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Mali ve ikhsadi 
Vaziyetimiz 

Yeni tedbirler 

ANKARA, 22 (8Clfmahamri
nıizden) - Günün en mühim me
aelesi iktısadi ve mali vaziyeti
ınizde mutlak bir müvazene temin 
etmektir. Devletin umumi politi
kası buna istinat ediyor. Bütün 
llıesai bu gaye etrafında toplan
ınaktadır. Son Heyeti Vekile iç
timalarından sonra hükUnıetçe te· 
karrür eden esasları tahminlerimi· 
ze istinaden fU suretle hülasa ede
biliriz: 

Türk parasını korumak eaaaı 
mahfuzdur. Milli paramızı tut
mak için evvelce alınan tedbirleri 
muhafaza edeceğiz, yeniden bazı 
tedbirler, kayıtlar tutmak icap e
derse, bu da yapılacaktır. Bu me
yanda döviz müvazenmini tutmak 
her itin başında sayılmalıdır. Ha
riçten satın alacağımız mallara 
ne kadar döviz vereceksek, bu 
miktardan bir az daha fazlasını 
memlekete çekmek mecburiyetin
deyiz. Bu mecburiyet ihracabmızı 
da arttırmayı icap ettirir. Bu sene
nin hesapları haricinde geçen se
nelere ait bazı borçlarımızı öde
mek için bu fazlayı istiyoruz. lh
racabmızı artbrmak kararı yalnız 
temenni ve hüsnü niyetle tahak
kuk etmez. Onun için de bazı ted
birler, fedakarlıklar yapmak la
zımdır. 

Bu itibarla ihraç mallarımıza 
konmuf bazı resimleri kaldıraca· 
ğız. Bunlarda kereste ve bazı ma
den resimleri dahildir. 

Kontenjan sisteminden ayrıla
cak değiliz, fakat buna bir az da
ha geniflik vereceğiz. Bunun 
neticesi olarak piyasada nispi bir 
hararet olacağı tabiidir. Bu ha
raretin bütçemizin varidab üze
rinde az çok tesiri olacağı muhak
kaktır. 

Mahmut Celal Bey lkbsat Ve
kili olduktan sonra, umumi ka
rarlar yerine her devletle ayrı 
ayrı anlaşmak e1a1ma gİtmİfti. 
Bu esastaki isabet t• bir kaç ay 
içinde anl,..dmıfhr. Bundan böy
le de ayni yoldan yürüyeceğiz. 

Mallarımızı aatmak ve muka
billerinde muhtaç olduğumuz mal
lardan bir kısmını olsun almak hu
susunda ltalya, Yunanistan, AJ. 
manya, Fransa ve Amerika ile 
çok it görülebilir. Cümhurlyet 
Merkez Bankası meınleketin dö
viz müvazenesi üzerinde çok hu
aas, dikkatli bir takip fikrile duru
yor. Bu seneki bütçemizde de sıh
hatli bir müvazene temin edilmif
tir. Bu buh~an içinde yeni bir 
mücadele, milli mücadele imtiha
m geçiriyoruz. Bütün ınarifet önü
müzdeki bir kaç seneyi atlatmak. 
tır. HükUmet muvaffakıyet yolla. 
nnı açmıf, mukave~et. imk&.nlan. 
nı hazırlamıftır. Hıç hır it bugün. 
kü terait içinde yalnız b~ zümr~ 
nin hüsnil niyeti, bir hilkfunetın 
karar ve iradesile başa çıkarıla
maz. Hüldimetin mesaisine bü
tün vatandaşların da faaliyet ve 
dikkatlerini eklemek lazımdır· 
Yarınımızı büyük bir ümit ile bek· 
liyebiliriz. 

Siirt meb'um 
MAHMUT 

Yeni sene bütçesi 
Vekaletler masraf büt

çesini hazırlayorlar 
ANKARA 22 (Telefonla) -

Vekaletler 933 masraf bütçelerini 
hazırlamaktadırlar. Bazı vekalet
lerin yeni bütçeleri geçen senekine 
tılsbetle daha kabarik olacaktır. 
lkbsat, Maarif ve Sıhhiye Vekalet 
leri bütçeleri bu meyandadır. 

Varidat bütçesi yekununu tespit 
eden icra Vekilleri·· Heyeti cumar 
tesi günü masraf bütçesini müza. 
kereye ba9lıyacaktır. 

Fırka idare heyetinin 
kararları 

ANKARA, 22 (A.A.) - Cüm 
lıuriyet Halk Fırkası Umumi ida
re heyeti bugün toplanmıt muhte
lif mesailer üzerinde müzakerede 
bulunduktan sonra Aydın ve Or
du Vilayet idare Heyetile, Ordu, 
IConya, Adana, Kaza idare heyet
leri reislerinin yeni intihaplarıru 
tetkik ve tasdik etmi•tir. 

A ay k • 
Dl y 

Seyyar mükellefler için 
vergi karnesi yapılacak 
Ankaradaki memurlar ne mikdar 

kazanç vergisi verecekler? 
ANKARA, 22 (Telefonla) - 1 

Ankara tebrinin hususi vaziyeti na 
zarı itibara alınarak bu tehirdeki 
mesken ve mağaza icarlarmm nor 
mal bir hale gelmesine intizaren 
bet sene müddetle ayda 400 Ji. 
raya kadar maaş ve ücret alan 
milstahdeınlerin ve kazanç vergi
lerinin nısıf olarak alınması ve İ· 
radı gayrisafi üzerinden vergi ve
recek mükelleflerin iradı gayrisa
filerinden yüzde 30 tenzilat yapı· 
larak mütebakisinin vergiye mat
rah ittihaz edilmesi esası Bütçe 
Encümenince kabul edilerek li.yi
haya bu hususta hükümler kon
muftur. 

Diğer taraftan hususi müeuese 
ferdeki tediyatın dahi devlet me
murlarına yapılan tediyat mikta
rmila olmak prtile ve bu müesse
selerdeki meıken bedellerinin de 
devlet memurlarına mesken bede
li verilen yerlerde ve o hudut dahi
linde olmak üzere vergiden iıtiına 
edilebileceği hakkında layihaya 
bir kayıt ilave edilmittir. 

Bundan maksat esasen vergiye 
matrah olması l&.zımgelen mebali
ği mesken tazminab namı albnda 
tediye ebnek suretile vergiden kur 
tarmak temayüllerinin uyanması. 
na m&.ni olınaktır. 

Ssggar mDlısllsfler 
Seyyar mükelleflerin ruhsat 

tezkelerini ve serııi makbuzları
m her talepte ibraz edebilmek ü
zere muhafaza etmelerinin müt
kül olacağım ve zayi edenlerin 
mağdur olacaklarım nazarı itiba
ra alan Bütçe Encümeni bu mil· 
kellefler için vergi karnesi ihdası· 
nı milnaalp bulmut ve bu kabil mü 
kelleflere verııi karnesi verilmesi 
esasını kabul etmittir. 

Bu suretle iki senede bir defa 
alınacak vergi karnesinde vergi 
muamelab toplu olarak yaztlmıt 
bulunacak ve mükellefler için bu 
suretle bir kolaylık temin edilmit 
olacaktır. 

Encümen mazbatasında vergi 
karnesi usulünün diğer vasıtasız 
vergilere dahi tetmil edilmeıi te
mennisini kaydetıni9tir. 

Gayrisafi iradı 500 lirayı geç
miyen binalarda ticaret icr~ eden 
küçük esnaf çırakları için bordro 
vermek mecburiyetinden istisna e 
dilmit ve bunların müstabdeınleri 
dahi mahiyet itibarile seyyar mil· 
kelleflerden farklı olmadıkların
dan maktu vergiye tabi tutulınu,.. 
!ardır. 

Yeni kazanç vergisinden 

kimler istisna edilecek 7 
(Yaz111 ~ aahifede) 

Muhakeme Çorumda •• 
Bursa maznunları üç güne kadar 
sevkedilecek _ Valinin beyanatı 
BURSA, 22 (Telefonla) -Mu

~~e~el~rinin Çorumda görülece
gını bıldırdiğim hadise maznunla 
n h~ınd~i karar, bugün.res
men muddeıumumiliğe bildirilmit
tir. Maznunların Çoruma nakillerı 
için muk~i harcırah havalesi
nin gelmesı. beklenmektedir. 

Evelce, ıtten _elçektirilmiş olan 
müddeiumumi Sakıp Beyin yerine 
vekaletçe hadise tahkikatını ida
reye memur ed~lmit ol~ Konya 
Müddeiumuınisı Sadeddın Beyin 
de vazifesi nihayet bulmut oldu
ğundan mahalli memuriyeti~e ha 
reketi bildirilınit ve Sadeddm Be} 
bugün hareket etmittir. . 

Hadise maznunlarının miktarı 
Hatip 1: evfik Hoca ile M~ftü Nu
reddin ~fendi dahil oldugu halde 
25 kitidir. Yalnız, bunlardan kah
veci Lutfi, dün tahliye edilmittir · 

Diğer 24 kitinin üç gün sonra 
Çoruma gönderilmeleri kuvvetle 
muhtemeldir. 

Valinin beyanatı· 

Hidise batlangıcının tafsilatı 
hakkında salahiyettar mekamat 
tarafından timdiye kadar malu
mat alınamadığı için bu husus hak 
kında son defa "Milliyet" namına 
Vali Fatin Beyin mütalealarmı öğ
renmek istedim. Beni nezaketle 
kabul eden Vali Fatin Beye: "Ha
dise münasebetile memleketin her 
tarafında muhtelif surette vukua 

Bursa Valisi Fatin Beg 
gelen akislerin, telakkilerin ve de
dikoduların içyilzünü lutfen izah 
etmelerini" istedim. Aldığım ce
vap ,udur: 

- Meselenin mahiyet ve haki
kati Bursayı tetrif buyuran Reisi
cümhur Hazretlerinin geçenlerde 
Anadolu Ajansına vukubulan be
yanatlarile tamamen tavazzuh et-

(Devamı 5 inci sahifede) 

... • .• nan 
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1$.TANBUL, 22 A. A. -Rei
sicümhur Hazretleri b,ugün dai
relerinde meşgul olmuşlar, ak
famd dbğru Beyoğlu ve Şişli ta
raflcrılJifa bir otomobil gezinti
si yqptiktan sonra saraya dön
nıüŞl,ardir. .. ,,. 

I K.ÖNTENJAN 
1 Al~~·.~ylık yeni Hıte 

'"ikmal edildi 
J\NKARA, 22 (Telefonla) -

lktısat •Vekaleti nisan, mayıs ha
ziran,· i'emmuz, ağustos ve eylul 
aylarına.ait altı aylık kontenjan 
listelerini ikmal eylemittir. 

Li~telerle merbufü kararname 
Heyeti . Vekil enin yarınki içtimaın
da müZakere edilecektir. 

•. 

Dayak hadisesi 
Kc ısyondaki itlerin 
yavaıbğından çıkmıt 

Ga:frimübadiller Takdiri Kıymet 
Komiayonu reiai Faik Nüzhet B. le 
sayrimÜbadillerden eıbak Vaıinston 
sefiri Ali F errub 
B. in ojlu Müçte
ba B. ılı:aaında ınü 
darebe ~ bul
dufunu ve tarafey 
nin yekdiğeri aley 
hine dava açbkla· 
nnı dünkil niiaba· 
mızda ya%Jllltbk. 

Hldioe, komla
yon iÇtima halinde 
iken "vuku bul
muıtur. Şahit olan 
larm anlattıkları· 
na söre, Müçteba 
B. pek asabi bir 
va · ..tte Faik Nüz- Faik Nü:ı:het B. 
bel. B. 1 ıörmek latediğini Odacıaına 
aöylem.iı, ihtiyar odacı (haber vere4 

yiın) deyince Müçteba B. (haber 
versen de, vermesen de gireceğiın) 
demiıtir. Odacı, haber venneğe ıir
miı, arkaaından Müçteba B. ıirmek 
iateıniıtir. Onlemek iatiyen odacı, bu 
ıırada Müçteba B. tarafından bir a:ıı 
hırpalandığını ve itilip kakıldığıni 
söylemektedir. 

içeride, Müçteba B. Faik Nüzhet 
B. e hitap etmİf ve ( aonra seliniz) 
cevabını alınıt, ıarar edince, nihayet 
ite baston, aille ve yumruk kan§lllıt
tır. Hi.diae derhal poliae haber veril
nıit ve tutulan zabıt da mahkemeye 
verilıniıtir. 

Komiıyonda aöylendltine söre. 
bir türlü hiddetini yenemediği sörü
len Müçteba B. aaabi bir vaziyette 
aık 11k komiıyonu ziyaret ettiği ve 
Faik Nüzhet B. in yanına girmek is
tediği sörülmekte, her defaımda me
ınurlar ve müatabdemler tarafından 
oyanılarak hiddeti yabtbnlmakta ve 
o da avdet ebnektedir. 

Bu siyaretlerden birinde civar ko 
ıniııerliğe müracaat lü:ıumu da hlaıl 
olmuı ve Müçteba B. ancak komiaeri 
görünce komiayondan çıkıp ıibniıtir. 

Gayrimübadiller Cemiyetinde, bi.
diae müeaaif ıörülmekle beraber, 
Takdiri kıymet komiayonundan, işle
rin ağır sittiği için de tiki.yet edil
ınektedir. Cemiyet, bu buauata seçen 

(Devamı 5 inci sahliede) 

111111111111111111111111111111111111 ., 
Bu gece• 

En güzel tuvalet 
Hangi hanımdadır? 

Bu sece Tokatliyanda Hiınayei Et 
falin Koıtüm Baloau vardır. latanbu
lun yÜkaek ımıfına menıup bir çok 
ıık Hanımlar bu sace Tokatliyan ote 
!ine en gÜzel milli ve Garp kıyafetle
rile geleceklerdir. (Milliyet) gazete· 
ıi bu kJYafetler araaında bir müaaba 
ka tertip etmiftlr. Baloya gelecek ha 
nım ve beylere, gazetemiz namma °"" 
rada hazır bulunacak olan bir heyet 
tarafmdan matbu birer varaka tevzi 
edilecektir, 

Herkeı Balodaki Hanımlardan 
hangisinin tuvaleüni en çok befendi 
iae onun iımini bu ptuulaya yazacak 
ve pualayı dana aalonunun bir kö,.... 
ainde duran kutuya atacaktır. 

Bu pualalar erteai gün bir heyet 
huzurunda tasnif edilerek en çok 
rey kazanan tuvaletin aabibine gaze
temiz tarafından zarif bir hediye 
takdim edilecektir. 

111111111111111111111111111111111111 

Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

.•. _, • 
ıs e a 
Türk posta vapurculuğu 
Layiha hazırlandı. Posta vapurcu. 
luğu haziranda devlete geçiyor 
Türk limanlan araımda poata va• 

purculuğu inhiaan hakkındaki yeni 
kanun li.yibe.aı lktıoat Vekaletince 
hazrrlanmııtır. Vekil Celil Bf. latan
bul'dan Ankara'ya giderken, Vapur .. 
cular Birliği rüeaaamdan kendiıile gö 
riitenlere, liyihayın bu devrede mec
lise verileceğini söylemiştir. Son şek
line g öre 18.yiha, 1imanJarımız arasın 
da posta vapurculuğunu devletin in
hiaanna alınaktadrr. Devlet, bu inhi
san işletme hakkını , teşekkül ede
ce- hususi Vapurcular Şirketile Sey
riaefain'den ayrılacak Dııbatlar ida
resine taksim etmektedir. 

Layiha kesbi kanuniyet edince, ha 
zirandan itibaren Seyriaefain bu Dıt· 
hatlar idareainden baıka iki ıubeye 
daha ayrılacaktır: Biri lçhatlar, di· 
ğeri fabrika ve havuzlar idareleri. 

Kılavuzluk itleri Deniz Ticaret 
Müdürlüğüne geçecektir. Uzak aefer 
!erin ihtiyacını Vekaletçe teabit edile 
cek aeyriiıefer ve ücU.rat tarifelerine 
göre Dıt hatlar idaresi ve Huıuıi Va
purcular Şirketi temin edeceklerdir. 
Bu tarifelerin ibzannda Vapurcular 
mümeaaillerinin de mütalealan alına
caktır. 

lkbaat Vekaletinde bir Deniz lıle
ri Uınum Müdürlüğü ibdaı edilecek· 
tir. Dıı hatlar idareai ve Huauai Va
purcular Şirketine ait, itlerde merci 
bu umum müdürlük olacaktır. 

Vapurcular Şirketinin aureti teıek 

Vapurcu/ar Birliği MOdOrO 
Muzaffer Bey 

1 külil de llyibada teabit edilmiıtir. 
Vapurcu/ar birligl ne ofaca/ı) 

Yeni llyiha keıbi kanuniyet edin
ce poata vapurculan (Milli Vapurcu 
lar Birliği) nden e.ynlacaklardır. Bir 
)iğin kalıp kalmıyacağı ıilepçilerin 

verecekleri karara bajilı bulunmak
tadır. Birliğin, (Şilepçiler Birliği) ha 

(Devamı 5 inci sahifede) 

Sevgililerden haber yok! 
Kaçan kızın anası ve babası bugün 

Atinaya hareket ediyorlar 
Musevi zeng'İnle 

rlnden M. Şor'un 

kı:ııı Mel Erneatine 
Şor'un Yunan ar• 

' tiatlerinden M. Pa 
pa.o tarafından k.a 
çmlmaN, tehri'" 
miz ınehafilinde a
laka uyandırmıı.k 

ta berdevamdır. 

Mel Şor, 18 • 19 
ya9mda oldufun· 
dan Türk kanun· 
lanna söre retit 
addedilınektedlr. 

Buna rağmen M. 
Şor mmm retlt 
olmadığını '" ken 
dlaln.ln muyafakab 
olmak11:nn kızma 
paıaport verilme • 
meai li:nm seldi
ğini iddia ebnek· 
tedlr. Bu sebep le 
M. Şor, zabıtaya, 

aonra da Yunan 
konaoloaanealne 

müracaat ederek 
kızmm kendialne 
ladeainl latemfttir, 

Halbuki Mel Şor 
Yunan kanununa 

nazaren da refİt •· Papaa'ın burada ogan osrdllılerl •ırada 
addedilmektedir. alınmıı realmlerlnden .. 

Bu sebeple M. Şor'a ortada bir kD büyetlnde bulunduğundan, İtalyan 
kaçırma vak'aaı olmadığından kanu- konaoloaanealne müracaat ebnİt, ve 
nen yapılacak bir teY olmadığı c:eva- Yunan sefareti vaartaaile kı:ı:ının ken 
hı verilnıİJtir. diaine iadeıinl rica etmiıtir. Fakat 1-

Sigaıt teıebbDslsr talyan konaoloaaneai bu talebi kabul 

Bunun üzerine, M. Şor, ltalyan ta- (Devamı 5 inci aabilede) 

,ııııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııuıu 

~ Ankaralının Defteri = ---- Milli mücadele senelerinden çok meraklı 
ve heyecanlı hatıralar nakledeceğiz .. 
Millı mücadelenin malam RALININ DEFTERi" ismi al

salhalan haricinde, henüz çok hnda n~redeceğimiz bu hatıra
kimaelerin bilmediği ibret alı- lar, o çetin günlerin karanlık 
nacak noktaları da uardır. Türk kalmıf bazı safhalarını da ay-

ı 
milletinin bClfaF'dığı bu büyük dınlatacaktır. Bu tefrikamız ya
if o kadar kolay olmamıfhr. kın inkıUip tarihinin ayn bir ay. 
Daha kitaba geçmemİf, ancak nem gbidir. Çok meraklı ue çok 
hahralarda mahfuz duran daha heyecanlı hadiseleri nakledecek 
bir çok hadiseler uar ki, "Milli.. olan bu hlihralan aUika ile ta-
yet" bunlan da pek yakında ka- kip edeceğinize emin bulumı
rilerine anlatacaktır. "ANKA- yonı.z.. 

ütunlarınd ·J Milliyet 
1oı·11:,,1.ıııı 11 11 ·ıııı: 1 1111'!•lli'I •i•llldlililllll!I · ı 11 1 ! ! 1 ı 111 il 1 11111 l ı UllUllllllllHllUll 
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93/ıb'Z!k.,ıi' . . , ---t~ .~ -HARiCi HABERLER 
e a et erı ve igna ıe1 

•• Çinde muharebe Yeniden suikast 
Abdülhamit Suleyman Paşada 
esrarlı bir kudret görüyordu 

- 44 -,., ... ,,,. ,., ... , .. 
m•frut111etçlllk 

Snlriltanla mütareke yapıldılı:. 
tan eonra, Abcliilh•mide yeni bir 
korku nöbeti selmitti: Sülepnan 
P.,.,harp ~ hlaıı
bula dönüyordu. Çok cinayet ro
mam okumut olan Abclüllaamidin 
sözünde Süleyman Pqa, Abdüla
ziz Yak'aamm en esrarlı, en kor
kulu adamrydı.Onunla ,..Iıı.rz Hü
seyin AYDi P&f& ölçülebilir
di. Bereket fflein ki o, daha Ab
diilh•mit tahta çıkmadan Çer
kea H•enm delice aaldıntile 
topraklara kanfmıttı. Redif Pa
f&DDI bir -..kertik adma ken
dini satac:afmı Abdülhamit tec-
rübe ... ifti. Riiftii P ... ile Mi-
tat , ... JI da llçmüf. biçmit, de-
ierlerini •nla""fl'. Fakat bu 
Süler-. p... ..... adamdı? 
HeabWn ajzmda adı seziyor
du. ~ çıknnf senç za
bitler, lıocamsz diJe .everlerdi. 
Maarif iıteyen Garp kafalı genç
ler, Süleyman Pqada bir reiı 
ıı&lhleuli. ~iler, yeni 
fikirlilerden mü kaldık.lan hal
de bile, Süleyman P ... ya kar
tı hürmet beslerlerdi. Hiç bir 
•-n ordu kumanclanhlt et
-·;ii halde, lift. ıütpninde 
iken, Altdülbizin tabtmclan in
cllrilmesi gec:eai birden bire or
tap çdmuf. :ralııız adının kuv
yetiJe dört bet tabur askeri 
saraya kartı yürütmüt, kapıla
n açtırıp Sultan Muradı çıkart
llllfb. 

Bunlan d~ndiilıçe Abdül
lıamit, Süleyman Pata denen a
damda e1rarlı bir kudret tahay
yül ediyordu. Betinci Murat za. 
aıanmcla bu adamı bapn ata
rak Sırbiltana söndermitlerdi. 
Orada da eıı unmlm•z atılıtlar 
yapmJt, AWr.m.ç muharebesin
de iki taburla yaptığı bir hü
ClllD, _._. lanwtlerimizi 
canlendırmıt, keacli de det içjn
ae ordlija safer ı•tit- • ... 
....._ biri olarak Wr Irat 
.... parlamıfb. 

Miiten:im ~üttü Pata da Sü
ieJman Pata için çekinilecek 
1'0lcia eöz söylüyordu. Rüttü Pa
... Maradm ilk ııünlerinde ka
.... anpmıf mecliıte Süleyman 
P.9•nm ki1111eyi dinhmi1enık 
mı ı ııdiyet içia yapbfı parlak 
aidafaayı uDQh_....._ Ondan 
._ra secelerce Sile,_. Pata-
~ çainvak kendi 

=~ o1se••-1e pı• ı "' mu-·= " c--. Ha
yaJc'w ı1nai ehehe kaqı 

S61eJm&D p... Wr takan ... 
kerlerle konatma plifini de 
batardan ~ (1). A. 
ker Ye ahali arnmn• H tih-
ret Ye nüfuaile .... - • bir 
murle çdr.arabi1-k ıı a 1n Si 
liıı n P ... yı _..,.nıbe ~ 
lale baff•n abmflardı. Fllbt 
WA '"~-L. İia • ı. d• 
.,_. IDUsarmur -o "* O aa a. 
nli1oadu. 

Ac•ba nud ede=d• .. S&. 
le) n Pata? Riifdi P...- Wle 
eDdan ürküyor, Mitat P ... b-
ptenlıkl• heheed1yor, Damat 
Mehmat Pata nwthedi,or, Redif 
P.,. ile lnıi)iz S.it P ... ona 
... 'ihli saroordu. Herkeıin 
..... heknnclan rördüjü bu it 
ede'D'Dm ııeliti Abcliilhemide 
koalm 'Ye te(q Yeriyordu. 

* * * Ote yenden, Avrupanm Şark 
ith iue müdahaleli ele lrorlmla
cak bir çafa gelmifti. lnııiltere 
zefiri, Ruayanm yapbfı kuYvet
le miti h le teldifini anlatnut
b: R..,., lnııiJiz clonan_.._ 
mı botazları seçerek l•n~ .. ı 
lnüne sel111e1ini, Rus orduları
am Balsariata-, A....tuı1a as
... iuin de Bosna - Heraeie ıir
meaini istiyordu. lnııiltere bu
ıau blıal etmemi,, buna kaı,ı 
hem Sırp " Karadai -ıeha
larmı, hem de S- - Henek Ye 
Bulp.riatan ı.tahabnı brıırlat
brmalı: üzere lıtanbulda beyne(. 
lllilel bir konferans yapılmaaı
aı teklif etmifti. 

Abdülhamit, Süleyman Paf&· 
dan korktuğu kadar, b konfe
rauıtan da korkuyordu. Beynel
.oel konferanım karan, kendi

zalen severek karfılam•mıt 
Olan milletin riziınden bütün 
bütün dütürecek diye korkuyor
du. Bunan için bafkitip Sait Be;. 

J8 bir muhtıra yazdırmıt, tim· 
dililr konferansa becet olmadı
ğını, önce konferansta ileriye IÜ· 
rülecek tekliflerin müzakereai
ni taniye etmifti. 

Ukin, olacak bu ya, bu tav
ıiyeyi de Babıili iyi anJata-
IDJt, yahut Londra aefiri M
ru Pqa iyi anhyemamıt, Lort 
Derby'ye sadece "Bu sibi haller· 
de beynelmilel konferanı akti
nin emsali yoktur." gibi bir iti
ru aerdedilmifti. lnııiliz hari
ciye nazm ela, Memleketeyn, 
Sırbistan, Cebeli Lübnan m-le
leri için yapılmıt konferansla
rı örnek ıöstermif, 

- Rusya, bu i•in Türkiye mu
rabhaslan bulunmaluızm cleY
letler arasında müzakeresini is
tiyor. lnıiltere mücerret Türki
yenin terefini ve menfaatini mu
baf aza makaadile konferanım 
lıtanbulda Ye Türk murahhas
larının ittirakile toplanma•ın
da 11rar etti. Şimdi Türkiyenin 
itiruı ve iftirak etmemek i.te
mesi Ruıların ekmeğine yai IÜr
mek olur. 

Demitti. En fenası da Lord'un: 
- Ba mec:li• Dal.il olsa top

lenecak Türkiye murabbu gönder 
me:ue kendi hakkında pyaben 
kararlar verilme•ini kabul etmif 
olar. 

Yolunda bir tehdit saYUrJDa· 
aıydı. 

Bu tehdit, Abdülhamidi iki 
yandan da korku içinde bırakı
yordu: Kqnferamm gıyaben ka
rar Yermesi, Türkiye için kendi 
haldaruıı müdafaa imkinlızlığı 
demekti. Konferansa ittirak e
dilmekle o kararlan değittire
bilecek miydik? Demek, bu kon
feranatan çok değerli kararlar 
çıkacaktı ki bu kadar üzerinde 
duruluyordu. 

Devletler ne istiyecelderdi a
caba? Sakm onlar da Mitat Pa
pam ekime uyup ta meseli 

g. '""'"'~kartı ...... taahldlt teklinde ilbım 
istemesinler. Abdülhamit, lngil- 1 
terenin böyle bir teY istemesini 
pek mümkün görüyordu. Bere
ket Rusya vardı. Fakat, itte VÜ· 

keli. olacak herifler de bir tür
lü Rmya ile bir anl .. manın de
ğerini anlamıyorlardı. 

- Mefnltiyet Ye Kanunu esasi 
ilim, devletlerin Bo.na • Her.ek 
ve Bulgariıtan hakkındaki talep. 
(erini kökünden kaldmr. 

Diyip duran Mitat Pataya: 
- iyi em-, konferans topla

nacak Me,nıtiyet ilin edeceği
mizi bildirdik. Gene vazge<>""e
diler. 

Diye c:eY&p Yeriyordu. 
• • * 

Abdülhamit, konferaııaa itti- , 
rak edip etmemek meselesinin 
w i bir mediıte müzakeresi· 
ni irade ebnifti. Bu ur.da böy
le mi -1ialer biribirini ko
• ... ıwd•. Ba meclis te toplaa
ck. Her kafadan bir -- çıkıyor
......... ._ konferansa taraf-
tar ol=edıtı duyulm119bL Göze 
ıiı 1 iste,_ dalkaTilk tak-•. 
'- konferansa aleyhtar keül-
~ 

- Bö,le lrir konferamm te· 
pi külii bile devletin istiklaline 
bir darbedir. Konferam, ol• ol
sa, Sırp Ye ICm dei wlelerini 
miivkere edrt;lir. Fakat Bome
Henek Ye BUlsariataa itleri bi
:ırim dahili iflerimizdir. Dwlet.. 
lerin buna müdehelelfti caia de. 
fildir. Konferamta deYletin ha
lwkmaa " iatikWU. clow
lacak brarlar ittihaz ohınebilir. 

(Devamı vsr) 

( 1) Bu _,,,,,.,, hrp 6ir ,..._ 
...... ,.,. Rütti .... $11 "-im
... menlai, Siileyman PGfGIWI 
"U:!,,atiilltoluı,W' Uimli IMııhratınc 
w.ih olandı ,,..,,. .... ,_,,,,_ 
)•n•ıfı "ŞilrôJIGlrm" atlı JOIUlllR• 
a ~ amlıyor: 

" •.. l.ôlrin, Çerha Hasan rlGlı'G• 
- Wuını, o gece ... balta hrp 
...._ llir takım akrle Ş.luod• 
i J fıtlıi lt•ICljuw pı-ı., lıenJi
mi ,,. -· 1aa,,.,1ta1aan-u , •• 
bul dtİTİfİın. nıüfGriiııile;yhi ha;ylıca 
ıeraeml•ftirdiiinJen, beni bir müd· 
df!f daha kndi halime bıralınuıiı 
marıcrlıln mcrıılcrlact görmiiftii. n 

Bu ... baha ı.crr,. mülalıcrtrn .,...,_ 
- ..,. talnlôlrru baflıc bir ;yerde 
.-.medilı. Bu huauata malümalı o
lup 6Ui tenııir edenler olurıa mıa......,. ...,.,.., 

- -·· -
Bir Çin ceneralı 1 S bin 

a•kerle ihanet etti 
HARBiN, 22. A. A. - Mançuri hi

ım-ti, bu a:rm :pirmiaiacle Çia'• -
meiİ MTelee lıanrlattırmıf olcluiu al
tİlllııt- ...... öileden ............... 
tir. 

Ultimatom, Jehol'un tahliyeaiııi ta
lep etmektedir. 
Çin, ultlmatomu reddedecek 

NANKIN, 22. A. A. - Hariciye ne
zareti - ~tta baluıamja 
-- mün uil !ıitaraf bir aantalıa 
t•li hakkmdıa. ,...ı1aa teldifiD -
uz •• mantılurz bir.., olduiu~. lıu 
tekliflerin reddedileceğini söylemJJtir. 

Bu mümessil, yeai Mançuri b~ 
ti tarafmdaa ıri!aılmil-ti ~ ..ı. 
len ultimatomua ı.- red ve ıade edi 
loceiiai ıle ehemmiyetle lıaydetuıiftir. 

Çinde mukaı·emet hazırlıkları 
CHANGHAI, 22. A. A. - M Saonf 

Jehel'daki ulnıri harelıetleria cıe.
m temia için yalanda 20,000.000 do
larlık bir .. Milli Selimet " iıtibam 
yapılmasrru hiikUınotia taaYİP et&tft,i 
lıildirmittir. 

İleri hareket'"' 
CHING CHOV, 22. A. A. - ._ 

menbaınden relen bir telsiz,. ~ 
lm•..etlerinin Raa!inro'yu yemden lf
pl etmit ol......._ ye Lei-Pioo üze. 
rine doğru yüriimekte bulunduklarrıu 
bildirmektedir. Japon kuvvetlerinin lıu 
ileri hareketlerini biraz sonra mu...ı.ı.. 
t., lnlrif etmif aLlgklen oöylenrnek
tedir. 
J- tayyareleri Kailu yakınında 

pyri muntazam Çia ku..vetlerini ı.o.. 
lıard- etmİ!tİr. 
Bir Çin cenerallnln /hanen 
ÇANGÇUN, 22. A.A. - ıteuter •· 

jann bildiriyer: 
Jehol'.ta ...... _ ... Çinli pniilliler 

den mürekkep olaa lliirdüncÜ fırka je 
nerallerindea Lia Kyaeitang, yeni 1,4u 
çvri biilı:ümetinin b• iatediğİaİ mu,._ 
tindeki 15,000 kİfİlil< lıir ı.anetle yap 
11111ğa hazır olduiu- lıil~ " .... 
ha ıimdidea _...ı Cbaaır _ ~ 
Liaaıı'm kunoetlerile çerpq,,...• _.. 
............ . l"-~-

J-.....ı Liu'nun ilıaneti, Çın ---
çok fena bir tesir bırakmıftır. 

Milletler c,mlyetinln ıcttmac 
CENEVRE, 22. A. A. - Milletler 

Cemiyeti 1ewı 1;ı1e mectia ""' ~ 
tır Meclis öi!eılen .......- ~ 

::' nıia M. H:r-'m Yennit . rt.Clıaiu 
İzahaba dinl-1- llllWa etmıf ve -
-lle7!da teklifi i - itiaei telMiil
ni M ... ~ teblr~tir . 
----------<ı 

Timurtaş Han hasta 
TAHRAN, 22 A.A. - Şiddetli 

bir kalp buhranından rahatsız bu
lunan Timurlaf, hükUmet hapiaa
neai haıtaneaine nakledilmittir. 

Hükumet, Timurtaf'll ait liiitün 
mal ve mülklere haciz konmuını 
emretmittir. Bu emirden mek .. t, 
Tımurta,'tan dava edilen parala
rııı ödenmesini temin etmektir. 

Suat Dervit H.1n. 
Romanları 

Bir buçuk sene süren uzan bir 
edebi tetkik seyahatinden anıra 

luymetli edibe1 
miz Suat Der
rit H. Anup•· 
:lan ••elet et· 
-ınittir. Su.t Der 
rit H. ı..a _,.. 
bati eanaıınd• 
bilh... Ber
linde otunnut 
ıe mqhur tibi 
Ul"8lJ'in in s•· 
zetelcirinde -
mleketiıaize a -
it hir çok • içti
mai, iktnadl 

Saat IJerlllf H. ve tarihi ma
kaleler netretmiftir. Alman kari
lerine esasen meçhul olınıyan Su
at Dervif imzuı bu Defl'İY&J üzeri· 
ne bir kat daha ehemmiyetle ka~ı 
Janmıt ve Seriinin en biiyük saze
telerinden olaa Tempo senç Türk 
edibe.inden tefrika suretinde net • 
reclilmek üzere bir roman yasma· 
smı i.temittir. Suat Der.it H. bu
- üııerine "Saraylılar" adlı ro
manmı Tempo'da nepetirmiftir. 

Romen daha bitmeden AJman
yanm bir çok mühim merkezlerin
deki 'Yiliyet ıazeteleri tarafından 
iktibasına 'betleamıt Ye Letonya, 
lniçre, Ro~ Yqoeli.,._, Da 
nimarka ve İ•kandinavya lisanları
na tercüme Ye netredilıni9tir. 
Şimdi de ÇekoaloYakya'da Rodino 
namındaki büyük tabı müeueaeıi 
romanın Çekçeye tercü111e1i hak· 
kını iıtemit bulunmaktadır. 

Bu, hiç tüpheaiz, büyük bir e
debi muvaffakıyettir. Bir Türk ka
dm yazıcının henüz erkekler tara
fından iritilemiyen bu munffakı
yeti sevinilecek bir neticedir. Suat 
Dervit'i tebrik ederiz. 

Rooavelt'e kolipoatal
la gönderllea bomba 

V AŞINGTON, 22 A.A. - Wa
shinııton Post ııazeteıine nazaran 
tehir poıtaneıinden M. Rooaevelt' 
in adresine gönderilen bir kolipoa
tal içinden blr bomba çıkmıt Ye bu 
suretle mütaJiinileyhe kartı tertip 
edilmit ikinci bir suikast meydana 
çıbrılmıttır. 

111. CIJr.,.lı'ı• •ıhhlltl 
MIAMI, 22 A.A. - M. Germak' 

m •ibati birden bire nhimlefDlit
tir. Harareti çok yiiluektir. 

Bitlerin beyannameal 
Hlldt•elerln IJnlne geçmelı 

zarureti hll•ıl oldu 
BERLIN, 22 A. A. - Volff A

jaD11 bildiriyor: Hitler, milliyetçi 
-yalist fırkasına hitaben netret
tiği bir beyannamede bir takım 
muharriklerin yapılan içtimalarda 
bilbaua merkezcilerin toplantıla
rında - fırkaya mensup bulun
mak bahanesile - intizam ve ra
hab bo•n•k ınıretile milliyetçi IOll 

yaliat hareketini mes'ul mevkie dü 
•ürmeğe uğra,tıklarıru kaydetmit
tir. 

Hitler, beyannamesinde diyor 
ki: 

"Bütün milliyelıçi aoıyaliatlerin 
bu yolda haf söateren makut Ye 
leteblJüalere gayet ııkı bir disipli
ne riayet auretile kartı durmaları
m bekliyorum. 

Her türlü propaganda, marka 
mesleğini yenmek ve yere vurmak 
gayeıi üzerinde temerküz etmeli
dir. 

Merkezcilerin hücumlarını ben 
geri püıkürteceğim. Esasen milli
yetçi aoayalistlerin muarızlarımız 
tarafından yapılan içtimalara git
memeleri icap eder. 

Hitlerin bu beyannemeyi net
retmeaine merkezcilerin Krefeld' • 
de yaptıkları bir toplantı da çıkan 
kars•t•lık aebep olınuttur. 

Bu içtimade milliyetçi aoıyalİlt 
lerden biri,.-..~~ M. 
Slzawwald' talıılm w1'16wwwwie 
.......... br, 

Lebistana i.tica eden 
Rus tayyaresi 

VARŞOVA, 22 A.A.- Bir Sov
yet Askeri tayyaresi dün l'İltwıy 
yaxmmd& yere inmi9tır .. Tayyare
cı yere ınerken yaraaanmJtbr. ·ray 
yareci, Mina& ~-mca- bc
mıt olduğwı11 beyan ve ıltica hak
kından iıtifade etnıeaini iltemit
tir. 

Bir hudut hadise•İ 
SOFYA, 22 A. A. - 16 Şubat.

ta Yuııo.teyYa eruilinde )'uııoa
lavya hudut. muhafızları taratın
dan bir Bıılpr kiiçük zabitinin öl. 
düriilmni üzerine -.eleyi tahkik 
için muhtelit tabkikat komilJ'onu
nun içtima etmesi hekkmda Bel
ıırat da ppılan teklife henüz ce
vap ııelmemiflir. Ceaedin Bulgar
lara tıealimi için birprotobl iımHı 
bUIUIUllda iki tarafm itilifma ba
:u miitkiilit mini olduiwıcfan c:e
- h&tlile =·hePinde blmıp. 
Mektal.a h'pr PTill• t"lif
... 1i1mit ..... bir ...... olclu
juna dair Belsred'm ileri aürdit6 
iddia hekkıncla turaunı bydet
ınek livındır ki, maktul Panof 
Anııelof iıminde hudut muhafaza 
himwfuıde bulunan bir Bulsar kü
çük zabitidir. Bir tipi emumda 
yolunu tatıranık YuııoslaYJ& ara 
ziline ııinnit Ye orada ölmiİftiil'. 

Raayaya sldecek heyet 
ANKARA, 22 (Telefoula) -

Mübayaa edilecek cLılnmw fabri
kaları içia -ianeleri almak üze
re Ruayaya ııi~ heyetin riya. 
Mtinde Hereke fabirkaaı miiclürü 
Ketal Bey bulunacaktır. 

Madendlerin clllekleri 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Ma

denciler lktıaat Vekili burada i
ken arzettilderini bir rapor halin
de tanzim ederek Ankaraya gön
dermitlerdir. 

Bir çocuk hotuldu 
IZMIR, 22 (Milliyet) - Urla 

da üç yqmda bir çocuk ava gi
den babasının pesine habenizce 
takılmıt ve yolda bir kuyuya dü
~rek boğulm11ttur. 

Türk vatandaşlığından ıskat edildi 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

Mutlu Minaa Bedorsyan'm oğ
lu olup dayııı tarafından Katolik 
papaa yetiftirilmek üzere V enedi
ğe ıönderilmit ve eline geçirdiği 
eelci Ruı pasaportu ile 12 aeneden
beri lıtanbulda kendisini Ruıı si-

yaai mültecisi tanıtını, olan Sat· 
rak Bedorsyan'ın bu sahtekarlığın 
dan dolayı cezalandırıldığını ve 
muzİr, fÜpheli bir şahıs olduğu aJI 
la,rldığmdan vatandqlıktan çıka 
nlmaaı icra Vekilleri Heyetince 
karar altına almnu.ıır. 

lzmirden Çoruma gönderilecekler 
JZMIR, 22 (Milliyet) - Hisar 

camiinde Türkçe ezan aleyhinde 
Y&IZ eden mevkuf Tunuslu Habip 
Hoca ile EYkaf idareıine mektup 
fazan Salepçioğlu camii imamı 
llyaa Efendiler muhakeme edil-

Maarif midürlülderl 
ara•ıncla 

ANKARA, 22 (Telefonla) -
Cemal Gültekin Beyin vazifesin
de ipka edilmesi huebile Samsun • 
Maarif Müdürlüğüne tayin edilen 
Rifat Necdet Bey Giresun Maarif 
Müdürlliiüne naldedilmi,tir. 

mek üzere yarın Çoruma gönderi
leceklerdir. 

Gayri mevkuf olarak muhake
me edilmesine karar verilen Mus 
tafa, Ömer ve Hüıınü Efendilerin 
evrakı da Çoruma gönderilmi11tir. 

lzmlr tramvay ara
balarından resim 
ANKARA, 22 (Telefonla) -

lzmir Tramvay Şirketi arabaları
nın beherinden hU1U1i muhaııebe
ce iıtenilen mahiye iki lira resmin 
mukaveledeki sarahat veçhile is
tenemiyeceğine Devlet Şurası u
mumi heyetince karar verilmi, tir. 

Kiınler kazanç vergisin
den istisna edilecek? .. 
Encümenin hazırladığı proje 

Meclisin mart içtimcıuıclcı mü
:zıcıkere edilecek olcın yeni luı:zıcınç 
kcınunu lôyilttuının Bütçe Encüme 
ninıle kcıbul edilen aon felılini nCf 
re ıleuam ediyoruz: 

istisnalar 
10. - Çiftçilerin ve aYcılarla ba 

lıkçılarm "her nevi deniz mahsu
liı dahildir" kendi mahsullerini 
ve ha)Yanlannı ve bunlardan çı
kardıkları maddeleri dükkan aç
makıızın tatması ye bu kabil fa· 
h11larm iıt;ı - , l ve nakil vaaıtaları 
ve iııtihaa.1 ısında ambarlan, 
"bu maddelerin sabtı için ıınal ve 
ticari mahiyette bir müessese kü
..... haliılde -si U-" aahip ol
duldan dalyanları ~,. Yel'IDlf 
olanların elde ettikleri menafi ver 
giye tabidir. 

Zlraatte 
il. - Ziraatte müıtabdem itçi

ler, 'ziraat makinelerinde çalıfaD 
makiniıtler dahil" balıkçı tayfa
ları, çobanlar, hususi evlerde elif
lerile ınefgul hizmetçiler, 

12. - Nüfum bet binden &f&iı 
olan köy Ye. heabahmla İCl'ayİ 
san'at eden elnıler - lwMel.el..p. 
lar Ye- .,.cdar ye nm-- on bin.; 
den qalt olup iskele Ye istaayonu 
olmıyan yerlerdeki doktorlar. 

13. - iki gözü imi veya mefluç 
veya el ve ayağının ikisinden veya 
birinden mahrum bul11Dan itçi ve 
seyyar sabcılarla iki sözü imi 
weya el ve ayağının ikiıinden 
mahnım bulunan müstahdemler 
Ye bu llUl'etle malul mütekaitler 
ve müstahdemlerin maaş veya ~ 
reti ayda yüz liraJJ teca't'ÜZ etmi
yen i.ıihkaklan, "resmi ve huauıt 
hizmetler dahir' 

St>t1t1•r ••tıeılar 
14. - Nüfmu 5 binden atalı o

lan yerlerde yenilecek, içilecek ye 
yahut pkılacak me..ddı elcle, 
antta YeJ& batta satan .eyyar za.. 
tıcılarla bu gibi mevaddı hayYaD
la veya hayvanla çekilen arabalar 
ile köyden getirerek kasaba Ye !6" 
hir veya bafka bir köyde clOkki.n 
açmaklllZlll utan köyliiler. 

Baıtanel'r 
15. - H111U1i deli baltanel~, 

verem sanatoryomları ile Maanf 
V eki.letinin resmi tedris prolr&JD. 
(arını ve talimatna-lerini aynen 
kabul eyliyen hua..-1 ilk ve orta 
tedrisat mektepleri ve li.eler Ye 
me.tek mektepleri "bu kabil mek
teplerin müdürleri ve bulundukla
n mahaller Maarif V ekiletince 
tayin edilerek Maliye Vekiletine 
bildirilir • ., "Hmual deli ve frenııi 
lıutanelerinde Ye verem sanator
yomlarında d&rtte bir ni•betinde 
diğer hastaların bulunmuı bu mu 
afiyeti deiiftiremez,, 

M•lıarrlrler , 
t6. - Risale, makale ve tefrika 

ve forma ve nota halinde telif ve 
tercüme yapanlar "bu itlerden do
layı bir müessesenin daimi me
mur ve müstahdemi olmamak tar
tile" 

15 lira aylık alanlar 
17. - Aylık iltihkaklen veva 

kazançları on be, lirayı veya gün. 
delik kazancı elli kurutu tecavüz 
etmiyen memur, müıtahdem ve it
çilerle mütekaitler, dul Ye yetim
ler ve ayda 50 lirayı tecayiiz e tmi· 
yen ına-. ve ücretlerin 15 lirası 
"iıtiınanın tatbikabnda maat ve 
ücret miktarı ne oluna olıun, ver
ıi aynldıktan sonra istihkak sahi
binin eline geçecek miktarın 15 li
radan &f&iı dilfmemeıi .-rtbr,. 

18. - Harcırahlar, mesarifi za. 
ruriye ile ikamet, seyahat yevmi
yeleri, mesken bedelleri, tedavi 
ve ölüm yardimları "HUIUli müe1-
1e1elerde bu kabil tediyat muadil 
maatlı devlet memurlarına verilen 
miktar n lıstJ•ri tecavüz ettiii 

, takdirde fazlası ••siye ..Wclir. 
Mesken bedelleri de devlet me
murlarına verilen yerlere münha
ıır olmak ve onlara verilen miktar 
lan geçmemek tartile kazanç ver· 
giıinden müstesnadır . ., 

l1ıramlgeler 
19. - Vefat, Yeya bedeni &rı

zalar Ye ınalwiyetler üzerine veri· 
len taz•inet ve para mükifatl..-ı 
.. ~ "=iitelrei~ ikıami
yeleri .......... "' •• met a. 
n mucibince veya l>ütçelerine isti
naden birinci ve ikinci dereceden 
askeri malullere verilen terefiye 
zamlan ve yangm Ye malwiyet ve 
bayat ıigorta tazminatlarile ye
mek, ve bayYan yem bedelleri ve 
bu mahiyetteki tediyeler, 

Her nevi •bf, uçut, dallf, ya
rıt müaabak•, tefYik Ye llpcN' ikra
miye Ye mlikifatlan, menafii a
lllUlllİJ9J'tl hidim idman cemiye~• 
rinin e=etör oyuncular arasınc!" 
tertip ettiii müebekalann dubuli 
ye ücretleri, "azasına miikifat 
teYsİ edilmemek ye cemiyetin u
mumi maaraflarile aabalann ı.tah 
Ye bakımına basredilmek .. rtile~ 

Seflrl•r 

20. - Devletler arasında cirl 
teemüllere " hukuku düYei kaide 
lerine tevfikan aefirler ve mümes
ıiller ve konaolomlarla maiyetle
rinde çalJtWn memJD'lar Ye müatalı 
demler "mütekabil1yet tartile ve 
bu •ıfatlarmdan dolayı" 

21. - Bu kanun mucibince Yer· 
siye tibi tutulan lu7wwwtlerin ıelir 
terinde, bankalardaki 5 bin liraya 
bdar olan "5000 lira dahil" mev• 
daat Ye taaarrnf Ye kumbara faiz.. 
leri dahiH .... barid cleYlet iıtikru. 
lannm faiz, amortisman Ye ikra
miyeleri, u-ımi Ye mülhak ve lau
-ı bütıçelerle idare edilen daire 
Ye müe••eaelerin "belediyeler da
hil" alacekları faiz ve bu mahiyet· 
teki iskontolar "lusa vadeli avan• 
larla hazine bonoları iıtikraz mef 
bumuna dahil delildir." ,. 

22. - T qkilitı Esasiye Kanu
nunun mer'iyet mevkiine sirdiği 
20 nisan 1340 tarihinden evvel v& 
rilmit olan imtiyaz, mukavele ve 
tartnamelerinde temettü ve ka: 
zanç vergilerinden muafiyetlerı 
kabul olunanlarla huauıi kanun· 
larla temettü ve kazanç versisin
den iıtiınaiyeti kabul edilenler• 

(Deuamı ycınn) 
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Sana iciler Zümre, •• umre 
Ekonomi 

Sanayi grupları birliği 
Mevaddı iptidaiye tedariki için yeni 
teşekküller vücuda getirilecek 
Aldığımız malilmata nazaran, 

.. ahtelif sanayi gnıplan mevad
dı iptidayı tedariki için aralarmda 
tqekküller vücuda getirmek için t .. 
şebbüıata girişeceklerdir. Bu teıeb· 
büaün kuveden file çıkmaaı için çab· 
~ılmaktadır. . 

Bugün muhtelif aanayi gruplan ı
c;in mevaddı İptidaiye tedariki en mü 
bim bir meaele teıkil etmektedir. Me
vaddı iptidaiyesini hariçten veya da 
hilden tedarik eden fabrikalar he
men hemen ayni mü,külit kar,ıam· 
dadırlar. Bilhasoa mali sebepler mÜ§ 
küli.tı doğuran en mühim imildir. 
Muhtelif oanayi zümrelerinin müşte• 
rek hareketi taktirinde bu §eldin ko
laylaşacağı muhakkak addedilmekte 
uir. 

Yerli mallar 11ergi•I 
Milli sanayi birliği dördüncü yer

li mallar sergisi için §İmdiden faali
yete geçmiştir. Bu seneki yerli mal
lar sergisinin daha geniş tutulmaaı 
ınukarrerdir. Sanayi birliği yerli mal 
lar sergisinin harici ticaretimiz için 
de nafi olması için bazı tetebbüsata 
giri~mittir. Birlik ıeyyah acentalari
le temasa gelerek serginin açık bu
lunduğu müddetçe tehrimize mühte
lif seyyah kafilelerinin rebneaini te
min edecektir. 

japonyaya gönderile
cek malların f aturaıı 

1933 aeneai martının birinden iti
baren. Japon gümrük idaresi gümrük 
kanununun otuz ikinci maddesi ah· 
l<amını tamamiyle tatbik edecektir; 
bu ahkam, gümrüğe ibraz olunacak 
bütün ithalat beyannamelerinin ya
nında ecnebi memleketlerdeki ihra
cat tacirleri tarafından usulüne mu
vafık olarak İmza edilmi, faturala
rın bulunmaaı icap etmektedir. Fatu
ralar atağıda yazılı malilmab hivi 
bulunmalıdrr: 

a) Faturaların hangi mahalde tan 
zim edildiği ve tarihi aabcmm iımi 
ve İmzası. Mahalli maksut ve müne
lünileyhin İsmi. 

b) Ambalijlarm cinsi, Ambalajla. 
rın adedi, Markalar ve Numaralar. 

c) . Malın iımi ve cinai, Standart 
Fabrıka markaar MustaL il • • 

' 
• • rqı ann 1•Dll en. 

d) Miktarların ve ağırlıklann mu
faaaalan beyanı, 

e) Maliyet fiati, navul ,,., sigorta 
bedeli. 

f) Kontrata aeraiti. 
(Cif yahut f. o. b. ve saire 

"Proforma" faturalar, asıl tam fa
tura addedihnezler. 

Ecnebi koınisyoncu tacirlerin fatu
ralttrınm Yanında manifaturacı veya 
aah:ılar tarafmdan tanzim edilmif 
menşe, faturalan bulunmabdır. 

Ecneb~ me~.leketlerdeki daimi ih· 
racat tacirlennın !eya aatıCJJarm im
zalan Japonyada ıthalatçı tacirler ta 
rafından Ja!'c;ın ~~klerfnde lrayıt 
ve tescil etbnlmelıdn·. 

Bu gibi ecnebi ihracat tacirlerinin 
İmzalan, ihracat tacirinin memleketi 
nezdindeki Japon konaoloa ve ..,fa. 

1 BORSA 1 
Ot Bankasından ahnan cetvddir) 

22 ŞUBAT 1933 
Alqam Fiatlan 

istikrazlar f Tabftllt 
lıtanbul dabi.li 96.- El•ktrlk 
Ş..rk d. 1ollan 7,25 Tr•rn•a,. 
D. Muvaı.Joido &2,75 Tiinel 
Gümrükler 5,75 R.h.bm t&.--
Saydi mahi 7,- Anadolu 1 45.&0 
Baidnt 11.75 " ili 44,50 
T. aılceriye 7 ,75 " Müm ... 
lı:mir Belediye •ll 
1 99 113,115 
ıtilcran 

ESHAM 

ı,.e •. Nam• ıo.zo % Boınontı 
.. •• Hamilin• 11.- T•koe 
., .. Müe••İ• 119.- Çim ... to Ar. 
AaaJolu 25,40 ittihat de7• 
Fteji 4.,35 Şark dey. 

25.SO 
38.-
11,90 
27.50 

2.15 
$ir. bariye 15.- Balya 
1'ramya7 54,- .S.rk 111. ec:aa 
Umumi Siıorta 11.- T elefo11 

2.ııo 
2-115 

13,50 

ÇEK FIATLARI 

Pa.riı 
l"Ondra 

12.07 t Pr•i 
120.- Viyana 

Nüyork 47,54 
P.t:ilano 9,30,50 
Brtık•el 3,38.50 
Ati na 83,12 
C•ne•r• 2.44 
Sofra 67,525 
4nııterd•m J.17ll.85 

NUKUT 

~ı 
:to f. Fra.n11r 169,-

ı lıterlin 727,fJ 
1 Dolaı· 211.-

:l() Liret 210,-
:tG f. Belçik" 117.
~0 Drahmi 23," 
ıo i. lı•içr• 820.· 
aQ Lf'•a 26. 
1 Florin 85,-

~l Kur Çek 122.-

Madrit 
Berlia 
V•rto•a 
Pqt• 
Bük.ret 
Bel pat 
MoskoYa 

(Satıt) 

t Şilin, A-Y. 
1 Pexeta 
ı Marlc. 
1 ZeJoti 
l Penp 

20 Ley 
10 Din.ar 

l Çernovrç 
t Altın 
1 Mecidiye 

&nknot 

ıı,oa 
4.21,ı7 

l,73,ı5 
1,986.25 

4.23,75 
3,89,75 

18,75.25 
JS.ıss 

ıo,n,75 

Kurut 

27,-
17,-
50,-
24,-
33,-
23,
ss,.... 

rethaneleri tarafından tasdik edile
cektir. 

Kanunusani ayında 
hayat pahalılığı 

Ticaret Odası 933 senesinin ilk a• 
yına, Kinunuaaniye a!t ?ayat pahalı 
lığı endeksini neıretınııtir. 

Bu endekse nazaran Kanunuaani
de latanbulda ana, baba ve üç çocuk
tan mürekkep bir ailenin P,eçinmeai 
için 12702 kurut lizonclır. Endeks ha 
yatın kinunuaanide bir ay cvv~ıuı
nazaran çok ucuzlamıtbr. Ucuzluk 
bilhaoaa yakma ve aydmlatnıa mad
deleri üzerinde ve kıamen de yiyecek 
ve içecek maddelerindedir. 

Kanunusanide bir Türk altınının 
vasati fiati 922,50 dir. 

Bern'de bir konferan• 
Bem'de önümifzdeki ayda bir kon 

ferana toplanacaktır. Konferansın 
maksadı iktıoadi işlerde devletçiliğe 
karşı tahıi tetebbüsleri himayedi_r. 
Ko,,ferans bilhasaa inhiaarlarla mü
cadele için tetbirler bulunmasını is
tihdaf etmektedir. 

Bu konferanaa Ticaret Oduı da 
davet edibniştir. 

Oda kongresi 
Ticaret Odaaı kongresi pazar ıü· 

nü toplanacaktır. Kongrenin bir haf
ta kadar devam edeceği ümit edil
mektedir. 

Kongre ruznameainde bulunan iki 
rapor azaya tevzi edilmek Üzere ta
bedilmiıtir. 

N. Münşi B.in tahslıatı 
Ticaret borsasının 933 bütçesi ter

tip edilirken boraa batkimyageri Nu
reddin Münşi Beyin senelik fen tah
sisatı olan 1600 lira kaldınlmıftı. O
da meclisi de bu tahsisatm keaibne
ıini taıvip ebnİ.ftİ. 

Jktraat Ve-kiııleti Nureddin M'1noı;İ 
Beyin bu 1600 liralık fen tabaiaatının 
keıilmeıini muvafık görmemiştir. Ve 
kiUet bütçede bu 1600 liralık fen 
tahsisatının iade edildiğini bildirmit
tjr. 

Tetkikten avdet 
Bir müddet evvel Mıaı,.. giden sa

bık lktısat Vekili Rahmi ve Cümhuri· 
yet Merkez Bankası meclisi idare a
zasından Ihsan Rifat 8. ler avdet et
miılerdir. 

Rahmi ve Ihsan Rifat Beyler Mıaır 
da bilhasaa pamuk müeaaeaeleri üze
rinde tetkikat yapmıılardır. 

Yumurta üzerine it 
Almanyadan bir müeaaeae memle

ketimizle vasi mikyasta yumurta üze 
rine it yapmak için t.,.ebbüaata giriı 
mittir. Bu müeaaese memleketimiz
den toplu yumurta alarak muhtelif 
memleketlere tevziat yapmafa de· 
Jilet etmek taaavvurundadır. 
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PolltJte 

Arkadatın parası 
Haydarpllfllda oturan Ahmet 

Nizameddin Ef. isminde biri, ce
ketinin cebindeki 9 lirasını atıran 
arkadatı Zekiyi zabıtaya ihbar et
ınit ve Zeki yakalanmıttır. 

Beı okka et r ar 
~l~da, Arapcamiinde sırtın

da ~uçuk bir torba ile fÜpheli bir 
v~ıyette. dol&fan Yusuf isminde 
hırı, çevrılerek karakola getirilmit 
ve yapılan arattırnıada torbası j. 
çinde 5 okka esrar zuhur etmittir. 
y uauf yakalanınıttır. 

Yankesicilik 
Tramvayla Ortaköyden Kara. 

köye gelirken Küçükpazarlı Ah
medin cebinden ~10 kuru,unu yan 
kesicilik suretıle atıran Meyve. 
hotta çırak Süleyman oğlu Halil 
zabıtaca yakalanmıtbr • 

Karı koca ka vgaaı 
Evvelki gece Galatada, Demir

ciler sokağında oturan kahveci 
Şahnazar Kadın, koca11 ~~opl~ 
kavga etmif, karı koca blrıbırlerı
ne girdikleri sırada kavgacıları a
yırmak iıtiyen çırak Agop fırlatı
lan bir iskemle darbesile bqından 
yaralanmıfbr. 

Bir ihbar 
Eıntiai umumiye ambarile mü· 

naaebette bulunduğunu iddia eden 
Tahir Ef. iırninde birinin mühim 
b;r dolandırıcılık yapbğı hakkın
da zabıtaya bir ihbar vakt' olmu,. 
tur. 

Ayni ~ahu hakkında evvelce 
de takibat yapıldığı anlaşılmıf ve 
bu seferki ihbar üzerine polis ikin
ci 'ubesi tahkikatı tevsi ederek 
kendisini evrakile birlikte adliye
ye tevdi etıni~ir. 

Mahkemelerde 

Arap saçı gibi •• 
Ağırcezada karııık bir 

davaya başlandı 
Dün ağırceza mahkemeainde 

Arapsaçı kadar karışık bir dava
nın rüyetine başlanmıtbr. 

Davanın maznunları Hüdeyda, 
Şeyh Ali,Halil,Bahri isminde 4 ki
tidir. Suçluların vekillerinin an
lattıklarına göre, Hüdeyda ile Bah 
ri Şeyh Alinin emrile Hamza ia
minde bir adamı öldürmeğe teteb 
büa etmekten, Halil de Hamzanın 
emrile Bahriyi öldürmeğe teteb
büs etmekten suçludurlar. 

istintak kararnamesinde iae 
suçluların vaziyeti şöyle tespit e-
dilmittir: . . 

Hüdeyda ile Bahri Şeyh Alının 
emrile Hamzayı öldürmeğe teşeb
büs etmekten, Halil de gene Şeyh 
Alinin emrile Hüdeyda ile Bahri
yi öldürmeğe tetebbüs etmekten 
suçludurlar. 

Suçlulardan Halil bu İşte bir 
yanlışlık olduğunu, kendisi ile 
Şeyh Ali arasında husumet bulun
duğunu, ağırceza mahkemesinde 
davaları rüyet edilmekte olduğu
nu söyliyerek, onun teriki cürmü 
olmasına imkan bulunamıyacağı
nı söylemittir. 

Davacı vekili Miton Ventura 
Bey istintak kararnamesinde isim 
ler üzerinde yanlrıılık bulunduğu
nu ve bunun doğrultulmaaı zarurt 
olduğunu söylemit, iddia maka
mının da talebile bu yanlıtlığın 
tashihi için evrakın müddeiumu
miliğe iadesine karar verilerek 
muhakeme ba,ka bir güne bırakıl
mıttır. 

Kavga sonunda cinayt t 
Bir kavga neticesinde Gebze

nin Tavtancıl köyünde Şahini öl
düren ve lsmail oğlu Ali ile Şük
rüyü yaralıyan Halil ile kavgaya 
ittirak eden kardeti Etem Alinin 
muhakemesine dün ağırceza mah
kemesinde batlanmıttır. 

Yaralılar Şükrü ile lsmailoğlu 
Ali de katilin kardeti Etem Aliyi 
yaralamaktan suçlu olarak muha
keme edilmektedirler. 

Dün maznunların sorgusu ya
pdmıt ve bunlardan Etem Alinin 
mahkemeye gelmediği anlatılmıt
br. Bunun için mahkemeye ge
len şahitler dinlenilmemit, bunla
rın dinlenilmesi suçlulardan Etem 
oğlu Alinin celbi için batka güne 
bırakılmıtbr. 

Bir ıuiistimal dava•ı 
Ağırceza mahkemesinde dün 

eaki bir suistimal davasının rüye
tine batlamlmıfbr. Davanın maz
nunları Ihsan ve Ahmet Beyler ia
minde iki muhaeebeci ile Osman 
Bey isminde bir muhasebe katibi
dir. 

Osman Efendi eaki muhasebe 
evrakındaki kullanılmıt pullardan 
686 liralığmı sökerek tekrar kul- -
!anmaktan ve 108 lira 50 kurutluk 
harcırah bedelini zimmetine ıeçir 
mekten suçludur. Ihsan Bey mu
hasebeciliği esnasında ita emirlen 
ni tetkik ederken hesap evrakı aJ. 
tına yapıftırılan pulları iptal etmi
yerek ıuiiatimale meydan vermek
ten suçludur. 

Ahmet Bey Osman Efendinin 
Suiiatimalini bildiği halde iğmazı 
aynetmekten suçludur. Davada 
maznun olarak Sabri Bey isminde 
birisi vardır. Fakat bu zat mahke
meye gelmemittir. 

Kendisine sual tevcih edildiği 
zaman lhaan Bey pulları iptal et
mek vazifesile mükellef olmadığı
nı, Ahmet Bey suiistimale vakıf 
olduğunu, fakat tam takibata bat
lıyacağı esnada müfettitlerin ge
lip tahkikata ba,ladığnı.ı, Osman 
Efendi de böyle bir suiistimalden 
haberdar olmadığını söylemiftir. 
. • Muhakeme Sabri Beyin celbi 
ıçın batka güne bırakılmıttır. 

Betiktaı cinayeti 
Betiktaşta Köyiçinde Lazariyi 

öldürmekten, Vasille Ahmet ihsa
nı ağır surette yaralamaktan suç· 
lu olarak ağırceza mahkemesi ta
rafından 18 sene 9 ay 11 gün ağır 
hapse ve 2000 lira tazminata mah 
kUı:n olan Aziz hakkındaki karar 
temyiz mahkemesi tarafından nak 
zedilmittir. 

Nakza uyulup uyulmaması için 
talepte bulunmak üzere müddei
umumi muavini Ki.sif Bev evrakı 
tetkik edecektir. 
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s· rlik yapacaklar 
Belediyede 

Ssenelik program 
Bu ıene yapılacak olan 
yol1ar te•bit ediliyor 

Bet senelik yol programına da
hil yollardan bu sene yapılması la
zımgelenlere ait projeler heyeti 
fenniyece yapılmıya batlanınıttır. 
lntaata ilkbaharda bqlanacaktır. 

Nok•an ekmekler 
Son günlerde noksan ekmek 

çıkaran fırınlar çoğalmıttır. Bele
diye bunları tiddetle takip etmek
tedir. Bazı fırıncıların ela ekme
ğe küflü un karı9tırdıkları teftiş
ler neticesinde anlatılmıftır. 

Bu gibi ekmekler tahlil edile
cek ve sahipleri hakkında ceza ke 
silecektir. 

Kim11eılz çocuk yurdu 
Kimsesiz Çocuklar Yurdu yapıl 

mak üzere belediyece satın alınan 
Galatadaki binanın idaresi bugün 
!erde kat'i bir tekle bağlanacak
tır. Vali ve Belediye Reisi Muhid 
din Beyin riyasetinde bir komis 
yon önümüzdeki hafta toplanarak 
bu yurt meselesini intaç edecektir. 
Yurdun, mart sonlarına doğru fa
aliyete geçeceği ümit edilmekte
dir. 

Unkapanı köprüsii 
Unkapanı köprüsünün muvak

katen tamiri için lazımgelen tah
sisata ait 60 bin liralık döviz mü
saadesi belediyeye gelmittir. Köp
rü yaza kadar tamir edilmit ola
caktır. 

Beyoğlu lağamlan 
Belediye Beyoğlu semtindeki 

kanalizasyon tesisatını yapmak Ü· 
zere icap eden projelerin hazır
lanmasını lıtanbul kanalizasyon 
tetkilatını yapan Alman mütehas
sısına havale etmittir. Bu porje
lerden ilk kısmı gelmiştir. Bunla
rın derhal tatbikine batlanmasına 
imkin yoktur. Ancak belediye 
halkın sıhhatini tiddetle müteessir 
eden bazı lağımları kapatmak isti 
yor. 933 bütçesile evvela Kaaım
pafa ile Kurtulut arasındaki la
ğımlar yapılacaktır. 

Belediye, Kurtulut ve Kasım
pafa lağmılarının mevcutların en 
muzir, ve en tehlikelisi olduğuna 
kani olmuttur. Bu lağımladan 
Dolapderedeki kısım, bir kaç sene 
evvel kapablmıtb. Bu seneki teıi
.. t ile KaaunJ>at& deresi temizlen 
dirilecek,Kurtuluttan Halice akan 
lağımlar mazbut bir bale konula
cakbr. 

Otobüa imtiyazı 
Belediyenin otobüa sahiplerinin 

arabalarını itletebilmeleri için 
verdiği mühlet mayıs sonunda 
bitecektir. O zaman nasıl bir hat 
b hareket ittihaz edileceği, timdi
den malOm değildir. Ancak, Oıkü 
dar ve Kadıköy tarafında itliyen 
otobüılerin bilhassa Hayd&rpaf& 
ile Üsküdar arasındaki seferleri 
Oıküdar tramvayın'ı milteeaair et
mektedir. 

Belediye Şehir Meclisi kararile 
Osküdar - Kadıköy tramvayına 
yardım etmek Ye yeni tebekelerin 
inf81ına imkln hazırlamak için 
milyon ilaraya yakın tahsisat vere
ceğinden, uhtesindeki otobüs im
tiyazını bizzat Kadıköy ve Oıkü -
dar kısımlarında tatbik etmek ni· 
yetindedir. 
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Vlllyette 

Mektum vergi tahkiki 
Beyoğlu Defterdarlığı bir ma

karna fabrikasına ait mektum ver 
gi tahkikatına devam etmektedir. 

Bu hususa ait bazı evrak Vila
yet idare Heyetine gönderilmi,tir. 

Tapu umum müdürü 
Tapu Umumi Müdürü Cemal 

Bey dün Defterdar Mustafa Beyi 
ziyaret etmittir. 

Merkezde ve Heybeliadada ka
da1tro tahriri bitmittir. 

Define mi? 
Sarıyerde bir arsada define ol

duğu iddiaaile alakadar makama 
müracaat edilmittir. 

Bu arsanın kime ait olduiu a· 
rqtmlmaktadır. 

Çocuğunu teıhir edecek 
Bet Y&fmda Nevzat isminde 

bir çocuğun erkeklik hiuettiğini 
ve annesinin çocuğu tethir için vi
layete müracaat ettifini vazmıa
tık. 

Bu kadından çocuğunu ne su
retle tethir edeceği sorulacaktır. 

Maarifte 

Muallimler 
Birlik kongresi hara
retli olacağa benziyor 

Muallimler Birliği senelik kon
gresi önümüzdeki hafta alctoluna
cakbr. Bu sene kongre biraz geç 
kalmıtbr• Söylendiğine göre, aza 
idare heyetine bazı hücumlarda 
bulunacaktır. Son zamanlarda i
dare heyetinin munt~am bir tekil 
de toplanıp çahfmadığı iddia edil
mektedir. 

Mekteplerde derleme 
lstanbul ilk tedrisat müfettitle

ri bugün Maarif Müdürii Haydar 
Beyin riyasetinde toplanacaklar
dır. Bu İçtimada ilkmekteplerde
ki dereme faaliyeti neticeleri üze
rinde görütülecektir. 

BG.tçeleri dar olan 
ekalliyet mektepleri 

Maarif Müdürlüğünün mütead
dit tamimlerine rağmen bir çok 
ekalliyet ıpektepleri türkçe hoca
larının maatlarınr muntazaman 
vermemektedirler. 3-4 aydır maq 
alamıyan muallim vardır. 

Söylendiğine göre, bu vaziyet, 
bazı ekalliyet mekteplerinin mali 
iktidarlarının bozulmasından ileri 
gelmektedir. Öğrendiğimize göre, 
önümüzdeki ders ıenesi batından 
itibaren ekalliyet liselerinden ba
zıları tevhit edilecektir. Çünkü 
müteaddit liselerin idame masrafı 
çok pahalıya malolmaktadır. 

Hoca aylıklarının muntazam 
verilmemesi mektep idare heyet

. leri ile mütevelli heyetlerinin ara
larının açılmasına da atfedilmek
tedir. 

Maarif idaresi bu mekteplerin 
vaziyetlerini tetkike bllflamıştır. 
Her ne olursa olıun,muallim rnaaf 
)arının tedahülde kalmasının önü
ne geçilecektir. 

Ecnebi mekteplerinde 
Türk tarihi 

Ecnebi mekteplerinde, Türk ve 
Tilrk tebeası çocuklardan batka 
ecnebi çocukların da, Tarih Cemi
yetinin aon yazdığı dört cilt tarihi 
takip etmeleri mecburiyeti kon
muttur. 

MezkOr mektepler, bu tarihle
rin ecnebi çocuklarına okutulması 
mü~' .al olduğunu ileri sürmiifler
dir. Maarif Vekaleti bu tarihle
rin ecnebi çacuklanna, kendi li
sanlarına tercüme ettirmek sureti
le tedrisine müsaade etmittlr. Türk 
ve Türk tabiiyetindeki talebe kita
bı aslından ve türkçe olarak oku
yacaklardır. 

Boğazlar raporu 
On gtine kadar Milletler 

cemiyetine gldece~ 
Boiazlar Komia:ronu, dün bafta

hk içtimamı yapmııtır 
Komisyon, Ce

miyeti Akvama 
rönderilecek .... 
nelik raporunu ha 
zırlamııtır. Komia 
yon reisi Amiral 
Vaaıf Pap, sua· 
limize cevaben 
tunlan aöyleınit
tir: 
"- Senelik ra

po~ hazırlanınıt 

ve tab'ıı. verilmit
tir; bir taraftan 
da tashihleri ya
pılıyor. Bir hafta • Al. Vanf Pı. 
10 gÜne kadar Cemiyeti Akvam lri
tı"bi umumiliğine rönderilecek, ayni 
zamanda vaktinde birer nüshasi 
matbuata verilecektir. 

Rapor muhteviyatı, reçen seneler 
deki raporlardan pek farklı değil
dir." 

Bir yıldönfimünü teı'lt 
Dün Waıhington'un doğumu. 

nun yddönümü olduğundan Ame
rika Sefiri M. Charles Sherrill, A
merikan tebeasının tebrikatını 
kabul etmittir. 

Ruı ıefiri geldi 
Rus Sefiri M. Suriç Ankar1<dan 

tehrimize gelmittir. 
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Sokaklara yer kalmadı 
Yan yana, sırt ıırta, gogus 

göğüse bir ıürü aparbman... Ben 
kendi hesabıma, bu daracık apar
bman katlarını portakalın ka
buğu içine sık19mı• dilimlere 
benzetiyorum. 

Şehir, muhitten merkeze doğ
ru küçüle küçüle bir gün gelip 
eekizer onar katlı apartımanları
le sivri bir noktadan ibaret ka
lacak ... 

Ve o zaman, Beyoğlunu im
kanı yok, önden, arkadan veya 
profilden göremiyeceğiz. Bir 
tayyareye binip tepeden dürbün
le bakmak lazım gelecek.. 

Bazı semtlerde öyle aparb
manlar peyda oldu ki sokaklara 
yer kalmadı. 

Haylı zamandır, ev arayan 
bir ahbabun, geçen gün bana bü
yük bir müjde verir gibi: 

- Buldum! diye liaykırdı, ni
hayet buldum, dört odalı, tirin 
bir ev •.• 

Sonra, çocuklar ıibi ellerini 
çırparak: 

- Görsen, dedi, deniz tabak 
gibi önünde •. 

Bu kadar methettiği ev, Sul
tanahmet yangın yerleri ortasın
da basık tavanlı, ahfap bir kü
mesti. 

Denizi de, tatı bir göz gibi, 
yandan bir parça seçebiliyordu. 
O zaman, açbm ağzımı: 

- Denizi iki kilometre uzak
tan görmek için baykuş gibi ha
rabelerde oturmak... ltte aklı
mın ermediği tey .• 

- Peki, sen söyle ne yapayım? 
- Ne mi yapacaksın? •. Allaha 

tükür, halin vaktin yerinde .. Ta
tın Bebeğe, lafın Hisara, tatın 
Çubukluya .... 

Yüzüme uzun uzun baktı. 
Anladım ki yol masrafını, fır

tınalı havalarda gidip gelmenin 
zahmetini önüme sürecek! 

Daha ilerisine gitmedim. 
iç içe yqayıtıınızın yalnız ik

bsadi zaruretlerden doğduğuna 
ben kani değilim. Serde biraz da 
tenbellik var. 

itiraf edelim ki eskiler, açık 
havanın, bol günetin kıymetini 
bizden çok daha iyi takdir eder
lermif. 

Boğaziçinin iki yakasında, bu
gün ancak iskeletleri ayalcta ka
labilen kocaman yalılardan bir 
kısmı, Beykoza pazar kayığı 
ile altı yedi saatte gidilebildiği 
devirlerin yadigarıdır. 

Bugün, vapur, tramvay, oto
mobil gibi vasıtalarla Boğazın en 
uzak köyü, bir buçuk saatten fıu
la sürmüyor. O halde niçin bi
ribirimize bu kadar aokuluyoruz 7 
Niçin azJÇJk geniflemiyoruz?. 

Bu giditle yarınki nesil, eğer 
tarih meraklısı ise i::yüp'ün adını 
Evliya Çelebinin seyahatname
sinde okuyacak ve mesela, Ana
dolu Kavağını, Afrikanın ıöbe
ğinde meçhul beldeler gibi esrar• 
la dolu bir yer sanacak .•• 

Sermaye sahibi vatandqlar, 
Taksim meydanmda bir mahalle 
halkını içine sıidıracak aparb· 
manlara bedel, Fatı'lıten Eyübe, 
Akaaraydan Topkapı surlanna, 
Ortaköy ve Kuzııuncuktan, Ka
vaklara kadar uzayan ıahada, ye
ni zevklere, yeni ihtiyaçlara uy· 
gun, mini mini evler yapbrma· 
ğı niçin habrlarından geçirmiyor
lar? 

Güne• girmiyen yere doktor 
girer derler. 

Şimdiki kübik apartnnanlara 
günet girmediği gibi doktorun da 
gireceği füphı!li .. Çünkü ne ka
pısı belli, ne penceresi .. Korkarız 
ki bu giditle ,ehir bir plan sahi
bi olmadan, elde planı tatbik ede
cek tehir kalmıyacak .. 

M. Salahaddin 

Bahailik maznunları 
ADANA, 22 - Burada tevkif e

rilen ve Gazi Antepten retirilen SO 
bahailik maznununun muhakemeleri 
ne dün öğleden sonra ağırce:ıa mah
kemesinde ba9landı. Muhakeme sa· 
lonu kalabalık samiin ile dolmuttu. 

Maznunlann hüviyetleri teabit e
dildi. Bunlarm ekserisini lran tabii
yeti altında aan'atkar ve esnaf te9ki• 
etmektedir. Hemen hepsi tahsil gÖr· 
mÜ§lerdir. içlerinde memur olanlar 
da vardır. 

Mahkeme, maznunlardan Poıtal
h Abdülkadir isminde birinin nüfusu 
nun Antcpten sonıbnasına ve Halfe
tide bulunan muallim Haydar, Mer
sin tücc<ırlarmdan lsmail Efendi isim 
)erinde diğer iki bahai maznununun 
da tevkiflerine karar vereı·ek mt:ha· 
kemeyi 7 marta bıraktı. 
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23 ŞUBAT 1933 
idarehane: Ankara caddesi, 100 No. 

T ~lgraf adreıi : l •t. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baı;muharriı- ve Mıi.idür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ : 
Türki,.e için Hariç İçin 

L. ıc: . L. ıc. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evnık geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruştur. Ga 
zete ve matbaara ait i~ler için mü~ 
diriyete mÜrt\eaat edilir. Gazetemjz 
ilff.nların mes'uJiyetinl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yeşil köy rasat merkezinden v<ri

len ınaliımatn töre bugün bava bulutlu 
\'e rnütehavvı] rüzgirlı devam edecek 
tir. Yağıs ihtimali vardrr. 

22-2·3~ tarihinde hava tazyiki 753 
miLmelre en cck sıcaklık 15 en az 5 
•antigrnt kavdcdilmiştir. 

(fELE~\ 
Belediye, vergi, hizmet 

Gazetelerden belediye maka
mına kadar geçen yeni belediye 
vergileri münakaşası münasebeti. 
le gene bir kaç satır yazacağım: 

Hükümet bütçelerinde ·meyil 
daima varidatın artmasına doğru
dur. Çünkü orada esas ma•raf 
bütçesidir. Masraf ta memleket 
müdafaası, umumi sıhhat, irfan, 
ziraat, ticaret, nakliyat ve nafia 
işleri gibi bir milletin yaşaması 
ve varlığını koruyabilmesi için 
zaruri masraflardır ki; geri bıra
kamazsınız. Onun icin hükfunet 
milleti fedakarlığa · davet eder. 
Dünyanın medeni milletleri bu son 
senelerde daima bu fedakarlığa 
müracant etmiftir. ( Hükfunetimi
zin bu sene yeni vergi tesis etme
mek, yeniden maa,lardan tenki
hat yapmamak hakkındaki kararı 
da ayrıca 'ayam tebriktir). 

Binaenaleyh hükumet bütçele
ri.nin varidatını arttırmağa doğru 
hır akış vardır. Fakat belediye ve 
•ehir _vergileri böyle değildir. O
rada ırat ve mükellefin yüklendi
ği külfetin eksiltilmesi esastır. 
Çünkü efradın tediye kabiliyeti 
namahdut değildir. Hükfunet ver
gisi esas olduğuna göre onu arttı
rabilmek İçin belediye vergilerini 
kıamıya çalışmalıdır. 

Halbuki son projenin ruhu bu
nun tamamen zıddıdır. Çünkü: 
Bu yeni belediye vergilerinin hede 
fi binalardır. Bina ise memleketin 
belli başlı umran unsuru ve serve
tidil". 

Şimdi, yeni projeye göre bina
lar üzerine bu fafılacak nispette
ki vergiler tatbik edilir ve alınır
sa, kiralar biraz yükselir, binala
rın irat nisbeti eksilince kıymeti 
de dü,er. Çünkü bir mülke getir-
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diği irada göre kıymet verilir. Bu 
kıymet dütünce hükfunetin aldığı 
kıymete müstenit gayrimenkul 
vergileri de düşer ... Bu netice mut 
lak ve içtinabı gayrikabildir .. 

Bu sözlerimle belediye hizmet
lerinin ihmal edilmesi fikrinde de
ğilim. Ve dütünüyorum: Acaba ls 
tanbullu, lzmirli, Bursalı elhasıl 
şehirli verdiği vergi nispetinde 
hizmet almakta mıdır? .. Bunun 
hesabı kolaydır. Belediye vergisi 
demek ,ehrin temizliği, sıhhati ve 
beledi inzibatı için verilen para 
demektir. Belediye müessesesi bu 
parayı benden alıp o i•e sarfetme
ğe memurdur. Tetkik edilmesi la
zımgelen teY bu paradan ne nis
peti kalem ve belediye müessese
sinin masrafına ve ne kadarı asıl 
belediye hizmetine gitmektedir.? 

Amerikada şehirler arasında 
kim en az kalem ve belediye mas 
rafı yapıp belediye vergilerinin 
en büyük miktarını umumi hiz
metlere sarf ediyor? diye bir müsa 
baka yapılmıf. Bunların içinde be
lediye kalem masrafını yüzde iki, 
üçe kadar indirenler olmut, ama 
bir çok memurlar, şefler, meclis
ler bizim burada fırka teşkilatı, 
spor tetkilatı milli te;ekküller de 
hasbi ve fahri çrlıtanlar gibi be
dava çalışmıtlardır. Ben bizde 
bunun kabil olduğunu zannetmi
yorum. Amma dütünüyorum ki; 
Belediye kalem ve memur masra
fı umum iradın yüzde ıs ini ge
çemez diye bir kanun varını, .. 
Acaba bizim Belediye bütçeleri 
bu nisbeti muhafaza etmekte mi
dir? .. 

Nihayet 100 kuru,Iuk çöp ve 
temizlik iti için dört yüz kurutluk 
kalem masrafı yapıyorsak buna 
mükellef ne yapar, varidat bütçe
si ne yapar ... 

Zannediyorum ki; Belediye 
bütçesi açıkları nasıl kapatacak 
diye düşünürken bu Amerika sis
temini az çok oktayaca.k tedbirler 
hazırlamak, Belediye verğilerinin 
ekailmeye doğru olması lazım ge
len meyline de uygun olur. 

Samsunda A. R. 
Beyefendiye 

Bir yemek kitabının kabile 
metni arasındaki uyğunsuzluktan 
asabiletmit görünüyorsunuz. Hak 
veririm. Lakin çok defa bir gaze
tenin ismile münderecab arasında 
bir mekalenin serlevhaaile satırla
rı arasında ve bir tahsın meıleği
le iti araımda ö_yle tezatlar görü
yoruz ki; sizinkini zemzemle 
yıkanmı• addetmek :ııaruretinde
yiz. 

Peyami Sefa Beyin 
vaziyeti 

Bütün matbuat arkadqlarını 
ve matbuatı iğrenç ve rezil diye 
tavsif eden eski arakadaşımız Pe
yami Safa Beye, bu iğrenç muhit
ten çekilip ıatıraptan kurtulması
nı tavsiye etmittim. 

Dünkü Cumhuriyet'te bu tekli
fime ksrtı yazdığı yazısından bir 
kısmını atağıya naklediyıvum. Bu 
cevabın serlevhası - dikkat edi
niz - şudur: 

CİDDiYETE DOCRU 
"Anla,ılıyor ki; Felek Bey; ge

ne bir arkadaş sıfatını terkederek 
bir sinek ısrarile bC1fımtn ucunda 
dört dönmek niyetindedir. Son 
günlerin şahsiyatından bana da 
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doğruyu söyleme! 
Sadri Efendi vapurdan çıktık

tan sonra, bir müddet daha lstan
bulun panoramasına, köprünün 
kalabalığına, gidip gelen Şi;-keti
hayriye vapurlarına baktı. lzmir
den lstanbula gelince, insan nasıl 
deği,iyor? 

Sadri Efendi servet ve saman 
sahibi idi. lzmirde eşraftan sayılı
yordu. Bir •irketin de heyeti idare 
azasındandı. Heıkes itimat ettiği 
için, heyeti idare bir içtimaında 
sirkete ait bir işin görülmesi için 
kendisini lstanbula göndermi~ti. 

nundu. Fena bir maksatla değil. 
Kat'iyen .. Karısına hiç bir zaman 
ihanet etmek istemezdi. Hatta bu 
tesadüfü lzmire döndüğü zaman 
belki de kendisine anlatacaktı. 

Ortalık güne,li, hava ılıktı. Ah 
bu lstanbulun baharı!.. insanı a
deta sarhot ediyor. 

Vakit öğleye yaklaşıyordu. Sad
ri Efendi ~yle iyi bir lokantada 
evvela yemek yemeğe karar verdi. 
Karaköyde bir lokantaya girdi. 
Güzelce karnını doyurdu. 

Makbule bir otomobil gezintisi 
teklif etti. Yanyana oturdular. Bü
yükdereye doğru açıldılar. Haki
katen lstanbulun güzelliğine do
yum olmuyordu. Havanın ılıklığın 
dan mı, lokantada içt!ği iki kadeh 
şaraptan mı, yoksa dizinin yanıba 
şında oturan taze vücuda temas
tan mı, nedense, Sadri Efendi 
kendisini bam batka hissediyor
du. Bir aralık gayriihtiyari kolu 
kadının beline dolandı. 

O zaman Makbule sordu: 

·~ Pek yakında 
1IŞANDU 

Y anıbafındaki masada da tek 
bir kadın oturmuf, mahzun mah
zun yemek yiyordu. Sadri Efendi 
kadına dikkat etti. içinden: 

- Yarabbi, dedi, amcamın kı
zına da ne kadar benziyor. 

Kadın da kendisine gözucu ile 
bakmıyor değildi. Hatta gülüm
süyordu bile. . . Sadri Efendi bu 
gülümsemeden cesaret alarak de
di ki: 

- Hanımefendi, benim bir am
cazadem var, ne kadar ona benzi
yorsunuz, bilseniz .. 

Kadın: 
- Y aaaa ! dedi, ben de sizi bir 

yerden tanıyacağım gibi geliyor. 
Şi,lide oturmuyor musunuz?. 

- Hayır, ben İzmirliyim. 
- lzmir? Ah, tanırım. Yalnız 

yazın çok sıcaktır. 
Artık muhavere kapısı açılmıf

tı. Sadri Efendi İzmirde bir şirke
tin heyeti idare azasından olduğu
nu, lstanbula bir it için geldiğini 
ve hemen o aktam hareket edece~ 
posta ile döneceğini anlattı. Ve ı
lave etti: 

- Buradaki i~imi göreyint. Ak 
.-.ma kadar serbestim. 

Genç kadm sordu: 
- Aktama kadar yalwz ı k. • 

maktan sıkılmıyacak mıaınız? 
- İsterseniz, beraber töyle bir 

gezeriz. 
- Nasıl isterseniz. 
Sözl~tiler. Sadri Efendi ifini 

bitirdi. Ve Makbule Hanımı ran· 
devu verdiği yerde buldu. Bu gü
zel kadına tesadüf ettiğine mem· 

okuyucuya da usanç geldi. Felek 
Bey, bir sinek kiiğıdına yapıfm11' 
gibi gazetesinin yaprağı Ü•tünde 
istediği kadar vızıldıyal:iilir. Da· 
ha gayrişahsi bir mevzuda ve da
ha dürüst bir eda ile söyliyeceği 
güne kadar, onu monoloklarında 
muhatapsız bırakacağım.,, 

Benim yazılarımı ve eski arka· 
dasımızın bu satırlarını okuyanlar 
iki~izin ve hele Peyami Safa Be· 
yin vaziyeti hakkında hüküm ve
receklerdir. Ciddiyete doğru gi
den ve tafısiyattan tiki.yet eden 
bu muharririn işte ciddi ve ıayri· 
tahst satırları! 

FELEK 

Manyas mı? Garsonlar ona saba· 

. .. ? 
- Bizi ziyaret etmez mısınız .. 

J{.. :ıt- JI. 

Şoföre Şi,lide bir apartımanın 
adresini verip geri döndüler. 

Sadri Efendi ba•ı ağırla,mı,, 
vücudü yorgun bir halde uyandı
ğı zaman evvela ~·ırdı. Bu 
yabancı odaya nereden geldiğini 
dütündü. Yanıba,~da saçları d~r 1 
ma dağınık genç hır kadın, gu
lümsüyordu. Birden kendini top
ladı: 

·- Eyvah, uyumufum, dedi, sa
at kaç? 

Makbule Komodun üstünde 
duran saate baktı: 

- Daha sekiz buçuk .. 
Sadri Efendi hayıflı hayıflı ba

tını salladı: 
- Eyvahlar olsun, vapuru ka

çırdık. Ben lzmire ancak öbürgün 
alqam varabileceğim. Ya karım 
kimbilir neler düşünecek? 

Bu minvalde daha bir hayli 
söylendikten sonra, emrivakii ka
bul etmekten başka çare olmadığı 
için, iyi ba,lıyan günü tatlı tatlı 
bitirmeğe karar verdi. Evvela ka
rııma bir telgraf çekti. Sonra 
Makbuleyi bir otomobile alarak 
tekrar yarım kalan Büyükdere ge
zintisine çıktılar. 

"" "" ,,. 
lzmire döndüğü zaman, Sadri 

Efendinin içinde mülhit bir üzün
tü vardı. Karısının mülhit ittiham 
ve serzeni,Ierde bulunmaaından, 
yaygaralar koparmasından kor
kuyordu. Evlendiği gündenberi, 
ilk defa olarak kanımı aldatmıftı. 
Hele ihanetini saklıyamamaktan 
da pek korkuyordu. Fakat karı11 
en küçük bir fÜphe de ızhar etse 
kat'i surette inkar etmeğe kara; 
vermitti. 

Eve vardığı zaman, karısını 
yüzü, gözü •itkin bir halde buldu. 
Belli ki çok ağlamıtb: 

- Ne var, ne oldu karıcığım? 
Karı11 boynuna sarıldı: 
- Sadri, dedi, evvelki geceyi 

lstanbulda nerede geçirdin? Bili
yorum, beni aldattın, bir kaltakla 
yattın. 

Sadri Efendi hicabından oraya 
çöküverecekti. Karıaı daha ziyade 
boynuna dolandı: 

- Sadri, dedi, itiraf ot, doğru
yu söyle. . Bütün kederim ıeçe
cek. Bqka bir kadınla yattın de
ğil mi? 

Sadri Efendi durakladı. İtiraf 

!ini alırdı. 

JEAN KIEPURA 
Pek yakında 

Dünvaı.ıo yegane filmi olan 

Bir Gecenin 
Şarkısı 

Fransızca ıözlO. harikasında 

,.. taganoi edecektir ~-

tSTANBUL BELEDİYESİ 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 

Yetıl neşriyat 

Bugün auvare saat 
21,30 da 

RENKLİ 
FENER 

Nakleden Ertuğrul 

Muhıin Bey 

Umuma 
Piye. 3 perde 

225 

Hollvut 
Holivut'un 3 üncü sene 8 inci 

sayısı Nazire Hanımın renkli res
mi ile bir çok büyük artist tablola
rını havi olarak intifar etmi,tir. 

etmek, karısının affını kazanmak 
vicdanının ağırlığını da bo'8lta
caktı. Nihayet bu macera da unu
tulur gider ve tüpheaiz kar;'aı her 
teyi açıkça söylediği için kendisi
ni daha fazla severdi. 

Neredeyse "Evet!" diyecekti, 
fakat birden ric'at ederek: 

- Karıcığım, dedi, benden 
tüpbe mi ediyorsun? Hiç ben seni 
aldatır mıyım? 

Bu yalanla atlattığı badireyi 
dütilnerek titredi. O zaman karı
sı ne cevap verse beğenirsiniz? 

Dedi ki: 
- Bereket versin, öyle bir hal

tetmedin, yoksa şu elimdeki kez
zap titesini yüzüne botaltacaktım. 

Hakikaten karısının elinde içi 
dolu bir kezzap tişesi vardı. 

farksızdı. 

MAKEDONYA 
ha kadar Manyas t&fırlardı. 
Sonra.. mezelerin en alasını ko•· 
koca Selaniğin içinde yalnnı Bet
çınarda bulmak kabildi. 

Saat on bire ya)datıyordu. it
te, her zamanki gibi bu gece de 
Be!çmarm her tarafındaki lam
balar aöndürülmüttü. Koskoca 
bahçede fimdi, yalnız U dl Ah
medin mızrabından çılı:an ahenk
lere meftun olanlar kalmıftı. 

itte "Betçınar" ın bu tarafın
da, karanlık içinde birden bir 
kibrit çakıldı ve hafif bir ziya 
belirir belirmez kayboldu. Bu zi
ya, nasırlı bir avucun içinde du
ran yirmi bef kuruşluk Şimendi
fer markalı tapon bir saatin kad
ranını aydınlatmıf ve kibriti ça
kan adam; 

Aşk, 

• 
Lola baygın bir ba.kı,la ona 

baktı. Apostolidis Efendi bu sı
rada yeni bir fampanya titeai 
açmakla metguldü. Hiç sesini 
çıkarmadı. "Pavlos" u uzaklattı· 
ran bu tesadüften biraz fazlaca 
memnun olduğu seziliyordu. 

Beşçınar bahçe•inde 
Saat on bire yaklatıyordu. 
Betçınarın bir çok yerlerinde

ki lambalar söndürülmü,tü. Dön
medolabın gıcırtısı kesilmi,, ni
~an atılan kısmın kepenkleri in
dirilmifti. Yalnız, incesazm çal
dığı yerde aydınlık vardı. Sekiz 
on masa başında otuz kırk kişi 
ça.kıttırıp duruyorlar, ara sıra 
hoflarına giden bir tarkıyı tek
rar ettirmek için çalgıcılara rakı
lar, biralar ısmarlıyorlardı. 

Beşçınar bahçesinin bir kaç 
kısmı vardı. Faraza "Lünapark" 
kı.;mı, cocuk bahcesi kısmı, hat
ti. orta , oyunu o}'Dannn, vahşi 
h ı;var:lar te~hir edilen yerleri 

Kin, Politika ve Kan.. Fakat Betçınar bahçesinde 
Müellifi: Nizamettin Nazif sabahlara kadar devam eden ra· 
................. • ••••••• ··- kı alemlerinin en büyük huau-
bile vardı. ıiyeti bu değildi. Halk buraya 

Gündüzleri oraya gidenler, yalnız temiz rakı içmek veya iyi 
küçücük bir kameriye içinde tu- meze bulmak için gelmiyordu. 
hafhklar yapan cüceleri veya bin Eğer Selaniğin metbur muıikifi· 
kiloluk gülleler kaldıran "Cihan nası Udi Ahmet Efendi konser· 
pehlivan" ( ! ) !arını seyreder- !erini bu bahçede vermeği ter· 
ler; bazı geçkin çapkınlar da ço- cih etmemit olsaydı, belki bir tek 
cuk bahçesinin etrafında dola- adam bile Betçmarda rakı içme-
tarak dadılar, sütnineler ve kör- ği hatırına getirmiyecekti. 
pe hizmetçi kızlarla (1) "A,na Evet Befçmara gelenler, yal-
fitna" yaparlardı. nız Udi Ahmetli dinlemek için 

Sular kararınca pehlivanlar, bu saatlara kadar içki içiyorlar 
cüceler ve hizmetçi kızlarla dadı- ve oturuyorlardı. 
lar bahçeyi terkettikleri için bit- U dt Ahmedin (2) saz takı· 
tabi bunlarla alakadar olanla- mında Kemancı Etem Efendi gi· 
rın kalabalığı da yava• yavaf bi mahir san'atkarlar ve çok gü-
Besçınardan uzaklaşırdı. işte a- zel sesli büyük hanendeler var· 
sıl bundan sonra Beşçınarın dı. Bunların her birisi yalnız Se· 
çalgılı rakı alemleri ba~lardı ki laniğe değil, civar vilayetlere, 
Selaniğin belli ba•lı keyiflerin- , kazalara ve köylere bile nam sal
den biri de bu idi. ' mıf adamlardı, Ahmetle arka· 

Bir defa, Betçmar büfesinde ' daşları ara sıra "turne" lere çı-
ra.kıya hile katılmazdı. Yani ka- karlar, Rumeli 'ehirlerini dola-
falar tütsülendikçe garsonlar, 91rlardı. O zaman bu mütevazı 
kör kandil olmut mü,terilerin musiki san'atkarlarınm bir ,ehir-
burnuna rakının kötüsünü daya- dl" bir hafta kalmaları o ,ehir 
mazlardı. Mii,teri ne içiyordu? halkı için mühim bir hadise şek-

Ve Ahmet, kim bilir ne olmut· 
tu da COfUVermitti. 

Saz heyetine mahsus kameri
yenin ön tarafında bir iakemle
ye oturmuf, ayak ayak üstüne 
atını,, hürmetlu göbeğile sırtına 
abandığı udun tellerinde mızra
bını kotturarak Kürdili Hicaz. 
kardan bir taksim geçiyordu. 

Çok yapraklı ağaçlar, duvar
l~rına kadife perdeler takılmıf, 
bır radyo stüdyosu gibi sesi bir 
yerde teksif ettikleri için ola
cak, uttan kapağı açılmıt bir kuy
ruklu piyanonun sadaaı çıkı
yordu. Fakat bu ses yalnız orada 
kameriyeyi çerçeveliyen af.,;. 
lığın ortaımda kalıyordu. Yok
sa ötede gittikçe kabaran dalııa
larla denizin yaladığı bir kum
sal kısmı vardı ki sakız afaç
larının dallarını çıtırdatan rüz
ıirı ve çakıl tatlarını kumsala 
atıp kumsaldan tekrar içine çe
ken dalgalı denizile "Karabu
run" un (3) ıssız lı:ıyılarından 

- On bire üç var .. - diye ho
murdanınıttı - Demek daha üç 
dakika var. 

Sırtım, gövdesi pek kaim ol
mayan bir sa.kız ağacına daya. 
mıf, ayakta duruyordu. Bulundu
ğu yer sahile pek yak1!1dı. Dal. 
gaların serpintisi de~ılse bile, 
suların serinliği enaesıne vuru
yordu. Arkasını denize dönmüş
tü. Dallarında durmadan öten 
kargalar ve saksağanlarla timdi, 
bu ağaçlık bir Mecusi mezarlığı. 
nı andırıyordu. 

Çok geçmeden kumsalda bir 
ikinci adamın belirdiği görüldü 
ve o anda iki qık yanıp söndü. 
ikisi birden kutularını çıkarmış
lar, birer kibrit çakmışlardı. 
Bu her halde evvelden kararlaş
tırılmı• bir ipret olacaktı ki 
kumsalda beliren adam sür'atli 
adımlarla ilerledi; bir iki saniye 
sonra ağaçlıktaki adama yak
latmıf bulunuyordu: 

il._ _R_A_D_Y_O_I 
Bugünkü program 

lSTANBUL 1200 m . 
18-18,45 Nebil oğlu lsmail Hakkı B. 
18,45 • 19,30 orkeıtra • 
19,35 . 20 Franuzca ders (ilerlemit o 
!anlara.) 
20..20,30 Seniye Hm. (Saz). 
20,30 · 21,30 Tanburi Refik B. 
21,30 . 22,30 Gramofon, Ajan ve Boroa 

haberi, saat ayarı. 
ANKARA, 1538 m. 

12,30 Ankara Palas orkeıtraaı, 18 Kür
dili Hicazgir fa&lı, 19 ajanı haberleri, 
19,15 Viyolonsel konıeri, (Edip B. ta
rafından), 20 Hava raporu 20,03 plak. 
VARŞOVA 1411 m. 

13,15 plak, 13,35 talebe konaeri (Fil
hamıonik), 16,25 plik, 18, Beethoven'· 
den, oda musikiU, müaahabe, 19,25 kah 
ve konıeri, müsahabe, 21,15 Barbier de 
Seville operası, (Rouinin), 24,10 caz. 
BUDAPEŞTE 950 m. 

17 konferana, 18,45 plak ile operet par
çaları, 20,20 MP.ndiı caz takımı, 21 Stü
dyo dai-inde tiyatro, 23,15 Komor'un 
idareıinde orkestra konıeri 24, 16 Si-
gan musikisi. ' 

MONIH 532 ın. 
18 konser, 20,30 Org konseri, 22,05 
Dans muıikiai. 

VIY ANA, 517 m. 
17,30 piyano, viyolonsel beıteleri, 18,10 
lıy Geiger talamnun kon-i, 19,20 Ka 
dm saati, 20,30 Büyük operadan naklen 
opera temaili, 23,25 Dans muıikiıi . 

PRAC, 487 m. 
17,15 Brün'den konser, müaahabe, 20,45 
orkeıtra, 20,30 konıer, 22,35 Eatland 
milli günü münasebeti le konıer. 

BOKREŞ, 394 m. 
18 hafif ve Romen mua.ikiıi, 20,35 Ope
ra temıill. 

irtihal 
Biraderleri Jan Anclre ve Paul 

Haıaoun Efendiler ile tekmil Akraba 
"e taallukah 

" JACQUES HASSOUN " 
Efendinin uzun ve elim bir hastalık. 
tan sonra 22 Şubat 1933 te vefat et
tiilni teeuürle beyan ve Şubahn 24 
üncü Cuma günil •aat 10,30 da ya

pılacak aymden aonra Saim: Ağacın
da Sainte Marie kilisesinde saat 11 
de icra kılınacak cenaze merasiminde 
hazır bulunmanızı rica ederler. 

Z2 Şuıı.t 1933 
ltbu ilin da-.... makamına 

kaimdir. 

lıtanbul Tramvay, Elektrik, Tilnel 
ve Havagazı Türk Anonim Şirketleri 

Müdiriyeti, meaai refiki 

" JACQUES HASSOUN " 
Efendinin 22 Şubat 1933 t. nfat et. 
mit olduğunu büyük bir _......, 
beyan eder. 

- Bravo arkadq tam zama
nında geldin .. 

- Ben her zaman böyleyim
dir. 

Bulgarca konUfuyorlardı. tik 
gelen adam elini arkadq diye 
hitap ettiği adamın omuzuna a
tarak; 

- Tane Nikolof'un çok selamı 
var.. - dedi - Bu sabah birlik
te geldik. Kendisi •imdi Tekke
deki (4) bektasi tekkeaindedir. 
Lola'nm batma bugünlerde bir 
tehlike gelmesinden korkuyor. 
Bilirsin ki Lola, Tane Nikolof 
için en kıymetli teYdir. Anası öl
düğü günden beri kız kardeti için 
çıldırıyor .. 

- Peki amma, Lola'yı buraya 
gönderen kendisi değil midir?. 

(Devamı var) 

(I) Rumeli tabiri: Göz kırpa· 
rak, bıyık burarak, söz atarak 
kadınlarla eğlenmek manasına. 

(2) Bu pek kıymetli aan'atkiır 
geçen sene lstanbulda vefat et· 
miftir. 

(3) Seliiniğin az ötesinde bir 
burun. 

(4) Seliiniğe yirmi dakika me· 
safede bir istasyondu ki sırf ora· 
daki bektaşi tekkesi için yapıl· 
mıştı. 



• 

Sevgililerden 
Haber yok! 

(Başı 1 inci sahifede) 
etrnemi ·tir. 

Bu letebbüs akım kalınca M. Sor, 
Atinadaki doıtlanna telgraf çeke"'rek 
kızının latanbulta gelmesi için orada 
lefebbüate bulunmalannı rica e-iş
tir. Mel eıasen aahte bir paaaport ile 
ııitıniı olduğundan ancak bu nokta
dan latanbul'a iade edilmeai ihtimali 
varit olabilir. 

M. Şor ue kızı 

Zengin bir adam olan M. Şor, bir 
ııazoz fabrlkaaı aabibinin oğludur. M. 
Şor &'ençliğinde bir müddet bu fabri
kada. çah~bktan aonra Sirkecide bir 
hzoz fabrikaaı tesiı e-iıtir. Bir 
lllÜddet aonra Sinyosoğlu ile birlikte 
lialiçte bir okıijen fabrikası tesis et· 
llli~tir. Az zamanda büyük bir ser· 
Yet sahibi olan M. Şor Bomonti Şirke 
tinde idare meclisi azası ve biraz son 
ta Yunuı ve Aslan çimento ,irketin
de ınurahha.• aza olmuttur. 

M. Şor Bomonti ve Çimento şirket 
lerinden birkaç ay evvel çekilmiştir. 

Bir kaç yüz bin lira serveti olan 
M. Şor, aon zamanlarda gİriftiği İt· 
lerde zarar ettiği aöylenmektedir. Şim 
di Bazar dö Levant mağazası hiaae
darlanndan ve Sahibinin Sesi gramo
fon ıirketinin şehrimiz mümessillerin 
den idi. 

Mel Ernestine Şor, ailesinin biricik 
kızıdır. Bu genç bir çok lisanlar bi
lir, bu meyanda rumcayı da öğren
ın<~tl. 

Bu sebeple ıenç kız Yunan tiyatro 
lc.umpanyaıının oyunlarına gitmiş ve 
bu surette M. Papas ile tanıfmıftır .. 

Na.~ıl tanışmış/Rr? 

Mel Şor, bir akşam Fransız tiyat· 
•o•unda verilen oyunu seyrettikten 
lonra artiatMm Kotopulinin oyununu 
çok beğenmif ve kendisini tebrik et
tnek üzere artiatin aahne arkasında
ki odaaına girmiıtir. Mel Şor, burada 
'-tın Kotopuli ile göriifürken M. Pa
Pas ta içeriye girmif, Mm KotopuJi, 
•t1iati genç kıza takdim etmiştir. 

Mel Şor. sahnede çok beğendiği M. 
Pa::ıas'a çok iltifat etmittir. ltte bu 
•uretle ba,lıyan tanışıklık biraz ıon· 
ra doıtluğa müncer olmuıtur. 

M. Papaaı taruyanlann verdiği ha
bere göre, Papas evli ve iki çocuk 
babaaı olduğu için, Mel Şor ile evlen 
trıe~ine imkin yoktur. Hatti verilen 
habere göre kendiıini büyük bir mu
habbetle sevdiği de tahmin edilmi
Yor. M. Papaa, genç kızın kendisine 
kartı olan meylinden iatifade e-it 
ve genç kıza, kendisini sevdiğini İnan 
dırmıfhr. Bunda M. Şor'un büyiik 
bir ıervet sahibi o1maıı da mühim bir 
amil olmuttur. M. Sor, kızınm M. Pa
paı ile görüımekte olduğundan ha
berdar edildiğinden kızını göz hapsi 
altına almıştı. Bu sebeple, ıevdaze
d~ler tayyare iJe kaçmağa karar ver· 
nuştlr. Bunun için de dünkü nüıha
nudda Yazdığımız veçhile Atina'ya 
;.v det etmekte olan Yunan artiıtle
eİ~ en J'.!el Smiryotisin paaaportunu 
. ~ etnııılerdir. Bu paaaportun teda 

rıkınde Yunan tiyatro kumpanya.ar 
~ensuplanndan M. Helmi'nin büyük 
hır yardımı olmuştur. Bu iki genç 
kız arasında hiç bir münasebet yok i
ken naaıl oluyor da bu pasaport Mel 
Ş_?r'un eline geçmittir? Bu nokta a
lakadarların da nazan dikkatini cel
betmiştir. 

111. Şor A.tinaga gidiyor 
_Dün ?ğrendiğiı:ni:ı::e göre M. Şor 

refık~ıı. ıle Atina'ya aitnıeğe karar 
vermış.tır. M. Şor ve refikası b ·· . ·ı p· uıun Adna vapunı ı e ıre'ye hareket ede 
ceklerdir. 

Genç kı~ın, babaıının aervetinden 
ba~ka kendı namına bankada 200 bin 
lirntı olduğu söyleniyor. Bu para dra 
homa olarak verilecekti. Kızın bu 
Par"Yl aldığı rivayet edilmekted;.-. 

Maamafih bu sadece bir rivayet 
~ükrnünde<!ir. p'apas ile sıkı fı~ı .mü-. 

••ebette bulunan bir zat demı1hr ki: 
ş - Bu ıevdazedelerin saadeti, M. 
b o~ul n renç kıza yapacağı yardıma 

ag ıdır. Şayet M. Şor kızma munta· 
~am~n Para gönderirse, mesut bir çift 
teıkıl edeceklerine şüphe yoktur. Sa
adet Pa~aya mütevakkıftır. Papaaın 
~alnız hyatrodan kazandığı paralar 
ıle ·ı· · · , aevgı ısını mea ut etmeaine imkin 
Yoktur. 

Ati11ada allİkR 
E ATl!"'A, 22 - Musevi zengini Mel 
rneatıne Şor'un artjat M .. Pnpaa ta .. 

rafından kaıyırdmaıı haberi burada 
alô.ka ile kartılanmıttır. 
d Atina gazeteleri bu hadise hakkın 
~ tayanı dikkat tafıilat vermekte

dırler. 

b Za~nedildiğine &'Öre Mel Şor'un e-
eveyın, reıit olmı b. 

dıg-ından d 1 Yan ır kızı kaçır-
o ayı, M Pa 1 h. 

lıtanbul Yun k · paa a ey ıne, 
"k"" an onaoloıaneaine bir 

fı ayetname tevdi etmitti 
Bu tiki.yetnamenin te;~r fi A . , ·1m . .• .. "I> a a tJ .. 

na ya ven eıı uzel'ıne .ı:abıt "f 
1 . -bı. açıte-

rı aramaga af amış ıac de fi d" 
kadar bulunamamıılardır. rn ıye 

Dayak hadisesi 
(Başı 1 inci sahil ede) 

lerde Maliye Vekaletine de müraca 
at ebnit ve bunun Üzerine komisyo
na, itlerin tesrii için tebligat vaki ol
ınuıtur. 

Gayrimübadiller hemen umumiyet 
le komiayondan müşteki bulunmak
ta, reiain tS, azanın 7,5 lira hakkı 
tuzur aldıklan komisyon maaarifinin 

ayrimübadillerin paraaından tesvi
~!' edildiğini, bu itibarla komiayonun 
d'.r an evvel itlerini bitinneıini iate• 
ıklerini aöylemektedirler. 

Muhakeme 
Çorumda •• 

(Başı 1 inci sahifede) 
mittir. 

"Binaenalyeh, buna ilave edi
lecek hiç bir mütalea yoktur. Ma
abaza, 1 tubat günü Belediye Re
iıi ve Polis Müdürü Beyler tarafın 
dan hadise haber alınır alınmaz 
öğle tatili olmak dolayısile evim
de bulunduğum sırada bana malu
mat verdiler. Derhal cümburiyet 
polisi ile jandarmasına verilen ta
limat dairesinde polis sür'atle ha
reket etmi•, bu mürteci yobazları 
kıimilen yakalamıf, toplananları 
da dağıtmıştır. Bu ıür'at ve hassa
siyetten dolayı çok memnunum. 
Hatta muhterem Dahiliye Vekili
miz Şükrü Kaya Beyefendi de ma 
halli hükumetin bu hususta göster
diği hassasiyet ve ittihaz ettiği 
tedbirlerden dolayı beyanı teşek
kür ve tnkdiratta bulunmuşlardır. 

Vali Beye bir sual daha sor-
dum: 

- Matbuatta çıkan lanet telg
raflarının bazılarında mesele Bur
sa hadisesi şeklile Bursa halkına 
şamil bir mıinıi içinde göaterilmek 
tedir. Bu husustaki mütaleanız ne
dir? 

Dedi ki: 
- Bu hususta cümhuriyet adli

yesinin yaptığı tahkikatta, hadise
yi vukua getiren serserilerin tes
pit ve tevkif edilmi• olmalarına 
nazaran bütün Bursa halkının bu 
itte alaka.dar gösterilmesi veya 
görülmesi doğru değildir. Hadise
den hakikaten muhterem Bursa 
halkı da çok mustarip ve mütees
sirdir.,, 

Vekaletin takdiri 
Dahiliye Vekaleti tarafından, 

Bursa Belediye Reisi Muhiddin B. 
e, bir takdirname gönderilmiştir. 
Bu takdirname, bugün Belediye 
Meclisinde okunmut ve bükiimete 
arzı teşekkür ve minettarf edilmit
tir. Takdirname meali şudur: 

Bursa Belediye Reisi Muhiddin 
Beyefendiye: Buraada bir kaç 
mürteci, masum vatandatları b&fı· 
na toplıyarak bir hadise çıkarmak 
istediği sırada onu öğrenerek ge
rek yüksek ..-hsiyetiniz ve gerekıe 
temsil etmekte olduğunuz muhte-
rem Bursa halkının cümhuriyet 
ve inkılaba candan merbutiyeti 
eseri olarak hadise üzerinde gös
terdiğiniz kıymetli alaka ve hassa 
ıiyeti memnuniyet ve tükranla 
kartılar, muhterem Bursa halkı
nın gösterdiği derin hassasiyetten 
dolayı tebrik eylerim efendim. 

Dahiliye Vekili: Şükrü Kaya 
1 •••••• 1 

Türk posta 
Vapurculuğu 

(Bası 1 inci sahifede) 
lini ve ünvanını almuı muhtemeldir. 

Şiiepçller ne istiyorlar? 
Şilepçilerin de aralannda bir ıir

ket vücude getirmek istedikleri yazıl 
mıttı. Bizim tahkikatımrza göre, §İ .. 
lepçiler, aralarında her hattaki it 
miktarına göre şileplerini çalışbrmak 
ve rekabet yapmamak Üzere bir an
la'1fla teminine çalıfıyorlar. Bu gaye 
hi.arl oluraa, meseli. bir hafta Kara
deniz hatlarının ihtiyacını 15 vapur 
temin edecekse ve S şilep kumpan
Yası varaa, bunlardan her biri Üçer 
vapur gönderecek, diğer ıileplerini 
j;;lışt!rrnıyacaklardır. Bu suretle hem 

zu~.1 rt•kabet kalkacak, hem ihtiya
ca I ıı:orb vapur itletilecek ve kumpan 
Tat ar eyhude yere fazla vapur ça
ıf ınntk ve rnasraf etmekten kurtul .. 
muş 0

1 
acaktır. Şilepçiler arasındaki 

tkembas
1
ar, kbu nıakaadı temiıı için vu-

u uma tadır. 

(İPmi kur/arma şirketi 
Türk G.emh j ~urtarına Şirketi ni-

zamnamcsı enuz tagdik ed·ı · 
tir Adalet tahlisiye•inin sah,"b~eml ış-

. dl. ııoan 
Kalkavan ~lada •. el r tırlket idare mecli
sinde tem~ıl e ' m~z 

1
erae (Adalet) i 

satmıyacai:!:: arını soy ~ektedirler .. 
Milli Vap.u~cul~r Bırliği de, ıirket 

niza.mnameaının hır maddesinin de .. 
ğiştirilmesi jçin hükUmete müracaat 
elmittir. Birlik rei, lerinden biri bi:ze 
demittir ki: .. 

"- Nizamnameye .gore, meseli. 
hariçten 3 • 5 amele çalıştırarak ken 
di kendisini kurtaran bir vapur, tir~ 
kete tahliaiye reomi verecektir. Bir
lik, bu vaziyetlerde ~irkete bu resmin 
tesvi>·eıinc vapurcuların mecbur edil 
mer.ıesini İstemektedir. 

Bundan batka, bir kumpanyanın 
iki vap· n1nd ın biri kazaya uğrar ve 
öteki v.ıpur oradan geçerse kazaze~ 
de vapurun imdadına şitap edebilsin. 
v? bundan dolayı ıirkete inhiıar res· 
mı verilmesin, diyoruz." 

Dlyarıbekl.-in yeni adı 
• Diyarıbe~irden bildiriliyor: - Vi 

layet u~u?'.ı mecliai Diyanbekir adı
nın degıştırılmesi hakkında azadan 
T. Cahit Beyin takririni müzakere et 
m!!,t ıehr~izi~ ~dını ittifakle "Oğuz 
elı ne çevırmı~tır. Umumi meclisin 
bu isabetli karan lastik edilmek üze
re Dahiliye Vekaletine gönderilmiı
tir. 

MiLLiYET PERŞEMBE 23 

Halkevi günü 
·--

Şehrimizde yapılacak 
merasim tesbit edildi 

Halkevlerinin kurulu,u senei 
devriyesi münasebetile 24 tubat 
933 cuma günü ve aktamı Halke
vinde yapılacak merasim ve verile 
cek temsillere ait programlar ha
zırlanmıştır. Program şudur: 

24 Şubat gündüz: 
Halkevi Cağaloğlu merkezinde

ki merasim programı (tam saat 15 
te hatlar) 

1 - lıtiklıil martı 
2-Ant 
3 - Ankara Halkevinin nutuk-

• 
ları 

4 - İstanbul Halkevinin nutuk
lari. 

5 - İstanbul konservatuvar mu 
allimlerinin konseri 

7 - Şiir 
8 - Halk türküleri 
8 - Şehir bandosu konseri. 
Bu merasim, salonun darlığı 

dolayısile, yalnız davetiyesi olan
lara mahsustur. Mezkiir merasim 
radyo ile neşredileceğinden radyo 
su olanlar istifade edebilecektir. 

Alayköşkü saat 16 da: 
1 - Nutuk 
2 Özyurt piyesi temsil edile

cektir. 
Gece: 
Halkevi Cağaloğlu merkezinde 

saat 21.30 da: 
1 - Nutuk 
2 - Radyo orkestrası tarafın- -

dan konser 
Alaykö,kü : 

ı - Nutuk 
2 - Özyurt piyesi temsil edile

cektir. 
Gece merkezde, gece ve gündüz 

Alayköşkünde verilecek müsame
reler için arzu edenler Halkevi i
dare memurluğundan davetiye a
labilirl"r. 

Zo11guldakta .• 
ZONGULDAK, 22 A. A. 

Halkevinin yıldönümü olan 26 fU· 
bat günü için büyük hazırlıklar 
yapılmaktadır. O gün vilayet da
hilinde bulunan iki yüzden fazla 
radyo Ankara Halkevinde söy
lenecek nutkun halk tarafından 
dinlenilmesi için faaliyete getirile 
cektir. 

Mütealuben fırka aalonunda 
Halkevi Reisi Mitat Akif Beyin 
yapacağı müsahabeden sonra Evin 
musiki tubesi tarafından kon•er 
verilecektir. Gece için ayrıca bir 
program hazırlanmıştır. Buna gö
re, memleket sinemasında çok 
zengin bir programla bir müsame
re verilecek ve burada Akın piye
sı de temsil olunacaktır. 

Ankaradıı 

ANKARA, 22 A. A. - Cuma 
günü saat 15 te Halkevlerinin a
çılma yıldönümü ve diğer açılan 
21 Halkevinin kurulmaaının kut
lulanışı fU suretle olacaktır: 

istiklal martı 
ismet Pş. Hz. nin nutku 

tııecip Ali Beyin nutku 
Milli kütleleşmeyi ifade eden 8

1 
perdeden ibaret revü. 

UF AK BiR ZAHMET 

icabında büyük bir memnuniyeti mu
cip olur, işte, l...azaro Franko ticaret
bantsindeki hanımlara çamaşır ve cİ· 
haz takımlarile ıtriyat ve tuhafiye le
uzımındaki likidaıyondan iatifade i
çin Gıılata'ya kadar gitmek kafidir. En 
iyi malları inanılmıyacak derecede dun 
fiatlarla aahn almak imkanını bulacak 
ıınız. 

Beyoğlu dördüncü aulh hukuk mahke 
mesinden: Terekesine mahkemece vazi
yet olunan müteveffa Yaşaa Muşabak 
.,frndiye ait olarak: Beyoğlunda Toz 
koparanda Fjliozof hanında (5) numa
rpJı daırede mevcut eşyayı metruke a
çık artırma suretiyle 26-2-933 pazar gü 
nü sant 16 da satılacaktır. Talip olanla
rın mezkür giin ve ttaatta mahallinde 
hazır bulunmaları lüzumu ili.n olunur. 

Bak,.köy sulh hukuk hakimliğin

de»: Bakırköyünde Zeytinlik mahallesi 
nin Orta sokağında 51 No. lu hanede 
mukim iken vefat eden Çubukçu oğlu 
Hara.lamba efendinin emvali metrukesi 
meyRnında bulunmuş olan bir adet Rad 
yonun 2 Mart 933 peqembe günü aaat 
14 te lıtanbul Sandal bedistanında bil
mÜ7ayede f.atdacağı ilan olunur 

- B~yoğlu-dö;dün~.ü sulh hukuk mahke - , 
me.sındcn: Terekesıne mahkcınece va· 
zıyct olunan müteveffa Madam Antuva 
nete ait olarak: Be yoğlunda Rumeli 
hanında altıncı katta 51 numaralı dai
rede mevcut eşyayı metruke açık artır
ma •uretiyle 27-2-933 pazartesi saat 
JG da oatılacakl!r. Talip olanların mez
kôr gün ve santta mahallinde hazır bu 
lunn.aları lüzumu ilin olunur. 

~UBAT 1933 

Ağırladılar 
·-

Yedirip lçirdikten 
•onra da öldürdüler 
Bergamanın Reşadiye nahiyesinde fe. .. 

ci bir cinayet olmuştur. 
Konyalı Eıref, Ali ve Hasan isimle

rini taııyan üç kekikyağcı arkadq, köy
lerine gitmek üzre yolda bulunuyorlar. 
Vakit akıamdır. Yolun bir kenarında 
çift sürmekle In"fgul iki köylüden biri 
yolculara sesleniyor: 

- Uğurola hemıehriler, böyle ıece 
vakti nereye? Gelin bizde kalın. Sabah 
§&fakla aizi kaldırırız, tekrar yola çı
karsınız. 

Bu misafirper teklif karımnda üç ar 
k.ııdaı memnun olarak, köylülerin göı
terdikleri klübeye ıiriyorlar. Yemekler 
yeniyor. Konuıuluyor. Yatma zamanı 
bir köşeye çekilen üç arkadaş, ıattıklan 
kekiklerin paralarını taksim ediyorlar. 
fıte tam bu sırada, ev sahibi olan iki 
köylü birden bire bıçaklarını çekerek 
mi~afirlerinin Üzerlerine atılıyorlar ve 

önlerindeki paraları alıyorlar. Odada 
bir boğuşma b.~şlıyor ve neticede mi 
safirle1·clen E§ref aldığı yaranın tesiriy
le ölüyor, diğer ikisi de ağır surette ya 
ralanıy<.1rlar. 

FJ\illeı·, vtk'ayı müteakıp kaçıyorlar 
Bu iki köylünün isimleri, Manişanın la .. 
mailler köyünden Köse Mehmet oğlu 
Muştafa vr gine ayni köyden Kanat 
Aptulhh o~lu Hasandır Zabitaca aran 
rrakt:1dırlar. 

- ~===~~======~--=-===~-== 

1 iş ve İşçi 1 
Milliyet bu riitunda iı ve i§çi i•ti
yenlere tavassut ediyor. lı ve İfçi 
istiyenler bir mektupla lı büro· 
muza müracaat etmelidirler. 

ltçi aranıyor 
Taırada bir yünlü kum&1 fabrika .. 

için muktedir bir Fen müdirj ve bir 
tecrübeli dokumacı uataaı ve bq kadar 
birinci sınıf dokumaci aranılıyor .. Müa 
tacelen Milliyet idareaine müracaat o· 
lunmaıı. 

lı isteyenler 
Çorum Ziraat mektebinin 1928 aeneai 

mezunlarındanım her nerede oluraa ol 
aun her itte çalıımm. Adreainı: Kara
köy Yeni Cami kard"fim aok 3 No. Tev
fik. 

,,. ,,. 'f 

930 ıenesi Yüksek ticaret mektebin
den mezunum aıkerliğim; bitirdim Tica 
rethanelerde ve fabrikalarda muhaaip
lik e<\erim franıızça ve pratik olarak 
rumca ve muıevi lisanlarına aıınayım 
daktilo ile yazarım ta§raya da giderim. 
Adresim: Kadırga doğramacı çıkmazı 
Ho '1 latnail. 

e..,.oflu dördüncü eulh hukuk rnah
k•me•inden: Küçük Çiltlik parkmda 
bir odada ıakin iken 24- 1--933 tari
hinde vefat eden Ayte hanımm tereke
aine mahkemece vaziyet edilmittir. 

Tarihi ilandan itibaren eahabı mat
lup n al&kadaranın bir ay ve miraacı
larm Ü~ ay zarfında Beyoflu dördün
cü Sulh Hukuk mahkemesine müracaat 
!arı lüzumu ilan olunur . 

Türk Kömür Madenler 

Anonim Şirketi 
Hiaaedaranırun 30 Mart 1933 tarihi-

ne müsadif perşembe günün aaat on 
altıda Galatada Kars Mustafa Paşa 
caddesinde 149 numaralı Ovagimyan 
Ha~ının 4 üncü kabnda Şirketin idare 
M01·k~zinde sureti i.diyede vukubula
cak içtimada hazır bulunmaları rıca 
olunur. 

Ruzname 
1.- Mecliıi 1 dare raporunun okun~ 

01asr, 

2.- Mürakıp raporunun okunması; 

3.- 31 Kanunuevvel 193?. tarihi· 
ne ait bilançonun kıraatı ve bu bapta 
müzakerat İcraaiyle mezkUr bili.nçonun 
tasdiki ve Meclisi idare Azalanmn ib-
ıı; 

4.- Yeniden Meclisi idare Azası in
tihabı ve hakkı huzurlarının tayini; 

5.- Yeniden Mürakıp intihabiyle 
tahıiıatırun tayini ; 

6.- Ticaret Kanununun 323 üncü 
maddesi mucibince Mecliai idare Azala
nnın gerek kendi ve ııerekse 41fhaaı sa
lise namlarına bizzat ve biJ.·aaıta Şir
ketle icrayi muamE;leye: mezun kılın
mA.ıı. 

Gerek asaleten ve gerekse veki.leten 
Heyeti Umumiyeye iştirak edebilmek i
çin hissedararun Iaakal 20 hisseye ma
lik olmala.(ı ve hisıesenedatını nihayet 
20 Mart 1933 tarihine kadar Şirketin 1 
dare Merkezine tevdi etmeleri icap • 
der 

Meclisi İdare 

B•yoi:lu dördüncü sulh huk~k mah
k~me&İnden: Bey oğlunda Rumeli ha
nında albncı katta sı numaralı daire
de sakin iken maktulen vefat eden ma
d3.ln Antuvanet'in terekesine mahkeme
ce.: vaziyet edilmiştir. Tarihi ilindan iti .. 
haren eshabı matlup ve alakadaramn 
bir ay ve mira.scılarm üç ay zarfında 
B•vo~lu dördüncü sdh huk .•k mahke
ır~ı:ı;J mllracaatJarı lüzumu il3n olu

" r 

5 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sat•nalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarda mevcut kumaştan verilmek ve astar ve 

levazımatı saire ve imaliyesi müteahhide ait olmak uzere 

(dört bin yedi yüz elli dört) kaput imaliyesi münakasası 
15:3-933 çarşa~ba gÜnÜ saaton beşte yapılacağından talip

lerm şartnameyı görmek üzere her gün ve münakasaya gir

mek için ilk teminat ve teklifnamelerile beraber mezkiir gÜn 

de muayyen saate kadar komisyonumuza müracaatları. 
(812) 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOGONDEN : 

Türkiye Cümhuriyeti ile Sosyalist Sovyet cümhuriyetle· 

ri ittihadı hükiimeti arasında münakit ticaret ve Seyrisefain 

muahedenamesi ahkamına tevfikan tescil edilmiş olan Sov

yet Sosyalist Cümhuriyetleri ittihadı müessesatındao (So

yuzneft Eksport - Neft Sendikat " müessesesi bu kerre mü 

racatla Türkiye Umumi vekili S. Levski efendiye verilmiş o- • 

lan vekalet müddetinin 31 Kanunuevvel 933 tarihine kad

temd~t edildiğini bildirmiş ve lazımgelen vesikayı vermiştir. 
Keyf1yet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla ilan 
olunur. (820) 

Gedikpaşa'da f andarma 
SatınaJma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarımızda mevcut kumaştan veril~ek ve as

tar ve levaznnatı saire ve imaliyesi müteahhidine ait olmalı 
üzere (Bin sekiz yüz on bir) takını yazlık elbise imaliyesi 

pazarlığı 26 Şubat 933 pazar günü saat on dörtten on be~~ 
kadar yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümune!eri gör

mek üzere her gün ve pazarlığa iştirak için mezkur gu un 

muayyen saatlerinde ilk teminatlarile beraber komisyonu· 
muza müracatları. (815) 

ŞİRKETi TiCARİYE 
VE SINA1YE VE MALİYE 
TORK ANONİM ŞlRKETl 
HiHedaranının 30 Mart 1933 tarihi

ne müaadif perıembe günün saat on 
beıte Galatada Kara Muıtafa Paşa 

caddesinde 149 numaralı Ovagimyan 
Hanının 4 ilncü kabnda Şirketin ldare 
Merkezinde sureti adiyede vukubula
cak içtimada hazır bulunmaları rica 
olunur. 

Ruzname 
1.- Meclisi idare raporunun okun-

maar, 
2.- Mürakıp raporunun okunınuı; 

3.- 31 Kanunuevvel 1932 tarihi
ne ait bilançonun kıraatı ve bu bapta 
müzakerat icraıiyle mezkU.r bilinç.onun 
tasdiki ve Meclisi idare Azalarının ib .. 
sı; 

4.- Yeniden Meclisi idare Azaaı in
tihabı ve hakkı huzurlarının tayiniı 

5.- Yeniden Mür~kıp intihabiyle 
tahıisatının tayini ; 

6.- Ticaret Kanununun 323 Üncü 

maddesi mucibince Mecliıi idare Azala
rının gerek kendi ve gerekse eşhası sa· 
liae namlarına bizzat ve bilvasıta Şir

ketle icrayı muameleye mezun k1hn
ması. 

Gerek asaleten ve gerekse vekaleten 
Heyeti Umumiyeye İştirak edebilmek İ

çin hiasedaranın 13.akal 20 hisseye ma~ 
lik olmaları ve hiıse~enedatını nihayet 

20 Mart 1933 tarihine kadar Şirketin 1 
darf" Merkezine tevdi etmeleri İcap e
der. 

Meclisi İdare 

lıta11bul dördüncü İcra memurluğun 
da~: Tamamına SOOO lira kiymet taktir 
edilen Pendikte Bağdat caddesinde es
ki 4-5 ve 511, yeni 36 ve balen 66 nu
rrarabrla murakkam ve kayden sırf 

mülk mukadema ana halen bir bap fı 

rının t;:ıı.ınamı ile, gene tamamına 5270 
l!ı-a !iİymet taktir edilen gene ayni ma
halde <»ki ve yeni 4225-49 Sl ve ha
len 103 numaralar ile murnkkam ve 
kayden bir bap hanenin mülk cbniyeai 
ile zemini ve halen bahçeyi havi bir bap 
hanenin tamamı olan işbu iki gayri men 
kulün tamamları ayrı ayrı şartnamele
ri ile açık artırmaya vazedilmiş olup 
2·3-933 tarihinde şartnameleri divanha 
neye talik edilereş 22-3-!133 tarihine 
miısa<lif çarşamba günü saat 14 ten 16 
ya kadar lstanbul dördüncü icra dai
resinde açık artırma ile satılacaktır.Ar 
tırınalat ikincidir. Birinci açık artı-rma· 
sında 5000 lira kiymetlisine 1000 lira 
ve 5270 lira kiymetlisine SOO liraya ta
lip çıkmıı olup bu kere en çok artıran· 
ların ÜJtÜne brakılacaktır. Artırmalara 
iştink, için yüzde yedi temi.nal alı~ır. 
nıüterakim vergiler ile beledıye reaım .. 
leri, vakıf emareleri müıterilere aittir. 
1424 numaralı icra ve iflia kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan hakları 
Topu aicille.-i ile sabit olmiyan İpotekli 
alataklılar ile diğer alilkadarlann ve ir 
tifak hakkı sahiplerinin, bu haklarını ve 
hu:su~i ile faiz ve maaarifc dair olan id .. 
dıalarını ilan tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrak müspeteleri ile bildirmele
ri lazımdır. Aksi balde hakları Tapu si. 
dlle»i ile sabit oln:İyanlar satış bede
linin payla~masında:ı hariç kalırlar. Ala 
kJ '. rlann itbu rr.addeı kanuniye ahka-

lKTISA T ANONiM 

ŞİRKETi 
Meclisi idaresinden: 

Şirketimizin esaı mukavelenameıi 

yirmi üçüncü maddesi mucibince hİiae· 
daran heyeti umumİyeainin bin dokuz 
yüz otuz üç senesi Martının 26 ıncı Pa 
zar ıünü aaat on yedide lstanbulda Y • 
ni Postahane arkasmda kain Buiret Ha 
nımn üçüncü kahndaki l dare merkezin 
de alelade ve müteakiben fevkalade iç 
timaa daveti takarrür etmittir. 

MukRvelenamenin 24 üncü maddf'Jİ 
mucibince asaleten veya hiııedar ol
mak ,artile vekaleten laakal üç hiaaeye 
sahip olan zevat içtimaa iştirak hakkım 
hlliz oldukları cihetle tarihi ilandan İ· 
tibaren nihayet on gün zarfında merke
zi idareye bilmüracaA hisse senetlcrinı 

tev,fi edip dühul varakası a.lmaları mer
cudur. Uaulen aharı tevkil ar.lusund~ 

olan hissedaran vekaletnamelerini keza
lik müddeti mezkure zsrfında Meclisi 
idareye göndermeleri muktezidir 

Alelade içtimaa ait ruznamei 

müzakerat: 

1 - Mecliai idare ve M11rakıp rapoı 
lannın kıraati 

2 - 1932 senesi bilançosunun ve ka· 
ru zarar hesabının tasdiki ve Meclisi f. 
darenin ibraıı. 

3 - Müddetleri hitam bulan heyeti 
idare azasından iki zatın yerine aza in. 
tihabı, 

4 - Senei atiye hesabatı için mura 
kip intihabı ve ücretinin tayini, 

Fevkalade içtimaa ait ruzname, 

müzakerat: 

1 - Şirketin sermayesi zayi olma· 
sından dolayı mukavelenamenin kırkın· 
cı maCdesi ahkamına tevfikan tirkE·tin 
fesh ve tasfiyesine veya dcvan11na ka 
ral" İtası hususunda Mecli~i ldarenit 
teklifi. 

OSKODAR - KADIKÖY 

Tiirk Anonim Su Şirketi 
Hissedarana ilan 

Şirketin alelade umumi içtimaı Ka
dıkih •de Moda cadclesinde kain merke
zi :d.ıresinde 25 marl 1933 cumartesi 
ıünü saat 15 3 4 de vukubulacağı hiue 
da.tan ilan ve ihbar olunur 

Ruznamei Müzakerat 
t - 1932 senesine ait Meclisi idare 

ve Murakıp raporu. 
2 - Bilinço ile kir ve zarar hesabı

nın tetkik ve tasdiki. 
3 - Müddeti hitam bulan 1 dare Mec 

li•İ azft!ının tecdidi. 

4 - Meclisi idare azalarının aidatı 
ile Murakıpların tahaisahmn tayini. 

6 - 1933 ıenesi için bir murakıp ile 
bir murakıp mülazmunın tayini. 

Hisoedaran rey haklarım heyeti u
mumivede istimal edebilmek için ya ha 
mil oldukları hisse ıenedatını veya bun 
lara mutasarrıf olduklarını müsbit •• 
aaiki yevmü içtimadan bir balta evvel 
yani nihayet 18 mart 1933 tarihine 
k1dar Şirkete tevdi eylemeleri lazım· 
geldiği ilan olunur. 

idare Meclisi 

mına göre tevfiki hareket etmeleri va 
daha fazla malumat almak isteyenlerin 

·ı ' 932 13G doaya numarası ı e memuny• 
timizc müracaatları ilan olunur. 
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Süt 
veren 

annelere 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
1 - Bahçekapıımda Dördüncü Vakıf handa Ziraat Ban

ka.mm bo§altbğı zemin katta ve eaki postane tarafına müaa· 
elif dört mağaza ve üstündeki uma kat ve altındaki bodu· 
rum ve merdiven arasındaki oda teslimi tarihinden 935 se
nesi Mayıa nihayetine kadar kiraya verileceğinden kapalı 
zarf uıulile müzayedeye konmuştur. ihalesi Martın on bi
rinci cumartesi günü ~ton beşte lstanbul Evkaf naüdiri
yetinde Encümeni idarece yapılacaktır. . 

2 - Tutmak istİyenler müzayede ve münakau. ve ihale 
kanunwıun onuncu maddesi mücibince teklifnamelerini bir 
zarf derununa koyarak mühürleyip üzerine isimlerile şöh
retlerini yazarak bu mühürlü zarfı ve 2025 lira miktarmdaki 
teminab muvakkate makbuz ilmühaberini veya ayni mik
tarda banka kefaletnamesini diğer mühürlü bir zarf içine 
koyarak üzerine teklifnamenin bu mahallin İsticaruıa ait ol
duğunu yazacaktır. 

3 - Müzayededen evvel teminatı muvakkate suretinde 
ve ikinci madde mucibince verilecek miktar ihaleden sonra 
on gÜn zarfında müddeti icara ait miktar ihale üzerinden yi1z
de on beş teminatı kat'iyeye iblağ olunacatkır. 

4-Talipler teklif mektuplarını ihale günü saat on beşe 
kadar İstanbul Evkaf müdiriyetinde encümeni idare riyase
tine vereceklerdir. 

5 -Talipler varidat müdürlüğü akarlar kalemine müra
caatla umumi şartnamenin bir suretini alırlar. Müzayedeye 
girenler işbu ıartnamenin ahkamını tamamen kabul ve altını 
imza ederek yukarda ikinci maddede yazılı teklifname ile 
birlikte mühürlü zarfm içine koyacaklardır. (712) 

(779) 140 

Satılık Emlak 
Bidayet ilin 

9-2-933 
Nihayet ilan 

9-3-933 
KiJmed nwlıammeneoi 

Lira Kuruı 

708 26 Altımermer'de Seyitömer mahallesinde Si
livrikapı caddesinde 708 - zira 26 · santim 
Yolgeçen camii arsasının tamamı. 

400 00 

240 00 

1080 54 

183?t 00 

120 00 

Balat'ta Hacrisa mahallesinde T ahtaminare 
caddesinde eski 234 yeni· 214 No. lı üstün
de odaları müştemil mağazamn 1/6 hissesi. 
Y emiş'te Ahıçelebi mahallesinde Limoncu
lar caddesinde eski. 35 yeni - 12 No. h ka
gir mağazanın 6/120 hissesi. 
Fatih'te Kirmasti mahallesinde Çarşamba 
caddesinde Kirmasti sokağında 207 - metro 
murabbamda olan Kirmasti camii arsası. 
Balat'ta Karabaş mahallesinde Balat cadde
sinde eski - 114. 112 yeni - 122 No. h 930 
arşın arsadan 110 • arşın üzerine mebni maa 
bahçe hanenin tamamı. 
Şehzadebaşı'nda Muhtesipkaragöz mahalle
sinde Y eniyol sokağında eski · 20 yeni • 12 
No. lı ve 120 - artın bir kıt'a arsanın 1 /2 his
sesi. 

206 91 Silivrikapı'smda Cambaziye mahallesinde 
Hiaardibi sokağında 3 No. h Gazi İbrahim 
paşa camii meşruta hanesi. 

410 70 Edirnekapı'smda eski Hacımuhittin ve yeni 
Haticesultan mahallesinde Sulukule cadde
sinde eski ve yeni 14-16 No. h bahçeyi muh
tevi hane ve ahır mahalli. 

Yukarda yazılı eml8.k 9-2-933 tarihinden itibaren dört 
hafta m~d~etle satılığa _çıkarılnuşbr. lhaleai 9-3-933 per
şembe gunu saat 15 tedir. Satın almak istiyenlerin hizaların 
da gösterilen kıymeti nisbetinde yüzde yedi buçuk pey akçe
leri veya Banka kefaletnaınelerile beraber ihale günü ve saa· 
tine kadar Çemberlitat'ta latanbul Evkaf Müdiriyetinde Mah 
lulit kalemine müracaatları. (559) 

1LANTAR1Hl 
23 Şubat 933 

iHALE T AR1Ht 
25 Mart 933 

Kıymeti muhamıneneai 
Lira Kurut 

Mahınutpaşa'da Sururi rnahaUesinde Çifte
saraylar caddesinde eski 32/34 yeni 24/ 26 
No. lı 2 dükkanın nısıf hissesi. 

200 00 

652 

-
232 

408 

00 Tamamı 326 metro terbiinde bulunan Ka
dirga'da şahsuvarbey mahallesinde Bostan 
soakğmda 15/ 17 No. h arsanın tamamı. 

15 Beyoğlu'nda Kamerhatun mahallesinde Kal 
yoncukulluğu caddesinde 29/ 37 No. lı gazi
nonun 840 hisse ; · ibarile 30 hissesi. 

96 Büyükayasofya mahallesinde ~ğukçeşme 
caddesinde 3 No. h üstünde odayı müştemil 
halen işkembeci dükkanının 3072 hissede 
32 hissesi. 

Baladaki emlak 23-2-933 tarihinden itibaren dört hafta 
müddetle ilana konmuştur. ihalesi 25-3-933 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin kıymetinin yüzde yedi buçuğu niı
betinde pey akçelerile beraber İstanbul Evkaf Müdiriyeti 
binasında MahlUlat kalemine müracaatları. (810) 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Nümunesi veçhile (100) adet su kovası pazarlıkla satın 

alınacaktır. Taliplerin nümuneyi gördükten sonra fiat ver
mek "çin % 7,5 yüzde yedi buçuk teminat akçelerini hamilen 
27-2-933 pazartesi giinü saat (15) te Galatada Alun satun 
omisoynuna müracaatları 

MlLUYET PERŞEMBE 23 UBAT 1933 

ark alt Hül8s S 1 
Kullanınız sütünüzü ar ttı 

Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Sımti Mıbılleıl Sokatı Cinıi Enıllk Hiınıl Hisseye gllre 

No hammen kı.v 
50 Beyazıt Eminbey Okçularbap ICArıf°r iiç dtıkkln Ye tlıtfl hane 23,25,27 12184 857 T. L. 

185 Kadık6y 01manata Arayıcıbatı Ahşap hane 45 Tamama 700 ,, 
186 Bakırk6y Zeytinlik Odabqı Ara ziri 96 O ., 200 ., 
187 Beyoila Hüseyinata Fıçıcı ,, " 100 24 ., 600 ., 
188 Yeniköy Panaya Köybaşı caddeıi KArglr fıra 108 ,. 5200 ,, 
189 ,, Ayaoikola Fırın Hane 10 ., 300 ,, 
190 Kllçiikmuıtafapap Mollahllsrev Kliçllkmuıtafapqa Klrgir dOkk~ 51 ,, 400 .. 
191 Yedikule imrahor İlya1bey Kuyulubakkal Ah~ap hane 15 ., 800 ,, 
192 Kocamuıtafap•t• Hacıhllıeyinağa Nuri Ef. ., ,, 12 ,, 1200 ., 

79 Beyazıt Beyaz t Kalaycılar Klrgir dllkklıa 2 1/2 250 ,, 
97 Kandilli Kandilli Yenikuyu Alıfap hane ve bahçe S 3/lfl 240 ,, 

Pey akçeleri ve ihale bedelleri nakden yeya ıayrı miibadil bonoau ile ödenmek Ozere yukarıda evsafı yazılı ırayrı menkollerden 188 
No. Jıaı kapalı zarfla diğerleri açık arttırma ıuretile satışa çıkarılmıtbr. Kat't ihaleleri 6-3-933 pazartesi günü ıaat on beştedir. Arzu ed 
lerin bankamıza milraeutlan. Şartname bankamız kakıaına asılmııbr. Senei baliye vergi•ile belediye rusumu milJteriye aittir. 

Fatih M~Imüdürlüğünden: 
Eğrikapıda Avcı bey mahallesinde İvaz efendi sokağın

da atik 89 cedit 91 No. h hane bedeli defaten ve peşinen tedi
ye edilmek üzere 11 Şubat 933 tarihin:-len 7 Mart 933 tarİ· 
hine kadar 25 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. Ta
liplerin 7 Mart 933 tarihine müsadif sah günü saat onda Fa
tih malmüdürlüğünde müteşe kki] satış komisyonuna müra· 
caatları. (629) 

ASLAN VE ESKtHlSAR ASLAN VE ESKIHlSAR 
MÜTTEHİT ÇiMENTO VE MOTTEHIT ÇiMENTO VE 
SU KiRECi F ABRlKALARI SU KİRECi F ABRIKALARI 
ANONiM ŞlRKETlNDEN : ANONiM ŞİRKETiNDEN : 

İLAN 
Ticaret kanununun 386 ncı ve ıirket 

mukavelenamesinin 46 ncı maddeleri 
mucibince Aılan ve · Eıkihiııar mütte
hit çimento ve ıu kireci fabrikaları a
nonim şirketi hi11edarları, ıirket muka
vclenameoinin bervechiati üç ınadd,.. 
ainde icra edilecek tadilatı ınüzalmoe 
eylemek üzre, 1933 aeneai martının 28 
ncı pı\Zar günü ııaat 18 da Galatada A 
gopyan hanında şirket merke'Linde ini
kat edecelr fo •·kslAde heyeti umumiy• jç 
timaına davet olunurlar. 

1) 14 ncü maddenin bervechiati ta 
dili: 

Şirketin umur ve ,_aa1iJ,j heyeti u
mumiye tarafından manıup ve üçten do 
kuza kadar azadan mürekkep bir mec
Hti idareye ;h&le olunur. 

Mecliıi idare azalık müddeti üç ae· 

nedir. Her aene kid- itibariyle bunla
nn ıülüıü te~tit olunur. 

2) 2e nci maddenin berveehiati tadi
li: 
Davetnıuneler yevmi içtimadan liakıil 

15 giin evvel ııazetelerle ilan kdmacak
tır . 

3) 3ö nci maddenin bervech.iati ta
dili: 

Şirketin teınettüab oafiyei a.ıeviye

ainden: 
Evveli, bil.i iıtiına hiuelerin cümle 

ılne faiz olarak bedeli teaviye edilmi'· 
ııennAyeye yüzde altı itaı1na kifayet e
deoek mebliğ, 

Saniyen, ihtiyat akçesini teşkil et· 
mek üzre temettüab mezburenin yüz
de onu ifraz olunduktan sonra baki ka
lan kısml surnti atiyedeki : 

l - Yüzde be§i mediıi idare üa
larına, 

2 - Yüzde onu müetııiı hiııeleri as 
babına, 

3 - Yüzde seksen heJi hiııe aeneda
h ashabına tevzi olunur. 

Ticaret kanununun 385 nci maddesi 
mucibince hissedarlardan bir hissesi o-
lam:ı da işhu müzakereye ittirak ve rey 
ita clmeğe hakkı vardır. Ve birden zi
yade hissesi olan zevatın reyleri bi11ele· 
ri ni•betinde tezayüt eder. 

Mezkur içtimada hazır bulunmak is
teyen zevat ticaret kanununun 371 nci 
maddesi mucilıince içtima tarihinde laa 
kal bi,· hafta evvel hisselerini Galatada 
Doyçe Oeyenlbank gişelerine tevdi et• 
melidirler. 

Diğer bankalara tevdi olunan hisse se 
nerlatı mukabilinde mezkiır bankalar
dan alınan makpuzlar heyeti umumiye 
>"' dahıl olmak üzre Doyçe Oryentban
ka tevdiat mahiyetinde olmak üzre 
mezkur bankaca kabul olunacaktır 

hlanbul 2 l şubat 1933 

MECLiSİ iDARE ...................... ~ 
Bir Alman ailesi 

Hareket baıebile Maçka'da l:mür 
Pala5ta 7 No. lu 4 odalı ve muthahlı 
bir apartınıanın bütün eua ve mef. 
rutab 1 Nisandan itibaren oatılıktır. 
Fevkalade manzaraaı ve üıtü kapalı 

balkon ve taraçası havi apartıman da 
kiralıktır. Tafsilat almdıktaıı sonra 

ziıaret edilm<!şİ 

İLAN 
TiC&l'ct kanununun 361 nci maddesi

yle şirket mukavelenamesi ahkamına 
tevfikan Aolan ve Eıkihiııar müttehit 
çimento ve su kireci fabrikalan anonim 
ıirketi hissedarları 1933 aeneıi martı
nın 26 ncı pazar günü ... t 15 te Gala
da Agopyan hanında ıirket meıt. . .dn· 
de inilı.at edecek adi heyeti uınıımiye 

içtimaına davet dunurlar. 

RUZNAMEl MÜZAKERAT 

i- Mttlioi i< o.re raporu ile murakıp 
nporunun kıraati, 

2 - 1932 senesi muaınelatııuı ait he 
ıahabn kabulü n meclisi idare az..._ 
nın ibraaı ve oenei mezkılre netayid 
muamelatına dair meclisi idarenin tek
lifi, 

3 - Umuru tirketin idarm- ıuro
ti malısusada memur edilen ha aida. 
tının leıpiti, 

4 - Meclisi idareden ~·kan ilııi ha
nın Yerine yem1erinin intihabı, 

5 - 1933 rene,. için bir mu<.•'.<ı, ın· 
ıihabiyle aidabnın teapiti ve munıkibin 
mazer~ti halinde ifayi vazife etmek üz
re diğer bir zatın intihabı. 

Uııkal 25 hisse ıenedine malik olup 
ta içtimaı mezkur de hazır bulunmak• iı
tiyen zevat ticaret kanunu~un 371 nci 
maddesine tevfikan içtima tarihinden 
en az bir hafta evvel hiıaelerini Gala
t.ada Doyçe Oryentbank giıelerine tev
di etmelidirler. 

Diğer bankalara tevdi olullllD bisae 

sen•dab mukabilinde mezkur bankalar
dan alınan n . ..ı.,,uzlar heyeti umumiy" 

ye dahil olmak Üzere Doyçe ()yyent

hank:. tevdiat mahiyetinde olarak me'Z· 

kur banka<ll kabul olunacaktır. 

htanbul, 21 Şubat 1933 

MECLiSi iDARE 

- - -
EMLAK VE TİCARET 

TORK ANONİM SlRKE
TlNDEN:. 

Emlak ve Tı<aıet Türk Anoıwn Şir 
kdi his•edaranm 23 Mart 1933 tarihine 
miisadif Perşembe günü saat 11 de 
Mahmul Paşa'da Mehmet Paşa Hanın
da Siı·ketin merkezinde sureti atiyede 
vukubulacak ıçtimada hllZlr bulunma
lan rica olunur: 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Mecli•i ldal"e raporunun krraa-

ti 
2 - lforakıp raporu 

3 - 1932 scne•İnc ait bilançonun kı
raati ve tasdikiı•le Mediıi 1 da re azası
nın ibrası. 

4 - Müddeti memuriyeti hitam bul
muş olan Meclisi idare azalarının yeri
ne yeni aza tayini. 

5 - 1933 s<>r>tsi için bir Murakıp 
tayini ve tesviye edilecek olan ücretin 
tespiti, •.f/ 

Heyeti umumiy~ye asaleten ve veka
leten iştirnk edebilmek için hi11edara
nm laakal 50 hisseye malik olmalan ve 
hiue senetlerini nilıayet 18 Mlırt 1933 
tarihine kadar tirketin merkezi idaresi-

Harbiye Mektebine 
Talebe Kaydı Kabul 

Talimatnamesi .. 
Madde 1 - Harbiye mektebine atağıdaki şartlar ha 

Türk talebesi her sene Milli Müdafa Vekaletince tensip 
]unacak ihtiyaç nisbetinde kaydi kabul olunur. 

" A " tam devreli lise veya muadili olduğu Maarif Ve 
letince musaddak Türk veya ecnebi mektepler mezunuolma 
veyahut hususi mekteplerde veya şahsi olarak ayni derec 
de tahsil gördüğünü iddia edenler Maarif liselerinden biris · 
de bakalorya İmtihanını muv affakiyetle verdiğine dair şeh 
detname ibraz etmek ve Türk di1ine tam vakıf bulunmak. 

" B " 17 yaşını bitirmiş ve 22 yaşına henüz girmemi 
olmak. 

" C " Vücudunun teşekkü latı ve sıhhati orduda ve he 
iklimde faal hizmete müsait bulunmak "emir ve kumanda 
ya sekte verecek rekaketi lisa niyesi bulunanlar alınmazlar.' 

" D " Kusursuz vaz'ı tavır ve ahlak ve seciye sahibi ol 
mak. 

" E " Ailesi hiç bir sui hal ve fena töhret sahibi olma 
mak. 

Madde 2 - Birinci maddedeki şartları haiz olanlard 
lstanbul'da bulunanlar her ııene Mart ba,mda doğrud 
doğruya Harbiye Mektebi ku mandanlığma ve İstanbul hari· 
cinde bulunanlar bulundukları mahaldeki en büyük Asker 
kumandan veya askerlik şubesi riyasetine en geç Temmuz 
nihayetinde Harbiye mektebinde bulunacak veçhile İstida i
le müracaat ederler. Ve istida larma şu kağıt ve vesikalar 
bağlarlar. 

" A " Nufus tezkeresi, bü viyet cüzdanı veya resmen mu
ıaddak sureti. 

" B " Musaddak sıhhat ve atı vesikaları " Atı vesikası 
olmıyanlara askeri tabiplerce hemen ve meccanen aşı yaptı· 
rıbr." 

" C " Mezun bulunduklar ı metkebin ıehadetnamesi hu
susi surette lise tahsilini görü p te lise ve bakalorya imtihanı
nı muvaffakiyet)e verdiğine dair her hangi bir lisenin baka
lorya şahadetnamesini veya bunların musaddak suretlert 

" D " Mektebe kabul olduğu takdirde askeri kanunun nİ· 
zam.lan ve talimatları tamam en ve aynen kabul ettiğini na· 
tık velisinin ve kendisinin bir er taahhütlü senedi saralı, uy
ku halinde gezer, sidikli, bayılmak ve çırpınmak hastalığına 
müpteli olmadıklarına dair ta tiplerin velilerinin taahhütna
meleri." Bu gibi hastahklard an, biri i1e, mektebe girmezden 
evvel, malfil olduğu bilahare a nlaşdan talebe mektepten çıka· 
nlır ve o zamana kadar o tale be için hükUmetçe ihtiyar olu
nan bütün masraflar velisinden tazmin ettirilir." 39 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarda mevcut kumaştan verilmek ve astar ve 
levazunatı saire ve imaliyeai müteahhide ait olmak üzert 
beş bin dört yüz on bir kışlık ceket ve sekiz bin dört yüz otuz 
dört kışlık serpuş ve dört bin kışlık tozluk ve beş bin beş 
yüz kışlık pantalon imaliyesi münakasası 15-3-933 çarşam· 
ha günü ıaat on dörtte hepsi bir talibe veya kalem kalem ay 
rı ayrı taliplere ihale olunabili kaydile yapılacağından talip
lerin şartnameyi görmek üzer e her gün ve münakasaya işti
rak için talip olacakları kalem lere ait ilk teminat ve teklifna
melerile mezkur günde muayyen ıaate kadar komisyonumu
za müracaatları. ( 81 1) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Pazarlıkla satın alınması mukarrer atağıda cins ve mik
tarları yazılı iki kalem malzemenin ayrı ayrı pazarlıkları hi· 
zalarında gösterilen tarih ve saatlerde yapdacağmdan talip
lerin sartname ·ve nümuneleri görmek üzere her gün ve pa· 
zarlıia iştirak İçin talip olacakları kaleme ait ilk teminatlari· 
le beraber mezkur günün muayen ıaatlerinde komisyonumu
za müracaatları. (816) 
Malzemenin cins Pazarlık tarihi Günü Saatleri 

ve miktarı 
454 cift sarı yemeni 28 Şubat 933 Salı 10 dan 11 e 
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Fatih Temizlik işlerine ait 3 beygir bir katır 1-3-933 

Çarşamba günü saat 10 daFatih atpa.zarmda müzayede 
ile satdacaktır. Almak isteyenlerin o gün orada bulunacak 
ll:ı.eınura muracaatları. (821) 

• 
Kozlu Kömür işleri Türk 

Anonim Şirketinden: 
Alelade Heyeti Umumiye İçtimaı 

Şirketimizin 1932 hesap senesine ait alelade hey'eti u
mumiye içtimaı 28 Mart 1933 tarihine müsadif Salı giinü 
saat onbeşte Ankarada Şirketin merkezi olan Türkiye it 
Banaksı binasında akdedilecektir. 

RUZNAME! MOZAKERA T : 
l - 1932 senesine ait meclisi idare ve murakip raporlarmın 
kiraat ve tasvibi, 
2 - 1932 senesi bilançosunun ve kB.ruzarar ve faizi muhas
sas hesaplarının tetkik ve kabulile meclisi idarenin ve mura
kiplerin ibrası ve temettüün sureti tevzii. 

3 - Meclisi idareden inhilal eden azalıklara muvakka
ten tayin edilmiş olan azaların tayinlerinin taatiki ile müd
deti hitam bulan azalar yerine intihap icrası, 

4 - 1933 senesi murakiplerinin tayini, 
5 - 1933 hesap senesi alelade hey'eti umumİyesine ka

dar muteber olmak üzere meclisi idare azalarının hakkı hu
zurlarile 1933 senesi murakiip ücretlerinin tesbiti husuala
rından ibarettir. 

Ticaret kanununa ve esaa mukavelenamemize tevfikan sa 
hibi rey olan hissedarlarımızın asaleten veya vekaleten içti
mada ha.zır bulunmaları ve bunlardan hamiline ait hisse 
sahiplerinin hisselerini laakal bir hafta evvel şirket merkezi
ne tevdi ile mukabilinde rey puslası almaları lüzumu rica ve 
ilan olunur, Efendim. 

Meclisi İdare 

Galatasaray Lisesi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebimiz talebesin İn Mart 933 üçüncü taksit üc
retlerinin tahsiline başlarulmıştlr. Bu ınuamele nihayet Mar
tın onuncu giinü alqauuna kadar devam edecektir. 

2 -Tahsil olunacak bu ücretlerden tenzile tabi olanlar 
behemehal babalarının Devlet memuru olduğunu ve Barem
deki derecesini göaterir gayet açık ve mensup bulunduğu dai 
rece musaddak ve pullu bir vesika getireceklerdir. Getir
miyenler veya getirip te İstenildiği şeiklde vesikalan yazılma 
mıt olanlar tenzilattan istifade edemiyeceklerdir. 

3 - Taşradan gönderileee kparaların ve vesikalann şun 
<\iden irsaline başlanılması icabeder. (669) 

-- 1 ~ 
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KARTAL, kuşların k;talı, 

PHILIPS 630 A 
RADYOLARIN KRALIDIR. 

Çünkü.: SUPERINDUKTANS - MIKROMETRlKLE 
her istasyon saat gibi ayar edilir. 

Tayyare Cemiyeti übayaat 
Komisyonundan: 

Şartnameleri veçhile 200. 000 adet el ve 10.000 adet du· 
var plam ile 10.000 adette duvar afişleri tabettirileceğinden 1 

taliplerin 27 -2-933 pazartesi saat 14 te komisyona mü raca 
atları. (828), __________ . ______ _ 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Konıisyonundan: 

Pazarlıkla satın alınması mukarrer (Yedi yüz) Bel, ka
yışı ve (Beş yüz albnı!!) süngülük ve (bin) tüfek kayışının 
pazarlığı 26 Şubat 93? pazar günü aaat ondan on bire kadar 
yapılacaktır. Taliplerin şartname ve nümuneleri görmek ü
zere her gÜn ve pazarlığa İştirak ·çi~ mezkUr günde muayyen 
saatlerde ilk teminatlarile beraber komisyonumuza müra· 1 

caatları. (814) 

at. Mr· Kumandanilğı 

Satınalma kom. llantarı 

Maltepe A. lisesi ihtiyacı 
için 900 takım pijamanın 7 -
3-933 salı günü saat 14 te a
çık ınünakasası yapılacaktır. 
İsteklilerin şartname ve ör
neğini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gÜn 
ve münakasasma girişecekle
rin belli vaktinde hulunnıala 
rı. (496) (659) 

ZiRAAT IA~IA/I 

63 
~ . . 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Tasarruf, Dirlik 
Ve Düzenlik 
Kaynağıdır. 

Ordu ihtiyacı için 336 bü- 1 

YÜk ve 320 küçük bakır kazan 1 

18-3-933 cumartesi günü saat 
14,30 da aleni münakasa su
retile satın almacaktır. İstek
lilerin şartname ve örneğini 
görmek için her gÜn ve mü-

~~:~~~~ 1 Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! 
., ., • !~ 

Kuleli Askeri Lisesi için 
Jooo kitap pazarlıkla 27 -2- ı 

. 933 cumartesi giinü saat 11 
de ciltlendirilecektir. İstekli
lerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa girişecekle
rin belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (509) 1 

(827) 
~ ~ • 1 

1 

Kuleli askeri lisesi için 1600 ' 
adet aleminyon aş kabı 27 -2- ı 
933 pazartesi günü saat 14 te : 
Pazarlıkla satm alınacaktır. 
İsteklilerin şartname ve örne- 1 

.ğini görmek için her gün ve 
Pazarlığa girişeceklerin belli 
vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (511) (825) 

2:1\ YI - Mot ikletinıc ait 99 Bclediye I 
Pliılumnı zayi ettb1 hii~ü 7oktur. 1 

ANADOLU 
Türk . Sigorta Şirketi 

4 Üncii Vakıf Han fstanbul 

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

Türkiye İş Bankası tarafından teşkii olunmu,tur. idare mecll•i ve mildürler 
heyeti ve memurları kamilen Türklerden mürekkep yegane Türk Sigorta Şirke· 
tidir. Tilrkiyenin her tarafında (200) il geçeıı acentalarının hep•I Türktür. Tür
kiyenio en mühim müeıseselerinln vebanlfalarının sigortalatını icra etmektedir. 

~angın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sıı:;orlalar nı en iyi şeraitle yapar. Ha!ar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı 1 TiYAZ - Telefon: fst. 20531 
~:-ır~~""""'~iftl'."'.'"' ........ .....,.........,.....,.. 

s Q 

IE r 

Mahdut mikdarda 
ELEKTRiK SU v 0 BA~YO ISITICI 

CiHAZLAR .MAL ETMIŞTiR. 

~ - ..::;. -

12 ili 48 ay vade ile 
Satılacak olan bu aletleri tedarik 

etmek için acele ediniz. 
E'eklr:k Şirketinin bu cib.azlara sahip olanlara tatbik ettii!'i 
~ tarife hakkında malQmat isteyiniz: <il( 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONİM 
ŞİRKETİNDEN: 

7 

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

Kristal Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

Taşradan vuku bulacak ~ipa. 
rişler yüzde yirmisi pe~in ve 
mütebakisi hamule senedi mu ... 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir.. Depodan itibaren 
bilcümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri iaterse 
sigorta ettirilir. 

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

Telefon: 24470-79 
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fa,rlltıemen 
,saKınınil 

Sultanhamamın'da .ı:=-=-==== 
- -

Matazanndeld yeniliği bir defa 
ziyaretle ö~~necek•inlz. 

1 Liralık rg .. 
Serıimfııden aluatmu her baııgt mal 1 Uradl1'. 

MiLLiYET PERŞEMBE 73 ŞUBAT 1933 

Flatlanmuıdan bir kaç nllm-e: 

1 " lı:ııtlmrM 1 • f • flmted laıdm mıenıliU 1 ,, 
1 adet JiiD fımDa 1 L 1 l adet b1bi1k plllDlllı: balanl,e 1 U.. 

1 .. Eıtı.lıt lrad ti 1 10 Erkek ._,cljll 1 .. " .. 
3 çift yilk erkek tonba l Lira 
3 .. futbol ~ ÇOl'llba ı .. 
1 ., Hammlara balla ipek A'ITllpll çorabı 1 ,, 

kostüm ınodelleri Paristen getirtilmiş
tir. Ankara Palasta hergün görülebilir. 

179 
10 adet Anlan marka katen yaka 1 
1 " " PopBn g&ıılek Pft yakaaile (dnz Ye fantuı) 1 ,. 
2 çift fantul erkek çorabı 1 

Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
2 " adet ffidekoe erkek fanillaı 1 ,, • 

Leipzig 1933 ilkbahar ser,isi 

Tıp Fakültesi Reisliğindenı 
IJi,.. S Mart 933 den itibaren hA.._ 
('f't her tllrltl tafıılli.t fL," 

Tıp Fakültesinde münhal bulunan aeririyab ayniye ile :J::! Eıua~ ve mebhaaürriifeym ve Fiziyoloji dersleri için ta-

Lelpzıg aergiıi heyeti tertlblyeaı 
Yeya fahri milme••iliı 

tltlhendla H. z E c K s E R ~ nWıauauna tevfikan bilimtihan birer müderris 
=vuıı !11macaktır. Fazla tafsilat almak iatiyenlerin bu bap
.. ~ teraıti ve imtihan günleri le sorulacak sual mevzularmı 
ögrenmek üzere Tıp Fakültesine müracaatlan. (782) 

tarafından ftriHr. Galata'da Ahen ve Mnnih Han. Telefon 
40163 Poıta kutum: Galata 76 · Telgraf: Zeckser 1stanl-ul 

Askeri fabrika
lar ilAnları 

Bakırköy Barut fabrikala
? m~ız ~ efradının 
ışlen ıçm aıagıda cins ve nUk 
darı yazılı 12 kalem erzak 
toptan ve perakende suretile 
münakasaya konulınuıtur. 
Şartnamesini görmek iste
yenlerin pazartesi ve perşem
be günleri ve münakasaya 
girmek için de Martın 13 ün
cü pazartesi günü aaat 14 te 
Tophanede Eski Salı paza
rında Askeri Fabrikalar Yol
lama Müdürlüğünde Satınal
ma Komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (729) 

Kilosu Cinsi 
300 Sade yağı 
200 Zeytin danesi 
200 Pirinç 

1000 Bulgur 
300 Kuru fasulye 
200 Patates 
100 Kuru sovan 
200 Toz şeker 
100 İrmik 
300 Makarna 
100 Sabun 
100 Kuru üzüm 

182 

~; ~;ç~!l.!.!~~ 1 
78 

DOKUMACILARA: 1 

234 

BA s 
Kumbara Sahipleri 

933 Birinci Kur'ası 
l nisanda çekilecek! 

iş Bankası, memlekette tasarruf 
hareketini teşvik gayesiJe, 
bara sahiplerine her sene 

lira mükafat veriyor. 

kum. 
5000 

Kur' ay girmek için: 
''1 mart 933 tarihine ka
dar tasarruf mevduatınız 
asgari 5 lira olmalıdır,, 

K MB 

77 

... 
...-------·--------...., ::S üncü kolordu 

ilan lan 

Çatalca Mst. Mv. için pa· 
zarlıkla 1500 kilo kuru üzÜıTI 
satın almacaktır. İhalesi 25 
Şubat 933 cumartesi günii 
saat 14,30 dadır. Taliplerirı 
şartnamesini görmek üzere 
her gün ve pazarlığına iştirak 
için mezkUr gün ve saatten e'I 

vel komisyonda hazır bulun· 
maları. (39) (795) 

250 

* * * Muhabere kıtalan ihtiyacı 
için pazarlıkla 6 kalem kuş 
yemi satın almacaktır. İhalesi 
25 Şubat 933 Cumartesi gü• 
nü saat 14 te yapılacaktır. "fıı 
!iplerin şartnamesini görmel' 
üzere her gün ve pazarlıiia is 
tirak için o gün ve vaktinderı 
evvel komisyonumuza müra· 
caatlan. (38) (781) 

233 ...... 
Top koşum hayavanatı için 

pazarhkla satın alınacak olaıı 
400 çul ve 300 bellemeye ta· 
!ipleri tarafından verilen fiat 
fazla görüldüğünden ihalesi 
25 Şubat 933 cumartesi günü 
aaat 11 de yapılacaktır. Talip 
lerin şartnamesini görmek Ü· 
zere her gün ve pazarlığa işti· 
rak için o gün ve vaktinden 
evvel Fındıklı'da 3. K. O. Sa· 
tınalma Komisyonuna müra· 
caatlan. (41) (818) 

.. '1' .. 

3. K. O. hayvan hastanesi 
tamir ettirilecektir. İhalesi 25 
Şubat 933 cumartesi günü sa 
at 11,30 da yapılacaktır. Ta· 
!iplerin şartnamesini görmek 
üzere he~ gün ve münakasa· 
ya iştirak için o gün ve vak· 
tinden evvel Fındıklı'da 3. K. 
O. Satmalma Komisyonuna 
müracatlan. (42) (819) 

BAKTERlOLOG 

Dr. IHSAN SAMI 
Bakteriyoloji I..abonıtuvan 

Umum kan tahliliı.tı. Frengi noktai na· 
:mnndaıı (Wauenııan ve Kabn teamül
leri) lam küreyvatı aayılmuı, tifo ve ı· 
utma lıutalıldan tethial, idnar, baiııam, 

canJıat, kazurat "" au tablilitı, Oltra 
mlkroakopi baaual afılar latibzan. Kan· 
ela ÜN, teker, klorür,kaJleaterin mikdar· 

lannm tayini. Divanyolunda Sultan 
Mahmut türbesi No. 189, Telefon: 

: 20981. 84 

Dayanıklı Mekikler, Pülat Ta
raklar, Gücü telleri ve çerçeveleri 
veııair yedek aksam deposu: lstan 
bul Sirkeci Nur Han No. 21 HlL:: 1 
Ml NAlLl. 

Şubat §onuna kadar siz de bir kumbara alarak para biriktiriniz! 


