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Kerestemlz, madenlerimiz 
ve bunlar Uzerlnden alı

nan resimler 
Bu sütunlarda her vesile ile ıe

rar ediyoruz: Bir devletin en mil
hinı geliri, doğrudan doğruya a.1-
dığı vergiler değildir. Bazan bır 
verginin kaldırılması yüzünden 
ha,ka vasıtalarla, ba,ka yollardan 
hazineye bir kaç misli para akar. 

Onun içindir vergi hesapların
da yalnız görünüte bağlanmamak, 
her verginin müspet ve menfi 
tesirlerini iyi hesaplamak lazon
dır. 

Hükfuııetin tebliğinden anlıyo
ruz: Müvazeneli bir bütçe bazır
lamağa muvaffak olmu,uz. Bu
nunla atılmaz zor, arızalı buhran 
yolunun yarı11nı almıt oluyo
ruz. Bunun yanında bir de tica
ret müvazenesini - biraz da leh
te - temin edebilirsek selamet 
nıubakkaktır. Bu noktai nazar
dan döviz müvazenesinde çok 
dikkatli, çok sinirli olmak mec
buriyetindeyiz: Kat'I bir lüzum 
olmadıkça paramızı barice kap
tırmamak ne kadar lazımse, her 
imkandan istifade ederek harice 
nıal satmak ve mtikabilinde döviz 
almak ayni derecede lizondır. 

ihracatımızı arttırma hakkında 
Zaman zaman bu sütunlarda yaz
dığımız yazılarda ihracat malları
nıızın üzerine konan bazı resimle
rin kaldırılması lüzumundan dai
nıa bahsettik. Bu resimlerin kaldı
rılma11 yüzünden hazinenin hiç 
bir zarar görmiyeceğini anlatma
ğa çalıftık. Bilakis, resimlerin 
kalkmasile hariı;.l:e rekabet imka
nını bulacak olan müstahsilleri
nıiz, istihsallerini arttıracaklar, 
bir çok itsizleri ça~racaklar ve 
nihayet bu yeni faliyet neticesin
de devlet hazinesi için batka ver
giler, batka kazanç mevzuları açı
lacaktır, dedik. Bundan başka 
böyle bir neticenin en büyük fay
dasını, vergi naınile maliyeye 
gelecek bir kaç yilz bin lirada de
lil, memlekete girecek olan bir 
kğüaç ~i~Y?n liralık ıf'ôvizde gördü-

muzu ıspata yeltendik. 
.. ~eınnuniyetle öğreniyoruz ki 

hukumet, bu millihazalarla ma
denlerimiz ve kerestelerimiz üze
rinden alınan resiınleri kaldırmak 
kararındadır.Yalnız ihracat resim 
lerini değil, dahilde iatihıal mas
raflarını yükselten bazı resimlerin 
de kaldmlmasım dütünüyor. Bu 
karar, alkıtlanacak bir teydir. 
Meseli: kömürlerimizin kereste
nıizin maliyet fiatleri herinde iki 
üç lira nispetinde bir tenezzülün 
doğuracağı farablıjtı, inkitafı ve 
hinnetice harici pazarlarda temin 
edeceği revacı timdlden hesap et
mek mümkündür. 

Alakadar bir zat anlatbı pala
mutun beher kilosu üzerinden alt
Dııf para resim alınıyor. Halbuki 
Palamutun satıf fiati iki ~ftur. 
Arada yirmi para kadar hır fark 
k~lıyor. Köylü, bu küçük far~ için 
hır çok zahmetleri, nakliyeyı, sa
tı9 külfetini sırtına almak isteınl
Yor. Palamut ticaretile alakadar 
olmuyor. Bu alikasızlık, bir taraf
tan maliyenin palamut üzerinden 
umduğu varidattan, öbür taraftan 
da bu maddenin ihracı yüzün
den her sene memlekete girmesi 
Dıümkün olan bir kaç yilz bin lira
lık dövizden mahrumiyeti mucip 
oluyor. Kimbilir, buna benzer da. 
ha ne ihraç mallaronız var! 

Her halde bu yeni karar ile ih
racat nıallarımıza yeni bir ufuk, 
yeni bir saha açdacaktır. Marifet, 
ondan azanıt surette istifade et. 
meyi bilmektir. 

Siirt meb'ıuu 
MAHMUT 

Kontenjan · 
Yeni ll•te pazar günü 
resmi gazetede çıkacak 

ANKARA, 23 (Telefonla) -
lkbsat vekaleti alt ıaylık yeni 
kontenjan listelerini ikmal etmiş
tir. Listeler ve kararname cumar
tesi toplanacak heyeti vekilede 
Dıüzakere edilecek ve pazar gün
kü resmi gazetede netrolunacak
tır . 

lktısat Vekili Mahmut Celal 
Bey pazar ve yahut pazartesi gü
nü Kayseri ye ıriclecektir. 

Halkevlerlnın banisi otan bOgflk Gazinin Ankarada 
Halkevfne girerken alınmış resimlerinden .• 

Başvekilimiz radyoda 
bir nutuk söyleyecek 

İstanbul Halkevi de geceli gün. 
düzlü merasime hazırlanmıştır 

lstanbul Halkevl Re/jl HAmlt IJ. 

Bugün, Halkevlerinin açıhıınm bi- 1 
rinci yıldönümüdür. Bu münaaebetle 
memleketin ber tarafında olduğu gi
bi, lıtanbul Halkevinde de büyük 
meraıim yapılacaktır .. Merasim ıaat 
tam 15 de baılıyacakbr. 

Reiaicümhur Gazi Hz. Halkevleri
nln birinci yıldönümü münaaebetile 
latanbulda bir nutuk irat buyurma
ları muhtemeldir. Bu takdirde Gazi 

Hz. nin nutku memleketimizin her 
tarafında ve birçok Avrupa merkeı:
lerinde radyo vaaıtaaile dinlenecek· 
tir. Bunun için Dolmabahçe sarayın• 
da ve latanbul Halkevi merkezinde 
tertibatı alınmıttır .. 

Gazi Hz. nin nutuklannı mütea
kip Ankarada Baıvekil Pı. Hz. ile C. 
H. fırkaaı umumi katibi Recep B.,yin 
aöyliyeceği nutuk latanbulda ve bü
tün diğer Vilayetlerimizde radyo, va• 
11taaile dinlenecektir. 

Radyoda Ankara hatiplerinin nu
tuktan dinlendikten sonra, her Vila
yet Halkevi kendi merasimini yapa
caktır. Bu sene açılan Halkevleri, &• 

çılıı, ve geçen sene faaliyete geçen 
Halkevleri de yıldönümü meraaimi 
yapacaklardır. latanbul Halkevi yıl
dönümü meruimi için bütün hazırlık 
lar ikmal edilmiıtir. Halkevi reial 
Hamit B. ev namına, Vali ve Bele
diye reiıi Muhittin B. tehir namına, 
Cevdet Kerim B. fırka namma birer 
nutuk irat edeceklerdir. Bu merasim 
den sonra konservatuvar san'atldrla 
n tarafmdan bir komer verilecek ve 
ııündüzkü merasim hitam hulmut o
lacaktir. 

Geceki mer1J8lm 
Gece de, aaat 21,30 da bir konaer 

verilecektir. Merasime ııelenlere çay 
verilmiyecek, süala Te zarif kutular 
içinde yeril mahaılattan üzüm, incir, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Kahirede Ece için resmi kabuller_ 

Keriman Ece Kahlrtıde Mısır kadın liderlerinden Huda 
Şaaravi H, ın evinde arebesk dekorlar içinde 

(Kahiredekl istikbal hak!ıında 
malumat iç sahlfelerimlzdedir) 

ı · .G ·u ı,ç azı z. 
.. 

1 
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" ISTANBUL, 23 (A.A.) -

1 

R,eisicümhur Hazretleri bugün 

1 
'.bi! tarafa flkmamlflarclır. 

Sir tevkif daha! 
.. ·alarsadaki maznunlar 
· y~tın •evkediliyorlar 

. ·",RURSA, 23 (Telefonla) -
Miiddeiumumi Sadettin Beyin 

· Konyadan avdetine kadar Bursa 
nİiicfdeiumumiliği vazifesi mua
vin: Fahri Bey tarafından ifa edi
lmektedir. 
· ' • lrııgün de Yıldız camii imamı ı 
•attı.er Ahmet oğlu Mehmet İs· 
. minde biri tevkif edilmittir. Meh 
mec'lin suçu cami müezzininin eza 
nı · türçke okuduğu sırada atağı
'dan: 

;_ Ulu, köpek ulu, teklinde 
. hakaret etmesidir. 

: Mehmet diğer maznunlarla 
birJitite muhakeme edilecektir. 
Maznunlara ait evrak Çoruma 
g~ ~rilmittir. 

ndilerinin cumartesi günü 
· önderilceği söylenmektedir. Yal
ız bunlarla birlikte tevkif edi

leıi müftü Nurettin Efendi Çoru
ma gönderilmiyecek, cumartesi 
giinü Bursa asliye ceza mhakeain
de muhakeme edilecektir. 

26 mevkuf 
. BURSA, 23 (A.A.) - Bursa 

hidisesile alakadar Ahmet oğlu 
baltacı Mehmet hoca tevkif edil
di. Bununla berabe-- nıevkuflar 
26 kitiye baliğ olmuftur. 

·Refik 8. geldi 
Sıhhat vekili bir kaç 

gün kalacak 
.,ı.:.Jıa.t ve içtimai Muavenet Ve

kili Dr. Refik B. dün sabah Anka-
ra' dan tehrimize - ---.....--
gelmit ve Tokat
Jıyan oteline in. 
mittir. Refik B. 
rahatsız olan ve 
Etfal hastanesin
de tedavi edilmelı 
te bulunan bira
deri içeli meb'u
su Hakkı B. i zi· 
yaret ve hatırım 
istifsar etmiftir. 
Öğleden sonra 
Gazi Hz. ne arzı Relik Bey 
tazimat etmek üzere Dolmabahçe 
sarayına giden Vekil B. bugünler
de Ankara'ya avdet edecektir. 

Ankaralının 
Defteri 

Mücadele senelerin
den meraklı habralar 

Müli mücadelenin malılnı 
•afhalan haricinde, henüz. çok 
kim•elerin bllmecliği ibret alı
nacak noktalan ela vardır. Türk 
milletinin bafarclığı bu büyük 
if o kadar kolay olmamıftır. 
Daha kitaba geçmemi,, ancak 
hatıralarda mahlıu duran daha 
öyle hôcliseler var ki, "Milli
yet" bunları ela pek yakında ka
rilerine anlatacaktır. "ANKA
RALININ DEFTERi" ismi al
tında ne,recleceğimi.z. bu hatıra
lar, o çetin günlerin karanlık 
kalmıf bazı safhalarını ela ay
dınlatacaktır. Bu tefrikamız ya
kın inkılap tarihinin ayrı bir ay
nası gibidir.Çok meraklı ve çok 
heyecanlı hiicliseleri nakleclecek 
olan bu hatıralan alaka ile ta· 
kip ecleceğinlze emin bulunu-

225,000 Çinli siperde 
Japonları bekleyor 

Salı akşamı başlayan Japon taar. 
ruzu böyle bir mukavemet görecek 

Çin 111hlrlertnde geçen muha
rebelerde Japon askerl11rl 

NANKIN, 23. A. A. - Japonya Çin' 
e bir muhtıra vererek Jeholdaki Çin kı
taatııını geri çekilmeaini talep etmiıtir. 

Taarruz salı günü başladı 

PARIS, 23. A. A. - Nim reımi Çin 
Ajansına göre Japon kuvvetleri aalı gü
nü ak,amı Manling . Pei - Piao hattına 
karıı bir taaruz yapnuılardır. Bu taar
ruuz püskürtülmüıae de dün öğleden 
sonra tekrar edilmi,tir. 

Muharebeler devam etmektedir. 
Japon kuvvetleri ile Mançuri kuvvet

leri, 45,000 kiıiden mürekkep olan ve 
ceneral Sun - Tıe Yuan'ın kumandası 
albnda bulunan bqinci Çin orduıunun 
umumi kararg&bınm bulunmakta oldu
ğu Lin - Yuan'a taarruza hazırlanmak
tadır . 

35.000 kipden mürekkep olan dördün 
CÜ ordunun kumandanı ceneral Tanır 
Yu Ping, dün Japon kıtaabnm Nanling 
e karı• yapımı oldukları bir taarruzu 
püalciirtmüı olduğunu ve bu taarruzda 
Japon piyadesini topçu kuvveti ile tay
yarelerin, 7 zırhlı trenin ve 4 tankın hi-

. maye etmiı bulunduğunu bildi:rmiflir. 
60,000 kiıiden lbııret olan ...., Lan 

nehri üz.erinde mevzi alımt bulunan ü
çüncü Çin orduıu kumandanı ceneral 
Chan T eben, Japonlann Çin aağ cenabı 
m ihata etmek teıebbüılerine mukave
met ebneğe hazır bulunduğunu bildir
miıtir. 

Çin kuvvetleri, 6 ordu halinde 225, 
000 kiıiden mürekkeptir. Bu. kuvvetler, 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Himayeietfalin balosu 
Dün geceki kostümlü balo çok 

neşeli ve eğlenceli olmuştur 
latanbiil himayei etfal cemiye- tı. Şekil tekil kıyafet ve tuvaletli 

ti senelik balosunu dün gece To- hanımefendiler ve beyler oto
katlıyanda verdi. Balo kalabalık- mobillerle geliyorlardı. Saat on 
tr. Bilhassa balonun koctümlü buçuk olmınaıttı ki bütün salon
olduğu bilindiği için merakı cel- lar dolmuftu. Fakat balo kostüm
bediyordu. lil olduğu halde bilhassa erkekler-

Saat ondan itibaren Tokatlı- den pek azı kostümlü idi. Ekııerisi 
yan salonları dolmağa batlamıt- (Devamı 6 mcı sahifede) 

Avrupaya mı kaçtılar? 
M. Şor'un kızı bulmak için sivil 

polisler tuttuğu söyleniyor 
M. Şor'un kızı 

Mel Emeatlne Şor 
an Yunan artistle
rinden M. Papaa 
tarafından kaçı -
nlmuı ııiinden gÜ 

ne esrarazıırl• bir 
,..kil almaktadır. 
Mel Şor ve M. Pa. 
paa1m pasarteai 

ııilnil Aero Elu
pres'ln bir tayya· 
resi ile Pire'ye 
gittikleri teabit e

dilmiı olmasma 
ra~en Yunan za 
bıtuı, aevdaaede .. 
leri Pire n Atl· 
na' da bulmaia 
muvaffak olama -
mııtir. Verilen ha· 
bere göre M. Şor 

da kızmm bugiln 
nerede bulunduğu 
nu anlamafa mu
vaffak olamamıt 
tır. Bu sebeple hl
diae, bir kat da
ha ehemmiyet keı 
bebnekte ve mev
cut alakayı artır· 

maktadl1'. 

a da Mılllyet 
S tunlannda 

latan.bul zabrta-
11 M. Şor'un tikl
yetl aserlne iki 
günden.beri bu me 

selenin tahkikab 1- Kızı iıtaçıran M. Papas Mm. Klvelll ile beraber 

Kazanç vergisi layihasını 

iç sahifemizde okuyunuz. 

le me9guldur. Ya· [Bu resim dün neırettiğimlz resimle İpekfilm stüd-
pılan tahkikat ne- yosunda rumca filin çevrilirken alınmıştır. j 

ticeainde Niko Galatls ve Madra Ef. dan kaçbk.lan gün Harbiyede birle-
ler isminde iki kiti hakkında firari ıerek bir otomobille Büyükdere Tay. 
teabil ve sahte pasaport tedariki cür- yare İstasyonuna gittikleri teabit edil 
münden dolayı takibat yapılmakta- mitti. Bunlar Harbiyeden hareket et
dır. 

Mel Ş.,r ve M. Papaa'm lıtanbul'- (Devaını 6 mcı sahifede) 
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93feliiketleri velgnatief 
HARİCİ HABERLER 

Kanunu esasi müellifliği hevesi 
umumi idi •• 

Sonra bu kararların reddi, yalnız 
Rusyaya değil, bütün Avrupa 
devletlerine kar•• bir hareket ol
muş olur. 

Yolunda bir çok söz söylen
di. Mitat Pata ile Saffet Pa,a, 
meclistekilere meram anlatmak 
için göbekleri çatlarcasına uğra
'ıyorlardı. 

Me,rutiyete easen o kadar yü
rekten taraftar olmıyan Mütercim 
Rü,tü Paşa bile, konferansa kar
şı böyle bir tedbire ihtiyaç oldu
ğunu teslim etmİftİ. Yalnız o, 
kanun ,eklinde, maddelere ayrıl
mıt bir ~y yapmaktan ziyade, Re
fit Pqa gibi, bir Hattı Hümayun 
ilan etmek fikrindeydi. 

Uyiba, Vükela Meclisine gel
diği zaman Rüttii Paşa bir çok iti
razlar ileriye sürdü. Bunların ba.
lıcaları üç nokta üzerinde toplanı
yordu. 

l. - Kanunun bat tarafında pa 
difalım hukuku sayılıp anlatılıyor
du. Rü,tü Paşa: 

- Padifalım nüfuz ve iktidarı 
tahdit kabul etmez; hükümdarın 
hukuk ve vezaifini saymak, onu 
tayin ve tahdit etmektir.Bu da pa- 1 

dişahın kadril şanını halk nazarın
da düşürür. 

Diyerek, bu maddelerin büsbü
tün kaldırılmasını istiyordu. 

Evvela kuvvetli ordu 
Vorochilof çif çiler azası kongre. 
sinde mühim bir nutuk söyledi 

MOSKOV A, 23. A. A. - Matbuat 
V orochilof'un Kollektif çiftçiler azası 
kongresinde irat ettiği nutku neşretmek 
tedirler. 

Vorochilof nutkunda beynelmilel va
ziyetten bahsetmiı ve Sovı.et Ruıyanm 
kendisini taarruzlara kartı emin adde
demiyeceği fikrini ileri sürdükten ıoııra, 
hükiimetinin daiına halisane ıulh ıiyase 
tini takip ettiğini ve hiçbir fütuhat e
meli olmadığın1 kaydetmiş ve demiştir 
ki: 

- Emniyet içinde buluna.bilmemiz i
çin devletin kuvvetli bir orduya malik ol 
ma11 lİlzımdır tqkilit ve modem fen ile 
techiz edilmiı ve amelenin, köylünün 
ve $0syalizmin davasına ıadık olan bir 
orduya malik bulunuyoru2, 

Vorodıilof'un sözleri çok alkıtlanmq 
tır 

Vorochilof müteaddit Avrupa devlet 
!erile olan münıuebattaki ıalahi kayde
derek Lehistan ve Franaa ile imza edi. 
len ademi tecavüz misaklarının bilhasoa 
ıayanı kayit olduğunu söylemit ve de
mİftİr ki: 

- Garp hudutlanmızdaki vaziyetin 
bu suretle salihina mukabil uzak tark 
hudutlarımızdaki vaziyet tekmil mem. 
leketin dikkatini celbeder bir halde ol
makta berdevamdır. Filhakika. Çin ile 

keza normal göriilmektedir. Bununla be 
raber bazı J•pon siyasilerinin, bilhuaa 
Japon aıkeri idarecilerinin Ruıyaya kar 
ıı bir harp imkiıı ve hatta lüzwnundaa 
<1çıkça bahset-'ıte olduklarını encliıe i
le görmekten kenclizi alamayonıx. Diğer 
tekmil mıntakalarda olduğu gibi uzak 
şarkta da değiımez bir sulh, emniyeti
mizin dahili itlerine mutlak surette a
demi müdahale ve tekmil komıularmuz 
la dostane münaıebatın inkişafı ııiyaıe
tini takip ediyoruz. Bir seneden fazla 
bir zeman var ki Japonyaya bir ademi 
tecavüz misaki akdini teklif ettik. Ve 
kendisine bu teklifimizi muhtelif vesile
lerle hatırlatarak tekrarladık ve bugün 
de hatırlatiyoruz. Fakat Japonyanm 
harbçu, emperyaliıt efkarı umumiyeıi
ne, sulhu ve diğer memleketlerle ve bu 
meyanda Sovyet Rusya ile münasebatm 
sal&hini istiyeo ve adedi az olmayan Ja
pon ıİyaıi ricalinin mantiki aeslerinden 
daha fazla kulak verdiği görülmektedir. 
Bu sebeblerden dolayı Japonya hükume 
ti teklifimizi reddebniştir. Bu kanıtmcı 
vaziyeti nazarı dikkate alarak uzak 
tarktaki Sovyet hudutlarının müdafaa
sı için tedbir almaktan batka bir rey 
yapılamaz. 

- Devletlerin verdikleri bu 
karara muhalefetimizden bir faide 
çıkmaz. Konferansın bizsiz top
lanması daha fenadır. Zaten Rus
yanın meramı Awupaya bizi 
uzlaşmaz gibi göstermektir. Kon
feransta ileri sürülecek her tek
life boyun eğecek değiliz. Devlet
ler Bosna - Hersek ve Bulga
ristan için Otonomi teklifinde 11-

rar ederlerse biz de bunun za
rarlarını izah ile Osmanlı noktai 
nazarını müdafaa ederiz. Hat
ta Lord Derby'nin "Devleti aliye
ce tanzim ve temini idareye mü
teallik müzakere edilmekte olan 
tedbirlerin dabi konferansta tak
dir olunacağını" söylediği Moso
ros Patanın telgrafında yazılıdır. 
Binaenaleyh hemen Kanunu e
sasiyi kararlaşbrarak ilin ede
lim. Bunun ilanından sonra dev
letlerin bizden bunun haricin
de bir talepleri olursa Kanunu e
sasiye muhalefetini ileriye süre
rek müdafaası daha kolay olur. 

2. - Kalan hükümlerin böyle 
kanun teklinde değil, pad~b ta
rafından bir Hattı Hümayun ile i
linmı istiyordu. 

ı ahiren diplomatik münuebeta tekrar 
başlanmıştır. Japonya ile münaıebatunız 

Vorochilof, müteakiben kızıl ordunun 
tealihat ve techizat noktai nazarından 
elde ettiği terakkiyatı izah etmi, ve çok 
alkqlanmıtbr. 

Diye izahat verdiler. 
Nihayet umumi meclis konfe

ransa İftirakimizin zaruri oldu
tuna karar verdi. Konferans, 
lstan~ulda toplanacağı için bey
nelmılel usule göre Türkiye bi
rinci murahhası reis olacaktı. Ha
riciye nazırı Saffet Paşa birinci 
murahhas oldu. ikinci murahhas
lığa da Berlin sefiri Etem Pqa 
intihap olundu. 

..,. ..,. "" 
Mitat Pata, Umumi Meclisten 

bu kararı alınca, bütün gayretini, 
konferans toplanmadan Kanunu 
Esasiyi tamamlamağa vecrdi. Ka
-0unu Esasi bir kere ilıin edilince, 
devletler buna uymıyacak teklif
lerde bulunmazlar, bulunsalar bile 
cevabı daha kolay olur, diye dütü
nüyordu. Daha evvel, Mitat Paşa, 
Kanunu Esasiyi yapmadan Millet 
Meclisini toplamak fikrindeydi. 
Kanunu Esasiyi Millet Meclisi 
kendisi yaparsa daha iyi olur mü
taleauna dü,müştü. Ziya ve Ke
mal Beylerin yardım ettikleri "is
tikbal" • . gazetesi de bu fikirdeydi. 
Lakın devletlerin yapacakları kon 
feransta Türkiye lehine bir silah 
olarak kullanmak için •imdi Mi
tat Paşa bundan vazgeçiyordu. 

. Kanunu Esasi layihası. hazırdı . 
Z•ya. ve Keınal Beylerle Ramiz ve 
Çamıç Obannes Efendilerden mü
rekkep olan encümen çoktan mad
deleri tamamlamıştı. Kanunu E
sasi müellifliği hevesi umumi idi 
Mabeyin Başkatibi Sait Bey bir ö; 
nek olarak Fransa Cümhuriyeti 
Kanunu Esasisini (1) tercüme et
mi,ti. Süleyman Pata, Millet Mec. 
!isine "Divanı memalik" admı ve. 
ren bir layiha bazırlauu,tı. Fakat 
Encümenin hazırladığı kanun, et
raflı bir layiha idi. 

3 - Layihada sadaret maka
mının lağvile paditahın Millet 
Mecliıinde ekseriyet kazanabile
cek bir zatı batvekil tayin edece· 
ği ve bqvekilin de diğer vekilleri 
seçeceği yolunda maddeler ,·ardı . 
Rü,tü Paşa bunları da be~enmi
yor, sadaretin devamını, vükela
nin padişah tarafından tayinini 
istiyordu. 

Bu itirazlardan anlaşıldığı üze
re, mütercim Rüştü Paşa, esasen is 
temiye istemiye kabul edeceği mef 
rutiyeti, Mitat Paşa ile Jön - Türk 
lerin istedikleri gibi parlamenta
risme kılığına koymağa hiç razı 
olmuyor, bir yarım me.rutiyet u
sulile ( Monarchie contitutio
nnelle) iktifa etmek havasında do 
!atıyordu. 

Abdülhamit, Rüştü Patanın bu 
itirazlarından için için sevinmek
le beraber, kendi de - Kamaril
lasile beraber - Kanunu Esasiyi 
içinden yiyecek maddeler araştır· 
maktan geri durmuyordu. Damat 
Mahmut, lngiliz Sait, Serasker 
Redif P~alarla Batkatip Sait Bey 
böyle kanun maddeleri üzerinde 
konuşup dü~ünmeğe memurdular. 
Nihayet B~katip Sait Beyin kale
mi, aranılan kimyayı buldu. 

"Hükilmetin emniyetini ihlcil 
ettikleri iJarei zabıtanın tahkikatı 
mevsukaıı üzerine sabit olanları 
memaliki mahrusei şahaneden ih
raç ve teb'it etmek münhasıran 
zah hazreti padi1ahinin yedi ikti
darındadır. " 

Diye bir fıkra kaleme alındı. 
Damat Mahmut Paşa, bu fıkra

yı Vlikelaya götürerek layihaya i
lavesi paditahm iradesi iktizasın
dan olduğunu söyledi. 

( Devamı var) 

( l) F ran•anın 1875 tarihli Ka
nunu E•asiaiJir. O aralık en yeni 
ve model bir Kanunu E:aan .ayılı
yordu. 

Öldürülen Bulgar 
zabiti 

SOFYA, 23. A. A. - Bulgar Yugoa
lav hududunda bir küçük zabitin öliiınü 
ile neticelenen hadi•e hakkında tahkikat 
yapmak için Yugoslav - Bulgar muhte
lit koıtUsyonunun yapılan toplanma ta
lebini Yugoslav hükümeti reddetmiıtir. 

Yuğoslav makarnalı daha düne kadar 
cenazeleri teslimden imtina etınekte i
ken bugün bunlan venniıler•e de bu gİ 
bi ahvalde yapılmaaı icap eden protoko
hın imza&mdan istinkaf eylemiılerdir. 

Kolombiyada sefer
berlik batladı 

BUENOS AIRES, 23. A .A. - Bo
gotadan gazetelere bildiriliyor: 

Kolombiya hükmeti, 20 ile 45 yaı a
ra11ndaki vatand114lann seferberlifini 
emretmiştir. 

Amerika - Kanada 
VASHINGTON, 23 .A .A. - Ayan 

mecfüi hariciye encümeni, Saint Lau
Saint Laurent nehri mecra11nın tanzimi, 
setler veaaire illfUı hakkmclaki Ameri
ka • Kanada muahedesini taıvip etmiı 
tir. 

Bedia H. ın dün nikahı kıyıldı 

Bedia H. lmzalayor 

Konservatuvar piyano mual· 
!imlerinden Her Ştatserin müslü· 
rnan olarak Ahmet Ferdi ismini 
takındığını ve Darülbedayi artist
lerinden Bedia Hanımla nişanlan-

dığını yazmıttık. Kanuni mua
mele ikmal edilmi~ olduğundan 
ik~ gencin dün aktam saa 7 bu
çukta Beyoğlu evlenme dairesin
de nikahları aktedilmittir. 

[~_H_a_ft_aI_ı_k_S_iy_a_s_i _l_c_m_aI_) 
dadır. Üçüncü kısımda netice hü
lasa edilmekte ve dördüncü kısıaı· 
da da tavsiyeler yapılmaktadır. 

f Raporun heyeti umumiyesi Ja· 

poru, geçen salı günü toplanan u
mumi heyet tarafından tetkik edil 
mit ve içtima gelecek bugünkü 
cuma gününe tebir edilmittir. U-

• h t" "19" 1 
Milletler Cemiyeti Mançurya 

meselesini halletmeğe çalı,ır
ken Uzak Şarkta muharebe tekrar 
ba,Iadı. Japon askerleri bir müd· 
dettenberi Jehol eyaletini istilaya 
hazırlanmakta idiler. Japonların 
iddiasına göre Jehol eyaleti Man· 
çurya'nın bir cüz'üdür. Binaena
leyh Mançurya müstakil bir dev
let olduğuna göre, Jehol eyaletine 
kar'ı bqlanan hareket, istila de
ğil, belki Çinin istilası altın· 
da bulunan bir memleketin istih
lasıdır. Diğer taraftan Çin bu de
fa memleketinin bir cüz'ü addetti
ği Jehol eyaletini müdafaaya ka
rar vermi,tir. Bir aydanberi her 
iki taraf ta askeri haztrlıklarda 
bulunmaktadır. Geçen haftaya 
kadar söylendiğine göre, Mançur
ya Hükıimeti Jehol'ün tahliyesi i
çin Çine bir ültimatom tevdi ede
cekti. Ve Çin bu ültimatomu ka
bul etmediğ i halde harekat ba~lı
yacaktı. Ancak bir iki gündür ge
len haberler, Japonların askeri ha 
rekete batladıklarını bildirmekte
dir. Çinliler de ıniıkabelede bulun
duklarmdnn Uzak Sarkta müthis . . 

bir muharebe batlamı,tır. Man
çuryanın istilası zamanında oldu
ğu gibi bu defaki muharebe de 
harp ilan edilmeden yapılıyor. Ja. 
ponlann ilk müsademelerde püs-

f kürtüldü~leri. haber verilmekte ise ı 

l 
de, bu ılk rıvayetlere ehemmiyet 
verilmemek lazı?1dır. Japonların 1 
askeri ku vvetlerı hakltında bic bir 

ı tereddüde mahal yoktur. Ma~çur-
' yanın istiluı kadar kolay olmasa 

dahi her halde Jehol'u ellerine ge
çireceklerine tiiphe etmemek lii
zımdır. 

'(. 

Garip istihzadır: Japonya U
zak Şarkta muharebeye ba,ladığı 
bir zatt"andanberi Milletler Cemi
yeti de Mançurya ihtilafını hallet
mek yolundaki son kararını ver
mi• bulunuyor. Meseleyi tetkik e
den "19" !ar komisyonunun rapo· 
ru devletlere tebliğ edilmiştir. Ra
por dört kısımdır: birinci kısımda 
Mançurya meselesinin tarihi tet- ı 
kik edilmektedir. ikinci kısım, ey
lul 1931 tarihinde Mançurya Ja- ı 
ponlar tarafından i~gal edildikten 
sonra husule g<'"len vaziyet hıokkın 

ponya aleyhine bir ittihamnanı~
dir. Japonyanın Mançuryadakı 
iktısadi menfaatlerini tammakla 
beraber, ııhalinin yüzde doksanı 
Çinli oldugunu, Mançuryadaki 
milli istiklal hareketinin kendili· 
ğinden ba,lıyan bir hareket olma· 
dığını, Japonlar tarafından tah
rik edildiğini ve Mançurya devle· 
tinin bir takım Japon askeri ve 
milli memurlarının eserinden iba· 
ret bulunduğunu kaydetmektedir. 
Raporda deniliyor ki her iki tara· 
fın da alakalan gittikçe artmak
tadır: Mançuryada Çinli nüfusu 
çoğalıyor. Japonyanın da yatır
dığı sermaye artıyor. Komisyo
nun tavsiyesi, a~ğı yukarı Lytton 
bitaraf komisyonunun tav~iyeleri
ni tekrar mahiyetindedir. Yani 
Mançury,.da Çin hukuku :ıüküm
ranisi baki kalmak ,artile muhtar 
bir idare tesisi.Bunu temin için de 
Çin ve Japonya arasında mutavas 
sıtlık vazifesini görecek bir uzla•
tırma komisyonunun teııkili ve bu 
komisyona Amerikl'I ile Rusyanın 
aza olar,~!t kabulü tavsiye edil
mektedir. 

"19'' lar komisyonunun bu ra-

mumı eye ın ar komisyonu 
raporunu tastik edeceğine 'üphe 
~oktur. Belki mesele nihayet mec
lıse de aktedecektir. Fakat her 
halde şu muhakkaktır ki ''19" lar 
komisyonunun ittifakı ara ile ve
rilen bu kararından sonra artık 
'.di!l~tler Cemiyeti bu Mançurya 
ıhtılafı meselesinde hattı hareke
tini kat'i surette çizmit bulunuyor. 
• Bütün mesele 'imdi Japonya-
nın takip edeceği hattı harekette
dir. Japonya bu karar ile amil ol
mıyacağını söylemi' bulunuyor. 
Japon efkarı unıumiyesi, Japon. 
yanın bu meselede haksız muame
leye maruz kaldığı kanaatindedir. 
Japonyanın Milletler Cemiyetin
den çekilmesi ısrarla isteniliyor. 
Rivayet edildiğine göre, Milletler 
Cemiyetindeki Japon murahhası 
Matsuoka ay sonunda Cenevreden 
hareket etmek için emir almıttır. 

Ancak •unu hatırlamak lazım
dır ki Milletler Cemiyeti misakı
na göre biç bir aza derhal cemi
yetten çekilemez. Bir aza cemiyet
ten çekilebilmek için iki sene ev
vel haber vermek lazımdır. Bina
enaleyh Japonyanm ~imdi alaka-

Bir tip ordu 
Almanlar Cenevreye 

tezlerini anlattılar 
CENEVRE, 23 A.A. - Silahlan 

bırakma konferan&J umumi komisyo
nu, Avrupa orduları için bir tip kabu
lü hakkındaki müzakerelere tekrar 
baılamııtrr. M. Nadolny, bütün dev
letlerin emniyetini temin edecek olan 
rejimin evveli. pek fazla müselli.h o· 
lan memleketler oili.hlanrun tenkisi 
ve muhtelif devletler teslihatının mü
savabnı istilzam etmesi icap edeceği
ni aöylemiıtir. Mumaileyh, orduların 
taarruzi mahiyetlerinin bilha11a bu 
ordulardaki tealihatm mahiyetine 
bağlı olduğunu beyan etmiftİr. 

M. Nadolny, aeyyar topçuluğun. 
tankların, askeri bombardıman tay .. 
yarelerin ilgasını teklif etmiıtir. 

Mumaileyh, ordu mevcutlarmm e
aaalı surette tenzilini ve muhtelif dev 
le ti er aruında bir müsavat e.aaar tesi
ıini talep etmiıtir. 

Teılihatın kuvvet ve derecesi dev
letlerin emniyet noktai nazanndan 
mevcut olan ihtiyaçlanna tekabül et
mek lazım gelir, 

Ana vatana yakın olan deniz aşırı 
memleketler kuvvetleri ana vatan 
kuvvetleri aksamından addolunmak 
icap eder. 

CENEVRE, 23 A.A. - Havas A
jansı muhabirinden: Sili.hları bırak
ma konferaruı umumi encümeninde 
Danimarka, Lehistan, Avrupa ordu
lannm yelmaıak bir hale eetirilmeıi 
hakkındaki Fran11z teklifine muza
heret etmişlerdir. 

M. Eden, M. Cot'un ileri ıürmüı ol 
duğu delillerin kendi Üzerinde büyük 
bir teıir bırakmıt olduğunu beyan ve 
icra edilecek müzakerelerde lngilte
re tarafından iltizam olunan sıranın 
takip edilmesi lazım geleceği kanaa
tini izhar etmiştir. 

lngilizlerin teklif ebnİ§ oldukları 
sıra tudur: 

Evveli. ordu mevcuttan ve aonra 
harp malzemesi. 

İngiliz murahhası,, Almanya tara· 
fmdan ileri sürülm~ olan ihtirazi 
kayitlerin Fransız teklifini kat'i su
rette red mahiyetinde olmadığını be
yan etıniıtir. 

Harp malzemesi meaeleıini sonra
ya bırakarak ordu meYcutlan hak
kında bir takım kararlar ittihaz edil
mesi pek i.IA mümkündür. M. Eden, 
netice olarak fÖyle demiıtir: 

"Eğer muvakkat bir itilaf elde e
dilecek oluna büyilk bir adnn atıl
mış olur." 

Silah kaçakçılığı 
meselesi 

P ARiS, 23 A.A. - Meh'usan mec
lisi hariciye encümeni, dün M. Herri
ot'nun riyasetinde toplanmıştır. M. 
Herriot'dan encümenin Önümüzdeki 
celsesinde Hirtenberg hadiseleri hak 
kında İ7.ahat vermesi rica edilmiştir. 

Encümen, Yugoalavyanm ıiyaııi, 
mali ve ikbııadi vaziyeti hakkında 
noktai nazar teatisinde bulunmu,tur. 

ViYANA, 23 A. A. - Avuaturya 
nazi fırkaaınm natiri efkArr, Heim
wehrenlerin bir feaat hareketi yap
mak ve bu ayın 25 inde Hirtenberg 
ıili.hlarmı bilhücum elde e-ek ta
savvurunda bulunmakt;ı olduklanna 
dair olan §ayiaları kay~ !etmektedir. 
Bizzat bu gazete, bu şayiaların kıy
metini büyük bir ihtiyatla telakki et· 
mekte, İyi malumat alan mahafil ise 
kat'iyen ehemmiyet vermemektedir. 

Timurtat Hanın emlAki 
musadere ediliyor 
THRAN, 23 A.A. - Sabık aaray 

nazın Timurtat Han, milli bankaya 
tevdi edilmiş olan ecnebi dövizler ü
zerinde yapılan baZ1 muamelelere it
tirak etmis olmakla itham edilmekte 
dir. Mwnaileyhin emval ve emlakinin 
müsaderesi emredilmittir. 

sını kesmesi, ancak c;emiyetten 
çekileceği hakkında bir ihbar ma
hiyetinde olacaktır. Diğer taraf
tan Japonyanın Milletler Cemiye
tinden çekilmesi, Çinin hukukuna 
kartı tecavüzde devam edebilme
si demek değildir. Japonya çekil
se de Çin Milletler Cemiyetinde 
kalıyor. Ve azasını tecavüze kar
tı müdafaa etmek cemiyetin vazi
fesidir. 

Diğer taraftan Japonyanın ce
miyetten çekilmesi, hukuki bir 
meıele de meydana çıkarıyor: 
Malfundur ki Japonya "manda" 
namı altında harpten evvel Aba
yı Şarkta Almanyaya ait olan a
raziyi alınıtbr· Manda namı altın
da arazi alabilmek için bir devle
tin cemiyete aza olması llzımdır. 
Şimdi Japonya Milletler Cemiye
tinden çekildikten sonra bu arazi
yi muhafaza edebilecek mi? 

Filhakika Almanya müstemle
ke istiyor, belki de eski müstem
lekelerinin manda namı altında 
Almanyaya iadesi Almanyanın ar
zusunu tatmin eder. Fakat Japon· 
yanın bu araziyi terketmiyeceği 
a,ikardır. Bu nevi itlerde çok hu
kuki dlitünülemez. Bununla bera
ber, Japonyanın Milletler Cemiye
tinden çekilmesi vaziyeti büsbü
tün karıştıracağına tüphe etme-

... 
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Adli teşkilat 
Üç istinaf mahkemesi 

teıkil edilecek 
ANKARA, 23 (Telefonla) -

yeni Adyie tetkilat la.riha"' ve 
merbut diğer layihalar ic ·a vekU· 
leri heyetine verilmiştir. Şimdi: 
lik üç yerde istinaf mahkernesı 
teşkil edilecektir. Bu ytrlerin 
Ankara, lstanbul ve lzmir olrnası 
muhtemeldir. 

Temyiz mahkemesinin Anl.-a· 
raya nakli hakkındaki kanun lıi· 
yihası da hazırlanmıştır. Nakil 
hazirandan sonra başlayacaktır. 

Şimdiki adliye sarayı iemyiı 
mahkemesine tahsis olunacaktır. 
Vekalet dairelerile mahkemeler 
için münasip bir bina aranmakta· 
dır. 

Daktiloyu yaralayan 
timarhaneye gitti 
ANKARA, 23 (Telefonla) 

Dairesinde daktilo Meliha Hanı· 
mı yaralayan divanı muhasebat 
memurlarından Yozgatlı Celal E
fendi hakkında bugün ağır ceza 
mahkemesi kararını vermi,tir. Ce 
fil Efendi iradesine hakim olaroı
yacak derecede hasta olması· 
na mebni ceza kanunun 46 ncı 
maddesinni aon fıkrasına göre ce· 
zası tayin edilmit ve tatbii<at ka· 
nununun 13 üncü maddesi muci
bince hapishaneden çıkarılarak 
hastabğı iyi oluncaya kadar tı
marhanede tedavi altına alınma· 
sına karar verilmiştir. 

60 icra memuru 
ANKARA, 23 (Telefonla) 

Bazı kazalarda icra işlerini mah· 
keme başkatipleri görmektedir. 
Tatbikatta mü,külatı mucip olan 
bu halin önüne geçmek için Adli· 
ye vekaleti kadroya yeniden (60) 
icra memuru ilavesi hakkında biT 
kanun layihası hazırlamıştır. 

Macaristan ve kü
çük itilaf 

PEŞTE, 23 (A.J._.,,J - Başvekil 
Gömbös Margi Pallavicinin isti
zahlarına cevap vererek demiştir 
ki: 

Macairstanın harici siyase i e
sas hatlarında devam etmekte
d ir. Hava dahilde olduğu huiç
te de sakindir. Küçük itilaf mi
sakı, aldığım haberlere göre, ik
tısadi vaziyet almak mevsimsiz o
lur." 

M. Gömbös hükumetin ha rici 
siyasetteki muvaffakıyetleri sırl\
sında Macar-İtalyan dostluğu
nun iktıaadi sahada tahakkuku 
için Romaya yaptığı seyahatı, 
Avusturya, Çekoslovakya ile yap
tığı ticaret muahedelerini ve ni
hayet dün imzalanan Macar -
Fransız iktısat itilafnamesini zik
retmi,tir. 

Hariciye nazırı M. K•·nyo d:ı, 
sosyal demokratların Hir tenberg 
meselerine dair srdukları su:ı.le ,u 
cevabı vermiştir: 

Bu mesele halledilmiş olduğun
dan bunu tekrar mevzuu bahset
mek muvafık olmaz. Mcaristan 
bütün devletlerle teşriki mesaiye 
amadedir. Ve bu hususta fedakar
lıklar yapmağa da hazırdır. An
cak milletin hayati tartları feda 
edilemez." 

mek lazımdır. 
~ "" 'f. 

Küçük itili.f devletleri arala· 
rmdaki münasebetleri hafta ara· 
ıı imzaladıklarr bir misak ile tak 
viye etmitlerdir. Malumdur ki 
Küçük itilaf, Avusturya Macaris
tan lmperatorluğunun ihyasına 
mi.ni olmak için bu imperatorlu
ğu aralarında taksim eden üç dev 
let - Yugoslavya, Romanya, Çekos 
lovakya - tarafından yapılmıştı. 
Bu tehlike azaldıkça Küçük itilaf 
devletleri arasındaki bağlar da 
gevtedi. Küçük ltili.f Fransızların 
kuvvetli siyasi müzaheretlerile a
yakta tutunabilen bir te,ekkül ha· 
lini aldı. 

Ancak aon zamanlarda batk• 
cephelerden daha büyük tehlike· 
ler belirmeğe başlamıştır. Alman· 
ya tamirat borçlarından kurtul· 
mu,, silahlanma hususundal<i mü· 
savatını tanıtmı~,nihayet Hitler ik 
tidara geçmiş ve hudutların deği•· 
mesini istiyor. Diğer taraftan 1-
talya gerek doğrudan doğruya ve 
gerek Macaristan vasıtasile Yugos 
lavyayı tehdit ediyor. Romanya 
Uzerine de Rus tazyikı gittikçe art 
makta. Muahedelerin deği,mesi 
tehlikesi karşısında üç devlet ara· 
larındaki tesanüdü arttırmak liı· 
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Sa • • 
ayıcı erın Raporu • 

Ekonomi Belt1dl11t1de 

Umumi mecliste 
Dün de bazı tehir me-

•elesl görütüldii 

Sanayicilerin mutalaası 
İptidai maddeler hakkındaki dü. 
şünceleri rapor halinde hazırlandı 

B M. Medisine teklif edilecek kabul etmemiftir. Zaman!~ halı 
yeni ·sümrük tarifesi pro!ea~ hakkı~: fiat~ril.e a~diy"; ücrc:.ti ö':le bır bale 
da bilbaaaa mevaddı ipbdaıyeye mu gelmı§tır kı ardıye ucreb bazan. ha
t...:ıtik Iıı:nım üzerinde aana;yİ erba- lınm imal bedelini geçrnektedır. 
hının mütalealan olmak üzere key• Halı taricleri Rıhbm kumpanya· 
fiyet Sanayi birliğinden de sorul- sile anlaıamıyacaklannı .. anl'.':yın• 

1 

Şehir umumi meclisi dün bi
rinci reis vekili Sadettin F eirt 
Beyin riyasetinde toplandı. Zap
b sabık okunurken bazı müna
kqalar oldu. Kadıköyünde Kur-

tu C& makamab aJiyeden bu ı§ın duzeJ-
bl';'~yİ birliğinde aylardanberi tilmesini istemişlerdir. 
nıubtelif sanayi crupıarı mümeuit- Bu sene açılacak 
leri ayn ayn toplanarak ta-
rifeyi tet!<ik v~ noktai na~arl~ panayırlar 
teabit etmitlerdır. ~u mubtelıf komı~ ihracat ofisi bu sene açılla-
Y?nlann hazırl~~gı not!~ .~um: cak olan beynelmilel aergi ve pana-
bır heyetten geçirilerek buyük b ı aı"t bı"r liste hazırlamı•Lr. 

b 1. d b. d.lmi b0 B yır ara ' 
rapor a ın e ~P .• ıt .. e 1 t r u .!:· Bu aene martta dünyanın mubte-
por cumartesı l"UDU Ankaraya go • l"f erlerinde yedi beynelmilel ser· 
derilecektir. 1 ~i a:.lacaktır. Almanyada martta 
Halı tacirleri tekrar bet martta teipzigte biri ilkbahar 

diğeri nümune panayırı, Kölude 18 
tlkAyet ettiler martta ilhbahar panayırı, Avuatur

yada 12 martta Viyana ilbbabar 
panayırı, Çekoslovakyada 19 mart• 
ta Prague ilkbahar panayırı, Hol· 
landada 14 mart Utrecht ilhbahar 
panayırı, Fransa 9 mart Beynelmilel 
Lion panayırı açılacaktır. 

Halı traıuit tacirlerile Rıhtım 
kumpanyası arasındaki ihtilaf son 
haddine Yaııl olmuıtur. Halı tacir
leri Rıhtım kumpanyasından fil<a· 
yetle Nafia ve lkbsat veki.letlerine, 
Ticaret odasına mürcaat etmitlerdir. 
Rıhbm tirketinin halı antreposu in
§& edildiği zaman transit halılarm 
antrepoda bulunduğu müddetçe ve
rilecek ardiye Ücreti tayin edilmif
ti. O vakit halı fiatlan bugiinkünün 
bir kaç misli idi. 

Senelerden beri balı fiatlan düı
nıüş fakat Rıhtım ıirketi müteaddit 
müracaatlara rağmen ardiye üc
retinde hiç bir tenzilat yapmağı 

~RSA 1 
<it Bankasmdan alınan cebeldir) 
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Akpm Fiatlan 

latilaular 
latanbul .ı.ı.ııı 98~ 
Şark d. :rollan tl,80 
O. M••alalüd• •ı-

Tah..ült 
EJ.ı.trU.. 

Ga.ırilld• 11,711 
Beydi .a1ı1 7 .-
8.fdat tt.71 

y.,.. •• ,. 
Tl••I 
Rılıbm 
Anadola 1 

" ili 
T. ....Jc-'7• 7 ,71 

1-ı. Bol•IF• 
N MI• 

•tlln-a.ar 99 
•eııill 

ESHAM 

l.ıa.N ••& 10,20 S Bom o ati 
" n Haınilla• 11.- Terkoa 
., .. Mu .. ,ı. 119.- Clmmt. Ar. 
Anadolu 25,40 ittihat dey. 
ltaji 4,35 Ş..k d•y. 
Şir. hari7e 15.- Balya 
Tram•a7 54,-- Şark •· ec&a. 

Umumi Sisorta 11.- Telefon 

ÇEK FlATLARI 
.. arla 12,G.3 t Prai 
Londr• 718 Viyana 
Ni17ork 

~~ 1 ~"' Mi lan o 92.85 Bvlia 
llrilluel 3,38,41 Varıo•a 
Atiaa 113,33 P.,,. 
C.•ttrr• M,38,7,5 Bııı.,., 

Sof ya ff7,- Belpat 
Amaterd,,n1 J,17,51 Moılı:o9a 

NUKUT (Satış) 

Kurut ı 

20 f. Fr .... • 169,- t Şili.., A•. 
l ••t-.rli. 722,- t Pezeta 
l Dolar 211.- t Mark 

20 Liret 210.- 1 Zoloti 
20 f. Belçi.k• 117..-- 1 Penıa 
20 Draluaf 23,-- 20 L•Y 
20 i. lı•içre 820. 10 Dinar 
20 L•-..a 28.- 1 Çerno•eç 

1 Florin 85,- 1 Albll 
.21 Kur. ç.ı.. 122.- 1 Mec:.idiye 

Banknot 

zumunu hinetmitlerdir. 

113,811 

25,541 
38..-
11,39 
27.l!O 

2.15 
2.!0 
2.85 

13,50 

16,03,38 
4,22,211 

11,711 
ıll.lMl,I 

4.23,75 
3.90,83 

30.26 
34.965 

10,74 

k.u.rut -27,-
17..-
50..-
24,-
33,-
23,-
55..-

9,24 
35,-

2,39.-

Bir kaç ay evveli Belgrat'ta ya
puan bir içtimada Küçük itilaf 
için bir umumi katiplik bir de kon 
ııey tetkil edilmifti. Şimdi Cenev
re içtimaında bir adım daha atıla
rak üç devlet arasında federasyo
na benzeyen bir münasebet tesis 
edilmittir. Bu tetkilata göre, üç 
devlet harici münasebetlerinde 
birleşiyorlar. Ayn muahede imza
lamıyacaklar. Her Hariciye Nazı
n üç devlet namına söz söyliye
c:ek. Cenevrede mü,terek bir büro
ları olacak. Hukuku düvelde bu, 
yeni ve timdiye kadar görülme
ınit bir münasebettir. Küçük iti
laf tetkilatına batka devletlerin 
de girebileceği ilan ediliyorsa da 
diğer komtu devletler buna mu
hasım olduğundan bunların girme 
leri beklenemez. 

Küçük itilaf devletleri müna
sebetlerini bu misak ile takviye 
etmekle beraber, her birinin dahi
li vaziyeti gittikçe karıtıyor. Ro
rrıanyada kral ile fırkaların müna
sebeti tanzim edilemedi. Bu yüz
den ikide bir, buhran çıkıyor. Os
te bir de mali buhran, memleke
tin mali tetkilatını F ransanın ve 
Milletler Cemiyetinin eli içine ge
çirdi. Yugoslavyamn hali daha 

' ' . 

Alman sanayicileri 
ağusto•ta gelecek 
Mayısla büyiik bir Alman amele 

ve sanayi erbabı grupu memleke· 
timize gelecektir. Bu Alman sey· 
yahlan bin kişiden fazla olacaktır. 

Alman sanayici ve ameleleri İs
tanbul, Bursa, Ankara ve Zongul· 
dağı ziyaret edeceklerdir. Seyyah· 
lar lıtanbul ve Buraada bütün fab· 
rikaları, Zonguldakta maden ocak
larını ziyaret edeceklerdir. 

Berlin Türk ticaret odası bu seya· 
hat hakkında Milli sanayi birliğinin 
noktai nazannı sormuş ve bir se
yahat proğramı istemiştir. Sanayi 
birliği bu seyahatin ağustosta ya· 
pılmuını temenni etmiftir. Çünkü 
bu takdirde Galatasaray yerli .mal
lar aeraı•ı açık bulunacağı için 
Alman aanayicileri ve ameleai Türk 
sanayiinin eserlerini hem bir arada 
görmüt olacaklar, hem de memle
ketin her tarafından gelmit olan sa· 
nayicilerle toplu bir halde temaı 
imkanını bulacaklardır. 

Odada konferans 
Liman tirketi umum müdürü 

Hamdi Bey cumartesi günü saat 16 
da Ticaret odasında lktıaatçılar 
cemiyetinin toplantısında bir konfe
rant verecektir. 

Yunani•tanda tütiln 
inhisarı 

Yunaniatanda tütünün inhisar al
bnda işletilmesine doğru bir fa· 
aliyet batladığını daha evvel yaz· 
mıtbk. Bu haber günden gÜne can
lnamaktadır. 

M. Venize1osun da tütün ve ispir
to inhiaanndan hükumetin büyük va 
ridat beklemekte olduğu bildirili· 
yor. Yunan kabineainde ziraat na
zırlığını deruhte eden M. Bakkalba
tınm tütün işlerinde büyiik bir ih
tisas sahibi ve inhiaann da bara· 
retli bir taraftan olması inhir.ar 
fikrinin kuvvetlendirilmesine sebep 
oldu. istihbarata nazaran, timdi 
Yunan kabinesi esas ibbarile tütün 
ve İspirtoyu inhisar albna almağa 
karar Vernıif bulunmakta ve Mali
ye nezaretince evvelce baılanmış 
olan tetkikata tekrar devam edil
mektedir. İnbiaarın filen batlaması 

ıurlar K~al ~leksandre' a karşı kı
yam vazıyetindedirler. Milli lider
ler birer birer bapae atılıyor nef
yediliyor. Tazyik artttıkça, 

1

hare
ketler kuvvetleniyor. Hareketler 
kuvvetlendikçe tazyik artıyor. 
Yugoslavyarun b14ında bulunan
lar böyle bir çıkmaz içindedirler. 

::. 'f. ~ 

Uzak Sarkta harp ba,taınış. Ja. 
ponya Milletler Cemi~etinden çe
kilmek üzere. Yugoslavya bir ihti
lal arife;..:..ıde. Hitler Dançiğ kori
dorunu isliyor. Lehistan telaş i
çinde. ltalya tarafından Avustur
ya tarikile Macariatana gönderi
len askeri tayyareler ve silahlar 
ele geçirilmif. İtalya, Almanya 
ve Macaristan arasında bir it
tifak rivayetleri dönüp dola,ı· 
yor. Fransızlar da emniyetlerini 
Rusya ile anlasmakta arayorlar. 
Bu silahların ~zaltılması konfe
ransının it görebileceği bir bava 
değildir. Bununla beraber, Ce
nevrede bu konferans müzakera
tına devam edip duruyor. 

Hafta arası cereyan eden mü
zakerelerden Almanyaya temin 
edilen müsavahn suya düfmek 
üzere bulunduğundan Alman 
murahhas heyeti endişe etmiş
ti. Çünkü Boncour bir nutkunda 

bağalı deresinin tathirine ait za
bıtlar tekrar reye kondu, kabul 
edildi. Tevfik Salim Pllf& reyde 
ekaeriyet olmadığını söyledi. 

Bundan sonra merhum sigor- . 
tacı Hamdi Beyin yerine meclise 
yeni gelen aza tüccardan Senihi 
Bey azaya takdim edildi. 

Darülbedayi, Darülaceze ve 
konservatuvara ait 933 bütçeleri, 
bütçe encümenine havale edildi. 

Müteakıben 931 hesabı kat'i 
raporunun müzakeresine de;v~ 
edildi. Raporun müstahdemının 
muayenesine taallôk eden faalı 
müzakere edilirken badema bu 
muayenelerden 50 şer kuru~ ücret 
alınması temenni edildi. Fakat 
bu temenni kabul edilmedi. Me
zarlıklara ait faul müzakere olu
nurken makamın bu hususta iza
hat vermesi pazartesi günü topla
nılmak üzere içtimaa nihayet ve
rildi. 

Buğd y yerine un 
Ekmek narhının un üzerinden 

tesbiti için Ticaret borsasında 
bir içtima yapıldığı yazılmıftı. 

Dün bu hususta yaptığımız tet
kikata nazaran, mesele lstanbu
lu alakadar eden bir it değildir. 
Ekmek narhının buğday yerne 
un üzerinden tesbiti için Ankara 
belediyesi tetkikat yapmaktadır. 
Bu meyanda İstanbul belediyesi
nin de mütaleaaı sorulduğundan 
borsa umumi katipliği bir raporla 
bu husustaki noktai nazarını tes
hil etmittir. 

Borsada bundan bir kaç sene 
evvel narhın buğday yerine un
dan alınması için tetkikat yapıl
mıs ve bunun muvafık olmıyaca
ğı 'neticesine varılmıttı. Borsanın 
son tetlcikatmda vardığı netice 
gene budur. 

en az alb aya muhtaç olduğundan 
ona intizaren sigara riiaumuna bir 
mikdar zam yapılması takarrür et
miştir. 

MilAsta tütün 
MUCLA, 22 A.A. - Miliuta 931 

tütün mahsulünden 300,000 okka ka· 
dar mal 'kalmıftır. Bu mallar üçer be 
ter yüz balyalık büyiik partilerdir. 
Alıcılar mütemadiyen gidip gelmek
tedir. Bu partilerin yakında sahlaca
ğı umulmaktadır. Milbta tütün fiat
lan 25 - 55 kunıttur. 

Milasta :zeytin 
MUCLA, 22 A.A. - Bu sene Mi· 

lıUta zeytin rekoltesinin iki milyon ;. 
ki yüz bin okka olacağı tahmin edi· 
liyor. Milaataki sabun fabrikalıırınm 
senede bir buçuk milyon okka yağ 
aarfettiklerine göre ancak yedi yÜz 
bin okka kadar ihracat yapılabile
cektir, Zeytin yağının okkası 26 • 27 
kuruttur. 

Paris borsasında 
NEVYORK, 23 A.A. - Saat 11,45 

de kambiyo fiatleri: dolar, 25,34; ln
giliz liraaı, 86,30 Fransız frangı. 

bi olduğunu söylemitti. Diğer ta
raftan Lehistan murahhası da mü
savat vermek Almanyada mec
buri askerlik usulünün ihdas e
dilebileceğini kabul etmek de
mek olduğunu ileri sürdü. Öyle 
görünüyor ki bu müsavat mese
lesini her devlet kendi ifine elver
diği gibi anlıyor. 

Alman murahhas heyeti rei
si Nadolny hafta arası Berline 
gitmit, yeni talimat alarak Ce
nevreye dönmüttür. Nadclny söy
lediği bir nutukta konferans me
saisinin tesri edilmesi lüzumun
dan bahsetti. Buna kar•• ayni 
temenniler herkes tarafından tek
rar ediliyor. Tekrar ediliyor 
amma, teslih:ıtı azaltma konferan 
sının müzakereleri Uzak farkta
ki silah gürültüleri içinde kayna
yıp gidiyor. 

" " " 
İngiltere ile Amerika borçlar 

meselesinin müzakeresine hazır
lanmaktadırlar. Roosevelt ile İn
giliz hükômeti arasında temas 
timdiden tesis edilmi~tir. Roose
velt İngilterenin Amerika sefiri 
Lindsay ile görüşmüttü. Sefir 
Roosevelt ile görüttükten sonra 
Londraya geldi. Londrada lngi
liz hükiımetile temas ett.ikten son-
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En çok evlenenler de 
esnaf ve ltçllerdlr 
Son ay içinde İst:anbulda evlen

me vahları senenin diğer ayları
na niıbeten bir parça azalmıttır •• I 
Yaptığımız tahkikata göre evle
nenlerin çoğunu esnaf ve afutde
likçi, erkekler tetkil etmektedir. 
Aralarında memurlar, gayet az
dır. Hele zengin sayılabilecek o
lanlar yok gibidir. 932 ıenesi zar
fında 800 evlenme vak'ası teaçil e
den Bayazıt evlenme memurluğu
na servet sahibi olarak ancak 20 
kifi müracaat etmittir. Ayni evlen 
me memurluğunda nikahlan kıyı
lanların yüzde altmıt beti Türk ve 
müslüman, yüzde yirmisi Ermeni, 
yüzde onu Rum ve Musevi, yüzde 
befİ de ecnebidir. Erkeklerden 
genç yaşta evlenenler gittikçe a
zalmaktadır. Ekseriyet, otuzunu 
geçtikten sonra evlenmeğİ tercih 
ediyorlar. Son avlar.la. !'ill. 6ll ı..~t
la 80 yatında ihtiyarlardan akitle
rini yaptıranlar vardır. 

Türklerde erkek ve kadın ara
sındaki yaf farkı, vasati 10 olarak 
kabul etmek mümkündür. Hıristi
yan kadınları, erkeklerile Y&fÇ& 

hemen müsavidirler. Rum ve Er
meni kızları içinde 30 una yaklat
mış olanlar ekseriyeti tetkil etmek 
tedirler. Erkeğinden çok yaşlı o
lan kız ve kadınlara da sık sık te
sadüf olunmaktadır. Evlenme va
kalarında geçen senelere nispetle 
o/c 10 derecesinde bir artma var
dır. İstanbulda 10 evlendirme dai
resi faaliyet halinde bulunmakta
dır: Bayazıt, Fatih, Beyoğlu, Be
•ikt!lf, Sarıyer, Beykoz, Usküdar, 
Kadıköy, Adalar ve Bakırköy ev
lendirme memurlukları. Bunlar
dan en fazla iti olan Beyoğlu, Be
yazıt ve Fatih daireleridir. 

En fazla nikah vak'aaı kayde
dilen aylar Haziran, temmuz, a
ğustos ve eylal aylarıdır. Kıtın ni
lcah olanlar azalmaktadır. 

Evlendirme dairelerinde dosya
lar çok büyük bir itina ile tasnif e
dilmektedir. O suretle ki evlenen 
çiftlerin bundan yüz sene sonraki 
kayıtlarını dahi kolaylıkla bulmak 
kabil olacaktır. --·· .... .. --
Tapu umum müdürü 

bugün gidiyor 
Bir kaç günden beri tehrimiz

de bulunan tapu ve kadastro u
mum müdürü Cemal Bey lstan
buldaki tapu ve kadastro itlerin
deki tetkikatını ikmal etmi,tir, 
bugün Ankaraya hareket edecek
tir. 

Haber aldığımıza göre, An. 
karada Maliye vekili Beyin riya
seti altında toplanacak olan 
~rk vilayetleri kadastro itlerini 
tetkik edecek olan komisyona itti
rak edecektir. Bu komisyonda ka
dastro fen itleri müdürü Halit 
Ziya Bey de bulunacaktır. 

naenaleyh müzakerata resmen 
martın ilk haftası batlanacaktır. 

İngiliz ıefirile Roosevelt ara
sındaki temasların mahiyeti tabii 
gizli tutulmaktadır. Ancak dı
f&?ı sızan malômata göre, müza
kerenin mevzu ve tümulü mese
le•İ görütülmektedir. İngilizler 
Amerikada yalnız borçlar mesele
sinin müzai\ere edilmesini isti
yorlar. Amerikalılar ise, diğer 
iktısadi meselelerle bir arada bu
nun görüsülmesini :stıyoı. • . 
Maksat, b~rçlar hususunda mü
saedata mukabil, diğer iktısa
di meselelerde bazı müsaadeler 
temin etmekten ibarettir. İngiliz
ler, iktısadi meseleleri yalnız 
İngiltere Ye Amerikanın görüttük
leri kafi gelmediğini, diğer dev
letlerin de bu müzakerelerde bu
unmaları icap ettiğini bildirmek
tedirPer. 

Son ,ekle göre vaziyet tudur: 
Amerikada borçlar ve iktısadi i,. 
ler de bir arada görütülecek. Fa
kat borçlar hakkında karar ve
rilecek, ~ktısadi itler hakkındaki 
karar ancak Cihan iktısat kon
feransında verilecek. Nihai kara
rın Cihan iktısat konferansında 
verilmesi kararlattırılmıt olmak
la beraber, her halde borclar 

Talebe kongresi 
Dün pek gürültülü 
bir içtima yapıldı 

M. T. Talebe Birliği kongresi dün 
saat 2,5 ta Halkevinde toplandı. 
Dünkü kongre çok hararetli ve mü
nakatalı oldu. Kongre kat' i bir n": 
tice Yennediği için, önümüzdeki 
hafta tekrar toplamlacaktır. Bir ay 
evvel etki murahhaslardan tqekül 
eden birlik kongresinde bir intihap 
encümeni bütün fakülte Ye yÜksek 
mekteplerde yeni birlik murahhaa
lannı intihap ettirecetki. Bu encÜ· 
men bazı mekteplerde intihabı yap
bnnlt. baın mekteplerde yapbnna· 
nu9b. intihap yapılmıyanlar arasın
da tıp fakültesi ve Mülkiye mektebi 
vardır. Dünkü içtimada, bp fakülte
sinin ve Mülkiye mektebinin Birlik
ten hariç bırakılmaaı çok heyecanlı 
münakap.lan mucip ohnuftur. Bir· 
)iğin teeasüsüne Ye yafamatma hiz
met eden bu iki mektebin ayn kal
ması tiddetle tenkil edilmiı ve birli
i'e ilhaktan iatemnittir. Bunun için 
de tıbbiyede ve Mülkiyede en kısa 
zamanda murahhas intihabı yapıl
ması takarrür etmittir, 

Maamafıh kongrede münakata 
bu karar üzerine de dunnamıftır. 
Bu sefer de onnan, baytar ve mimar 
murahbaalan kendi cemiyetlerinde 
yapılan intihabın da tamamen uaul
ıüz olduğunu iddia etmiflerdir. Bu
nun üzerine bir çok &'ürültüler ol
muf ve üç mektep murahhaalan böy
le gayrinizami yapılan bir intihap 
ile kendilttini mümessil adcledemi
yeceklerini söyleyerek lcongreyi ter
ketmi~erdir. Bu aralık kongrede 
dehşetli bir kanpklık olmut. adeta 
dağılmağa yÜztutulmuşutr. 

Fakat aon yapılan bir teklif Üze
rine sinirler biraz yalıtmış kongre· 
nin gelecek hafta tekrar toplanması, 
ve intihap encümeninin bu yolsuz 
hareketinin tetkiki kararlatbnlmıı· 
tır. 

Erenköy kolejinden 
açıkta kalan talebe 

Erenköyiindeki Türk 'koleji, mü
estisler arasmda çılı:an baın ihtili.f
tan dolayı faaliyetini tatil etmit
tir. 

Buradan açıkta 'kalan talebeyi 
Maarif idaresi diğer mekteplere yer• 
leıtirecektir. Nehari olanlar Kadı
köy liae.ine, leyli olanlar da diğer 
leyli hususi mekteplere yerleflirile
ceklerdir · 

Doldurulan fişler 
Doldnrulan aciz fi§leri Maarif ida

resine gelmektedir. Komisyonlar 
bu fitleri tetkik etmi§lerdir. ilk ola
rak Ankaraya, T. D. T. Cemiyeti 
merkezine yann, doldunılan fitler 
gönderilecektir. Söz derleme faali
yetinde lstanbul letkilab bazı nok
talarda tereddüde diitmüttür. Cemi
yet merkezinden bazı yeni direlr
tifler iıtenmiıtir. 

Yük•ek iktısat ve 
ticaret mektebi 

lktıaa t Vekaleti yüksek iktısat 
ve ticaret mektebinden bazı malü
mat iatemiıtir. Vekalet mektebin 
daha asri bir tekle ifratı için tetki
kat yapmaktadır. 

Tek kitap meselesi 
Halkevi reisi Hi.mit B. Maarif 

vekaleti tarafından Ankaraya davet 
edilmiştir. Himit B. yann gidecek-

dan evvel, Amerika fngilizlerden 
lngiliz lirasının kıymetinde is
tikrar temin etmek için vait ala
cağı füphesizdir. Amerikalılar, 
İngilterenin altın esasına avde
ti meselesine çok ehemmiyet ve
riyorlar. Bu, tahakkuk etmedik
çe iktısadi itlerin düzelmiyeceği
ne kanidirler. lngilizler de A
merikalıların bu noktaya ehemmi 
yd verdiklerini bildikleri için
dir ki kendilerini ağır satıyorlar. 
Her halde öyle gorunuyor ki 
Cihan iktısat konferansının mü
him bir safhası Amerikada fngil
tere ile Amerika arasındaki bu 
müzakereler neticesi halledilecek
tir. . "' . 

Dala~ier hükômeti nihayet 
Fransız bütçesini meclise kabul 
ettirmeğe muvaffak oldu. Bütçe
nin kabulile neticelenen müza
kereler 37 saat devam etmi,tir. 
Bu, Fransız meclisi gibi uzun iç
timalarda rekoru daima muhafa
za eden bir parlamento için dahi 
bir rekordur. 

Bütçenin tevzini için yüksek 
maa,Iardan buhran vergisi alına
cak. Bu, çok münakaşaya sebep 
olmuttur. Sonra askeri masarif. 
ten yapılan külliyetli tasarruf ta 
sai! cenah fırkal ı·ın it;,.,_.,ls.""'" 

' - ! . . • • • . ~-.........- • l 

Yine Boğaziçi 
Türk musikisi ipek örtülü sedir

den, halı döşeli sandaldan mey
hane peykesine geçtiğindenberi 
ne Bebek sahillerinde az alemle
ri, ne Kanlıca körfezinde mehtap 
aafaları ititilmiyor. 

Yaz geceleri gül ve ·manolya 
kokan Bebek koyunda, '.\YID do
nuk ışıkları titreJen Emirgan kıyı
larında batının İpek tülleri sanda
lının dümen sularında yıkanan 
hanımefendiler artık yok. 

Onlar şimdi kübik apartımaıı
ların kimyevi kokular sinmiş dar 
odalarında, çay masaları etrafına 
toplanıyorlar. 

Leylaklar, çamlar ve erguvan
lar arasına gömülmüt geniş ynlı
lar timdi taribe karışmış bir dev
rin çökmeğe hazırlanan abidclcri 
gibi denize doğru iğilmifler, çürü
yorlar. 

Arzın bu tabii kanalı, iki kıt'a
run yüz yüze bakıftıkları bu laci
vert ve Yetil ülkeler yolu İstanbul 
Belediyesinin dikkatsizliğine, •ev 
gisizliğine kurban olup gidiyor. 

Ankaranın uzağnidaki köyleri 
görürseniz temiz yollarına, elek
trikle aydmlanmıt meydanlarına, 
hendesi bir ölçü ile dizilmiş evle
rine hayran kalırsınız. 

Gönül vatanın her köşesini böy 
le görmek ister. 

Fakat İstanbul Belediyesi yir
mi bef senedenberi Boğazı ih al 
etmittir. Boğazdan ayrılanlar içle 
ri yana yana medeniyet eiinin 
değdiği merkezlere sokulmuş· 
!ardır. Halkı hiç te sıhhi olmıyan 
apartıman hayatına, havasızlığa, 
ziyaaızlığa sevkeden belediye faa
liyetinin muayyen mıntakalara te
kasüf etmesi, merkezden uzak 
yerleri, bilhassa Boğaziçini tama 
mile ihmal etmesidir. 

Güzel Boğazı fabrika ve depo 
halinden kurtarmak İstanbul hal· 
kını dünyanın bu en güzel yerin
den istifade ettirmek için Şehir 
Meclisinin belediye erkanım ikaz 
etmesi lazımdır. Tamamile bir 
Türk J'Uft.lı olan Bop.ziçine bak
mağa merkeziyet uaulü engel olu
yona hiç olmazsa nahiyel c is
tiklal vermeli. Halk kendi ışını 
kendi gönün. Boğaziçi balkının 
bunu iftiharla yapacaklarına Üp

be yoktur. 

Bir vakitler siyasi bir Boğaz
lar meselesi vardı. Öyle görünüyor 
ki timdi de bir içtimai ve iktisadi 
bir (Boğaziçi) meselesi kartı· 
sındayız.. 

Medeniyet unsurları olan hava· 
gazi Bebekten ileriye ve elektrik 
Kandilliden yukanya yürüme ik
çe güzel Boğaz böyle bir mesele 
olacak kadar tehlikeye düşecek
tir. 

Burhan CAH1T 

tir. Vekalet Hamit Beyden mektep 
lötap1an meseleaine dair bazı iza
hat alacaktır. Vekalet mekteplerde 
okutulacak tek kitap meselesi hak
kındaki tetkikatını ikmal etmek UZ<'• 
redir. 

her sınıfı az çok memnun etme
yen bir tarafı vardır. Bazı züm. 
reler, tasarrufa itiraz ediyor. Ba. 
zıları vergilere, fakat hükume. 
ti devirmek için kifi bir ekserı· 
yet toplanamamıttır. Ve bu 37 sa
atlık müzakereden aonra 215 re· 
ye kartı 356 rey ile bütçe ka. 
bul edilmittir. 

Ancak beklenildiği gibi, büt
çenin askeri masariften tenzi
lat hakkındaki kıamı Ayan mecli
sinde ekaeriyeti temin edememit
tir. Ayan meclisi uzun müzakere
den sonra bütçenin heyeti umumi 
yesini 70 reye kartı 230 rey ile ka
bul etmit. Fakat askeri masarifi 
tenzil eden maddeyi reddetmi9tir 

Fakat buraddeye geldikten son 
ra hükiimet art.k bütçe yüzünden 
sukut etmek tehlikesini atlatmıt 
demektir. Bu da Daladier hükU. 
meti için bir muvalfakıyettir. Bu
nunla beraber, Fransada mali 
mütkülat, devletin tetkilatın:ı ka-

1 
dar dayanan birinci derecede e
hemmiyetli bir siyasi mesele ha
lini almak istidandındadır. F ran
sa mali meselelerde bir tarafa 
-sağa- siyaaeten de bir tarafa 
-aola- doğru çekiliyor. İki ne-
vi siyaset arasında bir ahenk te
mini Fransanın kartılattı!iı en 
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24 ŞUBAT 1933 
idarehane: Ankara caddeai, 100 Nn. 

Telgraf adreai: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

1 da re Ye Matbaa 2431 O 

ABONE ÜCRETLERİ 
Türlıı:iy~ için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez.- Müd
deti geçen nüshalar 10 kuruştur. Ga
zete ve matbaaya .Ut işler için mü
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilinlann mes'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e,ilköy Askeri Raaat Merkezin

den verilen malümata ııöre, bugiin 
hava az bulutlu ve mütehavvil rüz. 
garlı olarak devam edeecktir. 

23-2-933 tarihinde hava tazyiki 
758 milimetre, ucııklık en çolc 14, en 
az 8 denıce idi. 

• 
IF1:LE~ 
Şeylerin isimleri 

Bizim bildiğimiz her matah 
yapıldığı veya çıktığı yerin, ma
mul olduğu maddenin veya ya
panın adile anılır. Netekim He
reke kumqı, badem ezmesi, Eyüp 
kaymağı, Hacı Bekir .. keri gi
bi ... Lakin son zamanlarda bizim 
keyf etyasında bunun aksi ilti
zam olunuyor .. Yapanın değil a
lanın ve iıtihli.k edenin ismi ve
riliyor. Meıela: Memurin rakı
ıı ıribi. 

Zannetmem ki; bu rakıyı me
mur yapmıt olıun. Her halde 
içenlere izafe edilmit bir rakı. 
Amma dikkat edilecek bir nokta
dır ki; memurların rakı ile ül
fetleri bota ııider bir tey olmasa 
gerektir... Oruı bize lizmı değil. 
Yetil Hilal dütünıün. Memurla
rın bulunduğu müeneteler dü
•ünsün... Bu kabilden olarak Tü
tün inhisarı da bir takım sigara
l~r çı.kardı: Halk sigarası - Köy
lu sıgarası - Asker sigarası -
Zabit sigarası _ Hanım sigara-
11 - ~e.Y sigarası - Meb'us siga
r:uı . gıbı ... Bunların içinde mese
la hır doktor sigaraaı _ bir mu
harrir sigarası - bfr mühendis si
garası - bir avukat sigarası yok .. 

. Eğ.er b~ isimler 0 meslek sa
liıplerıne bır cemile ise berikile
ri. neden bu .. iltifattan mahrum e
dıyorla.r? Bo~le değil de 0 siga
ralar, ısımlerıne izafe edildikte . 
ıınıfm istihlakine mahsus ise ia~ 
minele sigara olmayanlar ne içe
cekler? .. 

Bari şu i•i daha ileriye götür
seler de ıigara paketleri ve rakı 
ıi•eleri birer hüviyet cüzdanı va-

Jlilliget'fn edebi roma111: 80 

zife1ini göne. .. ·-Komiayonlar ••• 
Gayrimübadillerden tanıdığım 

bir zatın mübadele takdiri kıy. 
met komisyonu reiıini dövdüğü
nü ve aralarında bir zabıta vak' -
ası çıkbğını gazetelerde oku
dum. Zannediyorum ki; fiu gay
rimübalidin hayatında ilk attı
ğı dayak budur. Tab'ı itibarile 
pek müliyım ve müsamahakar o
lan bu qinamı bir zabıta vak'ası 
ihdasına kadar ıevkeden .. yİ.ll 
haylı can sıkacak mahiyette ol
duğunu zannediyorum. Gayri
mübad iller aleminin zaten ba,tan 
bata bir can sıkıntısı olduğu ap-
14iki.rdır ya! Fakat görülüyor ki 
bu takdiri kıymet meselesi gibi 
komisyonlara havale edilmit it
ler de pek ıürüklenmekte ve sa
hiplerini süründürmektedir. 

Vakıa, Napoleon'un komisyon
lardan İş çıkmıyacağı hakkın
da koyduğu sarsılmaz kanunu 
şimdi bu komisyonun yıkmasını 
beklemek abestir. Li.kin bizdeki 
komisyonlar da pek ağır itlemek-

1 tedir. Bunlardan bir de kazanç 
itiraz kornisyonlandır. Komis
yonlarda bir •• irazın tetkik müd-

' deti diye mühlet yok mudur?. 
Bunlardan birinde bizzat kendi 
itim var. Takip etmiyorum. Baka
lım ne zamana kadar çıkınıya
cak? 

Dü,ünüyorum: Acaba bu ko
misyonların çalı,ıp çalıfmadıkla
rını Mülkiye müfetti.leri tetkik 
etmezler mi?. 

Dünyadan kalabalıkla İf gö
ren idare makineleri yava, yavat 
kalkmaktadır. Cemaat halinde 
çalıtanlar yalnız rey veren he
yetler kaldı. ı,, tek adamlara ve
riliyor. Mahkemelerde bile tek hi 
kim usulü her yerde tatbik olun
maya basladı. Şu komisyonları 
bizde de biraz rağbetten dütür
sek fena olmıyacak .. 

Doktor Necdet Beyefendiye; 

Bu bahsi kapadığımız i'in 
mektubunuzu netredemedim. Hür 
metler. 

Beyoğlundan telgraf çeken ka
ri/erimize: 

iltifatınıza tefekkür ederim. 
Fikirlerime iltihakınız benim için 
en büyük mükafattır, hürmetler 

Meraklı okuyucumuza: 

Mektuplannızı bekliyorum. 
Hürmetler. 

Karilerimizden Z. T. Beye: 

Benim de en tahammül ede
mediğim fey caka ve kurum sat
maktır. Hürmetler. 

FELEK 

Davetler 

lzmit miiddeiumumi 
muavini Tevfik B. 

Müddeiumumilikten: lzmit C. müd
deiunıucıi muavinliğine tayin kdınan 
Tevfik Beyin memuriyetimize müracaA
bnın .gaze~eniıle ilinı mütemennadır r.· 
fendim. 

Ye11ı 11eşrlyat 

Mülkiye mecmua•• 
Mülkiye nıemcuaımın son nüıha'ı .-.,. 

lan 23 üncü aaym da çıkmqtır. Bu nıia
h_a11nda da birçok tetkikler ve kıymet 
lı makaleler vardır. Tavaiye ederiz. 

M1LL1YET CUMA 24 ŞUBAT 1933 

(- Sıhht bahi•ler ) 

~·--------------------------------~-Kanser karşısında veraset 
-2-

Geçenki makalede kan.erde 
verasetin rolünü anlamak ist&
yenlerce bilinmesi lazım olan Bi
yoloji' de ve Patoloji' de veraset 
umdelerini gözden geçirmit; on
dan sonra eaki kitaplarda yazı
lı olan ve kıtça rast gelinmekle 
beraber varlıkları söz götürme
yen kanserli ailelerden bahset
mittik. 

Bu bakıt noktasına göre ista
tistikler bize ne öğretebilir 1 
Söz sırası timdi buraya geldi. 
Bu iıtatistikleri yapmakta büyük 
zorluklar vardır; ve bunlar bir 
çok yıı.nlıtlıklara sebep olabilir. 

Bu hususta yeni anketler M. 
Varing ile karısı tarafından 
Amsterdam kanser enstitüsünde 
yapılmıt; sonra M. Delman kan
seri verasetin teıiri olan bir has
talık olarak göstermeğe çallf
mışbr; bu zatın göıtermek iste
diği verasetle kanserin değil, 
kanıere kartı istidadın geçmek
te olmasıdır. 

Lehiıtanda M. Vabtel'in yap
ını' olduğu iıtatiıtik te, aşağı yu
karı bu neticeyi vermittir. 

F ransada 439 kiti üzerinde 
yapılan tetkikte bunlardan elli 
ıekizinin getmitlerinde kanaer ol 
duğu anlıı.tılmıtbr. Bu tetkikler 
gösteriyor ki kötü urlar çıkaran
ların analarında babalarında, de
delerinde ve yakınlarında kan
serlilere nadir rasgeliniyor. 

zaman her vakit hayat bilgiç
leriiıi yıldırmıf olan bilmeceler 
önümüze çıkar. Bu münasebetle, 
son asırlarda, biribirine zıt iki 
dütüııce ortaya konmuftur. 

Bir takımları, ruhçular derler 
ki yafayanlar dünyası bir kalıp
tan çıkmı• gibi donar, katılatır 
ve nasıl yapıldıysa daima öyle 
kalır ve öyle ifler. Sırlı bir el 
tarafından kat'i olarak yarablan 
mahlUklar biribirlerine benzerler 
ve daima benzer kalacaklardır. 

Bir takımları da, tekimülcü
ler derler ki mütemadiyen deği
'en, bıı.tkalatan uzviyetlerden 
müte,ekkil bir alemiz. A11rlar 
içinde sayılıı.mıyacak kadar çok 
olan bu değitiklikler, içinde ha
yabn yuvarlanıp yayıldığı dışa
rıdaki sebeplerden ileri gelir. Bu 
cihetle veraset değifmeyen bir 
temele tutunamaz; çünkü ·onun
la geçen sedyeler batka başka 
olan dıfarıdaki sebeplerin tesiri 
ile değitmek kabiliyetindedir. in
kar edilemiyen bu noktayı hasta
lık veraseti ile uğratan herkes 
bilmelidir. Hayat bilgiçleri (De
ğifmeyen veraıet) akıdesini bı
rakmalı; hutalık bilgileri ile uğ
raf8Dlar da, bazı hastalıkların 
henüz karanlıkta kalan sebeple
rini aydınlatmak için (Hastalık
veraseti) nden vazgeçmelidirler. 
Şunu bilmeli ki bir çok hastalık
ların alelhusus kanserin ortaya 
çıkmasında yerin, yani uvziyetin 
rolü büyük olmakla beraber ba
zıları vücudün içinden bazı
ları da dıtarıdan gelen bir çok 
sebepler de İfe karıtabilirler. 

Şu hale göre kansere ırsi bir 
hastalık gibi bakılamaz. 

Dr. Rusçuklu HAKKI 

EMALAR 

Bu hafta ELHAMRA sinemasında 

Komikler Kralı 
HAROLD LLOYD 
En son ve en mükemmel ve sond~rece eğlendirici 

LUİ SİNEMACI 
komedisinde kahkahalarla güldürmektedir. Bu film, Holivut'ta 
studyolarda cereyan etmektedir. İlaveten: Halihazır paramount 

dOnya havad"s1eri. Bug-ü-ı s •o t 10 c'a te,zilatlı fiaflarh mat;n~ 

Hugün M E L E K S:nemasına 
Gidip en bllyü c sınema yıldızları 

FERNAND GRAVEY 
ve 

KATE DE NAGY 
muzafferane muvaffakiyetler kazandıkları 

GÜN.DÜZ BEN i M ... 
GECE SENiN ••• 

81.yUk Te parlak U F A komedisinde görünüz 
ve candan alkıtlayınız. 

ilaveten: Halihazır Paramount dünya havadi:c'ı .. ri 
Bugün saat 11 de tenzilltlı fiatlarla matine '""'"''m 

•-• Bugiin hepiniz ! ~-• 
En büyük milli ıaheserimiz 

BİR MİLLET 
UYANIYOR 
TORKÇE SÖZLÜ 

lST ANBUL BELED1YE::t1 
Darülbedayi temsilleri 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
Bugün matine ıaat 15.:iO da , .. e 

suvarc saat 21,30 da 

Veraset yalnız batına kanserin 
en müessir sebebi değildir. O 
yalnız başına ba4aramıyor; kan. 
serin meydana çıkıp geli~roeıi i
çin batka sebeplerin de i .. karış
ması lazım. Bu sebeplerin ba
zıları içeride oluyor. içimizde
ki zuvlarda, bahusus ende
rin denilen bezlerde bozukluk
lar, karıfıklıklar oluyor. içeride
ki sebepler bunlar .. Bir de dıta
rıdan teıir eden kanser doğuru
cu sebepler var: Katran gibi ilu 
fUaı gibi. 

1 RADYO 1 ALKAZAR 
Bugünkü program 

ŞAKA 
Nakleden Bedir 

I Calip H!'nım. 
Umumuma. 

Sözü uzatmıyalım. Kanser fas
lında güdülecdc davanın tekli 
bu olsa gerek. Kötü urların çık
tığı yerin, uvziyetin, onların ye
titiP büyümesindeki tesiri mil
naka,a edilemez. Bir çok haata
lıklar karfısında uzviyetin taa
mül tarzının payı da tıpkı böyle
dir. Gerçek; zatürree, grip gibi 
alelade hastalıklar, tutulanların 
haline göre bir çeki, düzen alı
yor. Her ırk intani hastalıklar
dan batka türlü müte~ssir olu
yor. Kızıl hastalığı Anglosakson
larda pek korkunç olur. 

Söylediklerimizi tahlil eder
sek •u netice çıkar: Kanserde 
verasetin tesiri bir çok hastalık
larda olduğu gibi, dolayısiledir, 
doğrudan doğruya değildir. Ba
zı kimseler var ki batkalarına 
niabetle kolayca kötü urlar çıka
rıyorlar. İtte kolayca kanserleten 
bu topraklardır ki verasetle ge
çiyor. Bu kanıer tarlalarının, bu 
toprakların evsafını bugün görü
yor gibiyiz. 

Sözü çalımına getirmek ve bi
tirmek için haıtalık veruetini 
bırakarak umumiyetle veraset 
büyük meselesini ele alıyoruz. O 

ISTANBUL, 1200 m. 
15 ten itibaren Halkevleri nepiyatı. 
18-19 Kemal Niyazi B. "• arkadatlan. 
19-20 Orkestra. 
20 - 20,30 Belki. Hanna. 
21,30-22,30 Orkeatra, Ajan. ve Boraa 
haberi, saat ayan. 

ANKARA, 1638 ın. 
12,30 Ankara Palu ork.,.traaı, 15,17 
Halk konaeri, 19 Saz (U tak faslı) 19 a
jana haberleri, 19,15 Ekrem Zeki B. ta
rafından Keman Konseri 20 FRnsaca 
derı. 1 

VARŞOVA, 1411 DL 

16,55 plak, 19,25 piyano konseri, 21,30 
Filhanno?ik konser (V eber, Brahma, 
Zador, V ıeniaslty), 24 Caz. 

BUDAPEŞTE 550 m. 
18,35 Sigan musikiai, 10,50 Sesli film 
)erden parçalar, 20,35 opera temaili, 24 
plik. 

MONIH, 532 m. 
111 kons<r, müsahabe, 20,05 Piyano 
ı·efokatile şarkılar, 21 orkestra konseri, 
22,10 Fantazi bir netriyat "im Frankeo 
stehtein a Sahloss". 

ViYANA 517 m. 
17,50 lngiliz ea..-lerinden tagannili 

konser, 19 Müaababel ... , 20,35 piyano 
Keman konseri, 21,10 (Das Cericht im 
Schauerturn) iaimli büyük romantik pi 
yeoi, Müaahabeler, 24 caz tagannili. 

PRAC, 487 m. 
18,10 konser, miiaalıabe, 19,30 Sakso
fon konseri, 19,50 Bando muzika, 21,15 

SİNEMASINA 
gidecek ve Türk san'atkirlarunı.zm 

sinemecılıktaki muvaffakiyetlerini na 

"EllTl takdirle seyredeceksiniz. 

Bugün -
ve .varın son matineye kadar 

M A J t K' te 
ARMAND BERNARD - LO

UIS TRENKER 
tarafından temsil edilen 
F raı sızca rouazzım film 

GALİÇY A CEPHESi 
devam etmektedir 

ilaveten Radyo dUnya ha
vadisi Bugün saat 11 

tenzilatlı mafrıe 

Vagner'in Siegfried) operasından uzun 
parçalar, 22,40 müıahabeler. 
BOKREŞ, 394 m. 

13 plak 14 keza, 18 radyo orkeolraaı, 
19,25 keza, 20,40 müıahabei musikiye, 
21 Senfonik konser. 

BRESLAU, 325 m. 
17,45 konser, müaahabe, 20,35 Berlin
den konser, ınüaahabe, 22,15 Trio oda 

muaikiai, 23,50 Berlinden konser. 

Komedi 4 perde 
22e 

Eyip fukaraperver 
cemiyetinin yardımı 

Eyilptelr.i f1lr.araperver Cemiyeti 
bu sene 110 takım erkek elbiaeaile 
170 kız çocuğa kuma§ vennittir. 

Cemiyet bu yardımı Halkevi içti
maiyat ıubeainin büyük maddi müza 
heretile yapmıştır. Civardaki fabri
kalar da aynen yardımlar yapnutlar
dır. --------
Jandarma zabitlerinin 

terfi hakkı 
ANKARA, 22.- HükUmet, jandat"lna 

kanununa bir madde iliveai iç.in meclise 

bir layiha vemı.ittir. Bu liyihaya göre 
Harbiye mektebinde tahsil gönneğe ve 
orduda staj yapmağa mecbur tutulan 
jandarma zabitleri emsali ııibi terfi hak
kına malik olacaklardır. 

İrtihal 
Maliye tahakkuk memurlarından Faik 

B. kıaa bir haatalığt müteakıp vefat et
m;f, cenazes; dün kaldmlmıttır. Mer
humun biraderi pul mufettiıi c;;'det 
Bey le kederdide aileaine taziyet ederiz. 

MAKEDONYA 
çe derhal hazırlanmış. Fakat o 
sırada bir batka it çıkmıt· Ru
meli beylerinden bir kaç kiti bir
letmitler, 1skeçe ve Kavaladan 
büyük bir parti tütün kaçırmağa 
karar vermitler. Bu işi yapacak 
adam netameli ve gözü ateş
ten yılmaz bir adamını, ... Adına 
Ali diyorlar. Nasılsa Küçük Pa
rise dü.mü, ve Lepiskaya asık 
olmutmu,.. Lepiska meseleyi öğ
renince Donçe'ye haber vermİf. 
Donçe ne yapım? Heıpen komi
te ile muhabere etm~, Rilo ma
nastırından gelen emir üzerine 
l.episkamn bir müddet daha kö
yünde kalmasına ve Donce'nin 
ne yapıp yapıp bu kaçakçıları 
mahvetmesine karar Vel"ilmif. 
T abiatiyle yerine bir başkası 
gelinceye kadar Loli burada 
kalmağa mecbur oldu. Bu kadar 
olsa yine iyi. Fakat biz dün ha
ber aldık ki, "Sandalciyef" ile 
Yuvan burada bir suikast hazır
lamakla meşguldürler ve iti ba
farmak için Lola'yı alet gibi kul
lanmaktadırlar. 

mamıttık .. 
- Yaaa? 
Bu sırada Cafe Chantant' da her 

ağızdan bir ses çıkıy~r, çalgıcı 
Macar kızlarının her liiriıi bir ma
saya angje olmuf, srhoat müşteri
ler çılgın bir israf içinde tampan
yalar' all şaraplar actırarak gu-

1 leyi bildirmit· Ya bu aktam, ya 1 
trarın gece, Kavalalı tüccarın he
sabı görülmüt olacaktır. Biz bu 
akfam trenden inerken "Gesler" i 
de gördük .. 

devuya gelen adam arkada, demi
yor, kaptan diye hitap ediyordu. 
Acaba bu Apostola Vardar şu gü
neti ünvanı nereden geliyordu? 

Apostol bir parça düşündükten 
sonra cevap verdi: 

.Aşlı, 

- Haklısın .. Fakat o kız kar
deşini yalnız zabitlerle dütüP 
kalksııı. diye buraya göndermitti. 
Halbuki komite Jimdi ona kan
lı i,ler gördürmeğe niyet etmif. 

- Zannetmem. Loli buradaki 
vazifesini o kadar iyi yapıyor ki, 
onun b&.fını belaya sokmak ko
m:teye kar getirmez zarar verir ... 

- Ben de bu fikirdeyim aın
ma.. Bana kalırsa Tane fÜphele
rinde haklıdır. Çünkü Loli na
muşlu bir kız olduğu için, komi
te kendisinden beklediği ka
dar faide görememif. Benim ku
lağıma çalındığına bakarsan, 
Loli bugüne kadar hiç kimsenin 
metresi olmağı kabul etmemif. 
Halbuki ca.usluk yapan bir ka
dının yatak i•lerine ehemmiyet 
vermeme1i lazım geliyor. 

- Burası doğrudur. Fakat bu
na rağmen Loli çok kıymetli 
itler görmiif, bir çok tehlikel&
ri zamanında haber vermittir. 

Orasını bilmem. Komite o
nun vazifesi için bir h8'kasını 

Kin, Politika ue Kan.. 

Müellifi: Nizamettin Nazif 
• ' '"''" ............. 4ıı'.,. t 'tı:'. "' • o • 4 'tJ;'" 
~ra~~!· bul~~·· Petriç yanında 

Kuçuk Parıa köyu var ya .. 
- Eeee? 
- Orada giizel bir kız var-

mıf .. 
- Sakın Lepiska olmasın? 
- Tam kendisi.. İ•te onu seç-

mişler. Bu kız Loli kadar güzel 
oynayabiliyormuş. Fazla olarak 
biraz çokça pişkinmit te .. 

Sonradan gelen adam güldü: 
- Evet öyledir. iyi tanırım. 
Ve birden bire ciddileşerek; 

- Bu takdirde .. - dedi -Ta
ne'nin menun olması lazım ge
lir. Mademki Lepiska geldiği 
gün, Lola'nın vazifesi bitmit ola
caktır, eh .. O da kız kardetini a
lır, köyüne götürür. Bunda telit 
edecek ne var? 

- Daha söyliyeceğimi söyle
medim ki .. Dinle bak. Komite bu 
kararı verdikten sonra hemen 
Donçe'ye haber göndermİf, Le
piskayı alıp Selaniğe götürsün 
diye .. Malum a Petriç tarafların
da Donçe'nin çetesi dola,ır. Don-

- Hangi it bu? 
- Kavalalı tüccar Apostoli-

dis'i bilir m ·sin? 
- Hayır .. 
- Bu adam komitenin· öldür-

mek istediği adamlardan biridir. 
Fakat bir türlü kapana sıkıttıra-

ya eğleniyorlardı. • 
Hele Apostolidis zomolmuştu. 

Artık kadehi tutan elleri titriyor 
mezeleri içkileri üıtüne batma dö'. 
küyordu. Loli onun iltifatlarına 
gülerek, kırıtarak mukabele edi
yor, bu hal tüccarı bir kat daha 
co,turuyordu. Fakat güzel kız her 
zaman bir bahane buluyor Apos
tolidis'in sarkıntılarından kendisi
ni kurtarabiliyordu. 

Aradan yarım saat kadar ya 
geçmiş, ya geçmemitti; körkütük 
sarhoş olan tüccar; 

- Garson! - diye bağırdı -
Kimbilir ne emredecekti? Bel

ki sıcak bir meze istiyecekti; bel
ki de Lola için bir çiçek buketi •. 

Locanın kapısı derhal açıldı. 1-
ri yapılı bir adam belirdi. iri yapı
lı bir adam diyoruz, çünkü bu, sa
atlerdenberi locaya hizmet eden 
garson değildi. 

- Evet.. Apostolidiı bir it için 
buraya gelmiş ve Lola'ya vurul
muş. Yuvan fırsattan istifade et
meyi dü~ünmüş ve komiteye mese-

- Gesleri mi? 
- Evet. Prens Ferdinand'ın ka-

tibi Gesler, bilir sin ki, o hangi ~
se parmağını sokaraa, orada ya hır 
bomba patlar, yahut kamalar ve 
tabancalar kılıflarından çıkarlar. 

- Adam sende. . tela, ettiğin 
i .. bak.. 

_ Arkad&.f bana "Vardar gü
neti Apoıtol" derler. 

- "Vardar güneti Apostol" 
ha? 

- Ne zannettin ya?. 
Sonradan gelen adam, bu ismi 

işitince birdenbire hür~etk~r bir 
ta vır takınarak kar.ısınilakınin e
line sarıldı, öptü. 

Bunnu üzerine öteki; 
- Ben. . - dedi - kamadan 

tabancadan ürken adam değilim. 
Yalmz Taneyi gözüm gibi severim. 
Eğer anıı.aını kaybettikten sonra 
kız karde.inin ba,ına bir beli ge
lecek olursa Tane pek acı duyacak 
br. 

- Peki ama kaptan. . Lolinın 
ba,ına nasıl bir felaket gelmesin
den korkuyorsun? 

Adının Vardar Günefİ Apostol 
olduğunu öğrendikten sonra, ran-

- Korkuyoruz. . Çünkü yerine 
bir ba,kası bulunduğu için komite 
artık, Lolanm ele geçmesine e
hemmiyet vermiyecektir. Rum tüc 
car, her akşam Cofe Chantant'a 
gelip kıza locasında ~mpanya aç
tırıyormu,. Eğer Sandalciyef tüc 
carı Cafe Chantan' da öldürmeğe 
kalkarsa, hiç 9üphesiz kendisi ka
çacaktır, fakat Lola kaçamaz da 
ele geçerse, hele polialer onun Ta
ne' nin karde,i olduğunu anlarlar
sa zavallı kız muhakkak mahvola
caktır. 

- Şimdi anladım .. 
- Bunun için senden bir iste-

diğimiz var. Zaten Tane sırf bu 
meseleyi görüşmek için sana mek
tup yazmı•tır. Burada onun yeri
ne beni gördüğün için aklına bir 
feY gelmesin. Çünkü o Dramada 
jandarma binb3.fısının yanında e
mirberlik ediyordu. . Biliyorsun .• 

- Evet. . adına Hasip diyor
lardı. 

- Ha ha. . oradan kaçmağa 
mecbur oldu. Eğer dağa çıkıp çe
tesinin başına geçseydi mesele 

(Devanu var) 



Artlıtik'te 

Paprika 
Franziska Gaal 

F Otti Bostu ilonaya soruyordu. 
~kat nasıl oldu da, kalbi sertle,.. 

~·~ bir bekar olan kain biraderi
nın Pol Şröderi kendisine refakat 
etıııeğe razı ettin. llona ona cevap 
~erdi • Bu paprikanın iti ··• bunun 
Uzerine Otti hayretle o halde bu 
Pek garip bir nebat olacaktir dedi. 

Genç hir Macar dilberi olan 1-
lona V. Taba, bu sözleri söyler
ken vatanında çok sevilen bu ne
batı dütünmeyor fakat o nebatla 
daınarlannda cevelen eden atetin 
kanı mukayese etmek iatiyorudu. 
3 sene evvel bir baloda güzel bir 
delikanlıya rugelmit, ilk nazarda 
ona çıldırasıya aşık olmuttu bu 
delikanlı ile olan yeıane tesadüf
leri idi. Bir daha ondan baha olun
duğunu bile i9itmemi9ti. 

O zamandan beri Macariıtanda 
bulunan ebeveyninin malikanele
rinde yqamıt ve timdi de bir müd 
det kalmak üzere Berlinde bulu
nan arkadqı Otti'nin yanma gel
ınitti. Fakat daima sevmekte ol
duğu Dr. Şröderin Ottinin kayin
biraderi olduğu ve evlenmemit bu 
lunduğunu öğrenince artık sevinci 
ne nihayet yoktu. 

Pol'ün ilim ve fenden batka bir 
teye alaka ve muhabbeti olmadı
tı:ııdan ve izdivacın tetkikatı ilmi
Yesine bir mani tetkil edeceğini 
farzetmekte bulunduğundan onun 
noktai nazarım tebdil ederek iti 
istediği vec;hile hal etmek o kadar 
kolay bir mesele değildi. 

Bununla beraber Hona bu ka
darcık bir mütkilat kartısında ser 
füru etmedi ve bir hizmetçi, gibi 
giyinerek evde kendisini bu suret
le tanıthrdı. Bu ,uretle bittabi Pol 
Ün dairesini toplayıp temizlemek
te kendisine dütüyordu. Pol'a o
lan atkı yüzündan buna o derece 
muvaffak oldu ve evvelce kendini 
o kadar ki eve bir müddet sonra 
t&n1amen hakim olmut ve herkesi 
kendi~e tabi kılın19tı. Şimdi artık 
evde ıcrayı hülaned 'd' O p en o ı ı. za. 
n:ı~n °~ da bu mahsuldar hizmet
çı ıle a!i!<adar olmağa h,..lamıfb. 

Ottının evinde ki vaziyet taya
nı hayret bir tekil almağa bat"-· 
mıttı. llonanın oynadığı hizmetçi 
rolleri ıarip tekiller alıyordu bun
dan maada evvelce kanımı ve kü
çük kızını sirkte birlikte çalıthğı 
bir kızla kaçarak terkeden UfAlc 
Frençte ilk karısının da Berlinde 
olduğunu öğrenmitti. 

Garip bir tesadüf olmak üzere 
llonayı görür görmez 15 seneden 
beri görmediği kı~ı zannetmit ve 
te,adüf onu kendı bulunduğu eve 
hizmetçi olarak sevkettiği kanaa
lında bulunmu•tu. 

llona rolünde muvaffak olmak 
için onun bu zannının tashih etme. 
mit ve franç ta onun hakiki babası 
olduğu kanaatile Pol ile olan mü
naka,a i,Ierine bile burnunu aok
ınağa kalkı9mıt ve bu da he~~n 
hemen iki &fıkı büsbütün biri bırın 
den aymnak tehlikesine maruz bı
rakınıttır. 

iki a91k arasına ufak bir ihtilaf 
• 0 kan bu sıii tevehhüm Pol'e Uo
naya kartı hissettiği afkın kat'i ve 
gayri kabil tezalzül olduğunu ve 

onsuz yağması kabil olmadığını 
anlatmıftır. 

O zaman karısını vermit ve ba
sit bir surette F rançı bulaı ak on
dan kızının desti izdivacını taleo 
etmittir. Böyle bir damada malik 
olacağında dolayı koltuklan kaba
ran Franç kendini haberdar et
mek üzere senelerdenberi dargın 
olduğu karısını bulma(µ gitmiftİr. 

Karısının yanında hakiki bulun 
ca fatırmıt ve kızı yerine genç llo
na'nın dessaslığından b14ka bir 
fey olmadığına karar vermi9tir. 

O esnada Otti Pol'a küçük müt
hikeyi anlatmu ve muhabbetini is 
pat etmit olan nitanlısını affettir
mittir. Oda nişanlısına muhabbet
tinin hakiki olduğunu ve Françın 
kızı hizmetçi llona bile olmuş ola
na dosti izdivacını istemekte te
reddüt etmeyeceğini anlatmış bu
lunuyordu. 

Opera'da 

Deniz 
Kahramanları 
Joann~ Helbllng, Garcia 

Delkls 
Operanın ıöıtermekte oldofu fil. 

min mevzuu tudur: 
Tim ve Pinki, tehlikeli dalgıç

lık aan'atini kendilerine meslek it
tihaz ehnİf biri birinden ayrılmaz 

" Lul slnelilncı ,, filnıindeıı 
hir .wılıne 

iki dostturlar. Tim, kadın pe,in
de, eğlencelerde dol~an kavgacı 
fakat iyi kalpli bir adamdır. Pinki 
ise, çalışkan, idareli, hassas bir 
gençtir. 

Bir gün, Pinki, Tim denizde ça
lıttığı esnada sergüzettcu bir ka
d~nla tanı9rr. Ve bu kadınla evle
nır. Pinki, Timin çalı9tığı takımı 
değittirdiği esnada ondan gidip 
karıaını görmesini ve canının sı
kılmamasını temini rica eder. 

Tim ~araya çıkar çıkmaz, eğ
lenmek uzere kendini bir bara a
tar. Orad~ ~ü~el bir kızla tanıtır. 
Ve geceyı bırlıkte geçirirler. Bu 

" Gündüz benim, gece senin ,, filminden bir sah11e 

Majlk'te 

Zevk gecesi 
Jean Veber, Josseline Gael 

Paris Komedi F ransez tiyatro
su artistlerinden Jean Weber'in 
son filmi (Zevk Gecesi) dir. 

- rBprika ., filminden bir sahne 

Gençliği ve güzelliği kadar sah
nedeki kudreti ile de İftihar etmit 
olan (Jean Weber) bugün Fran
sa.om Rudolf Valantinosu olarak 
yadedilmektedir. Bu müstesna yıl
dızı lstanbul geçen sene ilk defa 
Napolyonun Oğlu filminde tanı
mıştı. Bu mevsim bidayetinde Ma
jikte (Evliler ve Sevdaları) filmin 
de ise layik olduğu rağbet ve mu
habeti kazanını• ve Pariste oldu
ğu gibi lstanbulun da sevgilileri 
meyanına girmi,tir. Jean Weber'i 
Majik sinemasında son filmi olan 
Zevk Gecesi'nde, genç ve güzel 
Fransızyıldızı Josseline Gael ile 
görecek ve hakikaten zevkli saat
ler ya,ayacağız. Film zarif mev
zuu inceliği, nükteleri ve yıldızla
rının güzelliği ve muvaffakiyeti 
ile bir taheaerdir. kadın, Mm Pinki'den ba,ka kimse 

değildir. I• anla9ılınca, kadın, biri 
birinden ayrılmayan bu iki dostu, 
dtitman yapmakta gecikmez. 

Fena cezasını bulur kaidesini . . 
unutmamalı .... iki arkadaş lf ba-
•ında iken bir yat batar. Mm Pin. 
ki de kocası gittikten sonra ahpap 
olduğu milyonerle birlikte bu yat
ta bulunmaktadır. 

Denize önce inen dalğıç Tim, 

·( Haftanın filmleri l 
O/orya: Canın la/erse 
Melek: Gllndü:ı benim gece 
senin .. 
Opera: Deniz. kahramanları 
Elhanıra: Lul sinemacı 
Majik: Oallçya cephesi 
Artistik. Paprika 
A11rl: Ağzımdan değil .. 
Mlllf: Mektepli kızlar 

Al kazar: /Ur millet 1111anı1101 ------------yat sahibinin yanında yatan kadı-
nın cesedini görür. Pinki'yi mü
teeaair etmemek için cesedi sakla
mak ister. Fakat, bu fedakarlığı 
esnasında batfığı iki demir arası-
na sıkıtır, kendini kurtaramaz. 

O esnada, deniz kudurmut, dal
ğıça muvasala teşkil eden geminin 
batması tehlikesi bat göstermittir. 
Kaptan gemidekileri kurt:ı.rmak i
çin Tim'i feda ederek gitmek ni-
yetindedir. Fakat, Pinki, arkada
,ını bırakmaya razı olmaz. Kap· 
tanı ikna ederek denize İner. Ora
da gördüğü ve Tim'in saklamaya 
vakit bulmadığı karısının cesedi, 
ihanetini ve itimadının ne kadar 
boş olduğunu kendisine anlatır. 1-
ki arkad,.., bu tecrübenin takviye 
ettiği dostluklarila hayatta yan 
yana mücadelede devam etmek Ü· 

zere biri birine sarılırlar. 

Glorya'da 

Canın isterse •• 
Teanne Boitef, Armand 

Bsrnard 
Gloryada gösterilen bu zarif fil· 

mi töyle anlatabiliriz: 

''Kokulu deraguılar0 romanının 
muhariri Mariz Şannond, Montekar· 
loda eflenirken, Odeon fabrikası 

memurlanndan Andre, bu kitabı lr· 
ma'nın elinde bulur. Mariz Şar· 

mond bir dana müaabakasında birin· 
ciliğ kazanır. Hayranlarından Dü
ain i1e Banaldi, otomobil ile onu Pa· 
rise götünneği teklif ederler. Yol
da M>yYar tiyatroculara rasgelirler. 
Bunlardan Jerom isminde birisi he
men hemen her ı§ı görmektedir. 
Mariz bunların oyununu seyrebnek 
ister. Trup pek fakirdir. Aktörlerin 
ayakkabıları bile yoktur. Yanlı~ bir 
hareket dolayısile, Jerom sahneye 
bir ayağı çıplak olarak çıkar. Halk 
alay eder· Trup reiıi Baret onu ko· 
var. Tam bu eanada Marizin toförü 
bir an evvel Parise dönmek için itini 
bırakıp kaçmıttır. Mariz, Jeromu 
toför olarak alır. 

Andre, odasında "K<ıkulu dera• 
gu~lar" eserini okurken, mqharriri .. 
ne bu eserin yaptığı fenalıklardan 
bahoeden, hayatı olduğu gibi tasvir 
eden bir rneh:tup yazar., Mariz ön
ce kızar, sonra başka bir isim altın .. 

da ona bir it için müracaat eder, 
konuıurken, iıi ileriletirler. Andre, 
motosiklet ile Alia ismini takınmış o
lan romancıyı gezmeğe götürür. Ca
nı sıkılan Jerom İ.le0 lrmayı gezme· 
fe ve hatta yemeğe davet eder. And
re ile Aliı, paraları olmadığından, 
kırda yemek yerken, ye.landan dilen
ciler motoıikleti çalarlar ve iki ıenç 

" Canın isterse,, filminden 
tJir sahne 

seviıirler. 
Bu esnada Jerom kendisini lrma .. 

ya zengin bir adam olarak tanıtır. 
Andre Aliı ile nitan meraıimini lr .. 
ma ile Jerom'un gözleri önünde ya
par. Fakat Mariz, Jerom'u tanıma
mazlıktan gelir. . 

lrnıa, Jerom'u roma.nc:.ı kadın ile 
ıörm,tür. Jerom Mariz ile evli oldu 
ğunu fakat uykuda gezdifi için ay
nlacağını aöyler. Mütee&1ir olan 
Mariz, Aadreye bir iftirak mektubu 
yazar.. Mariz bir müessesede ron 
"Hakiki roman" mdan baluederken 
Jeroııı lrmaya kendiainin aktör oldu
ğunu aöyler. Şimdi evleneceklerdir. 
Ve Mariz ile Andre evleneceklerdir. 
Zira, romana, bu kadar canlı vak'a
lardan sonra güzel bir bitiş vermek 
li.zımdır. 

Mel.,k'te 

Gündüz benim, 
Gece senin •• 

Melek bu hafta böyle tuh bir film 
gösteriyor. Filmin mevzuu todur: 

Madame Ledoux bir pansyon 
i,Ietir. Bu pansyonun bir odasını 
iki kitiye kiraya vermİftİr. Biri ka
dın genç bir manikürcü gündüz 
çalıtır gece odada yatar; diğeri 
bir genç delikanlı büyük bir lokan 
tada garsondur, gece çalıtır gün
düz yatar. iki kiracı ayni odayı 
tuttuklarından haberaar defildir
ler. 

Bir sabah genç kız evden çıkar 
ken i•ten gelen Jean'ı fraklı ola
rak görür ve zengin sabahlara ka
dar zevk eden bir zengin •elikan
lı zanneder. Jan'ın kendisine kur 
yapmasına ve kapıda milyoner 
Meyer'in otomobiline hadar refa
kat etmeıine ses çıkarmaz. Genç 
kız Meyer'in evine manikür yap
mak İçin çağrılmıttır )an kızı Me
yerin kızı zanneder. Akfama lo
kantada bulUfmak için sözlqirler. 

Kız Jan'la milyonerin teklifsiz
ce konu,malarmdan Jan'ı Milyo
nerin müstakbel damadı farzeder. 
Milyonerin kızı nitanlıaıru sevmi
yor nitanı bozmak için manükür
çüsünü zengin dostu zannettiği 
Jan'la flört yapmaya ba,lar. Her 
iki tarafta kıskançlık hatlar der
hal hava bozulur kız kaçar Jan'da 
müteessir o gece ite gitmiyecek e
vine döner kendi odasında kendi 
yatağında bir kızın ağladığını iti
tir. Her fCY anla,ılmı,tır, iki genç 
bahtiyar, olacaklar. 

Sari Maritza 
lngiliz artisti Sari Maritza si

nemada yaptığı ilk mukavelenin 
birinci yıldönümünü tesit ediyor. 
Hediye olarak firma mukavelesini 
tecdit etmi' ve kendisine "iyi ar
kadaslık" filminde Richard Arlen 
ile b~raber bat rolü vermittir. 

" Agzımdan d11ğil ,, filmlııden bir sanne 

1 Sinem:ı Haber eıı f 
Vefasızlık 

Fransız sinema artistlerinden 
Suzy Vernon sinemaya karşı kü
çük bir ihanette bulunmuttur. Zi 
ra Brükseldeki Park tiyatrosunda 
on bet gün devam eden temsiller 
vermİf .. 

,,. Berlin operasının maruf te
norlarından Hans Fidesaer sine
mada "Havay Çiçekleri" isminde 
ilk filmini çevirecektir. 

,,. Amerikalı milyarder Rock
feller vaziyetleri bozuk bir çok 
büyük firmaları kurtarmak için 
sinema sanayiine girecektir. 

,,. Şarlo yeni filmine martta lıaş
layacaktır. 

,,. Greta Garho Metro Goldwin 
ile mukavelesini tecdit etmiştir. 
Christina isminde ve on yedinci a
ıırda lsveçte geçen· bir macerayı 
çevirecektir. 

,,. Madge Evans "Nilin adamı" 
ismindeki filmde Ramon Novarro 
ya et olacaktır. 

,,. Bir istatistiğe göre, lngitere
de her hafta yirmi dört milyon İn
san sinemaya gidiyor. 

-----••••N••••••••••••ııııuıııııııı"ı-•••••u 

Ece Kahirede 
Samimiyetle karşılandı 
ziyafetler tevali ediyo1 

Kahireden yazılıyor: - Pazar gü
nü tehrimize gelen güzellik kraliçeai 
Keriman Ha.lia Hanrma gerek güzer
ıahdakl iataayonlarda gerekıe sehri
mizde bulonduklan müddetçe şeref-
lerine tertip olunan ziyafet ve ihti .. 

fallar. Ecenin Nil vadiıinde nekadar 
büyük ve 5&111İmİ bir surette kartılan 
dığına en bariz bir delildir. 

Dünya güzelinin Kahire'ye gele
ceği saatı aabah gazetelerinde oku
yan halkın mühim bir kıamı Kahire 
iataıyonunu daha erkenden iatila 
ebniıti. Dünya gü:ı:elini yakından gö- ' 
rebilmek için iıtaayona gelen halk 
mümkün mertebe Öne geçmek iıti

yordu, ve bu sebeple iataayon adeta 
nazan dikkati calip bir cidal sahne
•lne benziyordu, Eceyi taııyan katar 
iataayona girerken bu hareket bir sel 
halini almıı, ber taraftan yükselen 
"yqaam Gazi, yaf&Om Türkiye, ya
ıaım dünya Güzeli! .. " nidaları sema 
lan çmlabnı§h.Tren durdofu zaman 
balkm heyecanı son dereceyi bul
muı, intizamın muhafazası için alı
nan tertibat bozulmuf, kraliçe bin 
bir mütkilatla otomobile bindirilebil
mİf, alkış tufanı devam etmiştir. 

Halkın lafkm ve samimi tezabü
rab araamda iataayondan ayrılan Ke .. 
riman Hanım tetkil edilmit olan istik
bal heyetile birlikte kral Hazretleri
nin aarayma giderek isimlerini kayıt 
etmq Ye oradan çıkarak Türkiye el
çiliğine uğradrktan sonra şehrin en 
yükaek bir oteli ol;ın °Kontinantal" a 
yerlefll\itlerdir. 

Bir müddet rahat eden Keriman 
Halis Hanım Mmr matbuat erkanı i
le taruıtmlmak üzere tertip edilen bir 
çay ziyafetine teşrif ebnişler, ıelip 
ıiderken halk tarafından ıürekli ıu
rette alkıtlanmıtlardır .. 

Mısır matbuatı namına El Mutedil 
gazetesi sahibinin okuduğu kaıide i
le Mısır kadın birliğinin lisanı halı o
lan Egyptien gazetesi baımuharriri 
Seza Neberavi Hanım bir nutuk aöy
Jemi9tir. 

Mıaır matbuatı h:>men her gün E
cenin yeni bir resmini n.cıretmekte, 
her hareketini tesbite çalışmaktadır .. 

El Cihat gazeteai idaresinde veri
len Ve Mısır mütefekkirlerini bir ara 
ya toplayan mük .. llef ziyafette ıöyle 
n<'n ve Türk inkılabını tebcil eden 
bir nutku pek ~ürekli bir surette al .. 
kışlanan nutka Ecenin pederi tarA
f ından verilen kııa fakat ruhlu bir 
cevap Mısrrhların yaz mevaimini lı
tanbul'da geçirmesi temcnniyatı su
retinde olan bu teşekkür arapçeye 
tercüme edilmi~ ve alkı,tanmıştır .. 

Royal sinemasında da Ece için bir 
gala suvareai verilmiştir. 

Evlerdeki hastalar 
kontrol ediliyor 

lstanbul Sıhhat mürakabe ko
misyonu, geçen birinci kanun hi
dayetlerinden beri Fatih, Unka
panı, Aksaray ve civarında ohı
ran bakımsız çocuklarla lohoaa 
kadın ve veremli hastaları olan 
400 ailenin evlerine ziyaretçi 
hemtireler göndermi~ ve bunların 
tedavi •artlarını kontrol etmİ•· 
tir. Bu evlerde hastalıkların ba,
kalarına bula~maması için teda-

1 bir alınmış ve hastahanelere gön· 

i
l derilmesine lüzum görülen has

talar da hastahanelere kaldırıl· 
1 mı,tır. 



-
' azanç v gisi layihası ----

Karı koca arasında mal ortaklığı 
Martta B. M. Mecluinde mıİ2:ake· miıyoncular, komisyon üzerine mu-

"' edilecek olan yeni ka.ııaııç kana· amelede bulunan ticaret Ye fabrika 
nu layih~ıruım Bütç". . encümeninde müme .. i!leri, toptancılar, toptan 
kabul edilen son ıeklinı neıre devam ecza tacirleri fabrika, matbaa . ' ' edıyora2': transit deposu ve antrepo ve beheri 

Fasıl - 2 
MOkellef rıe teklif mahalli 

Madde: 5 - Kazanç vergbi, ver. 
gi mevzuuna dah;ı t~bbüsıtb icra 
eden hakiki n hükmi tahıslar na· 
mma tarholunur. Bu kanun mucİ· 
bince mükellef tutulan hakiki veya 
hükmi fahıslarm, bu kanunun kabul 
edildiği haller haricinde remıi ve 
hususi akrtlarla mükellefiyetleri ber 
taraf edilemez. 

Mükelleflerin tayini sıraanıda a· 
fAğıya yazılı hususi hükümler na
zan dikkate almır: 

1) - Hakiki f&iuılarda, 
A - Evli kadın, kocasınm ticari 

Ye amai tetebbüaünde müdür de 
olaa vergi ~ocaaı nam1na tarholunur. 

B - Evlı kadm ticari ve ımai 
te,ebüaü aabibi ııfatile idare eden ve 
kocuı da müdür veya müatahdem 
•azİyetinde oluraa Tergi kadm na· 
nuna tarhedilir: Maahaza kan ko
ca araı.mdaki mal ortaklığı cere• 
yan ~dıyorsa bu vaziyeti kanya ait 
T~gıden dolayı kocanın mes'uliyetİ· 
nı bertaraf etmez. 

C -. Kan koca yekdiğerinden 
~Galat.il teşebbüalerde bulunmakta 
ı.aeler, her biri ayn ayn mükellef lu· 
tulur. 
. D - ~ususi ve idi tirketlerde ıe· 

nkler muıtereken ve müteselsilen 
mükellef addolunur. 

2) - Hükmi ••hıılarda, 
. ~ - Kollektif 9irketlerde, her te

nkin hiuei ayn ayn vergiye tabi 
t'!tulma.kla beraber terikler, vergi· 
mn tedıyeıinden müştereken •e mü
t~lıilen meı'uldürler. (BilUınum 
tıı;_ketlerde, kazanca iştirak eden 
muatahdimler, l,tirak hisaeleri ne o
luraa olaun, bu kısmı kazançlan do
laYtsile ferik gibi vergiye tabi tutu
lurlar). 

B - Eıhamlı veya eshamaız Ko
mandit tirketlerle Limite! ve Ano-

• . ' mm tırketlerde vergi, hisselere göre 
tesbit edilmekle beraber bu ıirket
lerin hükmi taluiyetl....m'den talep o· 
lunur. 

C - Tiirtôyede yerlepnİf addedi
len ~bi müeueaelerin vergileri 
bu muesaeseler ıube halinde iaeler 
müdürleri, tube halinde defilae aa· 
lilıiyettar müaeulllerl namma tar
holnnar. 

3)- Hizmet erf>abma ait .,,..rg;ıer, 
keadi -mlaıma tahakkuk ettiril
melde beraber, bnnlars iıtihdam e
denlerden talep olunur. 

4) - Menkul kıymetlerin 85 inci 
n1ad~e mucibince tediye lll'ıwnda 
tevkıf edilecek .,,.....;leri, tediyeyi 
Japanlardan •eya borçlu .,,.ziyetin
de olanlardan talep ol-.r. 

Maddeı 8 - Kazanç vergisi, mÜ· 
kelleflerin nrıi menuuna dahil te· 

rl
tebbüaab icra ettiği mahaldeki va

d.at ldareaince tarlıolunur. Muh. 
t~ıf ....rıdat • lda,.,lerine aari t.,...ı.. 
buaatta, 'ftlrgı 28 İnci maddede ya
zılı hGldimlere riayet tartile mua
melenin '-küa •ttiril' d"" hal 

rid • ıgı nıa 

va at ıdareaınce tarhedil'ır De . 
k b ki' . nız, ara, ava na ıye Yea&İtine ve bu 
~~İllebmüıta~~im ecirlere a.it •er
guer, u veaaıtin menaup olduğu 1._ 
man ve heledi~e idareıinin bulu~
dulu mahaldekı varidat idare.ine 
tarh .. dilir. • 

ikinci kıs1m 
Matrahın auretl tayini 

Fasıl - 1 
• Bllllncolarını nt!şlr Vt! llllna 

mtcbur tululan mOtsseseltr 
Madde: 7 - Birinci maddenin 

( A) fıkra•ına dahil olup la hu ka
nun mucibince plinçolanru netir ve 
ılan etmek mecburiyetinde olan mü
-aeler, kazançlarını mübeyyin be
yannııme vermek mecburiyetinde 
dirler. 

Bu zümreye dahil olan müess1'se· 
)er •onlardır: 

Merkezleri Türkiyede bulunan 
anonim, komandit. limitet ve koope· 

~ ratif ıirketler ve bunlann şubeleri, 
1 2) - Merkezleri ecnebi memle-
1 ketlerde bulunan müesae•elerin Tür· 

kiyede çalışan aubeleri ve yerletmit 
t ebbü•alı, (dokuzuncu maddenin 

' ıkinci fıkraamda yazılı acente ve 
c lmmpanvAlar hariçtir). 
rı 3) - Devlet lar.,fından doğrudlln 
doğruya idare edilen inhi!'ar idare

r len ve vilayet ve bel-ediyelerin ka
r" nunu mahsuaile t~~ekkül etmiş müea-
1 .sesatı umumiye ile menafii umumi· 
t yey': hadim ~e~_iy,.~ler tarafından 

ı~letılen ve dorduncu maddenin ( t) 
c numaralı fıkrasınrla ya7.ılı meş,nı-
1 hat vechile ticari mahiyette adde. 
L dilen müesse..,ler. 

Fasll - 2 I' 

l 
Ticari ve sınai teşPhbüsat t!l'-

v Jnbı ht11an11anı,11e tabi ohnlar 
Madde: 8 - Birinci maddenin 

ı; (B) zümresine dahil olan mükellef
lerden aşağıda yazılanlar, kazanç· 

r larınr kezalik beyanname ile bildir
mek mecburiyetindedirler: 

1) - Bankalar, bankerler ve ban-
n kertik muamelatile ittigal eyleyen 

garrallar, tasaTMJf ve taavün san· 
dıkları, ithalat ve ıhracat ve bey. 
nelmilel nakliyat ko'!'isyoncularile 

Üç yüz tondan fazla vapur itleten
ler, bina vergiai kanunu mucibince 
fnnlar hariç olmak üzere) nüfuıu 
gayriaafi irat lan, (hamamlar ve 
yirmi bine kadar olan ıehir ve ka
aabalarda bin lirayı. ve nüfusu yir· 
mi binden kırk bine kadar olan ıe· 
bir ve kasabalarda bin bet yüz lira
yı ve nüfusu kırk binden fazla olan 
şehirlerde iki bin lirayı tecavüz 
eden mahallerde icrayı ticaret ve 
san'at edenler, 

Bin, bin beş yüz ve iki bin lira
nın hesabında ayni ~ehrin belediye 
hududu dahilindeki mağaza, depo 
dahildir. 

(Bu kanunun tatbikatında, itha· 
lit tacirlerile "doğrudan doğruya 
ecnebi memleketlerden mal ithal ey. 
ley- ticarethaneler dahil" ihraçat 
tacirleri ve Türkiye dahilinde toplan 
mal alarak veya perakende mal 
toplayarak, aureti umumiyede top· 
lan (angro) salanlar, tuğla, kiremit, 
mozayık ve karaıiman ve mümaaili
ni imal eden ıınai müesseselerle 
nüfuau otu~ binden yukan olan şe· 
hirlerde ve bu şehirlerin civar ve 
köylerin bu kabil mevaddı imal e
den imalathaneler ve harmanlar, 1- .,_ 
tancı •ayılır. Toptancılardan aahn 
aldıklan perakendecilere veya den 
aldıklan ve yahut perakende ola
rak loplakılan mallan peraken
decilere veya müıtehliklere satmak 
auretile ticaret eden mutavauıt ta• 
cirler, perAkendecidir.) 

(Devamı uar) 

Dayak hadisesi 
Ali Mücteba B. in gön
derdiği bir mektup 
Gayri mübadiller takdiri kıymet 

komisyonu reisi Faik Nüzhet B. e da· 
yak albğı yazılan Müçteba B. deu 
dün ıu mektubu aldık: 

23 ıubat tarihli nüabanızın birinci 
aahifeainin dördüncü ıütununda i .. 
mim geçen "Dayak badiaeıi" aerli.Y· 
halı yazıya cevabundır. Matbuat ka
nunu maddei mahıuaaaına binaen ya 
nnki nüıhamzda dercini rica ede·· 
rim: 

1 - Faik Nüzhet Beye dayak al· 
tığımı seçen pazarte•i gayrimübadil
ler kongresinde ben ilan ettim. An
cak buna muınaileyhin "çrk köpek" 
diye hitabı Üzerine mecbur kalmıt· 
tun. 

2 - Gazetenizde babal ıeçen ve 
mahkemeye 'evdi edildifi aöylenen 
aabıtt.a "bana izahat Yerilip gitmek 
üzere kıyam ettiğim aırada" dayak 
albğmı yazılıdır ki, bu da zorla içe
riye girmediğimi, bir müddet oturdu
ğumu (kıyam edebilmek için mutla
ka evvelce otunnut olmak lazımdır) 
iapat ebnefe kafidir. Mahkemede 
dinlenecek olan elliyi mütecaviz mü
dafaa tahitlerin yukanda zikretti
ğim ve tekrarsna lüzum görmediğim 
tahkiramiz küfür üzerine dayak faa
lma geçtifimi aöyleyeceklerdir. 

3 - Komiıyona İfleriml takip et• 
mek için sık aık gibuekteyİm. iddia 
edildiği ıibi bir poliı komiseri haki· 
kalen her geldiğimde celbediliyoraa 
bugüne kadar bunun garkına varma· 
dun. Esasen teıkilitı eaaıiye kanunu 
her Tatandaım her zaman cürüm itle 
memek ıartile harekat •erbestisini le 
min etmektedir. 

4 - Faik Nüzhet Beyin Abdulha· 
mit vereaeaine milyonlarca lirlrak bo .. 
no verildiği halde asıl eahabı iatih· 
k~kı mütemadiyen mii§külita duçar 
bıraktığını her gayri mübadilden öğ. 
renmek kabildir. 

Esbak Yatington sefiri Ali Ferruh 
beyin oğlu Ali Müfteba 

Yeni itilaf nameler 
Suriyede Türklere ait emlak 

ile Türkiyede Suriyelilere ait em
lak hakkında Fransa Hükiimeti 
ile Ankara'da aktooilen itilafna
me ve bu husustaki kanun dün 
Vilayete gönderilmi,tir. 

Anadolu sahillerile Meis ada-
11 araaındaki ada ve adacıkların 
ve Bodrum körfezi kar~ısmdaki 
adanın ciheti aidiyeti haJ..J..ında 
İtalya Hükümetile aktolunan iti
lafname hakkındaki kanun da Vi
layete gelmi,tir. 

Posta tayyaresi geldi 
Ankara - lstanbul hava sefer

lerini yapacak tayyarelerden bi
ri dün Ankaradan Yetilköye gel
mi,tir. 

Bu tayyarelerin mütteri kabu· 
lüne ba~lamaları için henüz emir 
beklenmektedir. 

Etibba odası hay•iyet 
divanında 

Etıbba odaaı haysiyet divanı, 
dün Dr. Ne~et Osman Beyin ri
yaaetinde toplanarak iki doktor 
arasında hadis olan vaziyeti tet
kik etmit ve oc\aya a\-lat vermi-

baZ1 hakkında kararlar 

. . 
MlLLlYET CUMA 24 ŞUBAT 1933 

Mahkemelerde 

Katil kardeşler 
Diin Ağırcezada 
mahkum edildiler 
Koskada Enver gazoz fahri· 

kası arabacısı Aliyi öldürmekten 
suçlu olarak Ağırceza mahkeme
sinde nruhakeme edilen Ekrem 
ve Mehmet İsminde ilci kardetin 
muhakemeleri dün neticelenmit
tir. 

15 Y8'Illda olan Mehmet cina· 
yeti itiraf etmekte: 

- Anama, babama küfretti, 
ben de kızdım vurdum, demekte· 
dir. 

Bu cinayet Koıkada dört ça
yına 3 kol iskambil oynamak yü
zünden çıkınıf, Ali oyunda yeni
lince Ekreme küfrederek, kavga
ya batlamıttır. 

Evvela iki kiti arasında baflı· 
yan bu kavga müteakıben Ekre· 
min kardeti Mebmedin kavgaya 
ı:ıüdahalesiyle cinayete müncer 
olmustur. 

Y ~pılan muhakeme neticesin
de iki kardefin de suçu sabit ol
m~, Ekrem cinayete sebebiyet 
vermekten bir aene bet ay hapae, 
Mehmet le Aliyi öldürmekten IS 
sene ağır hapse mahkiim olm~
lardır. Ancak Mebmedin yafı kü
çük olduğu için cezası 6 seneye in 
dirilmittir. 

Komünist tahrikltçılar 
Komünistlik tahrikatı yapmak 

suçunda• tevkif edilerek Adliye
ye verilen Bulgar tebaasından ls
tepan Zaharyof, Sabi Kançef, Uya 
llyof, llya Hiristof, Milo lstavro, 
Duba Petkof, ltovçe Yorgef ismin 
deki Bulgarların muhakemelerine 
dün Ağırceza mahkemeıinde hafi 
olarak devam edilmittir. 

Tevkif edildi 
Emteai umumiye ambarı mü

dürü sıfatıyla muhtelif dolandır.•· 
cılıklar yaptığı iddiasıyla Tahır 
Efendi hakkında son bir tikayet 
daha yapılmıt ve Tahir Efendi 
sulh hakimliğince tevkif edilerek 
müddei umumiliğe tevdi edilmit-
tir. • 

Tahir Efendi dlin akfllm ... 
tintak hikimliiine aevkedilmittir· 
Bu husustaki tahkikata devam e
dilmiftir. 

Suii•timal davası 
Malüllerin on aeneliklerinin 

tediyesi esnasmda 48 bin liralık 
aui istimal yaptıkları iddiaıiyle 
mahkemeye verilen Bakırköy 
malmüdürü Nail ve Sarraf Meh
met Salih Beylerle diğer arkadat
lanmn muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde devam edil
mittir. 

Muhakemede iddia makamı İ· 
le hazine vekili dosyaların erbabı 
vukufa tevdiini talep elmitlerdir. 
Mahkeme bu talebi kanuna uygun 
bulmut ve evrakın erbabı vukuf 
tarafından tetkik edilmesine ka
rar vermittir. 

Sahipler çoğaldı 
Birisi daha Hurieyye 
kardeşlik iddiasında 
lıalyadan getirtilen Huriye H1tnıına 

yeni bir aabip daha ÇJkmaktadır. 
Malumdur ki, Huriye Hanıınuı Kırk-

1.arelinde anneai ve babası olduğu ya· 
ıulmıftı. Diğer bazı sahip çıkanlar oldu
ğu da söylenmektedir. 

Dün matbaamıza eameı-ce, ıiyah bı
yıklı, elvanndan la§ra!ı olduğu anlatı· 
lan ve veehen Huriyeye benzeyen bir ... 
h11 geldi. 

Tahrir heyeti odasına girer girmez. 
ilk '\Öz alarak dedi ki: 

• - Ben ltalyadan gelen Huriyenin 
ağahisiyİm, Faka! bana onu göıtennedi-
ler. Sonra içini çekerek anlattı: . 

- Huriyt"yi gönnek ve almak üzre 
Gemlikten geldim. Onula Narlı köyün
deniz. ismim Melıpıet reis oğullarından 
Ali Kuzudur. 

Hadiseyi anlatayım: 
Mütarekede Gemliğin iıgalinde mu· 

hacir olarak lıtanbul'a gelmittik. Huri
ye ile beraber, beı kardeştik. Büyük 
annemiz d~ vardL Baba ve annemiz öl· 
müştü. 

Çok zaruret içinde olduğumuzdan 
büyük annemiz bunu bir yere evlatlık 
olarak vermi.ti. 

So~ıra bijyük annemiz öldü, Biz de 
Cemlığe ıı:ittik. Huriyeyi kaybetmiştik. 
Çünkü hangi aileye ...erildiğini bilmi· 
yoduk. 
~eteniz köye gelmiş, muhtar beni 

~ırttı . Reımi 'österdi, Bakhm ki odur. 
Dıı~r "".rd"flerım ve bizi tanıyanlar da 
Hurıyeyı tanıdılar. Bunun üzerine borç 
para buldum ve kendiıiıü sö~e gel
dim. 

Fakat biz Huriyenin kard"firn., ol
deşimi göstennecliler. 

aFkat biz Hunyenin kardetimiz ol
duğunu iıbat edeceğiz. Resmen müra
caatla bulunacağız. 

Allahatluna bir bana ve bir de reıme 
b..d<ınız. Birbirimize benzemiyor mu
yuz?'" 

Filvttki bu şahıs ile kız•n resmi ara 
ısnd:. benzeyİf vardı anı.: .a, Huriye de 

' . 

Başvekilimizin · 
Radyoda nutku 

(Başı 1 inci sahifede) 
fıstık veıaire iknın edilecektir. 

Halkevi güzel san' atlar ıubeai olan 
Alay köşkünde de gündüz"Öz Yurt" 
piyesi temıil edilecek, konaer verile· 
cek, gece ayni program tekrar edi
lecektir. 

Ankarada 
ANKARA 23 (Telefonla) - Ya· 

nn Ankara Halkevinde, Halkevleri
nin yıldönümleri güzel bir program• 
la kutlunalacaktır. lıtikli.I maqı ça• 
lındıktan sonra Baıvekil lamet Pata 
bir nutuk ııöylecektir. ismet Patayı 
müteakip Denizli meb'uau Mecit Ali 
Bey konuaacak ve nutukları mütea
kip aekiz perdeden ibaret bir revü 
gösterilecektir. 

Gece Halken aahneıinde rem tek 
rar edilecek ve temıil ıubeai azalan 
tarafından Aka Gündüzün "ikizler" 
piyesi temsil olunacaktır .. 

Zonguldek Halkevl'nln 
gıldlJnümlJ 

ZONGULDAK, 22 A.A. - Hal. 
kevlerinin açılma yıldönümünü teıit 
etmek üzere hazırlıklara devam olu
nuyor. 

Kazalardan gençliği temsil eden 
heyetler gelmeğe başlamıtbr. 

ZONGULDAK, 22 A.A. - Zon· 
guldakta inta edilecek olan Halkevi 
binaaı projeıi münakaaaya konulmut 
tur. Yirmiye yakın proje gelmİftİr. 
Projeleri, tetkik ebnek üzere letkil 
edilen Halkevi fen heyetile birlikte 
çalıtmak üzere lstanbul Halkevinden 
bir mimar heyeti gelmitlir. 

Bütün projeler, aergi halinde lef• 
hir olunacaktır. 

Meb 'a11ları davt!I 
/nanbul Hallrevi Reialiğinden: lı

lanbulda bulunan Büyük Millet Mec 
liai azası Beyefendilerden, bugün aa· 
at 15 de Evimizde yapılacak merasi· 
mi ıereflendirmeleri ve adresleri bi· 
!inmediğinden bu ilanı davetiye ye
rine kabul buyurmaları rica olunur 
Efendim. 

225,000 Çinli 
Siperde 

(Başı 1 inci sahifede) 
iki grupa aynlmıfbr. 

Birinci grup, muetal T cbaııg Sue 
Uang'in kumandalı albnda olup fU Ol'· 

dularclan mürekkeptir. 
1 inci ordu, Tien T ain de kararPlı 

kunnuıtur. Mevcudu 40,000 dlrı 
2 inci ordu Pekinde kararg8lı kur

muıtur. !Me.cada 10,000 dir. 
3 üncü ordu Marqalin mahafm Jataa. 

tından müteıd<kildir. 
llcinci grup, ceneral Tchan'ın ku

mandalı altmdadır, Bu ll'UP fU onlula
n ihtiva etmektedir: 

4 üncü ordu, betinci onlu altıDcı or 
du, 35 _kişiden mürekkep o'tup ihtiyat 
kuvveti olaralı: Jehol 4elırl civarında bu 
lıınmaktadır. 
Japon kuvntlerinin 3 fırlra halinde 38 

bin kiti olduğu tahmin edilmektedir. 
PEKiN, 23. A. A. - Japonlar, Nan

ling, Pcipiaa de Chaoyanlf'ı bombardı
man ebniflerdir. Japonlar ,aakerlerini ... e 
harp levazimleriııi Nanling'e giden de
nıiryolu tubeaine doğnı ae.ketmeLtedir 
ler. 
Jehol'un fark hududunda ki.in Sui
cbung'da toplanııut olan Japon alayının 
garbe doğru iıtikamet aldığı aöylenmek 
tedir 

Japonganın devleflt!re ttbllgatı 
TOKIO, 23. A. A. - Salahlyettar bir 

menbadan öğrenildiğine göre Japon bii 
yük elçileri Jehol eyaleti hakkıuda Ja
ponyanın laaavvurlarını ııeztlerinde bu
lunduklan hükUmetlere izah etmeğe ve 
müsademelerin büyük Çin aedclinin iç ta 
rafına sirayet:ne man olmak çn Japon
yanın elinden gelen he:rıeyi yapacağını 
bu hükumetlere temin elmeğe memur e· 
dilmitlerdir 

Japoıı Bahriye na21nnın 
brga11alı 

TOKIO, 23. A. A. - Japon gazetele
ri, Japon bahriye nazınrun bir beyanatı
nı neşr~l~kt~ir. Nazır, bu beyanatın
da demışlır ki: 
· Ka~ada Mançuıi Japonya için ne ka

dar luzumlu ve ehemmiyetli iıe, Büyük 
Okyanos'ta ve Japon mandaaı albnda o· 
lan ada!..,. da denize o derece ehemmi
yetlidir .. B':'ndan dolayi, Japonya bu a
daları hıçbır vaki elinden çıkarmıya
caklır. 

Mançurl huınıelleri tltrlltyor 
ÇANG-ÇUN, 23. A. A. - Yeni Man 

çur,i ~~kü?Jeti harbiye nazmnın verdiği 
em•'" uzerıne Yeni Mançuri kuvvetleri 
jeneral Çang Hai Peng•in kumandası aJ. 
tında. ol~rak Y ~hol cephesindek i Çin 
ınevzılerıne dogru gece yarısı ilerJerne
ğe ~lamı~ lardır. 

Bu nasıl iş? 
-....... -

Bir ,irket memurlarına 
Türkçe konuıturmayor 

Evvelki gün fehrimizdeki bir 
'irketin Beyoğlu tubesinde ga
rip, olduğu kadar da fa.yanı dik
kat bir hadiııe olmu'tur . 

Şirketin yeni müdürü olan zat 
telefonla türkçe konu,an bir 
Türk memuruna büyük bir hid
detle: 

Hala mı türkçe konu,uyor
sunuz. Ben bunu menetmedim 

diye c• 'ııfmıştrr. . ....,: ,....,. ; 

Avrupaya mı 
Kaçtılar? 

(Başı 1 inci sahifede) 
tikleri zaman yanlannda iki kişi da
ha bulunuyordu. Bunlardan biri Ni
ko Galatia, diğeri de arkadaıı Mad· 
ra'dır. Galatia film komisyonculuğu 
ile iıtigal eder, Madra da anaııl Yu
nanlıdır ve "Fena yol" filminin çev
rilmesi itile meşguldur. Bu iki arka
dq ayni zamanda M. Papaa'm ahba
bidir. Bunlann otomobil tedariki için 
çalıtbklan haber veriliyor. Hatta bu 
otomobil bir Stüdebeker otomobili i
mi, ... 

Galatia ... e Madar Ef. ler poliı mü
diriyetinde iıticvap edilmi§lerdir. Ga 
latis M. Papası teşyi için kendisine 
refakat ettiğini, Şiıliye doğru gelin
ce otomobilin durup içeriye bir ka
dın girdiiini, bu kadınm M. Papas'm 
doatlanndan olduğunu ve Büyükde
rede, puaportlarmı yaptmp layya• 
reye bindiklerini gördüğünü aöylemit 
tir. 

Bundan maada film tüccarlarm
dan Habip Ef. ile arkadaşlanndan 
M. Levi de isticvap edilmiılerdir. 

Başka mOşterek eller var mı 
Rivayetlere göre bu firar hadi

ıinde daha ba,ka ellerin de yardımı 
vardır. Bu yardımlardan en mühim
mi Mel Şor'a sahte bir pasaport te
darik edilmesidir. 
Evvelce ':azdı.ğım,z veçhile Mel Şor, 

Yunan artis~erınd.en Mel Smiryotiı 
namına venlen hır paaaport ile yola 
çıkmıştır. Halbuki Mel Smiryotiı ge
çen hafta peqembe gÜnü kump~nya 
nın diğer artistleri ile birlikte ve Yu
nan konsolosaneainden verilen müıte 
rek bir pasaportla Atina'ya gibuittir. 
Kumpanya mensuplarından M. Hel
mi konsolosa.neye müracaat ederek 
Mel Smiryotia'in daha bir kaç gün lı· 
lanbul'da kalacağini aöyliyerek ken• 
diaine ayn bir pasaport verilmesini 
iatemi~tir. Bunun üzerine konsolosa• 
ne Mel Smiryotisin adini müşterek 
pasaporttan silerek kendisine ayn 
bir pasaport vennittir. Buna rağmen 
Mel Smisyotis diğer arkadatları ile 
beraber gitmit ve bu paaaporl ta Mel 
Şor için kullanılmıftır. Mel Smiryotiı 
için ayn pasaport verilmeıini M. Hel 
mi İstemi§ olduğu için, bu hususta 
kendisinden tüphe edilmektedir. Hal 
buki M. Helmi de artistlerle beraber 
Atina'ya ıritıniıtir. 

Mel Şot'un elinde bulunan paaa• 
porttaki resmin kendisine benzedeği 
ve genç kızın makiyaj ile kendisini, 
Mel Smiryotiı'e benzelmİ§ olmaH 
muhtemel olduğu beyan edilmekte
dir. 

it. Şor ne yapacak? 
M. Şor, tlmdilik zabıtaca yapılmak 

ta olan ta.hkilrabn neticesine intiza. 
ren Atlna'ya hareketini tehir ebnlf· 
tir. 

Atina'dan gelen haberde gençle
rin izleri bulunamadığı bildirilmekte 
İle de, M. Şor, kızmm Atina'da bu· 
lunduğu kanaatindedir. Bunlar aıkı 
bir araıbnna neticeainde Mel Şor'un 
bir kaç gÜn içinde bulunabileceğini 
ümit etmektedirler. M. Şor'un kızını 
bulunca derhal Anupa'da bir aeya• 
hate çıkacatı haber verilmektedir. 

Mel Şor'un ele geçmesinde aahte 
paaaport ıneaeleainin de bir yardımı 
olabilecektir. 

Mel Şor, Atina'da bulununca sah
te pasaport meselesinden dolayı tev
kif edilecek ve hudut haricine çıka
nlacaktır. 

Avrupaya mı gittiler? 
Mevcut ihtimallere göre M. Papaı 

ve Mel Atina'dan Avrupa'ya gitmit· 
!erdir., Diğer bir habere göre M. Şor, 
kızının aramak için şehrimizde bulu· 
nan bir kaç eski polis memurunu da 
Ücretle tubnuştur. 

M. Gest!rgan ne diyor? 
Dün M. Şor'un ortağı ve Sahibinin 

Seıi gramofon ıirketi mümeasillerin· 
den M. Geaaryan ile görütliik. M. 
Gesaryan bize dedi ki: 

- M. Şor pek müteessir bir halde 
dir. Kendisinin Atina'ya gittiği de 
doğru değildir. M. Şor ve refikaar el· 
yevm lstanbuldadırlar ve bir tarafa 
ıitmemişlerdir. 

Mel Şor'un ne olduğu da bizce 
meçhuldur. Bu meaele etrafında iste· 
nilen malfunatı elde ebuit olaaydık, 
bu dakikada dünyanın en meıut ada 
mı olacaktık. Mesele zabıtaca tahkılr 
ediliyor; biz de neticeyi bekliyoruz, 

Çlfller meydanda yok 
ATINA, 23 - Firari çiftlerin bu. 

lunması için Yunan zabıtaaı tarafın
dan gösterilen faaliyete rağmen, çift 
ler bulunamamıftır. Zannedildiğine 
ıröre bunlar, Midilli adaıına çıkını,. 
!ardır, bu aayede kontrolauıı ~lar~k, 
Yunaniıtanm her tarafına gıdehıle
ceklerdir. 

Diğer bir fayiaya ıöre de Faler 
de ıaklanmıılardır. 

Yunan aeflri Anka
raya gitti 

Yunan ıefiri M. Sakellaropuloa dün 
alqamki trenle Anlaıra'ya gitmitıir. 

bunun gayet tabii olduğunu söy
leyince müdür kendisini lS gün 
itten menettiğini bildirmi9tir. 
Dün bu hususta tahkikat yaptık. 

Şirketin görüttüğümüz Türki
ye mümessili Hüınü Sadık Bey 
dedi ki: 

- Böyle bir hadiseyi ben de 
duydum. Tahkikat etmekteyim. 

• .,.1;,.t,..,.. ı..; ... 

Himayeietfalin 
Balosu - (Başı 1 inci sahifede) 
fırak ve ismokin giymişlerdi. Ha· 
mmlardan da ancak üçte biri kos
tümlü idi. 

Bunlar arasında eski devirle· 
re ait şalvarlı kıyafetler ekseri· 
yeti teşkil ediyordu. Vali Mu· 
hidin Beyin kerimesi Hanım İs
panyol kıyafetinde idi. Nazarı 
dikkati celbediyordu. lsmail Müt
tak Beyin haremi Kontes dö Pa· 
ris, Fatma Naim Cemil Hanını vi
yoletera, Zerran Emin Hanım ls
panyol, Muaddelet Orhan Hanım 
150 senelik bir Türk kıyafetinde, 
Şahika Hanım Arnavutluk Tiran 
elbisesi, Selim Sırrı Beyin kızla
rı üç etekli Milas kıyafeti, Mela
hat Hanım Sivaı köylüsü, güzel
lik müsabakasına girenlerden 
Şükran H. Çerkes kıyafeti, üçün. 
cü güzel Melahat H. kelebek, 
Mevhibe H. eski pullu Türk elbi
sesi giymitlerdi. 

Bunlardan batka bazı hanım
lar ve beyler ene, mihrace kıya
ft.tinde idiler. Bunlardan batka 
lsveç, Çin, Hollanda, Çerkes ve 
bir çok kıyafetler de vardı. Gala. 
taaara.y atletlerinden Vedat Bey 
Turedora kıyafetinde idi. 

Baloda Vali Muhiddin Beyin 
refikası, defterdar Mustafa Bey, 
lstanbulda bulunan meb'uslar ve 
bir çok zevat vardı. 

Balo çok güzel ve net'eli geç. 
miftir. · 

* * * Dün gece Apokıryanm devamı 
idi. Bütün Beyoğlu caddesi karna
vallarla dolmuftu. Büyük ve kü
çük barlar kalabalıktı. Sabaha ka 
dar eğlenilmittir. Sabaha kartı 
caddelerde yorgun simalara teaa· 
düf ediliyordu. 

Ko&tDm müsabakası 

Dün akııam verilen Himayei 
etfalin kostümlü balosunda tertip 
edeceğimizi yazdığımız müsaba
ka, tatbikatındaki müııkülatına 
binaen yapılmamıttır. 

Gayrimübadiller 
Heyet vesikaları hami

len bugün gidiyor 
Gayri mübadiller Cemiyeti ida 

re heyeti dün öğleden evvel top
lanım9br. Bu içtimaa, kongrece, 
yeni bono verilmesi için Maliye 
Vekaleti nezdinde teııebbüaata me 
mur edilen heyet azası Halil P9., 
eabak Valilerden Hüsnü ve Hasan 
Vassaf B.ler de ittirak etmi9lerdir. 

idare heyetince, Ankara'ya gİ· 
decek heyete hazırlanan vesaik 
tevdi edilmittir. 

Heyet, bu aktamki trenle Anka
raya hareket edecektir. 

Takdiri kıymet komisyo
nundaki hadise 

Gayri mübadiller Takdirikıymel 
Komisyonundaki doğütme hadise· 
sine ait dedikodular devam etmek 
tedir. 

itlerinin komisyondan aylarca 
hatta senelerce çıkmadığından ti· 
kayet eden gayri mübadiller, ko
misyon koridorlarını günün he
men her saatinde doldurmaktadır. 

Gayri mübadiller Cemiyeti aza
sından bir zat, bir muharririmize 
tunları aöylemittir: 

"-Cemiyetimizin komisyonla 
doğrudan doğruya 'bir alakası yok 
tur. Yalnız bize de birçok gayrimü 
badiller, hergün müracaat ederek7 
komiıyondaki itlerinin uzun za
manlar sürüncemede kaldığından 
ve komisyon reisile görü9mek İm· 
kamru bulamadıklarından tikiyet 
ediyorlar. Filhakika, komisyon rei 
ıi beyin hergün saat iki buçukla 
komisyona geldiği ve aza beyler 
daha evvel geldikleri için hcmı;n 
içtimaa başlandığı ve saat 4,S • S 
te de gittiği görülüyor. Saat 2 bu
çuğa kadar makamına gelmediği 
ve saat 2 buçuktan 4,S • S e kadar 
da içtima devam ettiği ve ondan 
sonra da gittiği için reis beyi gö
rüp dertlerini anlatabilmek pek a:r. 
gayrimübadillere müyeaaer olabi· 
liyor. itte tikayetleri mucip olan 
vaziyet budur." 

Recep 8. Ankara ya gitti 
C. H. fırkası umumi katibi Re

cep Bey dün akflUD Ankaraya 
avdet etmittir. Recep Bey git
meden evvel sarayda Gazi Hz. ne 
veda ve arzı tazimat etmi•tir. 

Muğlada yağmur 
MUC.LA, 22. A. A. - Bu hafta için· 

de Muğlaya düşen yağmur mikclan alt• 



Ankarada otel derdi 
kalmamıttır 

ANKARA, şubat (Hususi)- Şw
diye kadar Avrupa.dan, lstanbul
dan Ankaraya gelen hali vakti ye
rinde bir yolcunun en büyük endi
şesi hükUmet merkezinde rahat, te
ıniz, iyi idare edilen bir otel bula
mıyacağı diifünceai idi. Evet, An
karada bir çok büyük otel binalan 
yok değildi. Bunların isimleri ititi
liyor, resimleri görülüyordu. Fakat 
sık sık seyahat edenler iyi bir ote
lin yalnız büyük bir bina demek 
olmadığmı biliyorlardı. Bu yüzden 
bir çok kimaeler Ankaradaki işle
rini bir kaç aaat içinde halletme
ye çalışıyorlar, sabahleyin celdik
leri §ehirden akşam treni ile aynlı-
yorlardı. • 

Ankara Palaı son zamanlarda 
aldığı mükemmel şekil ile bu ihtiya• 
ca ve bu enditeye tam bir cevap 
verdi. Bugün Ankarada artık bir o
tel meoelesi yoktur. 

Jstanbulun değil, hatta Avrupa
nın büyük, konforlu otellerine ahı· 
mıı olan bir yolcu bugiin Ankara 
Palaıta ayni konforu biç ekıiksiz 
bulabilmektedir. 

Müessese mükemmel denebile
cek her te,ekkül için takibi e
ıaa olan gayeden bir an bile ayrıl
mamakta, iyiyi daima daba iyi, gü. 
zeli daima daha güzel yapabilmek 
Üzere uğraşmaktadır. 

Bu meyanda otel idareıi kadro
suna mevcut idarecilerle iktifa edil
m.İyerek yeniden maruf mütelıauı .. 
lar il&ve olunmaıını bir misal di· 
ye zikredebiliriz. 

latanbulda, ıurada burada Anka· 
ra Palas reaturanımn kapanacağı, 
otelde fiatlann yeniden tezyit edi
ldiği hakkında duyulmakta olan 
şayiaların aslı yoktur. Otel idare 
meclisi otel reıturanmı kapatmayı 
değil, oteli yaz mevıimlerinde da
hi açık bulundurmak için tedbir al
mayı düşünmektedir. 

"ŞARK" 
SiGORTA ANONiM ŞiRKETi 

ISTANBUL 

" ŞARK'' Sigorta Anonim Şirketi 
Hisaedararu Efendiler 30 Mart 1933 ta
rihine miiaadif P"'lembe gÜnÜ kablez
zeval aaat on buçukta Şirketin Galata
da, Şaık Hanmda üçüncü kattaki mer
keziude alelade in'ikat edecek bey'eti u
mumiyey'" davet olunur. 

Ru:ı:namei müzakerat : 
1.- M ecliai 1 dare raporunun kıraab ı 
2.- Murakıp raporunun laraab; 
3.- 1932 devrei beaabiyeaine ait Bi

lanço ve kiru zarar hesabının taadiki, 
geçen devrei heaabiye zarfında ifayi va

zife eden Meclisi idare Azalarmın ibra
sı, senei heaabiye temettüıotma ait tek
lifatın tetkik ve tAıdiki; 

4.- 1932 devrei beaabiyeal için Mec
lisi idare .Azasının huzuriye ücretlerile 
Mur.•kibe ita edilecek ücretin tayini; 

5. - 1933 devrei hesabiyesi için Mecfui 
idare Azaıile Murakıbın tayini; 

6.- Cet"ek kendi namlarına ve gerek 
sair şirketler Meclisi idare Azası veya 
Müdirl<ri sıfatile Şirketimizle icrayi 
muamele huauauna Meclisi idare Jl.zaai
lc Müdiraıuı mezuniyet ve salahiyet ita-
$l; 

ihtar.- Eıaı Mukavelenamenin 29 
uncu ve 31 inci maddeleri mucibince 
Hey'cti Umumiye içtimaııuı iştirak ede
bilmek için lackal (30) hine ıenedine 

alik hisaedaran Efendilerin bileaale ve 
~: bilveki<le hamil olduktan sene<L.tı iç 
tiına tarihinden laekal on gÜn ev..ı Şir. 
ket vezneıine veya lstanbuldaki Banka 
laı·dan bİl'İııe teYdi etmeleri ve bu bapta 
ş;rket tarafından ita edilecek ~uliye 
....,.,.kaımı ahz ve iatihsal etmelen muk 
tazidir. 

MECLiSi iDARE 

MiLLi MAHRUKAT 
Şirketi hiuedarlarma : 

Şirketimiz hiuedarlar umumi heyeti
nin adiyen 2 9mart 1933 çarpınba gü
nü aaal üçte içtimaa daveti kararlattırd 
nutto-. On veya ondan fazla biıseyi ba-
111il .. olan hiaaedarlann toplanma gü
nünden bir hafta evel hiue ııenetlerini 

bir bHnkaya veyahut şirket yezneaine 
bn :ıkrrrk duhuliye varakaıi almaları ve 
tayin olunan gün ve aaatta tirket ıner
ke7İ olan Galatada havyar hanında 11 
nun1aralı dairenin ikinci kalma aelm .. 
lerJ rica olunur. 

Rumamei mlizakerat : 
ı ·-· idare meclisi ve murakip ....,0 r. 

laı·ırun okunması 

2 _ Bilanço ev kir ve zarar hesapla
rının taıcliki ve mecliıi idarenin ibraıi. 

3 _ Temettü tevzii hakkındaki teldi

lin kabulu 
4 - fsimlerine kur'a isabet edecek üç 

idare meclisi azaıının yerlerine yeniden 

intihap yapılma.ıı. ı 

5 - 1933 senesi için murakip intiha
bı ve ücretinin tayini. 

MECLiSi iDARE 

-

Hali Taaliyede balunıuı 

GÜNEŞ SİGORTA 
Türk Anonim Şirketinden : 

Hali taaliyede bulunan Cünet Sigor
ta Türk Anonim Şirketi nizamnamei 
dahilisi mucibince ve Ticaret kanunu
nun 361 inci maddesine tevfikan hi._ 
danuı heyeti umumiyeai 25 mart 1933 
tarihine müaadif cumartesi gÜnÜ saat 
onbir buçukta Şirketin 1 atanbul' da Cer
maaya Hanındaki merkezi idaresinde a
lelade içtima edecefinden itbu içtimaa 
iştirak ebnelr. için liakal onbet hlaae se
nedine malik olan biuedaraıım mezkUr 
senedatı yenni içtimadan asıı:ari on gÜn 

eni Calatada Franko Aziyatik Banka· 
ıma tevdi ederek mukabilinde dühuli
ye varakııaı abzeylemeleri rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Taıfiye memurları ile murakıp 

raporlarının kıraati, 
2 - ı Kinunaani 1932 tarihinden 

Şirketin tasfiye haline girdiği 15 Tetri
niaani 1932 tarihine kadar olan bilanço 
ve kiruzarar hesabının kabul ve taavibi 
ile eski Mecliıi ldM!nln tebriesi. 

3 - Şirketin taafİyeye batladığı 15 
Teşrinisani 1932 ı.Rrihinden 31 K.i.nım
evvel 1932 tarihine kadar olan bilanço 
ve maıraf ve Yaridat hesabının bhul ve 
tanibi ile taıfiye memurlarmın tehriesi. 

Tasfiye memurları 

DlLBERZADE 
KARDEŞLER 

MOESSESA Ti TUHAFiYE 
Türk Anonim Şirketinden: 

Oilberzade Kardetler Müeaseaah Tu
hafiye Türk Anonim Şirketi biaaedara· 
mn 25 Mart 1933 tarihine müaadif cu
mart.,. ı gÜnÜ aaat 1 O da Malunut Pafa 
da Mehmet Pqa Hanında 5 numaralı 
yazt!uuıede vulrubulacak içtimaı adiy&
de hazır bulunmalan rica olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1 - Meclisi idare raporunun kıraati, 
2 - Murakıp raporu, 
3 - 31 Kinunevvel 1932 tarihine ait 

bilançonun kıraati ve taıdiki ile Meclisi 
1 

idare azasmın ibralı, 
4 - Müddeti hitam bulan Mecllıi i

dare azasının yerlerine yenilerinin inti
habı 

5 - 1933 aeneai için bir Murakıp 

tavini ile ücretinin te$pİti. 
Gerek asaleten ve gerek vekaleten be 

yeti umumiyeye ittirak edebilmek için 
hiaıecLıranın laakal 50 hiıaeye malik ol
maları ve hiase senetlerini nihayet 21 
Mart 1933 tarihine kadar Şirketin mer

kezi idaresine tevdi etmeelri rica olu-

nur. 

lLAN 
Ticaret Kanununun 361 inci madde

ıiyle ,irket mukavelenameıi ahkimma 
tnfikan Türk Çimentosu ve Kireci A
nonim Şirketi hiHedarlan 1933 ıenesi 
Murbnın 18 inci Cumartesi aiinü saat 
15 le Calatada Agopyan hanm<L. Şirket 
merkezinde in'ikat edecek beyeti umu
miyti adiye içtimama davet olunurlar. 

Ruznamei müzakerat · 
1) idare Meclisi raporu ile murakıp 

ranorunun kın.atı 
2) 1932 senesi muame!atma ait hesap 

!arın kabulü ve idare Meclisi Azasının 
ibrası ile mezkür sene muamelitı neta
yicine dair idare meclisinin teklifi. 

3) Müddetleri hitanı bulan mecliıi i
dare uasının yerine intihabat İcrası ve 

tirket umurunu idare ile mükellef aza
ya verilecek aidatın tespiti 

4) Ticaret kanunun 323 üncü madde
ıine tevfikan şirketle muamelei ticariye 
de bulunmak üzere idare mecliıi azası
na ınez·uniyet itası. 

5) - 1933 seneıi için bir murakıp 
tayİnj ile aidatının tespiti ve murakıbm 
mazereti halinde ifayi vazife etmek üze
re diğer bir zatın intihabı. 

Li"kal 250 hiıse ıenedine malik olup 
ta içtimaı rnezkUrde hazır bulunmak iı
teyen zevat Ticaret kanununun 371 in
ci maddesine t""6kan içtima tarihinden 
bir hafta evvel hiaaelerini şirket merke
Grıe tevdi etmelidir!.,... 

Bankalara tevdi edilecek ıenedat mak 
buzları tirket merkezine tevdiat mahi
yetinde olarak kabul edilecektir. 

MECLiSi iDARE 

-------:-
KARTAL SULH HAKIMLIClN-

DEN: 
Emvali Metrukeye izafeten Kartal 

Malmüdiriyetile Möıyö Kontinonan ~
yiım ve müştereken mutaaarrıf oldukla
rı Pendik'te PaYli adası \<arşısmda kire 
mit fabrikası ye arazisinin icra kılınan 
birinci arttınnaamda umumu 6225 lira· 
da talibi uhtesinde olup ihalei kat'İyy&
ai icrası zımnında 21-3-933 tarihine mü
aadif aalı ıı:ünü saat 13 te açık arttırma 
ile aahlacağından talip olanların kıyme 
ti muhammineıi olan 46700 liranın yüz
de - pey al<çeoile n şartnamesini gör 
mek iıteyaılerin tarihi ilindan itibaren 
Kartal Sulh mahkemeıine müracaatları 
ilin olunur. le ~' llm-•Dis tabibi 

MUST.AFA ZEKİ 
l i ZA Yl Aıkeri veıika - llıı:az aıkerlik 

Muayenehane : şubesinden aldığım askeri vesikamı ga-

.. •m••••••İİııı•••••!!'ıil mü yoktur. llğazın Alpagot karyesin-
Osküdar Atlama taşı, No. 53. 1 yip eıtiır. , yenisini alacağundan hük-

2 dnn Abd'1Hah nğlu Cemil, 31li 

MiLLiYET CUMA 24 

Heyeti umumiye 
daveti 

TÜRKİYE lŞ BANKASI 
MECLİSİ lDARESlNDEN: 

Nizamnemei eaaaimizin 45 inci mad
desine tevfikan alelade hiasedaran bey&
ti umwniyesi 26 Mart 1933 pazar günü 
ıaat oııbette Ankaracla bankanm mer." 
kezinde içtima edecefind• biaaedaranı 
kiramın muayyen sün ye aaatta bu iç. 
timada hazır buluamalan rica olunur. 

Nizamnamei ese•inin 49 uncu madde-
si mucibince gerek aaaleten gerek veki- l 
leten 50 hiaaeye malik olan hiaaedaran 
heyeti umumiyeye iftirak edebilir. 

Ancak vekillerin de pbaan biıseclar 
ve sahibi rey olmaları lazımdır. Hisaeda 
ran hamil oldukları hiıse senetlerinin 
miktar ve numaralarım mübeyyin bir 
cetveli ve mczkUr nizaınnamenİn 50 i11>o 
ci maddeıi hükmüne tebaan hiıaedaran
dan birini tevkil ıuretiyle heyeti umu
miyeye iıtirak edecek olanlar dahi mev
zuubahis cetvelden beşka merkezi idare 
ve ıubeledimizden alabilecekleri vekalet 
nameyi yevmi içtimadan bir hafta e.vel 
ıubelerimize tevdi eyleyeeek:lerdir. 

RUZNAME! MOZAKERAT BER

VEÇHl A.TIDIR: 

1 - .Meclisi idare ve mürakipler rapo

runun okunınalı, 

2 - 1932 senesi blinçoıunun taıtiki 

ve meclisi idarenin ibrası, 
3 - Temettüün IUl'eti takıimi ve ta

rihi tevziinin teıbiti, 
4 - 1933 senesinde meclisi idare aza

larına verilecek ücretin tayini 
5 - 1933 senesi mürakiplerinin intiha

bı, 
6 - 1932 senesi müral<İplerine verile

cek Ücretin tayini, 

-----~ 

MeıhurD d~ş Kta~b~ n~teveffa 1 
DAVID HA YON' un oğlu 

Diş tabibi ELlE HA YON 
Betiktaş'tan naklettiği Beyoğlu'nda 
Perapalaa karJıamda Aımalı Mesçit 
ıokağmda 63 No. Kaınlıi Han 3 No. 
daki muayenehanesinde müşterileri 

ni kabul etmektedir. Telefon : 41603 
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HALİÇ VAPURLARI 

Türk Anonim Şirketi 
Haliç Vapurları Türk Anonim Şirketi 

hiuedaranmm önümü;ıdeki 28 Mart 
1933 tarihine müsadil Wı günü saat on 
birde Calata<L. Kara Muıtafa Paşa cad
de•inde 149 numaralı Ovaıı:imyan Ha
nında 4 üncü k.ıtta Soçieta Kommerçi
ale d'Oriente idarehanesinde vukubula
cak içtimaı adide hazır bulunmaları ri
ca olunur. 

Ruznamei müzakerat : 
1.- Meclisi idare raporunun okun-

nıaıı; 

2.- Mürakıp raporunun okunması; 

3.- 31 Kanunuevvel 193?. tarihine 
ait bilii.'lçonun kıraatı ve bu ı,.,pta mü 
zakeı·at icrasiyle mczkür bili.nçonun tas 
C:iki ve Meclisi idare Azalarının il-traıı: 

1 

• 

ŞUBAT 1933 
-

İaL Mı. Kumandanhiı 

Sabnalma kom. JIA.nları 

Kuleli Askeri Lisesi için 
3000 kitap pazarlıkla 27 -2-
933 cumartesi giinü saat 11 
de ciltlendirilecektir. latekli
lerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa girİ§ecekle
rin belli vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (509) 

(827) 
289 

Kuleli Askeri lisesi için 
2000 yatak çarşafı 2000 yaa
hk yüzü 19-3-933 pazar günü 
saat 14 te aleni münakasa ile 
satın alınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için sabah saat 9 dan 1 O na ka 
dar her gün ve münakaaaaına 
girişeceklerin belli vakitte ko
misyonda hazır bulunmaları 
(514) (848) 

Dikim Evi ihtiyacı için taah 
hüdünü ifa edemiyen müteah 
bit namı heaabma 140,000 
çift küçük kopça 28-2-933 sa 
b giinü saat 10 da paz;ırhkla 
satm alınacaktır. İsteklilerin 
şartname ve örneğini görmek 
için sabah saat 9 dan ona ka
dar her gün ve münakaaaama 
girişeceklerin belli vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala 
rı. (513) (847) 

Türkiye lş Bankası İstanbul 
şubesinden : 

Mülga itibari Milli Bankasının 8030 -
80351 No. lu alh adet hiue ıenedi zayi 
edilerek ikinci nüshası tanzim ve ita e
dileceğinden aılınin hükmü olmadığı i

lan olunur. 

1LAN 
S S. C. 1 Merkezi icra Komitesi ve 

halk komiserleri fllnlaınm, Ticareti ha· 
riciyeye müteallik ukudun iınzalaıunaaı 

ve ticareti hariciyeye ait muameLatın i
fası 7ımnındaki vekaletnamelerin itası 

uıulüne dair 13-10-930 tarihli kararna
meıine (kanun mecmualarının 64 No. lu 
nü•qaaı sahife 533) binaen, S. S. C. 1. 
TU:rlclye Ticaret Mümessilliği namms 
icra fPilip ticari nl.ahİyeti haiz mukave-
lenamelerin akdedilmesine, bono ve air 
nakcfi taahhüdatın ahzu kabız ita •e ci
ro•una, heaabetı cariyenin küşadına ve 
bu hesab.-ıt üzerine: para ahzına, kredi 
müesıeselerinden istikraza, akreditifler 
küşachna, S. S. C . 1. Türkiye Ticaret 
Mür:ıeuilliği namına tanzim edilen ak
reditiOer üzerine para ahzına, çek ve 
havalenamekre dair bütün ukut ve her 
nevi vekD.letnaındere muhakkak, biri bi
rinci imza vazetmek hakkını diğeri de i
kinci İmza hakkını haiz iki şahız tarafın 
elan İmza vazedilmesi meşrut olduğuna 
S. S. C. 1 Türkiye Ticaret Mümeuilli
ği ilan eyler. 

4.- Yeniden Meclisi idareye Aza in
tihabı ve hakkı buzu. fanrun tayini; 

5.- Yeniden Mürakıp intihabı ve tah 
ıit>atının tayini; 

• S. S. C. 1. Türkiye Ticaret mümessilli
! ğinde birinci imza hakkını baiz ethaa 

bervcchizirdir. 

6.- Ticaret Kanununun 37.3 üncü 
maddesi mucibince Meclisi idare Azala
nın ıı:erek kendi ye ıı:erekıe etbaaı sali
se namlanna bizzat ve bilvasıta Şirketle 
icrayi muameleye mezun kılınması. 

Cerm asaleten ve rerekse vekaleten 
Heyeti Umumiyeye iştirak edebilmek i
çin hiasedaranm 18akal yüz biueye ma
lik olmaları ve hissesenedatım aibayet 
27 Mnrt 1933 tarihine müaadif ~· 
ıi günü 1aat on altıya kadar Şirketin 

Ayvanaaraydaki Merkezi idaresine ...... 
yahut Soçieta Kommerçiale d'Oriente i
darehanesine tevdi etmeleri lbımdrr. 
Tevdi edilen hiHesenedatına mükabil 
adedi biıse vereyi natık olmak üzere 
asbabma birer duhuliye varakaaı verile
cektir. 

MECLiSi iDARE 

lstanbul ikinci ticaret mahkemeıin

den: 

Türkiye İt Bankaaınm Riza Zade 
Hakkı ve Abdullah Beyler zimmetinde 

matlubu bulunan mebaliğin tahıiline 
dair 1kame eylediği davanın cereyan e

den muhakemesi neticeıi.nde davayı mu 
karnenin 1'eddine dair sadn- olan karar 
Banka tarafından temyiz edilınekle 

Temyiz Ticaret dairesince icra kdınan 
tetkikatta Riza Zade Hakkı Bey hak
kındaki hükmün taadikine ve Turfanda-

ci Abdullah Bey hakkındaki hükmün 
de nakzına karar verilmiş n mümailey
biınanm ikamctgBbmın mechuliyetine 

binaen tebligat ifa edilemediğinden ila
mın bir sureti mahkeme divanhanesıne 
talik edilerek keyfiyet tebliğ makamına 1 
kaim olmak üzre ilin olunur. 

1 - Vorobiev 1 van Borisoviç S. S. C, 
1. T. Ticaret Miimenili. 

2 - Paruıin Vladimir lvanoviç S. 
S. C. 1. T. Ticaret Mümesıili unvanı 

3 - Met<;eriakov 'Mlhail Petroviç S. 
S. C 1. T. Ticaret Mümeaailiği lıtanbul 
Şubesi Müdiri. 

S.S.C. 1. T. Ticaret Mümeoaillitinde 
ikinci İmza hakkını haiz eşbaı bervec
bizirdir: 

1 - Albert Mihail Gricoryftiç 
2 - Varenko Alekaandr loıifoviç 
3 - Celfgat Mark Abramoviç 
4 - Denizenko Feclor Cerealmo'fiç 
5 - Uhov Nikolay Antonoriç 
6 - Markin Vasili Sergeyeviç 
7 - Neudaçin Cennadi Pavloviç. 
Balada zikredildiği ıurette imza eclil-

memİf olan bütün ukut ve vekô.letnmne 
ler S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Müm.,._ 
•ilİğİnce gayri müteber addedilecektir. 

S. S. C. 1. TORKIYE TiCARET 

MOMESSILLl~I 

İstanbul Birinci Noterine: 
lstanbul birinci Noterliiinden muaad 

dllk 20..2-933 tarih ve 1709 numaralı sa
tış senedi mucibince malun olan ve Mab 
nıutpa§'lda aynacılm: aokalı köteainde 3 
numaralı dükin derununda ınncut bil
cümle alat, edevat ve mefruşatı bedeli 
ms.lüm ve mehuzum mukabilinde Zare 
Antranikyan efendiye satarak teslim ey 

lediğimden gerek dük&nda Te ıı:erek mez 
k\ir eınvalde bir güna alakam kalmayıp 
mümaileyhİn mali müşteraıu olduğu eş
hası salisece ma1Um olmak üzere key
fiyetin alelusul ililnını istirham eylerim 
f'fendim. 

Mahalli ıne;.kurdc mukim Mesrop 
Epremyan efendi 
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Liseler Alım satım 
Koınisyonundan: 

İstanbul kız lisesile Erkek Muallim metkebinde eski eşya 
ve çinko; Fındıklıda Gazi Osman Paşa mektebinde yerli ki
remit 30-3-933 tarihine müaadif çarşamba günü ihale edil
mek üzere müzayedei aleniyeye konulmuştur. Taliplerin eş
yayı görmek için mekteplere ve şartları anlamak ve pey sür
mek için de Maarif müdiriyeti binasında Liseler Muhasibi 
mes'ullüğündeki komisyona müracaatları. (833) 

Fethiye kazası malmüdürlüğünden 
Kaza balık aaydiye resmini 3 seneliği 1297 Iira bedelle mü 

zayedeye konulmuştur. Taliplerin ihale günü olan 28-2-933 
tarihinde muracaatları. (760) 

Deniz Levazım sahnalma 
Komisyonundan: 

• 
35 Ton benzolu benzin: Pazarlıkla münakasası: 

933 cumartesi günü saat 1 4 te. 
25 Şubat 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 18 Şubat 933 tarihinde ka
palı zarf uaulile yapılan mün akasaamda verilen fiatları Ve
kaleti Celilece gali görülen yukarıda mikdarı yazılı Benzin ye 
niden pazarlıkla münakasaya konulduğundan daha ehven 
fiatla itaya talip olacakların muvakkat teminat makbuzla
rile birlikte münakasa gün ve saatinde Kasmıpaşa'da Deniz 
Levazım Satmalma Komisyonuna muracaatları. (817) 

Geyve icra 
Memurluğundan: 

Geyve Ziraat bankası şubesine 800 küsur lira itasına borç 
lu Geyvenin Orhaniye mahallesinden Kara Bacak Hasan a
ğanın işbu deyninden dolayı tahtı hacze alman Geyvenin 
Akseki yolu mevkiinde Şa. Tarik Ga. Mehmet Emin efendi 
veresesile Şi. alay müftüsü Hacı Ahmet efendi ve Ce. Hırkalı 
hacı Hasan oğlu vereaeleri tarlalarile mahdut l lat'ada 16 dö
nüm tarlanın ruaıf hiasei şayiasının sablmasına ve paraya çev
rilmesine ve ihalenin 30-3-933 perşembe günü saat 16 da 
İcrasına ve muhammen kıymeti olan 150 lirayı bulmadığı tak
dirde en çok arttıranm taahhüdü baki kalmak şartile ikinci i
halenin 13-4-933 tarihine müaadif perııembe günü saat 16 d 
yapdmaaına ve o günde en çok arttbranm üstünde bırakıl
masına karar verilmiş ve her kes tarafından görülebilmek i
çin arttırma şartnamesinin 1-3-933 tarihinde icra divanha
nesine iliştirilmesi tensip kılınmış olmall haaebile İpotekli a
lacaklarla diğer alakadarların işbu mahcuz tarla üzerindeki 
haklarım ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarmı 
evrala müsbitelerile nihayet 20 gün içinde icra dairesine bil
dirmeleri ve aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olma
dıkça rabş bedelinin, paylaşmaaından hariç kalacakları ve ta· 
liplerin muhammen laymetini o/c de yedi bucuğu nisbetincfo 
pey akçeleri veya milli bir bankanın teminat mektubunu tev
di etmeleri iktiza edeceğinden işbu şerait dairesindeki müşte
rilerin ona göre hareketleri ve daha fazla malômat edin
mek istiyenlerin 932-27 numaralı dosya ifadeaile Geyve 
terasına ve münadisine müracaatları lüzumu ilin olunur. 
________________ __,,(_.831)_ 

~'.--...... -3~ü_n_c_u~·~k __ o_ıo~rd __ u __ i~l-a~n-1~a-r_. ________ _,I 
Muhabere lataları ihtiyacı lunan lat'at ihtiyacı için açık 

için pazarlıkla 6 kalem kuş münakasa ile 53,000 kilo ar
yemi satın alınacaktır. ihalesi pa satın alınacaktır. ihaleleri 
25 Şubat 933 Cumartesi gÜ- , 6 mart 933 pazartesi günii 
nü saat 14 te yapılacaktır. Ta saat 14 ve 16 da yapdacak
liplerin şartnamesini görmek tır. Taliplerin şartnamesini 
üzere her gün ve pazarlığa iş görmek üzere her gün ve mü
tirak için o gün ve vaktinden nakaaaya iştirak için tayin e
evvel komisyonumuza müra- dilen gÜn ve saatte teminat 
caatları. (38) (781) ve tekliflerile 61. F. Sa. Al. 

233 Ko. na müracaatlan. 
(3021) (636) 

59 Çatalca Mat. Mv. için pa
zarlıkl11 1500 kilo kuru üzüm 
satın alınacaktır. İhalesi 25 
Şubat 933 cumartesi gÜnÜ 
saat 14,30 dadır. Taliplerin 
şartnamesini görmek üzere 
~r gÜn ve pazarlığına iştirak 
için mezkur gün ve saatten ev 
vel komisyonda hazır bulun
maları. (39) (795) 

250 

* * * K. O. hayvanatı ihtiyacı i-
çin pazarlıkla 20,000 kilo ot 
aatm alınacaktrr. ihalesi 27 
Şubat 933 pazartesi günü 
saat 14 tedir. Taliplerin şart
namesini görmek üzere her 
gün ve pazarlığına iştirak i
çin o gün ve vaktinden evvel 
komisyona mürac:aatlan. 
(40) (796) 

251 

61 F. Sa. Al. Ko. dan: 
Çorlu garnizonunda bulu· 

nan lat'tat ihtiyacı İçin kapa
lı zarfla 327 ,500 kilo arpa ve 
Tekirdağ garnizonunda bu-

Top koşum hayavanatı için 
pazarlıkla satın alınacak olan 
400 çul ve 300 bellemeye ta
lipleri tarafından verilen fiat 
fazla görüldüğünden ihalesi 
25 Şubat 933 cumartesi günü 
saat 1 1 de yapılacaktır. Talip 
lerin şartnamesini görmek ü
zere her gün ve pazarlığa İşti
rik için o gün ve vaktinden 
evvel Fmdıklı'da 3. K. O. Sa
tmalma Komisyonuna müra
caatları. (41) (818) 

283 

••• 
3. K. O. hayvan hastanesi 

tamir ettirilecektir. İhalesi 25 
Şubat 933 cumartesi günü sa 
at 11,30 da yapılacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
üzere her gün ve münakasa
ya i~tirak icin o gün ve vak
tinden evvel Fındıklı'da 3. K. 
O. Sa•:n:ılma Komisyonuna 
müracatlar1. (42) (819) 
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DOKUMACILARA: 
Dayanıklı Mekikler, Pülat Ta

raklar, Gücü telleri ve çerçeveleri 
vesair yedek aksam deposu: lstan 
bul Sirkeci Nur Han No. 21 H1L
Ml NAİLİ. 
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OROLOG - DOKTOR 

Celal Tevfik 
l drar yollan hastalıklan 

Birinci sınıf mütehlıssısı 
Sirkeci Muradiye cadd. No. 35, 

~--------------imi!~ 23 

lıtanbul ikinci ticaret mahkemesin
den: Sultan hamamında ikinci vakıf ha
nında Karamürsel mensucat ve ticaret 
anonim ıirketinden muta 7-7-1928 tarih 
ve 155 numaralı ve hini taİepte vadeli 
Göztepede demirci Faik sokağında 23 
numarada mukim Hilmi lbrahiın efen
di ve Beşiktq Yenimahalle orta oyuncu 
ıokak 6 N o. da mukime Nazire lıarum
lar hilıııüraca varisleri bulunduklan bir 
kıt'a bononun zayi olduğunda- 1-<ı,' isle 
İptalini talep eylediklerinden n ~ bo 
no kimin yedinde ise 45 gün zarfında 
mahkemeye ibraz edilmesi ve a.kıi tak
tirde aalifüzzikir bononun iptaline karar 
verilecefi ticareti berriye kanununun 
636 ıncı maddesine tevfikan ilan olu-

_n_u_~------------------~25 

Ne sevinç! 
COCOMALT 

mükemmel unsuru ııı
daiıi vürut etm.iıtir. 

Bu unsur, A ve B 
-.itaminleri ve bilhaı
,. kemiklerin ve diı
lerin t91eldciilüne yar
dnn eden (Vitamine 
Solaire) i havidir. 
Sütün kıymetini 3 70 
niıpetinde artbnr. 

MİLLiYET CUMA 24 ~UBAT 1933 

1 

2 

3 

Ankara Nafıa 
-Jaşmühendisliğinde : 

Bedeli muhammeni (13008) liradan ibaret Polatlı• 
Haymana yolunun birinci km. sinden dördüncü kın· 
sine kadar (4800) metre mik'ap hamtaş ihzaratı kapa· 
lı zarf usulü ile münakasaya konmuştur. 
ihale 2 Mart 933 perşmbe günü saat 15 te Ankara Vi· 
layet Daimi encümeninde yapılacaktır. 
Talipler ihale gününden evvel münakasa ve müzayede 
kanunu dairesinde teklif mektupları ile birlikte bedeli 
muhammenin %7,5 çuğu nisbetinde (976) liralık ban 
ka teminat mektubu veya o miktar paranın vilayet 1· 
darei Hususiye veznesi ne yatırıldığına dair makbuz 
ilmühaberini zarf derununa leffetmeleri lazımdır. 

4 --Şartname ve keşifnamesi ni görmek istiyenler, vi1ayet 
Başmühendisliğine müracaat etmeleri ve ihale günün
de Daimi encümende hazır bulunmaları ilan olu,,.nr. 

(631) . 102 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitapları En 

ucuz satar, Beyoğlu, istiklal cadde
si 390, İsveç sefareti karşısında. 

-
90 

lstanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 

•• • TURK ANON 
Çocuk, derununa 

COCOMALT 
ilave edilen ıütü da
ha büyük bir zevk ve 
lezzetle i~er. 
Depoıu ı l stanbul 

Alaleaıci ban, No. 18, 

Kostüm modelleri Paristen getirtilmiş
tir. Ankara Palasta hergün görülebilir. 

ŞİRKETİNDEN: 

Alpull!J Şeker F abri
kasının lstanbul depo- · 
)arından kristal toz şe-1 latanbul Belediyeai lıanları 

Fatih Belediye Şubesi Müdiriyetinden: Yenibahçede ka
~a.aker Mehmet efendi mahallesinin yol geçen bostanı soka
gında 15 emlak numaralı hane enkazı bilmüzayede satılaca
ğmdan talip olanların tahmin kıymeti olan 70 lira üzerinden 
yüzde yedi buçuk pey r '.cçesini yatırmak için her gÜn daireye 
ve müzayedeye ittirak için de ] 5-3-933 tarihine müsadif 
ç1arıamba günü saat 14 te daire encümenine müracaatları i
İln olunur. ( 845) 

v Keşif bedeli 13301 lira 58 kuruş olan Cihangirde Firuza
gada on.~ci mektep önüne parke kaldırım inşası kapalı 
zarfla mun~kasaya konulmuştur. Talip olnalar şartname al
~~~ ve k~ıf evrakını görmek üzere her gün Levazım müdür
luguııe m~racaat etmeli, münakasaya girme kiçin de 998 li
~t~ ~~mınat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 

· • 3 pazartesi günü saat on beşe kadar Daimi encüme
ne vermelidirler. (841) 

Ş~rketi Hayriye 
. Hı~sedaran heyeti umumiyesi İçtimaı: - ----

Hıssedaran heyeti umuıniyeoi 1933 · Martı 27 · · pazart · ·· " 
ıs Ş. k ti" Gala ıenesı run ıncı esı gunu 

"""! te ır e n ta'da Fermeneci) d -· · · eı· . da 
1 

l er e kaın merkez ıdaresınde al ade suret-
te içtimaa vet o unur. tbu içtinıa elli v dah · d hi ah'b" J hj . . e a 21ya e sse ı ı ı o an sse-
darlar ııtirak ederler ve rey sahibi olabil iri er. 

Ruznamei müzakerat . 
1 - 1932 senesi hisabatı hakkında Mec liıi ldar • akı ı kır • 

• ... . . . . e ve mur p rapor anrun aatı 
ve hisabatı mezkUrenın tasdiki ile Meclisi td · "b .. arenın ı rası. 

2 - ikmali muddet eyleyen azalann yerl.,,.ine · t"h b 
azaınıaı 

3 - ikmali müddet eyleyen Murakıpler in yerlerine mu ak ". tih hı ·· ti · . . . r ıp ın a ve ucre en ... 
nın tayını. 

Tayyare Cemiyeti Miibayaat 
Komisyonundan: 

Şartnameleri veçhıle 200.000 a~et e~ ve 10.000 adet du
var planı ile 10.000 adette duvar afışlerı tabettirileceğinden 
taliplerin 27-2-933 pazartesi saat 14 te komisyona müraca 

atları. (828) 
·~------------------------------------~290 

tv e• uemiryoıtarı idaresi ilanları lı 
1 İdaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan (198) ka-
lem su musluğu, rafya, pirinç çubuk, beyaz sabun, maroken 
c.ı..,.fl, ı;u cenderesi teferruatı, elektrik motörleri 187 kalem 
laburatuvar alatı ve eczaları, yelken bezi, kaynak tozu ve 
feroprusyat kağıdı ve gazete kağıdı saire gibi muhtelifül
cins malzemenin pazarlığı 27-2-933 tarihine müsadif pazar
tesi günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yevmi mez 
kiirda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi ma
ğaza dahilinde asılmış olup nümune getirilmesi icap eden 
malzeme için pazarlık gÜnÜ nürnunelerinin beraber getiril
mesi, nümunesiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur .. 

(836) 
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.1RlPE TUTULMAYINIZ 
Her aabab bir kaşe 

NEOKALMİNA aldığ•nızd• 1 keri atideki fiatla her 
Vücudi!nüze gripe karşi eıı kuvvetli silAhı verr11i~ olursunuz. .VJlDEYI ı e be k •ı d 

'!-v.• • 1\-Al•,B•f •l\A•T•'fY•Y•FN-YQmR•l\IA• Z···6•v•e •'2.ko .. şc•'ik•kaut•nl• .. rı•i-ste.vi.niz •.. 2.~ı_. ısteyene ın 1 o an 
~ııııııimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;;;;~~İİİİİİİİİiiiii---- - .... 
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eksı· k olm~mak u·· zere l.cnebi memlek~ t1 ~re giden iiccar ve aeyyahlara U 

Banka Kommerçiyale İtalyana satılır. 
Sermayesi 700,000,000 (İhtiyat akçeai: 580,000,000 Liret) 

Tra\ellers (Se)yabin çekleri) satar 

Liret, frank. İngiiz 'irası ,·eya doluı frank olarak satılan bu 
çekler sayesinde nereye g· tseniı paranızı kemali emniyet'.e taşır ve 
her zaman isterseniz dünyanın her tarafında, şehirde otellerde 
vapurlarda, trenlerde bu çek'eri en küçük tediyat için nakit ma
kamında ko~aylı'da istimal edebilirsi'liz. Travelhrs çekleri h:ı"ciki 
•ahibinden başka kimsenin kullanamayacağı tir ıek"Ee tertip ve 
ih•·s erli'mi· tir 18 

NAFIA VEKALETi 
Satınalma komisyonundan: 

Aşağıda cins ve mikdarı yazılı malzeme lstanbul'da 
Haydarpaşa'da Tesellüm ve Muayene Memurluğunda ve
ya Ankara İstasyonu anbarı nda teslir~ şartile pazarlıkla 
mubayaa edilecektir. Pazarlık 4-3-933 tarihine müsadif cu
martesi !riinü saat 14 te Nafia Vekaleti Satın Alma Komisyo
nunda i;ra edilecektir. Müteınnıin malfunat almak isteyenle
rin Nafia Vekaleti Levazon Müdürlüğüne müracaatları. 

Galvanizli oluklu saç 
Karfiçe çevisi 

" " 

0,5 X 180 x 80 m/ m 
80 ,, 

100 " 
120 ,, '' ,, 

El karpit feneri, Aynalı 1 / 2 kiloluk 
Üç renkli işaret feneri (D. D. Yollarında kul. 

lanılan tipte 
El keseri No. 1 
Balast cekici 1 kiloluk 
Taşçı v~ryozu 4 kiloluk 

,, '' 5 '' 
,, ,, 6 " 

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

• 

(693) 
11,00 kilo 

150 " 
150 " 
150 ,, 
15 adet 

15 ,, 
15 " 

200 " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
15 " 
5 " 
166 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Takastan istisnaen ve pazarlıkla alınacak elektrik levazı

mını vermek İstieynlerin listesini gördükten sonra pazarlığa 
iştirak etmek üzere o/0 7,5 yiizde yedi buçuk teminatlC"rını 
hamilen 13-3-933 pazartesi saat 1 4te Galatada alım satım 
komisyonuna müracaathrı. (709) 

kilosu Kristal Toz, 
36,ıs kuruş 

Taşradan vu!;u bulacak siv·ı. ' 
rişler yüzde yirmisi peşin ve 1! 

mütebakisi hamule senedi mu_ 
kabilinde ödenmek Üzere derhal 
gönderilir. Depodan itibaren 
bilcümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri i~terse 
sigorta ettirilir. 

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

Telefon: ·24470-79 


