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Bugün Amerikalılar Amerika
nın banisi olan Waşington'un yıl
dönümünü tesit edecekler. lngil
terenin bir müstemlekesi olan 
Virginia'da Potomak nehri kena
rında mütevazı bir evde doğalı 
aradan tam iki asırlık zaman geç
miştir. Waşington memleketini 
ve milletini lngilterenin boyundu
ruğundan kurtarmak için Ameri
ka ihtilal ordularının batına geç
tiği zaman Fransız ihtili.line daha 
on üç sene vardı. Binaenaleyh mil 
letlerin kendi mukadderatlarına 
hi.kim olacağı hakkında prensip 
için mücadelede W aşington bü
yük Fransız ihtili.line de tekad
düm etmittir. Fransız inkılabının 
on dokuzuncu asırdaki gözkamaş
tırıcı parlaklığı içinde Amerikada 
ki milli mücadelenin bu inkılaba 
olan tesiri iyice görülememiştir. 
Fransız ihtila lini tacil eden amil
lerden biri, Amerikadaki milli mü 
cadeleye ittirak edip te memleket
lerine dönen Fransızların "Yeni 
dünya" dan beraberlerinde Fran
saya getirdikleri fikirlerdi. Büyük 
F ranaız inkılabına bile müessir 
olan bu milli hareketin kahrama
nı Waşington'dur. Bu kadar bü
yük bir mücadeleyi başaran W a
tington büyük bir asker değildi. 
Muntazam tahsil bile görmemişti. 
Bildiği biraz riyaziyab da kendi
liğinden öğrenmitti. Waşington'
un Amerika ihtilal orduları ku
mandanlığına intihabı tesadüfi 
denecek kadar beklenmedik bir 
•ekil de olmuttu. 1774 senesinde 
Filadelfia tehrinde ilk kongre top 
!andığı zaman Watington, Virgin
ia HükUınetinin bu içtimaa gön
derdiği yedi mümessil arasında 
idi. Waşington'un gerek bu kong
rede ve gerek birinci kongre ile 
ikinci kongre arasında tam istik
lale taraftar olduğu anl,..ılmıyor. 
lhtili.lciler lngiltereye kar'ı sili.h
la harekete geçtikleri Zl\lDaD istik
lal ilan eden on üç hükilmctin en 
ehemmiyetlisi Virginia ile Massa 
çusets idi. Muharebe Boston civa
rında yani, Mauaçuseta HükU
"!e~i :içinde batladığından bir Vir
gınıa ının başkumandanlığa inti
habı zaruri idi. Bunun içindir ki 
Massaçuseta'li olan John Adam'ın 
t~kli~ile W aşington kongrenin it
tif akıle batkumandanlığa seçildi. 
Watington'un bundan sonra ge
rek başkumandanlığı ve gerek 
Cümhur Reisliği zamanındaki ha
yat ve faaliyeti müşkülat içinde 
geçmittir. Amerikalılar gibi di
aipline alıtmamıt ve darına dağı
nık bir milletten muntazam ordu
lar meydana getirmek, bizim mil
li mücadeledoki Çerkes Etemler 
gibi Benedict Arnold'larm ihaneti 
ile karşılaşmak, lng1lizlerin ordu
larile çarpışmak, istiklal harbini 
kazanmak, sonra bir devlet tetki
latı meydana getirmek - Bunlar 
bir adamın azmi, iradesi ve meta
neti ile başarılmıştır. Devlet ku
rulduktan sonra artık o zaman da 
denildiği gibi Cümhur Reisliği 
Watington'un "üzerine göre biçil
ıniş bir elbise" idi. Biribiri arka
•ı iki defa ittifakı i.ri. ile reisliğe 
~ildi. Waşington fırkalardan 
hoşlanmazdı. Fırkacılığm önüne 
ll'eçmek içindir ki Hamilton ve 
Gefferıon gibi siyasi prensipleri i
tibarile iki kutpu itgal eden adam 
ları ayni kabinesine aldı. Bunlar, 
~nra bir tarihçinin söylediği gibi 
~ır kümes içinde iki horoz vaziye
lırıdeydiler. 

Waşington gerek başkuman
danlığı, gerek Cümhur Reisliği za 
!Danında dedikoduya hedef ol
juttur. Bir aralık bazı garazki.r
. ahr, ıahte mektuplar netrederek 
1 t·ı~ 1 ' ı ~ zamanında cepheden kaç-
ma~ ıate~iğini iddiaya bile cür'et 
~tmdıtlerdı. Wa,ington bu dediko-

u an o derec .. . 1 d k" 1793 e .nıuteeaaır o uyor-
. u. 1 ~neaınde bir kabine 
JÇtımaında bu mevk"d 1 v d ı e o acagı-
:ra ,';"dzd~ v ~ ollyı tercih eder
. •.m e ıg~ yazcakı nııttır. Batardığı 
lfın azametı an aradan aen ı 
geçtikçe anlaşıldı. Watingto:.: 
çocuğu olmadı. Amerikalılar "hiç 
bir ferdin değil, memleketinin ba
basıdır" dediler. Filhakika mü
cadele senelerindeki bir kaç mil
Yondan 120 milyonluk millete ba
liğ olan Amerikalılar, bir buçuk 
~~r .. içinde göstermitlerdir ki öyle 
ı_uyuk bir babaya layık evlattır-..,.,. 

Ahmet ŞOKRO 

• 

İktısadi mühim kararlar .veriliyor 
İhraç maddelerimiz Üzerinden al1n
makta olan bazı vergiler hafifletilecek 
Maaşlarda tenzilat yok.Yeni vergi te.k1if edilmiyor 

l Yeni.kazanç vergisinden 
kimler istisna edilecek? 

ANKARA, 21 (Telefonla) -
iki gündenberi Heyeti Vekile mun 
tazaman içtimalarrna devam et
mektedir. Bu toplantıda 933 büt
çesinin anahatları ve memleketin 
umumi iktisadi vaziyeti tetkik e
dilmektedir. Alman netice ve ve
rilen kararlar memnuniyete tayan 
dır. 

Bütçenin (175) milyona yakın 
bir yekun üzerinde tevzini müm
kün görülmektedir. Hükumet mü
vazeneyi temin için yeni vergi ve 
mükellefiyet dü,ünmemektedir. 

Kontenjan 
Diğer taraftan lkbsat Vekaleti 

de yeni kontenjan tanzimi ile mef 
guldür. 6 aylık bir müddet için 
yapılacak olan bu liste eski liste
lere nispetle daha geniş olacaktır. 

ithalat, ihracat 
Bundan maada muayyen bir 

hat dahilinde ithali.ta imkan veri
lirse ihracatı da arttırmak için e
saslı tedbirler alınacaktır. Alına
cak bu tedbirler meyanında ihraç 
maddelerimizin üzerinden alın
makta olan bazı vergilerin hafif
letilmesi ve bazılarının büsbütün 
kaldırılması düfünülüyor. Maksat 
döviz vaziyetimizde tam bir mü
vazene temin etmektir. 

Bütçe müvazeneai, ithaUit mü
vazenesi ve nihayet döviz müva
zenesi ismet Paşa Hükiimetinin 
mali ve iktisadi politikasının de
vamlı ve sabit bir esasını te1kil et
mektedir. 

; 

Başvt!kll ismet P1- Bz. v• 
lktısat Vekili Celili Beg 

hafta zarfında sanayi itlerile m~Ş,· 
gul olmağa başlıyacaktır. · .. 

Bu işler meyanında teşviki aa
nayi kanununa, kredi ve ofis ka-

'Resmi 1 ebliğ 
~NKARA, 21 A. A. - Ilatve

kaletten tebliğ edilmiftir: 
V' ekiller Heyeti, 1933-34 bütçe

sinin Büyük Millet Meclisine tek
lif ~lunacl\k yekônunu tetkik etti.1 
çiw:İe bulunduğumuz 1932-33 büt
çesinin sekiz aylık varidatı olarak 
118 milyon tahsil edildiğinden 
se~ nihayetine kadar 170 milyon 
efdıf edilmesi ümit edilmi,tir. 
- ·1933.34 bütçesinin masarifi 

175· milyon olarak teklif edilmesi
ne zaruret ve imki.n görülmü,tür. 
5 milyon lira fazla masraf düyunu 
Uınuıniyt , taksitinin mevcut bono
lann a' )la farklan ve yeni istik
r~ıp t/ ,ıiti ile yeni mektep, mü
'aaesat ve sıhhiye tetkili.tınm za

.ruri · masrafları farkıdır. Gümrük 
varidat farkı bu 5 milyonu telafi 

. .!°df'bileceği tahmin edilmiştir. 
· Bu suretle yeni hiç bir vergi 

telcii.f edilmiyerek ve maatlardan 
•. Yeni hiç bir tenzilat düşünülmiye-

11ek 175 milyon üzerine mütevazin 
. bir bütçe teklifi tekarrür ettirilmiş 
tir. • 

br: 

Sanayi İfleri nunlarına verilecek son şekil nasıl 
lktısat Vekili Mahmut Celal B. olmalıdır? meseleleri vardır. 

Mahmut Celi.) Bey iki gün son
ra, Heyeti Vekilede kontenjan 
müzakere edildikten sonra, Kayse 
riye kadar bir seyahat yapacaktır. 
T · min edildiğine göre bu seya
hat orada kurulacak pamuk ipliği 
fabrikasının i9lerile alakadardrr. 
Celal Bey bu seyahate perşembe 
günü çıkarsa cumartesi tekrar An
karada bulunacaktır. 

bu hafta sonunda kontenjan liste- Her halde bu kanunlarda eıas· 
sini tetkik ettikten sonra gelecek h tadilat yapılacağı muhakkak-

·sı~·y~ı;~~·d;b~:i'i ....... Çi~d~·h·;~p·ı;;şı;d~f ...... 
Burada tevkif edilerek 

Bursaya gönderildi 
Dün şehrimizde Demir hafız is

minde bir hoca tevkif edilmittir. 

Kendisinin Orenburg Darülfünu 
nu - sabık müderrislerinden oldu
ğunu söyleyen bu hoca Buraada 
ruhsatsız vaız vererek halkı türkçe 
ezan aleyhine tahrik etmekten 
maznun olarak Bursa müddei umu 
miliğinin gösterdiği lüzum ve gön
derdiği ihzar müzakkeresi üzeri
ne tevkif edilmiştir. 

Demir hafız dün jandarma mu
hafazası altında Buraaya gönderil
mittir. 

Vapurda kaçakçılık 

Kömürlerin araaından çıkarılan 
§ekerler ve Nizını vapurunun ikinci 
ve ücüncü kaptanlan Ziya ve Şükrü 

Beyler .. 

[ Y a.ı ... ı iç •ahifelerde] 

Japon kuvayı külliyesinin de ileri 
harekete geçmesi bekleniyor 

CHINGOV, 21. A. A. - Japon men 
baından gelen bir ha~re nazaran dün M A .. ı '){_ A 
akıam saat 22,30 da Çın ve Japon latas- l"'I · 
b arasında Jehol hududuna yakın Chao- ""7l ,J _..:·---~ 
yangıuda bir muharebe batlamıtbr. Ja- t_ 
ponlar, muharebenin Çinlilerin Chaoyan ' ('\. O ~ 
ıudeki Japon garnizonuna yaptıkları bir ':/' ·~ ~' .ıO ----.~ 
taarruzla baflam.ıt olduğunu söylemek- '\,.1fv~'Y \ 
tedirler. P"tk.i.N \)_.Y" V....• . • 

Gazeteler galnız tebliğ 9P'"' d'...~ 
neşredecek/er? 

TOKIO, 21. A. A. - Hüldlmet, çm. 
lilerin aıkeri harekib öğrenmelerine 
mani olmak için resmi bültenlerdeki ma 
liimat haricinde Jeholdaki aıkeri hare
kata ait haberlerin nqrini men'etmiı
tir. 

Japonlıır, henüz büyük aalı:eri hare
ketlere girltmemiılerdir. Fakat dün ak
pmki Chaoyangı müaademesinden son
ra bunun pek yakın olduğu tahmin eclil
mektedir. 

ilk aafha 
TOKIO, 21. A.A.- Chaoyangıu mu

harebesi hakkında gelen son telııraflar 
Japonlann mukabil bir taanuza gİrit
mit olduklannı bildirmektedir. Japonla
nn demiryoluna hakim olmak için Pei
pİao üzerine bir ileri hareketi yapmala
nna intizar olunmaktadır. 

30.000 kadar Çinli, Peipiao, Choo
Yangıu ve Nanling'in tetkil etmekte ol
duğu müıellea dahilinde toplanmııbr. 

Chaoyanıııu'da bulunan ve bunlara 
kartı koyacak olan Japonlann miktarı i
ae, 2.000 kiıidir. 

_Asıl bügük taarruz 
TOKIO, 21. A. A. - Jehol eyaletin

de kartı yapılacak askeri hareketlerin 
batlıyacağı tarih hakkında henüz bir 
tebliğ ";"tredil'!'eıniıtir. Fakat, harbiye 
!'~etı, asken hareki.tın gecikm.eıine 
ımkan olmadığını bugün bildirmiıtir. 

Choyang F u muharebesi, ne teyit, ne , 
Gazi Hz. ' 

ISTANBUL, 21 (A.A.) -
Reisicümhur Hz. bugün bir ta
rala çıkmamıflarclır. 

Muharebelerin ceregan ede
ceği Jehol vllllyetl 

de tekzip edilmemiıtir. Ancak Jehol hu 
dudu boyunda münferit bazı çarplfl!Ul
lar olmaoına ihtimal vermek li.zım ırel
diği ihaaı olunmaktadır . 

Mançuri oltlmatom verdi 
LONDRA, 21. A. A. - Selihiyettar 

menabiden öğrenildiğine ııöre yeni Man 
çuri hiikumeti, yarın öğleden sonra Çi
ne 24 aaatlik bir ultimatom ıröndermeye 
karar vennittir. 
Japonlar takviye glJnderlgor 

PEKiN, 21. A. A. - itimada pyıuı 
bir menbadan bildirildiğine göre Çinçov 
mıntakaaına Moukden' den yeniden iki 
liva Japon aıkeri gönderilmiıtir. _ 

Bu yeni kuvvetlerin Chaoaııır Su yo
lundan taarruza geçmesine ihtimal veri
len ıekizinci Japon fırkaaını kuvvetlen
dirmek için gönderildiği beyan edilmek
tedir. 
Cen~ı·reden ayrılık hazırlığı 

CENEVRE, 21 . A. A. - Japon heye
ti, dün akşam on dokuzlar komiteai ra
por, Milletler Caniyeti fevkalade mecli 
ıi tarafından taıvip edildiği takdirde Ce 

(Devamı 6 ıncı sahüede) 

Meclisin mart içtimaında görüşü. 
lecek layihada mühim esaslar var 

Yeni Kazanç Kanunu layiha
sının Bütçe Encümeniride aldığı 
son fehil tabedilmiftİr. Millet Mec 
tisinin Mart içtimaında azalara 
tevzi edüeceh olan bu Layihayı 
Ankara muhabirimiz bize gönder 
miştir. Alakadarlarının çokluğu
na ve layihanın ehemmiyetine 
mebni projenin aldığı son şekli 
bugün neşre ba,lıyoruz: 

BiRiNCi KISIM 
Verginin mev:ıuu 

BDtçe EncOmenl Reisi 
Hasan Fehmi Beg 

Madde. 1. - Bu kanun muci
bince A. - Bilançolarını neşir ve 
ili.na mecbur tutulan ticaret ve sa
nat müesseselerinin, B. - Ticari 
ve ıınai teşebbüsler erbabının, 
C. - Ticari olmıyan ve meslek
ler ve tetebbüsler erbabının, O.
Hizmet erbabının "mütekaitler, 
yetimler, dullar dahil" temin et
tikleri kazançlarla, E. - Menkul 
kıymetler sahiplerinin gelirleri, 
ve meabuk hizmetlere müteallik 
ve onlarla ali.kadar her nevi istih
kaklar kazanç vergisine tabidir. 

Ecnebiler 

miş ecnebi müesseseler de bu ka
nunun hükümleri dairesinde ver
giye tabidir. Merkezi ecnebi mem
lekette bulunan bir müeaseıe: 

Madde. 2. - Türkiyeye yerlet- (Devamı 2 inci sahifede) 

Kızı nasıl kaçırdı? 
Hadisenin çok karışık ve 

bette meraklı safhaları 
Beyoğlu mebafl

linde tanınmıt bir 
•İma olan M. Şor'
un kızı Mel Ernes
tine Şor'un ebevey
ninin nza.aı halüı
na Yunan artiıtle 

rinden M. Papaa i
le birlikte tayyare 
ile Atina'ya gittifi
ni yazmıtbk. Bu ha 
diae, M. Şor'un İt· 

ıral ettiti içtimai 
mevki, bilhaaaa Be
yoflu modem ale
minde çok tanm
mıt bir çehre olma
n lb"barile her ta
rafta bilyilk bir a
laka uyandınnıtbr. 

Bir atk macera
amdan ibaret olan 
bu had lııe, bir aile 
muhitinde matem 
havaııuyand11'1111f

br. 

• 
O nlS-

var 

Mel Emeıtine 

Şor'un M. Papaa i
le kaçman bir ka9 
a-ün zarfında ter
tip edilmlt bir ma
ceradır. Vak'anm 

MI Şor'l• sevgilisi M. Papa• ve kızın allc•l
nln oturduğu apartıman 

tafailabna giriımeden evvel, M. Şor 
hakkında tafıillt verelim. 

M. Şor, ltalyan tebaasından zencin 
bir tüccardır ve muaevi milletine men 
ıuptur. Bu zat Bazar dö Levant tirk:e
ti murahhas azasından olduğu gibi, 
bir çimento fabrikasında hissedar ve 

ayni zamanda Sahibinin Seıi cramo
fon tlrketinin tehrimizdeki acentele
rindendir. 

Kızı Mel Şor, 18 - 19 yaılannda ol
dukça güzel bir kızdır. M. Şor kızının 
tahsil ve terbiyeıine pek ziyade itina 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

, 111111111111111111111111111ilil111111111111111 

~ Ankaralının De teri == -

1 
Millt mücadele senelerinden çok meraklı 
ve heyecanlı hatıralar nakledeceğiz •• 
Müli mücadelenin malum RALININ DEFTERi" ismi al

sa/haları haricinde, henüz çok tında ne,redeceğimiz bu hatıra
kimselerin bilmediği ibret alı- lar, o çetin günlerin karanlık 
nacak noktaları da vardır. Türk kalmıf bazı safhalarını ela ay
milletinin bQfardığı bu büyük dınlatacaktır. Bu tefrikamız ya
if o kadar kolay olmamıftır. kın inkılap tarihinin ayrı bir ay
Daha kitaba geçmemif, ancak nası gbidir. Çok meraklı ve çok 
hatıralarda mahfuz duran daha heyecanlı hadiseleri nakledecek 
bir çok hadiseler var ki, "Müli- olan bu hatıraları alaka ile ta-

5 yet" bunları ela pek yakında ka- kip edeceğinize emin bulunu

---

l ri/erine anlatacaktır. "ANKA- yoruz •• 

m akı · Milliye unların a ... 
~ 1 ı,t\.ı i·IH!! 111.ııı !ı llı'llıjl 1 11111 1 .ıııııı I J ' '' ıı.ııı ıı :ııı 1 ı1111 ııııı ıwuuuııı•# 
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2 MlLLlYET ÇARŞAMBA 22 ŞUBAT 1933 

Tarihi tefrika: 105 HARİCİ HABERLER 93felaketleri velgnatief---------
so sene hapis ' Bombardımanlar 

f.- ' _ :. K 

İgnatief Hariciye Nazırını açıkça 
tehdit ediyordu •• 

itte böylece, padişah, mille- ı büyük rakip tanıdığı Rusyanın 
tin en. sevdiği ad~arı mi.~letin Akdenize çıkm~ı tehlikesine e
suaadıgı adalete dutman goster hemmiyetaizlikle bakamazdı. Bo-
mek fırsatını buluyordu ( l). ğazlar ve Süveyt kanalı lngil-

* * " j tere için can damarlan demekti. 
Alekıinaç'm sukutu, Rusyada Muharebenin Rusyayı buralara 

-pek ziyade teeıaürü mucip ol- getireceğinden korkuyordu. 
du. Sırbistan, bütün yardımlara F rıınsa, lngiltere ile bir fikir-
rağmen, Türklerin istilasına kar- de idi. Fakat 1871 fela.ketin-
tı dayanamıyack bir hale gel- den çok zayıf ve dermanuz çık-
mitti. lngilterenin mütareke ve tığı için kuvvetle hareket ede. 
muaaliha yolundaki tetebbüa- mezdi. 
leri de Babıalinin mukave- Avusturya, Bosna - Heraeği 
metine uğraım,, semeretıiz kal- almak, Selıinige doğru ilerlemek 
mıştı. Rusya, daha fazla bekli- hevesindeydi. Balkan yarımada
yemiyeceğini aöyliyerek bir ay, sının garp yarısı kendisine bıra
yahut altı hafta müddetle bir mü- kıJmak üzere •ark yarısında Rus
tarekeyi kat'iyyen istedi. Babı- yayı serbest bırakmağa hazırdı. 
ali, lngilterenin hu husustaki teb- Fakat Rusların panslavist poli
liğatına cevap vererek, mütare- tikaıı, kendi idaresindeki lslii.v
keyi kabuJ etti. Fakat müddetin lara da tatbik edileceğinden kor
altı ay olmasını şart koftu. Rus- kuyordu. 
ya, bu defa da müddet mesele- Almanya, müttefikleri olan 
sinde maraza çıkardı. İgnatief, Rusya ile Avusturyanm farkta 
artık maskeyi atmıftı. Hariciye biribirine zıt gelen menfaatle-
nazırı Saffet P&fllyı açıkça teh- rini uyufturmak istiyor, bu iki 
dit ediyordu: müttefik arasında bir anlapıta· 

- Bu mesele, imparator lıaz. mazlık çıkarak mütkül mevki
retleri için bir 'eref Vf' namus me de kalmaktan çekiniyordu. 
selesidir. Dediğimiz yolda ıcraM ltalya bile Akdenizde Rus do-
lazımdır. nanmasının dolatmasmdan oldu. 

Diye diplomasi lisanına uy- ğu kadar, Avusturyanın büyü. 
maz diri sözlerle adeta kavga ve- mesinden de telii.a edecek vazi. 
sitesi anyordu. yette idi. ' 

Nihayet bir ortalama yol bu- Devletler, kuvvetli Rusyayı 
lundu: Mütareke evvelen iki ay harpten menetmek için Türkiye. 
müddetle yapılacak, bu miiddet- nin üzerine yükleneceklerdi. 
le sulh aktedilmezse altı hafta Böyle bir zamanda, Türkiye 
daha ve gene olmazsa tekrar altı ricalinin fikirleri arasında bir 
hafta daha temdit edilebilecek- birlik yoktu. Mitat Paşa metru
ti, Bir de mütareke yalnız Sır- tiyet ve kanunu esasiden ba,ka 
bistan ve Karadağla yapılacak, bir fey düfünmüyordu. Bunun 
Bosna - Hersek ve Bulgaristan- her derde deva olacağına kan
daki asilere bir hafta müddet ve- mı,tı. Halbuki Rüttü Pata bile 
rilerek bu müddet zarfında si- tam bu fikirde değildi. Devletin 
lil.hlarını terketmezlerııe bunları en ha,ında oturan Abdülhamit 
tenkile Türkiyenin hakkı ola- ise, Rusya muharebesinden ziya
cakh. Bu tartlar üzerine de mü- de, korktuğu millet ve devlet a
zakere uzadığından lgnatief büs- damlarından kurtulmak endi
bütün ıinirlendi ve 48 saat müd- tesinde idi. 
detli bir ultimatomla hemen l4te bir çok cambazın bir ipte 
mütarekenin aktini, aksi takdir- oynaması itleri böyle bir kör 
de sefaretin lstanbulu terkedece- düğüm haline getirmitti. .. 
ğini bildirdi. (Devamı var) 

lgnatief, bu ultimatomla ar-
tık bütün bütün meydana atıl
mı,tı. O zamana kadar alttan al
ta manevra yapan adamın ıert 
ve hırçın yüzü, BabıaUnin sema. 
sında bir kara bulut gibi, tim
tek ve fırtına aaçmağa hazır gö
rünüyordu. 

Saffet Pata, vükela ile müza
kere ederek kabul cevabı ver
di. Fakat cevapta, mütareke hu
dutlarının tayinini ve asiler hak
-kındaki muamelenin müzakeresi 
-lı klıında bazı kayıtlar vardı. lg-
natief, kendisi Babıaliye gitme
ğe bile tenezzül etmedi. Başter
cıiman Onu'yu gönderdi. Onu, 
Saffet Pa,aya: 

- Elçi Bey kararınızı esasen 
kabul ve tasdik ile derhal im
parator hazretlerine arzetmittir. 
Karadağ prensine de bir telgraf 
göndererek harekatı harbiyeyi 
tatil etme.ini bildinnittir. Ayrı. 
ca Sırbistan prensine bir telgraf 
röndermittir. Yalnız cevabınız· 
da bir takım kayıtlar var. Bun
lardan maksadınız nedir?. Eğer 
harekatı askeriyenin hemen dur
durulmaaı ıçın kumandanlara 
kat'i emir vermemitıeniz. bu ka
yıtlan ona vesile olarak koynılJl 
olmanız hatıra gelir. Şayet böy
le bir 'ey olur ve Türk ordusu ha
rekete geçerse Elçi Bey gene en 
son verdiği takrir dairesinde ha· 
rekete mecbur olacaktır. 

Diye tehdidatta bulundu. 
Artık Rusyanm Türkiyeyi teh

ditle, yahut silahla emri altına 
almağa karar venni, olduğu be.
belliydi. 

İngiltere, harbin önünü almak 
için ba~ka çare kalmadığını gö
rünce, lstanbulda bir konferans 
yapılmasını teklif etti. Devlet
ler bir taraftan konferansa ha
zırlanıyorlardı. Diğer taraftan 
Rusyanın Asya ve Avrupada ıe
ferberlik yaptığını gören Türki
ye de ordulannı silah altına al
mağll ve hudutlara göndermeğe 
ba.şlamı~tı. 

lki tarafın böylece seferber
liğe kalkışmaları, artık muhare
be kapılarını açmak demekti. 
Fakat farkta açılacak böyle bir 
muharebe bütün devletler için 
bir biiyük bela olacaktı. 

lngiltere, Pariı muahedeai· 
nın muhafazası gayretinden · vaz 
ıeçmifti. Fakat Hindistanda en 

(I) Abdülhamit, milletin en • .,.,_ 
dili adamlan •Özden düfiirmek po
litikcuıını bütün ömrünce tatbik et-
11U§tİr. Milat Paıayı e1111elen kendi 
eseri olan Kanunu esasiye mahale .. 
/etle ittiham ederek memleketten çı· 
kamvuı, .onra da Abdülô:<Ui öl
dürmekle ittiham ederek Taile nir
dıirmeai, Süleyman PO§ayı İptida 
miiıirlihle Herıeğe gönderrnui, aon
ra lıer 11eırile ile l>tanbuldan uzak 
tutrrıcısı ve nihayet mahkiım ettire .. 
rek Bağdatta Ömrünün sonuna ha~ 
dar bırakman, Kemal Beyin, Mü
tercim RüftÜ Pa4anın Kanunu e&asİ· 
d~ yap~ı~ak istediği tadilat afoy
hınd".k.ı bır ~rizasını 11eırile ederek 
kendı ıraduıle Ahmet Mitat Elendi. 
ye yaulı~dığı "(Juü inkd4p" ta K.,. 
mal Beyı meırutiyet aleyhtarliğile 
ittiham etıirme•İ, lıep bu pnlifikanın 
eHTleridir. ----··-··-................. ________ "' .. 
Kaçak şekerler ----
"Nazım,,ın iki suvarisi 

Müddeiumumifikte 
Kalkavanzadelerin Nazım va. 

punında yapılan bir ihbar üzerine 
ba,lanılan kaçak efya taharriyatı 
nihayet dün müsbet bir aahaya gir 
mi,tir. 

Bir knç gündenberi vapurdaki 
kömürlerin tahliyesine b8flanıl
m1flı. l numaralı ambardaki kö
mürler bo,altılırken, beş çuval 
Rus tekeri meydana çıkmı,br. Bu 
,ekerler kaçak olduğundan derhal 
müsadere edilerek zabıt tutulmut
tur. 

Bu vaziyet kar,ıımda vapurla 
gelen ve bu i'le ala.kadar olanlar 
gümrük muhafaza baş müdürlüğü 
ne celbedilmiftir. Muhafaza b&f 
müdürlüğünde yapılan ıw>ruftur
mada birinci süvarinin bu itle ala
kadar olmadığı anlatılmıfbr. Ne
ticede ikinci kaptan Ziya, üçüncü 
kaptan Şükrü, lostromo Yusuf, 
çarkçı Mehmet oğlu Ali Efendiler 
maznunen sekizinci ihtisas mahke 
mesi müddei umumiliğine veril
mi,lerdir. Evvelce zannalhnda bu
lunan be• ki'i de sevkolunmUftur. 
Vapurdaki kömürlerin tahliyesine 
devam edilmektedir. Vapurda 
dört bin ton kömür vardır. 

Nazım Sirkeci açığındadır. Va. 
purda muhafaza memurları bulun 
makta ve içeriye kimse bırakılma 
maktadır. 

- -
M. Roosevelt'e suikast 
yapan mahkum oldu 

MlAMl, 21 A.A. - Zangara 
ittiham edilmekte olduğu dört 
suikast te,ehhüsünün her biri için 
yirmişer sene olmak üzere 80 sene 
hapse mahkum edilmi' olup biri
hirini muteakıp bu cezaları çeke
cektir. 

MlAMl, 21 A. A. - Zangara, 
mahkumiyet karan verildikten son 
ra ilci elini havaya kaldırınıf, ilci 
parmağını indirmi• ve .c>yle de. 
mi,tir: 

"Dört kere yirmi seksen. . •İzi 
göreyim, ha.kim efendiler, o kadar 
hasis olmayınız. . tunu yüze çıka
rınız . ., 

Amerikada boğazlatma 

Kolomhtga elçlal tafJYBre ile 
Limadan kaçtı 

LIMA, 21 A. A. - Colombia 
Elçisi, evvelki gün bir tayyare ile 
Limadan ayrılmı,br. 

BOGOT A, 21 A. A. - Lima' 
da ahalinin Colombia Sefarethane 
si önünde nünıayif yapmaları ve 
binayı l&fa tutmaları üzel'ine Co
lombia Sefiri, tayyare ile memle. 
keti terke mecbur olınuttur. 

BOGOT A, 21 A. A. - Evvel
ki gün Perou'lular, Putumayo neh 
rinin yukarı mecrasında kain Che 
vaco adasındaki Colombia garni-
zonuna taarruz etmi,lerdir. . 

Colombialılar, yeti,en takvıye 
kıtaatı aayesinde Parou'lulan püı 
kürtmü,ler ve bir düşman tayyare
sini dütürmüflerdir. 

Yakında Putumayo nehrinin 
bütün boyunca vıisi mikyas~ BI· 
keri harekatın inkiMf edeceğı zan 
nolunmaktadır. 

Alman intihabatına 
girecek fırkalar 

BERLlN, 21 A. A. - Wolff 
Ajansı bildiriyor: 

intihabat komitesi, Reichs~g 
Meclisi için 5 martta yapılacak ın
tihahat dolayısile 8 fırkanın hazır 
ladığı listeleri kabul etmiştir. 

Bu 8 fırka tunlardır: 
Milliyetçi sosyalistler 
Sosyalistler, 
Komünistler, 
Alman Merkezciler. 

-

Milliyetçi Almanlarla. Çelik 
miğferliler te~kilabm bir arada 
toplıyan "Siyah - Beyaz - Kırmızı 
S h ... 
avaş cep esı , 

Bavyera merkezcileri, 
Halkçılar, 

Nurtemberg köylüleri. 

Mişiganda fevkalade 
ahval idaresi 

LANSfNG, 21 A. A. - Miti· 
gan Hükumeti dahilinde fevkalıi· 
de ahval idaresi ilan edilmittir. 
Valiye, banka moratoryomunu 
temdit ve lüzum gördüğü takdir
de bankalardaki mevduatın istir· 
dadı hususunu tahdit etınesi sala
hiyeti verilmi,tir. 

Atmanya'ya ithali 
men'edilen hububat 

BERLIN, 21 A. A. - Wolff 
Ajansı bildiriyor: 

Alman HükUıneti, 17 tubattan 
itibaren mısır buğdayı ve Hint da
rısı ithalatı hakkındaki talepleri 
timdilik kabul etmemeğe karar 
vermittir. 

Almanya bilhassa Romanya ve 
Arjantin'den 1931 senesinde 507. 
bin ve 1932 senesinde 760. bin ton 
mısır buğdayı ve Hint darısı itha
latı yapmıştır. 

Demiryolları tenzilatı 
ANKARA, 21 A. A. _ Aldığı· 

mız malfunata göre devlet demir· 
yolları idaresi mart bqlangıcm· 
dan i~ibaren Ankara, Konya ovası 
na munhasır olmak üzere tenzilat
lı tarife tatpik edecektir. Bu tarife 
ye göre h~len Ankara _ Konya ara 
aında 14 !ırayı geçen üçüncü mev
ki ücreti 8.5 liraya indirilmekte
dir. 

Fransada memur 
nümayiıl 

Askeri ve sivil tayya
reler için teklifler 

CENEVRE, 21. A. A. - Silahlar bı
rakma konferansının hava komitesinde 
Alman murahhası M. Brandeburg, Al
manyllnln noktai nazarını anlatmışbr. 
Mumaileyh bava ıilahlarının bırakılma
" baklanda derhal ve açık bir karar ve
rilmeoini istemiı ve bu bapta birçok tek 
lifleri havi bir muhtira tevdi eylemiştir. 

Almanya hava bombardımanlarının 
kati olanok men'ini ve oivil tayyarecili
ğin de murakabeye tabi tutulmaımı io
tcıemiıtir. 

CENEVRE, 21. A.A. - Sillhlan bı
rakma konleranarnın hava itleri kc.ınite. 
ıi askeri kara ve deniz tayyarelerinin il 
gaaı meselesinin tetkikine devam etmiı
tir. 

ltalyan mümeuili, bu tayyarelerin ta. 
mamile ilgaarnın mümkün olmadığnu 
söyleıniı ve maamafib, bu tayyarelerin 
ciddi surette tahdidini teklif ve bomba 
atabilecek askeri tayyarelerin ilgasını il 
tizam eylemİftir. 

Mümaileyb, ıivil tayyareciliğin inki"' 
fma rı:uıi olmaı-.ak icap edee.:ği mü
taleaımı ıerdetmittir 

M. de Brouckere " Belçika", o.ivil tay 
yareciliğin beynelmilelleştirilmesinin 
tayyareciliğin inkitafına mani olamıya· 
cnğmı söyleınittir. 

M. Cot, beynelmilel bir zabıta kuvve 
tile emniyet altına alınacak olan ıivil 
tayyareciliğin beynelmilellleştirilmeıi 
şartile askeri tayyareciliğiıı tamamile il 
gasına samimi surette kani bulunmak
tadJI', 

Birçok heyetler ve bilhasaa lıveç, Çe 
koslovakya, Yugoalavya ve Norveç he
yetleri ıiril tayyareciliğin beynelmilef. 
le,tirilmeai lehinde bulunmuılardJJ'. 

Komite, çarşamba sabahı müzakerele
rine devam edecektir. 

-- ··----·--
Borçlar müzakeratı --

Cihan iktuat konferansı da 
galunda toplanıyor 

NEVYORK, 21. A. A. - lngiltere
nin Vaıhinıton ıefui Sir Lindaey, dün 
öğleden aonra burada karaya çıkını ıtır. 
'Mumaıleyb, doğvuca M. Rooaeevlt'in i
kametgİl!ıma ıritnıiı Te müf'U'ÜJÜleyhle 
görütmüıtür. 

NEVYORK, 21. A .A. - M. Rooae
velt ile &'Örütmezden evel gazetecilere 
beyanatta bulunan Sir Lindıey fÖyle de 
miıtir: 

• lnırilizler, borçlar m-ıeoiocle A
merikalılann Büyük Britanyaya kartı di 
ğer nıilletler lıakkmda beıleılilderi hiı
den daba müaait bir hiı beslemekte ol
duklannı takdir etmİ§lerdir. 

. NEVYORK, 21. A. A. - Nevyork 
Tımes &'azetesi, M. Roosevelt ile Sir 
Lindaay arasında vukubulan mükaleme 
lercle İmkilıı hasd olur olmaz cihan ikti
sadi bünyesinin yeniden diizeltilmeai i
çi=" bir makanizma ihdasının kararhu~tı· 
nlmış olduğunu haber vermektedir. 

NEVYORK, 21. A.. A. - lyi malu
mat almakta olan mebafil Rozvelt
Lindaey mülakabndan aeri bir butket 
icrası ve ihtimali bütün devletlerin itti
rake davet edilecekleri cihan iktisat 
konferansmın pek yakm bir zamanda İç
timaı hususunun mutasavvur olduğu ne 
tice~İni. çıkarmaktadır. 

Romanya'daki amele 
kıyamı 

BOKREŞ, 21 A. A. - Siyasi 
mehafilde kabine ile Hariciye Na
zırı M. Titule&e0 arasında bir ha
dise çıktığı bildiriliyordu. Bu ha. 
dise, lktısat Nazın M. Mitru'nun 
ahiren bir Fransız gazetesi muha
birine Romanya amelesinin ecne
biler tarafından tertip v111 idare e
dilmit olan son kıyamlarının sebe
bi Romanyanın Sovyet Rusya ile 
ademi tecavüz misakını imzalama 
mı' olduğu suretindeki heyanahn
dan çıkmıfbr. 

M. Tituleı:co'nun ademi tecavüz 
misakı meselesinde oynamıt oldu
ğu orl dolayııile bu sözlerle kendi
sinin kastedilmit olduğu zehabına 
kapılarak izahat almalt üzere cu
ma günü Bükreşe geleceğini bildir 
mi' olduğu söylenmektedir. Hatta 
mumaileyhin istifa tehdidinde bu 
)unmu• olduğu da söyleniyor • 

Yugoslavya'nın bir 
seferberlik planı 

VlY ANA, 21 A. A. - Reichı
post E'azetesinin verdiği bir habe
re göre Yugoslavya erkanıharp he 
yetine mensup bazı zabitler Za
gabria' da toplanmışlar ve bir se
ferberlik planı hazırlamı,lardır. 

• PARIS, 21 A. A. - Havas A
jansından; Resmi haberlere ve e
yaletlerden gelen telgraflara naza 
ran bütün memurların yapmı~ ol
dukları nümayi,Ier sükün içinde 
cereyan etmittir. Gerek eyaletler
de ve gerek Pariste gümrük işleri 
muvakkat sektelere uğramakla be 
rab,,r gene intizamını kaybetme
mistir. 

Harp halinde Macaristana kar
tı tatpik edilecek bu seferberlik 
planının gözettiği maksat, Hırva
tistan' da çıkması muhtemel bir is
yan hareketine mani olmak için 
Cekoslovakya ordusu ile irtibat te 

t .;.in etmektir. (Stefanj) 

Maznunlar Çoruma sevkedildiler 
BURSA, 21 (Milliyet) - Türk 

çe ezan aleyhindeki hadise üzerine 
hapishaneye sevkedilen yobazla
rın muhakemelerinin Çorumda gö 
rüleceğini bildirmittim. Mevkufla 
ra ait tahkikat, heyeti umumiyesi 
itibarile müstantiklikçe ikmal edil 
mittir. Maznunların Çoruma sev
kedilmeleri için muktezi ilamın 
temyiz mahkemesinden gelmesine 

sa hadisesi faillerinin mahkeme
leri Çoruma nakledilmiftir. 

Nefret telgraflar" 

ANKARA, 21 A. A. - Bursa ha· 
disesi münasebetile bugün Tokat, 
Yıldızeli, Silvan ve Behisni'deıı 
Başvekalete gelen telgraflarda öz 
dilimize karşı bazı geri ruhlu eş· 
has tarafından yapılmıf olan ha· 
reketin teessür ve nefretle kartı· 
!andığı bildirilmektedir. 

intizar edilmektedir. 
ANKARA , 21 A.A. - Bur. 

Dere dibinde bir kadın ölü bulundu 
IZMlR, 21 (Milliyet) - Birkaç 

gün evvel güzel, genç bir lac Tor
balmın Tqkeriği köyüne gelmif, 
bir eve girerek hasta olduğundan 
bahisle misafir kalmak istemiftir. 
Kadın geceyarıaı doğurduğundan 
ev sahipleri tarafından kovulmuş
tur. 

Suriye hududundaki 
demiryolları 

ANKARA, 21 (Telefonla) 
Türkiye - Suriye hududu üzerinde
ki demiryolların işletilmesi tarzı
na dair Türkiye • Fransa arasında 
imzalanan mukavelenin tastiki 
hakkında hükumet meclise bir ka 
nun layihası sevketmi,tir. 

Efgan sefareti binası 
ANKARA, 21 (Telefonla) -

Efgan sefareti binasının Efgan hü
kumetine teır 'ik edilmesi hakkın
da meclise bir layiha devdi olun
muştur. 

Fakat ertesi gün köye bir kaç 
yörük gelerek kızı aramışlar, bu
lamadan gitmiflerdir. iki gün son 
ra kadının ve ~ocuğunun ölüsü de 
re dibinde bulunmuftur. 

Cinayet ihtimali üzerine müd· 
deiumumilikçe tahkikat yapılmak 
tadır. Kızın kim olduğu henüz an 
lafılamamıştır. 

lzmirde bir icra me
muru tevkif edildi 
lzmir, 21 (Milliyet) - Dördün 

cü icra memuru Rüttü Ef. kundura 
cı Ahmet Ef. den 15 lira rüşvet 
aldığından tevkif edilmi,tir. 

Amerikaya ihraç 
edilecek incirler 

IZMIR, 21 {Milliyet) -- Ame
rikaya incir ve üzüm ihraç eden ta 
cirler bugün Amerika Konsolos
hanesinde bir içtima yapmıflardır 
İçtimada ihraç edilecek incirlerin 
amele tarafından hmakla değil 
jiletle ayrdmasma karar verilmit 
tir. 

Yeni kazanç • • 
vergısı 

:Başı 1 inci sahifede) 

A. - Türkiyede tube açar veya 
sabit tesisat vücuda getirirse, B.
Türkiyede mukıym ve müessese 
namına tam salahiyeti haiz olarak 
harekete mezun bir veya mütead
dit tahıslar vasıtaaile temsil olu
nur; ve ayni zamanda yazıhane 
veya depo mesarifi veya müteda
vil sermayesi temsil edilen itb1ı1 
müessese tarafından temin edilir
se, kazanç vergisi tatbikatında 
Türkiyede yerleşmit addolunur. 

Madde. 3. - Birinci ve ikinci 
maddelerde yazılı olanlar hari
cinde kalıp ta her hangi vasıtasız 
bir vergiye tabi olmıyan bilümum 
ticari itler ve teptebbüsler ve dola
yısile kazanç temin eyliyen ,ahı~ 
)arın kazançlan bu işler ve te,eb
büsler yalnız bir muameleden iba
ret te olsa bu kanun mucibince 
vergiye tabi tutulur. 

lstisnalRr 
Madde, 4. - Atağıda yazılı ha

kiki ve hükmi tahıslara ait ka
zançlar kazanç vergisinden müs
tesnadır: 

1. - Devlet tarafından doğru
dan doğruya idare edilen inhisar
lar ve demiryolları müesseselerile 
vilayet, ve belediyelerin ve kanu
nu mahsuslarına göre te,ekkül et
mi' mües~esab umumiye ile mena
fii umumiyeye hadim cemiyetler 
tarafından ifletiJen ve ticari ma
hiyette bulunmıyan müesseseler, 
"bu daire ve müesseselerin kanu
na müatenit olarak aldıkları vergi, 
resim, harç, kaydiye ve bu ~hi
yetteki ücretler haricinde bır ge· 
lir veren teşebbüslerinde~ ve. dev
let inhisar idarelerinin inhıaara. 
dahil olmıyan işlerden elde _ettik. 
leri kazançlar ticari ~hıyette 
addedilerek vergiye tabı tutulur,. 

2. - Siyasi fırkaların kanunu 
mahsuslarına göre teşekkül etmit 
müesaesatı umumiyenin ve mena
fii umumiyeye hadim. veya m:sle
ki cemiyetlerin duhulıye ve aıdab 
ve bunlara yapılan teberrüat ile 
banka mevduatından mütevellit 
aldıkları faizler, "bu müessesele
rin ticari ve sınai mahiyetteki te
tebbüsleri vergiye tabidir,, 

3. - Münhasıran kendi azasile 
muamele yapan ve kazanç tevzi 
etmiyen kooperatifler, 

4. - I,tigal mevzuu münhası
ran sahip olduğu gayriınenkulatı 
kiraya vermekten ibaret olan fert
ler ve 'irketler; "lntaat tirketleri
le bina yapıp satmayı meslek itti
haz edenler vergiye tabidir., 

5. - Münhasıran azasına ikra
zatta bulunan ve sermayesi 20 bin 
lirayı geçmiyen ve ikraz ettikleri 

( 
mebaliğe senevi yüzde yediden 
fazla faiz ve komisyon talep etmi
yen tasarruf ve teavün aandıkları, 

6. - Bizzat itlettikleri maden-
lerden istihsalatta bulunan hakiki 
ve hi.\kr · i şahıslar ve bunların çı
karıp ta istihsal sahası dahilinde 
veya bu sa.ha haricindeki yazıhane 
!erinde yapmıt oldukları sa ı,lar; 
"istihsal sahası ilk iskele ve istas
yon da dahil olduğu halde maden 
ocaklarından bu iskele ve istasyon 
lara kadar olan sahadır. 

istihsal aahaH haricinde depo 
temliki halinde, depo müstakil bir 
te,ebbüs gibi kazanç vergisine ta. 
bi tutulur. Sahip oldukları maden 
!eri kiraya vermiş olanların elde 
ettikleri menafi vergiye tabidir. 

7. - Türkiye dahilinde milli ve 
beynelmilel mahiyette açılan me'
herler, panayırlar, sergiler ve bun
lardan temin olunan kazançlar; 
"bu gibi mahallerde satış yapan
lar hakkındaki iatisnaiyet bunla
rın küşadı tarih.inden itibaren bir 
aya münhasırdır ve müstahdemle
re şümulü yoktur., 

"Ecnebi tebeanın bu haktan is
tifadesi mensup olduğu devletle 
Türkiye arasında mütekabiliyet 
esası carı olmasına vabestedir. 
Mütekabiliyet olup olmadığı Ha
riciye Vekaletince tayin edilir,, 

8. - işçi istihtam etmeksizin 
kendi evlerinde bizzat veya birlik
te ikamet ettiği ailesi efradile el 
ile veya ayak kuvvetile i'liyen ma
kine ve tezgahlarla çalışan ev sa
nayii erbabı ve aile efradı, 

Bu istisnadan istifade edecek 
ev sanayii ,unıardır: A. - Halı, 
kilim. çul, keçe, bez ve sair menau 
c:at dokumacılığı, B. - Çorap, fa
nila ve sair örgü i,leri yapmak ve 
iğinnek, C. - Kamıt, aaz, ağaç 
dalları ve tala.şiarından hasır, 
zembil, masa ve emaali imalat, 

Yukarıda yazılı ev sanayii er
babı gerek malzemesi kendilerine 
ait olsun ve gerek diğerlerine ait 
bulunsun ve başkasının hesabına 
imalatta bulunsun muafiyetten is
tifade ederler. 

lmalatmı seyyarlar gibi veya 
dükkıin açarak satmak suretile ti· 
cari mahiyette menfeat temin ey· 
liyenler bu sah~ları dolayısile ver
giye tabidir. 

Ailenin kendi ihtiyaçları için 
yaphğı bilümum mamulat ve mas
nuatı vergi mevzuu haricindedir. 

9. - Sel ve yeldeğirmenlerile 
seyyar değirmenler ve daimi akan 
sularla dönen ve bina vergisi ka
nunu mucibince bulunacak kıy· 
metleri bin liradan a,ağı olan de· 
ğirmenler. 

''Deuam' yarın'' 



Alman Tacirleri 
Ekonomi 

Alman tacirleri ge iyor 
Burada iş yapabilmek imkinlannı 
mahallen tetkik etmiş olacaklar 

Almanyada Türk Ticaret Oda
amın tetebbüıile önümüzdeki ba
har da Alman Ticaret ve sanayi 
erbabile münevverlerinin lstanbu
la yapacağı aeyahata büyük bir e
hemmiyet atfedilmektedir. 

Bu aeyabattan maksat her iki
memlekette ithalat ve ihracat işle
rile ittigal eden firmaları biribir
lerile temas ve münasebete getir
mek imkanını bulmaktır. Bu suret 
le memleketimizin iktısadt varlı
fmdaki membalardan Almanla
rın aermaye ve teknik kuvvetleri
le istifade için her iki taraf müte
,ebbislerine de fırsat verilmiş ola
caktır. 

Seyahat dart hafta kadar de
vam edecektir. lstanbul Ticaret 
Odasile Turing K.lüp ba aeyahat 
programının tanzimi itile metaul 
olacaklardır. Ayni zamanda ha it
le me,gul olmak Uzore ,ebrimiz.. 
deki Alman kolonisinden mürek
kep bir Türk - Alman komitesi lef 
idi edilmiştir. 

Reıat B. Danaya gitti 
Sanayi birliğinde evvellı:I giln 

latanbul ipekli mensucat fabrika
törlerinin yapbğı içtimada verilen 
karar mucibince, lpekit müdürii 
Re~t Bey dün bursaya gitmiştir. 
Retat Bey içtimada karar verilen 
fabrikaların ihtiyacı olan kozanın 
bir elden tedarik ve mübayauı i
çin yapılacak birliği ittiraklerinl 
temin için Bursa İpekli fabrikatör
lerile temas edecektir. 

ipek fiatlerinin standardize8İ i
çin kozanın bir elden satın ahnma 
ıı ve fabrikatörlere tevzii aarurl 
ıörülr.ıektedir. 

bı.tıaadt devletçilik 
Liman Şirketi müdürü Ahmet 

Hamdi Bey önümüzdeki cumarte
ai gilnü aaat dörtte "İktısadi dev
letçilik" hakkında bir konferanı 
verecektir. lktısatçılar cemiyeti
nin konferansları Pazar günleri 
verilmekte ise de, bu Pazar kon
gre dolayuile Ticaret Odası salo
na metgul olduğundan konferans 
cumartesi ııününe kararlqtmlmq 
tır. 

Pamuklu menaucat fab
rikatörleri de toplandı 

Şehrimizdeki pamuk ipliti ve 
pamuklu mensucat fabrikatörleri 
dün Sanayi birliğinde bir içtima 
yapmı,lardır. Bu içtimada lstaıı
bul meb'uau V uıf Bey de bulun
mnttur. 

Toplanbda yeni gümrük tarife-
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sinde nazarı dikkate alınmak üze
re lktısat Vekaletinden istenilen 
esaslar hazırlanmı,tır. Mevaddı 
iptidaiye ithalatı üzerinde bilhas
sa durulmut ve bir çok fabrikatör
ler bu husustaki noktai na.zarlan
m söylemitlerdir. 

İçtima geç vakite kadar devam 
ebnittir. 

Buğday ve un •toku 
Şehrimizde dünkü buğday ve 

un stoku 22 bin küsur tondu. Buğ
day ve un ıtoku aon zamanlarda 
eskisine nazaran nisbetaiz derece
de fazlalatmıttır. Geçen aeneki un 
ve buğday atoku ancnk 8700 ton
da. 

Bulıar tütGnlerl 
BaJgarlatanın 1!132 senesinde 

ttltiln ibracab t.078.048. 734 Leva 
kıymetinde Z0.579.730.228 kilo
dur. 

Bu ihracat miktan 1931 senesi 
ihracabndan kıymet itibarile ya
ndan daha azdır. 

Ege mıntaka•ında 
9 3 ı tütiin mahııuUl 
Gelen malOmata nazaran Ege 

mıntakaaının 932 tiltün mahsulü 
7.191.000 kilo olarak tesbit edil
mittir. 

Şimdiye kadar bu miktarın 5 
milyon kilodan fazlası ihracatçı
lar tarafından satın alınmıtbr. Ge
riye kalan tütün mahsulün yüzde 
on sekizidir. 

Buna rafmen sa~lar hararetle 
devam etmektedir. 

• •••• • • 1 

Muhtarlıklar 

Belediyeye geçer•e 
vaziyet ne olacak? 

Belediye tetkilab olan yerler
de mahalle ihtiyar heyetlerinin 
kaldırılması ve bu itlerle beledi
yelerin me,gul olması hakkında 
bir kanun layihaaı hazırlandığı 
yazılmıftı. 

Layiha kanuniyet kespettiği 
takdirde mahalle muhtarlıkları or 
tadan kalkacak demektir. 

Bizde mahalle muhtarlarının 
eördükleri vazife oldukça mühim 
sayılabilir. 

Mahallenin ihtiyaç ve dilekle
ri, balkın devlet müe11eselerine 
kartı olan vaziyetleri muhtarlar
dan sorulur. 

Muhtarlar, balkın bükUmetle 
olan münaaebabnda nazım rolü 
oynanaktadırlar. Öğrendiğimize 
&öre, lstanbul Villyeti hudutla
rı dahilinde, Çatalca, Silivri, Şile 
ve Yalova kazaları da dahil olmak 
üzere 31 l ınahalle ve 303 köy var
dır. 

Her mahallede yedi kişilik bir 
ihtiyar heyeti bulunmaktadır. Ma
ballel~dt; aynca yediter kitilik 
yedek ıhtıyar heyetleri vardır. Ye
dek aza, istifa, ölüm ve saire gibi 
aeheplerle i,leı:I batından ayrılan 
uli azanın yenne geçerler. 

Hocapııf& mahallesi muhtarı 
kitapçı Sudi Bey, muh~ları!1 va
zifeleri hakkında demıttır ki: 

- Muhtarlar halk tarafından 
intihap edilmit fahri memurlar va 
ziyetindedirler. Hükumetçe halka 
tebliğ edilecek emirlere, tamimle 
re muhtarlar vasıtalık ederler. 

Polis, belediye tahkikatında 
muhtarlar en büyük yardımı ya
parlar. 

Buna mükabil bir muhtarın al
dığı mühür parası yalnız 25 kuruş
tur. Yoklama, nakil ilmühaberle
ri, akeri ilmühaberler, ikametgah, 
doğum, ölüm, hastane ilmühabt"• · 
!erinden de para alınmaz. Bilm;,ın 
ihtiyar heyetlerinin vazifesi bele
diyeye geçerse vaziyet nasıl ola
cak? 

M_a?alleliye ait itleri gördür
mek ıçın her halde bir memur kad 
rosu lazımgelecektir. Bunun için 
de her mahalleye bir veya iki me
mur ikamesinden batka çare göre-
miyorum. Bu işin belediye bütçe
sine oldukça ağır bir yük teskil e-
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Memleketimize Gelecek er \ 

Mahkemderde 

4 7 5,065 lira ceza 
Romanyalı bir kaptan 
lhbsa• mahkeme•inde 

Dokuzuncu ibtiau mahkemesin 
de dün f&Y&m dikkat bir kaçakçı
lık davasının rüyetine baflanmlf
tır. Davanın maznunu Romen"ban 
dırah yq vapurunun kaptanı Mi
bail Koçyat Efendidir. 

Mihail Koçyaş Efendi Recel Ka
ro! vapurunda ikinci kaptanken 
ve vapur lskenderiyeye aeferden 
avdet ederken 2 numaralı ambar
da 142,500 defter içerisinde 9,501, 
300 yaprak kaçak sigara kağıdı 
zubur etmif, bunlar müsadere o
lunmut,Mihail Koçyat Efendi aley 
bine de inbisv idaresi tarafından 
bir dava ikame edilmittir. idare 
bu sigara kağıdı kaçakçılığından 
dolayı 475,065 lira ceza istemek
tedir. 

itte dün rüyetine baflanılan da· 
va budur. Mihail Koçy&f Efendi
nin vekili mahkemeye iki ilim ib
raz ederek: 

-Müvekkilin Romen bnldbne
tinln reamt memurudur. Bu bA.dl
aeden dolayı Kalas mahkemei bab 
riyesi tarafmdan muhakeme edil
mi,tir. Mahkeme bu kaçak e,ya. 
nın vapura nasıl sokulduğunu Mı
sırdan aormuf, Mısır hük<lmeti de 
tahkikat yaparak bu malların llı:I 
arap ttk:can tarafından vapura giz 
lice sokulduğunu bildirmi• ve ne
ticede müvekkilin heraet ebniştlr. 
Bir cüriimden dolayı ayni ~ham 
iki ayn mahkemede muhakeme e
dilmesi caiz olmadığından bu da
vanın iptalini rica ederim, demit
tir. 

Mahkeme cüriimUn Türkiyede 
i•lenmit olmasını ve lstanbulda 
davacısı bulunduğunu nazarı dik
kate almı,, Romen mahkemesinin 
hadise üzerinde mileNir olmadığı
na ve talebin reddine karar ver
miştir. 

Bunun üzerine muhakeme bat
lamı' Köıtencede Rüzglr sokafm 
da 6 numaralı evde oturdutunu 
M>yliyen maznun kaçakçılık yap
madıfmı, vapurda baJunan bu 
mallardan haberdar olmadığım 
M>ylemiştir. Muhakeme müsadere 
zabıt varaka~ını imzalayan polis 
be.inci tube müdürü Kenan Beyle 
inhisar idaresi takip dairesi tefi 
llyas Efendinin ~bit sıfatıyla cel
bi için ba9ka güne bırakılmıftır. 

Nufusta k•ydı yok 
Adapazarında Akyazı nahiye

sinde oturan Hasan isminde bir 
hamal aırtmda 9 kilo kaçak tütün 
naklederken yakalanmıttır. 

Muhakemesi yapılan bu maz
nunun nüfusta mukayyet olmadı
ğı anlatılmı,, nüfusa kaydettiril
mesi için Cümburiyet müddei u
mumiliğine tezkere yazılmaıına 
karar verilerek muhakemesi bafka 
güne bırakılmıfltr. 

Kaçak tfttünler 
Adapazarmda Hamdi Bey çift

liğinde oturan Haaanm ambarın
da iki denk içinde 82 kilo kaçak 
tütün zuhur etmi,, müsadere edi
lerek, Hasan mahkemeye sevkedil 
miştir. 

Dün dokuzuncu ihtisas mahke
mesinde Hasarun muhakemeıi ya 
pılmıştır. 

Hasan her nekadar tütünlerin 
kendisine ait olmadığını söylemiş 
ise de, tahitler ve evrak ile tütü
nün kendisine aidiyeti sabit ol
muf, Hasımın 6 ay hapsine, 410 
lira para cezası vermesine karar 
verilmiştir. Hasan tevkifaneye 
gönderilmi9tir. 

laim iltll;atı 
M. Z. Salahattin imzasıyla gön 

derilen mektupta Bahçe Kapıda 
dükkanı yanan ve bu yangmdan 
dolayı tevkif edilen manifaturacı
m~ iki aenedenberi yanan dükka
n~ ıtgal eden Vehbi Bey olduğu, i
kı sene evvel bu dükkanda baJu
nan Salahattin Beyle isim iltibası
na meydan verilmemesi rica edil
mektedir. 

Becaylı 
Gümrükte sekizinci ihtisas malı 

kemesi müddei umumi5i Muzaffer 
B. le dokuzuncu ihtisas mahkeme
si müddei umumisi Reşit Beyin 
dün becayişleri yapılmıştır. 

Bir dayak davası 
Evvelki günkü gayrimübadiller 

1 ' .. ,. • 

Vll~gett• 

Yoklamalar 
Müddet yarın akıam 

nihayet buluyor 
Dul, yetim, mütekaitlerin maat 

cilzdanları yoklamaları devanı et
mektedir. Yoklamalar yarm ak
f&Dl bitecek ve temdit olunmıya
caktır. 

Bu itibarla yoklama•mı yapbr
mamıt olanların yarın ~ma ka
dar yoklanıalarmı yapbrmalan i
cap etmektedir. 

Dul, yetim ve mUtekaitlerin U
çer aylık maatlarınm tevziine de 
marbn batında bqlanacaktlr. 

f.kAnda tasfiye 
iskan idaresinde itler tamamen 

tasfiye edilmek üzeredir. 
Haber aldığımıza göre, haziran 

da bütün ilkin müdürlüklerinin 
kaldırılmaıı ihtimali kuvvetlidir. 

Dut fidanı veriliyor 
Bağcılara uma çubuğu dağrtıl

muma nihayet verilmittlr. 
Şimdi dut fidanı verilecektir. 

Fidan istiyenlerin hemen Ziraat 
Müdürlüğüne müracaat ebneleri 
l&zmıgelmektedir. 

Yol para•ı 
Henüz yolparumm ikinci tak

aitini vermiyen memurların mart 
maatlanndaıı üçer lira ikinci tak
sit yolparan olarak kesilecektir. 

Evlenmek l•tiyen ço
cuk muayene ediliyor 

Bet Yatında Nevzat iıminde 
bir çocuğun erkeklik hisaiyab gös
terdiği yazılmıfb. 

Bu çocuğun annesi vil!yet ve 
Sıhhiye Müdürlüğüne müracaatle 
çocuğuna tetbir ettireceğini ve 
sıhhi vaziyetinin tespitini iste-
mi.tir. 

Muayenesi için Tıbbıadliye ırön 
derilmiftİr· Rivayete nazaran ba 
çocuk 30 yqında gibi erkeklik du
yuyormuf. 

Gül sergisi 
Bar•elonda açılacak 
•ergiye gldemiyeceğiz 

Baraelon tehrinde llkbabarda 
beynelmilel bir eül müsabakası 
ıergisi açılacağını ve bizim de itti 
rakimizin istendiii.ni yazmıttık. 

Bu husıuta Ziraat Odası aza
sından Lutli Arif B. fU izahab ver 
mektedir: 

"- Baraelon sergiainden mak
sat on dört bin küsur nevi olan gü 
lün bulunmut yeni bir neYinin lef 
hir ve takdiridir. Memleketimiz
de fenni gülcülükle uğraf&D he
men hiç kimse yok gibidir. Bizde 
tam ıül kolekaiyonu 400 - SOOcina 
kadardır. Türkiyenin kendi iklim 
ve topraklarında yetiten eülleri
miz vardır. Fakat banlar bu on 
dört bin küsur çetide dahildir. Bi
naenaleyh Barselon sergisine itti
rak edilemiyecektir. 

Bu sene mayııta lstanbaJda 
bahçıvanlığa ait bir ıergi açaca
ğız. Sergide gül ve her nevi çiçek, 
tavuk, tavşan ve sair hayvanlar 
tefhir edilecektir. Sergi geçen se
nekinden daha mükemmel olacak 
tır. Bu maksatla bir çok masraflar 
yapacağız. Serginin üstü örtüle
cek kazananlara yaptıkları mas
rafları karsılamak ve onları mem
nun etmek için para mükafatı ve
rilecektir." .. 
fıri Ali Rerrub B. in oğlu Ali Müç
teba B. "eayrimübadillerin ense
sinde boza pifirdiğini" söylediği 
takdiri kıymet komisyonu Reisi 
faik Nüzhet B. in kendisini ma
kamında tahkir ettiği için kendi
ıine dayak atbğım "tebtir etmek" 
suretile söylemitti. 

Dün yapbğımı:ıı: tahkikata eö
re, filhakika iki hafta kadar evvel 
Müçteba B. makamında Faik Nüz
het B. i ziyaret etmit ve araların
da şiddetli bir münakap cereyan 
etmi,tir. Bunun neticesinde Faik 
Nüzhet B. Müçteba B. e d•rı çık
muıru M>ylemif, fakat Müçteba B. 
in bastonla mukahelelesine maruz 
kalmı~tır. 

Faik Nüzhet B. Mücteba B. a
leyhine resmi makamında darp da 
vaaı açmı~tır .. 

Mücteba B. de bilmukabele 
Faik Niizhet B. aleyhine hakaret . 

Erzak satılacak 
Belediye bir bakkallye 

mağazası açaca k 
Belediye Kooperatifi ikinci bir 

tetebbüse daha giritmittir. lstan
bulun merkezi bir yerinde, Beya
zıt ve yahut Eminönünde büyük 
bir bakkaliye kooperatifi açacak
tır. Bakkaliye kooperatifinin sata
cağı erzakı maliyet fiati üzerin
den vermesi tekarrür etmittir. Bu 
nun için kooperatif, daimi encü
menden tahsisat istemittir. 

Liman Şirketi kooperatifi yal
nız kendi azuma değil, hariçteki 
müşterilere de satıt yapıyor. Bele
diye kooperatifi bakkaliyeden yal 
nız kendi azasının istifade etmesi
ni esas olarak kabul edecektir. 

Otomobil plakaları 
Belediye otomobillerin gece 

.Uratlerini takip etmek, bir kaza 
vukuu takdirinde bunların numa
ralarını tespit etmek için numara 
levbalanrun seçilmesi llzııneeldi
ği kanaatindedir. 

Belediye bu itibarla levbalan 
değiştirmeğe karar vermittir. Sey
rüsefer merkezinin bu husustaki 
teklifi Şehir Meclisi Daimi Encü
meninde tetkik edilmektedir. 

Paçavralar tebbirha-
neden geçirilecek 
Son zamanlarda bazı kullanıl

IDlf elbiselerin, çamatırlarm hiç 
bir fenni tathire lüzum görülmek
sizin elden ele devre3ilerek satıl
dığı görülüyor. 

Bu efyanın mühim bir kısmı 
hastalara aittir. Halkın ıııbbatini 
tiddetle tehlikeye koyan bu kabtl 
e,yanın fenni surette temizlenme
den ıablmamast için pazarlarda 
gezdirici eıınaf daimi surette kont
rol edilecek, tephir vesikası göa
termiyenlerin hem etyuı tephir
baneye sevkedilecek, hem de ken· 
dilerinden ağır para ce:ıı:aar alına
caktır. 

Kaçak etler 
Son 15 IJÜn içinde belediye 583 

kilo kaçak et yakalamıttır. Etler 
müsadere edllmittir. 

Sularda hiyle mi? 
Yapılan teftitlerde memba su

ları fıçılarmdaki kurtunların mun 
lazam olmadığı anlatılmıftır. 

Hem saJarm karıftırılmumm 
önüne eeçmek, hem de Belediye 
varidabnı himaye maksadile mü
hürlerin muntazanı olması aliika· 
darlara tanıim edilmittir. 

Elektrik tarif~ai 
Elektrik wifesini tetkik eden 

komisyon mesaisini bitirmittir. 
Komiserler ayn ayrı raporlarını 
yazmaktadırlar. Umumf rapor bir 
iki güne kadar Dahiliye Vekileti
ne gönderilecektir. 

Ekmek narhı 
l•tanbal Beleıliyuintlen: Şuba 

bn yirmi ikinci çarf&Dlba günün
den itibaren ekmek sekiz buçuk 
ve francala on üç buçuk kuruttur. 

' ..... . 
Esnaf kaydiyesi 
Kaydedilmiyenlerden 
fazla ceza alınacak 
Esnafın, mensup oldukları ce

miyetlere kaydedilmesi ve Tica
ret Odası namına mezkôr cemiyet 
lerce teaçiJ edilmesi için verilen 
mühleti, mart nihayetinde bitecek 
tir. Geçen aene kayıt Ye tesçil edil 
medikleri tesbit olunan esnaftan 
her biri onar lira para ceza.ama 
tabi tutulmutlardır. Bu paraların 
icra marifetile tahsiline batlan
mıtbr. 

Bu sene de daha yüksek ceza 
tayin edileceğinden esnafın kAmi
len kayıt ve teaçil muamelelerini 
yaptıracakları ümit edilmektedir. 
Bütün esnaf kaydedilirse yekilnun 
yalnız telırimizde 60 bini bulaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Diğer taraftan, henüz birletmi
yen 25 esnaf cemiyetinden kabili 
tevhit olanlarının birlettirilmesi i
çin de Esnaf murakaba heyetince 
tetkikata devam edilmektedir. Ba
lıkçılar, Hamallar, Sandalcılar ka 
ıaplar ve debağlar gibi cemiyet
ler, deniz kenarında veya Kazlı
çetme'de, Mezbaha civarında itle 
ri olan cemiyetler birleftirilmiye
cektir. Diğerlerinden 15 kadarı 
daha yakında mütterek bir büro . ............ ... .................. _ .... ... 
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Boğ ziçi 
içli ve anlayıtlı bir lstanbaJ 

çocuğu olan Ruşen Eşref Bey ge
çen yazdan beri güzel bir mevzu 
üzerinde çalıfıyorı 

- Boğaziçi! 
Evliya Çelebi'nin kaleminden 

ilk methiyesini alan Boğaziçi 
zaman geçtikçe Şarktan ziyade 
Garp muharrirlerinin hayalini 
arttıran efsanevi bir alem olmut
tu. 

Osmanlı devrinin şiiri, edebi
yab bir zaman Sadi.bat çayırla
rında, hazan Çırağan sırtlarında 
~dı. Edebiyab cedide devrin
de Adalara hicret etti. 

Yerli kalemler buralarda do
latırken Garp edip ve mubarrır· 
leri Boğazın k:ıvrmtılarmı, çiçek
li tepelerini, çırpıntılı sularını 
ve billür bir kadeh gibi pırıl pı
rıl akisler içinde yanan mehtabı· 
ru benimsediler. Pierre Loti'den 
aonra Boğaziçini terennüm eden 
Fransız edipleri pek çoktur. 

Hattı bunlardan birine müt~ . 
reke yıllennda Bebekte bir meh
tap &lemi yapbrdığımızı hatır
lıyorum. 

Awupada Şark bahsedilir
ken ilk muhatap olacağınız su
al Bofaı:içinin söylendiği gibi 
fevkalA.de bir manzarası olup ol
madığıdır. 

Geçenlerde bir muharrir arka
dqımız Boğaziçinin eski baya
b, f8t•0ı ile bugünkü sönük ha
lindeki sebepleri anlatırken ar
bk daraldığı, merkezle,tiği neti
ce.ine varıyordu. 

Bu fikre pek ittirak edemiye
cejtim. Çünkü Adalar merkeze 
daha aapa, daha uzak olduğu 
halde rağbetini kaçırmıyor. Hiç 
bir devir Adalrın, tenliğini sön
dürmüyor. Bunun sebebini haya
bn merkezileştiğine değil belk · 
merkezi hayabn genişlediğine 
vermeliyiz. 

Çorak ve kurak olan Adalara 
medeni hayatın bütün unaurları 
derhal giriyor. 

Deniz: ortasında olmasına rağ· 
men alır fedakirlıklarla elektrik 
geçiriliyor, au gönderiliyor ve 
adeta Monaco Prensliği gibi it 
gören belediyesi zaten bir kaç 
adımlık sahada istediği gibi imar 
itlerine bakabiliyor. 

Ben öyle zannediyorum ki, Bo
ğaziçi, fU Garp ediplerinin ba
yıldıkları, ecnebilerin takdir ede· 
rek bütün aefarethanelerini ora
da yapbkları güzel, beynelmi
lel güzel Boğaziçi Adaya göstt"
rilen ihtimamın yarısına nail ol· 
sa hiç olmazsa bugünkü neslin 
kıymetini bileceği bir yaziyete 
gelebilir. Fakat lstanbul beledi
yesi Boğuiçine bir üvey evlat 
muamelesi yapmakta devanı et· 
tikçe RUfen E,ref Bey dostumu
zun tahauür ve heyecanları ta
tımakta ve bütün bir garp alemi· 
ni hayrete düfilren bu yetil k~e 
sararıp solmakta devam edecek
tir. Ve bugün latif manzaraaile 
ecnebileri mesteden Boğaz bir 
gün gelecek sefil ve peritan görü
nütü ile ilemi ye'ae değil deb~te 
düfiirecektir. 

Burhan CAHIT ---------a••··-····• ... ••o. 

7000 köpek öldürüldü 
Şehirde köpeklerin itlafına de· 

vam edilmektedir. Şimdiye kaclar 
öldürülen köpekler yedi bini bul. 
muttur. Bu mücadele yalnız ~hir. 
de değil, köylere de teşm~r edil
mittir. Fakat memur bulunmayan 
köylerin köpekleri bir taraftan da 
lstanbula gelmektedirler. 

Sanayi ve Maadin 
bankası yerine 

Sanayi ve Maadin Bankası dün
den itibaren tarihe kantmıt ve Ga 
lata' daki binasından livhaaı indi
rilerek yerine (Sanayi Kredi Ban
kası) ve (Devlet Sanayi Ofisi) liv 
haları talik edilmiftir. 

Fırka idare heyeti 
ta.dik edildi 
C. H. Fırkası Villyet kon

gresinde seçilen yeni Vilayet ida
re heyetleri Fırka Umumi idare 
heyetine bildirilmişti. 

Umumi idare heyeti lstanbaJ 
vilayet ve kazalar idare heyetleri
ni tasdik etmiş Vf" dün tehrimizde
ki fırka viliyet merke.zine bildir-.. ·~-.. 
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ABONE ÜCRETLERi 
Türlı;iye için Hariç İçin 
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Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruıtur. C... 
zete ve matbaaya ait işler için mil
diriyete müracaat edilir. Gazet-a 
ilanların mea'uliyetini kaba! etnMz. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy aıkeri rasat merkezinden 

verilen melürnata ,öre bugün hava 
kapalı n Karayelden rüzgRrlı ve ya
ğışlı olarak devam edecektir. 

21-2-933 tariblnde bava tazyıla 

755 milimetre, en fazla 11caklık 8 ..., 
en az sıcaklık da 3 derece kaydedil
mittir. 

Geçenlerde aıra ile bir kaç gün 
gazeteler, yeni ihtu edileceği söy
lenen belediye vergilerinden bah
aetmitlerdi. Yeni layihanın ele ge
çen bazı esaslarına göre yapılan 
bir takım hesaplar da bu vergiler· 
de bazı bariz niıpetsizlikler ola
ca~ını itiraz edilemiyecek tekilde 
gözönüoe koymu•tu. Bu hareket
te ne lstanbul Belediyeıine bir ta
riz, ne de vergi vermek teklifine 
ka .. ı bir tetebbüı vardı. Maksat 
aadece bir hesap yanlıtlığmı ve 
mükelleflerin vergi kabiliyetleri
nin hududunda göze çarpan tah
min hatalarını ortaya koymakb. 

Dünkü Akf&ID gazetesinde 11-
tanbul Belediye Reiıi Muhiddin 
Beyefendinin yeni vergiler hakkın 
daki beyanatında bu bahse ait fU 
sözlerini okudumı 

"H . ,,,. vergı meozuunu münaka. 
fa, tenkit ve güriiltüye eacu tu
tanların matbuata akseden likir
leri de tabii bu l"febbüae karft 
namiUait bir hava uyandırmağa 
sai olmUJtur. BU ŞUURSUZ HA. 
REKETt T AKPtH EDERiM. Ne 
olur•a ola un hizmet İsti yenler, ma
muriyet isti yenler, güzellik ve me
d eniyet eseri iatiyenler,bu arzula
rını tatmin için bir fey vermeleri 
lazım olduğunu ve hattii mecbur 
olduklarını hatırdan hiç uzak tu
rnamalıdırlar.,, 

Bu ıözlerden bir fey anladığı. 
· .1zı iddia edersek doğru söylemit 
olmayız. Çünküı 

Cümhuriyet idaresinin en bariz 
vasfı böyle vergi ve fert hak ve va 
zifelerinin aleni münakaşasıdır. 
Bunu değil bir gazeteci, bir fert 

Mllllget'in edebi romanı: 28 

MiLLİYET ÇARŞAMBA 22 ŞUBAT e __ _ 
1 yapar. Hangi belediye vergisi ve- ı 

rilir, hangiıi verilemez,hangiıinin 
nispeti yerindedir? .. Bunu her fe· 
birli tetkike mecburdur ve haklı
dır. Bize gelince; nuıl Muhiddin 
Beyefendi her gün dairedeki gün
delik itleri görürken vazifesinin 
en tabiisini yapıyor1a biz de bir 

HİKAYE 
Yürü ya kulum, yürü! 1 gazeteci aıfatile böyle bir mesele 

kartıaında onu tetkik, tenkit veya 
tasvip ederiz. Bu bizim en tabii 
vazifemizdir. Bu hıtreketler kartı· 
sında Belediye Reisi Beyefendi · 
nin bu alakalardan dolayı mem
nun olmaları lazımgelirken, bu iti 
"tuunuz" diye vasfetmesini ve o
nu "takpih" ettiklerini gazetelerle 
bildirmesini doğru bulmam. Ben· 
ce bu kelimeler yerinde kullanıl
mamıştır. Bir vergi hakkında söz 
.öyliyen adam takpih edilmez, bi. 
!akis ikna edilir. Belediye Reisi 
Beyefendinin sözlerinde İse maa
lesef en ufak bir kanaat husulüne 
yarayacak bir kelime yoktur. 

Bugün lstanbulda eğer beledil ye vergisi fena tevzi edilmitse bu, 
mükellefin kusuru değildir. Ve ye-

l 
ni vergilerin gene fena tevzi edile
ceğini anladığımız içindir ki; ona 
ilitmittik. Ve bizden ziyade ka. 
riler, muhtelif gazetelerde bu nis
petleri tenkit etmittiler. Bundan 
maksadımız henüz bir tetebbüs 
halindeyken layihanın nispetsiz
liklerine nazarı dikkati celbetnıek 
ti. Bunda fuursuz ·ve şayanı tak. 
pih ne vardır, bilmem?. 

Reis Beyefendinin dedikleri 
gibi hizmet, temizlik ve medeni
yet istiyenlerin para vermeleri ta
biidir ama bu para - misallerile 
gösterildiği gibi - orada otura
cakları kaçıracak ve tehirde em
lak kıymetini sıfıra indirecek nis
pette alınmamalıdır değil mi ya! 

İstanbullular, medeni tehirlile
rin kendi belediyelerinden aldık. 
ları hak ve hizmetlere mukabil 
onların yüklendikleri külfete kat
lanmıya hemen hazırdırlar. Dün
yanın hiç bir tehrinde bizim ilitti
ğimiz bu nispetlerde belediye ver
gisi yoktur. 

Uçan Atıklar 
Gazetelerde okumutsunuzdur: 

İstanbula gelmit olan bir Yunan 
tiyatro kolunun oyuncularından 
(Papa) isminde bir artist İstan
bullu zengin bir Musevi ailesinin 
yirmi yatlarındaki kızını tayyare 
ile Atinaya kaçırdı .. Ortalık allak 
bullak! .. Şimdi bunu okuyan ha
yali vasi gençler içlerinden: 

- Ab ! Ne güzel macera! Tıpkı 
bir ıinema. Dütünün bir kere ... 
mavi denizin üstünde, 2000 metre 
yüksekte bulutlar arasında, elele 
ve dudak dudağa iki itık uçuyor
lar, uçuyorlar. . . Saadete, sevda
ya ve bahta kartı! .. diyeceklerdir. 

Aman efendilerim! Pek ileri 
gitmeyin! Bu it sizin bildiğiniz gi
bi değil, sadece bir iktisadi mese
ledir. 

Atinada orta halli ikinci sınıf 
bir aktör olan atık (Papa) lstan
bula gelince (Tat yerinde ağırdır) 
meseline tamamen zıt olarak ls
tanbulda kendini ağır satmıya baş 
lamıttır .. 

Bunu Adanada kırk paraya sa
tılan baklanın lstanbulda on ku· 
rut etmesine benzetebiliriz. Ve bu 
zengin kızı kaçırmadan evvel ba
basının servetini İyice tetkik et
meyi, ötekine berikine sormayı ih. 
mal etmemittir. Bunu anladıktan 

Yolun kenarındaki hendekte 1 
bir hareket hastl oldu. Evvela iki 
kol uzandı, sonra saçı, sakalı 
karmakarı41k bir bat grilndü. ser 
serinin biri. .. Yumruklarile gözle
rini ovdu. Sarsak Hasan öğle uy 

At nalı sahiden uğurmuf .. 
At nalı aklına gelince, mace

ra kendisine pek tabii gibi geli
yordu. Asıl olan at nalı idi. Yok
sa bulduğu paralar teferruat ka
bilinden kalıyordu. 

kusundan uyanmıftı. 
Şöyle bir doğruldu amma, 

kalkmağa da pek niyeti yoktu. 
elleri hendeğin kenannda, yırtık 
papuçlarına bakıyordu. Tam o 
sırada biraz ileride bir demir par
çası nazarı dikkatini celbetti, 
sarsak Hasan iğildi, uzandı, •Ü· 
ründü ve demir parçasını aldıı 

- Vay canına! dedi, at nalı! 
Derler ki at nalı uğurmuf. ilk va
racağım köyün nalbandma sata-
nın. 

Daha fazla dütüruneden nalı 
torbasına attı ve bu sefer ayağa 
kalktı. 

- Haydi bakalım, dedi, yürü, 
ya kulum yürü! 

Uzakta büyücek bir köyün ha. 
yaleti seçiliyordu. Ab, orada bir 
iş bulabilse.. 1, veren de yok ki .• 
Bir çiftliğe hizmetçilik, çobanlık, 
ne olursa olsun, İ! olsun da .. Sar
sak Hasan o gece için de kork
muyordu. Çünkü daha torbasın
da bir parça ekmek, biru da ka
tık vardı. Bir kere daha: 

- Yürü ya kulum! dedi . 
Yolun köşesini dönüyordu. 

Belki aklından bin bir çetit dü
fÜnceler geçtiği için olacak, ka
fasını iğmit, yırtık papuçlarmı 
sürüyerek yürüyordu. Birden bi
re gözleri yerde mavi bir kağıda 
ili,ti. lğildi, bir de negörsün? Be
tibiryerde papel 1 Şatırdı, Alla
hın kırında beş liralık kim böy~e 
dütürdü acaba? Biraz daha yü
rüdü, mor bir kağıt.. Onluk pa· 
pel ! Sarsak Ha.anın kafası aç~l
dı. Bu sefer her tarafı araınaga 
batladı. Bir tarfta ezilmİf, . çi~
nenmi~ çemenler .. Oç adım ılen
de bir on liralık daha .. O hara
retle tekrar aramağa koyuldu. 
Bir betlik, bir onluk daha buldu. 
Artık yeni bir f<'Y bulamıyacağr
na kanaat hasıl ettikten sonra bir 
defa daha etrafa göz gezdirdik
ten sonra, tekrar etti: 

- Yürü ya kulum, yürü! 
içine bir endite de dü,memif 

değildi: 
- Bu paraları saçan kim? di

ye dü,ünüyordu. Görünür de 
kimse yoktu. Sarsak Hasan a:enit 
bir nefes aldı. 

- Bu paraları saçanın kim bi
lir daha ne kadar parası vardır? 
dedi. O zaman endite1i zail ol
du. içini genit bir ferahlık kap
ladı. Onluklarr yırtık ceketinin 
muhkem bir yerinde astarla ku
matın arasına sakladı. Beşlik
leri de avucuna aldı. 

- Oh, dedi, artık zenginim. 

sonradır ki; aşık rolünü yapmıya 
başlamıt ve kızın gönlünü çarp· 
mıttır ... Şimdi mesele furadadır: 
Acaba bu gönlü çarparken baba
sının kıza vereceği drahumayı da 
çarpabilecek mı, çarpamıyacak 
mı?. 

FELEK 

- Şu köye varsak ta, evvela 
karnımızı doyursak, dedi. 

"" 'f. • 

Köydeki aşçı dükkanında içki 
de varmı,. Sarsak Hasandaki 
keyfi görmeyin. İçeriye girdiği 
zaman, afçı pek tabir ol~r~ di
lenci geldiğini zannetnııftı. Fa
kat Hasan elindeki iki betibiryer
deyi gösterince, atçının fikri de
ğitmitti. Rakıyı getirdi, ısmarla
nan yemeği getirdi. Hasan ça
kırkeyf olmu,tu. Fakat önünde
ki tiııe bot duruyordu. O keyfle 
bağırdı: 

- Bi tite daha getir be! 
Rakı titesinin arkasından ba

kılınca hayat insana bambatka 
görünÜyor. Sanak Hasan elinde 
tuttuğu sihirli kağıtla, kendisini 
o ande dünyanın en bahtiyar a· 
damı addediyordu. O kadar ki, 
atçı bu sefer iki jandarma ile 
beraber geldiği zaman bile, key
fi kaçmamrfb. 

Sarsak Hasan bu sefer jandar
malara: 

- Gelin be dostlar, dedi, siz 
de için. Bunun ötesi ölüm .. Para· 
sı benden .. 

Fakat o ande dört kol omuzla-
rına yapı,tı. 

Jandarmadan biri sordu: 
- Sen bu paraları nereden 

buldun?. 
Sarsak Hasanın kafası karma· 

karışık olmuttu. Maamafih tor· 
basındaki at nalına da güvenmi
yor değildi. Nasıl olsa bu itten 
yakasını aıyıracağına emindi. Eh, 
zaten ortada bir cürmü de var 
mıydı ya?. 

- Parayı herkes bulur da, ben 
bulmaz mıyım ya? dedi. 

Herkes bulur b&fka! Fakat 
sen nasıl bulursun 1 

Haıanın üstünü batını aradı
lar. Ceketin içinden onu biryer
deler de meydana çıkınca, jan
darmaların büsbütün 9üphesi art
tı. 

Yine ayni jandarma anf ve 
hiddetle sordu: 

- Sen bu paraları Derbent 
bayırındaki yol döneğinde öldür
düğün adamm cebinden alma
dın mı? 

Sarsak Hasan tatırdı: 
- Ben mi? Ben mi? diye ke· 

keledi. 
Öteki jandarma da torbayı ka· 

rıttırmıftı. At nalını bulunca, he
. ınen arkadaşına gösterdi: 

- Aman, dedi, katili yakala
dık. işte adamın kafasına vurdu
ğu at nalı .. Bak, hala üstünde 
kan lekeleri duruyor. 

Sarsak Hasan o zaman biraz 
ayıldı: 

- Yalan, dede, ben bu at nalı
nı yolun kenarında buldum. 
Uğurdur diye torbama attım .. 

ötelti jandarma müstehziyane 
cevap verdi: 

- Amma paralan da cebine 

J MA KEDONYA 
- Geldi .. - diye mırıldandı -
Alman bu kelimeyi itilir itil

mez derhal batını o tarafa çevir
di: 

1 ~ık olmuttur. Fakat onun Sof. 
yada atkla, hovardalıkla iktifa 
ettiğini hiç zannetmiyorum. 

Ve ağzını Yuvan'ın kulağına 
dayayarak ifitilir ititilmez bir 
sesle ilave etti: Aşk, Kin, Politika ı•e Kan .. 

- l 

• • 
P > Heyy .• heygidi hey! Öyle ko
ı. ·1 fUyor, uçuyor, öyle bir çevik· 

t; likle zıplayordu ki bu kızın bir 
~ r harika olduğunu anlamak iç.in 
· ' dans denilen feyin elifbasını bil
ıc c mek kafiydi. 

1 ı.t • Numara uzun sürmüyordu. 
- ' Fakat seyirciler o kadar alkıf· 
it 1 lıyorlardı ki Lola hemen her ge
u ;' ce bu çılgın. dağlı rakamı Ya-

hudi zenginlerinin, ordu zabit
.erinin, kelli felli mahkeme aza

i sının ve sayısız hovarda gençle
r; 1 rin önünde mutlaka bir kaç defa 
:s 1; tekrarlamağa mecbur oluyordu. 
fı 1 Bu gece de öyle olmuftu. Vah
•! 'i tepinmeler ve bir kısrağın 
ıı' karanlık ve ıssız tepelerden ge
fı çerken hı,ırdayan bir fundahk
iJ. tan ürkerek irgilitini hatırla
·i ı tan inhinalarla güzel rakkase nu
n ı marasını bir daha, bir daha, bir 
~• • daha tekrarladı. Onun oynayı

• sı ıda Makedonya dağlarının gü
l z iliği ve havası vardı. 

Fevkalade san'atkarane ya
pılmıt bir bomba tahayyül edi· 

Müellifi: Nizamettin Nazif ............ , ..... ··~·-· .......... ~ 
niz. Bir san'at eseri ki kar,ısın. 
da bir an hayran hayran bakaka
lıyorsunu, ve o ande bomba, 
içindeki dinamitin olanca gayz ve 
kini ile patlayıveriyor. Ve bitta
bi yakıyor, yıkıyor, ve öldürüyor. 
İ•te Makedonyanın güzelliği .. 

En son oynayı,ının üstüne per
de inerken seyirciler sahneyi 
çiçek demetlerile adeta bom
bardıman ediyorladı. Bravo ses
leri, haykırıtlar ve alkıtlar Cafe 
chantant'ın tavanını uçuracak de
recede bir tiddetle ve dakikalar· 
ca devam etti. 

Geıler bu hale hayretle ba· 
kakalmıttı: 

- Bu ne muvaffakıyet YuYan .• 
- dedi - Bu ne muvaffakıyet!. 

Fakat Yuvan hiç oralı olma
mıttı. Şitman Bulgar gözlerini 
sahnenin sol tarafındaki birinci 
kat localardan ikincisine dik
mİf, heyecanını belli etmemeğe 
çahtarak bir tefler ıı:özetivordu. 
Nihayet; 

- Hangi loca? Şu ikinci loca
ya yeni gelenler ıni? 

- Evet önde duran .. Fakat ya
nındaki kim?. 

Gealer gözlüğünü çıkarıp men
dilile sildikten sonra, tekrar ve 

. daha büyük bir dikkatle baktı 
ve hayretle homurdanıW: 

-Tuhaf fey .. Fakat bu da ne 
arıyor burada?. 

Hayret etmek sırası timdi Yu
van' a gelmitti: 

- Nasıl bu adamı tanıyor mu
sunuz?. 

- Elbette.. Bir sene evvel 
Sofyada Yunan konsolosunun 
katibi idi. Tehlikeli bir . adam
dır. Dur bakayım, dur bakayım 
ismini de hatırlıyacağım !. Pavlyi'.. 
Hayır, Pavli değil.. 

- ..... . 
- Pavlos? .. Hayır Pavlos ta 

değil .. 
Yuvan battan llf&ğı kulak ke

silmit Almanm ağzından çıkacak 
kelimeyi bekliyordu. Nihayet 
Gesler; 

- Evet - dedi - Pavlos'tur, 
Simdi hatırladım. Pavlos Melas ..• 
Sofyada iki sene kadar kaldı. 
Hangi kadın buna rasgeldiyse 8.-

- Listeye dahildir •. 
- Eh öyle ise tam fırsat düf-

tü demek.. 
- Sakın haaa .. Olmaz .. 

N. ? - ıye .. 
Alman ağzını tekrar arkadaşı

nın kulağına dayadı: 
- Belki burada da reımi bir 

siyaıt vazifesi vardır. l9i sarpa 
sardırmak istemem ... 

- O halde derhal Sandalci
yef' e haber verelim. İşimizi bu 
ak9am göremiyeceğimiz anla91lı
yor. 

- Neden? Bunun kolayı var. 
"Pavlos" u uzakla9tırırız olur bi
ter .. 

Bu sırada salondakilerin hep
si, gözlerini locaya dikivermi,ler
di. Çünkü güzel Lola salına aa
lına o locaya girmit ve iki erke
ğin ortasına oturarak ikram edi
len !ampanya kadehini dudak
larına değdirmi•ti. 

Mütterilerin alakası o kadar 
umumi ve nümayi9li olmuttu ki, 
Lola dudaklarına kadar götür
düğü kadehi te1~rar masanın üs
tüne bıraktı. Yanındakilere gü-

SiNEMALAR 

Bu akşam MELEK sinemasında 
Harikulade filın 1 er serisinin en mükemmellerinden 

GECE SE İN ... GÜNDÜZ BENİM •• 
Battan nihayete kadar zevk ve güzellik filmi 

Fransızca ıüzlü· Mümeısilieri: 

FERNAND GRAVEY -KATEDENAGY 
Son zamanlarda bu derecede güzel bir film görülmemiştir. 

Bi"etler:n evelrleıı terlariki rica olunur. 

Yarın akşam G L O R Y A Sinemasında 

Canın isterse 
Şen Ye cazip bir mevzua malik komedi muzikalde seyirci'eri 

ağlatırcasına güldürecek ve çılgıncasına eğlendirecektir. 

İlavetenı FOX JURNAL 4 

Daima en mükemmel ılmıeri göstermış olan 
ARTİSTiK SINEMASI 

Yann akıam için BÜYÜK GALA olarak iÖ•terilecek 

P A P R I K A ( Ateıin Gençlik ) 
güzel ve neıeli filmini baztrlamıştır. Mümessiles•: 

Açıkgöz, sehhar, parlak tebessümlü ve biperva konuşın 
( n'ayant pas sa langue dans la poche ) macar kızı 

FRANZISKA GAAL 
Macar farkıları, dans ve musikisi. İlav eten: FOX JURNAL 

Telefon: 42851 

Bugün 
GLORY A Sinemasında 

Saat 18 1-2 slncma ve meşhur 
ve dahi viyo!onist 
CARL BERGER'in 

BÜYÜK KO. ' SERf 
Fiatlar: 200 • 150 • 100 ve 

75 kuruotur. 

ISTANBUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatroau 
Bugün auvare saat 

21,30 da 

RENKLi 
FENER 

Naldeden Ertuinıl 

Muhsin Bey 

Zabitan ır-1 
Piyea 3 p<rde 

------lmll!l----lll!lm•ı---. Göremeri hayrette bıra ı1 a ~ 

bir film 

GALİÇY A CEPHESİ 
Muhakkak sizde görünüz, 

MAJİK'te 

TEŞEKKÜR 
Oremi olmut ve muhakkak ölüm teh

likeai bulunan hamile refikamın karnını 
yarmak ıuretile çok büyük hazakat gös
tererek muvaffakiyetle ameliyat yapan 
ve hayatını kurboftnaia •ebep olan ÇU• 

cufu da berhayat olarak alan Fatih' de 
Dülgerzade açıklar sokağında mükim 
müvellit doktor Süleyman Nuri Bey e
fendiye alenen minnettarane teşekkürü 
bir vecibei zllnnıet addeylerim. 

Fatih'de Sofular caddesinde 11 nu
manıda mukim tabip Tevfik 

Kaza 
'iigortalarınızı Galetada Ônyon Hanmd~ Ki\in 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 
Türkiyede bilifa1ıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
Kumpauyasına bir kere uğramadan sigorta 

Telefon: Beyoğlu 4886. 
yaptırmayınız. 
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attın değil mi? Bak, Allah nasıl 
insanın ayağına dolattırır. ipe 
kadar yolun var arkada, .• 

Kim bilir, belki de ipe kadar. 
Çünkü kimse hakiki katilin, ci-

j lerek bir feyler M>yledi. Pavlo~ 
Melas derhal ayağa kalktı, bır 
saniye sonra locanın perdesi ka
panıvermitti. 

Gealer arkadatının kulağına; 
- Mükemmel! - diye mırıl-

dandı - . 
Bazı seyirciler bu hali pek tabıi 

addetmitlerdi. Fakat bir kum~ 
da içerler gibi olmuflardı. _Hanı 
az kalsın tabancalarını çekıp ~o
caya "yüryaaa" edivereceklerdı. 

Kolağası Cemal Bey de ~un
lar arasında idi. Garsonu çagıra-

rak; d. Y 
- Bana bak .. - de 1 - U· 

nan konsulatosu katibinin yanın. 
daki adam kimdir?· 

_ Kirye Apostolidiı .... 
_Neci bu adam? Ne ış yapı

yor?. 
- Efendim bu adam.. Nasıl 

derler .• Tüccar .• Amma çok bü. 
yük tüccar. Bunda var yüz bin, 
b · · yüz bin altın .. 

. _ Amma yaptın ha?. 
_ Evet Beyim .. Bu Vikis kum

panyasının adamı.. Kavala, Dı
rama, lskeçe hep bunun için çalı
fıyor. Ne ki tütün var, hep bu 
topluyor. 

- Yaaa .. 

Gene bu sırada diğer bir garson 
Almanın masasmdaki hesabı gör 

nayeti ;,!edikten sonra paraları 
dökeceğini ve nalı da içinde Sar
sak Hasanın uyuduğu hendeğe 
fırlatacağını kabul etmiyordu. 

Yürü ya kulum, yürü! 

1 ınekle me,guldü. Gesler'in (1) 
beklemeğe vakti kalmamıt ola
caktı ki, para çantasından çıkar
dığı bir betibiryerdeyi masanın 
üstüne fırlatarak Yuvan'ın kolu
na geçti ve onu adeta sürükler 
gibi geçerek salondan çıktı. Ves
tiyerden sapkasmı alır almaz he
men soka'ğa fırladı. 

Bir kaç dakika sonra on üç on 
dört yaşında bir Musevi çocuğu 
Cafe chantant'ın birinci locaları· 
na hizmet eden garsonlardan 
birine beyaz bir zarf uzatıyordu: 

- Bunu M. "Pavlos Melas" a 
veriniz... Kendisi tanonun sol ta
rafında ikinci locada oturuyor. 

Garsonlar zengin müfterilere 
daima büyük merasim yaparlar. 
Bu defa da öyle oldu. Mektup, 
$ahibinin huzuruna gümüt bir 
tepsi içinde çıktı, Yunan konso
losunun katibi mektubu bu gü
mü9 tepsiden aldı. Ve okur o
kumaz hemen ayağo. kalktı. "De
mosten" in ağzından çıkan rum· 
cadan daha güzel bir fİve ile; 

- Beni affediniz efendim •. 
- dedi - Ufak bir itim var .. 
Şimdi gelirim. 

Ne de giizel bir gençti!. 
(Devamı var) 



Huriye Hanım 
Ana•• ve babası Kırk

larellnde imiıler 
Bakırköy posta müvezzilerin· 

den Osman ef. imzasile dün •u 
mektubu aldık: 

"Muhterem gazetenizin bugün
kü nüshanızda Huriye Hanımın 
geldiğine dair yazılarınızdaHamza 
Bey nezdinde bulunduğunu oku
dum. Bu kızın hahaaı Kırklarelin
de, Deveçanağında ikamet etmek
tedir. Huri yenin verdiği ifadede 
kendisinin ve babasının Kırklare
linden mühacir geldiklerini, haha-
11nın da tarif ettikleri gibi kayıp 
Huriye Hanım olduğu tamamile 
tahakkuk ve tezahür etmittir. Ba
basına ve annesine haber yolla
dım. Buraya gelmek üzere bir kaç 
gün intizar etmek lazımdır.,. 

Spor 

933 senes! tenis 
Müsabakaları 

1ST ANBUL, 21 A. A. - Atle
tizm federasyonu tenis komitesi ı 
bu sene İçin beynelmilel temaslar 
hazırlamıştır. Müsabakalar 9u ta
rihlerde yapılacaktır: 

Milliyet kupcuı: Mayum ikinci 
cumaıı, Yugoslavya milli oyuncu
lannm ittirakile, 

Cuma günü final. 
Pazar ıünü; Yugoallvya- Tür

kiye 2 tek, bir çift. 
Federcuyon kupa61ı Haziranm 

ikinci cuması, Romanya millt o
yuncularının ittirakile. 

Cuma günü final. 
Pazar günüı Romanya - Türki

ye 2 tek bir çift. 
F ecleraayon kilçükler kupcuı: 

(17 yatma kadar l · Temmuz birin
ci cuması. 

Tek ve çift erkek. 
Fenerbahçe kupası: Temmu

zun ikinci cuması. 
Yunan milli oyııncularmın işti

rakile. 
Cuma günü final. 
Pazar günü: Yunanistan - Tür

kiye 2 tek ve çift. 
T okatlıyan kupası: Ağuat.oaun 

ikinci cuınaaı. 
Açık Balkan tenis oamoivona-

ıı (15 gün) 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

T 
.. S~n: Pazar güntı Bulgaristan • 
ürkıye. 

Türkiye küçükler birinciliği ı 
(17 Yatına kadar) 

Eylul birinci cuması. 
Tek ve çift erkek. 

. Türkiye birinciliği: Eyltll ikln
cı cuması. 

Yalnız Türk oyuncularına mah 
ıuı. lstanbulda. 

Maçlarda t şkınlıkla
rın önüne geçilecek 

IST ANBUL, 21 A. A. - latan 
bul ınıntakası futbol heyeti reisi 
Zeki Bey futbol sahalarında lü. 
zumsuz t:wıkınlıkları men' için a
lınacak tedbirler hakkında şu be
Yanatta bulunmuttur: 

"Son futbol maçlarında spor 
nezahetile kabili telif olmıyan bir 
takım tatkınlıklara sık sık tesadüf 
edilmektedir. B" hareketin her 
Yapı1an maçla daha ziyade arttığı 
görüldiiğünden buna mani olmak 
için bazı tedbirlerin alınması te· 
karrür etmittir. 

"Alınacak tedbirlerle hakemi 
Ve oyuncuları rencide edecek ma
hiyette sözler sarfedilmesi mene
dilecektir. Bu hususta esaslı bir 
Proje hazırlanacaktır. 

"Dütünülen esasa göre, hakeme 
Y.ahut oyunculardan rer hangi bi
tıne haysiyeti ihlal edici mahiyet
te sözler sarfedenler derhal polis 
v~s~tasile sahadan çıkarılacakları 
g1ıbı haklarında bir zabıt tanzim 
" unarak hk . lecekl d. ma eme ye sevkedı-
mtıes• eer ır. Bunlar her hangi bir 

" ae ve h••k'J • . 
ler bu çirk' h-r 1 ata mensup ıse

ın an-keti · ·· 
!erine bildirilecektir en muessese-

"Bu kabil hareketlerd b 
lar tetkilata dahil klüpı" ul~nan 
. l . I I h er rnunte-

sıp en o ur arsa aklarında b 
kot cezasının tatpik edilmesi d~Y.: 

"I kt d' u•u nu me e ır.,, 

Adapazarıada cinayet 
ADAPAZARI (Milliyet) - Ka

~a ağaç dibi mahallesindeki kıra
b!hanelerin birinde henüz meçhu 1 
dır sebepten dolayı iki kiti arasın-
~ kavga çıkını~; bunlardan biri 

~g.~rca yaralanmış, aralarına giren 
ucunc" b' h 
k;k u ır ,a ıs ta ö1müştür. Tab-

ı at 

Maarifte 

Ege • 
gecesı ---lzmirli talebeler bir 

eğlence tertip ettiler 
Darülfünun Fakültelerile diğer 

yüksek mekteplerde okuyan lzmir 
li ve lzmire civar vilayetler genç
leri martın ikinci pertembe gece· 
si Park • Otelde bir Ege gecesi ter
tip etmitlerdir. O gece ayni zaman 
da bir de balo verilecektir. Ege 
gecesine 4ehrimizde bulunan bü
tün lzmirliler, lzmir Meb'usları it 
tirak edecektir. Sabık Adliye Ve
kili Esat Mahmut B. de Ege gece 
sinde bulunmak üzere bir kaç gii 
ne kadar tehrimize gelecektir. 

Tertip heyeti bu hususa ait 
fevkalade hazırlıklar yapmakta
dır. 

O gece Ege türküleri söylene
cek, Zeybek oyunu oynanacaktır. 

Derleme flılerl 
Söz Derleme Birliği mütekasif 

bir tekilde Maarif idaresine gel
meğe başlaını9tır. Faaliyet komis 
yonları bunları tetkik etmektedir. 

lstanbul Söz Derleme heyeti 
bütün azanın iştirakile önümüzde 
ki hafta büyük bir içtima yapa
caktır. 

Bu içtımaa Vali ve Belediye 
Reisi Muhittin B. riyaset edecek
tir. 

Tıp faktiltesi salaame•l 
Tıp Talebe Cemiyeti bir Tıp 

Fakültesi salnamesi hazırlamak
tadır. 

Bu salname ilk defa tertip edil
mektedir. Salnameden fakültenin 
timdiye kadar geçirdiği tekamül 
devirleri, tıbbiyelilerin hürriyet 
mücadelesi, eski müderris ve me
zunlara ait bir çok resimler ve ma 
ltlmat bulunacaktır. 

Tıp talebe•inln çayı 
Tıp Talebe Cemiyeti martın i

kinci pertembe günü saat 15 le 
Perapalas saolnlarında bir çay zi
yafeti verecektir. Bu çayda eski 
tıp mensupları yeni tıpçılarla ta
nı,tırılacaktır. 

Talebe kongresi 
İstanbul lisesi mezunları cemi

yeti senelik kongresini cuma günü 
saat 15 te mektebin konferans sa
lonunda aktedecektir. 

Poliste 

Kahvede sarhot 
Sabıkalılardan Arap Abdiilka

dir kafayı tütsüledikten sonra Ga
lata' da Serçe sokağında Talat'ın 
kahvesine gitmit ve müfterilere 
küfretmiye batlaınıttır. Kahvede 
oturan gemici İsmail Abdülkadir'. 
e susmasını söylemi9, buna kızan 
Abdülkadir bıçağını çekince ls
mail'i kahveden dı,arıya çıkarmı• 
ve gemiciyi burnundan ve göğsun
den ağır surette yaralamıştır. İs
mail de Abdülkadir'i sandalya ile 
ba?ından hafifçe cerhetmistir. 

Abdülkadir yakalanmı; ve 11-
mail hastahaneye yalırılm;stır. 

Kamyon çarptı 
Şişli' de Hüsnübey apartımanın 

d.a Fatma Azize H. istiklal cadde
sınde postahanenin 77 N. lı kam
yonunun sadınesine uğram19 ve sol 
kolundan yaralanmı,tır. 

Eroin 
Hamit ve simitçi Yusuf .. I 

b
. k uzer e-

rinde ırer pa et eroinle birlikte 
yakalanmı!lardır. 

Tutu an kurunılar 
Beyoğlunda Bursa sokağında 

Nikola Samanyadi H .. ın oturduğu 
evin soba borusundakı kurumlar 
tutu9mu•sa da derhal söndürülnıüt 
tür. 

Apartımanda kavga 
Kalyoncu' da Cevatpasa aparlı· 

manında oturan Froso, mezkfir a
partıman kapıcısı Yani ve zevcesi 
Kiryakiça tarafından başına de
mirle vurulmak suretile yaralandı
ğını iddia etmiıı ve tahkikata bat· 
lanmıttır. 

Elini k ptırdı 
Be,ikta,'ta iskele caddesindeki 

katık ve çatal fabrikasında amele 
Mehme~ ~li, makineye elini kaptır 
mıt ve ıkı parmağı yaralanını9tır. 

Koyunların .zararı 
Rumelihisarında Arif ağa, bah

çesine komtularından simitçi Ah
met ve Hıı:yriye H. ın koyunları gi-
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Tapuda içtima 
Beı m6fettiş kada•tro 
itlerini teftiı ediyor 
Şehrimizde bulunan Tapu ve 

Kadastro umum müdürü Cemal B. 
in riyasetinde 
dün sabah bir 
içtima yapılmı§
tır. İatanbul'a 
davet edilen Bm 
sa Kadastro rei
si Ziya Ferit B 
in de iştirak etti 
ğİ bu içtimad, 
Bursa' da yeni 
Tapu sicil kayıt
larının . tanzimi ,.,.,.,. .•. ,.,. 
ve tehrimizdc "'-'"=;...ıı,..,.ı&...!Al 

tatbik edilecek .... emal lle;ı. 
Tapu sicil muhafızlığı te9kilatı gö 
rü~ülmüttür. 

Öğleden sonra da ikinci bir iç
tima yapılarak 9ehrimizde nihayet 
bulan kadastro muamelatı ve ka
yıtların yeni Tapu kütüklerine su -
reti nakli ve bazı yangın yerlerin
deki arsalarla han ve apartıman 
katlarının ciheti tasarrufunun ne 
suretle kaydı lazım geleceği müza
kere ve halledilmittir. 

Cemal B. Kadastro Meslek mek 
tebini ziyaret etmit ve bazı talebe
ye sualler sormuttur. Verilen ce
vaplar, mektebin bu sene birleşti
rilen fen ve hukuk k11ımlarının 
tevhidinin iyi netice vermekte ol
duğunu göstermektedir. 

ŞUBAT 1933 

Memlekette 1 

Böyle kardet olur mu? 1 

Dörtyoldan bildiriliyor: - Bu
rada arazi paylatanıamak yüzün
den iki kardet arasında müessif 
hadise olmUflur. Hasan 've Emin 
İsmindeki bu iki kardeş kendileri
ne miras kalan araziyi paylatama 
mışlar, biribirlerile kavga etmit
lerdir. Bu kavga komşuların tevu 
nutu ile yalıttırılmış, fakat aradan 
birkaç gün geçince Emin, Hasa
nın yolunu beklemiş, onu bir dere 
kenarına sıkıştırmıf, tqla ve ııopa 
ile birkaç yerinden yaralamış, ka
fa tasını da patlatmıştır. Hasan Ü· 
mitsiz bir halde hastaneye kaldı
rılmı,, Emin de köylü tarafından 
yakalanarak hükumete teslim edil 
mittir. 

Karı•ını yaraladı 
Edirneden bildiriliyor: - Bu

rada bir cinayet olmuf, Cevriye is
minde bir kadın, kocası tarafın
dan yedi yerinden ağır surette ya
ralanmıştır. Cevriye hastaneye 
nakledilmi•, kocası yakalanmış
tır .. 

K.öylerde millet b hçesi 
Mengenden bildiriliyor::- Na. 

hiye müdürü Vefik Bey, köy muh
tar larını nahiye merkezine davet 
edeı·ek her köyde birer millet hah 
çesi tesisini tavsiye etmiştir. Bu 
tavsiyeden haberdar olan köylü
ler derhal bahçe ittihaz edecekle
ri araziyi ayırm19lar, ağaç dikme 
mevsimine intizaren tarhları tan
zim etmiye batlam19lardır. Şimdi 
Mengenin bütün köylerinde birer 

Ankaraya ucuz seyahat millet bahçesi vardır. 
Meccani tiyatro 

Türkiye Turing Klöbü, memle
ketin her tarafından Ankara'ya 
seyahat tertibi için icap edenlerle 
temaslarda bulunmuf ve mutabık 
kalm19tır. 

tik ııeyahatın ilkbaharda yapıl
ması arzu edilmektedir. Ancak hu 
itin kuvveden fiile çıkabilmesi i
çin bu seyahatlere ittirak edecek 
olanlara 9imendifer ücretlerinde 
tenzilat icrası için yapılan teteb
büse Ankara' dan müspet cevap 
beklenmektedir. 

Davetler 

304 ten 324 doğum
lulara kadar 

Beşilrt~ askerlik fubeainden: 
304 (dahil) doğumludan 324 da
hil) doğumlulara kadar ihtiyatla
rın yoklamaları icra kılınacağın· 
dan bu doğumlu efradın martın 
on yedisine kadar vesikaları ile 
beraber tubeye müracaatları ilan 
olunur. 

Sanat men•uplarına 
Güzel aanatlar birliği resim ıubesin

den: Güzel sanatlar birliği resim, hey
kellırllf, sanayii te:ıyiniye azalarının 26 
Şubat 933 pazar günü saat 14 te alay 
köşküne teırifleri. 

iddia elmiş, tahkikata başlanmıt
tır. 

15 yaıında katil 
KızıltoP,rak'ta Karakat lbrahi

m'i yaralıyıp kaçan 15 yqında Ar 
navut Rifat dün yakalanmıt ve 
Üsküdar Müddei umumiliğine tes
lim edilmittir. Mecruh İbrahim 
hastahanede vefat etmiştir. 

ır 0dın yankesici 
ıJun bir kadın yankesici tam it 

üzerinde yakalanmış ve sorguya 
çekilmek üzere Adliyeye verilmit
tir. Evvelki gün Saliha isminde bir 
kadın hastalıktan bitmiş, beti ben
zi sararmıt bir halde Haseki has
tanesine müracaat etmit, muayene 
edilmesini istemi9tir. Bu sırada 
birkaç kadın daha muayene için 
hastaneye gelmi9lerdir. Saliha Ha
nnn bir aralık inliye inliye ayağa 
kalkmı•, öteki kadınların yanına 
sokularak doktorun ne zaman ge· 
leceğini sormuştur. Muayeneye ge 
len kadınların arasında bulunan 
Ayşe isminde bir kadın Salihanın 
kolundan tutmuş, onu teselli etmi
ye ba9lamıştır. Saliha H. Ayşe H. 
la ahbaplığı hayli ilerletmis ve a
~amakıllı yanına sokulmuştur. Sa 
lıha H. bu sırada yerinden kalka
rak dışarı çıkmak istemiş ve bitik 
bir vaziyette odadan çıkmı,tır. Fa 
kat beti benzi sararmıf olan bu 
kadın odadan çıkar çıkınaz taban
ları kaldırarak kaçmıya başlamıt
tır. Filhakika mükemmel bir hasta 
rolü oynıyan Saliha kadın ayni za 
manda eski bir yankesicidir. Oda 
da bulunduğu sırada hiç kimseye 
sezdirmeden Ayv Hanımın çanta 
sını acmı , kinde bulun n on lira· 

Menemenden bildiriliyor: 
Kazaınızda bulunan bir tiyatro 
heyeti halkı tiyatroya tetvik mak
aadile iki aktamdanberi meccani 
temsiller vermektedir. 

Edirnede meydan eaati 
Eskitehirden bildiriliyor: - A

dapazarı Türk Ticaret Bankası ta 
rafından köprü batındaki mey
danlığa kumbara teklinde bir sa
at dikilmittir. Saatin üzerinde ta· 
sarrufa ait vecizeler vardır. Bu 
saat, yalnız halka taııarruf propa
"anda11 yapmıt olmıyacak, ayni 
zaqıanda doğru saat ayarı olarak 
kullanılmak suretile de halka bü
yü}< bir fayda temin edecektir. Sa
at çok zarif bir kaide üzerine ko
nulmu,tur. 

Edirnede ıefkat yurdu 
Edirneden bildiriliyor: - Vali

miz Özdemir Beyin tetviki ve 
~alk.evinin yardimile Halkevi iç
tımaı muavenet tubesi tarafından 
tehrimizde bir Şefkat Yurdu açıl
mıf~ır. Yurdun vazifesi ,ehrimiz
dekı fakir iııçilere ve kimsesiz co-
cuklara yardnndır. · 

22 günde yazıp oku
mayı öğrendi 

Konyadan bildiriliyor: - Kon
yanın Şemit mahalleııinde 75 ya
şında bir ihtiyar oturmaktadır. İs
mi ~ehmet ağadır. Mehmet ağa 
yem harflerin çıktığı zamanlar 
hasta idi. Kendisi ancak timdi iyi
lefmi9tir. Mehm~t ağa iyilefir iyi
letmez çalışmağa başlam19tır. 

75 Yaşındaki ihtiyar 22 gün zar 
fında yeni harflerle yazıp okuma
ğı mükemmel ııurette öğrenmittir. 

Menenjit aşısı yapıldı 
Adanadan bildiriliyor: - U

mumi Meclis içtimalarına başla
. mıf, encümenler intihabı yapıl
mıf, Nafia, Maarif bütçeleri tet
kik ve tasdik olunmuştur. 

Burada menenjitle mücadeleye 
devam edilmektedir. Memur, ame 
le, talebe ve halka üçüncü menen 
jit &fısı tatbik edilmittir. 

Bolu vilayet meclisi 
Boludan bildiriliyor: - Vila

yet Umumi Meclisi içtimalarına 
ba9lamı,tır. ilk içtimada encü
menler intihabı yapılmıştır. 

Tren altında ezildi 
Malatyadan bildiriliyor: - Fı

rat iatasyonu ile Malatya arasında 
ta,çı Muatafa isminde bir adam 
tren altında ezilmiştir. Tahminle
re nazaran Mustafa sar'a illetine 
~üpteladir. Adamcağız tehir bari 
cınde ve tren yolu üzerinde dola
şırken sar'ası tutmuf, hat üzerine 
düşmüş ve o esnada geçen tren ta
rafından ezilmiştir. 

TEŞEKKÜR 
Refikamın haıtalıiı esnasında Ha

ıeki Nisa hastahanesi idaresile haf he
kim Nuri B. ve rüfekası tarafından gÖs· 
terilen ihtimam ve alakaya karşı alenen 
teşekkür ederim. 

Avrupa fabrika lan vekili Galatada 
Me1ek Han 21-27 No. la tı'cc rd.ın 
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( Dünyada Neler Oluyor? 

Hindenburg 
Dünyanın en büyük 

kabilisevk balonu 
Almanyada L. Z. 129 markalı 

kabili sevk balonunun in,aatı bit
mek üzeredir. Oç aenedenberi 
dünyayı dolaşan ve birçok mü
him hizmetler gören Graf Zeppe
line birkaç ay sonra kendisiden üs 
tün bir arkada, bulunacaktır. Ye
ni balon, Konstans gölü kıyıların· 
da Friedrihshafende Zeppelin fab 
rikası tarafından yapılmaktadır. 

L.Z. 129 un ismi "Hindenburg" 
olacaktır. Hacmi istiabisi 190,000 
metre mikabıdır. Bu balon, ebat 
ve hacım itibarile Amerikahlann 
Almanlarla birlikte yaptıltları Ak 
ron ve Makon isimlerindeki iki ka 
bilı sevk balondan daha ziyade e
hemmiyetı haizd ir. Vakıa Makon 
bundan daha büyük ise de Alman 
balonunun manevra kabiliyeti faz 
la olacaktır. iskelet itibarile yeni 
balon Graf Zeppeliu'in aynidir. 1-
çi 16 bölmeye ayrılmıştır. Yanmaz 
ve binaenaleyh yangın tehlikesini 
bertaraf eden Helyom gazile dol
durulacaktır. Fakat ayni zaman· 
da H elyom torbalarının içine mü
vellidülma doldurulmuf ufak tor
balar yerleştirilecektir. Bu gaz 
Helyomdan daha hafif olduğun
dan bu suretle sıkletten kazanıl
maktadır. 

Hindenburg, ağır yağ kullana
cağından sarfiyatı da benzine nis
betle daha az olacaktır. Benzin ye 
rine ağır yağ kullanılması ve Hel
yom gazile doldurulması yangın 
tehlikesinin de önüne geçecektir. 
Ağır yağla işleyen motörleri 1000 
beygir kuvvetindedir. Balon hun
larla saatte 130 kilometre sür'atle 
uçacaktır. Demek ki saatte 100 ki
lometre ile giderse sahai faaliyeti 
13,m;.> kilometre olacaktır. (/atan 
bul ıle Nevyork arasındaki mesa
fenin bir buçuk mislinden hayli 
fazladır.) 

Balonun uzunluğu 240 metre • 
ortasında genifliği 41 metredir. 
Graf Zeppelin'in uzunluğu 235 ve 
ortasındaki genifliği 30 metredir. 
Uzunluğunun genifliğe nisbeti bu 
yeni balonda büyük olduğundan 
metaneti Graf Zeppeline nisbetle 
fazladır. 

"Hindenburg" balonunda bir 
çok fenni yenilikler vardır. Bun
lardan baska balonun tertibatına 
çok dikkat edilmiştir. Elli yolcu 
dünyanın en uzun seyahatlerini 
şimdiye kadar hiç bir kahili sevk 
balonda görülmemiş bir derecede 
bütün kabineleri ortaaındadır. Ge 
nis ve çifte merdivenlerle ittirak 
eden iki kat üzerine tertip edilmi' 
tir. Bu katlara vapur katlarına kı
yasen güverte dersek Ü&t güverte
de yemek salonu, bir Hol, birer o
kuma ve muhabere salonları var
dır. Ayrıca her salonun önünde 
gömme elektrik lambalarile aydın 

ıüthiş infilak 
Bir fabı·ika daha uç

tu, 80 ölü var 
ŞANGHA Y 21 A.A. - Kauçu

ğu sıcaktan ve soğuktan müteessir 
olmayacak bir hale koymaya mah
sus iki büyük depoda bir infilak 
vukua gelmittir. infilakın vukun 
gel~iği kauçuk imalathanesi Şang
hay ın fark mahallesindedir. 

İnfilak, bir gazolin deposundan 
vukua gelmi•tir. Y akininda bulu
nan iki katlı fabrika tamamile ha
rap olmu9, enkazdan ve yanmıf ce 
setlerden müteşekkil bir yıgın ha· 
line gelmi9tir. 

Hakikati halde iki infilak vu· 
kua gelmit, birincisi bir yangı.ı çı 
karmıf, ikincisi de fabrikanın ka
zan dairesini berhava etmittir. Ka 

1 zan dairesinin üstünde çah,maktn 
olan 160 kadın, hakiki bir ceheı 
nem ocağının içine yuvarlar.mış
lardır. 

Şimdiye kadar 80 ceset çıkan!. 
ınıfhr. 70 yaralı hastahaneye l·al· 
dırılmıştır. Tahminen 100 kisi gıı
iptir. 

l•panya 'da kar 
MADRlT, 21 A.A . ._ Madrit . 

Sautauder yolunda münakalat kar 
yüzünden kesilmiştir. 

Şimal demiryollarının seferleri 
Madrit'ten 80 kilometre uzakta in 
kitaa uğraınıttır. Bu havalide ka 
rın kalmlığı 1 metre 20 santimetre 
yİ bulmu9tur. 

Cenup ekspresi yolcuları ile Ga
llce ve Sautauder'den gelen yolcu
lar hususi bir trenle Madrit'e geli
rilmi9lerdir. Ziraat nazırı da bun
ların arasındadır. 

40000 Cüzzamlı 
BOMBA Y, 21 A. A. - Efkarı 

umumiye, bazı umumi mahallerin 
cüzzamlılara ait kamp ve melca 
haline getirilmesi dolayısile son 
derece heyecan içindedir. 

HükUmet, bu meseleyi halletme 
ğe uğura,maktadır. 

Hindistanın bazı mahallerinde 
bat gösteren kıtlık dolayısile hic
ret etmi• olan 40,000 cüzzamlı'nın 
mevcudiyeti umumi sıhhati ihlal 
edecek mahiyette görülüyor .. 

Bir deniz kazası 
OVIEDO, 21 A.A. - Pena Ca

ıiallo isminde 250 tonluk vapur 
ispanya sahillerinde kazaya uğra
yarak batmıttır. 10 ki,i kayıptır. 
Bir kişi kurtulmu,tur. 

Rokfeller miiesseaesi
nin bir teberrüü 

KRAKOW, 21 A.A. - Rokfel
ler müesseseıi Y ogellome kütüpha 
nesindeki kurunu vustaya ait ha
rap olmut bazı el yazılarının mu
hafazası için mezkur kütüphaneye 
l 000 dolar teberrü etmi~tir. 

lablan piyasa koridorları vardır. ltRllllllımJ'lllllllUllUIU.lllllUlllTIJIUrrırlllllRlllOlftll-llU-.ınuw. 

Bir ve iki yataklı kamaralarında 
sıcak ve soğuk akar su tertibatı 
vardır. 

Alt güvertede teneffüs salonla
rı, kilercinin bürosu, banyo salon
ları, elektrikli mutfak ve tayfa ya 
takhaneleri vardır. 

Yeni bir Landrü 
Paraya tamaan İn•an 

boğazla yordu 
DORTMUNT, 21 A. A. - He

men, hemen "Duadolrf canavarı" 
diye fevkalade şöhret kazanınıt o
lon Kuerten'in cinayetleri derece
sinde vahşiyane bir takım cinayet
lerin faili bulunan yeni bir "Cana
var" Dortmunt'da tevkif edilmi.
tir. 

Bu adam Auguste Scheer is
minde bir ameledir. Parasını çal
mak için bir taksi şoförünü öldür
müş ve geçen te9rinisani ayında 
cazip bir takım vaitlerde buluna· 
rak evine celbetmeğe muvaffak 
olduğu bir daktilo kızı boğazlamıt 
olduğunu itiraf etmittir. 

Canavar kızcağızın biriktirmit 
olduğu paraları gasbettikten ve ır
zına tecavüzde bulunduktan sonra 
parça parça ederek naatını göm
mü,tür. 

Scheer, aon derece çirkin olmak 
la beraber kadınlar üzerinde izahı 
nakabil bir tesir ve intiha bırakı
yordu. 

Bu kadınlardan birçokları polis 1 
komiserine bu yeni "behimi insan" 
nın iğfalatına kapılmı• oldukları
nı söylemişlerdir. 

Yapılacak istintak ve tahkikat 
neticesinde daha pek meraklı bir 
takım hadiselerin ortaya çıkacağı 
... ı- ....... ; .... ıDrı•ı-c:ııt.•.a...1:. 

Yeni neşriyat 

Edebiyat cemiyetinin organı olan v< 
Ankarada neşrec!ilen Çığır mecmuasının 
ikinci nüıhaıı çıkmıştır 

Nazari ve ameli Türk 
musikisi 

Türk musikiıinde kullanılan makam
lar, uıuller ve tekilleri ihtiva eden ve i
çeriıinde iki yüzden fazla kıymetli eaer 
bulunan (Nazari ve ameli Türk muıiki
ıi) iımindeki eaerin ilk forması neşr<>
dilmittir. 

Havacılık ve S or 
En aon (89) uncu &ayısı Milli Tayya. 

reciliğimi:ı ve en eski Hava Kahraman 
larmuzın hatıralanna ait güzel yazı Re. 
sim ve veıikalarla çıktı. htanbul, lzmir 
ve Ankara Sporuna ait yazılar her Spor
cuyu alikadu edecek mahiyettedir. 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda it ıJe İffİ isti
yenlere tavassut ediyor. lı "" İff' 
iatiyenler bir mektupla lı buro· 
muza müracaat etmelidirler. 

İt isteyen er 
Çorum Ziraat mektebinin 1928 seoal 

mezunlarmdanım her nerede olursa ol
sun her itte çalıımm. Adresim: Kara
köy Yeni Caıni kard"fİm sok 3 No. Tev
filı. 

930 ıeneai Y ükıek ticaret mektebin
den mezunum askerliiimi bitirdim Tica 
rethanelerde ve fabrikalarda muhasip· 
lik ederim fransızça ve pratik olarak 
rumca ve musevi lisanlarına aıınayım 
daktilo ile yazarım ta,raya da giderim. 
Adreıim: Kadırga doğramacı çıkmazt 
11ıı1 ... ı t.._.a 
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Kızı nasıl kaçırdı? 
(Başı 1 inci sahıfede) 

illerdi. 
M. Papaa'ta ııeçenlerde tehrimizde 

_.ai!ler vermit olan Yunan artistle
tndendir. Verilen habere cöre Papa• 
ım valdeıi ıairdir kendisi de Fransa'· 
ifa Monp llier de tahsil cörmüıtür. 

25 yqlarmda bulunan M. Papaun 
radınlar Üzerinde büyük bir c:az.ibeai 
varmı§-.. 

1 Bu ııenç Pariıte bulundap aman 
~ir Fransız kızı ile tanlfllllf ve onun• 
la evlenmiıtir. Fakat bu aevııi ..,.. 
cak bir kaç sene aiırmuı, ve Papu 
&arısını Pariste bırakarak Atina'ya 
lönmüıtür. M. Papaa'm bu kadından 
ki çocuğu da vardır. 

Aralarında talik olmama1da b ... 
•aber, M. Papaa lrarumdan ayn yaşa
naktadır. 

M. Papu bundan aonra tiyatro ar• 
:>ati olmuf ve bu ıuretle iki dala J.. 
anbul'a gelmiJtir. 

AşR her şeye gallpl 
M. Papaa'ın Mel Şor ile t• 0 •pn•u 

i>uncıan bır, bir buçuk ay evvel vaki 
ılmuıtur. 

ıvı. J'apao aahnede ııenç kızm ııa
an dikkatini celbetmİf, bızzat ken· 
liıine muracaat ederek, tanıtmak ia
edıfini aOyJemiıtır. 

t.saıen ıyı tan.,l ııömniı bir kız o
an Mel Şor, İlk muıakatta Papaı'm 
raksek aevıyede bır artut oldujunu 
uılamııtı. 

tiuncıan ıonra mülikatlar teker· 
"ÜI" ctmıı ve eenç: kıa: M. Papa.a'ı sev
nittir. 

Kulisler arasında .. 
Fran11z tiyatrosu memurlarmdan 

il. Dagobert cıun bı;ı:e bu mulakatıar• 
lan ba111eder1<en dedi ki: 

.,_ liu genc;lerın taDJtmalan takri
ıen bır, bır buçuk ayW. bır meaele
lır. Genç kız ili< aık tıyatroya geıır, 
atınede veya kuhsıer araııoda .a.a.mi· 

111 surette coruiur.1.enıi. GoriittükJeri 
nevzu, daha ızyade edebıyat ve şıır 
dl. Papas ın bu Kızla evıeneceğinı tah 
DUi eınuyorum. Unun Parıate bır ka
uı ve ılu çocugu vardır. 

. Papas buradan hareket.İDİ gİzle
mıtır. Hu kcndıııruo yapurla gidece
ııni biliyorduk. tlu sebeple o yalnız 

1 "· Şol'u <leğıl, bizi de atlatmııtır.'' 
M. l)or ııaberaur eftılıgor 
Mel Şor'un M. Papaa ile gônitmek 

e oldugu.nu haber aıan .1-"ra.ıu.ız tıyat 
oau. mensuplarından biri, meaeıeyi 
ti. Şor'_a ıhbar etmı1tir. M. Şor de bu 
ıaber uzeruıe telata dütmuıtür. Fa· 
.at bu •ırada M. Papaa'm menaup ol· 

1 ugu Kıveli • Kotop..ıi trupu da Yu· 
anıatana harekete karar vermİflir. 
lu beyetle beraber artütlerdan Mel 
IDJ?y.otia le beraber ıidiyorda. 

1ki ıenç araundaki münaaebetler 
ı ~en ııune ıleriledığinden, birlikte 
, Uma'ya cıtmeğe karar venDİflerdir. 

Alliuı '"''"" bir tuzak 
M. Şor, kıamın bir artiat ile müna. 

ebette bulunduiwıu ÖjrenİDca her 
• baha....., olursa olaua bu ıençlerin 
~l"fDlelbenae miıni oiaıata karar ver
!Uf ve u maluatJa lrencıiaine İhbar· 
~ ~ulunan kimseden muave-t İlle· 
'Ufltr. 

Bu 2at, M. Papaı'm Atina'ya ıritme 
1 m_uhtemel olduırun11 cfiitıiDüy.., ..,. fÖY 
ı bır tuzak kurarak M. Pa- diyor 
J: 

. - Aziaiın,. ~· bir .,,, .. we. 
un. Atmada filancaya vwir mi•inA7 
Tazajı hiaaeden ıenç: 
~ 11ay hay, maalmannuaiy.., do. 

Uflar. 
ı - Ne %aman 1ideceJuinia7 

- Pazarteei ıünü. 
- Hanci vapurla. 
- Saat 14 le rıhtnndan kalkacak 

lan Bulgar vapuru ile .• 
B':' ıahıs ~eaeleyi M. Şor'a haber 

OnDlf ve aynı saatte nhtımda bnlun
ıaga kararlaıtırmıtlardır. 

fakat M. Papa• .nü hila~ tay. 
ere ile Atina'ya ııiı-fe karar ,,..... 
ıİftİr. 

E"Velki ıün M. Papaa, en-elden 
~r olduğu üzere aahah ..ı..u. 
• Beyoğlımda Bursa aokağmda 21 

ı o. dairi evinden çılmut ve bir oto
) ıobile binerek Harbİ)'ep doina ıit
I .iftir. Ayni zamanda Mel Şor'da İn· 
r fuce deni almak belvnetiloe ffden 
1 ıknuıbr. iki ıenç Harbiyede lıirl ı ·ı-
1 ır Ye Yenlarmda daha iki kiti olduğu 

alcle Büyükdere yolunu tutmutlar
ır.. Saat 10,15 te kalkan tanare bu 

ı :i ıenci Atina'ya ırötiirmiiftür. 
llıi melılup 

\~ Mel Em.tine Şor, iki....._ bı
l'kmlfbr. B.mludan biri M. ~un 
f!aiı olan M. Geaar,,an'a diieri de 
'eğer ortaiı M. Vornik'e bitabee Ja• 
!DUflır. Genç lazuı bu melrtaplarmda 

JI 'ındi naaaile Atina'1a ıittiği bildiril· t. elde ve pederini t..ıu. tmai · 
· llil-kte idi. e nca 

~ 1 8ahte pasaport mu? 
'cA k . k . b ero e •P.l"W ıır eti nezdinde yap· 
1.ımız tabkilrata naaaran M. Papaa 

• >lak.atinde Mel Smiryotia Uminde 
saç bir ku bulunduiu halde tana· 
~ binıniftir. Bu Mel Smiryotia'ia 
tel Şur olduğunda ıüphe yolua'da, 

" IDÇ kızın bu namda bir paaaportu 
1 ı suretle elde ettiği anlaııl•m•mıı· 
t. Ba mesele zabıtayı da İfıral eden 
liphem bir noktadır. Yunan artiatle· 
~en Mel Smiryotio pe..,....be ırüaü 
tlJna'ya gilmİftir, öyle İle naaıl olu· 

ıt'r da bu pasaport Mel Şor'un eline 
ıçmiıtir? 

flJ: Verilen habere göre Yunan artİat· 
G'İ nin burada emprezaryoluğunu ya. "n M. Helmi bu gençlerin buradan 
:zlina'ya firarlarini teıhil ettiği muh· 
mel görülmektedir. 

panan vls ko11sulu ne diyor? 
Dün bu husuata Yunan Yİa 

ketle kabul ederek dedi ki: 
- Yunan artiatleri muş terek bir 

pasaportla gittiler. M. Helıni'nin mÜ· 
racaati ~erine 18 kitilik olan bu pa· 
saportu .vıze . ettik. Bu 18 kiti içinde 
Mel Smıryoh de dahildi. Bilahare M. 
Helmi bize müracaat ederek Mel 
Smiryotia'in bir kaç gün daha bura· 
da kalacağını aöyledi bu sebeple ken· 
diıine ayn bir pasaport verilmesini iı 
tedi. Biz de Mel Smiryotia'in iuninin 
müıterek paaaporttan ıilerek kendi· 
aine ayn bir paaaport verdik. Sonra 
it.ittik ki, Mel Smiryotiı'te ayni ırün· 
de, dij:er artiıtlerle beraber gitmiı. 

Mel Şor'wı ay:ıİ namda bir pasa· 
portla Atina'ya ııittiği aöyleniyor, bu 
naııl olmuı? Bwıu bi>: bilemeyiz. Ya). 
nız bildiğimiz bir nokta var ki Mel 
Şör, namına mensup olduğu ltalyan 
konsoloaaııeıince de pasaport ..,eril· 
memittir~• 

Bir ihtimal 
Tahmin edildiğine göre, Pel'JeDl· 

be günü buradan hareket eden Mel 
Smi!"Yotis, Atina'ya vardıktan aonra 
aynı pasaportu tayyare poatau ile bu· 
raya göndermiı ve burada Mel Şör 
tarafından ikinci defa olarak kulla· 
nıimııbr. 

Mel Şör ve Mel Smiryotia'in ne ıu· 
retle Atina'ya cittikleri ve bu işte bir 
paaaport aahtekirlığı olup olmadığı 
zabıtaca tahkik edilmektedir. M. Hel
mi de Atina'ya gittiği için, meseleyi 
kendisinden aormak kabil olamamıt· 
tır. 

Hadisenin mahiyeti 
Hadisenin mahiyeti biribirini se· 

ven iki geoçin birlikte evlen.meğe ka 
rar vermelerinden ibarettir. Mel 18 • 
19 ya9larında bulunduğundaa retit 
addedilmektedir. 

Diğer taraftan M. Şor'un bu vazi· 
yet kar9ısmda lnzımn M. Papa• ile 
e!lenmelerine muvafakat ettiği aöyle 
nıyora 

M. Şor: 
- Kızım gelsin, burada evlensin. 

ler, kendisine 100 bin lira drahoma 
veririm,· demiıtir. 

M. Şor, kızını görmek Üzere Ati
naya gidecektir. 

M. Şor'un Pangaltı'daki bir matem 
ır,;o :ızarası alan o >nrttma.DJ her gün 
dolup bo1&nmaktadır. 

. M. Şo~! hadiae ~akkında kimseye 
bır ıey ao~lemek ıstememiş ve hilhaa 
oa gazetecilerden pek çekinmiştir. 

Gayrimübadiller - ._... __ 
Seçilen heyet yarın 

Ankaraya gidiyor 

Gayrlmübadil heyetinden 
Hllanu B. DB Halli P,. 

Cayrimübadiller kongresince 
seçilen Hasan Vassaf ..,e esbak Va 
lilerden Hüsnü B. !erle Halil Pata 
dan mürekkep heyet, yarın Anka
ra'ya hareket edecektir. Dün Cay· 
r~mübadiller cemiyeti idare heye
ti, heyete verilmek üzere lazım ge 
len dökümanlan hazırlanmıttır. 

.. He1:"t• Ankarada eneli, gayri 
mubadıllere mümkünse bütün mii· 
tebaki iatihkaklan niabetinde yeni 
bonolar verilmesi için Maliye Ve
kaleti nezdinde t~bbüsatta bu
l~nacaktır. Bundan batka, Takdi
". Kıymet ~omisyonunca mütema 
dıyen gayrı mübadillik iddiaaile 
vuku bulan müracaatlann kabul 
ve tetkik edilmekte olnıaamdan 
tikiyet edilecek ve artık yeni mü
racaatlann kabul edilmemesi iste
necektir. Bundan sonra gayri mü
badi_llt;ri_n iatihk~armm liyikjle 
tespıt ıçın tetebbuate bulunulacak 
tır. 

Heyet, Muhtelit Mübadele Ko
misyonu emrinde bulunan 62,500 
lngiliz liraaınm da gayrimübadil. 
lere istihkaklanna mahsuben tev. 
zi edilmek üzere cemiyete devrini 
istiyecektir. 

Diğer taraftan Maliye Vekale
tinin,· eldeki bonolar 1&rfedilme
den yeni bono tevziini muvafık 
görmemekte olduğu Ankaradan 
haber verilmektedir. 

ltalyan kralı Kahlrede 
KAHiRE, 21. A.A. - lta1,aıı kral we 

kraliçesi dün Kahireye ııelmitler, iıtaa
yonda kral Fuat tarahndan kaJlılan
mıtlardır. Kral Fuat, kraliçe1e cayet 
güzel bir çiçek büketi venniıtlr. 

lıtaaiyondan saraya uzanaa yolun i
ki tarafmda toplaDUl onbinlerce halk 
misafirleri hararetli bir ıurette alkıtla
mıştır. Kral ve kraliçe, birçok kere sa
rayın balkonuna çakmağa mecbur olmuf 
!ardır. 
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Çi de harp 
aşladı 

(Başı 1 inci sahifede) 
nevreyi terkchnek üzre tertibat alması 
ve bu rapor reye konulup ta kabul edil 
diği takdirde Cemiyetten istifa ebn,,_ 
si için Tokio hükumetinden talimııt al
m~. M. Matsuoka, hemen Japonyaya 
dönecektir. 

Japonynnın bu istifaar, Milletler cemi 
yeti rnisakının dcrpış etmekte olduğu i
ki sene evvel ihbar ,eklinde olacaktır. 

TOKIO, 21. A . A. - Salahiyettar 
menbalardan bildirildiğine göre Japon· 
ya Milletler C"1tUyotindcn istifa eder et
mez Cenevredeki iktisat ve mesai kon· 
feranslannda bulunan Japon murahbas
larrrun da geri alınması muhtemeldir. 

Japonya, 'Milletler Cemiyeti azalığm· 
dan mart içinde istifa edecektir. istifa 
için, Matauokanm Tokioya dönmesi bek 
lcnectktir. 
Istanbul ataşt'mlliterllğinin 

bir tebliği 
tST AN BUL, 21. A. A. - Japon -

fareti ataşemiliterliğinden tebliğ edil·. 
mqtir: 

Japon kuvvetlerine mena•Jp bir mü~ 
ze asker, bugün Moukden eyaletindeki 
ltchu fehrinden hareket ederek Mouk· 
den • Jehol hududuna 40 kilometre tn"" 
salede bulunan Pci.,ciııo ıehrine doğı-u 
yöriimeğP başlamı,ıır. 

Bu hareket, Tchang S:ı Liang ku-r• 
vetlerinin Jehol'u istila etmek tehlikesi· 
nin önüne geçmek için yapılacak askeri 
barckii.ıla al.akaaı yoktur. 

Japon milleti hükumetle 
beraber 

TOKIO, 21 .A. A. - Ayan meclisi, 
bülciım<.Iİn vereceği izahatı dinlemek ü
zere bugün hususi bir celse aktedecek· 
tir. Hükiımet ayan meclisine, Milletler 
c-iyeti Büyük Mecliıi 19 lar komite
sinin raporunu k.ıbul ettiği takdirde Ja
ponyanın Millctl:ır Cemiyetinden çekil· 
mesine dair olan karannı bildirecektir. 

Bi.ıtıin Milletin, bülrômotin fikrine ta· 
rartar olduğu zannediliyor. 

Joponyanın l\fületler Cemiyetinden çe 
kilmesin~, bu harek~tin bir harbi intaç 
ed•bileceği korku•iyle, muanz bulunan 
sol cenah müntehası fıri<alan müstesna 
olmak üzere bütün aiyaıi fırkalar bükiı· 
metin kararını tasvip etmiş olduklannı 
bildinnişlerdir. 

Mıuunafih amel~ ıınıh bile Milletler 
Ce-niyeti vcuvaaının reddedilmesi bu .. 
ousunda diğerleri ile hemfikirdirler. 

Matbuat, ıim<liki buhran karfıamcla 
görülen vahdetin Aıyaya ait bir Mon
roe kaid"5inin vücude ııetirilmesine doi 
ra abl'Ult ilk adun oldaitu fikrindedir. 

Böyle bir kaidenin muvaffak olabilıa'! 
ıi buıusunun Japon,,., Çin ve Mançurı 
arasında bir t.,.riki -1 dcade ııeti• 
rilmeoine batlı olduta ..-miyetle ka
bul edilmektedir. 

Mohafazakirlar, Beyu lrldarm AıJB 
milletl.mnin ıarbe karJı birletmelerine 
Ye halaslarını temin etmelerine mani ol· 
mak maksadile bu milletleri birbirile bo 
fuımai• aevketmelrte oldaklarmı iddia 
.,.ıernektedirler. 

Jaoonga'da nllma11t11lf'r 
TOKIO, 21. A. A. - 30.000 e yakın 

sabık muharip Yasukunlde "Kahreman 
Askerler •• mabedinin avluıanda bir top 
lanı. yapmıf1ardır. Toplanb heyecanlı 
olmu,tur. 

Sabık muharipler, Milletler Cemiyeti. 
niu yaptıfı tavsiyelerin kabul eclileml. 
yeceiini beyan etmitler ve biikGmete 
yardonda balunınalt lrararlattırmıılar
dır. 

Sabık muharipler cemiyetinin reial, 
IÖ)lecliği heyecanlı bir nutukta bugün. 
ki hal ve vaziyetin çok vahim olduiuını 
sabtk muhariplerin memleketleri için 
her türlu fedakarhfı if1ıya amade hoalaa 
duklanna hildirmiıtir. 

Halk tarafından tertip edilen oİyql 
bir içtimada da buna benzer bir kanır 
aumi kabul olunmuıtur. Bu son toplan 
tıda 8.000 lrifİ lıuır lıalunmuttar. 

Milletler cemlyeH feokalide 
olarak toplandı 

CENEVRE, 21. A. A. - Çbı - Ja. 
pon ihtilafı hakkında nihai derecerle ka
rU" verecek olan milletler cemiyeti fev. 
kalicle mecliai bugüa -t 15,30 da top. 
!anacaktır. 

Celsenift sakin ve ima olacağı tahnıln 
olunnyor. Reis M. Gymanı, 19 ı... ~ 
mitesı veaayaamm ön6miizclelıi eanıa 
günü akdi mutasavver olan huousf cel
ıede tetkik edileceğini 1ıilclirecektir.Bu. 
gün ne kati mahiyette mütalealar aerde
dilecek ne de reye müracaat edilecektir. 

Eğer , tahmin edildiği veçhil.., fw. 
kalide mediı 19 lar luımltesinin..., -
yuıru kabul edecek oluna JaponY&Dıa 
milletler cemiyetini tertıetmelı tolıclidl. 
ni ika edf'Cefl 9üpheal:adir. 

Bu -•e münaıebetile Cenevre -
hafili, milletler cemiyeti miaalonnı -
miyet~en keneli ihtiyut1e çekilecek aza. 
mn keyfiyetten iki - eVYel malüınııt 
vermesi lüzumuna derpİ' eden maddesi. 
nin böyl~ bir karar vermit olan devio
tfn beynelmilel taahhütlerinin cümleainl 
ifa etmeden evvel çelrllemlyeeeğinl lıtil. 
:zam etmekte bulundalanu ehemmiyet. 
le kaydetmektedirler. Bu mahafil bunu 
aöyleınf'lr milstafa devletin yalnız diğer 
taahhütlerini değı1, ayni zamanda cemi. 
yete vermek olduiu aldah tediye etmesi 
taahhildünü de lraıdetmelrtedirler 

Bu sebebe binaen Cenevrecle japon
yanm bir takım müstemlekelerdeki maa 
claamın ne olacaiı ıuall ortaya atılmıt
br. Filhakika, Karolin Marıhan Teaai. 
re adalarında mandaaı olan Japonyannı 
taahhütleri ile milletler cemiyetinden iı 
tifa,.nm ne suretle telif eclilebileceğinl 
kestirmek mütkül bir meseledir. 

Fevkalade mecliae dahil olan küçük 
devletlerden bir çoğunun mümesıillerl 
mecliıe yapılacak müzakere esnaaında 
naaık bir hattı hareket takip edeceklerin 
teabit etmek üzre dün Üf&M uzan aza-

ŞUBAT 1933 

il 
1 SiNEMA 

"Sarışın Mabude,, /timini çeviren Marlene Dletrlch 
sahne arasında makyajlarını hiJyle dOzeltiyordu 

iki 

Silvia Sidney 
Clara Bow ahvali sıhhiyesin

den dolayı "Şehrin dört yolağula· 
~~".ismindeki filmi çeviremiyece· 
gını söyleyince, Paramount onun 
yerini tutabilecek bir artist arama 
ğa koyulmuftu. Ve nihayet o vak 
te kadar karanlıkta kalmıt artist 
ler~n Sylvia Sidney'i bulunca, 
yenı Clara Bow diye bir kıyamet· 
tir koptu. 

Bu kız kimdi? New - Y ork sah
nelerinde oynıyan kimaenin ehem 
miyet vermediti ikinci derecede 
bir artist ... 

New · Y ork'ta "Banyo kızlan" 
diye bir revüde oynuyordu. 

Rejisör Schulberg'in nazan dik 
katini celbetti ve Clara Bow'un 
yerini tutmak üzere derhal Holly. 
wood'a çağmldı. 

Film bir defa gösterildikten aon 
ra, herkes Schulberg'in intihapta. 
ki iaabetinl takdir etti. Bu filmden 
sonradır ki, Sylviya Sidney derhal 
yıldız payesine çıktı. Ondan sonra 
nıeseli "Bir Amerikan trajedisi". 
nde olduğu gibi kendisine en ağır 
rolleri verdiler. 

Bundan sonra daha dört bet 
filnı çevirdi. En son çevirdiği film 
de "Madam Butterfly'' dir. 

Marlen modaaı 
Marlene Dietrich Amerikan 

kadınlan aramıa yeııi bir moda at 
tı. Hollywood'ta bir l.det vardır: 
Bir film ilk defa g&terildiği za. 
nıan, bütün artistler en mufıte,em 
tuvaleti erile sinemaya gelirler. 
Son defa Marlene Dietrich böyle 
bir gala mü-eresine ne kıyafet. 
te geldi biliyor musunuz? Erkek 
kıyafetile .• Daha doğrusu smokin 
ile. · 

Bu kıyafet 6yle bir muvaffakı. 
yet hiaıl etmif ki, timdi Amerikan 
kadınlan arumda moda, erkek 
kıyafetile dola.tmak olmUf. • Şim
di mağazalar kadınlar için ucuz fi 
atlerle komple erkek kostümleri 
sabyorlar. 

mitl«clir. y alnaa 19 lar komitesi ....... 
ya••?ln ~9:bal~nden so~ dahi mı11et1er 
cernıyebnın Çin-Japon ihtilifmın inJ.i. 
taf aarahatını yakınılan takip etmeoini 
temin için ellerlnclen ııeleni yapmafı ka 
rar albna alımtlardır. 19 lar fevkalade 
ınecliatcn ı<>ara toplanacaklardır Bun· 
lann içtiınaı vaziyette hiçbir ıeı.:..ıdülü 
istilzam ehniyecektir. 

Jap-0n heyeti, vaziyetinde hiçbir to
beddiıl ~lmadıimı beyan etmiştir. Mez
kiır beyet, Japonyanın noktai nazarını 
tasrih edec~k ?lan ve bir lraç günden be 
ri ihZAr ectilmıt bulunan bir beyanname 
nin pek yakıada neıredileceğiai bilclir
nıiıtir. 

Amerika oe Japon filoları 
NEVYORK, 21. A .A. - Nevyork 

Tayn1is'in San • Franaiskodaki muhabi
rine göre Amerika filo.u b&§kumandanı 
amiral Leigb, &on deniz manevralarına 
ait beyanatında Amerikanıu yeni krav
zörlere muhtaç olduğunu ve bilhassa 
tahtelbahir ve torpido muhribi inıaaı 
mecburiyetinde bulunduğunu ehemmi
yetle kaydetmittir. 

Amiral Leigb ilive ebnittir: 
Japonyanın bizden fazla cuzütamlan 
vardır. Yalnız hattı harp gemileri müs-. . 

1 1 S nema haberleri 1 
~ Almanlar methur Guillaume 

Tell'i filme almışlardır. 
~ Alman artistlerinden Char· 

lotte Susa bir Amerikan firması 
hesabına Amerikaya gitmİftİ. Ken 
disine münasip rol verilmediğini 
iddia ederek mukavelesini feshet
mittir. 

"" Şimdi Hollywood'ta bulunan 
Alman sahne vi.zıı Dupont "Mavi 
sakal'' ı filme alacakbr. 

• Jeanette Macdonald lqilte
rede bir firma ile yeni bir muka· 
vele imzalamıtbr. Orada iki film 
çevirecektir. Diyor ki: 

- Arbk prenses ve kraliçe ol
maktan bıkbm. Bu defa fakir ve 
yahut dilenci kız orlU alacağım . 

"° Huguette Dufloa "Senin mem· 
leketin benim olaun" isminde bir 
film çevirecektir. 

•Yüzme '81DPİyonlarınm sine
mada talihleri var. Buater Grabbe 
da angaje edildi. Rolü "Aalan a
dam" dır. Şimdi saçlarmı uzab· 
yor ve bunun için de pek memnun 
değildir. 

• Maurice Chevaller "Atk yo
lu" isminde yeni bir film çeviri
yor. 

• Conatance Cumminı 12 ayda 
10 film çevirmittir. 

Yeni filmi 
Hallywood'ta Marlene Dietrich 

için yeni bir senaryo hazırlandı: 
"Şarkılann tarkısı .. ., Alman artis 
tine Frederic March ve Richard 
Benett et olacaklardır. Filmin re
jitörü Ruben Mamulian'dır. Mar
lene ilk defa olarak bir batka re
jitörle film çevirmektedir. 

ERGANi BAKIRI 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİ 

HiSSEDARLARINA 
Şirketimiz ıermayesine mahsuben biı 

aedarLır tarafından tediye edllınit olan 
mebaliğıı zamimeten, aermeyenin yiizde 
onbefi niapetiııdc bir mıktarm daha ta
lebi ve bundu yiizde betinin ifbu ilan 
tarihinden itibaren lıir ay zarfmda, ve 
yüzde bqinin l Temmuz 1933 tarihin 
de ve mütebaki 1ilzde betinin de 1 T et
riniev..ı 1933 tarihinde istifuı. dahili 
nizamnaıneınizin altıncı maddealle Baht 
olunan ıelihlyete iıtinaclen, bu kere 
1~1leclisi idaremizin 20 Şubat 1933 tarih. 
li içtimaında tahtı kanıra almmıı oldu. 
ğundan, hamil oldukları muvakkat hi11e 
ıenetlerinin yüzde befiai tqkil eden 
meblaiı 1933 senesi Marhnm yirmi Jı... 
ıinei günilne kadar ve mütebaki yüzde 
onunu da yukarda gösterilen tarihlerde 
Şirketin latanbul'da Babçekapusunda 
Ta, Hande ki.in iclarei merkeziyesi Tez· 
nesine, veya ,irket eınrü heaabma ola. 
rak Türkiye ı, Bankaaı ıubeleri ile Doy 
çe Bank und Diskonto Gezeltaftm lı· 
tanbul ıubeaine tediye etıneleri, ve uıu
len kayıt ve tahtim edilmek üzre yet
lerimle bulunan muvaldı:at senetleri de 
it · eylemeleri lüzumu hiasedarana i
lu olunur 

MÜESSİF BİR iRTİHAL 
Erkanıharp IV..iralayı mütekaidi, Hacı 

Ali Bey zade Ali Rifat Beyin haremi ve 
Hurıit Beyin kerimesi Fatma Fahrün
nisa Hanım müptela olduğu hastalıktan 
kurtulamıyarak dün gece sağlık yurdun 
da vefat elmiıtir. Cenaze namazı bugün 
kü çartamba giinü öğleyin BakırköyÜn· 
de Kartaltcpe caıniinde eda edildikten 
ıonra Bakırköy'ünde ailesi kabri•tanına 
defnolunacaktır. Merhume Salibe ve ze
kiye ve ailesine çok merbut idi. Ufulün 
den dolayı kederdidc aileaine taziye e
deriz. 

Hııımş: Bakırköyüne tren Sirkeci İt
tuyonundan 12 yi 5 ceçe hareket ed ... 
cektir. 

ERGANt BAKIRI 
Tüı·!< Anonim Şirketinden: 

Ergani Bakırı Türk Anonim tirketi 
hisıedaranımn, dahili nizamnamenin 24 
üncü maddesine tevfikan 25 Mart 1933 
tarihine müsadif Cumartesi günü saat 
11 de sureti adiyed-. akdi içtima eyliye
cek olan heyeti umumiyecle hazır bu• 
lunmak üzre, yevmi mezkiırda §İrketin 

lstanbul'da, Babçekapu'da Taıhan'da 

kain idareyi merkeziyesini tqrif buyur· 
malan ve hisse senetlerini içtimadan bir 
hafta evveline kadar Türkiye lı Banka
sına, Doyçe Banka veyahut Şirket "e:z:
nesine tevdi eylemeleri mercudur. 

Meclisi İdare 
1 - Şirketin 1932 senesi zarfındaki 

muamelatını mübeyyin Mecliıi 1-
clare raporunun kıraati, 

2 - Murakıpler tarafından verilen ra· 
POlıJn kıraatiı 

3 - 1932 ıeneai bilinço Te kir Te za
rar heaabtnm taıdikile Meclial lda 
renin ibrau, 

4 - Meclisi idare azalarının intihabı, 
5 - 1933 seneai için murakıpler inti 

babı ile ıicretlerinin tayini. 

YENl BEY AZ CİLDiNE 
Aş 1 K 

-
Bütün erkeklerin nazarı takdirle oeJla 
ve perestif ettikleri beyaz latif ve -
ınin hir cilde malik ol.mak iıter misini2? 
En aoa teraldöyat ve tecrübe aayesinclıa 
halihazırda bütün kadınların beyu 

(yağıız) TOKALON kremini mun 
t•-n iıtimal ile ciltlerini kola1ca 
lııeyazl-k, :J"UlllUf&tmak .... ıriizell~ 
tirmek lımbildir. Bu k: ıf11t .. , •·ta. 
ve kuVYetlendiren lrabia guddelerle ka
rııbl'tlınıı taze krem ve tal zeytİnJlliı 
vardır. O, aniyen cilde nüfuz, ııucladat 

talııırriltabnı teokin, münbesit -
b teksif, siyah benleri izale eder. Yor· 
ıunlulrten müt.,,,ellit bunquldaklan bir 
defa kullanmakla clairtır. En kuru bir 
beıereyi nazik lıir nem ve tazelilı.te ta. 
tar. Yallı bir burnun .....w.ı..tnu iaala 
eder. Bu beyaz ,.eni TOKALON 
kremi, CJ1di o derece aeri yeni ve ırayrl 
lrahili tarif bir güzellik ve tazelikle ıib· 
ler ki bunan '-tlıa ıuretle temini py· 
ri müm)dlndür. 

lSTANBUL KASAPLARI 
Türk Anonim Şirketinden: 

Şirlıetinıiz ı.e,..i __ ,, ... 'ZI ...... 

1933 ııuarteai günü saat 14 te tirketla 
_.kezi idaresi olan Sirkecide Köprilll 
Handa 35-36 numaralı odalarda alelade 
içtima edecefinden bine senedi hamlJ.. 
leri oenetleriai 1a Wr bankaya, yahut 
Şirket vezneaine maJ.p.. -UlıiliDcla 
Yabrarak alac•klan malrpuzlan dühaU. 

,.. ıııalwnıııda ıil'kete ibraz " it. et
ıneletj lüzumu ilin olunlll'. 

Ruznamei müzakeratt 
1 - Mecliai idare ,,. Muralap ....,_ 

lanmn oı.w.-.. we Mecliai lcı.
nln ibrası, 

2 - Haad olan temettü baldmıde lıir 
karar verilmesi; 

3 - Muraloplerin yeniden ıeçW-i w 
ücretlerinin tayini, 

4 - Vefat etmit olan Aı.- Zelri Bo
:rin yerine Meclioi idarece intihap 
olunan Ownıın Nuri Beyin memu

riyetinin taıcliki, 
5 - Nizaınnamei dahili macilıinee f'>

raitine tevfikan yevmi içtimadan 
18.akal on ııün evel vukubulac•k 
teklif at. 

Onümüzdeki 23 Şubat pertembe .ı.,amı 

M A K S 1 M Salonlarında 
senenin en büyük pare ve maske 

baloıu ol•n 

MASK RUJ 
balosu verilecektir. 

fiatı umumiyetle bir kişi için l liradır. 
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[~ üncii kolordu] 
ilanları 

3. K. O. hayvan hastanesi 
irin pazarlıkla 42,000 kilo sa 
r:ıan satın alınacaktır. İhale
si 23 Şubat 933 persembe gü 
nü saat 14 tedir. Taliplerin 
sartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığa iştirak 
için tayin edilen gün ve saat
te Fındıklıda 3. K. O. Sa. Al. 
Komisyonuna müracaatlan. 
(34) (740) 

186 

Çorlu 61 Fırka Satmalma 
Komisyonundan: 

T elcirdağı kıtaatı ihtiyacı 
için 12,000 kilo şeker aleni 
miinakasaya konulmuştur. 1-
halesi 28 Şubat 933 salı gü
nü saat 15 te yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere hergün ve müna
kasaya iştirak için o gün ve 
vaktinden evvel Çorludaki 
61 Fırka Satmalma Komis
vonuna müracaatları. 
(3015) (497) 

(40) 
• • • 

K. O. kıt'ah ihtiyacı olan 
45,000 kilo yulaf pazarlıkla 
aatm alınacaktır. lhaleai 23 
Şubat 933 perşembe günü 
saat 14,30 da yapılacaktır. 
Taliplerin şartnamesini gör
mek üzere her gün ve pazar
bğma iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel komisyo 
numuza müracaatlan (35) 
(741) 187 

• • • 
Çorlu 61 Fırka Sa. AL 

KOM. dan. 
Çorlu 61 Fırka kıt'atı ihti

yacı için 9500 kilo teker a· 
leni münakasaya konulmuş
tur. ihalesi 28 Şubat 933 aa
b günü saat 14 te yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için o 
gün ve vaktinden evvel Çor
lu'daki 61 Fırka Satınalma 
Komisyona muracaatlan. 
(3016) (498) 

(41) 
• • • 

Çatalca Mst. Mv. İçin pa
zarlıkla 1500 kilo kuru üzüm 
satm alınacaktır. ihalesi 25 
Şubat 933 cumartesi giinü 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
tı.ıır gün ve pazarlığına İştirak 
için mezkur gün ve saatten ev 
vel komisyonda haur bulun
maları. (39) (795) 

* * * 
K. o. hayvanatı ihti~aa i

cin pazarlıkla 20,000 kilo ot 
~atın alınacaktır. ihalesi 27 
Şubat 933 pazarteai günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak i
çin o gün ve vaktinden eTYel 
komisyona müracaatları. 
(40) (796) . ~ ~ 
Pertevniyal 
Vakfından: 

Pertev Niyal vakfından 
Aksarayda Tramvay cadde
sinde Pertev Niyal türbesi it
tisalindeki arsaya olbaptaki 
proje ve şartnamesi mucibin
ce müceddeden dükkanlar in 
şası kapalı zarf usulile 8 şu
bat 933 tarihinden 9 Mart 
933 tarihine müsadif perşem 
be gününe kadar mevkii mü
nakasaya konulmuştur. Ta
lip olanlar şartname ve pro
jeleri almak üzere her gün öğ 
leden sonra İstanbul Evkaf 
l\1i.idiriyetinde Pertev Niyal 
vakfı idaresine ve ihale günü 
olan salifül beyan perşembe 
günü saat 15 te kapalı zarfla
rını idare encümenine tevdi 
etmeleri. (535) 1147 

MiLLiYET ÇARŞAMBA 22 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Yük ve yolcu vagonları yedek aksamının kapalı zarfla mü 
nakasası 3 Nisan 933 pazartesi günü saat 15 te Ankara'da 
İdare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira-
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (702) 109 

lstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan : 
Emniyet Sandığı namına birinci derecede ipotekli olup 

tamamı 2080 lira kıymeti muhammeneli Kadıköyünde Os
man ~a mahallesinde arayıcı başı elyevm piri çavuş soka
ğında eski 17 yeni 52 numaralarla murakkam ahşap bir bap 
hanenin tamamı açık arttırmaya konmuş olup şartnamenin 
4-3-933 tarihinden itibaren dairemizde herkes tarafından gö
rülebileceği gibi 29-3-33 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde açık arttırma ile satıla
caktır. Arttırma bedeli muhammen laymetinin yüzde yetmiş 
beşini bulmadığı takdirde en son arttıranm taahhüdü baki 
kalmak üzere 13-4-933 tarihine müsadif perşembe günü yine 
saat 14 ten 16 ya kadar dairemizde yapdacak olan arttırma
sında gayrimenkul en çok arthrana ihale edileceğinden talip· 
lerin muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçesini veya milli bir Bankanın teminat mektubunu hamil 
bulunmaları lazımdır. Müterakin vergiler ile vakıf icaresi ve 
Belediyeye ait tenvirat ve tanzifat rüsumları müşteriye aittir. 
2004 numaralı İcra ve iflas kanununun (126) ıncı maddesi
nin dördüncü fikrasma tevfikan bu gayrımenkul üzerinde i
potekli alacaklılar ile diğer alakadaranm ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan 
iddialarını, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı 
müsLitelerile bildirmeleri, aksi halde haklan tapu sicillerile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kala
caklan cihetle alakadararun işbu maddenin mezkr fıkrası· 
na göre hareket etmeleri ve daha fazla malUınat almak is
tiyenlerin 932-1340 dosya numarasile muracaatları ilan o
lunur. 

Is tan bul Gümrükleri Muhafaza 

Başmüdürlüğünden: 
1 - İstanbul ve Galata Rıhtımları üzerindeki gümrük 

binalarile ambar tarasalannm tamiri pazarlıkla yaptırılacak
tır. 

2 - Kırdınna şartları kağıdının tasdikli suretleri İs
tanbul Gümrük Muhafaza Baş müdürlüğünden almacaktır. 

3 - Pazarlık: İstanbul Gümrük Muhafaza Başmüdür 
lüğündeki komisyon tarafından yapılacaktır. 

4 - Pazarlık: 23-2-933 tarihine raslıyan perşembe gÜ 

nü aaat 14 ondörttedir. 
5 - Her istekli biçilmiş bedelin o/o 7,5 ğu olna 600 li

ra 69 kuruşluk muvakkat giivenme (teminat) larile belli 
saatten evvel komisyona gelmeleri. (753) 206 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

2500 Ton kazan mayÜ mahruku: Pazarbkla münakasası 22-
2-933 çarşamba günü sa at 14 le. 

18 Şubat 933 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan müna· 
kasada teklif edilen fiatlar vekaleti celilece gali görüldüğün
den yukarda cins ve miktarı yazılı kazan mayii mahruku pa
zarlıkla tekrar münakasaya konulduğündan daha ehven fiat
la itaya talip olacaklarm münakasa gün ve saatinde muvak
kat teminat makbuzlarile birlikte Kaaımpaşada Deniz Leva-
zım satıoalma komisyonuna müracaatlan (773) 230 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli takutan istisnaen ve Türk paraıile verilmek üze

re Paşabahçe fabrikaaı için listesi mucibince ve pazarlıkla 
Boro levazımı satın almacakt ır. 

Taliplerin listeyi gördükten sonra pazarlığa iştirak et
mek Üzere %7,5 teminat akçelerini hamilen 25-2-933 cumar
tesi günü saat 15 te Galatada alım satım komisyonuna mü
racaatları. (468) 

• 
inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Şartname ve nüınuneaine tevfikan ve takastan istisoaen 
(200) adet lastik tekerlek pazarlıkla satın alınacaktır. 

Taliplerin şartname ve nümunesini gördükten sonra pa
zarlığa iştirak etm~k üzere % 7 ,5 teminııt akçelerini hamilen 
25-2-933 cumartesı günü saat 14 te Galatada Alım Satım 
Komisyonuna müracatları. ( 467) 

İnhisarlar Umuım Müdürlüğünden: 
idaremiz müstahdemini için Yerli kumaşından (16) a

det palto yaptırılacaktır. 
Taliplerin kumaş nümune leri ve % 7 ,5 teminatl'arile bir

likte 27-2-933 pazartesi giinü saat 15 te Galatada Alım satım 
komisyonuna müracaatları. {749) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Yıldız'da Polis Mektebi bakkaliye ve kahvecilik mahal

li bir sene müddetle icara rapt edileceğinden taliplerin yevmi 
ihale olan 26 Şubat 933 tarihine müsadif pazar günü saat 
14 te Beşiktaş Mal Müdürlüğünde müteşekkil Satıs Komis
yonuna müracaatlan. (573) • 49 

1933 

İstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONİM 
SİRKETİNDEN: 
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''KARADE ·z,, 
22 Şubat Çar§amb.~ 18 de. Galata 
rıhtrmmclan kalkar. 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
tŞLEDtCl KUMPANYASI 

Türk Anonim Şirketi 
--o--

l 

Davetname 
İstanbul'da Sark Demir

yolları İşledici Kun1panyası 
Türk Anonim Şirketi hisse-

Aı il Ş k F b I• 1 darları Şirketin İstanbul'da pu ll e er a r - Sirkeci'deki Müdüriyet bina• b smda 1933 senesi martının 

kasının lstan ol depo- 27nci ~Ü öğl:den evvel 
j saat onhırde alelade olarak 

1 d k • t l t j İçtima edecek olan hey'eti u-arJD an rıs a OZ şe- mumiyeye davet olunur. 
Ruznamei müzakerat 

keri atideki fiatla her l) :&~pan~:ı~ z~~==~ 
İsteyene bin kilodan ~==~aki Meclisi tdare 

Hesabat komiserlerile mü 

eksik olmamak Üzere ~~p komiserlerin rapo· 

ı 
3) Hissedarana tevziat; 

satı ır. 4) 1932 senesi hesaplarının 
1 tasdiki ve hey' eti idare a-

Kristal Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

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

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

Telefon: 24470-79 

Bozcaada Asliye Hukuk Mahkemesinden 
Bozcaadada mukim Dimitri Kara Sava efendi, murisi Pa

raskevinin ba senet mutasarrıfı bulunduğu Bozcaadaom Kı
ral mevkiinde kain malumül hudut {35) dönümden ibaret 
arazisinden (6) dönümü üzerine Bozcaadalı ve halen ikam 

etgilu meçhul Ligor Hiristodulo efendi tarafından fuzulen 
inşa olunan kulenin hedmi ile {35) senelik ecri misli senevi 
onar liradan (350) liranın tahsilinin tahb hükıne almmasmı 
ve mezkUr arazi üzerindeki müdahalesinin menini talep ve da
va eylemiş ve mahkemece görülen lüzum üzerine mahalli 
müddeabih bilazime kulenin hakikaten ve sureti iddiaya mu
vafık olarak müddeinin murisi ölü Paraskevinin arazisi üze

rine inşa edildiği ve kısmen harap kulenin hali hazır kıyme
tinin (1200) taş ve harçla inşa olunmuı sed ve duvarlarla a
razi dahilinde bulunan kuyu, ıahnnç ve çam ağacı gibi mu
haddesatı sairenin de (849) lira ve üzerine kule inşa olunan 
(6) dönüm arazinin beher dönümünün (33) lira (50) ku
ruş itibarile (201) lira kıymetinde bulunduğu ehli vukuf ma
rifetile icra kılman k~fiyat neticesinden anlaşılmış ve esna
yı tahkikatta cereyan eden muamelatın mufassalan derci 
suretile müddeaaley Ligor Hiristodulo efendiye ilanen tebli
gat icrasına karar verilmiş olduğundan 12 Mart 933 pazar 
aaat (14) raddelerine muallak tahkikat giinü mumailey
hin Bozcaada tahkikat hakimliği huzurunda İspatı vücut ey
lemesi ve aksi takdirde tahkikatın gıyabmda İcra edileceği 
ilanen tebliğ olunur. (794) ' 

zalarmm ibrası; 
5) Meclisi İdare azalarmm 

intihabı; 

6) l 933 senesi için hesabat 
komiserlerinin ve müra
kip komiserlerin tayini , 
ve bunlara verilecek tah
sisatın tesbiti. 

7) Şirketin umumi muame
latını tedvir ile mükellef 
bulunan müdürler veya l 
Meclisi İdare azalarına 
verilecek tahsisatın tes
biti zmmmda Meclisi i
dareye salahiyet itası; 

8) Ticaret kanununun 323 
ncü maddesi mucibince 
Meclisi idare azalarına 
verilecek mezuniyet. 

Nizamnamei dahilinin 25 
nci maddesi ahkamına tevfi
kan Hey'eti Umumiye ge

' rek asaleten ve gerek vekale-
ten asgari 10 hisseye malik 
olan hissedarlardan mürek
keptir. 

Hey'eti Umumiyenin be
her azası gerek asaleten ve 
gerek vekaleten 1 O hisse için 
bir reye malik bulunmakta
dır. Mamafi ticaret kanunu
nun 365 nci maddesi ahkamı 
mucibince 1 O reyden fazlası
m nefsinde cemedemez. 

Reye hakkı olan hissedar
lardan işbu alelade içtimaa iş 
tirak etmesini arzu eden ze
vatın nihayet gelecek martın 
17 nci gününe kadar aşağıda 
gösterilen yerlere hisselerini 
tevdi ebneleri lizımdır: 
Türkiyede.- İstanbul'da Sir 

kecide Şirketin Merkezine. 
Avusturya'da.- Viyana'da 

Viner Bank F erayn. 
Belçika'da.- Brüksel'de na

mur sokağında 48 numa
rada Sosyete General dö 
Beljik şubesine (eski out
remer bankası). 

Fransa'da.- Paris'te Bulvar 
Dezitalyen 16 numarada 
Bank Nasyonal pur lö Ko
mers e Lendüstri; 
Paris'te Malesherbes bul
varında 9 numarada M.M. 
R. dö Lubersac ve Şüreka
sı. 

Holanda'da.- Amsterdam' 
da T eixeira dö Mattos e
fendiler nezdinde. 

lsviçre'de.- Bal'rle Bank 
Komersiyal dô Bale. 
Zürih'te ; Bale, Genev ve 
St-Gall'de Kredi - Suis. 

Sark Demiryolları lşledici 
Kumpanyası 

Meclisi İdaresi 
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İ•t. Mı. Kumandanlıi ı 
Sabnalma kom. ilAnları 

Harp Akademisi ihtiyacı i 
çİn 5 kalem kışlık aepze pa
zarlıkla aatm alınacaktır. Pa
zarlığı 23-2-933 perşembe 
günü aaat 11 de Komisyonda 
yapılacaktır. lıteklilerin bel
li vakitte bulunmaları. 
(504• (769) 

209 
~ . . 

Kuleli askeri liıeai ihtiyacı 
için 75 dolap aleni münakasa 
auretile aatm alınacaktır. 28 
Şubat 933 salı günü saat on 

t dörtte Tophanede Merkez K. 
t aatmalma komiıyonunda ic-

ra kılınacaktır. İsteklilerin 
f 1 tartnaıne ve örneğini gör
•" mek için aabah aaat 9 dan 

1 O a kadar her gün ve müna
kaaaıma gİriteceklerin belli 

) · vakitte komisyonda hazır bu 
lunmalan. (485) (542) 

(44) 

• * • 
Maltepe askeri liıeai için 

1500 çift tire çorap 27 -2-
933 pazartesi günü aaat 11 
de pazarlıkla aatm alınacak-

' 
1 tır. İateklilerin şartname ve 

•1' örneğini görmek için her gün 
ve pazarlığa girişeceklerin bel 

't li vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (507) (801) 

• • • 
Kuleli askeri liıesi ihtiyacı 

., için 3200 adet fildekoı fani
la, don 14-3-933 salı günü 
aaat 14 te aleni münakasa ıu 

' retile satın alınacaktır. İatek 
' lilerin tartname ve örneğini 

görmek için ıabah saat 9 dan 
ona kadar her gün ve müna
kaaaıına gİrİ§eceklerin belli 

ı vaktinde komiayonda hazır 
bulunmaları (508) (802) 

BIQ KUMBARA 
AL\N\Z 

Nafia Vekaleti 
Satınalma komisyonundan: 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme İatanbul'da 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Muayene Memurluğunda ve
ya Ankara i11ta11yonu anbarında teslim şartile pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. Pazarlık 4-3-933 tarihine müaadif cu
martesi günü saat 14 te Nafia Vekaleti Satın Alma Komisyo
nunda icra edilecektir. Mütemmin malfunat almak iateyenlı ·· 
rin Nafia Vekaleti Levazmı Müdürlüğüne müracaatlan. 

Galvanizli oluklu aaç 0,5 x 180 x 80 m / m 
Karfiçe çeviai 80 ,, 

.. .. 100 .. 

.. .. ı20 .. 
El karpit feneri, Aynalı 1/2 kiloluk 
Üç renkli itaret feneri CD. D. Yollarında kul 

larulan tipte 
El keseri No. 1 
Balast çekici 1 kiloluk · 
Taşçı varyozu 4 kiloluk 

.. .. 5 .. 

.. .. 6 .. 

(693) 
11,00 kilo 

150 .. 
150 .. 
ı5o " 
15 adet 

ı5 ,, 
ıs ,, 

ıoo ,, 
15 " 
ı5 " 
ıs ,. 

Tenzilit 
Hereke'nin döşemelik kumaş

larında yüzde 50 tenzilat t 
HEREKE HALILARI 

Bu halılarda emsalsiz güzel 
mühim tenzilat 
• 

YERLi MALLAR PAZARI 
1 

Aakara'da 
ÇocukHrayı caddesinde 

Samsun'da İıtanbul'da 1 
Bahçekapı'da ve Beyoğlu'nda 

İıtiklll caddesinde Bankalar cadduinde 

Ankara ıuhe•l Ankaradaki Devlet 
memurlarına Hereke halılarını 12 ay 
vade ile watmaktadır. 

Teıviye ruhu 200 m/m 
Tesviye ruhu 300 m/m 
Odun baltaaı (Normal eb'ata)' 
İngiliz anahtarı 200 m/ m 

ı5 •• 
ıs ,, 

. ı~ :: Kostüm modelleri Paristen getirtilmiş-
166 

--::G:-e""":".di:':"'"k-pa-ş-a'-da_J_a_n-da_r....;.;;.m_a_~:!!- 1 tir. Ankara Palasta hergün görülebilir. 
Satınalma Komisyonundan: 179 

Satın alınmaaı mukarrer a§ağıda cinai ve miktarları ya
zılı (Dört) kalem malzemenin ayrı ayrı kapalı zarf münaka
aaları isimleri hizalarında gösterilen tarih ve aaatlerde yapı
lacağından isteklilerin tartnamelerle nümuneleri görmek ü
zere her gün ve münakaıalara girmek için talip olacakları ka
leme ait ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkUr gün
de muayyen saatlere kadar komiayonumuza müracaatları. 

Malzemenin cinai ve miktarı 
1206 çifte çizme 
500 ili. 600 altlı üıtlü de-
mir karyola 

500 Portatif çadn 
150 Tevhit semeri 

Münakaaa tarihi 

14-3-933 

14-3-933 
14-3-933 
14-3-933 

Günü 

Salı 

Sah 
Salı 
Salı 

(797) 
Saati 

lOda 

11 de 
14 te 
15 te 

KABARTMA 1 
ETİKETLERİ 

!~----------~-----------------
l•tanbal Belediyeal IJAnları 

-
. - - .... :.,;ı-;. 

Muhtelif lıilrtlardan, vnnldı, zmnk-, 
yaldndı .....ır. buauıR fiat n teldifl..i-
mizi iateyinİz. latanhul, Gıınnan:J11 Hua 

No. 22 Telefon 22271. 

Beher metre murabbama 250 kuruş kıymet konulan Ci
hangir yangın yerinde 57 inci adada 75,50 metre murabbaı 
ıahaımda belediye malı araa ı atılınak üzere açık müzayedeye 
konulınuştur. Talip olanlar ta Fıilat almak için her gün leva
zım mUdürlilğüne müzayedeye girmek için de 14,5 liralık te
minat makbuz ve mektubu ile 16-3-933 perşembe günü aaat 
on bete kadar daimt encümene müracaat etmelidirler. 
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Muhterem 
Vatandaş; ASİPİN KENAN 

K~mprimeleri Sıhhat V ekilleti Celileainin müaaadei mahıuıuile imal edilen bu. 
müıtahur ıeni Avrupadan gelen ve pahalı ntılan muadilleriadan kurtaracaktır 
BAŞ ACRISI, NEZLE, SOGUK ALMA. GRiP gibi haa~alık~arın en hiriaci 
illcıdır. Kıymeti ve faideıi olmadıjını iıbat edene 10,000 lira ıkramif• nriJlr. 


