MELEK 

sinemasında ıen ve neı'eli 

1 K 1 Z A 
2 BABA 

sevimli operetini görecektir. 

FRANCOISE ROZA Y ve 
KOV AL tarafından 

Bugün saat 11 de teıızil&tlı 

• 'iatlarla matine - (2308] • 

ŞIK SİNEMADA 

KARIM BENİ 
ALDATIRSA 

filmi 
3 tıncn haftanın ıon iki gll

nllnden istifade ediniz, 

(2320) -. 

1 RADYO 1 
Bu günkü program 
18 dea 19 kadar SaE (Kemal Ni7ul Be7 

•• arlıı:adaı1arı). 
19 den 20 kadar Orkutra • 
20,00 den 20.30 kadar Saz (Belkia Hanım). 
20,30 den 21,30 kadar HanımlaP Su heyeti 
21.30 den 22,30 kadar Orkestra, Ajanı ha .. 

berleri. •• •-t ayan. 
ANKARA, 1538 m. 

12.30 : Ankarapala•tarı. 
18. : Al•turka -.. 
18.45 : Keman konaeri Ekrem Zeki B. ta .... 
fnıdan 
19.20 : Franaızca der•. 
19.50 : Gramofon 
20.ıo : Ajana haberleri. 
VARŞOVA. 1411 m. 
ı3.ı5: Pllk. ı6.40: Müaahabe. - Plak. ıs: 

Orkeatra konaeri. 19.26: Haberler. - Kah't'e 
lı:onaeri. - Müaahabe. 21.20: Senfonik lr:onaer 
(Saclı., Mozart, Brabma, Boetho ...... ). 241 
Danı muaiki•i. J 
BUDAPEŞTE, 650 m. 
19.35: Piyano konaeri (Mozart, BeetlrıoYen, 

Mua•orsak,. ). 20.35: Biyük operadan naklen 
Doa.isetti'nin "Don Pupuale,, operuL Sonra: 
Sisan muaikİ•İ. 24: Keman konaeri. 

MONIH, 1132 m. 
21.05: Oda musikiai (tasannili). 21.401 Ha

li hazır muaiki parçalan. 22.4'5: Kllalk kon .. 
aer. 

ViYANA. 117 •· 
20.46: Halk aı.ualkiai •• fantasl parçalar. 

21.15: "Seıals eGrüm,, isimli tem.il . 23.251 
Şarkılı caa anıılkiıl. 

MILANO • TORINO • FLORANSA 
20.50: Pllk. 21: Haberler . pli.k • haber• 

ler. 22.05: Senfonik konaer (Gabetti, Blanc, 
Pucclnl) . 

PRAG, 427 m. 
18.05: Kuator (4 alet) konaeri. 20.30: Ban .. 

do mısıka. 21.30: Natıeli ırkılr. 22.201 Stüd .. 
yodan bir perdelik "Kuyu btında" iılmli 
Çek operuı. 
BÜKREŞ, 394 m. 
12: Plik. 13.15: Pl.ü:. 17: Radyo orkeatra· 

•ı. 18.15: Devamı (Haendel und Gretel) ope
retinden parçalar. ZO: Pli..k ile "Triatan ve 1-
ıolde" iaimli Wawner'in operaıı. 

Bükreı sefiri 
ANKARA, 20 (Telefonla) -

Bükreı Elçimiz Hamdullah Suphi 
Bey ıehrimize gelmİJfİr. 

Vali dün Ankaraya 
gitti 

Vali ve Belediye Rei,i Muhid
din Bey, dün Ankara'ya gitmittir. 
Vali Bey Terkos ve diğer itler 
hakkında Vekaletle temaı edecek
tir. 

Belediye lokantası 
Belediye lokantasının arka salo

nun da alınarak lokantaya ilhaki 
tekarrür etmittir. 

Darülfünun Eminliğinden: 
Hukuk Fakültesi Müderrislerinden Hasan Tahsin 

Beyfendi tarafından 22 Nisan 933 cumartesi günü saat 4 te 
J)arülfünun konferans salonunda umuma mahsus bir konfe-
rans verilecektir. (1760) Ilı... 

1 

• 

Kelepir Satılık EV 
IMoçka'da Muracllye mahallesi hlri nci Karakol ookaiında 33 numaralı trarn· 

vaya lkl dakika mesafede yeni bir katı k argir iki katı ahıap 9 oda 3 sofa her kat· 
ta mutfak elektrik ve terkos ve hehçesi bulunan 46 lira kira getirir bir ev 3600 
liraya oatdıktır. Taliplerin Galata'da Ad a Han 22 numaraya müracaati. 
Telefonı 43837. (2225) 



... Haftanın filmleri 
Artiatik: Dünyanın son erkeği -

- lspanyolca -
Elhamra: /simaiz adam -

- Framızca -
Glorya: Vasiyetname - Fransızca -
Melek: Bir kıza iki baba -

- Franaızca .. 

Opera: Saadet ıarkısı -
- Almanca -

Türk (Sabık Majik): ihtiyat zabit
leri - Almanca -

Bu haftadan itibaren artık birinci 
vizyon göateren Beyoğlu ıinemaları 
Yaz mevsimine girmek alimetleri gÖs· 
!ermektedir. Bu cümleden olarak O
pera ıinemaaı fiatleri indirmit ve ev· 
Yelce gösterilmit filmleri göstermiye 
batlamıttır. Bu hafta Operadaki film 
e'VYelce Artistik 1inema11nda göateril-
1>\İt olan (Saadet Şarkıaı) iaminde 
Frölich ve karısı Alpar'm güzel loir e
aeridir. 
Artistik' te 

Dünyanın •onu 
l•panyolca 

Oynıyanlar: ( Raul Rulyen - Rozi
ta Moreno). 

Bu film bir fantezi filmidir. Bir mü
hendiale aevifen bir kız yanlıt IH'ke
dilmlı kııkançlık hislerile nlıanh olan 
hıubendiae lakayt kalmaia baılar ve 
bündan mliteeasir olan erkek kızdan 
uzaklaıır. 

Dünyada aalgm bir hastalık gelir 
Ye bütün erkekler ölürler. Yalnız bir 
lcö19de bir erkek kallT. Bütün dünya 
kadmlan bu erkeği müzayede ile al
bıak iaterier. Burada gÜzel aalıneler 
vardır. Bu erkek bizim kızın nif81tlm 
olan mühendistir. Kız farkına vanp 
hıİİzayedeye iıtirak eder ve boyuna 
arttrıır. Lakin mühendisin aradığı pa 
ra defi!, eski nişanlmdır. Buluşurlar 
"e mesut olurlar. 
Elhıımrıı'dıı 

lılmaiz adam - Fran•ızca 
Oyruyan: ( Firmin Cemier) 
Mevzuu maruf Fransız müellifi Bal

~ak'ın eserlerinden (Le Colonel Cha
bert) den alman bu filmi tirndiye ka 

hanyanın son er.'ıe(ji filmin· 
den bir sa/ıne 

dar ekranda görmediğimiz maruf 
Fransız artistlerinden 'Ve Parisin (O
deon) tiyatrosu aktörlerinden (Firmin 
Cemier) oynamııtır. · 

Ciddi ve temiz bir eser olan filmin 
nı.cvxuu mazisini bir hastalık sebebile 
unulmuı olan bir adamın tekrar hi· 
tı~aıını k~zanrnaaı ve eski hayatına 
donmek ıstemeai Üzerine ne gibi mü§ .. 
lıülatla kar§ılatbğı ve kkrar mazisini 
llru.~bnıy~ naııl m~cb~r olduğunu gös
~eı>r. Cuzel 'Ve cıddı hiasi bir dram-
ır. 

l't'lelek'te 

Bir kıza iki baba 
Fransızca 

1\.1 Oynıyanlar: (Françoise Rozay, 
ouısisa, Kowal). 
Bu eser eğlenceli ve şarkılı bir ope· 

rettir. 

• 
1 

Bir genç kızın iıtemediği bir erkek 
~ e izdivaca icbar edilme•İ üzerine 

endisinin baıkasından gebe olduiu· 
'>u İtiraf etmeai ve bu vaziyetin icap 
e~tirdiği bir takım kantıkhklar filme 
eıılenceli ve güzel bir çeıni vermiıtir. 
'k ~iıtler ara11nda bulunan maruf 
ı, lı>ı Françoise Rozay, ve Kowal gibi 
ıı..""1ik sanatkarlar çok muvaffak ol-
uııardır. 

0 Para'da - Saadet ıarkııı 
Almanca 

t Oynıyanlar: (Güıtave Frölicb, Git
' Alpar). 

Bu karı kocanın oynadığı bu film 

CUMA 21 NiSAN 

Bir kıza iki baba /ilminden bir aahn& 
evvelce artistik ainemasında göıteril· 
mitti. 
Olorya'dıı 

Vasiyetname - Faaıızca 
Oyruyanlar: (Marie Drealer, Jean 

Kerholt, Myma Loy). 
Bu film hazin bir dramdır. 
Bir mühendiain yanında çalıp.n Em

ma isminde bir kadın mübendi&in ka· 
nsı bir çocuk doğururken ölmesi üze
rin onun çocuklanna analık etmit
tir. 

Uzun müddet sonra mühendia bu ka 
dını nikahla almıya kalkınca çocuklar 
müteeuir olmuılıı.r ve biçare kadırun 
aleyhine kalkınıılar. Osırada mühen· 
dis ölmüş ve bütün servetini bir vasi
yetname ile Emma'ya bırakmıı. Bu da 
çocukları büsbütün tahrik etmiı. Ka
dın çocuklarm bu hislerine karıı bii
tün serveti onlara bırakıp kendisi hiz
metçiliğe gitmiştir. 

Filmde bilhassa Marie Dreuler çok 
muvaffak olmuştur. 

TUrk (eski MııJlk) 

ihtiyat zabitleri 
eğleniyor - Almanca 

Oyruyanlar: (Pau1 Horbiger, Claire 
Rommer). 

Bu film ihtiyat zabitlerinin kııla 
ve aık ve gençlik hayatlanndaki eğ
lenceli ve gülünçlü ıafhalan meharet· 
le göstermektedir. Film, tarkılı ve mı· 
zıkalıdır. Artiotler muvaffak olmut
lardır. 
Elhamra ve Melekte 

Paramount dünya 
haberleri 

1 - Pariste (Altı gün) bisiklet ya• 
nşı. 

Maarifte 

Dil derlemesi 
•••• 1 

Sah günü umumi bir 
toplantı olacak 

Salı günü İstanbul dil derleme 
umumi heyeti şehir meclisi salo
nunda bir içtima yapacaktır. lçti
maa bütün lise, ortamektep müdür 
leri ittirak edecektir. Şimdiye ka
dar İstanbul derleme heyetleri on 
bin kelime toplamışlar ve cemiyet 
merkezine göndermi,Ierdir. 

Salı günkü toplantıda lstanbul 
derleme faaliyetinin 'imdiye ka
darki semereleri görüşülecektir. 

44 üncü yıl 

Eczacı 'Ve diKi mektebi muallim 
!erinden Hulusi Beyin dün Gala
tasaray lisesi konferans salonunda 
talebe tarafından 44 üncü tedris 
yılı tesit edilmittir. 

Tart kararı tastik edildi 
Geçenlerde cli"<i mektebi talebe 

sinden Bulgnr Vladimir Tür!düğü 
tahkir eden bir madalya taşıdığı 
için hakkında tahkikata başlan
mıştı. Darülfünun divanı mektep 
inzibat meclisinin bu Bulgar tale
be hakkında verdiği tart kararı
nı tasdik etmi,tir. 

Vladimir birkaç güne kadar 
memleketi olan Bulgaristana dö
necektir . 

Kız talebe yurdu 
Kadınlar Birliği yüksek tahsilde 

bulunan muhtacı mua'Venet kız ta
lebe için bir yurt açmak için te~eb
büsata girişmittir. Bu hususta hü
kWııetten yardım rica edilecektir. 

Tehir edildi 
Zehirli gazlardan korunma ça

releri hakkında dün Darülfünun 
konferans salonunda halka bir 
konferans verilecekti. Konferans 
birkaç gün için tehir edilmiştir. 

Konferansın 'Verileceği gün ay
rıca ilan edilecektir. -- - . . -

2 - Peru'da eğlence mev&imi baı
lıyor. 

3 - Pariate lıveç Kralı Custave 
Hazretleri meıhur Fransız oyuncuau 
Borotra ile yaptığı çiftle basonlannı 
yeniyor. 

4.- 1933 Paria güsell Mile. Coretz. 
il - Kıaa haberler ı 
A) Amerikanın Parla Sefirliğine ta

yin edilen M. Jeaae Straus. 
B) 14.000 tonluk bir Tapurun tami

ri emasmda vukua gelen bir kazada 
150 kişi ölüm tehlikesi geçiriyor. 

C) Alman Batvekil muavini Von 
Papen Romada. 

D) Kanadada en eski bir Fransız 
kiliaesi meçhul .ıler tarafından yakıl
mııtır. 

6 - Florida tekne yanılan. 
7 - Kaliforniyada 42 metre yük

seklikten yapılan tehlikeli bir dalma. 
8 - Pariıte ihtilfil devirlerinin yadı i

çin yapılan ihtifallerden. 

Artistik ve Oloryııda 

Fox dünya haberleri 
1 - Bir med ve cezir Japon sahil

lerini tahrip ediyor. 
2 - Almanyada Y abudi dütmanh

ğı tezahürleri. 
3 - Fransız tayyareciliği bazı tay· 

yare nümuneleri göeteriyor. 
4 - Kembriç, Okafordu kürek ya

n!mda yeniyor. 
5 - Mançuku birinci yıldönümünü 

tesit ediyor. 
6 - ltalyah Nuvolari Tunuı büyük 

mükafatını kazanıyor. 

7 - Paristeki (Loren) liler Reisi
cfunhur M. Alber Lebrun'ü tesit edi
yorlar. 

8 - Bira Amerikada artık serbest 
içiliyor. 

9 - Pariste vapurlar yavaş yavaş 
ortadan kalkacak mı? 

1 O - Küçük balıklann terbiyesi. 

Türk kültürü 
Ru• alimi Ankara inti

balarınt anlatıyor 
Tarih Cemiyeti ve T. D. T. Cemi

yeti ile birlikte çalıtmak Üzere mem
leketimize gelmit olan Ru& farkiyat 
alinılerinden M. Samoiloviç dün Fran-z 
-Mering vapuru ile Odeaa'ya dönmüı
tür. M. Samoiloviç, dün gazetecilere 
Ankara İntibaları hakkında fU be
yanatta bulunmuıtur: 

- Türkiye'yi ziyaretinden çok 
memnunum. Ankarada Tarih ve Dil 
cemiyetleri itlerine dair tafsilth ma
lıimat aldon ve Dil Cemiyeti çahıma
lanna iştirak ettim. Bu ıeyahatimde 
eski do•tlanm olan Türk alimleri ile 
gÖrü§tüğümden ve aynca tarihçi, li .. 
saniyatçi genç zatlar ile tanıştığımdan 
dolayı çok mesudum. Türkiye'de ilk 
mektepten başlıyarak yüksek mek
teplere kadar olan Maarif işlerini, 
Edebiyat, ilim, Tiyatro, Musiki saha
ıundaki muvaffakiyetleri memnuni
yetle gördüm. 

Reisicümhur Gazi Hz. le uzun uza
diya vi.ki olan ilmi muıababelerimizi 
hiç bir zaman unutmiyacağım. Gazi 
Hz. Türkiyede tarih ve dil inkılabı
nın hakil:i rehberi ve kültür ordusu
nun genç ku~1etli neferlerini canlan ... 
dıran bir lcumanclanıdrr .. 

Batında Reıit Calip B. bulunan 
Maarif Vekaletinin ilim ve kültür sa 
haımdaki faaliyeti bende büyük bir 
tesir bırakmıştır. Bilhassa Milli Türk 
Akademisi tesisine ait olan lı:ararı al
lnılarnn. 

Arkadaıım prof. Mar ile birlikte 
geçenlerde Türk matbuatına karşı 
Türkiye Ciimhuriyetinin dünya kültü 
rü hakkında izhar ettiğimiz kanaatler, 
Türkiyeden ayrılmakta olduğum bu
gün, bir kat daha kuvvet bulmuıtur. 

iki dost memleket ara11nda mevcut 
ilmi ·ve medeni rabıtalar, Ankara'da 
bulunmaınız üzerine, bir kat daha 
kuvvetlenmiştir. Memleketime dönün
ce iki memleketin ilmi müesseseleri 
araamda vaki olacak mÜ§lerek meıai 
için tedbirler nlınakla meıgul olaca
ğim. 

iki millet arasında ilmi münasebet
lerin, iki dost ve lcomşu memleket hal 
lcının medeni inki!}afrna hizmet ede
cek §ekilde semere vermesi için elim
den geldiği kadar ç11lıp.cağım.'' 

Eroinciler ~ j . • --- . . 
Bazıları bırakı~dı, bazı
larının ist"das\ çevri dı 

1 Altıncı müstantik Salih Bey eroin !~ 
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kaçakçılığı tahkikatına dün de d evam 
etmiıtir. Mevkuflardan Yorgi Bakla
cı oğlu Efendinin vekilleri tahliye 
talebinde ısrar ile, Ağırceza mahke
mesi nezdinde yeniden teşebbüsatta 
buhınmuılardır. Ağırceza riyaseti 
tahliye talebini kabul etmittir. Bunun 
üzerine diğer mevkuflar da birer iı .. 
tida ile kısmen Ağırceza riyasetine, 
kısmen de Altıncı istintak hakimli
ğine müracaat ederek tahliye tale
binde bulunmuşlard1T. 
Ağırceza riyasetine müracaat eden 

!erden Niko Andonla, Dimitri Dimit
riyadiı Efendilerin de tahliyeleri ka
bul edilmiştir. Yorgi Baklacı oğlu, 
Dimitri Dimitriyadis ve Niko Andon 
Efendiler dün tabliye olunmuşlardır. 
Bernard Juleı Blümental Efendi de 
tabliye İstidalannm kabul edilmekte 
olduğunu görünce, derhal bir istida 
yazdırarak Ağırceza riyasetine müra .. 
caat etmiı, fakat istidası reddolun
muştur. 

istintak hakimliğine de tahliye için 
Niko ve Yorgi Camadanis biraderler 
tarafından istida ile müracaat edil· 
miş, fakat istintak hakimliği her iki 
talebi de reddetmiştir. 

Mevkuflardan lstelyo Kosti istin
tak hakimliğinin bu tahliye taleple
rini reddettiiini görünce, evvelce tah
liyesi için iıtintak hakimliğine hita
ben yazdırdığı &tidasıru iptal ederek 
Ağırceza riyasetine hitaben yeni bir 
iatida yazdmnıt ve tevkif karanna 
itiraz ederek tabliye talebinde bulun
muştur. latelyo Kostinin istida&ı tetkik 
edilmektedir. 

Altıncı iıtintak daireıl dün icap e
den tahltlere celp göndermit. pazar
tesi Ye aah günleri dinleneceklerini 
bildirerek davet etmiştir. Pazartesi 
ve aalı günleri istintak dairesi münba 
sıran eroin kaçakçılığı tahkikatı ile 
meşgul olacaktır. 

Çocuk haftası 
Hlmayei etf al neler 

yapacak? 
23 nisan çocuk bayramı ıçın 

hazırlıklar bitmittir. Haftanın mü 
kemmel olmau için bu seneki pro 
gramda bazı değitiklikler olmut
tur. Himayeyi Etfal cemiyeti tara
fından Maksimde verilecek Çocuk 
Balos için birçok güzel sürprizler 
hazırlanmıttrr. Baloda gürbüz ÇO· 
cuk müsal?aka11 yapılacak birinci 
gelenlerıı hediyeler verilecektir. 

latanbul 4 üncü icra memurlufun-

dan: b 
Temamına 25240 lira yİrmi bet bin 

iki yüz kırk lira kıymeti taktir edilen 
Sultan Ahmette bin bir direk mahalle&İ 
babı huma yun sokağında "divan yolu~ 
caddesi tarlı mahfili yeni 165, 167, 169, 
171 numaralarla murakkam yedi yüz on 
dokuz metre murabbamda tahtında 165 
167, 171 numaralı dükkanları müıtemil 
169 numaralı ki.rgİr hanenin, bağçenİn 
"Bağçenin arka ıokağa kapuıu vardır'' 
altıda bir hisse tam mülkiyetle hir hiı
ıe çıplak mülkiyeti açık artll'tDllya çı
kanlınıt olup 10 Mayıs 933 tarihinden 
itibaren §Artnameıi berlıese açıktır. 

Mezkur hiHenin artırması 27 Mayis 933 
tarihine ınüsadif cumartesi saat 14 ten 
16 ya kadar lıtanbul dördüncü İcrasın
da ıatılacaktır. 
Artırmaya iıtirak için hi11eye isabet 

eden miktann yüzde yedi buçuk nisbe
tinde teminat akçası alınır. Müterakim 
vergi, belediye vakıf icareıi müıteriye 

aittir. Artınna bedeli hisseye isabet e
den muhammen kıymetinin yüzde yet
miş ~ini bulduğu taktirde ihalesi ya
pılacaktır. Aksi halde en son artıranın 
taahhudu baki kalmak üzre artırmanın 
on~ gün daha temdit edilerek 11 Ha
ziran 933 tarihine miisadif pazar günü 
ayni saatten çok artırana ihale edilecek 
tir. 

2004 numaralı icra kanununun 126 
mcı maddesine tevfikan İpotek ıahibi 

alacakHar ile diğer ~liikadarların ve 
irtifak hakkı sahiplerinin dahi gayri 
mer:.klll üzerindeki haklarını ve husu
siyle faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını evrakı müsbiteleriy)e yirmi gün i
çinde icra dairesine bildirmeleri lazun
dır. Aksi halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmayanlar satıı bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. lıbu maddei 
kanuniye ahkamına göre hareket etme
leri ve daha fazla malıimat almak iste
yenlerin 932-2462 dosya nurnarasiyle 
memuriyetimize müracaat1an jJAn olu
nur. (2295) 

Hllaliahmer l.tanbul 
Merkezinden: 

21 Nisan cuma günü saat 
on beşte Cağaloğlunda Mer
kez binasında akdedilecek ls 
tanbul Hi!Uliahmer Merkezi 
kongresini muhterem hal
kımızın aidat makbuzlarım 
hamilen teşrifleri rıca olu
nur. (1630) 
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VEFAT 
Beyoğlunda, Kuledibinde, Büyük 

Hendek ıokağında 57 numarada mukim 
tabip Doktor. Marko Şönmann Efendi 
dünkü gün sektei kalbiyeden fücceten 
vefat etmiı olduğunu kemali teeaaürle 
arzederiz. 

Cenazesi bugÜn saat 11,30 raddelerİıır 
de hanesinden kaldırılacağından ken
disini tannnıı olan doıt ve akrabaların 
bu hazin ihtifale iıtiraklerini rica ede-
riz. 21 Niıan 933 

Kederdide çocukları makine müh~ 
disi Romeo Şönmann Kardqleri Edin 
ve Eli ve hemıireıi Mimi Şönmann. 

• (2286) 

lstanbul aıliye mahkeemii birinci ti
caret dairesinden : 

imam Raşit B. veresesi vekili Andnı 

Pirim efendinin Kadıköyünde Frerler 

mektebi yanında Fran112 sokaiında 119-

No. lu hanede mükim Feracullab ve lı 

kender Anti efendiler aleyhine 932-
1064 doıya numaraıile ikame eylediği 

kongordatonun taıtik dava11ndan dola
yi müddeaaleyblerden lıkender Anti e
fendiye gönderilen davetiye mümailey
hin Halebe gittiği terbile mübqir tara 
fmdan bili. tebliğ iade kılınmaama bi
naen mahkemeec bir buçuk ay müddet
le ilanen tebliğat İcra&ma karar verilmit 
ve emri muhakeme 7 -6-933 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat 13,30 a talik 
olunmuıtur. Mümaileyh lıkender An
ti efendinin mezk\ir gün ve saatte mah
kemeye gelmesi ve ırelmediği veya bir 
vekil göndermediği takdirde hakkında 

muamelei gİyabiye icra kılınacağını mü 
beyyİn davetiye mahkeme divanhanesi
ne talik kılınmııtır. Teblijt makamına 
kaim olmak üzere keyfiyet gazetelerle 
de ilnl olunur. (2218) 

Asliye birinci hukuk dairesinden: 

S. S. C. l l stanbul ceneral konsolos

luğu vekili avukat lııak Sage& Beyin 

miiddeaaleyh Beyoğlunda Tarla baıın

da Macar caddesinde Agut hanında md 

kim Hafız Ahmet efendi aleyhine ika

me eyledlği tabliyei mecur davaımdan 

dolayi Hafrz Ahmet efendinin ikamet

gahı hazırırun meçhuliyeti haıebile 509 

uncu madde mucibince namına taıtir 

kdınan davetiyenin hukuk usulu muha

kemeleri kanununun 141 inci maddesi 

hükmüne tevfikan ili.nen tebliğine ka

rar verilmit ve emri muhakeme 10-5-933 

saat 14 le muayyen bulunmuı olduğun
dan mümaileyh yevm ve vakti mezkiir
de muhakemede hazır bulunmadığı ve
ya bir vekil göndermediği taktirde mua 
melei giyabiyeye devam edileceği ilanen 
tebliğ olunur. (2322) 

lstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
Beyoğlunda latiklal caddeıinde 282 

No. lu mağazada şapkacı iken iflas eden 
madam Kokinonun malları tasfiye edil
miş olduğundan mahkemeec ifliiırnın 

kapanmasına karar verilmit olduğu ilan 
olunur. (2318) 

1 stanbul 6 mcı icrasından : 
Bir borçtan dolayi tahti hacze alınıp 

paraya çevrilmesi takarrür eden meıru
tiyyet caddesinde Jale bahçeıinde Luna 
parkında mevcut zandalya ve sair eıya 
lar 26-4-933 tarihinde saat 16-17 ye 
kadar paraya çevrileecğinden taliplerin 
mezkur günde hazır bulunmaları ilan 
olunur. ( 2294) 

Üsküdar Hukuk Hô.kimliğinden: 
Hacer Hanım tarafından Oıküdarda 

Ayazmada Tulumba sokağında 17 No. 
lu hanede sakin kocası Raşit efendi a
leyhine açılan boıanrna davaıının icra 
kılman tahkikat ve muhakemesi aonun
da M. aleyh Raıit efendinin mahkemece 
yapılan ihtar üzerine hanesine dönmedi 
ği bilbeyyine sabit olduğundan kanunu 
medeninin 132 inci maddesi mücibine9 
tarafeynin boıanmalanna ve kabahatli 
oldı.ıSu anlatılan M. aleyhin 142 inci 
madde mucibince cezaen hlr ıene müd
detle evlenememesine 19-1-932 taribin 
de karar verilmekle iıbu karar sureti 
M. aleyhin ikametgô.lıının meçhuliyeti 
hasebile tebliği makamına kaim olmak 
üzre gazete ile ilan olunur. (2271) 

s 

-neti ko.orau 
i'.in'arı 

Birinci muhabere alayında
ki 100 araba gübre pazarlıkla 
satılacaktır. İhalesi 26 nisan 
933 çarşamba günü saat 11 
dedir. İsteklilerin gübreyi gör 
mek üzere her gÜn birinci mu 
habere alayına ve pazarlığa iı 
tirak İçin o gÜn ve vaktinden 
evvel Fındıklıda 3. K. Sa. AI. 
Ko. na gelmeleri. (1712) 

2034 

7 .ci K. O. hayvanları için 
yeni nümunesine göre 3700 gi 
yİın nal pazarlıkla almacakhr. 
İhalesi 22 Nisan 933 cumar
tesi günü saat 15 tedir. İstek
lilerin nümune ve şartnamesi
ni görmek üzere her gün ve 
pazarlığına İştirak için mez
kilr gün ve vaktinden evvel 
Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. ko
misyonuna müracaatları. 

( 100) (1729) 2038 

Çatalca Mst. Mv. için 5 ton 
çimento pazarlıkla alınacak
tır. ihalesi 22 Nisan 933 cu
martesi günü saat 14,30 da
dır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gÜn ve pa
zarlığına İştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Fındıklıda 3. 
K. O. Sa. Al. Komisyonuna 
müracaatları. (101) (1730) 

2039 

• • • 
3. K. O. Kıt'a ve müessese 

leri için 160,000 kilo odun pa 
zarlıkla alınacaktır. İhalesi 24 
Nisan 933 pazartesi günü saat 
14,30 dadır. tsteklilerin şart
namesini görmek üzere her 
gÜn ve pazarlığına iştirak için 
mezkilr gÜn ve saatinden ev
vel Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
komisyonuna müracaatları. 

( 102 (1731) 2040 .... ,,. 

Dariilfftnun talim tabu· 
ru kumandanlığından: 

Darülfünun ve muadili 
Yüksek metkeplerle lise ve 
muadili mekteplerden mezun 
olup askeri tam ve yüksek eh
liyetname almak istiyenlerin 
1 Mayıs 933 tarihinde açıla
cak mezunlar kursuna 15 Ni
san 933 tarihinden itibaren 
kayit muamelesine başlana
cak ve 30 Nisan 933 tarihin
de nihayet verilecektir. Gir
meğe İstekli olanların mezun 
cliplomalarile bu müddet zar
fında Bayazıtta Darülfünun 
talim taburu kumandanlığı

na müracaatları. (97) 
(1679) 

lstanbul Altıncı Noterliğinden: 
Salmona ve Şüreka.11 tarafından ls

lanbulda Havuzlu Hanında 16 numara
da (Saltiyel Biraderlere) tebliği iste
nilen ve (400) dört yüz Türlı lirasının 
ademi tediyeıi ve terettüp edecek zarar 
ve ziyan ve güzeıte ve vaki masraflarile 
tazminat talebine mütedair bulunan üç 
nüshadan ibaret proteıtonamelerden bir 
nüıhası muhataba gönderilmiı ise de mu 
hatabın terki ticaretle Fransaya gittiği 
ve yeni ikametgiihının meçhul olduğu 
yapılan tahkikattan anlaşılmış olmasına 
ve Şirketin talebine binaen 17 Nisan 933 
tarih ve 5835-540 numaralı protestona 
menin tebliği makamına kaim olmak Ü 

zere iıbu ilan tanzim ve berayi neır 

Milliyet gazetesine gönderildi. 
(2273) 

ZA YI - Aıkeri fabrikalar temini iı
tikbal aandığmdan alnuı olduğum 130-
450 No. lu maaı beratını zayi ettim. Zu 
burunda hükmü yoktur. 
(2314) Devlet bin Ali 

J ıtanbul 2 lnd icra memurluğun danı 

'.Mıabcus " aatdma11 mukarrer hane 

11fya11 211-4-933 tariblne milaadif çar-

pmba gÜnil ııaat 9 dan itibaren Şlılide 

Afitap ıokafında handan apartnnanmm 

2 numaralı dairesinde birinci açık art

tırma ile satılacağından talip olanlarm 

mahallı mezkı'.irde hazır bulunmalan İ· 

lan olunur. (2299) 



Sira 
No. 

1 

1 

3 
4 

5 

' 
Müflis Leon Boton efendinin ııra defteridir. 

Alacaklının 

ismi 
T alep olu- Kabul olu-

nan para nan para Sira 

Salmona ve tirketi 
V. Adato ef. 

L K. 
3750 

Mel Fortun Kohen V. 2280 
Cevat Fahri B_ 

Vasi! Hiristo el_ 
Havim Levı el. V. 
Cevat Fahri B. 

463,89 
500 

Samoel Benbuat rl. 1765,86 
V. Cevat Fahri B. 

3750 lmcı 

463,89 6 ıncı 

Ret olunan 
para 

• 

Mulahazat 

.t280 Alacak mnvazaa
li görüldüğunden 
retedilmittir· 

llOO Alacak muvazaa 
ti gönildüğiinden 

reddedilmi~tir. 

1765,86 aynen 

lsvıçre frangı IS. Fr. W. X. l.F. 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Kompanyi fraJllb dö- 26.284,85 23.819,50 
matyer Kolorau V. Dan 
yel Bahar d. 

Hami Perlı el. V. 450 450 6 met 
D. Bahar el. 

lsak Bebar Yucla el. V. 500 T.L. 87 1. L 8 
D. Bahar B. 87 l.L 

Kölman el. "· D. Be- 192,70 T.L 192,70 6 
har ef. 
Madam Sar.a Tabah V.4.000 T.L 
D. Behar el. 

Samoel Binaroyo rl . .,,_ 1300 
D. Behar el. 
lsak Amnm ef. Ye 1500 
D. Belıar ef. 

Gabay biraderler "· 2.000 
T ahsin B. 

1300 6 

• 

Davit Azuz el. velôJi 200 
Tahsin B. 

200 6mct 

15 Ahmet Nazım B. " · 
Tahsin B. 

in. ol. 
83,7,6 

in. t i 
83,7, 6- 8 IDCI 

16 lsak Peı-is ef • .,,. 142 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Danyel Behar el. 
L K. 

Osmanlı l\anlcıuı ..,. 1230,llO 
kili Rifat B. 
Müteveffa Leon Kua 3000 
so veresesinden S... 
moel Karaıo fll. V. 
D. Beb.- fll. 
isale Ka,.so el. V. 3000 
D. Beh.ar ef. 
Madam Sara Talıah 3000 
V. Danyel Bahar el. 
Fazla görüldüiiladen: 
Modam Ezmaroldo 8000 

Karuo "· D_y .. Be 
har of. 
Fazla göriildüfllncl-: 
Amerikan Eki._ 1419,90 
Bankası V. Ali Hay-
dar B. 

142 Sına 

L K. 
1230.50 8ma 

1445,83 6 nıcı 

' 

1445,83 6 nıcı 

146,83 Sına 

4337,49 8ma 

1 1419,90 8 ınc:ı 

LK. L K. 
!3 Ahmte Hulusi B. 
24 Şark Lokroa el. 
25 Moiz Tabah fll. 

216 Roclolf el. 

3775,36 3775,36 6 lllCI 

12.200 F. F. 12,200 F. F. 6 
3000 T .L 3000 T.L 6 ıncı 
i. f . .. 

1305,75 

- mesarif 

2465,35 Blançoda yal
nız 23,819,50 lı. 

Franğı mukay
yet olduğundan 
mütebakısi ret
edilmiştir. 

600 T.L. Ahara dro 
edilmiş olduğun

dan 

4.000 Bilançoda mu
kayyet olmadı

ğından. 

1500 Alacak muva
zaalı görüldü
ğünden. 

2.000 Alacak muva 
za.ali görüldii.
ğiiııden. 

1554, 17 Fazla görül
düğünden. 

1554,17 Fazla göriiJ. 
düğünden. 

1554,17 " .. 
1662,&1 " .. 

L f. 
1306,75 lbnız ecilen

s-ı:te .Ji.ka
sı görülmedi
ğinden 

27 Rozontel biraded.ır 8906 Fr.I. 

5830 Fr.I, 
8905f.f. 6 ıncı 5830 f. f. vesaiki olma

dığından. 

L. K. 
28 M. Küıtav kan 7270 T.L. 6867 6 ma 1403,10 Ahere ciro .._ 

29 J. Blüm el. 
L K. 
403,ıo 

f. f. 
30 Garbit v. Mleld.i Hi1ı- 3598,90 

met B. 

31 

32 
33 
34 

35 

36 ,., 

18 
31 

Saki el. V. Melı:
ki Hikmet B. 
Bahar Karmoso el. 
Herman Blum el. 
Ednrt Laytner rl. 
Elyazar Alanya fll. 
V. Tahsin B. 

Herneat Belli ti. 
Yıuılro el. V. T• 
oin B 

1- Manolyau ... 
F.-....ı.:s-n•V. 
Soısio B. 
A.....ı..t H~ B. 

41 Moreno BeJUır s.... 
moel el. 

42 Ham B. 

f. f. 
27fY1,20 

600 
600 
600 

2.000 

Mart. 
603,87 

4,000 

L K. 
104,38 

1189,75 

llO T.L 

209,53 

300 

LK. 
403,10 6 ıncı 

f. f. 
3598.90 6 ancı 

f. t . 
2707,20 6 ınc:ı 

500 6ıncı 

600 6 mcı 
600 6mcı 

L K 
IOl,93 a...., 

L. K. 
104,38 Sına 

1189,711 6 ınc:ı ) 
r 
llO müm 1 incl j 

tazen 

200.113 a ınc:ı 

300 

dildiğinden.. 

2.000 Senedin ...... 
li lıalcikiıj oLna
dıjından. 

4-000 ••retİ temlik 
tilpbeti aörilldll

ili...ı.. 

Mecur derurum-

MllLlYET CUMA '21\ NiSAN . İ93:> 

Istanbul Ziraat . Bankasından: 
Sıra 
No. 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 

Semti 

Boğaziçi 

" 
" 
" 
" .. 
" 
" 

Mahallesi 

San yer 
Bliyükdere 

" .. 
Tarabiya 

" 
" 
" Y enı mahalle 

Sokağı 

Kaptan 
Elmadağı 

Yazıcı 

Eskanari 
Tarabiya 
Tarabiya 
Soğuk suyolu 

• 
" 

Posta caddesi 

Cinıi Hi11esi Emlak 
No. 

Ana ziraı 720 Tamamı 31 mükerrer eski 
Ahıap hane 1/2 17 
Arsa Tamamı 3 
Arsa ziraı 316 ., 25 
iki dllkkan ve bir hane 50/175 82,84 
iki dDkkAn iki hane 115 182,184,186,188 
Bağ dönQm 8 eıki Tamamı 50 
Bağ dönüm 2 eıki evlek 2 11 49 
Kağir dükkan ve oda ., 1 
ve bahçe 

Hisseye göre mu· 
hammen kıymeti 

1200 T. L. 
250 
400 
632 

.. 
" .. 

1450 " 
160ı} 

24!) 
75 

50)0 

.. .. .. 

.. 
354 Galata Beyuıt Eskı bülbül yeni serçe Kagir hane ve dükkin Tamamı 11,13 4000 ,. 
355 Tophane Süheyl Bey Camİİierif Ahşap hane ve h•hçe ,. 15 400) 11 

Pey akçelerile ihale bedelleri naktcn veya gayri mllbadil bonosile &denmek üzere yukanda evsafı yazılı gayri menkuller açık arttırma 
ıuretile satışa çıkarılmııtır. Kat'i ihaleleri 4-5·933 perşembe gÜııU aaat on beıtedir. İstiyenlerin % yedi buçuk pey akçelerile Ban <amıza 
müracaatları. Şartname bankamız kapııına a11lmıştır. Senei haliye vergis:le belediye rüsumu milşteriye aittir. 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Cinıi Hisseıi Emlik Hisseye göre mu

hı.mmen kıymeti 

8000 T. L. 
No. No. 
335 Kadıköy Ca~erağa Rizaiye Kagir hane Tamamı 29 
336 Beyoğlu Kurtuluı Rizo 2 dükkan ve bir hane ,, 13.15.17 5000 

665 
" 337 11 Hliseyiıı ağa Mumhane Ahşap hane 2/3 25 
" 338 ,, Kurtu~uş Direkcibaşı 11 Tamamı 2 700 " 

339 ,, Yenişehir 2 ci bilecik ve kaya " ve dükkan ,, 55,2 1000 
ısoo 
300 

" 34J ,, ., Tatçılar Kagir dükkan ., 36 .. 
341 Yedikule Kazlıçefme Fatih sultan Demirhane Ana ,, 101 

" 
Mehmet 

342 .. " " .. " 103 300 " 
343 Yedikule imrahor llyas Bey Hacıamanuf Kagir hane ,, 38 4000 ,, 
344 Boğaziçi Yeni mahalle Boracı Ahıap hane ., 23 800 ,, 

ihale bedelleri o/o yec:Ji buçuk pey akçeleri nakten veya gayri milbadil bonoslle ödenmek ilzere yukarda evnfı yazılı gayri menkullerden 
335 ura numaralısı' kapııli zarfla diğerleri açık arthrma ile sahta çıkarılmışbr. Kat'i ihaleleri 1-5-933 pazartesi günü saat on beştedir. 
Şartname mucibince tanzi:n olunacak kapalı z..-flann meıkiir saatten evvel Bankamızda müteıekkil sabt komisyonuna verilmesi muktazi· 
dir. Sartname Bankamız kapısına a11lmı1br. Senei haliye vergilile belediye rilıumu müşteriye aittir. 

1" __ D_e_v_ı_e •• t_D_e_m_i_r_y_o_ı_ıa_r_•_i_d_a_r_e_s_ı __ a_n_ı_._" _ _.I ı ı .. ____ E_v_k_a_f_m_ü_d_ı_r_iy_e_t_ı_n_a_n1_a_r_• ____ ] 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (44) ka
lem Boru pafta lolanaları, Oksijen tüpleri ve musluklan, yer 
altı kablosu, kurupil, 3170 adet buşon füzipli, ham anahtar 
civata, gaz borusu, kadranlı baskü1, çinko levha, deri, ve sai
re gibi malzemenin pazarlığı 26-4-933 tarihine rastlryan çar 
şarnba günü mağazada yapılacağığmdan isteklileri aynı 
günde saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren fiat 
vermeleri.Bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza 
dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi İcap eden malzeme 

için pazarlık günü nümuneleri nin beraber getirilmesi, nümu-
nesiz tekliflerin kabul edilıniyeceği ilan olunur. (1753) 

1 
latanbal Beledlye•I ilanları f ._ ___ _ 

SATILIK EMLAK 
Üsküdar Kazası İdare Hey'etinden : Samsun sabık 

baş mühendisi Ferit Beyin idarei bususiyeye olan borcmıun 
temini istifası için Çengelköyünde su yolu sokağında 13/ 1, 
1312, 13 3 numaralı bir birine bitişik üç ev ile 15 numa
ralı Oahçevan odası ve 7 numaralı bostan açık artbrma ile sa
tılığa çıkarılmıştır. Mayısın 11 inci perşembe günü saat 15 
le ihale edilecektir. İstiyenlerin tahmin edilen bedelin yüzde 
yedi buçuk pey akçesile Usküdarda Doğancdarda Hükômet 
konağında kaza idare hey' etine gelmeleri. (1763) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Muhtelif alimantasyon malzemesi takas kaydile ve 
kapalı zarf usulile münakasaya konulmuııtur. 

Münakasa 15-6-933 tarihine müsadif perşembe günü 
aaat 15 te Nafia Vekaleti satmalma komisyonunda icra edile
cektir. 

Talipler cari seneye ait Ticaret odıuıı vesikası ve mu
vakkat teminatlarile birlikte aynı gün ve saatte komisyona 
müracaat etmeleri lazımdır. 

Bu husustaki ııartnameler lstanbul'da Haydarpaşada 
Liman işleri Müdürlüğünden, Ankara'da Nafia Vekaleti Le
vazım Müdürlüğünden (On) lira mukabilinde satılmakta
dır. (1576) 1913 

.................. ._..I .......................... ~ 

"' FRANSADA 
HER 4 DAKiKADA BiR iNSAN ÖL0YOR. 

Hastanelerde bu bedbahtların nasıl kurban gittikleri araı
tırılmış yüzde ellisinin haştalığa ehemmiyet vermemesinden 
ellisinin ise hayatlarını kapot denijen ince zarlara teslim 
etmesinden öldükleri anlaşılmıştır. Arkadaş; Belsoğulduju 
ve Frengiye yakalanmamak istersin değil mi? Yalmz 
PROFILAKSIN kullan: 

Mahalle ve mevkii 
Çelebioğlu Alaet

tin 
Karaki Hüseyİn

çelebi 
Hocapaııa 
Karaki Hüseyİn

çelebi 
Vezneciler Carn

cıali 
Kaliçecihasan 
Çarşı' da 

" 
" Beyazıt Sekban-
başı Y akupaga 

Hocapaşa Emir
ler 

Sokağı No.sı Cinsi 
Dükkan Sultanhamamı 4 

Orhaniye 

Aziziye ' 
Orhaniye 

Tarmvay 
r.addesi 
Makasçılar 
Feraceciler 
Ö rücüler 
Sahaflar 
Simitçi 

V f·zir iskelesi 

23-33 Kaınerhatun 
tep mahalli 

2-108 Dükk~ 
4 " 

95 Mektep mahalli 

18 Dükkan 
4 " 44- 2 ,, 

59-57 " 
3 Dükkan elyevm 

hane. 
16 Dükkan 

Yukarda yazılı vakıf emlak (934) senesi Mayıs nihs· 
yetine kadar pazarlıkla kiraya verileceğinden tutmak İstiyeıı 
ler Nisanın (26 ıncı) çarşamba günü saat 15 e kadar EvkıJ 
müdiriyetinde Vakıf akarlar kalemine müracaatlan. (1747) 

Mevlevihane kapısında Hacı Evliya mahallesinde Met 
levihane caddesinde vakfa ait 9 dönüm bostanın üç seneliJı 
ican arttırmaya çıkarılınıııtır. ihalesi 13-5-933 cumartetİ 
günü saat 15 tedir. Talip olanlann İstanbul Evkaf Müdilt' 
lüğünde Varidat Müdiriyetine müracaat etmeleri. (1749) 

• - ..;1 

Alemdağmda Sultan çiftliği önünde vakfa ait çayırJJI 
otu artbrmaya çıkarılmıştır. ihalesi 13-5-933 cumartetİ 
günü saat 15 tedir. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiri• 
yetinde varidat müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1751) 

Bakırköy kazası dahilinde Evkah mülhakadan y.,oil 
Bosna namile maruf maa müştemilat çiftlik üç sene müdde~ 
le kiraya verilmek üzere arttırmaya çıkardmıştır. lhalefl 
13-5-933 cumartesi günü saat 15 tedir. Talip olanların İl' 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde Varidat müdürlüğüne mür•' 
caat eylemeleri. ( 1750) 

Ecnebi memleketlere ıiden tüccar ve aeyyalalara 

Banka Kommerçiyale İtalyana 
Sermayesi 700,000,000 (ihtiyat akçesi: 580,000,000 Liret) 

TraYellerı (Seyyahin çekleri) utar 
Liret, frank. İngiliz lir111 veya doları frank olarak ublan b~ 

çekler sayesinde nereye gitseniz paramzı kemali emniyetle tqır •e 
her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, ıehirde otellerclt 
vapurlarda, tren!erde bu çekleri en kllçllk tediyat için nakit mıı: 
kaınında kolaylıkla istimal edebilirsiniz. Traveller1 çekleri halı:llı' 
sahibinden başka kimıenin kullanamayacağı bir tekilde tHIİp "' 
ihtnı edilmi•tir. 1492 da mevcut em· 1 

YaJden hakJu rüç 122321 hani haiz olmak , .. _________________ ;.;.;_ •• 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

43 Melek Abdurrah
man B. 

44 H elvetya sigorta fir
keti V. Bensiyon ef. 

1000 

L. K. 
121,42 

ıooo 6 mcı 

121,42 

l stanbul ikinci iflis -urluflond an: 

üzere mümtazen 

1 
sigortalı emval -
den hakkı rüç -

hani haiz olmak 
üzere mümbııum 

Müflis Leon S. Boton ef. nin tetki ki diyunu bitmit Ye t _._,. · 
yapı an sıra ua-1.en 

_.~ac~klılann tel~i~ için yukanya yazıl 11114tır. Kanunen yapdınuı lizımaelen i-
kincı toplanma ıçın alacaklılarm 13-5-93 3 cumartesi günü saat 14 ıe ikinci ifliı 
doiresinde hazır bulanmalaır ilan olunur. (2311) 

Eıki ve yeni ronıatizma, ıtlelilmum mafaal ağnları 
sinir raha~ı~lıklarından muztarip olup ta tamımen şifayap 

olmalı: ıatıyeulere 1 mayıstan eylül nihayetine kadar 

GÖNEN KAPLICALARINI 
tavılye ederiz. MeYklinin letafeti ve ıuyunun tesiri ıifalııi ile 
meıhurdur. Hastaların ve zuvarın bot vakit i eçirmelerlni teminen 
bol agaçlıklı parkı, ıUzel çar111ı Ye bilh1111a ıineması vardır. Eıbabı 
istirahati cami oteli ile ayrıca ikametbaneleri mevcut 'l'e Ucretleri 
mutedildir. Her gün Bantlırmaya otomobil ve otol:üa vardır. 

[2113)-

1200 Ton Reliompoze kömürü: Kapalı zarfla münıılı'1 
ıası : 6 Mayıı 933 cumartesi günü saat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı Rekol!,'~ 
poze kömürüne ait ııartnamey i görmek istiyenlerin her gİ;'Je 
ve itaya talip olanların da tem İnatı muvakkate makbuzlar• •1 
birlikte hizasında yazılı gÜn ve saatte Kasımpaşa'da Def" 
Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. ( 1559) 
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Bu bir harika degil midir' 
Str kaç beJU tabletçflı n bunlann lcl~ ,... 

rahat ,,. u,tıumın bOtOn aım 1 
Kim siniri!, Mrecanlı. ~ ,.. • talıleldli

ler. ........ AdaJln tabletleri .. ,esinde ertHI ubah lno 
sanın J•laldan ıı.,tftl wıa ,.,·eıı olarall t•"'""N ..... 
eden bir lslllllhatlı • upup ,..,, .... 

dal in 
t•bletlerL ·. 

Buna İpek Böcekçiliği 
Enstitüsü Müdürlüğiindenı 

4321 lira 61 kunt n.\f bedelli Buraa eaatitö kıthk 
muhafaza duvarmm inıa11 12 Niaan 933 tarihinden itibuea 
20 gün milddetle milnakasa.y a konulmuıtur. Taliplerin .... 
raiti haiz olarak ihale eünil ol an 2 Mayia 933 tarihinde Bana 
Ziraat müdiirlüğiinde komiay onu mahausuna ve prtname i
le projeyi IJÖrınek üzere ele m ezkUr enstitü müdiriyethıe mll
rllcaatlan ilin olunur. (1586) 1900 

f nhisarlar umum müdürlüğündenıl 
Evvelce ( 5-4-933) tarih inde satm alma cağı gazeteler

le ilin olunan (12,000) metre (Bant Saksonya) nm müba.. 
yaaaı (29-4-933) cumartesi gününe talik olunmuıtur. Ta 
tiplerin % 7,5 teminatlarile beraber o gün saat (14) te Gala 
tada mübayaa komisyonuna müracaatları. (M) (1557) 

Fevzi Paşa. Diyarbekir 
Demir Yolu lnşaabna 
tahsis edilecek olan 

ihraç Fiab: 9S 

ltf a müddeti: 20 Sene 

MiLLlYET CUMA 21 NtsAN 1933 

1 İPEKİŞ İpeklileri kadar 1 

İPEKİŞ yünlüleri de: 
Güzel, Sağlam ve Ucuzdur 

• 

Bar1&dald fabrikalardan her gün 
yeni yeni çeşitler geliyor. 
" Ba it te 1 P E K 1 Ş' iadlr ,, (2266) 

Tayyare Cemiyeti Mübayaat 
Komisyonun danı 

Sartnameai V eçhile piyango müdürlük binaamm cep
hesi yağlı boya ile boyattmla caktır. Taliplerin 22-4-933 cu 
marteai günü aaat 14 te komü yona ınüracaatlan. (1707) 
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Gazetecilik ile Matbaacılık T. A.. Ş. 

Cem'an 188 268 liralık 600 
adet Senevi iKRAMiYE 

Büyük ikramiyeler: 
HER SENE 

adet 30 000 Liralık 

" ,, 
15000 

3000 '' ,, 

llOrelljllı 

dolma hf~mıno 
•rayınız 

. 7 ---.. --------Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Haftalık muntazam 

İZMIR 
stlr'at poatan 
Ltıke kamaraları havi 

İN ÖNÜ 
Vapuru C t • 

22 Nisan umar esı 
ı saat 14 de Galata nhbıııından 
Aııadekı"da peraktlldeol ataNJor dotru (İzmir}e hareketle pazar 
Bat• Şartı umuİııl depoziteri gilnü lımir' e muvaaalat Ye pa-

ti. ı'ııe TOLEDO ıı:arteıi gllnll lzmirden hareketle 
lat•nbul; Suttan Ha..,,am ealı glinll lıtanbul'a aydet ede-
Haooputo #fan No. S5 

21621 
!l"elafon ~ 20820 cektir. Fada tafsUlt için Sir-

keci Me1-net Hanı albnda 

.. 
• -,;--------- / ııcentahp mDrııcaıt. TeL 22134 

O... IHSAN SAM l•..,.. ~ (2206) 1855 

Gonokok Aşısı 
"" ıld*zı- " ihtDltı.a. ....... D A KUTIEL .,....,.....,, .... .....,... ~ r. • 
Sultu MU.ıat ta.tı.i Na. ta.'" KMMliy 11& , gı ,._ -- 34. 
(1390) 1785 (1843) t 

Köprü inıaab münakaıası 

Nafıa Vekaletinden: 
Aksaray TiliJ'etinin A rapaun • Kırtehir J'O(unda J'apı

lacak (131,30) metre uzunluğunda betonarme (Arapsun) 
köpriiaünftn in!a&tı lıaıpab zarf uauh1e ndinab .. ya konul
muıtur. 

Köprünün kefif bedeli (75000) linıdn-. Mün•ka•a 6 
Mayu 933 tarihine müsadif cumartesi gOnü- A&t 15 te Na
fia V ekiletinde yapılacaktır. 

MUnabaaya gireceklerin yaptrklan itlere ait veaika.la-
n münakuadan (8) gün evvel Yollar Umum Müdürlüğüne 
g&tererek birer ehliyet veaika ıı almalan ve teklif mektupları 
m münakasa glinil saat 15 • kadar Nafıa Velcaleti Müsteşar 
lıima vermeleri lazımdır_ 

Talipler münakasa evrakını görmek tlzere Nafia Veki.
letİ Yollar Umum Müdürlüiüne, lıtanbul, İzmir ve Ak.sa· 
ray ba§mühendiıliklerine müracaat edebilirler. 

Mtinakaaa evrakı (5) lira mukabilinde Nafia Vekifeti 
Levaznn miidürli.iğünden eabn almabilir. (1591) l901 

KAPPS 
1674 

AJn.n ldllıpfl, Almua t.itçlan en 
ucuz .. ıar, Ba,.oilu, lıtild&I cadde
li 390, Inoav Mfare6 karfwnda. 
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TEMiNATI: 
Düyuna Umumiye bütçe.tnde tah•l•at 

ikramiye ve Senelik 
mürettebat. 

CÜMHURİYET MERKE 
BANKASINCA 
ödenecektir. 

KAYIT MUAMELESİ 30 NİSANA KADAR 

TÜRKİYE İŞ BANK 
Kaydı Kolaylaşbrmak icin 

Taksitli veya Avans 
1· 

• 
Si ŞUBELERiNDE 

eklinde Sabş Y apıhr. [20491 
l9 \1 
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Ankaralının Defter•· 

• 
lstanbulda Padişah 

Şehzadelerde hareket ingilizlerle 
El ve emel birliği 

Ankara, 1921 
Padlphm ihaneti artılı: açığa 

vurdu. Ankarada padlpha ve ha· 
nedanma kartı umumi bir nefret 
batladı. "Padip.htan ıfuıah, bat& 
aidlr olmaz!,, kanaatinde olanlar· 
da bile açık bir kafa deği9ikliği 
var. itin doiruau fU ki; padip.h; 
yalnız hanedanı aaltanatm ael!me
ti, rahab için bütün memleketin 
kan ve atef iç.inde yanmaama mu. 
•af.Ut etmlt- • Padiphtakl bu 

lneboludan gerıye dönen Şefuıade 
Omer Fanık 

haleti ruhiyeyi sezen ltıal orduıu 
hiç hu fıraab kaçırır mı? lıtanb~ 
hüldlnıetinin üzerinde okadar mil· 
euir olan padi,aiı ve hanedanın 
bu zifmdan, bu hiyanetinden iıtİ· 
fade etmez olur mu? 

• • • 
Veliaht Meclt Efendinin oğlu 

Ömer Faruk Efendi lneboluya rel
mit- • Anadoluya, kuvvayi milli
yeye iltihak etnıek iatiyormu9 •• 
~adan Mustafa Kemal PBfAya 
hır telııraf çekmit. . Anadoluda 
vaziyetinin, 9eraitinin neden ibaret 
olacatmm tespitini rica etmi9. , 
B~rah?~nde bazı zevat retirdiai· 
nı de ılave etmif ... 

Meselenin dedikoduıu bütün 
Ankara11 ardı. Şehzadenin bu 
müracaatı, YAhuz Mecliste delil 
Ankara muhitlerinde de türlü tilr: 
lü tefıirlere uğradı. lti basit ııörüp, 
bundan meınnun olanlar pek az. 
dır. Ekseriyetin ınütaleau tahlili 
fU tekilde hillaaa olunabUi~: 

- "Omer Faruk Elendi· Vahi· 
deddinin. damadıdır. En '•evgili 
kızı Sabıha Sultan; bunan ııevce
sidir. Bu bakımdan padifahın ha
beri olmalm:zın lneboluya gelmesi· 
ni akd almaz. Muhtemel ki, bu •e
yahat, bu müracaat; beraberce ha
zırlanmıf bir plan dahilinde olmus 
tur. Mak•at, elktrrı umumiyeyi 
yeniden bulandırmakt1r. PadifQ
ha ve hanedanına karşı halkta uya. 

nan diifmanlığı dindirmektir.,, 
Bir ihtimal daha var: Genç teh

sade haristir. Memleketin latan
bul ve Ankara diye iki cepheye 
ayrılmumdan iatifade ederek kü
lah kapmayı dü9ünmüş olabilir. 

Her lıalde, Omer Faruk Elendi, 
ha.it bir vatand"f gibi, bir ordu 
ııabiti gibi Ankaraya gelmiyecek .• 
Şimdi olmcua bile, ilerde padİfa.h 
ve halile olmak utiyecek.. Şimdi
d.,. ba makamlara namzetliğini 

temine çal1J<ıcak. • • Zaten ıehza
denin, ~ dostlarına ~tığı tcuav
oarlar da meçhul defil ••• Bilhaa· 
sa bazı tanıdıklanna ytUJıtı mek
laplar elde değil mi?. Bundan baf· 
ita Anadolaya iltihak lıarannı I• 
tanbuldan bildirmui, Mastala Ke
mal PQfllYG oradan müracaat et· 
mui daha doğru olmcu: mıydı? 
AnlQfÜıyor ki, Omer F arak Efen
diye akıl öfretenler olmUJı Ansı
zın Anadoluya çıkacak ve ba em
rivakii utiyerek veya lııtemiyerek 
Ankaraya kabul ettirecek .•• Mem-

1 
leketin .akanete muhtaç oldula, 
batün kuvvetlerini, ener j;.ini cep
hede toplamağa mecbur olduğu ,a 
aıralaTda dahilde yeni clec:likodula
ra, yeni ayrılıklara niçin meydan 
vermeli? Genç tehzadenin vücu
du memlekete rahmet mi olacak, 
yoksa onan burada bulunmaııı mii· 
dalaamıza kuvvet mi verecek? .. 
l•tanbalun, padişahın kurduğu tu· , 
zala bile bile girmek, bütün ma· 
n<Uile gaflet olur!,, 

Bu mütalea tekli, denilebilir ki, 
aklı erenler muhitinde, umumidir. 

Mustafa Kemal P&fA da vaziyeti 
böyle miltalea etti. Şehzadeye 

verdiği cevapta lstanbula dönme· 
ılnin, orada da milli gaye yolunda 
çalı9mumm daha faydalı olacağı· 
nı bildirdi. 

Korkulu rüya rörmektenae uya
nık yatmak hayırlıdır. 

MiLLiCi ___ ,__ __ 
Efganlstan bizden mft

tehassıs lsteyor 
ANKARA, 20 - Efgan hük6-

meti memleketimize müracaat ede 
rek müteha1111 doktor, muallim ve 
mm ika zabiti lıtemittir. 

Efganiatan ayrıca, Avrupadan 
aabn alacağı tayyareler için de mü 
tehaıaıa makinist iatemittir. Bu 
tayyarelerin aatm alınmaama ne
zaret için muvakkat bir Türk heye 
tinin bu i9lerle alakadar olmasını 
da temenni etmittir. 

Ankara SİNEMALARI 
Yeni Bu ı•c• 

Bu gece Dünyanın en büyük tenoru 
Jean Kipura'nm 

,~~G~Ncti;;ş~~tı5t-/ 
n"§e zevk ve barikulide bir ...._ 

llavetenı Dünya habeTleri bir de §Ort. 

Bu ıeee Kulüp 
BATAKANE 

GÖLGELERİ 
Hary Piel 

Battan aonuna kadar müheyyiç ~ah· 
nelerle dolu atk ve aergüze,t filmi 

Bina vergisi 
Tahririnde 
• 
isabetsizlik mi? 
Ankarada yeni tahrir 
yapılması ihtimali var 

ANKARA, 20 (Milliyet) - An. 
karada aon zamanlarda yapılan bina 
verğisi tahrir tadilatı oldukça tikli.
yelleri mucip oldu. Kapı kapı geze
rek vergileri tesbit eden tadilat ko
miıyonlan tahminleri neticelerini Def 
terdarlığa verdikleri gibi, kanun mu
cibince ayni zamanda varidat idare
sine de bildinniılerdir. Varidat ida
resi bunlann ekaeriıine itiraz etmiı ve 
hakkı kanunisini istimal ederek bun
lann arttınlmasmı lıtinaf komiıyo
nuna teklif etınittir. 

Gerek varidat idaresi, gerek mü
kelefler tarafından lıtinaf komiıyonu 
na gelen itiraz iatidalan üç bini geç
mektedir. Bunlardan binden fazla11 
hakkında karar verilerek ashabma 
teblif edilın.iıtir. 

istinafta kanuni merasimin aonu 
olmadıfmdan bası mllkellefler bina 
Yergi t-.yiz komiayonuna müracaat. 
etıniılerdir. Haber aldığımıza göre 
Maliye V eklleti bu itle meıful olmı. 
ya baflamqbr. 

Tahrirde umumt bir iaabetaizlik 
tayin edilecek oluraa yeni tahrir yapıJ 
muma karar -..erllecektir. 

Ankarada bahar: Fırka binası 
ba~uinden Biiyü.k Miincinin 

heykeline bir bakış 
(Bu mavallakıyetli reaim 
Foto muhabirimiz Canal 
B. tarafından çekilmiftir) 

Okturva almmıyacak 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Anka 

raya getirilmel·tc li 
1•n ağaç fidanla

rile çiçeklerden §İmdiye kadar oktor· 
va resmi alınmakta idi. 

Belediye şehirde bahçeciliği teıvik 
için bundan sonra bunlan n oktorva 
resmino tabi tutulmaaını Belediye 
Meclisine teklif etmi§tir. 

Demir yollar mutahaasıaı 
İş başında 

ANKARA, 20 (Milliyet) - Ame· 
rikadan celbedien demiryollar müte
haı11s Mister Carles Beli ile mua· 
vini F. Joneı işe batlamııtır. 

Mütehass11 her daireye ıüaller 

sormakta ve malUınat toplamaktadır. 
iBihaasa tarifenin ıslahı için çağınlan 
Mi~ter Chnrles'in alh aylık mukave
le müddeti zarfında itini ikmal ede· 
ceği tahmin olunmaktadır. 

iktisat Vekaletinden: 
2054 numaralı kanunla verilen salAhlyete 
müsteniden mezkur kanunda yazılı madde
lerden "ÇAY" ın aşağıda yazılı esaslar da
iresinde bir elden mahalline ithal ve ida-

resi hük1lmetçe kararlaıhrılmıştır. 
1 .- 2054 sayılı kanun da yazılı maddelerden çayın 

bir elden idaresi hakkında yapılacak teklifler 933 Mayısının 
15 inci giinüne kadar doğrudan doğruya iktisat Vekaleti 
ne yapılmalıdır. 

2.- Bu tetklifler Vekaletçe teşkil olunacak bir ko
misyon tarafından tetkik edilerek İcra vekilleri heyetine ar
zolunacaktır. 

İhalenin icra olunabilmesi için teklif sahiplerinin en 
müsait teklifi yapmıt olmakla beraber deruhte edecekleri iti 
emniyetle ifa edebilecek ehliy et ve iktidarda bulunmaları da 
da meşruttur. Hangi teklifin en müsait olduğunu ve taliple· 
rin ehliyet ve iktidarını takd ir hususunda hükUınet serbest 
olup işi bu esas dairesinde dilediğine ihale eder. 

3.- Teklifler 1.500.000 kilo üzerinden olacak ve le 
hine ihale yapılacak tahıa veya müeaaeae piyasa için her 
hangi bir darlığı mucip olmıyacak surette bu baptaki mu
kavelenin devamı müddetince bu miktara mahsuben stok 
mal bulunduracaktır. Stok miktarı iktisat Vekaleti ile ayn
ca teabit olunacaktır. 

Getirilecek çayların h angİ memleketlerden ne mik
tarda getirilmesi icap ettiği 1 ktisat Vekaletince kararlqtı· 
nlacaktır. 

4.- Türkiyeye ithal olunacak çayların bedelleri ala
kadar tarafından Milli bir Bankaya yatmlacak ve kendi na
mına bloke bir hesaba kaydedilecektir. Bu para ancak al
tıncı maddede yazılı olduğu veçhile aarfedilecek ve çay mu
kabilinde hiç bir suretle döviz verilmiyecektir. 

5.- Memlekete ithal edilecek çay mukabilinde mem· 
leket mahaulit ve mamulitmdan muadil kıymette eşyanın 
ihracı mecburidir. 

Bu mecburiyet, çayın menıei olan memlekete göre 
Türk mamulat ve mahaulitmdan İktıaat Vekaletince intihap 
olunanların o memlekete ihracı ve aatılmaaı auretile ifa olu 
nur. 

6.- Memlekete ithal edilecek çaylar, memleket da-
hilinde beynelmilel fiat ve teamüllere göre toptancı tüc 
carlara aatdacaktır. 

Tekliflerde beynelmilel teamüle göre teabit olunacak 
fiata ne niabette zam yapılmak istenildiği d'ahi vazihan gös
terilmelidir. 

7. - Mukavele müddeti iki senedir. 

8.- lktiaat Vekaleti bu esaslar dahilinde aktedllecek 
mukavelename hükümlerinin tatbikatını dilediği şekillerde 
ve vasıtalarla mürakabe etmek hakkını haizdir. 

9.- İthal edilen çay bedellerinin tediyesinde göste
rilecek teahilit ve kredi tercih sebebi olarak kabul edilmit 
tir. 

10.- Beynelmilel piya aa teamüllerine göre hareket 
olunmaması veya bu piyasa f iatlarından fazla aahş yapıl
ması ve yahut her hangi bir a ebep ve suretle olursa olsun it· 
bu mukavele ahkamına muhalefet edilmesi veya riayet edil 
memesi dolayısile tarafeyn arasında tahaddüa edecek bü
tün ihtilaflar akitler tarafından intihap edilecek birer ha
kem vaaıtaaile halledilecektir. Bu hakemler ihtilafın hallin 
de veya üçüncü bir hakem tayininde ittifak edemezlerse ihti
laf İstanbul Ticaret Odası Reisinin intihap edeceği üçün
cü 'hakemin iltihakile ve ekseriyeti ara ile halledilecektir. 

11.- Taliplerin, teklifi erine iktisat Vekaletince mak
bul ve müteber bir banka teıni nal mektubunu rapteylemele
ri şarttır. Bu teminatın miktarı teklif yapdırken asgari 
25.000 Türk lirası ve mukavele aktedilirken asgari 50.000 
Türk lirasıdır. (1658) 

Darülaceze müdürlüğünden: 
Müessesedeki hastalar için yevmiye elli ve aceze için 

de haftanın muayyen giinlerinde ayrıca yilz kiloya kadar ik
tiza eden etin ıartnamesi veçhile üç aylığı kapalı zarf uauli· 
le 14-5-933 salı giinü saat on dörtte münakaaaaı icra edile
cektir. 

Taliplerin yüzde yedi buçuk niabetinde teminat akçe 
lerile müesseseye müracaatları (1743) 

Meccanen .. 
incili Şerif 
Almak için bu adrese yazınız 
Maaon de la Bibi• 
Dpt. T. 2 - Geneve [Suilae) 

[2231]. 

Osmanlı Bankası 
% 5 Faizli, 1918/ 1334 

tarihli Dahili İstikraz tahvil
leri hamillerine 

1 Mayıs 1933 vadeli ve 31 numaralı 
kupon bedelinin, 1 Mayıı 1933 tarihin
den itibar.ı OS~LI BANKASl'run 
Galata ve Ankara idareleri ile Viliyet 
m~ke:zlerlndeki bilümum ıubeleri gişe
lennden tediyesine mub&§eret edileceği 
ilan olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher 
tahvil kuponuna mukabil evrakı nakdi
ye olarak 60 kurut teaviye olunacaktır. 

Kuponların, numara bordrolarile bir
likte ibru ve tealimi üzerine, OSMAN
LI BANKASI tarafından hamillerine, 
berayl tediye S (Beş) gün aonra getiril 
meol mııktazl bir makbuz verilecektir. 

Darüşşaf aka 
Lisesi 
Müdürlüğünden~ 
' Mektep bah!;M!ainin ibate dı..
ftrlan için açılan münakaaadt 
teklifler kabili kabul görülmedi· 
finden pazarlıkla ihaleıine karaı 
verilmittlr. Talipler nisanın 29 un· 
cu cumarteıi günü saat 10,5 lla 
Nuruoamaniye Cemiyeti Tedriai)'I~ 
merkezine müracaatları. (1759.\ 

KiRALIK 
BOYOKHANF. 
Beyotlunda, Şimal sokağında Am6 

rikan Mfarethaneai civarında ve aabı~' 
Kobut Ye Krok,.. otelin lam arkasınd. 
büyük bir hane kiralıktır. MezkUr han.l• 
Şhndiye kadar Amerikan Mektebi olarah 
kullaıuhyordu.. Müracaat: Ayni ıokakta 
3 No. hanede M. Korpi. (2182) 

201~ 

KiRALIK HANELER 
Bakırköyünde Kartal Tepede Aksu 

caddea.incle 11 ve 13 numaralı beter o· 
dalı, chp yaflı boyalı, ayn ayn bahçeli, 
her tarafında elektrik tesiaatını havi, su 
yu bol, gün"'; mebzül gayet ııhhi ve kul 
lanııh iıtaayona pek yakın iki hane ki
ralıktır. 

Gezmek ve pazarlık etmek için hat bo 
yunda 50 numaralı eve müracaat. 

1938 

COCOMALT~ 
M8kemmel bir uaıuru 

gıdalcllr 
2 hly6k veya 3 ufak bot ku
tunun tealimi mukabilinde Ame· 
rika' da pek ziyade rağbet bul· 
mut olan Jig • Saw • Puule 
namındaki oyuncak almak hak· 
kını vermektedir. Alelemciyan 
Hanında 15 ,,ume•ova mürac• nf 

(1328) ~ 

İıt. Mr. Kumandanlığı 1 
Satuıalma kom. ilanları 

Maltepe Askeri lisesi ihti-
yacı İçin 50 takım maa ser· 
puş dahili elbise 22-4-933 CU· 

marteai gÜnÜ saat 11 de pa
zarlıkla aatm ahnacaktır. İs
teklilerin şartname ve örne· 
ğini görmek için her gÜn ve 
pazarlığa giriıeceklerin belli 
vaktinde komiayondP. ha::.:ır 
bulunmaları. (615) (1754) 
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Is tan bul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
Alpullu Şeker Fabrikasının İstanbul depolanndan kristal toz şekeri 

her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sabhr. 

Türk Anonim 
Şirketinden: 

atideki fiatla 

Kristal Toz, Kilosu 36,1s Kuruş • 

Taşradan vuku bulacak sipariıler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde ödenmek üzere derhal 
ş-önderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf han 4üncü kat, Telgraf adresi: İstanbul Şeker Telefon: 24470. 79 
1490 
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