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S. S. C. 1. Merkezi lcrıt Komitesi .. e 

h:ılk kor::ıiıcrlcri şu!nsmın, Ticareti ha
riciyeye mülcnll"k ukudun imzalanmaır 
ve ticareti haı-iciyeye ait muamelatın j .. 

fa:a zımnrndaki vekaletnamelerin itası 
usulüne dair 13-10-930 tarihli kararna
tnesine (Kanun mecmualarının 64 No. lu 
nü•lıası sahife 533) binaen, S. S. C. 1. 
Türkiye Ticaret Mümeuilliği "amına 

İcra edilip ticari mahiyeti hai2 mukave
lenamclerin akdedilmeıine, bono veıair 
nakdi taahhüdatın abıru kabız ita ve ci
ro~una, heıahatr cariyenin kütadına ve 
bu hesabat üzerine para ahzına~ kredi 
müeueselerinden iıtikraza, akreditifler 
lıüşadına, S. S. C. 1. Türkiye Ticaret 
Mümessilliği namına tanzim edilen ak
reditifler üzerine para ahzma, çek ve 
havalenamelere dair bütün ukut ve her 
nevi vekaletnamelere muhakkak, biri bi
ı·inci imza Y112elmek hakkını diğeri de i
kinci imza hakkını haiz iki fBhız tarafın 
dan İmza vazediJmeıi meırut olduğunu 
S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mümeuilli
ği ilin eyler. 
S. S. C. 1. Türkiye Ticaret mümes• 'i
ğinde birinci İmza hakkım haiz eşhas 
bervecbizjrdir. • 

1 - Vorobiev 1 van Boriaoviç S. S. C, 
1. T. Ticaret Mümeuili. 

2 - Paruıin Vlad.imir lvanoriç S 
S. C. 1. T. Ticaret Mümessili muavini. 

3 - M~eriakov !Mlhail Petroriç S. 
S. C 1. T. Ticaret Mümeuiliği lstanbul 
Şubeıi Müdiri. 

S.S.C. 1. T Ticaret Mümeasilliğinde 
ikinci imza hakkını haiz "thal henec
hizirdir: 

1 - Alpert Mihail Grigoryeviç 
2 - Varenko Al•ksandr losifoYiç 
3 - Gelfgat Mark Abramoviç 
4 - Deniaenko Fedor Gerealmoviç 
5 - Uhov Nikolay Antonoviç 
6 - Markin Vasili Serl'eyeviç 
7 - Neudaçin Gennadi Pavloriç. 
Balada zikı-edildiği surette imza ed.il-

meınİ§ olan bütün ukut ve veki.letnıune 
ler S. S C. 1 Türkiye Ticaret Mümes
•İliğince gayri müteber addedilecektir. 

S. S C. 1. TORKIYE TiCARET 
MOMESSILLlôl 
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OTOMOTöR TİCARET 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Şirketimiz heyeti umumiyeıi 25-3-
933 tarihinde Cumartesi günü aaat 
15 le Galatada Bozkurt Hanıruda 
Kitipzade Sabri Beyin yazıhane•İn
de sureti adiyede iztim.a edecektir. 
Laakal on hiaaeyi haiz hineclaran 
yevmü içtimaa lekaddüm eden on 
gÜn zarfında hisse senetlerini mak. 
buz mukabilinde tirkete tevdi eyle
meleri rica olunur. 

RUZNAMEl MOZAKERA T 
Meclisi İdare raporunun kıraat ve 

tasdiki, 
Mürakip raporunun kıraat ve taa 

diki, 
Plinço ve ki.r ve zarar hesabatı

nın tasdiki, 

PAZARTESi 

• 
Istanbul ve Trakya 
Seker Fabrikaları 
~ 

TÜ K ANO iM 
İR ETİ DEN: 

Alpu !1 Şeker Fa ri
kas nın Istanbul depo
larından kr · ·tal oz şe
keri atideki fiatla her 
istey ne b • n kilodan 
eksik olmamak •• uz ere 
satılır. 

Krista Toz, kilosu 
36,ıs kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipa. 
rişler yüzde yirmisi peşin ve 
mütebakisi hamule senedi mu_ 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderi ir. epo an itibaren 
bi!cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri ioterse 
sigorta ettirilir. 

latifa eden Heyeti idare azaamm Ad 
1 yer~:r~ti:rii:i~hi:~:~abı, res: stan bul, Bahçe-

_Bu-.. a -sube•-İnin-sedinı-·n t·-·diki,_· ( kapı 4 ÜDC •• Vak f han 
ZAYi - latanbul Yedikule Kadı. 

çeşme'de ki.in debağat febrike.nıı2a 4 iP• •• k T 1 f 
ait 207 numaralı ve 9-10-927 tarihli uncu at e gra a 
muafiyet ruhsatname•İnİ zayi eyle. ' -
dik. lktı•at Vekaletinden yenisini ı... e 1 b 1 ş 
~:ıu:~tiğimizden diğerinin hükmü resı: sta u eker -

Salamon Becerıı.no ve ltiya Tabah Telef on: 24470-79 
ZA YI - Aksaray Askerlik ıubeain 

den almıı olduğum terhis veaikaaıru 
ve nüfua cÜzdaııunı zayi ettiğimden 
ve yenisini çıkartacağımdan esk.iainin 
hükmü olmadığı ilan olunur. inhisar
lar idaresinde lmalit ıubesi memur
lanndan Naim Cemil. 

ZAYi - Fatih Aılı:erlilı: tubesin
den aldığnn askerlik tezkel'elni za • 

. y·-·ı 'd yı ettim. enısını a acagon an hiilonü 
yoktur. 
Fatih Hasan Halife mahallesi Telli.! 
Odıuı aokağı 8 numarada Hiiaeyin 

oğlu lbrahim 319 

Ü•küdar Askerlik fUbesinden aldı. 
ğnn askerlik vesikamı zayi ettiın, ye. 
nisini çıkaracafımdan eskisinin hük. 
mü yoktur. Os. Nubkuyuıu Çiçekçi. 
bostan ao. No. 22 de M. Ziya. 

ZAYi 
Eyüp, Sultanahmet tuhesinden al· 

ıruı olduğum aıkeri .-esikanu zayi et 
tiğimden yenisini çıkan.caiun, eokiıi 
nin hükmü yoktur. 

laalı: oflu Miton 1319 Mıupuççu. 
!arda yarım tited han No. 22 

Oaküdar ahzi asker ubesinden a). 
Dııf olduğum terhiı tezkeremi zayi et 
tim. Y eniaini alacağımdan hükmü ol· 
uıadığı ilan olunur. 

Üsküdar Tophanelioğlu Altun za. 
de Küçük Çamlıca caddesinde 51 nu 
ırıarau hanede 317 tevellütlü Abdi 
oğıu ı<ecep. 

.. Dr. ARA NISANYAN ____ _ 
Beyoğlu. 1 okatlıyan oteli yanında mektep soka< 35 No. lı muaye· 
'lehanf's·nde h~sblannı sabahtan akpma kadar kabul ve t•dav 

eder. Telefon 40843 
81 

Ziraat Vekaletinden: 
. ANKARA Yüksek Ziraat ve Baytar metkepleri civarında 
ınşa edilecek süthane ve şaraphane binalarının inşası 21 gün 
müddetle kapalı zarf usulile münakasaya vazolunmuştur. 

. ~ezkur inşaatın münakasa evrala ve plinları 25 lira muka
bılin~e Yüksek Ziraat ve Baytar mektebi ve enstitüleri büro
s~ mu~ürlüğünden alınacaktır.Her talip münakasa ııartname-
111!1-de z~kredildiği veçhile ehliyeti fenniye ve kudreti maliyeııi
nı :i §~mdiye kadar Devle!, Vilayet, Belediye ve amme müeıı
İ~ en Ve §İrketlere ait 70 bin lira kıymetinde bir binayı mat 
0

• a muv:abfık ıurette ilanal ettiğini tevıik eden vesikaları ko-
mısyon_a 1 .raz etmeğe mecburdur. 

ka
70 b1!1 ~rakkrymetinde bir bina İn§a etmemiş olanlar müna
saya ıştıra edemezler 
1:aliplerin kendi teklif edecekleri bedelin % 7,5 nisbetinde 

ten_uı_ıah ~~va~atelerile birlikte ihale giinü olan 22-3-933 
tar~ıne musadi~_çarşamba günü ıaat on beşte vekalet inşaat 
komııyonu?a muracaatları ilan olunur. Teminah muvakkate 
ol~rak nakit ve çek kabul olunmaz. (880) 

Ak 
Gazi Hz. 
Ankarada 

' 

1 

Sahip ve Başmuharriri 

Silrt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne§rİyat ve Yazr Müdürü 
ETEM iZZET 

clise Ve ildi 
1111111111111111111111111111111111111111111111 WllWUUlll IU liJllll IUli 

_ Meclise verilen yeni se
l Büyük Reis alkışlarla 

karıılandılar ne bütçesinin esasları 
ANKARA, 21 ( A.A.) - Reiaicüm· 1 

hur Hazretleri bugün mat 12 de refa· = 
katlerindeki zevat ile Ankaraya av· ~- Varidat bütçesi 17 5 milyon, mas. == 

et buyurmuılardır. Gaz;i M:ı;.ni, B.M. 
M. Reiai Kazım Pı. Hz. 8Gfvekil la· := f b••t • d 174994620 ı• :;;: 
,met Pı. Hazretlerile Halk Fırka•ı U· 5 ra U çeSI e lrft }f §j 

umi Katibi Recep, Maarif Vekili §i -
• Retit Galip beyler Gazi üıtcuyo- = ANKARA, 27 (Telefonla) - Ba.tvekıilet 1155538 ~ 

unda, B. Erkanıharbiye Reüıi Fevzi = icra Vekilleri Heyeti bugün öğ. ŞW-ayi Devlet :.:ı,,,J.,;;;;; 
Pafa Hazret/erile, vekiller, mebuslar, = leden aonra toplanmıtbr. İçti· fatatiatik 153816 = 

•haletler erkanı Ankara üıta.syonun· ;;;;; mada ilk it olarak evvelce ta· Diyanet itleri 62:llb6 E 
a karıılamqlardır. l•ta.syon binaaı 5 karrür eden esaslar dahilinde Maliye Vekaleti 12296487 ~ 
ayraklarla malaımİfti. Rei•icümhur -
azretleri poliı, inzibat müfrezeleri E Maliye Vekıiletince hazırlanan Düyunu Umumiye 5U8443ll 3 
aralından oeUimlanmlf ve üıta.syonun Ei 933 • 934 mali senesine ait büt- Tapu 1038000 = 

:iç v• dıpnda toplanan kalabalık bir § çe projesi ve mülhak bütçeler Gümrük 49UJ5 " 
allı taralından alkıılanmıılardır. Re := projeleri müzakere ve intaç edil Dahiliye Vekıileti 4138601 = 
icümhur Hazretleri doğruca Çanka· ;;;;; mit ve bundan sonra günlük it- Emniyeti Umumiye 41vı.,vJ = 
a'daki köıklerin• gİtmİflerdir. 5 

ANKARA, 27 (Telefonla) _Gazi :! ler görütülmüştür. Blitçe proje- Jandarma 8679379 
a:zretlerinin dönmesi münasebetile = leri geç vakit Büyük Millet Mec Hariciye Vekaleti 3002600 ..= 

ugiin tehir bayraklarla donanmııbr. ı= !isine tevdi edilmiştir. Yeni büt Sıhhiye Vekıileti 4196884 -· 

Madalyanın 
Ters tarafı 

- _ çe projesinde varidat 175 mil- Adliye Vekaleti 7955980 = 
;;;; yon lira olarak tahmin edilmit, Maarif Vekaleti 6~75 = = masraf bütçesi de 174 milyon Nafia Vekıileti 10046993 §§ = 994 bin 620 lira olarak teabit e- lkbaat Vekıileti 1717610 § 
§ dilmittir. Masraf bütçesinin da- Ziraat Vekaleti 4488691 §! 

( := irelere göre takaimabnı bildiri- M. Müdafaa "kara" 32373640 3 
eni J.ir talebe hadisesi - yorum: M. Müdafaa "hava" 943000 § 

Darülfünun ditçilik fUbesi ta- = LiRA M. Müdafaa "deniz" 3775560 := 
!ebesinin ekseriyeti Bulgardı:r. :: B: M. l'J!~liai 2429085 Aakert fabrikalar 2955800 § 
Oün öğleden aonra ditçi mektebi E Rıyasetıcumhur 373112 Harita 603505 gı 
Bulgar talebesin- Divanı Muhasebat 565560 Posta ve Telgraf 4920820 iS 
den Vladimir is- :mllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmUt mlllll\iii 

i~':eu~~n;;e;: Haftada 3500 kelime! 
anr dikkat hı 

madalya bulun
muftur. Bu ma
clalyanm "Milli 
Bulgar Gençler 
Birliği" cemiye
tine ait olduğu 
tahmin edilmek· 
te<lir. M. Vladi
ınir Jişçi mekte-
binin ikinci smıf Vladimir 
•.Jebesindendir. Dün bu ef. Türk 

(Devamı 6 mcı Mhifcdc) 

Şikago sergisi 
Müzenin gönder~ceği 
eserler tasnif edildi 

Önümüzdeki haziranda Ame
rikada, Şikago tehrinde açılacak 
beynelmilel asarı atika sergisine 
Müzelerimizin de ittirak edeceği 
yazılmıftı. Serginin açılmasına 
ancak üç aylık bir zaman kaldı· 
ğından müzeler idaresi sergiye 

Müze rniirliirii Am Bey 

g-önderilecek eserlerin tasnifini 
ikmal etmek üzeredir. 

Sikletleri ağır olan etYanın al
çı kalıplan hazırlanmışbr. Diğer 
taraftan Mimar Sinanm faheserle 
rinden Şehzade cami ve türbesi
nin plan ve maktalannın ve türbe 
içinde bulunan çini panoların 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Ankaralının 
Defteri 

Mücadele senelerin
den meraklı hatıralar 

Pek yakında Milliyet sü
tunlsrında okuyacaksınız. 

Edebiyat müderris ve muallimle. 
rinin hepsi dün toplandı 

Bu içtimada Vekaletten gelen izahlar dinlen i 

Dün Maarif Müdürlüğün de yapılan içtimaaa •••• 

Şehrimizdeki liae ve ortamek· ı yeni gelen direktifler okunarak 
teplerdeki bütün türkçe ve edebi- izah olunnıuftur. 
yat muallimleri dün aktam aaat Şimdiye kadar tehrimizde top· 
17,5 da maarif müdürlüğünde bir lanan 3500 yeni türkçe kelimenin 
içtima yapıruflardır. Bu toplanb- tasnifi ikmal edildiğinden bunlar 
ya Darülfünunun ve lise edebiyat yarın Maarif Vekaletine gönderi
profeaörleri de ittirak etmitlerdir. lecektir. 
Söz derleme faaliyetinde mucibi Dünkü içtima bir buçuk saat 
tereddüt görülen bazr noktalar ü- aürmÜf, müderrisler yeni bulunan 
zerinde münaka~ cereyan etmit kelimeler üzerinde bazr müttak 
ve Cemiyet umumi merkezinden nümuneleri yapmıtlardır. 

Kız Atinada bulundu! 
Babası M. Şor da kızını görmek 

ümidile Atinaya gitt i 
ATINA, 27. - Yunan artiıtlerinden 

M. Papu ile Atinaya kaçmıt olan Mel 
Şor nihayet bulunmuıtur. Firari ıevda 
zedeleri zabıtadan maada gazeteciler de 
aramakta idi. Nihayet Athinaika gaze
tesinin bir muharriri yaptığı tahkikat 
~ticesinde firarilerin saklandıldan yeri 
ke,fe muvaffak olmuıtur. Muharrir fN· 

velki gön aaat 8 de M.Papas ile Mel Şor 
run aaklandıklanna kanaat getirdiği ... 
vin kapıaım çalnutbr. Muharrir, borada 
mahirane hareket ederek kapıyı açan 
kadına: 

- Papıu bana haber göndermit, bir 
dakika kendisini göreceğim, haber ve
riniz._ demiıtir. 

Kadm ziyaretçİııİıı bu ifadesi kaqı
l'ncla: 

- Peki ... demiıtir. 
Bu cevap iti biraz kolaylllftırmq iı ... 

de kadın biraz aonra kapıya gelnıiı ve: 
- Siz kimi anyorsunuz, M. Papa• 

burada değildir, demiştir . 
Fakat muharrir itin sarpa aaracağını 

biuedince iıi tehdide vardınnq: 
- Burada olduğunu biliyorum. Ke ... 

disini görmem temin edilmezse, polise 
haber veririm, ben gazeteciyim. Y alruz 
görüıeceğİm, bu adresi kimıeye aöyli
yecek değilim, demiıtir. 

Bunun üzerine muhanir de kadının 
davetine lüzum görmeden içeriye gir• 
nıiıtir. 

MuharrU, bir kaç adım atar atmaz, 
karfıaıncla zaten önce taruııldığı olduğu 
M Papaaı görmüı ve güler bir yiizle: 

- Hot ıreldiniz, demit. 
M. Papu elini uzatarak: 
- Hoı bulduk... Fakat adresimi ne

reden öğrendiniz. 
M. Papasm muharrirden aldığı cevap 

sadece: 
- Gazetrd}'i:L; 
Sözü olmu§tur. 
Athinaika Nea gazetesinin muharriri 

ile M. Papas ve al'l kahraman Matma
zel Şor iki saatten fazla gÖrüftllüılerdir. 

M. Papas muharrire, gazetelerin ken 
di haklarında yazdıklarını günün günü
ne takip ettikleri, bunların bir kısmının 
çok yanhı olduğunu aöylemiı ve kaç• 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
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Kanunu esasi kutlulanıyor Şehirler. yanıyor Alman intihababl 5 milyar tasarruf 

j"*Oil ~~;;-~ 
Umumi müfetti 

Mitat Pqa, battı öpilp batma ı 
koyarak amedi Mahmut Celaled
din Beye verdi. O da kürsüye çı
karak yüksek sada ile okudu. Her
kes dikkatle dinliyordu. 

dikleri izahati dinledik. Türkiye
nin kendi usulü idaresine ait olan 
mukarreratile konferansın bir a
likuı yoktur. Konferans ruzna
ıneainin olduğu (ibi müzakeresi 
iktiza edeceği bedihidir. Hattın okunması bitince kürsü

ye Mitat PatA çıktı. Bunca yıllık 
emeğinin semerisini alan sadra
zam, heyecan içindeydi, irticalen 
b ir nutuk söyledi. Müteakıben es
ki Edirne müftüsü bir düa okudu. 
Yfrı: bir top atılarak Kanunu Eaa
~inin ilanı kutlulandı. 

Milat PllfA, paditafu bu vesile 
ile pohpohlıyarak, Kanunu Esasi
nin kuvvetini arttırmak istedi. Vü 
keli ile birlikte hemen saraya gi. 
derek Abdülhamide hüktlmet na-
mına tebrikler, tqekkürler 
arzetti. Tavsiyesi üzerine bü-
tün devlet daireleri memurlan 
da imzalarile paditabı tebrik etti
ler. Bütün evler, dükki.nlar don. 
tıldı. Fazla olarak Kanunu Esasi
nin ilan günü resmi bayram günü 
~yılarak her sene o gün toplar a
tılıp donanmalar yapılmaa husu
suna da iradei seniye çıkarttı. Ge
cı-si bütün latanhul binbir ayak üa 
h• • ıe idi. Jön· Türkler balkı tah
rik ederek, bir taraf~ Beyoğlu
Galata gibi ecnebilerin yatağı o
lan yerlerde nümayifler yaptrrdık 
ları gibi, saraya ve Mitat Pata
nın konağma da güruh güruh (İ· 
derek, 

- - Y llf&•ın Sultan Hamit! 
- Yqaarn Mitat Pqa! 
Diye haykırdılar. 
Hül&sa lstanbul yerinden oyna

dı ... 

* * * Konferans toplanırlJl, adet mu-
cibince Saffet Pllf&yı Reia aeçmif
ti. Murahhasların ruhsatnamele
ri uıulen tetkik edildi. Müzake
rı\ta başlanmak üzere iken, dıtan
dan biribiri ardınca topaesleri du
yuldu. Murahhaslar biribirlerine 
balattılar. Bahusus çoktanberi 11-
tanbulda bulıman, Abdülizizin ve 
Muradın tahttan indirilitlerini gö 
ren sefirler epeyce telif& diiftü
ler. Çünkü her cülilata tuz bir top 
atıldığmı bilirlerdi. lenatief bile: 

- Acaba Mitat P-.a yeni bi"" 
darbe vurarak Abdülbamidi de 
tahttan mi indiriyor? 

Diye Urküntüye kapıldı. ÇihıkG 
lgnatief, Şeyh Abdülgafur ve iz
zet PllfA vuıtaaile bqinci Muna. 
dm anaama ve sarayına. nilfaz et
liği gibi, Abdülhamit sarayında 
da ~ltu~~tu. _Onım tahttan dilt
~eaı. butün plinlarmı bozabilir
dı. 

Mu~ahhaalar, sürüp giden top 
ı~alennden enditelendiler. Hep 
bırden Rei• Saffet Pllf&ya balcb
lar. İçlerinden; 

- Ne var? Ne oluyor? 
Diye açıkça soranlar da oldu. 

Türkl!e Hariciye Nazın, Mitat 
l'ata ıle karar verdikleri gibi he-
men ayağa kalktı: ' 

- Endite. buyurmayınız, mu
rahhas efendıler, bu atılan topl 
T_iirkiye .ve Şark tarihinde y~ 
hır devnn açıl~ığmı ili.n içindir. 

Dedi. 
önceden kazanılmıt olan mu

rahhaslar, hep birden, bu .c>zü tas 
tik ettiler. Saffet Pqa, fAftrdL 
Arkadatı Etem Pqaya baktı. Son 
ra ikisi birden batlatmı indir
diler. O ramanki Şark milJetleri
ne mahsus bir mutavaatla konfe
rans kararma boyun iğdiler. "lgna
tlef'in dudaklan, derin bir ıevinç 
ve zafer tebessümü ile açıldL Ni
hayet Mitat PAf&Dln o kadar &e
ne bezene hazırladığı tu Kanunu 
Eaaat miniuını da atlADlJf, geç· . . , 
IDlfÜ •• ... 

Böyle baflryan lstanbul konfe
ransı 1876 kinunuevvelinin 22 
sinden 1877 "1hatmm 20 ıme ka
dar iki ay sürdü. Bu müddet için
de konferans resmi olarak yalnız 
9 toplanma yaptı. 60 günün kal'-n 
51 günü hususi müki.lemelerle 
geçti. Ceneral İgnatief, bütün me 
baret ve dikkatini en ziyade bu 
hususi mükilemelerde kullanıyor, 
konferansın dümenini istediği su
lara doğru çeTiriyordu. Bir taraf
tan kendial aiyut müzakerelerle 
uğratırken, öte tarafta Onu vaaı
taaile Osmanlı sarayım, Babıali 
ricalinin de biribirine d~Urmek
ten geri durmuyordu. 

Rus diplomatının meramı, Rus
yanm iatediği teyleri Avrupa Dev
letlerinin mütterek talepleri tek· 
linde konferansta ileri sürdürmek, 
Türkiye bunlan reddederse Türk
leri bütün Avrupaya meydan oku
Mllf vaziyetine dütürerek lehle
rinde bir harekete meydan bırak
mamaktı. Memulün haricinde ola
rak Türkiye bu talepleri kabul e
derse Rusya silah kullanmıya mub 
taç olmadan tarkta her iıtedi~ni 
yaptırmıf olacaktı. Reddederse 
Avnıpaya kar91 gelmit sayılacak
h. 

Raa diplomatına ~ ırelecek 
diye umulan Lord Salahury, Tür
kiye lehine beklenen hareketi yap 
madı. Londra kahineıi de mütkül 
bir mevkideydi. Muharebe zuhur 
edene, Fransa kımıldıyac.ak hal
de olmadığı için, lngiltere tek ba 
fmA kalacaktı. Denizelere hakim
di. Fakat Rusların karadan sev
kedebilecekleri yüz binlerle aske
re kartı gönderecek ordusu yok· 
tu. Gladaton'un hıriatiyanlık na
mına yapbğı hararetli propagan
da lngüiz efkinnı Türkler aleyhi
ne çevirmitti. Bunnu için parla
mento Türkleri kurtarmak yolun
da lngilterenin Rusyaya meydan 
okumasına razı olıruyacaktı. Bu
nun için Beaconafield Türkiyeyi 
gene Türkiyeden fedakarlık ettir
mek yoluyla kurtarmaktan batka 
bir çare göremiyordu. 

Ba,murahhasa verilen tali
mat bu merkezdeydi. 

A vrupada biri birine zıt sayı
lan iki politika Türklere feda
karlık yüklemekte birlettikten son 
ra, lngiltereye kuyrukluk eden 
Fransa ile, Raayaya yardaklık e
den Almanyanm, Alman aiyueti
ne ayak uyduran Avusturya ile J. 
talyanın ~ir diyecekleri olamazdı. 

Muntazam Çin ordusu Her tarafta miicadele 
henüz temasta değil tiddetlendi 
PEİPİNG, 27 (A.A.) - Japon- BERLİN, 27 A.A. - Wolff A-

ların Jehol eyaleti dAhilindeki ile- janaından: Dün Almanya'run her 
ri hareketleri de- tarafında intihabat mücadelesi 
vam etmektedir. •iddetlenmittir. Nazırlardan ve 
Japon tayyareleri fırka liderlerinden bir çoğu Al-
Kailu ve Chaoya.- manya'nın her tarafında ehemmi-
ng'yi bombardı- yetli nutuklar söylemitlerdir. 
man ve tahrip et- Bu münasebetle birçok tezahür-
mitlerdir. Çinliler ler de yapdmıttır. Ehemmiyetli sa 
bombaların yer yılahilecek hadiseler olmamıttır. 
yer bir takım yan Yalnız Wuppertal'da ve Ham-
gınlar çıkarmıt ol bourg'da birkaç mühim hadise 
duğu bu tehri ter- çıkmıttır. Bu vak'alar esnasmda 
kebnitlerdir. iki 6 kiti ağır ve 11 kiti hafif IUl'ette 
Çin livast haliha- yaralanmıtlardır. 
zırda Chaoyancg- BERLİN, 27 A.A. - İntihabat 
ın 10 mil garbin- 1 mücadelesi dolayıaile bir devir se 
den bqlıyarak Li Çin Ceneroli yahati yapmakta olan başvekil 
ngnan'ya on mil Ho-Chu-Kuo Hitler, bu sabah Berlin'e dönmüt-
meaafede ve Je- tür. Nazırlar mecliai, bugün öğle-
hol hududunda kain Paiahi- den sonra toplanacaktır. 
htin'ya kadar (iden cephe- Çarpışmafar 
yi tubnu'1ardır. 30.000 Japon WUPPERTAL, 27 A. A. -
Mançuri kuvvetlerile birlikte bu i- WuppertaJ'da dün öğleden sonra 
ki Çin livasına kartı taarruza geç- milliyetçi -yalistler ile komünist 
mitlerdir. Çin kumandanları Ja. ler arasında bir takım kanlı kav
pon ileri hareketinin durdundınut galar olmUflur. 
olduğunu söylemektedirler. Çin Evlerde yerleterek gözetliyen 
gönüllüleri KaiJu mıntakasmda komünistler, milliyetçi soıyalistle-
Japon kuvvetlerine kartı koymak rin tertip ettikleri bir alaya ve bu 
tadırlar. Maamafih, buradaki si- alayla birlikte giden polisler üze
perleri müdafaa etmek mütkül- rine atef açmıtlardır. 
dür. Çünkü, Gobi çölünden esen Zabıta, bu evlerde arattıımalar 
rüzgarlar siperleri birkaç saat için y.apmq ve bu sırada ailiha davran 
de kumla doldurmaktadır. Japon- mağa mecbur olmuttur. tici kiti öl 
ların 150 mil ileride bulunan Chih mÜf, iki kiti de hafif surette yara
feng'ye viad olmadan evvel mun- lanllllfbr. 
lazam Çin ordusu krtaabna temas -------
etıneleri ihtimali yoktur. Bu hafta Amerikanın yeni 
zarfında Çinlilerin verroit olduk. nazırları 
lan telefat ve yaralı miktarının NEVYORK, Z1 A.A. _ M. Ro-
500 e baliğ olduğu söylenilmekte- osevelt, M. Henry Wallace'yi zi
dir. raat ve M. Gamea Farley'i posta

Bir Japon taarruzu pOs!ıDrtDldD nazırlığına tayin etmittir. 

PEIPING, Z7 A. A. - Jehol p t S "t'd bl 
hududunda ki.in Paiahitou geçidi- or - aı e r yangın 
ne kartı Japonların yapmıt olduk PORT • SAiD 27 A.A. - Port-
lan tiddetli taarruzlar neticesiz Said civarında Karputi köyünde 
kalmıttır. ' çıkan bir yangın neticesinde 11 

Fransız bütçesi yü
kün - hayli hafifletti 

P ARİS, 27 A.A. - Hükiimet, 
i.yan meclisinde askerlik krediler 
meselesi dolayıaile itimat mesele
sini ileri ıürmüt ve 118 reye kar
tı, 180 reyle ekseriyet kazanmıt
tır. 

PARIS, 27 A. A. - Meb'uaan 
meclisi tarafından kabul edilmit 
olan mali proje ayanca da kabul 
edildiği takdirde bütçe yükü 5 
milyar 48 milyon hafiflemi' ola
caktır. Bu miktarın 800 milyonu 
hazine kontrolü bir milyar 166 
milyonu vergilerde yapılacak ta
dilat bir milyar 25 milyon muhte
lif tedbirler ve 2 milyar 57 milyo
nu da masrafların azaltılması aa
yeıinde elde edilecektir. 

Emden'in hatırası 
BERLIN Z1 A.A. - Wolff A

jansı bildiriyor: Avuaturalya sa
bık hll.fvekili M. Bruce, Emden 
k~uvazörünUn arka köpefteainde
kı yazıyı havi olan parçayı reisi
cumhur Hindenbourg'a tevdi et
tiği sırada bu hareketin yalnız Al
man kruvazörüne ve onwı kahra
man mürettebabna kartı hürmet 
göatermeğe matuf olmadığını, ay
ni zamanda Avuıturalya milleti
nin Alman milleti hakkında besle
diği dostluğun da bir tezahürü 
mahiyetinde olduğunu kaydetmit
tir. 

Reisicümhur Hindenbourg, M. 
Bruce'e samimi bir lisanla tetek
kür etmit ve bu tezahürün iki mil
let arasındaki dostluk münasebet
lerini daha sılu bir hale koymağa 
pek çok yardım edeceğine kani ol
duğunu söylemittir. 

Bir otomobil kazası 
MADRIT, 27 A. A. - Saatte 

125 kilometre sür'atle gibnekte 
olan bir otomobil yoldan çılamf, 
bir ağaca çarparak parçalanmıt
tır. Otomobilde bulunan 4 kiti o 
dakikada ölmüttür. 

Mülhit bir bombardımanı mü- kiti kö~ür haline gelmit, 150 kiti 
teakip Japon süvari.si taarruza geç de yeraız, yurtsuz kalmıftır. mitse de nihayet birçok telefat _......,...,._....., __ ..... ......,"""'"""",,.........,... _________ ,,..... __ _ 

Yererek ricale mecbur olmuttur. 
Taygsreler faaltgetts 

TOK10, 27 A.A. - Kailu'dan 
bildirildiğine göre jeneral Mogi' • 
nin süvari kuvvetleri cenuba doğ· 
ru ilerlemekte devam eylemekte
dir. 

JEHOL, Z1 A.A. - Japon tay· 
yareleri, Jehol eyaletinin her ta· 
rafında fevkalade faaliyet göster
mektedir. 

Çin askerleri arasında büyük 
bir tek hüküm sürmektedir. 
Jehol d,.mfrgolfarı Amerika• 

ya mı l'erlldl? 

TOKIO, 27 A.A. - Asabi ra
zeteai Chan hai Kouan'dan almıt 
olduğu bir telgrafı nqretmekte
dir. Bu telgrafta Jehol' deki Çin 
kuvvetlerine kumanda etmekte o· 
lan marepl Cbang- Sue- Liang'm 
Chinhungtao - Cbimen demiryolu 
hattını bir Amerikan kumpanya· 
ama terkebnif olduğu bildirilmek
tedir. 

Çin Ye J~holhudutlan üzerin· 
de kain birçok kömür madenleri
nin de bu muameleye dahil oldu· 
ğu söylenmektedir. 

Chanc - Sue • Lianr'ın bu ~i 
Amerika vaaıtaaile Japonyaya 
mütküli.t çıkarmak makaadile yap 
ınıt olduğu tahmin edilmektedir. 

Kurtuluşta bir alem! 
Dün karnaval haftası bitti. Maska. 

ralar yediler, içtiler, eğlendiler 
Aı>okunya, evvelki ıeee, bİtmİf ve 

dünden itibaren paskalya nmwz•m bq
lamıt. luristiyanla,. kırk giinlük pebrize 
gİrmifti_ 

Gece sabaha kadar Beyoğlu aokakla
nnda mandolin.ve ıitarla tarlalar oöyli
aokak Ye hafif tertip naralar atarak ookak 
aokak sürten maskaralar, bir k.ıç aaatlik 
ıızııtan aonra Kurtuluı panaym (Sabık 
Tatavla panayın) yolunu tutınuılar
dı . 

Taksimden Kurtuluı tnunvayma bi
neceğim amma, binebilir.- bin. .. Har
bı umumideki uzak yolcu trenlerine ben 
zİ70Tdu. Bir farkla, ki yaln•z arabala
nn üstleri boftu. Daha fazla yorgunlu
tu Kurtuluı panayırına bırakan bazı 
ınaslaıralar da lnmYay bekliyorlanlı. 

San plikalı bir anJıa göründü. Bir 
maskara bağırdı: 

- Haydi napaıne sto Tata .. lal 
Kırmızılar giyinmiJ, aurati illblroz 

boyalı öteki mukara lı:antbı 
- Vere palikaryaıııu, cletil Tatula, 

Kartulaıl 
Zanor vabnanıa y- ..lattık. 

• Paııgalbclan ıM>nra yollarda Çfltlt ç&-
9ıt kıhlılı maskaralar scılıluk ıörüliiyOl"
du. 

ferilmJ'iinii ıeçl- lııa ı..ı.ı..ı,ı. bir 
bayram yerini almqb. 

- Atadan J'11vnım, qadaa. 
Ötede bağınyorlar: 
- Haydi bappatia, happatis. Berid~ 

haykırıyorları 
-TraYa,tra-... 
Ve zıplyıp dunıyorlar. Caddede yü

zü laıpalı, beyaz jöle.ey köstümlü tiıman 
bir kadım, ata binmiı. Eıki tabirle: meo 
ti liyukol. Yırtık ıeıile bağmyor: 

- Vire aekilirı. lıte ben, miı dünya. 
Giliyor kiraliıe. 

Adam dalııaor tı.fınyor: 
- Vo"".o~. YOJYO •.. na kiraliçe, aqu 

rakya ve bır makamdan oöylüyorları 

"Güzele lNıkrn ııüzele yoyo, yoyo, yo
. Y?OO· Bir m811rara belki, yastıktan ç<>
vırme kokana yapımı, saç, f"Pkaya kta
tınnq üstüne, bir qefe biner gibi bin
miı, kırıta kınla ııeziyor. Arlıaamda el
lerinde kazma, kürek ıüpürge bir alay 
maskara bir ahenk aliy ediyQrlu. 

" Eoelr, ama, kim etek .• _" 
" Elek, ama, kim etek.~,. 
Arkasında küfe elinde ıite bir -"'·

ra yahudi taklidi yapıyor: 
- Siseler alı7or. On kan bir aİ&e)'& 
- Nercle bu bollalı:. K.alaıı.Jık ta ıı.-

zı maıkara kadın'- ,....ı. _.... Cl"' 
vddıyor: 

Hilmi Bey Ad nada• 
Dlyarıbekire geçti 
ADANA, 26 A.A. - Biröıcİ t ~ 

mumi müfettif Hilmi Bey bu ~ 
kü eksprule ıehrimi.ze gelm4 °! 
ni ekspreJe Diyarıbekire gitflllf 
tir. Hilmi Bey istaııyonda cıali vt 
kili, kolordu, fırka cıe liva ~ 
danlan Ptıf'Zlar tarafından islt 
bal ve tefyi eJilmİftir. 

Jandarma ve polis mülre;r,elet' 
selam resmini ifa etmi,ıerdir. 

EmJak Bankası Umull' 
Müdfir muavinliği 
ANKARA, 21 (Telefonla)"' 

Emlak ve Eytam Banka61 UmıJll ili 
Müdür Muavinliğine mezkiir bol' !arı ı 
ka latanbul ıubeai Müdürü Zi~ dir. 
Talı.in B. tayin eJilmistir. ii t" 
Fırka idare heyetini# 8 

kararları 
ANKARA, 21 ( A.A.) - cwrr 

huriyet Halk Fırkaııı Umumi /J#" 
re heyeti bugün toplandı. Ve Fıt ııon 
kayı alakalandıran muhtelil mel1 •İmi 
leler ü:ııerinde konıqularak Mııf da t 
la, Kır,ehir Vilayet Fırka idare ııon 
Heyetleri Muğla, Kırfehir Manif4 tanı 
Vilayetleri kazalan reislerinin ~ etf" 
n~ intihapları tetkik ve ta1dik eda I di ıh 
dı. . et 

Fırka l6fkilatiyle Halkevterı· ı ted 
nin umumi faaliyetinde ıinem.ıı oe ketl 
radyodan i.ti/ade ,ehilleri tetkik ı llıak 
ve mii.zakere edilerek merkez rJI ııı· l 
cıilayetler için vücuda getirilmesi ıt ~ 
lazım gelen tertipler ve alrnmaP lcur 
İcap eden cilıazlar lıtılJıında /ıa' ~ 
rarlar verildi. Tatbik yolunda 1# 111 • • 
zı noktaların arQfhnlmaRna bal• le~ 
landı. Bu noktalar aydınlattıktaıt 
ıonra cıerilen kararlar illin oluntl' 
ctıktır. 

Yugo•lavya sefare
tinde ziyafet 

ANKARA, 21 (A.A.) - Yıı
gosUivya Sefiri M. Y ankocıiç Ce
naplariyle relikalan dün büyiilı 
bir ziya/et vermi,ıerdir. Ziya/el• 
te Bafllekil lımet PQfa Hazretle
riyle refikaları Hanımefendi, Td 
lik Rüıtii Beyelenrlinin refikalarl .. 
Hanımefendi, Dahiliye ve Ziraat ıtıb 
Vekilleri, Selirler, biitüii kiiraiplo 1 992 
matik ile Hariciye Vekaleti erk8· ~n f 
nı ve Ankmanın yük.ek ailelerin- i e 
den bir çoğu lıtızır bulunmııflar• taly 

tur. dır. \ 

. ınüb 
li iç" 
İizü 

Yunan komünistleri 
bir nazareti tatladılat 
ATİNA, 27 A.A. - Halk, M. 

Venizelosan Selanikte intihabat 
dolayıaile riyaset etmekte olduğu 
bir içtimada arbedeler çıkartna1' 
isteyen komünistleri içtima yerin· 
den uzaklafbrmıfbr. Zabıta, Ati· 
nada bir İçtimadan dönerken so
kaklarda nümayit yapan ve dahi· 
liye nezareti binuınm camlaruıı 
kıran komünistleri dağıtmı,tır. Bir 
poliı amiri yaralanmıttır. Bir ki~i 
tevkif olurunuftur. • 

Hint milliyetperverleri 
kongresi 

ıı.zdn: 
M 

ihra 
ı 

.Zatı Hazr!'ti Padifl\ht, millet
lerıne me,rutiyet ve Kanunu Esa
siyi ihsan buyurdular. Bu saatte 
Kanunu Esasinin taatikine dair o
lan Hattı Hümayun, Babti.lide 
resmen okunmUf, Türkiye Paria 
muahedesile dahil olduğu Avru
pa Devletleri halkuınm tam bir 
uzvu olmuftur. Bu kanuna terli. 
kan artık iılam ve t-~tiyan ara
sında hukuk müsavatı ilin edildi
ği gibi, cins ve mezhep ayırmadan 
bütün tebaai tahanenin seçecek
leri meb'uslardan mürekkep bir 
Millet Meclisi tetekkülü de ka
rarlAfmıttır. Bu mes'ut hadisenin, 
~onferanaın hallile mqgul olaca· 
gı meselelerden bir çoğunu kökün 
d~n kestirmit olduğunu memnu
nıyetle kaydetmek lazımdır. 

lcnatief, bu neticeyi elde et
tikten sonra, hemen konferansın 
iatiyeceği teYlerin teferrüabnı tes
pit ettirmeğe batladı. Bunlar 
çoktan hazırdı. ı 

Sl/Ahfara ambaroo oa.ıı meselesi Kurtuluı ca~clesi mı.ı..,-ıı.ı.. Tram 
vay ve otomobiller pn yolda kalıyor
lardı. Evlerin pencere, lıalkonları ağzı
na kadar dolu. 

- Yapma Yİre kale, etimi k_...,..ıc
&'n. Bazı açok cözlülerin tatlı iıtifadel• 
ri. K-ılilerini cizlemelı: istiyen kadıa
lardan lıiri alacalı: ki, yüzündeki _...._ 
yi çıkarmap laılba bir ......... ,. w. 
vetle itti, yere J'UYarladı.: 

BOMBAY, 27 A. A. - Valiyi 
umuminin teklif edilen kanunu e
aaat ıslabatmı müzakere etmek ü
zere yakında toplanması mukar· 
rer bulunan milli kongrayı mene 
deceği haberi teyit edilmektedir. 
HükGnıet, konğradan herfeyden 
evvel nıenfi mukavemetten va2-
ceçmesini talep etmektedir. 

ı. 
lıtanb 
ş.,k d 
l>. Mu 
(~\irn.rü 
Saydi 

Diye bir nutuk söyledi. 
. Saf~et Pa,a, ııöze batlarken, 

ıefırlerın teli.tları artmıt, içlerin
den bazıları Haliçteki donanmayı 
görmek üzere pencerelere kotUf
ınuttu. Saffet Pa,anın izahatı her 
kesi yeniden yerine oturttu T""rk 
H 

. . . u 
arıcıye Nazın, sadrazarnın d"". 

süncelerine kapılarak, bwıun ÜZ:. 
rine konferansta esaslı bir tahav
vül olacağını, hiç olmazsa İngi
liz murahhaslarının vaziyeti deği
teeeğini umuyordu. 

Saffet Pa~anın sözü bitince or
talığı bir aükılt kapladı. Bir kaç 
dakika herkes biribirine haktı. 
İgnatief, bu sükutü bozarak ııözal 
dı: 

- Reis Pa,a HazretleriniR Yer-

1. - Sırbiıtanla muharebeden 
evvelki vaziyetin iadesi esası üze
rine sulh, 

2. - Karadağa Hersek ve lt
kodra cihetlerinden arazi terke
dilmek üzere sulh, 

3. - Bosna - Hersek -rili;etle
rine muhtariyet, 

4. - Şarki ve Garbl Bulgaris
tan namile iki vilayet tetkili ve 
bunlara da Bosna - Hersek yolun
da muhtariyet verilmesi. 

LONDRA, 27 A.A. - Bu sabah 
ki gazetelarin hepsi, Japonya ile 
Mmetler Ceroiyeti arasındaki roü
na&ebetlerin inkitaa uğramasın
dan tevellüt edecek neticelerle 
fe,..kalade metgul olmaktadır. 

Muhtariyet esasları da 
birer tespit olundu. : 

Muhafazakar gazeteler müda
hale mahiyetindeki her tü~lü ted
birin lngiltere için te,kil edeceği 
tehlikeler hususunda tarar etınek
tedir. Liberallerle amelenin naşi
ri efkarı olan gazeteler ise bila
kis, siyasi rakiplerinin tereddüt 

birer etıne_k~e. oldukl_an ambargo vazı 
tedbırının tatbıkını ısrar ile talep 
eylemektedirler. (Devamı var) 

1 ••••••• 

Fransadaki Ermeni 
komünistler 

GRENOBLE, 27 A.A. - Erme
ni komünistler, be~hrilerinin 
yaptıkları bir toplantı yerine gire 
rek biçaklarla hücum ebnitlerdir. 

1 kifi ölmü,, 4 kişi yaralanmı.
tır. 2 kiti tevkif edilmi,tir 

Hunguzların b11ı.kınları 
MOSKOY A, 26. A. A. - l<Jıaba

rovık'dan bildiıiliyor: Son haftalar zar
fmda Çin şark şimendiferlerinin şarki 
kumında vaziyet tehditkar bir şekil al
mıştır. Eyi teslih edilın4 Hunguz çe
teleri istaoyonlara ve amele ikametgi.h
ların.l batkmlar yaparak Japon kıtaati
run mevcudiyetine rağme!n iıtaıyonlan 
yağu:a etmekte ve amele ve memurları 
pcı·vasızca söymatadu-laı·. Şimendlfer 
raylarında, trenleri yağma etmek mak- 1 

sadiylc müteaddit t.ı.ııribat yapılmıştır. 

~ığa ka.ıılddr, dalgalanı kapılan 
ceaet gıbi panayır yerini bulduk. 

Buradaki bahçeli ı..ı. .. e ıneybaıHıler 
masbnılar, Myİrci)erle dolup lıotahYor. 

Açık havada muılar la.ıralmut, lıa
~m, ~kek, çoluk, çocuk çelıen çekene, 
ıç• ıçtne .•. 

iki ~ kıJ'llfetli konuıuyor: 
- Çını~ çalıyor, kürt o:rnıyor. 
- Ne çıngen çalıyor, ne kürt oynı-

yor be. Baksana kuzwn, çalan da, oy
nıyan da belli değil . 

.. Ş~ sofra da D>efbur Pukalm yumuk 
gözlu, kıvnlı: bll'Jklı klasik gitar Ye man 
dolinaleri, iki ahpap çııYUflar mazurka 
çalıyorlar. Tepinen tepinene.' 

Bu masada suratlan örtülü ma&bnı 
kadınlar zurnanın yırtılı: naimeoi ile çif
te telli kı"'")'Ol'lar. 

Mançukuo hükumetine ve Japon kuman 
danhğrna vuku bulan müracaatlere rağ
men ba•kınlara ~ olmak ve Hunguz
lar hakkında takibatta bulunmalı: için 
hiç bir tedbir ittihaz edilmemittir. 
Hunguzların cezaaız lralma11 bazı ırun
tıılıalarda, Hunguz çete reiıleriyle Man
cuko memurları ve mahali makamat ile 
temasta olan JAponlaı- aras•nd.t.i ulu 
m;ina~etten ileri gelmektedir. 

-Yaba, yuhL 
-teri ,,ükaelcti. 

Olane,. ... nDMlan kopan kunl bir -
iuk ...... 

- Kiriyo ..W.. 
-Keroo: J'1' .,,.._ 
Üçüncü atıldı ı 
- 0-elıi kınJo. Poli -.do 
Ve cehiruleiı çıbrchiı flteyi J'UIUna 

laıclar dikti. 
Kucafunda laf bir beloelr, çinc- la 

yafetli bir maskara madama hir lılçlan 
ma•kara ookulduı 

- Anla,,.ı- Marilaımu pis ı. 
kimden? 

Akflllll laıranlıfl basıyor. Hali Papu 
köprüsü ye F erilııö:ri tarafla...ndan alon 
akın m .. bra ft teyİrci geli7ordu. 

Kalaıı.ldrtlm cflç halle aıynlılna, Pa-
nayırdan giirültül6 f8rlolar çınhyorduı 

- Traft, TraYL~ • 
- Esmerim, sGzelim._ 
Cicic.ici yavrum 
Ben geliyor. 
- Recebim, - para Yereceflm. 
- Haydi, hapatiı, hapatiı. 

Ye gitar, mandolin, zarna, latwna -· 
teri. 

TEVFll{ NECArt 

Hatırlardadırki, son bir kon
gra, hük6met tarafından roenedil 
Dlİf olmasına rağmen, Delhi"de 
toplanmak istemit idi hu münase
betle 1000 kiti kadar tevkif edil· 
mit ve polis kongra azasını tevkif 
ederken konğrada alelacele bir ta 
kım kararlar ittihaz edilmit idi. 

Meydana çıkarılan 
bir hazine 

VARŞOVA, Z1 A.A. -Wilno'· 
dan bildiriliyor: Bir arazi sahibi
nin toföril kendisine büyük harp 
eınumda Rus askerlerinin arasi
ıi dahilinde bir noktaya mühiıJJ 
miktarda altın römınüt oldukları
m haber vermiftir. Yapılan tahar• 
riyal neticesinde altın para olaralı 
bir milyon 350 bin ruble meydan• 
çıkmıttır. 

Hazine memurları bu paraf' 
tamamen istemektedirler. Hazioe 
gizlenilmittir. Müzakerelere girİ· 
tilmittir. Şoför ile arazi sahibi 
hazinenin yüzde 50 iaini iatemelc· 
tedirler. 
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1
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:ttnir 
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Yeni üç ayhk elektrik ·: cretleri değişmiyor 
• Ekonomi 

Fabrikatörler toplanıyor 

/e~ 

Bu toplantıda hükumete bildirile. 
cek meseleler müzakere edilecek 

Aldığımız malilmata göre ya
ıJI ~nda Sanayi birliğinde lstanbul 

f,brikatörleri bir içtima yapacak
~dır. 

Bu içtimada fabrikatörler ye
Qj sene için hükilmetten yapacak· 
~ temenniyatı tesbit edecekler
dir. Bu temennilerin ne olabilece
ii fimdiden tesbit edilmektedir. 

İO Bu toplantı sonunda Ankara· 
la bir heyet gönderilmeai çok 
llıuhtemeldir. 

Et sarfiyatı azaldı 
Hayvan borıaaı komiserliği 

llon senelerde mezbahada et ke
' •İminin azalıp azalmad,ığı hakkm 

da tetkikat yapmıftır. Bilhasıa 
llon senelerde dünya iktısadi buh
ranının et sarfiyatına ne tesir icra 
ettiği merak edilmekte idi. lkhsa 
di buhran ekıeri memleketlerde 
et sarfiyatını .,.yanı hayret dere-

rı· r- mi C4!de azaltmıttır. Bir çok me e-
~ ketler de buhran<.ı tesirini azalt

llıak için et sarfiyahnı tahdit et
llıitlerdir. 

Yapılan tetkikat mezbahanın 
kurulutundanberi et sarfiyatında 
~aslı bir fark olmadığını göıter
llıiftir. Mezbahada evvelce keal
len yevmiye 2500 koyun ve 250 
ıığır keaimi devam etmektedir. 

Yalnız Pendikte Teaair tehir 
hudutlan haricinde kesilen etle
rin tehre girmesinin biraz menfi 
tesiri olmaktadır. 

Üzüm ve incir 
lzmlr Ticaret Odaaı tuttuğu 

bir iıtatiıtikte lzmirden mevsim 
batlangıcından beri ihraç edilen 
Uzüm ve incir miktarını teıbit et· 
nıittir. 

lzmirden mevsim iptidasından 
itibaren 15 Şubata kadar 48,916, 
992 kilo üıilm ihraç edilmİftİr. 
F.n fazla ihracat 23 milyon kilo 

, ile Almanyaya sonra lngiltere ve 
ltalyayadır. 

Hariçten yeni ıiparitler yok
tur. lzmir PİYaaasmda yapılan 

· nıübayaat eski siparitlerin ikma
li içindir. Maamafib elde mevcut 
İizüm stoku hiç denilecek kadar 
11.zdır. 

MeYsim bldayetindenberi incir 
ihracatı 24,447,836 kilodur. 

incirlere talep azdır. Stok çok 
11.zalmıfbr · 

Amerlkadan pamuk 
ihracatı 

Gelen malilmata nazaran, A
ınerikanın 932 senesinde pamuk 
ihracatı 8,916,000 balyadır. 931 
ihracatı 6,850,000 balya idi. 

i Amerika pamuklarının 929 se-

T°' ·~·~ :~w A mü·re<r 
(1 ş Bankasından alınan cetveldir) 
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Akıam Fiatları 

istikrazlar S 
lıtanbul dahili 96.
Ş.,k J. 10Uan 7,%f1 
b. Mu•abhide 61,50 

Tahvilat 
E:lektrilr: 

C.\imrükler S,75 
S•ycli mahi: 7.-
9.111.ğd•t ıt.75 
l. a•keriye 7,75 

Tramway 
Tü.nıa.1 
Rıbtırn 
Anadolu ı 

ili 
Mü-

lırnir Belediye 
latilr:t"aU 99 

ESHAM 
ı,.Ba.Nama 10,20 ı Bomonti 
•ı ,, Hamiline ıı.- Terkoa 

·• ,, Müe••İ• ı19.- Çimento Ar. 

~o~dolu 25,40 İttihat der. .,. 4,35 Şark dey. 

Şir. h.ari.ye ıs.- Balya 
l tam vay 54,- Sark m. ett.a 

llnıumi Sigorta 11.- Telefon 

ÇEK FIATLARI 

18.-
45.10 
44,10 1 

54,30 

25.SO 
38,-.. 
12,10 
27.SO 

2.lS 
2.SO 
2.85 

13,60 

~&ris 1206 i Prai 14,96.25 

~~ndrıı 7,19,İ.4 Vi7an.• 4.25,75 

l.lyork 47.53 Madrıt S,72.25 
1'1ilano 9.28,1·2 Bıerlin 1,99 
n~ükael 3,38,57 Var:ıo•• 4,23,87 

.\tin"' 82,76,50 Petle 3,90,75 

~llevre 24,43,6 Bük r et 80,25 
Ofia 65,94,1·2 BelıtTtll 34,82.25 

.\~ıterdam 1,17,69 rlıo&kova 10,83 

NUKUT (Sattı) 

Kuruş. ı Kuru, 

<o f. Fr<ıı n11x 
--.. 
169,- • 1 Şilın, A•. 27,-

l lıterlin 723 l Pazeta 17,-

~Dolar 211 .- ı l\'1aırk 50,-
Liret zıo.- l Zeloti 24,-

~ ı. e.ı.;k. 117.- 1 Penı" 33,-
~Drahmi 23,- 20 Ley 23,-
~ i. 1 ~ viçre 820.- JO Dinar 55,-

L .. vıı 26.- 1 Çrrnovt"ç 
ll F! "rİn 85,- ı 1 Altın 9,24 
l Kur. Cek 122.- • 1 l\t~idiye :>s,-

• B~nı.not 2,39.-

lngiltere idi. iki senedenberi bu 
mevkii Japonya almıftır. Japon· 
ya 932 de iki milvon kilo Ameri-
ka pamuğu almıftır. _ • 

İplikçiler toplanıyor 
Bugün Sanayi birliğinde tehri 

mizdeki her nevi iplik fabrikatör 
leri bir içtima yapacaklardır. Bu 
içtimada iplik fabrikatörleri yeni 
gümrük tarifesi için dileklerini 
teabit edeceklerdir. 

Bir s~nede limana 
giren vapuFlar 

Deniz ticareti müdiriyeti tara
fından yapılan istatistiklere göre, 
932 senesinde limanımıza 8318 
vapur gelmiştir. Liman harekatın
da Türk vapurlarından batka, bi
rinci mevkii İtalyan bandırası it
gal etmektedir. Bir ıene içinde li
mana 1589 ltalyan vapuru gelmiş
tir. 

932 senesinde limanımıza ge
lip giden Yunan vapurlarının ye
kılnu da 1525 tanedir. 

Japonya ile ticaret 
ANKARA, 27 - Japonya mem 

leketimizden muhtelif cinste mal 
almak için hazırlıklar ve tedbir
ler almağa batlamqhr. Son za
manlarda ehemmiyetli miku rda 
afyon satın almıftır. Japonya ile 
yeni ticaret mukavelesi aktolun
mak üzeredir. 

Maarifi~ 

Talebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe Birliği ıene

lik kongresine pertembe günü ıa
at 14 de Halkevinde devam ede
cektir. Bu kongrede intihap encü 
meninin yeni seçtiği murahhaslar 
hazır bulunacaklardır. 

Güzel sanatlarda 
Güzel San'atlar Akademisi 

Mimari tubesi talebesinin imti
hanlarına ayın batından beri de
vam edilmektedir. imtihanlar üç 
buçuk ay daha sürecek ve ondan 
sonra netice anla9ılacaktır. 

Bir talebe opereti 
İstiklal lisesi talebesi bir haf

taya kadar mektep müsamere sa
lonunda bir operet temsil edecek
lerdir. Operetin temsilinde kon
ıervatuvar talebesi ve muallimle
ri yardım edecektir. 

--~--

Neler uyduruyorlar? 
Bulgar gazeteleri, küçük san' -

atları Türk tebaasına hasreden ve 
haziranda mevkii tatbika konulc-

, cak olan kanundan bahisle bu se
beple 600 kadar Bulgar tebaası
nın memleketimizde işsiz kalaca
ğını, bunların Türk tabiiyetine 
girmek için vi.l<i olan müracaat
larına cevaben kendilerine gliya 
hükfunetçe tebdili din etmeleri 
teklif edilmi9 olduğunu yazmıtlar 
dır. 

Bu nesriyatın ne kadar haki
katten ~ak olduğu meydandadır. 
Çünkü Türkiye hükfuneti, layik 
bir hukumettir. Bazı Bulgarların 
tabiiyetimize geç~e.k üz~~e. mür:--
caatları vaki olabılır. Hukumetın 
bunlarda arıyacağı n~~ta, •am!mi 
olmalarından ve şeraıtı kanunıye
yi haiz bulunup bulunmadıklarını 
tahkik etmekten ibarettir. 

Turing Klübün bir - . 
musameresı 

Türkiye Turing ve Otomobil 
Klübünun Türk - Yunan şubesi 
tarafından 5 mart pazar günü 
Maksim salonlarında bir çay zı
-yafeti verilecektir. 

T urin:: klübün Türk • Yunan 
subesi Türkiye ile Yunanistan a
rasında turizm faaliyetini artır
ma.k için işe ba~:arken, tertip et
tiğı bu çay ziyafeti ile şehrimiz 
mehafilinde bir makes bulacağın
dan emind!r. 

Ziyafetle beraber verilecek mü
samerenin mükemmel olması için 
hazırlıklar yapılmaktadır. Müsa
merede Darülbedayi ve Yunan ar
tistleri müşterek bir temsil vere
ceklerdir. 

Mahkemelerde 

Gelin, kaynana 
Düğünden bir haf ta 
sonra kavga, patırtı •• 

Dün Ağırceza mahkemesinde 
f&yanı dikkat bir dava rüyet edil. 
mittir. Davanın maznunu Sadife 
Hanım isminde bir kaynana, 9ika
yetçisi de Semiha Hanım ismin
deki gelinidir. 

Bir kısım tahitlerin mahkeme
de anlattıklarına nazaran, Sadife 
Hanım süvey oğlu Esat Efendiye 
Zonguldaktan bir kız beğenmif, 
nişanlamıf, getirmif, burada bir 
buçuk ay aonra düğün yaparak 
evlendirmi9. İsmi Semiha olan bu 
kızcağız lstanbula çırıl çıplak gel
mişmiş, kaynanası gelin akranları 
arasında mahcup olmasın diye 
kendi parmağındaki yüzüğü mü
vakkaten gelinin parmağına tak
ını~ ve akşamı üzeri almıştır. 

Düğünden bir hafta sonra Se
miha Hanım zevcine kızmıt ve o
nun sesini kesmek için güvercin 
tersi, dilini kısa tutması için etek 
dili yedirmek suretiyle büyü ya!J· 
mıy.;: teşebbüs etmiştir. Bu teteb
büs Esat Efendi tarafından ha
ber alınmış, kaynana da bu işe 
muttali olunca,gelini ile kavga et
mit, gelin de çıkıp evden gitmit· 
tir. 

Diğer bir kısım şahitlere naza
ran da düğünde kaynana geline el 
öpmelik tek taşlı bir yüzük, gü
vey de hediye olarak 2 beşi birlik 
ve bir yüyük!e yüz görümlüğü o
larak bir çift hançer küpe tak
mıştır. Bir hafta rnnra gelinle kay 
nana arasında bir kavga çıkmış, 
kaynana gelin i ayakları altına a
lıp kulaklarını kopararak küpele
rini, göksünü parabyarak be•i bir 
liklerini, kollarını çimdikliyerek 
yüzüklerini almıf, sonra da adeta 
çırılçıplak bir halde sokağa atmı~ 
tır. Gelin de bunun üzerine kay
nanasını dava etmittir. 

Yoksa öyle güvercin tersi, e
tek dili yedirerek büyü yapmak 
teşebbüsünde bulunulmamıttır. 

Mahkeme bu fahitleri dinle
dikten ıonra Sadife Hanım müda 
faa tahidi ikame edeceğini bildir
mİf, muhakeme bunların celbi i
çin batka güne bırakılmıştır. 

Çocuk nasıl düştü? 
7-11-931 tarihinde Karagümrük 

te bir kavga esnasında Hatice 
Hanımı yere düşürerek hamile ol
duğu 4 aylık çocuğun düşmesine 
sebep olan si'.tçü lbrahim ağanın 
muhakemesine dün deve m edil
mittir. 

Dünkü celsesinde iddia maka
mı Tıbbı adli raporunda düfme
den mütevellit kedmelerin çocu
iiun düşmesine sebep olmadığı 

anlaşıldığını söyliyerek İbrahim 
ağanın bu cihetten değil, ancak 
Hatice Hanımı dütürcrek kedme
lerin hasıl olmasına sebep olmak
tan cezalandırılmasını istemittir. 

iddiayı tahsi vekili Esat Bey 
talebinde çocuğun bu kedmeler
den müteeasiren dü9tüğünü ve 
bunun zab~ta tabibinin müteaddit 

. raporları, mühtelif şahitlerin söz-
• !eri ile sabit olduğunu söyliyerek 
tıbbı adli raporunun bu kanaatı 
değiştiremiyeceğini ileri sürmüt 
ve raporların Şurayı aliyi sıhhiye 
havalesini ve yahutta tıbbı adli 
raporunu imzalayan mütehassıs
ların yegi.n yegan celbedilerek 
dinlenilmelerini istemiştir. 

Mahkeme bu talep üzerine mü
zakereye çekilmiş, uzun bir müza 
kereden sonra bu talebin reddine 
karar vermiştir. Bundan sonra mü 
dafaa •rekili Sami Bey müdafaası
nı yapmıt ve uzun ıüren müdafaa 
sında İbrahim ağanın kavga bile 
etmediğini söyliyerek beraetini 
istemittir. 

Umumt maaı 
Umumi maat tevziatına yarın 

ve eytam, eramil ve mütekaidinin 
üç aylıklarının tesviyesine cumar
tesi günü batlanacaktır. 

Artvin valisi geldi 
Artvin Valisi lmadettin B. me

zunen tehrimize gelmi9tir. 

lıten ~ lçektirildl 
Beyoğlu Maliye memurların

dan Faruk B. e, görülen lüzum ü
zerine itten el çektirilmi~tir. 

Kömürler de mi? anm:ükte 

"NAzım" vapurunda ye-ı fş S~ tJerİ 
nl kaçak eıya bulundu Gümrükte memurların 

Kalkavan zadelerin Nazım va- 1 •aatle İ değlfiyor 
purunda yeniden yeniye bir çok ' r 
kaçak e9ya meydana çıkarılmak- Yarından itibaren Gümrükler-
tadır. Bundan Nazım vapurunda- de memurların mesai saatları de
ki kaçak etyanm külliyetli oldu- ğitecektir. Şimdi, sabahları 9 da 
ğu anla9ılmaktadır. Maamafih i9 ba9ma gelip 12 den 13 e kadar 
vapurdaki kömürün bof8ltılmaıı- yemek tatili yapan ve akfamları 
na devam edilmektedir. aaat 16 buçukta çıkan gümrük 

Nazım vapurunda timdiye ka
dar yirmiye yakın kürk, tekerler, 
tabancalar bulunmuttur. Asıl itin 
garibi vapurda ihrakiye olarak 

· kullanılan kömürün bile kaçak ol 
duğu söylenmektedir. 

Posta tayyaresi geri 
döndü 

İstanbul • Ankara hava hattı
na talısis edilmi9 olan tayyareler
den biri dünsabah saat 9 da Ye
filköyden Ankara'ya hareket et
mi9 ise de havanın muhalefetin
den dolayı Bileçikten geri dön
meğe mecbur olmuştur. 

Tayyare hava musait olursa bu 
gün Ankara'ya gidecektir. 

Belediyede 

memurlan, Gümrük Kanunu mu
cibince, yarından itibaren nisan 
nihayetine kadar sabahları 8 bu
çuktan aktamları aaat 17 ye ka
dar vazifeleri başında bulunacak 
)ardır. 1 mayıstan itibaren de bu 
mesai aaatları aktam aaat l 7 bu
çuğa kadar devam edecektir. 

Diğer devair memurları, mayıs
tan sonra ak,aınları ıaat 18 e ka
dar çalıtmak üzere günde 8 saat 
çalışacaklardır. 

lktısat vekili bugün 
~{ayseriye jlidiyor 
ANKARA 27 - lktısat vekili 

Celal Bey salı günü Kayseriye gi
decektir. 

Şehir iş erini münakaşa 
Kapalıçarşı kimin? İlkönce bunu 

tayin etmek Jazım •• 
latanbul umum mecliai dün saat ı 

14,S da birinci reis vekili Sadettin Fe 
rit Beyin riyaaetinde toplandı. Zaptı 
sabık okunduktan aonra müzakerata 
girişildi. Yoğurtlar hakkında aıhhi en 
ciiınenin mazbataaı okundu. Mnzbata 
da yoğurtların daha sıhhi bir şekilde 
İınali ve sahtı hakkında birçok mad
dele• vardı. Mazbataya bu hususa ait 
hazırlanmı, bir talimatname merbut 
bulunuyordu. Esas fikir kabul edildi. 
Talimatnamenin tetkik ve kabulü i
çin, tabedilerek bütün azaya tevzii ka 
rarlllitınldı. Bundan aonra Cerrahpa-

• Haseki ve Beyoğlu haatahanele
ri için dört heDl.§İrcnİn maatlarının 
17 inci dereceden tahaisi hakkındaki 
tezkere bütçe encümenine havale edil 
di. Müteakıben gene sıhhi encümen 
tarafından paatırm& v~ sucuklann i
mal ve satışları hakkında yapılan ta
limatnameye dair daimi encümen 
mazbatı\lı okundu. Bu talimatname
nin de L.bedilerek azaya tevzii ka
rarlaştırıldı. Bu,.dan aonra kapalı çar 
tının tamiri hakkında mülkiye encü
meni mazbatası okundu. Bu mesele 
evvelce daimi encümen tarafından u
mumi meclise teklif edilmit, meclis 
tetkikat ;çin mülkiye encümenine ha
vale etm~tir. Dün okunan mülkiye 
encümeni mazbataamda Kapalı çartı 
nırı tamirine ait tetkikat tamamen ya 
pılmadığı makamın bu işi eaaalı ,ekil 
de tetkik ederek muameleyi tekem
mül ettirmesi ve ondan sonra meclise 
aevkedilmeoi bildiriliyordu. Mesele 
birçok münakataları mucip oldu. Nn
kiye H., M"hmet Ali B. Avni B., Tev 
fik Salim Pa.., ve diğer bazı aza ııöz 
aldılar. Nakiye H. dedi ki: 

- Mesele fUdur. Mecliı çartınm ta 
rnirini istiyor mu? istemiyor mu? Ev 
vela bu bir bütçe meıelesidir. A'8ğ• 
yukarı 300 bin lira lazımdır. Mecliı 
bu parayı verebilecek mi?. Tahsisat 
temin edilsin, ondan aonra makam ha 
zırlıklı olarak huzurunuza gelir.'' 

Bazı aza makamın bu işi iyi tetkik 
etmesini, tamirata ait projelerin dahi 
yapılarak ondan aonra mecliae gelin

~ mesini istediler. Birçok münakaıalar 
dan aonra Kapalı çarıının tamiratma 
ait mazbata makama havale edildi. 
Bu qin makamm huzurile tekrar mü 
zakeresi kararlaştmldı. Müteakıben 
Aydınlı . O..hanlı ve Tepeören köyle
rinin tekrar Kartala raptı hakkında· 
ki mazbata kabul edildi. Sonra 1931 
hesabı kat'i raporunun müzakeresine 
devam edildi. Mezarlığa ait fa11l ge
çen celaeden bu İçtimaa bırakdmıştı. 
Bu meaele hakkında makamın izaha
tı dinlenecekti. Varidat müdürü Na· 
il Bf. bu işin bütçe iti olduğunu, büt
çenin o faalı müzakere olunurken 
mevzuu bahaoJmaaı li.zım geldiğini 
söyledi. Bu fikir bazı münakualara 
sebep oldu. Neticede makamın huzu· 
rile tekrar müzakeresi kararlaştırıldı. 
Meclia pel'fembe günü tekrar toplan
mak üzere İçtimaa nihayet verildi. 

Mezbahadaki kanlar 
Bir <ennayedar gnıp belediyeye 

müracaat ederek mezbahadaki kan· 
lara talip çıkmıştır. Bu grup bir fab
ri!ı:a tesis edecek, mezbaha kanların
dan tavuklara ait bir nevi yem yapıla 
caktır. 

Elektrik ücretleri 
Elektrik tirketinin yeni Üç aylık Üc 

ret tarifeai teabit ve ıimdiki Ücretler 
ipka edilmiştir. Şirket direktörü ile 
şirket nezdindeki Nafia komiseri 
Muatafa Aaıf ve belediye namına lk
haat müdürü Aaım Süreyya Beyler-

den mürekkep olan komisyon, rapo-
runu Nafia vekaletine göndermiftir. 
Şimdiye kadarki tarifeler, kömür fi. 
atı, nakliye ve amele ücretlerinin va
satiıi alınarak mevcut formüle tat
bik edilmek suretile müttefikan ihzar 
edilirken, bu defa ilk defa olarak ta· 
rife ekseriyetle tesbit olunmuştur. 
Dün bu meseleye dair kendisile gö
rüttüğümüz belediye lkbaat müdürü 
AMm B. deınittir ki: 

- "Filhakika tarife teabit edilir
ken bazı noktalarda komisyonun di
ğer azasile hemfikir olmadım. Bu iti
barla rapor ekseriyetle tanzim edil
miştir." ı 

Diğer taraftan kendisile ırörüıtilfü 
müz Mustafa Arif Bey de demiftir ki: 
"- Raponın ekaeriyetle tanzim e

dildiği doğrudur. Tarife, mevcut for
müle göre hazırlanmıt ve henüz ve• 
kaiete gönderilmqtir. Benim tarife
nin tesbitinde teamüld~ bahsetınit 
olduğum doğnı değildir. Asmı Sürey 
ya Beyle de komisyonda aramda bir · 
ihtilaftain haberdar değilim." 

Bedestende ahı verit 
durgun gidiyor 

Sandal Bedesteninde yaptığımız 
tetkikata ıröre, bir müddetten beri 
bedestendeki alım aatım itleri çok 
durgun gitmektedir. Bunda uanmıi 
para11zlığm tesiri olduğu gibi, menfa 
atlarını idrak edemiyen bir çok kimse 
lerin aatılaoak ıeylerini bedeaten bari 
cinde satmalannm da dahli vardır. 
Ayni zamanda bu gibi bedeaten hari
cindeki aatıılarda ekseriya aldatıl
maktadırlar. Diğer taraftan etya da 
para etmemektedir. 

Geçen seneler dirhemi IS lira olan 
ve aon zamanlara kadar 9 liraya ka· 
dar düten pilatinin bile dirhemi bedeı 
tende altı liraya kadar talip bulabili
yor. GümÜ§ fiyatı da çok diqüktür. 
8 - 9 kunııa kadar satılan gümüşün 
dirhemi, 4 • S kunı.., dütmÜ§tür. Yal
nız altın eıya kıymetini muhafaza et
mektedir. Mücevherat ta çok para er 
memektedir. Mücevherat Pariate de 
çok para etmediğinden bu iıle meııruJ 
olanlar, bedeatende mücevher ahtm
da müstağni davranmaktadırlar. 

Halı fiatlan da çok diipniqtür. De
mirci halılannm mereai bedestende 
3 liraya ve orta bir seccade 12 - IS li 
raya kadar satılmaktadır. Bedestene 
araaıra düten antika teYlerin de müı 
terileri kalmamı§ gibidir. Ahiren ter
ki ticaret eden bir antikacı, 100 - 150 
senelik bir maziye ait 40 - SO teabih
ten mürekkep bir kollekaiyonu bedes
tende teıhir etmiıtir. Fildqinden, keh 
ribadan ve diğer muhtelif kıymetli 
madenlerden yapılmıt olan bu tesbih 
ler, birer birer müzayedeye çıkarıldı
ğı halde dahi bir tanesi bile satılma· 
mıttır. Bedestendeki bu it durğunluğu, 
bittabi bedesten varidatının azalma
sını mucip olmaktadır. 

Terkos bütçesi 
Belediye, 933 bütçeaini tevdi eder

ken Terkos bütçesini de hazırhyarak 
şehir mecliaine vermek lüzum~nu gö~ 
memittir. Terkoa hakkındakı reomı 
muameleler tamamile ikmal edildik
ten ve müesıesenin idaresine ait kat•i 
şekil anlatıldıktan sonra belediye Ter 
kos bütçeaini tehir meclisine tevdi ede 
cektir. 

Diğer taraftan Terkos ile diğer la 
tanbul sularının 11lahı için Viyanadan 
çağırılan mütehaHı• M. Fennerin de 
mütaleas• alınmadan müeııeıenin jda
re teklini tayin etmek doğnı görülmü 
yor. 

·-1 ... pari 
•• 

Adam başına 9 lira 
Belediye Reisi Muhittin Bey İs

tanbul halkının nüfus batına bele
diye vergisi o\arak senede yalnız 
dokuz lira verdiğini söyliyerek bu 
kadar az bir para ile ancak bu ka
dar belediye iti yapılabileceğini 
söylüyor. 

lstanbulun nüfusuna nazaran 
adam hafına dokuz lira vergi yıl
da be9 buçuk milyonu bulur ki be
lediye bütçesi de bu sulardadır. 
Yani belediye hissesi olarak ge
çen yazımda kaydettiğim bütün 
vergi ve resimlerin pek tabiidir ki 
belediye bütçesinin varidat hane-
5İnde yerleri vardır. Mesele bu de 
ğil. 

lt bu dokuz liranın mevcut nü
fusa vaaaü olarak taksim edilme
sindedir. lıtanbulun belediye hu
dutları o kadar geniştir ki bu çer
çeve içinde belki hiç belediye Yer
gisi vermiyen binlerce köylü, yıl
da belki bir lira vermiyen gene 
binlerce insan vardır. Ve mevcut 
nüfusun yüzde otuzu mükellef de
ğildir. 

Yılda dokuz lira belediye vergi
si bu noktaları hesap etmeden pek 
hafif gelir. Fakat verginin bütün 
yükü altı yüz bin nüfusun nihayet 
iki yüz bini arasında tak~im ed;ı. 
mittir. Geri kalan kısım şehri bir 
ağ gibi saran bu resim çemberin
den hariçte kalmıtlardır. Şüphe 
yok ki belediyenin var idat defter
leri asıl vergi membalarmın ne
releri olduğunu vazıh surette gös
terirler. 

Maltepede oturan bir vatand~
la Şiflide oturan bir adamın bele
diye vergisi bir değildir. Eyüp hal 
kının belediye veznesine verdiği 
para fÜphe yok Beyoğlu halkının 
verdiği yeko.ndan fa7la olamaz. 
Şu halde alb yüz bin schir liden 
belki yüzde ellisi yılda ancak bir 
iki lira verği veriyor . . Yüzde 
yirmisinin verdiği mikdar belki 
üç lirayı bulur. Fakat geri kal:- n 
kısmın verdiği para herhalde do
kuz liradan çok, pek çok fazladır. 

Ve bu vatandat verdiği bu yüz. 
!erce lira belediye vergisine muka 
bil medeni bir tehir hayatı sürm e
diğinden tiki.yet etmekte haklıdır. 
Halk verdiği paranın nereye gitti
ğini derhal görmek ister. Soför 
verdiği paraya kar'ı yol ister, ma
halleli vergisine mukabil ışık İs
ter. Ve bunu ister ve beklerken be 
lediyelerin plaj yapmaya, park aç 
mağa kalktıklarını görünce mün
keıir olur. Meyus olur, nevmit o
lur. 

Muhittin Beyin hesabı top ye
kiiıı doğru olabilir. O aldığı para- · 
yı nüfus batına taksim edebilir. 
Fakat halk verdiği parayı ke•esi
ne göre ölçer. Bu itibarla adam 
batma dokuz lira meselesinin bir 
bütçe hesabından b&fka hiç bir 
kıymeti yokhır. Vergilerin munsa 
hına değil, membaına göre hü
küm vermek daha doğrudur. 

Burhan CAHIT 
--·-----·•••••H••••••• •••••n••• • •• • ••••• 

Farmakologlar 
Ticaret odaaına kayı\: 
me•elesini görüştri'er 

Farmakologlar birliğinde ya
rın bir içtima yapılacaktır. • 

Bu toplanbda eczane sahiple
rinin hem Ticaret Odasına, hem 
Ehbba Odasına kaydolunmaları · 
mecburiyeti kartısında alınacak 
vaziyet tesbit edilecektir. 

Etıbba Odası ecza ane sahip
lerinin Ticaret Odasına kaydedil
meğe mecbur tutulamıyacağı ne
ticesine varmıttı. Buna mukabil 
Ticaret Odası ~zanelerin tema
mile bir ticaret müessesesi oldu
ğu kanaatindedir. Bu itibarla O
da kayıtta tsrar etmektedir. 

Güzel Sanatlar 
akademisi 

3 mart cuma günü Güzel San'
atlar Akademi~inin 51 inci senei 
devriyesidir. Bu münasebetle cu
ma günü saat 2,5 da Fındıklıda 
Güzel San'atlar Akademisinde 
bir müsamere verilecektir. 

Akademi mezunlarının dave
tiyelerini mektepten aldmnaları 
ve cuma günkü müaamereye tef
rifleri rica edilmektedir. 
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MILLl'r ı::T SALı 28 ŞUBAT 
sn asa -şu projesini gördüğümüz yeni ver ı 

gilerde de anl"'ılmayacak ve bilin 
miyecek bir teY yoktur ve beledi
yenin buırünkil ilmi varlığı bizim 
gibi cahillerin bile meçhulii olamı-

Dostuz, dost kalacağız 
l2a:1thaf ~me.t j4~du duk,, 
lt:mrn&z kafu ej'Uı. ~- :/~e ı yacak kadar azdır. Binaenaleyh 

1---------------ı , bu söz eğer benim ile Burhan Ca-
28 ŞUBAT 1933 1 hit arkad"'ımıza iıe bunu birce-

Asrın umdeai " M I L L 1 Y E T '' tir. 

ldarehane: Ankara caddesi, 100 No. 1 v~ptan ziyade yerinde olmryan 
Telgraf adresi: lst. Milliyet hır tariz telakki ederek ehemmi-

Telefon Numaralan: yet atfetmem. 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 . Lakin hatırlatırım ki; bizi teç-
y azı itl ... i Müdürlüğü 24319 ı hıl etmekten ziyade tenvir etmek 

idare ve Matbaa 24310 bir belediye reisine daha ziyade 
yakı,abilir bir harekettir. Muhte
rem Belediye reisimizin "Dikkat 
ettim. Vergiden ,ikıi.yet edenler 
asla vergi vermeyenler ve ba,kala 
rının verdiği vergiden ~ikıi.yet e
denlerdir" sözüne gelince bunu, 
Muhittin Beyefendinin söylediği
ne bile inanamıyacak kadar nabe
ca bulduğum için bilhassa (Ak
•am) gazetesinden sordum ve bu 
~özlerin söylendiğine kani olduk
tan sonra büyük bir teeHilrle •u 
satırları yazdım: 

ABONE ÜCRETLERi : 
Türkiye İ~• Hariç İçin 

L. IC. L. K. 

3 aylığt 4- 8-
6 n 7 50 14 -

12 n 14 - 28-

Gelen ewak geri yerilmez._ Müd
deti geçen nüshalar 10 kunııtur. Ga
zete ve matbaaya ait iıler için mil
diriyete müracaat edilir. Gazetemiz 
ilanlann mes'uliyetini kabul etıMz. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy askeri rasat -ı.ezm. 

den verilen habere göre bugün han 
bulutlu olacak ve rüzgar karayelden 
esecektir. 

27-2-933 tarihinde hava tazyiki 
769 milimetre, en fazla sıcaklık 9, "" 
az 3 santigrat kayded.ilmqtir . 

(f1:L1:KN 
Vergi verenler ve 
Vermiyenler ••• 

Vail Bf.nln huzurunda 

Bu ikinci oluyor, yeni belediye 
vergileri münuebetile Belediye 
reisi Muhittin Beyefendinin hitap
lanna ve alıi.kalarına mazhar olu
yoruz. 

Belediye vergileri hakkında 
bundan evvelki yazılarımıza ve o
kuyucuların bize gönderdikleri • 
•aslı mektuplara kar'ı vali ve be
ledife reiai beyefendi "bunlan 
takbih ederim" demi9tiler. Buna 
cevap Terdim. Vergi nlıbetleri ve 
mahiyetlerini milnaka,a editte fil 
yanı takbih bir hareket gllrmediği 
mi söyledim. 

Bu arada Burhan Cahlt Bey ar
kada,ımız da gene (Milliyet) te 
lıtanbullularm hayata ait her ha
reketlerinde belediye vergial ve"" 
mi• olduklarını yazdı. Bu son net
riyatımız da muhterem belediye 
reiaimizi alakadar etti!lini göril
yoruz. Muhittin Beyefendi hu son 
yazılarımıza (Akfam) m dünkü 
nüahaıında '1l cevabı veriyorlar ı 
"- Bu iflm bilmeyenler veya 

bilmek istemeyenler konusuyor. 
Dikkat ediyorum: Vergiden' fikCJ.. 
yet edenler vergiyi aa[Q vermeyen
i r, b~kalan tarafından verilen 
ver1rilerden istifade ile iktifa eden 
lerdir." 

Gene acı acı ,ik&.yet ederim ki 1 
bu cevap bizi ve umumi efkarı ik
na etmekten ziyade asılsız bir ta
r!zden ~barettir. Bizde öteden be
n hangı bahse karışsanız size ve
rilecek başlıca cevap •udur: 

- Sen onu anlamazsm ! 
Vakıa belediye ı,Ierimiz, dey

m" ulemanın anlavabileceği basit 
•ekilden coktan çıkmı,tır. Amma 

Mllllgf'l'ln t'dt'bf romanı: 84 

Bu meseleyi imzasile tenkit e
den Burhan Cahit Beyle, benim. 
Ben lstanbulda 75 senedir ev bark 
sahibi ve binaenaleyh hüldlınet ve 
Belediye hazinelerine 75 senedir 
bila fasıla vergi vermi• bir aileye 
mensubum. Binaenaleyh burada 
rakam yazmıya lüzum görmeden 
iddia ederim ki; belediye ve mali 
veye - 'üphesiz - vali ve belediye 
reisimizden daha fazla vergi veri
rim. Burhan Cahit Beye gelince; 
kendinin ne gibi mal ve mülkü ol
duğunu bilmiyorum amma, bir o
tomobili olduğunu bildiğim için 
onun da belediyeye senede 130 il 
ra verdiğini yazabilirim. Şu halde 
biz vergi vermeyenlerden olmadı 
ğunız gibi b"'kaamın verdiği ver 
gilerden istifade edenlerden de 
detiliz. Çünkü belediyeden her 
ne namla olursa olsun para pul al 
mayız ... 

Kaldı ki; bir b~iye vergisini 
münaka,a etmek İçin eğer vergi 
vermek tart olsaydı, •ehir meclisi 
azalarmı mal ve mülk sahibi olan
lardan intihap ederlerdi. Halbuki 
i• böyle değildir. Muhterem mecll 
sin bir kısım azası doğrudan do4 
ruya belediyeye vergi vermezler. 
Belediye erk&.nınm da ... erenleri ve 
vermiyenleri vardır. O halde bu 
iddia da maalesef yerinde değil
dir. 
Cevabın sakatlıklarından üçün

cü bir nokta da fudur: 
Vergileri vermeyenler değil, ve 

renler onların niıbetinden, tarzı el 
hayetinden veya esasından ,ika
yet ederler. Vermeyenler ise emsa 
lini gördüiümüz gibi göğüslerini 
gere gere: 

- Biz bu vergileri seve seve ve 
receğiz ... derler. 

Vergi verenlerle vermeyenleri 
böylece muhterem belediye reiaimi 
zin huzurunda ve kendilerile bir
likte tetkikten sonra bu yazıma u
fak bir •ey ilave edeceğim. 

Muhittin Beyefendi yeni vergile 
rin teıisinde batlrca sebep olarak 
lstanbulun imarı lüzumunu ileri 
sürmektedirler. 

Bundan bir müddet evvel Bul
gar Batvekili Mu,anof Razgrad'
da bir nutuk Irat etmi~ti. Bu nut
kun lstanbula kadar gelen metnin 
de Bulgar hükamet adamı hülasa 
ten diyor ki: 

"Hepimi% memleketimizi imar 

MA EDONYA 
Aşk, Kin, Pollllha ve Kan •. 

Kazım Nami Beyin bu ıözler 
bir kulağından ıiriyor öbür kula
ğından çıkıyordu. Kolağası bunu 
anlamakta ıecikmedi: 

- Neye somurtkan duruyor
sun öyle? - diye sordu - Doğru 
değil mi aöy1ediğim ıözler?. 

- Doğru ıöylüyonun. . Doğru 
söylüyorsun kolağasım ama. . be
nim konu,acak vaktim yok. 

- Neye?. 
- Şimdi Pllfll.dan emir aldım; 

derhal hareket edeceğim de on
dan. 

- Ne tarafa? 
- &geriye yollanıyorum. 
- Tuhaf tey. . Mühim bir va-

zife mi? 
- Zannederim. • Oku şunu. 
Yaver önündeki yığından seç

tiği büyücek bir kağıdı uzattı. Ce
mal Bey her saniye bir parça da
ha yükaelen bir hayretle •u sabr
ları okudu: 

- "Muallim Bayram Fehmi 
Efendinin ( l) biraderi Cerciı na
mında biri Erıeriden dağa çıkmıt 

Müellifi ı Nizamettin Nazif ........ , .. ,, -~~ ..................... . 
ve arkasına taktığı müsellah bir 
takım adamlarla Pürmedi havali
ıinde dola,arak ahaliyi hükUmet 
aleyhine tahrike başlamıştır. 

Muhtelif hafi cemiyetlere men
sup Bulgar komitelerile Sırp et
kiyasının had dereceye gelen faa
liyetleri ıırasında, bir taraftan 
da Arnavut çetesinin zuhuru bil
hassa Arnavutlarla meskun olan 
vilayetlerde asayi'i içinden çıkıl
maz bir vaziyete sokacağı için 
umumi müfettitlik bu meseleyi 
henüz çıban başı halinde iken 
izaleye karar vermiştir." 

"Osküp, Manastır ve Selıi.nik 
takip kumandanlıkları vak'ayı 
haber alır almaz mmtakalan da
hilinde derhal faaliyete hatlamıt
larsa da umumi müfetti,Iik hadi
seyi bir defa da siyasi tarikle hal
letmek çaresini makul bulmut ve 
hafi vazife ile arnavutçaya ve 
mahaJJi adetlerine vakıf bir zabi
tin Pürmedi havaliıine izamını 
kararl"'tırmı,tır. Selıi.nikteki hu
ıuıf kuvvetler kumandanı Ferit 

M. Venizelos bizden bahsederken 
bir gazeteciye böyle söyleyor -'" jafe?nk a;ffa>nt ?~~ C.4()~!1/)41:& 

SE!i'tJ/i'S trUHk-9/l '~· ?o'-ul~ a"aıf~.., ~ 

it'' ~a11ıtı1ı• ôda""J. 
Joumal de Paris gazetesi muhabiri 

aıfatile Balkanlar vaziyetini tetkike ıne. 
mur edilmit olan M. Edouvard Helsey 
M. Venizelos'a müracaatla Yunanis
tan siyaseti hariciyesinde son amelerde 
husule gelen cezri değitiklikler baklan
da İzahat istemiıtir. 

Mllmaileyh M. Venizelos'la mülaka
tmı izah ederken yaptığı mukaddemede 
evvt"lce tanıdığı Yunanistan'm l talya • 
Bulgarutan . Türkiyeden miireld<ep üç 
büyük düımanı olduğunu, fakat bugün, 
Serez, Dnıma ve Kavala' da hala görü 
olduğunu Sildiği yakm komtuso Bul
ırarlarla olan muhteriz n mi.içlenip bir 
ınünasebet idame etmekte olmasına mu
kabil, evveldenben Sırp dostu olan bu 
memleketin ltalyao ve Türk dostluğu 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Mr. Helsey ,.._, Venizelc-.'la - olan 
mülakatını fi>yle anlatmaktadır: 

,' Ne kadar detiımiıl Fakat vücut i. 
tibarile değil, kendi J'll§U. nazaran ha· 
rikulide genç buldum. Parlak 1ıa1a,1ı, 
çevik bardı:etli, berrak -ti ve fevkala
de cevval zekalı. Y almz f'ıkirleri evvel. 
kilerinin ayni değil. M. V enizeloı' a ~ 
sadnm kısaca izah ettim. Mütebeuım. 
ne beni dinledi. Mahaza sonuna kadar 
dinlemek lüzumunu da görmedi. Bu ka 
dar çabuk anlaYlf lcabiliyeti olan adam 
hiç gönnedim. Bu sefer o söze baıladu 

- Balkanlarda yakında bir harp ~? 
Buna inanmam, iı.nıımam. Daha eyısl 
var: Böyle bir ıeye inanmıyorum. Bu
na dair hususi bir malumatım yolu& da 
vaziyeti biliyorum. 

Mesela Belgrad'm sulh iatedifi~deıı 
kimse fÜpbe edemez. 1 tal yaya gelınce, 
gizli dütünceleri ne oluna olsun, bun. 
lan aulh yollarile temin etmelı: laaav
vunında olduğuna mutmainin>. Mr. 
Mouaaoliııi bana bu hususta müteaddit 
defalar teminat venniıtir. Mü~leyh 
bu husuata bana mükemmel delıller de 
gösterdi. Adriyatik mmtaka11 harita. 
aında bazı tashihat yapılmasını arzu et
mesi mümkündür, arzu ettiği sarihtir. 
Fakat zamanumzda talep edilen §eyİ el
de etmek için mitralyözlerden daha eyi 
... .,talar vardır. ltalyan nilfusunun faz
la mikbrda artması bu memleketi ııe
nltlemeğe sevkebnektedir.Gözlerini bil
haa .. Amavutluia çevinniftlr. " Bu 11. 

rada Mır. Venizelos'uu çehresi daha "!d
eli bir ifade aldı." fa.kat harp.... Bu ih
timali ancak top aealorini itittifim ,..._ 
man kabul edeceilm.-· 

- Efer top eealerini ifltiraenl:ıı. S.., 
vekil Cenaptan? 

- Yun-htanda fikir! ... bu huauabı 
müttehit olduğu lçjn ıize c:e.ap verebi
lirim. Yunaniatan'm her iki tarafla 
luk mlııaklan vardır. Bunlan blzzat ben 
müzakere ettlm. Valrtile Belgrad'la ol
du gibi, Roma ile de açık konuprak an 
laıtım. Biz sulh istiyonız, eier uzlaştır· 
ma için gayret sarfı icap ederse nüfu
zwnuz nisbetinde ve gücümüzün yetti
ği kadar buna çalıımz. Fakat eğer be
nim kunetli ümitlerim boıa çıkarsa da 
bu, bavaıılamın kabul etmediği ıey, vu· 
kua ıeline, emin olunuz ki Yunanistan, 
her iki tarafın da eyiliği için ihtilafı 
tahdit ve en seri bir surette halletmek
ten bqka bir düşünceye sahip obnamak 
prtile, bitaraf kalacaktır. 

O zaman dostlarımız Türklerin de bu 

etmek isteriz. Hepimi% büyük ve 
temiz caddelerde gezmek ve şık 
fehirlerde ya,amak isteriz. Lakin 
bunu bu buhran zamanlarında yap 
mıyacağız. Şimdi yalnız ruzmer
re iflerimizle uğra,acağız ve halkı 
bu sıkıntı zamanlarında daha faz
la tazyik etmeyip bunu ileride ge
niflik zamanlarına talik edece
ğiz." 

FELEK 

P"'a Hazretlerinden umumi mÜ· 
fettitliğe gelen malfunata naza
ran matlup evsafı haiz bir zabitin 
maiyeti devletinizde bulundu
ğu anla,ıldığmdan Oçün<..ü Ordu 
mütürlüğü yaveri Kizım Nanıi 
Beyin sür'atle Manastırda Hadi 
P8fa hazretleri nezdine izamma 
müsaade buyurulmaıı müıterhanı 
dır." 

- Vay canına! Arnavutlar aa 
ha, kaldırmağa batladılar deıe-
ne •. 

- Bundan anlatılan o .. 
- Eh .. Ne yapacaksın •imdi?. 

.. - F esimi baş~ma geçirece
gım, kılıcımı belıme takacağım 
ve .. 

Cemal Bey yaverin sözünü kes· 
ti: 

- Bunu sormuyorum sana .. 
Cercis'le ne yapacaksın?. 

- Ha.. Henüz bir karar ver· 
medim amma .. Zannederim ki bu 
meseleyi bir baleyola koyabilece
ğim. 

Kazım Nami evrakı avuçla
mı,, maruken bir çantaya tıkmak
la metguldü. 

- Bilirsin ki.. - diye devam 
etti- Ben yaver olmazdan ev
vel Tiran redif taburunda zabit
tim .. 

- Evet .. 

1 hususta faideli yardrmlannı hesaba ka
tabiliriz. 

Istanbul'a kartı mücadeleleri idare e
den birinin ağzından bu yeni Türk
Y unan aıuninıiyetinin hatırlatılması ba-

na gayri İradi bir hareket yaptırdı mı · ı nnenber". har ı· I bilmem? Çünkü Mr. Venizelos derhal ı ;ıı;o. 

•esini deği§tirdi. Yüzüme dikkatle baka •· -----.... --------"!!' 
rak ciddi bir sesle şunlan aöylediı lST ANBUL- BELEDtYESf 

- Bunun aklınızda eyi tutunuz. Vak rülb d 'll • 
tile biz büyük hulyalar pqinde koıtuk. Da .. e ayi temsı en 
Bu artık bitti, temammı bitti illi, bizim İstanbul Şehir Tiyatrosu 
için ağır hükümleri havi olan Lauııan- Buglln suvare 
ne muahedesini yalmz i..- etmekle 
ldamadık. Onu dudaklanmızla ve kalbi- saat 21,30 

Gençler, Mektep
liler, Kadınlar 

ihtiyarlar ve bütün 
İstanbullular 

mizle de kabul ettik. Bütün bu hulyalar İ İ 
maziye kanşb. Bunların üzerine biz ar- H LE Ve SEVG 1 

. tık haç diktik. Yenilenler yenildiklerini Yaza · Şill 1 Günlerden beri iş
tiyak ve hasretle 
beklediğimiz huzur 

kendiliklerinden kabul etmedikçe devam n. er 
lı bir sulh dünyada hiç bir za..-nan olnmı Tercüme eden: 1 

yacaktır- Bizler temamen, samimi ola- Sabri Bey 1 
rak, kati surette eyildik. Bir gün ev- Haile 5 perde 
velki düımanlarnnızla yalnız bir ıulh 

1 
muahedeai imzalamadık. Onlarla barq. Mua l ım ve talebe gecesi 
tık da. Buna daima sadık kalacağız. 

' .. .. .. ve neş e gunumuz. 
Mağlubiyeti lcabu1 etmek, ne büyük 

dera l Fakat, heyhat bunu anlıya bilecek 
kaç millet var? Bu sal aulh arzusunda 
herkes müttefik mi? Bu arzu umumi 
mi? Hiç olmazsa eakllinden biraz daha 
fazla mı? 

- Hele bir de Sofyaya gidip görelim. 

Açık tefekkür 
Pariste iki sene evvel peyda eyle

diğim pek fena bir ekzema hastalığın 
dan dolayı bütün profesörlere müra
caat ettiğim halde bir fayda göremi
yerek lstanbula avdetimde Fakültede 
bulunan Emrazı cildiye ve efrenciye 
müderrisi Doktor Hasan Reşat Beyin 
aayeainde tedavi olundum. Gerek mu
maileyh doktor ReJal Beye ve gerek 
sinesine alan fakülte müeasesei in
aaniyesine teıekküratımı takdim eyle
rim. 

Emil Rosano ---- -
TEŞEKKÜR 

Jan, Andre ve Pol Haıun elendilerle 
tekmil akraba ve taallukatı 

JAK HASUN EFENDİNiN 
vefatından mütevellit teeuiirlerine lut
fen iştirak etmit olan ıı:evata letekkür
lerini arz ederler. 

İrtihal 
Ankarada Anadolu Maarif kütüp

hanesi aahibi ve Çan.ak.kale meb'uıu 
Ziya Gevher Beyin eıüıte•i Ahmet 
Edip Bey evvelki eece mÜeg.. 
sif bir kaza neticesinde vefat 
etmiıtir. Maarif hayatımızda tam 
kırk beı sene hizmet eden mu
maileyh fazilet ve liyakatile kendini 
her~e~e aevdinniıti. Bu itibarla vefa
tı bu!."n tamyanlar araaında derin bir 
t~sa~r uyandınnı§hr. Cenazesi bu
gun oğleden sonra Te,vikiye camiin
den kaldınlarak medfeni mahsusuna 
tevdi edilecektir. Mevla rahmet eyle
ye. 

İRTlHAL 
Mülkiye mektebi Mecelle Muallimi ve 

Meclisi 1 dare ev kal reisi merhum Atıf 
Beyin zevcesi Sabık Şurayı devlet aza
sından Kem.a) Atıf, Sabık Mii-'kiyc Kay
makamlarından Cemal Atif ve Mülkiye 
Mektebi, Harp Akademisi ve Robert 
Kolleç muallimlerinden Hazım Atıf Bey 
!erin Valideleri Fasiha Hanım irtihali 
clanheka eyleıni~tir . Cenazesi bugünkü 
salı gür.ü sabah saat 11 de Lalelide Ha
rik_zedegi.n ap.:trl:rmanlannrn üçüncü dai· 
re (11) numaradan kaldırılarak cenaze 
namazı Aksaray V al de camiinde kılına
rak Merkez efendi'de defnedilecektir. 

Sarakof Pirpiliça' da isyan 
ettiği zaman bizim taburu da 
silah altına almışlar ve buraya 
göndermi~lerdi. Tiranda iken Ar
navutların ileri gelenlerile fa-

"T ta .,, 1 1 ' raza op nı er e temas edi-
yordum. O zaman Cercis'in adın
dan bahsedildiğini hatırlar gibi 
oluyorum. Bu biraz okur yazar 
bir gençtir. Pürmedi taraf
larında dolaştığına bakılıraa 
kendiıine Adem Beyin yardım et
tiği anla,ılır. 

- Bu Adem Bey de kim 7. 
- Torba aakallı bir Arnavut 

mütegallibesi. Oralarda prens 
gibi büküm ıüren bir adam. Bu 
Adem Beyi de Tiranda görmü,. 
tüm. Velhasıl afağı yukarı tah
min ediyorum ki bir ~yler yapa
bileceğim. 

Ve ayağa kalkarak arkadaşı-
na elini uzattı: 

- Şimdilik Allaha ısmarladık. 
- Güle güle .. 
- Ha az kalsın unutacaktım. 

Acele acele çantasını açh. 
Etrafa fÖyle bir göz kulak olduk
tan sonra çantadan iki üç gazete 
çıkardı: 

- Bunlan al.. Oku.. Yalnız 
kimseye vereyim deme .. 

- Neden? 
- Gücenme.. iyisin hotsun am-

ma adam seçmekteki maharet-

Mart ayı zarfında Pazartesi günleri 
de t-ail vardır. 
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Yeni nt>şrlyat 

Yarın saat gece 
9,30 te başlıyor. 

K lbimin suçu 
Kıymetli edip ve güzide romancılan- 1 

mızdan Mahmut Y eaari Beyin yeni bir ı 
eseri kitap halinde neşredildi. Bu eser 
" Knlbimin suçu" isimli romandır. ıt.tah
mut Y eaarinin en muvaffak eserlerinden 
birisi olan bu yeni romanını lcarilerimi
ze tavsiye ederiz. Tevzi merkezi Suhu
let kitaphanesidir. 

Karım Beni 
Aldatırsa 

ÇQnakkaf e izleri 
ibtahim Alaeddin Beyin Çanakkale 

izleri isimli tür mecmuuı nefis bir su
rette Suhulet kitaphanesi tarafından 
neırolunmuştur. Karilerim ize tavsiye e
de;·ib. 

Bir yıldız aktı 
Genç fllİrlerimizden lamet Hüsnfl 

Beyin bu namdaki eseri nefis bir kapak
la ve onbeı §Ürİ havi olarak Şafak kü- · 
tüpaneıi terafından ı>efl'Olunmuıtur. 
Tavsiye ederiz. 

icra ve lflA11 kanunu 
Adliye encilmeni azalanndan Ka:r

ri meb'usu Sait Azmi ve Tokat meb'u
su Nazım izzet Beylerin " Yeni lcra ve 
ifl!a lcanunu esaslan ve ferM" ismi aJ.. 
tında müıtereken yazdıklan kitap nepoe 
dibnittir. 

lktioadi, mali •• ailm muamelelerde 
vatandat hakkını aradığı ... konıdutu i
çin bu kanunun hemen herkesi ııli.b.dar 
t"ttiğiııe fÜphe yoktur. 

Yeni kanunun daha iyi a.nlatılmaaı i
çin prensiplerini hulasa ve izah etmek 
faydalı bir ıey olacalctı. Prens.ipler iyice 
anlaşıldıktan sonra, kanunun anlaşılma
., bittabi kolaylaşacaktı. Bu itibarla net 
redilen bu eaer maddeleri ıerhetmek su 
retilc kanunu prensipleri dabilinde izah 
ebnektedir 

Adli ve hukuki kütüphanemizin bü
yük bir boşluğunu dolduran bu eseri 
yalan hukukculanmız değil, alakadar 
bütün vatandaşlar okumahdır]ar . 

• 

Hayretlerle alkıfladığımız bü
tlln dünyanın beğendiği 

Türk eseri 

ALE DARve 
Kadıköy Hale 
S'nf'malarınde ayni zamanda 

Ege gecesi 
Darülfünun ve yllksek metkepleı·de 

talıailde bulunan Eıe mmtakaaı ıaıçleri 
2 Mlart pertembe alqamı Park otelde E 
ge gece.i namile bir •ilence tertip et
meyi brarlaıtırmqlardtr. Çok zevkli ve 
ntlf'eli seçeceii fimdiden tahmin olu
nan bu eflence gece.İnde ymi mahsula 
tm mmıleket cla1ıilinde rnacmu temin i 
çin davetlilere nefis incir, üzüm ve §er
bet ikram olunacak ve Eie bavalisinin 
zaıril halılvı fllfbir edilecektir. Aynca 
genç)"" tanıfuıdan milli tarkılv ıöyle

necek ... nıethur Zeybek oyunları oyna
ııacaktır. Battan oonuna b.clar milli zev • 
ld olqıyacak eğlenceler ve hasbıhaller i 
le ceçecek olan bu müsamereye ıehri

mlzde bulunan Ege meb'uoları ve büyük 
ı ... de iştirak edecektir . 

ZA Yl - Oalriidar AskeT!ik ıubesinden 
almıt olduğum askeri vesikamı zayi et
tim. Y enlaini aJacaiımdıı.n zayiin hük
mi! yoktur. Kandilli, Haaan oflu Halil, 
320. 

ittihadı Milli 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik ve hayat üzerine •İgorta muamele•i icra eyıeriz 

Sigortaları halk için müsait ıeraitl havidir 
Merkezi idare•İı Galatada Onyon Hanında 

bulunmayan şehirlerde acenta aranmıkhdır. 

Tel.: Beyoğlu : 4887 12 

sizliğin bence malumdur. Allaha 
ısmarladık. 

Yaver seri adımlarla odadan 
çıktı. 

Şimdi pencerelerden giren zi
ya hortumları istikametlerini de
ğiştirmiflerdi. Civar minarelerde 
öğle ezanları okunuyordu. Cemal 
Bey kılıcını taktı. Bıyıklarını bu
rarak kendi kendine homurdana-

' -rak elini kapının tokmagma at-
tı. 

Karıılaıma 
Pırnar kümesinin biribirine 

sarma~mı• ince dalları arasından 
mor menevişli çelik bir namlu u
zandı. 

Çiftleten yüz bin arı. gibi biri. 
birine girmif, yusyumak olmu,, 
kenarları, dikenli, sert ve yefil 
yapraklar, hı,ırdayarak ayrıldı
lar. 

Menevi•li çelikten namlu, meç
hul bir düşmanın izini arattırı
yormut gibi bir an ıola döndü, 
bir an sağa meyletti. Sonra, 
tıpkı av kokusu arayan cins bir ta
zı gibi burnunu havaya dikti. 
Durdu. 

Ovaya dağın gölgesi slnmi,ti. 
Şimdi, dallı budaklı yaban ağaç
larile damalanan ovada dağ san-

ki kulağını yere dayamıf, sivri kü· 
lahlı bir devdi. 

. . . . . 
Naınlunun ardından bir el u· 

zandı. Yassı ve koca tırnaklı bir 
el.. Daha sonra bu elle, o namlu· 
nun açtığı delikte az sakallı bir 
kafa belirdi. 

Kafa, bir an sağa döndü. A· 
teften iki göz bir an sola meyle• 
der gibi oldular. Sonra, çifte top
lu bir diritnot tarentini andıraıt 
hu kafanın at9'ten iki gözü, nanı• 
lunun istikametinde havayı ker· 
teriz etti. 

Dağı aaran derin sülrllt içinde 
bir ses; 

- Ne in var .. - diye söylen· 
di - Ne cin! Dağ da bizim bal 
da.. Yananla yanılmaz kaçmanıtl 
yoluna bakmalı. 

Bu -. kaçakçı Alinin sesir• 
di. 

Derinden davar sesleri . g~!~ 
yordu. içine ot tıkanmıt hır ıtP 
çan kim bilir, hangi dalda yap
rak koklayan çapkın keçilerin çııı 

(Devamı var) 

•(•l•)•B•a•y•r•am-•F•e•hm-i Bey - -~~
lahare SeUinik Sultanisi MüJuril 
ve milli inkılap senelerinde Kay
seri ve Afyon Mutasarrıfı olrrııJf' 
tu. 



Kazanç vergisi layihası 
Martta B. M. Mecli.inde müza

kere edilecek olan Y eniKauınç ka 
nıınu layihasının Bütçe encüme
ninde kabul edilen son feklini nef 
re deuam ediyonaı ~ 

Fasıl - S 
Menkul kıymetlerin 

gelirleri 
MADDE 19 - Menkul kıymetler-

den: 
A) - Eıhamr umamı,.. fal:ııleri, 
B) - Tab...Ult fahleri, 
C) - Hıuine bonolan faizleri. 
D) - lkra:ııat, mevduat, tuarru• 

fat, emanat, ticari olmayan beaabı 
cari faizleri, bu kanun mucibince ver 
&:iye tilbidir. Faiz mahiyetinde olan 
temettü ve komisyonlar hakkında da 
ayn_j ıuretle muamele olunur. 

Türkiye dahilinde bulunan med• 
Yunlarm yaptıktan bu nevi tediyeler 
ecnebi memleketlere yapılmrt olaa 
dahi, vergiye tabidir. (Mukim ve aey 
Yar ikrazatçılar hakkında olunacak 
ınuamela, bu kanunun aekizind Te on 
İıçüncü maddelerinde yazılı hüküm. 
ler daireainde cereyan eder.) 

Bankalarla, kredi müeaaeaelerinia 
•ekizincl madde mucibince Terecekle
ri beyannameler ve pl&nçolar, bu mü 
esseselerin aldıktan faia ve bu mabl
Yetteki temettü va iıkontoları da ihti
va eder Ye umumi kazançları meya• 
ıırna dahil bulunur. Şu kadar ki 21 
21 temmu:ıı 931 tarih .,,. 1860 lllllD& 
•alı muamele vergiıl kanununun biria 
ci maddeıinin (C) fıkrıur mucı"binc:e, 
ınezkilr fıkraya dahil müuaeaelerin 
uhdelerinde kalan mebalij, kazanç 
•ergial meYauundan hariçtir. 

MADDE 20 - On dokuzuncu mad 
dede yazılı menJrul kıymetlerin relir 
lerine ait verıl. remıİ daire Ya müea
">seler, muhtar idareler, bankalar, 
hangerler, ikras .,,. iatikraz iflerile 
llıe,gul aanclrk Ye idareler, imtiyazlı 
tirketlerle aair ticart tlrketler, ecne
bi ıirket Ye mllesaeaelerin Türklyede
lı:i ıube ve tetekküllerf ve yerlepnif le
tebbüaatı, noterler, icra daireleri ile 
hunlar haricinde kalıp borçlu veya 
lediye vaziyetinde bulunan mil..
ıe ve ıahıalar tarafından bu relirlerin 
tediyeıi veya muayyen ye mutat d...,. 
relerde heaaplann kat'ı Yeya bunla• 
rın ıennayeye kalp ve tahvili arraam• 
da kesilir. Bu ıuretle keıilen meba· 
liğ, üçüncil ayın hitamından itibaren 
ertui ayın on beıincl ıünü alqamma 
kadar ali.kadar varidat daire.ine bir 
bordro ile bildirilir ve 65 inci madde 
ıtıucibince tahıil olunur. 

Üçüncü kııım 
Verginin nlBIJttl 

MADDE 21 -Yedind maddenl:nı 
. 1 nuınaralı fıkraaında yazılı ano

nım. .•iı-~eUerle 89h&nılı ıirketlerde 
v~ıı nrıbeti .... mukaYelelerl ..,. 
pla115~Ian ve bu kanunun bükümleri 
lrıucıbınce taayyün edecek aafi kirla
nnın yüzde aekizidir. 

2 numaralıda yazılı mileaaeae Ye te 
tebb:islerde vergi niıbetf, bu kanun 
mucibince tayin edilecek aafi kilrlan 
ınecmuunun keza yüzde aekizidir. 

MADDE 22 - Yedlnel maddenin 
bir numaralı frkraaında yazılı 19 un.. 
CU madde haricinde kalan firketlerle 
&:ene yedinci maddanin 3 numaralı frk 
raaında yazılı müeu.eaelerin ve ~ki· 
tinci maddede ye.zıh mükelleflerin 
(ınukim ikrazatçılar hariç) veryl nia 
betti: 

Vergiye tabi tutulacak kazancın 
5000 liraya kadar olan kısmr?dan yü:a 
de on, 5000 liradan 10,000 lıraya ka
dar olan kısmından yüzde ı2,5 10001 
liradan 20 000 liraya kadar olan kıa
tnından ,.Üzde ı!I, 20,001 liradan _so 
hin liraya kadar olan kısmından yuz. 
de 20, 60,000 liradan fazlasından 
Yüzde 25 tir. 

65 İnci madde mucibince vergileri 
tediye aıraarnda tevkif olunacak aer• 
beat meslekler erbabında veya mürna 
•ili Yazlyetlnde bulunanlara ait yergi 
lerde, bu maddede ya2ılı niabetler Ü• 
Zerinden hesap olunur. 

Sekizinci maddenin 2 numaralı 
fılı:raımda yazılı mukim ikrazatçıla• 
rın nisbeti, muamele yekünunun yüz. 
de onudur. 

MADDE 23 - Dokuzuncu madde 
l:Iİn bir numaralı fıkrasında yazılı mü 
kelleflerin vergi niabeti, tediye olu· 
ilan mebaliğin yüzde 1,5 ğu, iki nu• 
ııı,ralı fıkraımda yazılı mükellefle· 
tin verıi niabetl, yüzde biri ve üç nu• 
llıaralı fıkrurnda yazılı mükelleflerin 
"""li niıbetl tediye edilen beyyine· 
ilin Yiizde b&fldir. 

MADDE 24 - On ve on ikinci 
hladdeler ,;.ucibince l11al ettikleri 
llıahal!in gayri aafi lratl~ üzerin
den vergiye tabi tutulan mükellefler. 
den 1 

.:'> _ Kayıkhane, ahır, arabalık, 
llıunha1rran otomobil muhafaza eden 
~e leınizleyen ıaraj (tamir ile do; iı-

&:al eyleyenler hariç), depo, ard~ye, 
açık veya kapalı kömür depoları ııle 
tnlt;rle (münhasıran ton veya ~eki 
l erıne satı, yapnn depo ve ardıye
t~İ, .toptancı addolunup beyannanıe~e 
1" 

1 ~tul urlar), çanak, çömlek, tuğ· 
il, kiremit aatanlarla, münbaarran ek 

lllek imal eden frnncılar hasırcılar, 
~ııtaflar, nalıncılar ve ~uafiyet bari 
b•nde kalan köy değirmenleri, nüfusu 
lı e9 binden a§&ğı olan mahallerdeki 
/nl'."" gayri safi iratlannm yiizde 
~ ıl'Drisl, bu fıkradaki depo veya ardi· 
j tabirinden, etrafı çevrilmif olıun, 
~ lnaaın bilmum depo veya ardiyeler 
ttı l.ltaıavverdir. Bina vergiai kanunu 
.ı·rcibince gayri safi iratlan tayin e-

1 tnemiş olan vergiler de, muvakkat 

1 
raları verciye matrah ittihaz olunur. 

B) - Kaaaplar, perakende aatıt 
yapan bakkallar, oebzeciler, meyve
ciler, oduncu ve kömürcü, attar, kah· 
veci, aşçr, tenekeci, nalbant, kalaycı, 
çiçekçi, kolacr, balıkçı, (hamamlarla 
banyolar hariç), arzuhalciler, ilah 
ziraiye &milleri ve tamircileri, hah i
malathaneleri, çanak çömlek imalat
haneleri, çanak çömlek imal edenler, 
gayri aafl lratlarmın yüzde yinni he
ıl, 

C) Tatçrlar (Mermerciler dahil), 
keresteciler, nüfusu bef binden fazla 
olan mahallerdeki idi banlar, deniz 
bamamlan, banyolar, pliljlar, içerile
rinde alkollü İçki satılmayıuı paataha 
neler, içkiıiz lokantalar, terziler, fran 
cala, puta, simit ve emsalini imal e
den fınncılar, çilingir, doğramacı, 
camcı, demirci, bakırcr, heykeltraf ve 
reuamlar ilancrlar, tabelacılar, ki· 
tap nltlrİeri ve kitapçılar, çinkograf, 
hakkak, saatçi, mühürcü, hattat, hiz
metçi ve amele tedarik eden idareha· 
ne ve yazıhaneler, mobilya kiralayan 
lar boyacılar, çuvalcılar, tatlıcılar, 
beİ·..ac.ıar, rayri safi iratıannm y\l:ıı
de otusu, 

D) - Gerek hanelerinde Ye ge.-elr. 
muayenehanelerinde icrayi aanat e
den ltçiler dava nkilleri, takibi me
aalih idarehaneleri, kimyagerler, bay 
tarlar ve bu ribl llmt ve mulekt ibti
ıaılarile kazanç temin eden diğer ser 
beat meılek erbabı (g frkrumdakiler 
hariç olarak), oteller, kuaba Ye ... 

hirlenlekl panılyonlar, içerisinde al
kollü içki bulunmayan gazinolar, kah 
Yehaneler, çayhaneler, fotoğrafçılar, 
berberler, demJr ye bakır mamQlib 
aatanlar, mafaza ve ya%ıbane aahlbi 
emanetçiler, nakliyeciler, ıimaarlar, 
tellallar ve yedinci madde haricinde 
kalan komlayoncular, meYaddı mlifta 
ile aatanlar, pyrl ıafi iratlarmm yWı 
de ota:ıı beti, 

E) - Fabrika, matbaa, taınfrlume 
aabunbane, tabalr.bane, ay derial iti• 
yenler, otomobil, kamyon ve aaJr ve
saiti nakliye, mobile, dolruma ve ısr
me, m8fnrbat . .,. meı.ruat lmalltbane
leri ile aa1r bilmum lmaU.tbaneler, 
rayrl aafi lratlarmm yüzde lorla, 

F) - Sekizinci maddenin bir nu• 
maralı fıkraımda yazılı toptancılar 
hariç olmak Üzere kantariye ve di· 
fer eıyayi ayni samanda toptan Ya 
perakende satanlar, idarehane aabl· 
bi kabzımallar, manifaturacılar, tuba 
flyeciler,kuyumcular, kırtaalyeciler,ln 
f&&l levazımı .. tanlar, tüccar terzi· 
!er, rilccaciye ıatanlar, brrdaYatçrlar 
ler, züccaciye .aatanlar, hırdaYatçılar 
fftpkae1lar, musiki llib satanlar, ıtrl 
yatçılar, halı, kürk, mobile ve bunla
ra milmaall her nevi emtea ve etY• 
aatanlarla aeyabat ve spor levazımı, 
uleha, rözlük, durbin, fotograf, ıine 
ma, dik.it makineleri ve emsali ~ya 
ye mevaddı aatanlar, oyuncakçılar, 
içlerinde alkolla içki tamayan kır bab 
çeıl, çalrılı lokantalar, ır•ırrl ıafl Irat 
lannın yüzde kırk befl. 

G - Gerek hanelerinde, gerek 
muayenehanelerinde veya dükkanla· 
nnda sanat ve mMlek icra eden dok
torlar, eczacılar, avukatlar, mimar
lar, mühendisler (taahhüde bağlı ol
mayan l,leri dolay111le), aleli\mum 
müşavirler ve milteha1111lar, altm ve 
zlykıymet mücevherat tacirleri, antl• 
kacrlar ve •ekizind madde haricinde 
kalan sarraflar, gayri aafi iratlannrn 
yüzde ellisi, 

H) - Tiyatrolar n m!lnhaırran 
umumi brfzıasrhba ve ziraata müteal
lik filmleri gösteren sinemalar, gayri 
aafi iratlarının yÜzde altmı,nu, 

(Bu fıkraya dahil ıinemalann eY
ıafmı tayin etmek Sıhhiye ve Ziraat 
vekaletlerine aittir.) 

1) - içkili paatahaneler, içkili lo· 
kanta ve büfeler, rayrl aafi irattan· 
nın yÜzde yebnit beti, 

(yemek zamanlarmda mil,terilerl-. 
ne mU.nhaııran ,arap veren lokanta
lar içkisiz lokanta addolunur.) 

J) - Sinemalar gayri safi iratlan
nm Yiİzde oeksen beıl, 

K) - Dana yerleri, içkili, çalgılı 
gazinolar, birahaneler meyhaneler, 
gayrisafi iratlannm yiİzde doksanı, 

L) - Barlar Ye umumhaneler gay 
riaafl lratlannrn yüzde yüzü, 

Bu madde mucibince vergiye tabi 
olup nevi v.e ?isbeti hurih olunmayan 
lar ınaballı t;caret odalannm mütale 
aıı alınarak mümaıil ticaret ve aan'at 
ve hizmete kıyaaen teklif edilirler. Ti 
caret oda11 olmayan yerlerde bu mü
talea belediyelerden alınır. 

Yukanda (D) ve (G) fıkralarında 
1 serbest meslekler erbabmd•n 

yazı ı .. fr . --. 
evinin bir katını veya '?u ez bır luı

muayenehane ve ıda~ehane itti= edenler de, ikamete .aıt .ol.an bina 
Partıman daıreıının gayri 

nm veya a , b ük. il fi 
aafi iradının üçte bin, u m e . e e: 
rin vergilerinin hesabmda rayn safı 
Irat olarak kabul olunur. 

Nüfusu 50 000 ve daha aıağı olan 
tehir ve kas~balarda ye~iden .mua!e 
nehane açan dotkor ve dı, tabrplerın
den ite baıladıklan tarihi taki~ eden 
takıit mebdeinden itibaren te11• dev• 
reıi addedilen birinci oene için vergi
nin tamamı "maktu vergi de dahil" 
ve ikinci ıene için nısfı almmaz. 

Ayni mahalde bir veya müteaddit 
p.h11lar tarafından muhtelif vergi nis 
betlerine U.bi satı§ ve muamelede bu· 
lunduğu takdirde, bıınlarm tazifi ka• 
biloe kendi niabetleri üzerinden; de
ğilae, en yükıek nisbete tabi olandan 
bir derece afağı nisbet üzerinden ver 
ıiye tabi tutulur. 

MADDE 2!1 - Ticari olmayan meı 
!ekler ve tetebbilıler erbabmdanı 

1 - Gündelik rayri safi kazanç• 
lan üzerinden vergiye tabi tutulacak 
mükelleflerden: 

A - idarehane ve yazıhane aabibi 
olmakıızın icrayi aanat ve ticaret e-
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Köylerde kooperatifler 
Köylülere kooperatifin ne olduğu. 
nu ve faydalarını öğretmek lazım 

AYDIN (Milliyet) - Hepimizin operatif fikrini İyice anlabnak, görü-
bildiii bir bakikattır ki, aaltanat dev len maluat ve gayeyi ona iyice aııla-
rinde en ziyade ihmal edilen köyleri- makbr .. Bunu yalnız bu iıle uğratan 
miz ve köylülerimizdir. Bu acı haki- banka memurlarından beklemek doğ 
katı ilk gören ve taktir eden büyük ru olamaz. Bütün memleket gençliği, 
başbuğumuz daha inkılap oenelerin- münevverleri bu buıuata seferber ol· 
de köylünün efendi olduğunu ilin ve malı çalıtmalıdırlar. Bilhaua Hal-
inlulap gençliğine köylüyü kurtar- kevleri köycüler ıubeleri çalııma pro• 
mak lüzumunu işaret buyurdular. gramlannm baıma, köylünün bu yol 

Köylerde mektep yapan, yol ya- da t<;nvir ve i~dnu ko~alı?ırlar. 
pan, ona benliğini tanıtacak köy k~- ~ır de kredı kooperatiflenne hah· 
nununu çıkaran Cümburiyet devn, çe11 ..,. tarlaaı olan memur, doktor, 
ayni zamanda onu boğan ye iktısadt aYUkat her meılek erbabı ~rta~ yaz!-
esarete süriilı:liyen miirabahacılarm lıyor. Gerçi bu kemiyye~ ltib~le ~ır 
pençe.inden lmrtannak için, zirrat kazançtır, fakat keyfiyet ıtıb!'nle 
kredi kooperatiflerini kurdu. maksattan uzakl&§ılmaaım mucıp o-

Şükranla kaydedeyim ki Yillyetl• luyor, teeuüa ve te,ekkül devrelerin 
ml:ıı bn buausta çok muyaffak ol· de bankanın yardnnile yürüyen koo-
muıtur. iki aene :ııarfmda kurulan peratifler bu yüzden ha~~at çiftçile 
kredi kooperatiflerinin adedi buıün re daha as yardım yapabilıyorlar. Bn 
27 yl bulmuttur. Bu kooperatiflere bir ıörüıtiir bunu münakap. ebne!'o 
3,300 den fazla ortak yazrlınıt ve doğru Teya yanlq oldu!"_nu t&f':'b 
450 ()()() lira aermaye taahhüt ohm· ebnek bu huauıta aalabıyet aabibl 
mu;tur. Burüna kadar tahıil edilen zevata d~e~. 
aermaye miktan iae 196,000 UradJI\ Bu Yearle ile fU noktaya da temaı 

Çlftclmlze bu 196,000 lira oenna• edeceğim: Vilayetimizin ba,lıca la-
ye kredi kooperatifleri 'kanununun tihsa.I madd~l<;ri_nden birini • tqkil e-
hükümleri mucibince mecburi taaar- den ınclrleı:ıınızın iki ~nedır m~.z 
rufla temin olunmu,tar kaldığı vazıyette tqkılabızlığm bu-

y almz fU noktaya ~t etmek 111· yük teai~ ol~uştur. B~ ~et !ncir 
zunıunn biaaediyonrm ld, köylüye ba miı.tabaıllenn~. de taktır edılmıf Ye 
iyi it anlablamıyor köylümüz bu hu· onlara aabı bırlıkleri, aabt koopera· 
auıta iyi tenvir ediİrn;yor. Ortak oı. t!fleri l&fkil z.a~tl?,1 hia..ae~rmit· 
dutu ıirketten para alan bir köylü- tır. !anmm•t ıncır muı~absillermden 
den % 12 fai:ıı ve kamiayon almıyor. İzmırn Kemal Bey lzmır !_"a_tbuabn· 
Of. 10 da eennayesine ill.,,. olunmak da ve Aydmda çıkan Buyük Men· 
a:ere kulliyor. Köyla eline ıeçen derea ıuetel~de bu yold!' bİ!' ~k 
paraya bakıyor "Bi:ııden % 22 fai:ıı yazılar yazdı. Buıiln Ref&diye ıncır-

lclrlar" diyor ,;. bu köylll tı:ııerlnde cileri ilk adımı atarak bir aabt koo-
:ı..ı teair yapıyor. p~r~tifi kurdular. Fakat bu klfi de. 

Halbuki faiz olarak alman para• fıldır. lndr ldrlk m-•~ gelme-
nm bir luamr aene aonunda kb den Karapınar, Germencik, U_murlu 
1 L • rllır' Ye Köık ıibi baılrca incir yetııtiren o ara .. yıne ona ve • b' k 

Bir de ilk aene :ıı1raf kredi lr.oope- nuntakalarmı.ızda da ırer aatıt o-
ratlflerine bet mlıll yardımda bulu· operatlfl knnılmalı~. 
nan Ziraat Bankuı -eler geçtikçe Mahs'!~ e~~ gel~ten aonra kartı· 
ve kooperatifin aennayeal yükseldik- l~trla':' muıkuller önilnda . ..":1'!'8n tel· 
ça bu niabetl tabiatile dilfürGyor. Tah bırl.enn b1,!" faide :rerm~ıgını iki -
ailitmr vaktinde yapaınıyan ye bu nelık tec~beler bıze go!terdL . 
yilzden borcunu Yaktinde ödeyemlyen Amenkaya kadar gonderdlfıml:ıı 
ortaklarma da ikrazat yapamryan kre lncirlerimizl, Eaki,ehire yollamakta 
di mediı idareleri de banka yardımı rnüıkülat ve lmklnsızlıklarla karp-
azaltryor diyorlar. !attığımız günler uzak değildir, Bu 

Kooperatif umumi heyet toplantı• aene de ayni zorluklarla katJılaflll&• 
lan zabıtları tetkik olununca konuşu rnak için ıimdiden tetbirler alrnamırı 
lan mesailin batlıcaamr '11 iki madde :ııaru~dir. Bu d.a .tezelden aatıı koo-
nin teıkil ettiği görülüyor. ffatt1 peratıflerl ve birlikleri kurmakla •· 
bunların fırka konrrelerl dileklerin. 
de bile yer tuttufunu tahlt oluyonı• • 

Bu, bize ortaklara kooperatif fik· 
rlnln llyikile aştlanaınadıfmı Ye mak 
ıadm iyi anladrlamıı.dığnu, ayni :ııa· 
manda idare meclislerinin maksat Ye 
gayeyi llylkile kavramış elemanll\r• 
dan tetkil edilemediklerini g&teri
yor. 

Şa halde yapılacak q, köylüye ko-

killeri gündelik gayri aafl kazançlan 
nm on b&f misli Üzerinden vergiye tl 
bidirler. 

B - 12 inci maddenin aon fıkraarn 
da yazılı mükelleflerin vergileri, bi
let bedelinden damga reami, darülace 
se biueıi gibi mebalii çıkanldıktan 
ıonra kalan mikdann yÜzde 5 idir. 

C - 13 üncü maddenin A ve B fık 
ralarmda yazılı olanlar, gilndellk gay 
ri safi kazançlannm on iki miıll mik 
darmda vergiye tabidirler. 

D - ı3 Üncil maddenin B fıkrası· 
na dahil olanlardan lat.anbul balıkha 
neleri kabznnallannm v"rgi nisbetl, 
bunlara bahkhanece tediye olunan 
mebaliğin yÜzde 10 udur. 

E - 13 üncü maddenin C fıkraım 
da yazılı olanların vergileri gündelik 
gayri safi kazançlarmm yirmi miıli. 
dir. 

F - 13 üncü maddenin D fıkra11n 
da yazrh maktu vergi, kiremit, tuğla, 
mozayik, karaaiman ve emsali ima15.t 
hane ve harmanlarmda on liradan a
şağı ve elli liradan yukarı ve diğer 
mükellefler de üç liradan aşağı ve on 
bet liradan yukan olamaz. 

il - Mecliai idare ve meclisi mÜ· 
rakabe reis ve azalan hiaaelerile, her 
nevi müeaesae ve intifa hiueleri.nin 
ve müdür ve nıemuriarm temettü hiı 
ıelerinin vergiai 22 inci maddede ya. 
zıh hadler üzerinden buap edilir. 

MADDE, 26 - 14 • 17 inci madde 
!erde yazılı hizmet erbabının verıi 
niıbeti; 

150 liraya kadar yüzde 5, 

ısı liradan 400 liraya kadar kısmı 
İçin yüzde 6. 

401 liradan fazlasr için yüzde 7 dir 
Bu niabetlerin tatbikmda umumi, 

huıuıi ve mülhak bütçelerden maaş 
ve Ücret alanların aylık bordrolann
da yazılı istihkak mikdarlan esastır. 
Muhtelif cihetlerden muhtelif bordro 
!arla aldıkl.arı istihkaklar, ayni ta• 
hakkuk daıreıinden verilıe dahi, tey 
hit edilmes. 

(19) ve (20) İnci maddeler muci
bince alınacak menkul /nymetlerin re 
1irlerine ait verginin niabeti, yiizde 5 
tir. Ancak bu nisbet obligaayon lai%le 
rinde yiiz;de 8 ve ecnebi müeuesele
rin Türkiyede tediye olunan esham 
rıe tahvilat temdtÜ ve lahılerinde 
yiizde 1 O ü:ııerinden he•ap v,. tayin o
lunur. 

(Devamı var) 

(Yann beyannameye tabi olan mü
kellefler ve beyannamenin tanzimi 

Kastamonuda 
Urgancılık 
Sekiz y6z tezgAh, ge
celi g6ndüzl6 ftJiyor 

KAST AMONI (Milliyet) -
Kaatamoni Urgan aanayiile Ken
dir ticaretini himayeai altına a· 
lan Ticaret ve Sanayi Odaaınm 
daimi nümune sergisinden Ur
gan, Kendir ve keten kısmını göa
teren fotografisini takdim ediyo
rum. 

Seııevt Uç buçuk milyon kfü 

Kaatamonuda imal edilen urganlar 

raddesinde istihsal edilen kendir 
ve Vilayet haricine bir buçuk mil
yon kilo • rgan ve muytabiye aab· 
tı yapan bu sanayi memleketin 
başlıca ticaretini teşkil etmekte
dir. Son iki ay zarfında lstanbula 
külliyetli miktarda kendir ihraca 
tı yapılmış ve yapılmakta bulun
muttur. 

Sipari•ler mucibi memnuniyet 
bir derecede olup atiyen Kaıta
monu'nun kendir ve urgan sana
yiinin inkişaf edeceği ümidini ver 
mektedir. Anadolu'da yapılacak 
kendir fabrikasının yegane keten 

. v 

5 

Tekirdağlılar kavun ve karpuzu 
vasıtasız ihraç etmek istiyorlar 

Tekirdağda hükumet konalı 

TEKIRDAC (Milliyet} - Şeb 
rimiz Ticaret Odası senelik kon· 
ğraaı cumarteai günü saat 14 de 
40 • 50 tüccarın buzurile oda rei· 
ıi B. Sıtkı Bey tarafından açıldL 
Kongra riyasetine B. Sıtkı ve maz 
bata muharrirliğine Oda bllfkati· 
bi Fehmi Beyler seçildi. Tekirdai 
lktısadiyatile yakinen alakadar 
olan valimiz Azmi B. Ef. kongra. 
mızı tereflendirdiler. 

Memleket iktıaadiyahna teal
l<lk eden her bangi bir kararın 
takip Ye intacında Vilayet maka
mının Ticaret Odasma zahir ola
cağı vadini izhar ettiler. Konfra. 
da ittihaz olunan mukarrerat ara· 
sında T ekirdaAınm iktıaadl ehem
miyetini artıracak meV2ular var
dı. 

Bunlardan ezcümle ı Teldrda. 
ğınm Trakyaya bir mahreç olma. 

aı itibarile Taka. komisyonunun 
ihdası için 'Vllkubulacak temenni· 
yat isabetli bir görütle yerinde 
bir karardır. 

Trakya senede 100 bin çuval 
kutyemi, 150 bin çuval buğday, 
100 bin çuyal hububat istihsal e
diyor. Bu ihracat etyasmm doğ
ruca ve lıtanbulun tavasautuna 
ihtiyaç hinettirilmekaizin Tekir. 
dağından sevkiyatın vukuu halin
de mahıulah arziye fiatlannda 
bir değitiklik Ye biraz tezayüt hu 
ıule geleceği galip bir ihtimal da
hilindedir. Kongra mukarreratı
mn canlı noktasmı tetkil eden 
bir madde daha vardır. O da, Av
rupa limanlarına kavun, karpuz 
ve Y&f meyva ihracı meselesidir. 
Bunun için kongremiz bir amba
laj mütehusııının Yereceği direk
tife kat'I ihtiyaç olduğunu ve bi
naenaleyh bir mütehassısın T e
lı:irdağma celbedilmesi lüzumunu 
ileri sürmektedir. 

Filhakika aenede 4 • 5 milyon 
okka arasında karpuz, kavun ve 
bir milyon okka arasında üzüm 
istihsal eden Tekirdağ için bu 
karar hayırlı bir ~bbüs olacak
br. Bu itibarla maluulab arziye 
gibi rat meyvanmda münasip gö
rülecek miktarda tııkııu tabi tu
tulmuı için de HükQmet nezdin
de tetebbiisatta bulunulması ka
rarlllftınlllllf ve mahallen bu ı 
mühim ihtiyaçlar da teıbit oluna
rak kongre mukarrerab meyanı
na ilave edilmittlr. 

Bundan ....,ra dalma tiirkçe konııpnala karar oeren 1lll& ,...,..uıf.erinın ıre
çenlerd,. bir müoam..,.. uerdiklerinv .,., türkçc piyu oynadıklarını yazmqttk. 

Yukanki ruim bu miüamenJen alınmqtır. 

KubilAy abidesi 
Menemenden bildiriliyorı 

lzmir valiıi Ki.zım Pata ile Fır
ka Reisi ve Balıkesir meb'usu Ha
cim Muhiddin Bey buraya gelerek 
yapılacak inkılap Abidesi hak
kında bazı kararlar vermitlerdir. 
Bu kararlara nazaran abide ista
ıiyon civarında kıtlanm arkasına 
düten tarafa nazır Yıldıztepeye 
yapılacak, Kubilayin şehit edildi
ği Belediye önündeki meydanlığa 
da bir kitabe rekzedilecektir. A
bidenin kaidesi 6, iftifai da 25 
metre olacakbr. Karar Dahiliye 
Vekaletince tasvip edildiği tak
dirde derhal intaata batlanacak
tır. 

Bergamada cinayet 
IZMIR, 26 - Bergamada la

tiklil meydanında ekmekçi Ali 
Rıza, kardeti Sadık ile Hazmı a
rasında çıkan bir kavga neticesin 
de Huım öldil. Ali Rıza ağır su
rette yaralandı. Sadık kaçb. 

Sürek avı 
AYDlN (Milliyet) - Ayclrn aYcr• 

lar cemiyeti Şahnallı köyünde bir ı()... 
rek avı yap11111lar Ye 7 yaban domu• 
zu öldürmü~lerdlr. 

monu' da yapılacağı haberleri ırilr
ra ve ticaret alemimi2de büyük 
alaka ile kartılanmaktadır. 

933 ıeneainde kendir zer'iyab 
için köylüler arasında hummalı 
bir faaliyet göze çarpmakta, bu 
sene bet milyon kilo kendir is~ 
aal edileceği tahmin edilmekte
dir. 

Urgan sanayii etrafında göze 
çarpacak derecede bir faaliyet 
methuttur. Hali hazırda aekiz yü
ze yakın tezgah ıeceli gündüzlü 

Hiç yoktan cinayet 
SiVAS (Mi1ll7et) - Swaaın Ye

niban kasaamda bir cinayet ltlenmit
tir. Cinayetin aebebi blrlraç yıl evvel
ki bir kadm m-lea.idir. Cinayeti İf
liyen Gavur Ali namile maruf olan 
sabrkalıdır.. Ali birkaç tane çekittir
dilr.ten aonra kabYeye reliyor .• Gözle
ri kararan ba aabıkalı aata§&cak a· 
dam arayıp ve kahvenin içerisini bir 
gözden ıeçiriyor •• Kimaeyi bulamayıp 
en nihayet kahveciden bir kahve isti
yor. Kahveci Omer kahveyi hazırla
makla mefgu.I olurken Ali kahvenin 
geç geldiğini bahane ederek Omere 
satatmağa baıhyor. Ve ağzma gele
ni Omere aöylemeğe devam ediyor. 
Birden bire kahvecinin yanında bulu
nan Mehmet Alinin nazan dikkatini 
celbediyor ve kahveciyi bırakarak 

Mebmede dofru ıldiyor. 

- Ulan - ban.da mıaın 7 diyerek 
afzrna releni Mebmede aöylüyor. 
Mehmet bundan biddetl-rek kah· 
.,. ocafmda bulunan taa ile Alinin 
6zerlne aaldrraralr --fa ba9lryor. 
Ali bu eanada tabancaanı çekerek
Mebmedin ilzerlne al8f ediyor ve 
Mehmet yere dilprelı: ölilyor .. Tabkl. 
kat devam ediyw, .. 

Bir katil yakalandı 
Ceyhandan yazılıyor: - Bir 

aene evvel Adanada ailesini 6ld11· 

rerell kaçan Adana'nm 08,eme 

mahalleainden Emin oflu Meh
met dün ça11ıdan mahalle içerisi

ne giderken glSriilmOf " Jandar
ma bllfÇ&VUfU Mustafa Efendi ta.. 
rafmdan derdeatine ~bbila .. 

dilmittlr. -

Katil yakalanacaftnı anlayın. 
ca tabancasını tethir ederek bat
çavutun üzerine atet etmek iate
mİf, fakat muvaffak olamamıt, 
vakalanmıatır. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Poliste 

lki çocuk kuyuda 
boğuldu 

Spor 

Haliç klühü kongresi 
İstanbul ·Maarif 
Müdiriyetinden: 

Müdür aleyhinde 
fakibat 

(Batı 1 inci sahifede) 
liyor." 

Bürolar İfe baJladı .• 
Beyoğlu ve Karaköy merkezleri 

dünden itibaren ite ba§laını§lardır. 
Haaaratm da tamirine baılaDDUftır. 
Beyoğlu m"rkezinde Vagon • Li'den 
maada Loyid Tiryeatino acenteleri 
Banka Commerciale d'ltalia'nm bir 
ıubeai bulunmaktadır. Binaenaleyh 
baaarat bu ÜÇ müeaaeaeye aittir. Ha
aaratm en miihjmmj camek&nlardır. 
Buıdarm bir kısmı yeniden geçirilmit 
tır. Mevcut haaarat Adliyece teabit 
'(e bir zabıt tanzim edilmittir. 

Adliye tahkikatı 
Dün müddeiumumilikte iaticvaba• 

ta devam edilmiıtir: Tahkikat iki aaf 
hadan ilerilemektedir. Biri Türklüğü 
tahkir, diğeri de nümayİfİ tertip ve 
hidiaeyi yapmaya tetvik. Dün iaıic .. 
vap edilenler yataklı vagonlar tirketi 
memurlandır ve 3 • 4 kiti isticvap e
dilmiftir. Diğer taraftan M. Jannone 
hakkında da takibat yapılmaktadır 
ve bu takibat ta biribirini takip eden 
iki ayrı badiaeye aittir. Her iki taki
batta nümayiı hadiaeainden evvel bq 
lamıtbr. N ümayİf bidiaeainden dola
yı M. Jannon" aleyhinde takibat ya· 
pılmamaktadır. M. Jannone aleyhin
de yapılan ilk takibat yataklı vagon
lar ıirketi tercümanı Necmettin Be
yin müddeiumumiliğe Vllku bulan 
müracaatı Üzerine bqlımntlır. M. 
Jannone Necmettin Beyi iki lngiliz 
aeyyabmdan fazla para almakla it· 
ti ham etmit ve: 

- Zaten Türk değil misiniz, hınız 
ve ııahtekiramız, demif •• 

Necmettin Bey hadi.eyi tevsik ede 
rek müddeiumumiliğe o yolda müra
~aat etmiı, müddeiumumilik te taki
bata başlıyarak M. Jannone'u istic
vap ve muamele icrası için de müsaa
de almak Üzere Adliye vekileti vası
tasile Millet meclisine müracaat et• 
mittir. Bu eanada ikinci hadise olmU§, 
ayni müdür tarafından Naci Beyin ha 
karele uğradığı yazılmı§br. Bu hava· 
dia gazetelerde intişar eder etmez 
müddei umumiliğin nazan dikkabnı 
celbetmiş ve bunun için de aynca ta
kibat için gene müsaade alınmak Üze· 
re Meclise müracaat olunmuıtur. M. 
Jannone'un lıtanbuldan müfarakati
ne dair Adliyede biç bir malumat yok 
tur. 

Naci B. ne diyoT •. 
Nad Bey dün ak§81D matbaamıza 

ıelerek V qon • Li Şirketi mümessili 
Sadık Beyin hadile hakkında dünkü 
nüahamızda çıkan beyanatının bazı 
noktalarını taTZih etmek iatediğini 
aöyliyerek dedi ki: 

- Me...le tu tekilde olmu~turı 
~üşteri ve arkada§larımm gözleri ö
n.?"de Galata ıubeaile telefonla görü
tu;ı'ordum. Müdür de yanımda diğer 
iki memurla konU§uyOTdu. Derhal ba 
na dönerek dedi ki: 

- Naci Bey burada franaızcaımı 
reuni liaan olduğunu bilmiyor mmu
nuz?. C--.p -.erdim: 

- Baraaı Türkiyedir, reunt 1iaan 
türkçedir, ben Tiirldlm ve türlı:çe ko
nufllrum. Bunun llzerine müdür 25 
kurut eeza +aw:ebhılz,dedi.Ben de mil 
teesalr olarak itiraz ettim. Buna lmı· 
dı, o halde 15 gün vazifenize nihayet 
veriyonmı dedi. Bu ıırada arkadqla
mndan biri müdüre: Naci Beyin türlı:
çe ko1U1f111aaı gay.ıt tabiidir. Çllnkü 
kenclilİ Türktür, dedi.Müdfuün ben tele 
fonla konuşurken diğer arkadaılan
ma. neler ııöylediğini duyınadnn. Pek 
tabıi olarak buna teesaürüm mini idi 
Mcaele bu tekilde olmuttur." · 

• 

Kız Atinada 
Bulundu! 

(Başı ı inci sahifede) 
maları bidiaeıl üzerine yalnız: 

- Birbirimizi seviyorduk, kaçtık,de
mekfo iktifa etmittir. 

Matmazel Şor da: 
- Ebeveynimi çok müşkül bir vazi

yette bıraktığımdan mütecs•irim. Fakat 
ne yapabilirdim. Birbirimizi seviyoruz. 
Evlenmek istiyoruz ve şimdi onlann be 
ni affetmelerini bekliyorum , demiştir. 

Muharrirle, sevgililer bu iki saat ko
nupnadan sonra ve muharririn israrile 
nden çıkmıtlar hususi bir otomobile at
lıyarak doğruca fotoğnıfhıuıeye gitmit
lerdir. Otomobili bizzat Matmazel Şor 
kullanmışbr. Hatta hızlı gittiii isin yol
da bir kaç polisin ihtanna bile maruz 
kal?"f• fakat polisler, bu genç matmazel 
pobsçe aranan Matmazel Şor olduğu· 
nun farkına bile varnıamıılardır. Sev· 
gililerle muharrir, fotoğrafbanede ancak 
yarım aaat kadar kalmıtlar, gene ben
berce gizlendikleri yere dönmüf!erclir. 

Sevgililerin hatbafll çektirdikleri bu 
resim Atlıinaika Nea gazetesinde intişar 
etmiıtir. 

Şimdiki halde M. Papasın tiyatrodan 
kazandığı paralar iki genci bir müddet 
için idare edecek kadar vardır. 

M. Sor'a bir tavsiye •. 
Atine gazeteleri '• ::ı maceradan bahae

derken hacliaenin evlenme ile kapamnaıı 
lazım geldiğini ve M. Şor'un bu müıkül 
vaziyetten kurtulmak için, ıevdazedele
rin izclivacma muvafakattan b&§ka ça· 
resi kalmadığım söyliyorlar. 

Akropolia ~azetesi M. Papaa'in eski 
bir macera11nı naklediyor. Bu gazete di
yor ki: 

" Papaa, Clement Simonun sefirliği 
eanaımda, Atina fransız sefarethanesin
de bir k5tipliğe tayin edilmitti. Fakat 
onula da rahat duramad'. Ve &ansız ıe
farethanesi memurlanndan birinin gÜ
zel kansını ayartb. Bu badiae yüzün
den memuriyetini kaybetti. Papa.o, bu ha 
diaeden dolayı kendisi.ne çok acı serze
nitlerde bulunan babasına: 

- Sevgili pederim, aen F ranııadan le
jiyon donör nitanmı aldm. Ben de bir 
franaız kadm•nı ayarttım. Bu iki hadise
yi niçin gayri kabili telif görüyorsun? 
Sana bir ıeref nişaru vermiş olan Fran
aanm f<'J'efİni muhil bir harekette mi bu 
lundum zannediyorsun? Cevabını ver
miş ve kahkahalardan katılarak baba11-
nm yanından ayrılmıştır. 

M. Papa.s'ın anneııi ne diyor?. 
Yunanlstanm en maruf edibelerin

den olan ve Mirtiotiaa namı müstearile 
tanman Papaam annesi de hadiaenin i;o
divaç ile kapanma11 taraftandır. Kendi
Iİ hadise bakk•nda fikrini sonm gazel• 
cilere demittir ki: 

- " Oğlumun, tiyatroda gen.İf bir i .. 
tiklıali vardL Bu aııkane maceranın,ken 
diaini sahneden uzaklaıtırmaımdan kOI' 
kuyonım. Fakat eğer hakikaten yekcli
ğel'İni aeviyorlar iae evlenmek suretite 
me9Ut olsunlar. Zannetınem ki, kenç kı· 
zm pederi, bu izdivaca muvafakatmı • 
ııirgeain, oğlum da, ailedendir ve maz
but bir terbiye görmüıtür." 

M. ŞoT Atinaya gitti. 
M. Şor, kızı Mel Emestine Şor'u 

bulmak için, evvelki akflUilki trenle A
tİna1ll ptmittir. 

Reıadiye hadisesi 
lZMlR, 27 - Retadiye hadi

sesinde Müddeiumumiyi tahkir
den ıuçlu Göztepe spor kulübü 
reiıi Muammer B. Aaliye Ceza 
mahkemesine verilmittir. 

Madalyanın 
Ters tarafı 

(Başı 1 inci sahifede) 
arkadllflarile konuşurken yeleği
nin cebinde bir madalya olduğu 
görülmüştür. Türk talebe Vladi
mirden madalyayı bakmak için 
istemişler, fakat Bulgar talebe 
bunu vermek istememi9tir. Vladi
mirin ısrarı Türk talebeyi füphe
ye dütürmüf, madalya Bulgar ta
lebenin yeleğinden zorla alınmıt
tır. Madalyanın Türk talebe arka
dllflannm eline geçtiğini görün
ce, orada fazla dunmyor ve kaçı
yor. Madalya Türk talebeyi hay
ret ve heyecan içinde bırakıyor. 
Çünkü üzerinde görülen resim .tu 
dur: Bir Türk bayrağı ve üzerın
de elinde Bulgar bayrağı tutan 
bir Bulgar neferi. Yani bayrağı
mız Bulgar askeri tarafından çiğ
neniyor •• 

Türk talebe bu vaziyeti görün· 
ce büyük bir asabiyete kapılıyor
lar ve madalyayı alarak doğru 
mektep müdürü Mahir Beye gö
türüyorlar. Mahir B. madalyayı 
tetkik ettikten sonra meselenin 
muhtacı tahkik oldui:unu tc:sbit 
etmiştir. Mahir B. derhal vazıyet
ten Tıp fakültesi reisi Tevfik Re
cep Beyi haberdar etmittir. Tev
fik Recep B. dişçi mektebine gel
mit ve bir tahkik heyeti teşkil e
dilmiştir. Bu heyet Tıp fakiiltes! 
reisi Tevfik Recep, d~i mektebı 
müdürü Mahir ve muallimlerden 
Mustafa Mehmet Beyle Rüştü B. 
lerden mürekkeptir. Tahkik heye
ti dün geç vakite kadar madalya
yı tetkik etmittir. Neticede madal 
yanın bir ehli vukuf tarahnda11 
tetkik edilerek mahiyetinin iza~ı 
lüzumu anlasılmı~br. Heyet tahkı
katına dev~ ~tm~kle beraber 
madalya bugün bir ehli vukı!f ta
rafından tetkik edilecek neticeye 
göre bu Bulgar talebe hak_kı.nda 
mektep nizamnamesi mucıbmce 
muamele yapılacaktır. 

Mesele fakülte riyaseti tarafın
dan Maarif Vekaletine de bildiri-
lecektir. . 

Bulgar talebe ne diyor? 
Dün bir muharririmiz hadise

nin kahramanı olan Bulgar talebe ' 
M. Vladimirle görütmüttür. Vla
dimir Kumkapıda istasyon civa
rında bir pansiyonda oturmakta· 
dır. Vladimir muharriririmize de
mi9tir ki: 

Cumartesi günü aaat 14,5 ta Ka
sımpatada çok feci bir kaza olmuı
tur: Kaaımpaşada Y eniçqmede Sefe· 
rikoz mahalleJJinde bir evde Nuriye 
Hanım inninde dul bir kadın otur· 
maktadır. Nuriye Hanımın 10 ya§la
nnda Eama iaıniııde bir kızı ile 8 ya
tında Niyazi ve 5 yaşında Hüseyin 
isimlerinde iki oğlu vardır. Nuriye H. 
cumartesi günü çocuklarım evde bü
yük anneleri Hüsniye HaDllD'n yanı
na bırakarak çahşmağa gibniştir. Ka 
dm gittikten aonr aüç çocuk oynamak 
Üzere aokağa çıkmışlar, Okmeydaru 
yolu ·üzerinde bulunan Hüıeyin ağa
nm tarlaama girmiflerdir. Bu aırada 
bunlardan Niyazi tarlanın ortasında 
bulunan bir boatan kuyuaunun yanın
dan geçerken ayağı kaymış ve kuyu
ya düşmüştür. Bunu gören Esma kar 
deşini kurtarmak üzere kuyuya atla
mıtlır. 1ki metre derinliğinde olan ku 
yuda au dolu olduğundan iki çocuk 
kendilerini kurtaramamışlar ve ikiai 
de boğulup feci bir surette ölmüşler
dir. Bunu gören küçük kardetleri Ha 
aan ağlayarak büyük anneleri Hüani 
ye Hanıma gelmit, kardeılerinin bo
ğulduğunu söylemİ§tir. Hüsniye Ha
nım kuyunun batına gittiği zaman her 
iki çocuğunu kuyuda yany~a yatmıı 
bir vaziyette bulınuıtur. Polıse haber 
verilmit, polis bir çengel ile cesetleri 
kuyudan çıkarını,tır. Çocuklar defne· 
dilmiıtir. 

Çocuğun paltosunu 
çald1 

Salih imıinde bir kundura boyacısı 
evveliıi gün Şi§lide aokakta oynamak 
ta olan garson Hüseyin Efendinin 7 
Yatındaki oğlu Nevzadm yanma yak
la,arak: 
"Oğlum, böyle sıcak havalarda 

palto giyilir mi, haydi çıkar da eve 
ıöndereyim.,, diyerek çocuğun aırtın 
da.ki paltoyu alıp savu§urken yaka· 
lanmıştır. 

Kaçakcıhk 
latinyede d"mirli lngiliz bandıralı 

mazot yüklü vapurda yapılan arama 
da 194 deste iakambil kağıdı, 95 çak 
maktaıı, bir çakmak bulunmu§, ala
kadarlar 8 numaralı ihtisas mahke
mesine aevkedilmiıtir. 

Kömürden öldl. 
Şahinpa§a rnedreııeaindeki bodrum 

da yatan Zonguldaklı 30 yafında A
kif oğlu Hasan, mangalda yan yan· 
nu, kömür yüzünden tesemınüm ede
rek ölm:ü.ş ve defnine ruhsat verilmİ§
tir. 

iki yangın 
Evvelki gece biri ıaa t yirmi dörttıı 

diğeri iki buçukta iki yangın çıkmıı
tır. Birinci yangın Tünelde Tekke cad
desinde Şahkolu aokağmda berber An 
donun dükkanından çıkmıı, fakat 
dükkan üstündeki apartımanda otu
ranlar dumanı gördükten sonra itfai
yeye haber verilmiıtir. Yangının man 
galdan sıçrayan ateıten çıkbğı anla
ıılmııtır. 

ikinci Yangm da Tophanede fırın. 
cı Muharrem efendi ve Adalet ham
ına ait evlerden çıkmıf, itfaiye ancak 
ber iki ey yanarken kule tarafından 
haber verildiğinden yangın yerine ye 
titmiıtir. Ahtap olan evler yanmıftır. 
Tahkikat yapılıyor. 

Şikago sergisi 
(Başı 1 inci sahifede) 

Haliç idman klübünden: Klübün se
nelik kongraaı 3 mart 933 cuma günü 
ıaat 14 te Fatihteki klüp merkezinde 
toplanacaktır. 

Bilumum azamn iştiraki rica olunur. 

Kasım paşada 
Ronferans 

Kasımpaşa idman klübü umu
mi katipliğinden: 28-2-933 tarihi
ne müsadif salı günü saat 20,30 
da klüp binasında doktor Selim 
Bey tarafından (gençlik ve züh
revi hastalıklar) mevzuulu bir 
konferans verilecektir. Herkes 
gelebilir. 

Darülfünunluların 
Hk maçları 

Darülfünun spor klübü kii.tibi umumi
liğinden: Yüksek mektepler ve fakülte
ler arasında darülfünun ıpor klübünün 
tertip ettiği lik maçlanna 2-3-933 per
ıemlıcı gÜnü devam edilecektir. 

Saat üçte, Selimiye sahasında: Bay
lM- Mühendis (H. Hıfzı B.) 

Saat üçte, Çarağan sahasında: Or
man - Dişçi. (H. Nuri B.) 

Saat 4,30 da Galatasaray lokalinde: 
Hukuk - Ticaret (H. Müfit B.) 

Ath spor koşuları 
ANKARA, 27 A.A.- Atlı spor 

koşularına her pazar ve çarfam
ba günleri devam ediliyor. Dün 
yine klüp azası Etlik sırtlarından 
başlıyarak Cebeciye kadar dağ
lık erazide bir koşu yapmışlardır. 
Bu arızalı sahada binicilerin ve 
atların mukavemetleri tecrübe e
dilmit ve alman neticeler muvaf
fakiyetli ·olmu,tur. 

1 Askeri tebli~at 1 
Yoklamalar 

Beyoğlu askerlik şubesinden: 
1 - 304 : 324 (Dahil) doğumlu ih

tiyat efradın yoklaması için her tevellü
de mabsuı yoklama günleri atağına gös 
terilcliği Üzere tespit edilmiştir: 

2 Bu yokalama ihtiyat zabitanına ait 
değildir. 

3 - Y aklamada ispab vücut ebneıi 
mecburi olan efrat Beyoğlu sicil nüfu
sunda mukayyet olanlarla mülteci, mu
hacir ve suve:ri saire ile katiyen nakli 

. hane ederek ı>üfusça kayıtlan yerli ola
rak tespit edilenlere ait olup her ne su
retle olursa olıun .yabancı olarak kaydı 
bulunanlara ait değildir. 

4 - Yoklamaya yeni nüfus hüviyet 
cüzdanlaı ile müracaat edilecek ve gel
miyenler ile bunları saklayan ve gönder 
miyen heyeti ihtiylJl'İyeler baklµncla mü · 
kellefiyet kanununİın 95 inci maddesi 
tatbik olunacaktır. 

Müracaat günleri: 

933 - 2 - 27 304 ill 305 doğumlular. 
.. -3-1 306 .. 
,, n2307 n 

,, "s aos ,, 
,, tt 6 309 ,, 
" ,, 8 310 tt 

,, " 9 311 tt 

" " 12 312 .. 
" .. 13 313 " 
" " 15 314 " 
" .. 16 315 .. 
.. .. 19 316 
" .. 20 317 

.. 
" " " 22 318 H 

" .. 23 319 .. 
" .. 26 320 " " .. 27 321 .. 

Millet dersaneleri imtihan

larına 1-3-933 çarşamba gÜ· 
nü başlanacaktır. Hususi su· 

rette okumuş olup vesika al· 
mak istiyenlerin dörder kıt'a 
fotoğraflarile birlikte ikamet· 

gahlarma yakın Millet mek· 

teplerine müracaatları. (891) 
- --- -·---,-----

Anadolu Çimentoları 
Türk Anonim Şirketinden : 

Hissedaran senelik heyeti umum.İyesi 
27 Mart 1933 tarihine müsadif pazarte
.; günü saat 11 de Galatada Yakut Ha· 
runda 7 No. lu yazıhanede içtima edecek 
tir . 

Ruznamei müzakerat bervec

hi aticlir : 
1 - Mecliai idare ve murakıp rapor

lannın okunması ve tasvip ve tas.diki, 

- 2 -=:-1932 senei besabiy~ ait bilan
ço ite .. ,kir ve zarar'" hesabının tetkik ve 
tasdiki, Meclisi idarenin zimmetini ib
ra ve neticei muamelat haklnndaki Mec 
liai idare teklifatı müzakeresi ve bu bap 
ta karar itası, 

3 - Müddeti hitam bulan Meclisi lda 
re azasile Murakıbm yerlerine haşkala

nnın intihabı yahut ipkaları ve hakkı 
huzur ücretinin tespiti. 

4 - Ticaret kanununun 323 üncü 
maddesi abkann mucibince Meclisi ida
re azasına şirket ile muamele icrasına 
mezuniyet itası, 

l§bu umumi içtimaa iJtirak etm<"k is 
teyen hissedarlar, tarihi içtimadan bir 
hafta eve! hamil oldukları - gerek a
saleten gerek se vekileten olsun - his
se senetlerini §İrket merkezine yahut 
Yakut Hanmm 7 No. lu yazihaneye yn
but Societe Cimfina, 95 Avenue de 
Franc~ Anvers'te tevdi ebnelidirler. 
Tevdi edilecek bisse senedab yahut ona 
muadil <"vrak mukabilinde alınacak ınak 
puzlar içtima açıldığı vakit ibraz edile
cektir . 

İstanbul ldrofil Pamuk 

Fabrikaları Türk Anonim 

Şirketinden: 
26 Mart 933 tarihine müsadif pazar 

gÜnÜ, Hissedarlar Umumi Heyetinin a
di ıurette istimaa daveti kararla§tırılmıf 
olduğundan Eaaa Mukavelenamenin 52 

inci maddesi mucibince laakal 2 e:ıe 

ye aahip olan hisaedaranın yevmi mez
kı'.lrde ııaa.t 11 de Şirketin Galatada, Ö
mer Ahit Han 3 üncü kat No. 4 deki 
merkezine te§rifleri ve içtima tarihine 
tekaddüm eden 18 Mart 933 cumartesi 
gÜnİİ aktamına kadar malik oldukları 

hiaae senetlerini Şirket Mlerkezine tev
di ile duhuliye varakası almaları rica 
olunur. 

Hiaaedaı.nm malik oldukları bi&se se 
netlerini herhangi bir Bankaya tealim i
le alacakları ır.akbuzlann Şirket vezne.. 
sine yuı..nda yazılı tarihe kadar tevdi
leri de cı.iz.dir. 

Ruznamei müzakerat 
1 - 932 ıeneai muamelat ve hesaba

b hakkında idare Meclisi ve Murakip 
raporlannın okunnıaaı. 

2 - 932 senesine ait bilanço ve, kar 
ve zarar hesaplarının tasdik ve kabülü 
ve idare Meclisi azalannın ibrası • 

Fransız kabinesi 
Amerikada malibuhran 

- iki senedenberi Türkiyede 
talıailde bulunuyorum. 20 Yatında 
yım. Sömestr tatilinden bilistifa
de Bulgaristana gitmiştim. Ora
dan getirdiğim bir fizik kitabını 
birinci 11nıftaki bir arkadaşıma 
vermek üzere birinci sınıf dersha.
neııine gittim. Orada arkadaşım' 
olan bir Türk talebe saatimin kaç 
olduğunu aordu. Saatimi çıkar· 
dım. Baktım. Saatle beraber ma
dalya da cebimden çıktı. Bu Türk 
arkada,ım madalyaya dikkatle 
bakmı9tı. Sonra kendi sınıfım o
lan ikinci amıfa gittim. Ders baf
lamıfb. Dif&"dan bir bafka Türk 
arkada,ımın beni çağırdığını söy· 
lediler. Çıktım. Bu arkadqım sa· 
atimi sordu. Çıkardım, bakbm. 
Bu aralık onun madalyayı gör· 
mek için saat sorduğunu anlamıt· 
bm. Birden madalyayı kopardı 
aldı, gitti. 

dapre natür olarak sulu boya re
siınleri ikmal edilmit bulunmakta 
dır. 

•• " 29 322 
" "30 323 " .. 3 -Temettüat hakkında müzakent 

4 - 933 ıenesi için murakip tayini ve 
ücretinin taktir .. e tespiti 

~ 

Ayan meclisi kabineye 
itimat beyan etti 

PAR1S, 27 (A.A.)-Ayan Mec 
!isinde yapılan mali müzakere eıs
naamda M. Deladier itimat mese
lesini ileri sürdüğü sırada milli 
müdafaa tahsisatı hakkındaki mü 
zakerede aldığı vaziyetin iki mec 
lis arasında hakemlik vazifesini 
yapmaktan ibaret olduğunu söyle 
mi• ve demi~tir- ki: 

"Ayan meclisinin milli müdafaa 
tahsisatının azaltılması hakkında
ki maddeyi ilk kıraatinde reddet
mesi bu tenzilatın bazı yeni tefki 
!atla telafi edilmesini istemesin
ileri gelmıştir. HükUmet bu yeni 
teşkilatın yapılmasına dair hazır
ladığı bazı projeleri mart içinde 
meclise tevdi edecektir." 

M. Daladier sağ cenah fırkala-

1 
rını korku propagandası yaptıkla
rından dolayı muahaza etmis ve 
beyanatına fU suretle devam ~yle- \

1 mittir: 
"Memleketin kendisini müdafa

a imkanına malik olduğundan e
min bulunduğuna kaniim. Vata
nın emniyet ve selameti hususun
da hiç bir endite duymuyorum. İt 
te bu der in kanaatin sevkiledir 
ki itimat meselesini ileri sürüyo

rum.'' 

NEVYORK, 27 A.A. - Ame
rika hükUmetleri valilerine mora
torium ilanı salahiyetini bah,et
mek ıuretile bankalann ve banka 
!arda mevduatı bulunan kimsele
rin himayesi, fİmdi Amerika'nm 
her tarafından günün meselesi ol
muştur. 

. 10? kadar hükumetin teşrii nıec 
lıslerı hali hazırda buhJ'ana ka~ı 
~oyma~ iç~ zaruri addeyledikle
rı tetkıklerı müzakere tın k .. .. eeuze. 
re ıçtımalar aktetmektedirler. 

Bu madalyayı, saatle beraber 
bana babam hediye etmitti. Ba· 
ham öleli çok oluyor. Ben de bir 
habra olarak bu madalya ile saa· 
ti daima yanımda lllfıyorum. ,Bu 
madalyanın Türklüğü tahkir ma· 
hiyetinde bir 'ey olduğunu bilsey· 
dim, tabii yanımda ıa,ımaz, bir 

Jetler teslihatının ayni zamanda yerde saklamasını bilirdim. 
tesirli surette ve kontrola tabi tu: 

1 k ı h Öğleden sonra mektepten ça· 
tu ma şarti e ta didinden doğma ğrrıldığımı haber verdiler. Gittim. 
sı lii:;:ımgeldiğini iddia etmektedir Müdür Beyi gördüm. Benden bazı 
Her taraftan ayni derecede hulila izahat aldı. Ve sonra cumartesiye 
gösterilmesini bekleyerek bu nok- kadar mektebe gelmememi söyle
tayı nazara Cenevrede galebe ka- di. Ben de çıktım, evime geldim. 

zandırmak için mücadele ediyo- Gen Türkleri çok severim. Tah· 

ruz. silimi Türkiyede yapmag"ı terc ih 
"Askerlik ha ricinde fakat asker • M ettım. ektepc de hocalanmın di-

Müzeler idaresi hazırlanan e
serlere dair Maarif Vekaletine 

bir rapor göndermiştir. Vekaletin 
vereceği talimat dairesinde hare
ket edilecektir. 

Değirmenderede eski eserler 
Değirmendere sahilinde tarihi 

kıymeti haiz bazı eski eserler bu
iunduğu müzeler idaresine ihbar 
edil mi, tir. 

Müzeler idaresi bir memurunu 
eserleri tetkik vazifesile • Değir
uıendereye göndermiştir. Eser e
hemmiyete layik bir fey old~ğu 
takdirde Değirmendere sahilinde 
taharriyat yapılması çok muhte
meldir. 

iki heykel bulundu 

Bandırma civarındaki Sizik ha
rabelerinde mermerden iki hey
kel bulunduğu Şükrü B. namında 
bir zat tarafından ihbar edilmiş 
ve eserler müzeye naklolunmuıs
tu. Bunlar müzece tetkik edilerek 
111ilattan sonra ikinci asra ait 0 ). 

"41 324 

Davet niçin? 

1. F. As. dairesinden: 

" 

1 - Evvelce 304-324 (dahil) doğum
lular için yapılacağı ilan olunan yoklama 
askerlik mükellefiyeti kanununun emir 
ettiği ve her •ene yapılması mutat olan 
ihtiyat efrat yoklamasıdır. 

2 - ihtiyat zabitanın yoklamaları ge 
çen senelerde olduğu gibi. haziranda ya 
pılacağı. 

ZA YI - Hasköy ıuhesinden aldığım 
askerlik tezkeremi zayi ettim yenisini o
lacağm<lan hükmü yoktur. Tevfik oğlu 
Ahmet, 314. 

5 _ Müddeti hitam bulan 1 dare r.ıec
lisinin tecdit ve intihabı ve hakkı hu
zurlarmon taktir ve tespiti. 

MECLiSi iDARE 

Fatih İcra memurluğundan: Bir deyi
nin temini istifası zımnında paraya çev 
rilmesine karar verilen muhtelif cinı 
manifatura ~yaaı açık arttırma suretile 
9-3-933 tarihinde saat 13 te Sandal Be
deateninde satılacağından talip olanlann 
932-2544 D. numerosile müracaatları. 

İstanbul Defterdarlığından: 
10 liradan yirmi liraya ve yinni liradan otuz liraya ka· 

dar iki derecede vuku bulacak münhal mal memurluklarına 
tayin edilmek üzere Şubatın yirmi sekizinci günü öğleden 
s~nra saat üçte icra edilecek İmtihana girmek isteyenlerin 

yevmi mezkiirde sabahleyin saat ondan ikiye kadar üç kıt'a 
vesika fotoğrafi ile mektep §ehadetnamelerini beraberlerin· 

de getirerek Defterdarlık Sicil kalemine müracaat etmeleri. 
(896) 

liğe yakın teşkilatın da ordu mev ğer Türk arkadaşlarımın baıia kar 
cutlarına dahil edilmesini istiyo- şı büyük teveccühleri vardır. Be
ruz. Hükumet bu mücadelede nim hiç bir fena niyetim yoktur. 
Fransamn dünya memleketleri a- Meselenin böyle bir tekil almasın 
raııında yalnız ba9ma kalmış bir dan dolayı çok müteessirim. Ma- Gedı·kpaşa'da Jandarma 
vaziyete olmadığı görmektedir. dalyanın bir tarafında es~i kral Bir Rus grandük'ü öldü 

Ayan maliye enc:ümeni mazba Ferdinandın resmi, diğer tarafın- NlCE, 27 A.A.- Rus grandük Satınalma Komı·syonundan· 

dukları anlatılmıştır. 

la muharrı"rı·, h'''-~--etı"n ı"cabmda d d b" B l k Al •. UKUIIl a a ır u gar as eri resmi var- )erinden exendre dün akşam h k 
mali sene içinde milli müdafaa i- dır. Resimlere ait diğer teferrüatı vefat etmi,tir. Satın alınması mukarrer kırk bir bin metre yazlık a 

1 

çin tamamlayıcı tahsisat istemiye bilmiyorum." kumaşın kapalı zarf münakasaııı 20 Mart 933 tarihinde pa· 
söz verdiğini ehemiyetle kaydet- M. Muıanof Pariste zarteıi gÜnÜ saat on dörtte yapdacağmdan taliplerin şartn;a· 
miştir. Yeni protokol PAR1S, 27 A.A. - Bulgar baş· me ve nümuneyİ görmek üzere her gün ve münakas'!ya ~ır· 

.. 

M. Daladier beyanabna tU söz
leri de ilave etmiştir:_ 

Nihayet meclis, 118 muhalif re vekili M. Muşanof, Bulğar esha- mek İçin ilk teminat ve teklifnımıelerile beraber mezkiir gun· 
ye k~rşı 180 r~yl~ ~h=u~·k~iim;;::~e~te:;...;.it~i~- ..ı..~-A:.;:N~K:.:.;.A~R;.;.;..A~,~2~7.:...-:--...:H:.::::;ar~i~c~iy~e~y~e~- ..ı..~m=ı:..::h~a~m=i~l~le~r~iy~l~e~~m~u~·z=a=k=e~r=e~d~e__;b~u~--l.~.1-•~ .... ~ ..... -.. .... &L..-Jv"~rla·r...1·ic.o:rni"lsıcoır:ıııınıu·ız-a-LJ1rıi.i'"ır.ıı~-:aıı~·'ıı19a·r.ı.-·~~~~~~ 



MiLLiYET SAL! 28 ŞURAT 1933 ' 

Muhterem 
Vatandaş; ASIPIN KENAN 

Komprimeleri Sıhhat Vekaleti Cel!les'nin rnüHade' mahsus1si.e imal edilen bu. 
mil&tahır:ar &eni Avrupadau !(elen ve pahalı sahlan m·ıadilleriııden kurtaucaktır 
BAŞ Ac'.iRISI, NEZLE, SOGUK ALMA. GRİP gibi hutalıkların en birinci 
illkıdır. Kıymeti ve faidesi olmadığını isba': edene J0,000 lira ikramiye verilir. 97 

Liseler Alım satım 
Koınisyonundan: 

İstanbul kız lisesile Erkek Muallim metkebinde eski eşya 
ve çinko; Fmdıklıda Gazi Osman Paşa mektebinde yerli ki
remit 30-3-933 tarihine müsadif çar§amba günü ihale edil
mek üzere müzayedei aleniyeye konulmuştur. Taliplerin eş
yayı görmek için mekteplere ve şartlan anlamak ve pey sür
mek için de Maarif müdiriyeti binaıımda Liseler Muhasibi 
ln.eıı'ullüğündeki komisyona müracaatları. (833) 
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1 
latanbul Belediyeal b&nlan 1 , _____ _ 

Haliç'te Balıkpazan'nda Peynirci sokağı müntehasın
dan başlayıp caddeyi kat'eyliyerek Tahmis sokağı tulü ki
milince Sabuncuhanı caddesi ve Rıza Paşa ve Mahmut Pa§a 
caddelerini takiben Akarçe§meler caddesi ve Çarşıkapı Nuru
osmaniye sokağile Tavukpazan ve Bileyciler sokağı ve Divan 
yolu imtidadmca Sultan Ahmet meydanı ve Alemdar cadde
sinden bilmürur Dayehatun sokağı ve İstasyon Arka sokağı 
ve deniz ile mahdut mmtaka ile Beyazıt'ta Takvimhane cad
desi ve Okçularbaşı ve Makascdar Çarşıkapr sokaklarında in
şa edilen yeni kanallar iki seıııedenberi işledilmeğe başlan
mış olduğundan Belediye artık eski kanalların tamir ve tat
hirleri ile uğraşmryacaktır. Bunun için yukarda zikredilen 
mıntaka dahilinde bulunan bilumum binaların mecralarmı 
yeni kanala raptettinnek üzere bina sahiplerinin Belediyeye 
müracaat eylemeleri ve akai taktirde bu yüzden tevellüt e
decek zarar ve ziyandan Belediyenin mes'uliyet kabul eyle
miyeceği ilan olunur. (893). 

Keşif bedeli 5012 lira 4 kuruştan ibaret olan Yalova Kay
makamlık konağı etraf muhafaza duvarmm inşası kapalı 
zarfl;;: münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şartname al
mak ve keşif evrakını görmek üzere hergün Levazım müdür
lüğüne müracaat etmeli, münakasaya girmek için de 376 li
ralık teminat makbuz veya mektubu ile teklif mektuplarını 
6-3-933 pazartesi günü saat on bete kadar Daimi encümene 
vermelidirler. (662) 

Satılık Arazi 
Bakırköy Malmüdürlüğtlnden: 

İsmi Mahallesi Semti Nevi Dönünı Evlek Zil"4lı 
emlü: 

Doktor Mihalai· 
eli ve kerimesi 
Mariya Kartaltepe Aksu Müfrez 30 
Möayö Dilan ve arsa 
Pol Levi, Ve-
hans, Peti He-
rat, Kaplenç Yeşilköy Fener Tarla 163 2 244 
Taşcıyan Ser-
kis varislerin-
den Onnik Ar-
manohi, Sera-
noş, ve Aruııyak 
ve Zabel hanun- Mısır Müfrez 2 3 
lar Kartııltepe tarlası arsa 

Yukarda isin;ıleri. yazılı mükelleflerle vergi borçlarını za
manında vermediklerınden evsafı yukarda yazılı gayri men
kUller 20-3-933 tarihine müaa.dif pazartesi günü saat üçte bil
müzayede sahlacağından t~liplerin yevmi mezkUrda kaza i
dare heyetine müracaatlan ilin olunur. (888) 

• • 
inhisarlar idaresinden: 

Satdacak eşyanm nevi Miktarı muhammeni 
Kaçaktan toplanan muhtelif varaklı 3500-4000 kilodur. 
defter halinde ve kesilmem4 tabaka ha-

linde sigara kiiıdı. 
Şerait: 

Satılacak kağıtların ambarlardaki ambalajı ve vapura 
kadar sevk tnasrafile giimrük ve masarifi eaireııi IDÜleahJıide 
ait olacaktır· Kaçaktan toplan an muhtelif markalı defter Ye 
varak halinde sigara kağrtlan müteahhidin Avrupada riste
receği adrese idare tarafından sevkedilmek şartile bilmüzaye
de sahlığa çıkarılmıştır. Miktarının Cibalideki inhisar leva
xnn ambarlarında tesbitten sonra bedelinin idare v;o,znesine 
teslimi şartile 6-3-933 tarihine müsadif pazartesi ~Ü saat 
15 te pazarlığı icra kdmacağından taliplerinin yüzde 7 ,5 te
minatı muvakkate akçelerile birlikte Cibalideki inhisarlar 
satın komisyonuna müracaatları ilin olunur. (785) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarda mevcut kumaıtan verilmek ve utar ve 
levazımatı saire ve imaliyesi müteahhide ait olmak üzere 
(dört bin yedi yüz elli dört) kaput imaliyeııi münakaaası 
15-3-933 çartamba günü ııaaton bqte yapılacağından talip
lerin §artnameyİ görmek üzere her gün ve münakasaya gir
tnek için ilk teminat ve teklifnamelen1e beraber mezkUr gün 

• onum -

WHJMMm 
KARADENİZ POST ASI 

SAMSU 

Tasarruf, Dirlik 2 Mart 

Perşembe 

Bir Kumbara 
Alınız. 

Ve .. Düzenlik 
Kaynağıdır. 

günü aktanu hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trab~on, Sunnene Rizeye azimet ve 
uclet edecektir. 

6Mart PAZARTESi 
gününden itibaren 

ERZURUM 
vapuru Karadeniz seferlerine batla
yac:aldır. 

Fazla tafoilit için Sirkeci Yelkenci 
banmdaki 0 acentahğına müracaat. 

Tel: 21515. 

Her Gün Biraz Para Biriktiriniz! SEYRlSEFAlN 

Istanbul Liman İşleri 
lNHlSARI TORK ANONİM ŞİRKETi 

1DARE MECLtStNDEN: 
Dahili nizamnamemizin 23 ÜpcÜ maddesi mucibince hiuedarlar umumi heye

tini zirde yazılı ruzr.amedeki maddelerin mü:.<akeresi için 30 Mart 933 pertembe gü
nü saat 16 buçukta Şirketin latanbul'da Sirl<eci'de Din Li,_,. Hanmde. idare nıer 
kezinde alelade toplanmağa çağırılmıiSJ karal'laıtırdmııtır. 

N izamnameııin 24 üncü maddesi mucibince alelade topllUUlll,)'a ıerek ...,al eten, 
gerek vekaleten laakal 50 hiueye sahip olan zevatın 2.6 ıncı maddeye göre toplan
ma gününden evvelki on gün içinde hisse senetlerini firket idare merkezine veya 
Türkiye iş &ankasınm merkezile şubele rine tevdi ile mukabilinde alacakları mak 

puzu idare meclisine irae ederek dühuliye varakası almaları iktiza eder. 

· Müzakerat Ruznamesi : J 
l ~ ı· ' . ' 

• 
1 - idare Mecliıi ..., Murakıp rapo rlannın okunmıuı ve ludild, 
2 - 1932 •enesi Bilinçosunun ve kar ve zarar hesabmın .,.. tenııııUliG.a tenii 

bakkmdaki teklifiİt ta•diki ile idare Mecl isinin ibruı, 
3 - 1933 •eneai bilançosunun tanz İm ve umumi heyetten taıııliki tıınnine 

kadar devam etmek üzre fİrlı:et murakıp !erinin intihabı ve tahıioat mikdarlannın 
tayini • 

4 - idare Meclisinde açılan azalığa İntihap olunan zatın a7.ahğnım tudiki. 
S - Müeuis bine 1enetlerlnin tirk etçe mübayaa ..ıilebilec~ dair karv 

ittihazı. 
6 - T ahliaiye inhisannJn kanunu m a ııu f 

le hakkında lııarar itl:İluızl. 

ref'i dolayıııile yapdac:ak ııwam .. 

12· Mr. Kumaı:ıdarılıl(ı 
Kuleli askeri lisesi ihtiyacı 

için 3200 adet fildekos fani
m, don 14-3-933 salı günü 
saat 14 te aleni münakasa su 
retile satm alınacaktır. İstek 
lilerin şartname ve örneğini 
görmek için sabah saat 9 dan 
ona kadar her gün ve müna
kasasma girişecelderin belli 
vaktinde koınisyonda hazır 
bulunınaları (508) (802) 

255 

Satına!ma kom. ili"'\ 'n 

Maltepe A. lisesi ihtiyacı 
için 900 takım pijamanın 7 -
3-933 salı günü saat 14 te a
çık münakasaııı yapdacaktır. 

İsteklilerin şartname ve ör
neğini görmek için sabah 
saat 9 dan ona kadar her gün 
ve münakaııasma girişecekle
rin belli vaktinde bulunmala 
rı. (496) (659) 

63 

MİLLi iKTİSAT VE 
TASARRUF 

Cemiyeti lstanbul tubeıinden: 
Evvelce de ilan edildiği veçbiizere yer 

li mallar piyango ikramiyelerinin müd
deti tevzü bitam bulmak üzere olduğun 

dan 15-3-933 tarihine kadar ikramiye
lerin dördüncü Valof Han üçüncü kat 
No. 28 den alınması ve mezkUr tarihe ka 
dar almıyanlarm ikramiyeleri cemiyete 
teberru etmiş addolunacait ilan olunur. 

3 üncü kolordu ı 
ilanları 

._ ___________________ ___ 

Çatalca Mst. Mv. için pa
zarlıkla 1500 kilo kuru üzüm 
satın alınacaktır.Teklif edilen 
fiat pahalı görüldüğün
den ihalesi 4 Mart 933 cumar 
tesi günü saat 15,30 da yapı· 
lacaktır. Taliplerin şartname
sini görmek üzere her giiıı ve 
pazarlığına iştirak için o gün 
ve vaktinden evvel koınisyona 
müracaatlan. ( 46) (886) . ,,. . 

3. Muhabere alayında bulu 
nan 70 araba gilbre pazarlıkla 
satdacaktır. Talip zuhur et
mediğinden ihalesi 4 Mart 
933 cumartesi günü saat 15 
te yapılacaktır. Taliplerin 
gUhreyİ görmek üzre her gün 
3. Muhabere alayına ve pazar 
lığa iştirak için o gün ve vak
tinden evvel Fındıklıda 3. K. 
O. satmalma komisyonuna 
müracaatları. (45) (885) 

Merk• aeenta.ı Catata KöprGbatı B. %362. 

~ubo A. Sirked Mübilrdu zade H. 2,3740. 

IZMIR - PiRE - ISKENDERlYE 
POSTASI 

(iZMİR) i~ ~:.bat salı 
TRABZON POST ASI 

(GÜLCEMAL) 
1 Mart çar'8mba 18 de Galata 
Rıhtım ndan. Dönüıte Tireho
luya da uğranılır. 

İZMİR - MERSİN POST ASI 

(ÇANAKKALE) 
1 Mart çarıamba 10 da. İdare 
rıhtımından kalkarlar . 

371 
1 - Mut - çarşambadan iti· 

haren Bandırma ve Karabiga 
postaları fstanbuldan saat 18 
de kalkacaklardır. 

ZA Yl - Cemil oflu Süleyman teveHüt 
1316, Tetv;ü<iY• ukerlik tubeıinden aı. 
dığmı terlıio teskeremi zayi ettiın, yeni
sini alacatundan eokİ•İnin blikmü olma
dılt ilan olunur. 

Beyoğlu dördüneü ıulh hukuk mahke
mesindenı Tereke.ine mahkemece vazi
yet olunan müteveffa Y "fa& MUfabek 
efendiye ait olarak: 1-BeyoğlundaTozko 
paranda PilozoE bamnda S nwnaralı dai 
rede n.Tcut , büfe, masa altı İ•kemle
deıı mürekkep yemek odası talcımı, gar
clirop, tüvalet, çini ooba ve saire gibi 
eı:va 3..3-933 cuma günü 13,30 den itiba 
ren açık artırma •nretiyle satılacaktır. 
Talip o1anlann mezkUr gün ve saatte 
mahallinde lıazrr bulunmatan lüzumu i
lin olunur. 

Istanbol Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti Mahallesi Sokağı Cinsi Hisıesf EmlAk Hi•seye göre mu· 

No. bammeıı. kıymeti 
193 Kadıköy Osman~ğ• Hodaverdl Abfap hane Tamamı 13 450 Tllrk Lirası 
194 Feacr Temki Cafır JCaUDa Klrgir baao .. 50 2000 .. 
195 He7beliada Ya• Kayabafı Hane l-2 l 250 .. 
196 .. " 

Yab Dııkkin Tamaım 100 600 .. 
197 Beyotfu. Kamer batua Kalyoııcu kollap Klrıir baıı.e 

. 
9/32 129 5625 

" 195 .. HDaeyin ai?• Kireçhane Kirgir baae ye clllldtla TamAlll.l 12 4000 .. 
199 .. Yenipbir Keresteci ve Papuoğha Ahfap 2 lıau T•••a S2-32 1300 .. 
200 .. " 

Kasap .. .. 29 800 .. 
201 .. Emin camii Emin camU Klrıir hane .. 77-79 4500 .. 
202 Trabya Trabya Kolçu yan AhtaP baoe .. 48 600 •• 
203 .. " Valde çetme .. .. 8 .(00 .. 
204 BDyDkdere BOytıkdero Mamca .. .. s 500 .. 

Pey akçeleri Ye ihale bedelleri nakden veya ıayrimDbadil bonoaile lldenmek lıere rukancla enafı yazıh pyrı menkuUerde11 197 sıra 
numarahsı kapalı zarfla diğerleri açık artbrıua saretile ıabp çıkanlmıfbr. Kat'ı ihaleleri 9.3.933 perıembe gllaD eaat on beıt.dir. Arzu 
edenlerin bankamıza ıoDracaatJın. Şartname badkamız kapı11na a11l1D1fbr. Senıi haliye nrgiaile belediye rıı.uma mllıterlye aittir. 

Istanbul Ziraat Bankasından: 
Sıra No. Semti l.fahalle&i Sokağa Ciul His•esi Emlik Hlaaeye ııöre ma• 

No. bammea kıymeti 
ıoo Kaııdilli Ka.odilli Mektep Ahfap h- 5110 33 205 T. L. 
ıoı Beyoğla Kamerbatwı Kalyonc:ulı:oDalı Klrgir Od baoe 3/4 1661168 6000 

Fener 
.. 

109 Hacıia Mahkemealb KlrgV dDkkb Tamamı 1 750 .. 
118 Beyoğlu SarılQtfi Sofyalı •• fsyeç Klrgir lıalle Ye iki dakkin 9196 13,9,9/1 1880 .. 
119 .. Kamerbatua Irmak Arsa Tamamı 133 200 " 

Pey: ak eleri ve ihale b:delleri nakden •eya gayrı mtlbadil bonosu ile ödenmek lb:ere yukarıda evsafl yazılı r•)'l'l menkuller bir ay 
•_!f_ L _ ı_ 



-~- ------=--·--~-- -... --- - -__ - ,. 
8 MiLLiYET SALI 28 ŞUBAT 1933 

GRiPEKarış ASPiRiN Komprimeleri an nız 

İstanbul ·ve Trakya 
eker Fabrikaları 

TÜRK ANON.M 
ŞİRKETİNDEN: 

Alpull!J Şeker F abri
ka ının lstanbul depo
ların an kristal toz şe
keri atideki fiatla her 
isteyene bin kilodan 

•• eksik olmamak uz ere 
satılır. 

Kristal Toz, kilosu 
36,1s kuruş 

Taşradan vuku bulacak sipa. 
rişler yüzde yirmisi peşin ve 
mütebakisi hamule senedi mu .. 
kabilinde ödenmek üzere derhal 
gönderilir.. Depodan itibaren 
bi cümle masarif ve mes'uliyet 
müşteriye aittir. Müşteri interse 
~igorta ettirilir. 

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

Telefon: 24470-79 

- , : . . " ' ... • ı 

Uevıet lJemiryo11arı ıdare11i iıantarı 

33 ton delikli balar antrtu vaz çubuğunun kapalı zarfla 
münakasaaı 13 Nisan 933 perşembe günü saat 15 te Ankara. 
da İdare binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde üçer 
liraya satılan §artnamelerde yazılıdır. (835) 
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1 - 1-3-933 tarihinden itibaren Ankara· Konya kısmın
da iki istasyon arasında seyahat edecek yolculardan, nakliye 
vergisi dahil, '.izami: 

1 nci il nci III ncü için 
1939 1404 893 kuruş bilet ücreti alınacaktır., 

2 - Ankara • Konya kısmı haricinde bulunan bir istasyon 
dan bu kısım dahilindeki bir istasyona ve bilmukabele veya
hut Ankara - Konya kısmından geçmek üzere mezkii.r kısmın 
haricinde kalan iki istasyon arasında yapılacak seyahatlerde 
de Ankara. Konya için bu azami ücretler alınacaktır. 

3 - Çocuklardan azami ücretlerin yarısı alınır. (877) 
407 

Taklitlerden Sakımnız 

Cildı 

bozmıyan 
yegdne 
Tuale~ 

OROLOG - DOKTOR 

Celal Tevfik 
idrar yollan hutalıklan 

Birinci amıf mütehassısı 
Sirkeci Muradiye cadd. No. 35. - 23 

ZA YI - Aksaray Askerlik ıuheıin 
den almıı olduium terhiı veıikaamı 

1 .-e nüfua cüzdanımı zayi ettiğimden 
ve yeniıini çıkartacağmıdan eakiıinin 

1 
hülanü olmadıfı illn olunur. lnhiıar
lar idareıinde imalat ıubeai memur
lanndan Naim Cemil. 

423 

lıtanbul dördüncü icra _.,rlufun
clan: Yefilloilyde Şevketi ye maha)leoinin 
eoki Uaidi yem Su.det ııokagmda 66,68 
No. lu banderde üçte 1ıirer hiHeleri 
olup, elyevm ikametıihı meçhul bulu

nan Konıtantin laz:ı Fleni hanıma. Olıa 
IMımmdan 4 Mayıs 338 tarihinde borç 
aldıpız meblağ ma!Uınu mukabilinde 
ballda aıll'eıi yazılı hanelerdeki hi11el• 
rinlzi bir ıene müddetle """- ferağ i

' di, elyevm taahhüdünüzün ifa etmedi
finDden mezkür hi...,ler 3-4-933 tari-

l hinde açık artım. ouretlle latanbul dör 
düncü icra d~eılnde aa~laca~ teblii 
-kamına kayım olmak _... ilAa olu-

1 nur. 

TELEFUNKEN 343 
MEVSiMiN EN HASSAS 

VE EN YENi RADYO AHiZESi 

Telefunken 343 Parazite karşı ayar· 
lıdır, kendiliğinde Fading'i düzeltir, 
doğrudan doğruya okunabilen ışık· 

h istasyon gostercisi vardır. Yüksek 
konuşanı Elektrodinamiktir. 

BOURLA BiRADERLER ve Şaı veSATIE MA6AZALARI 

" 

Harbiy~ ektebine 
Talebe aydı Kabul 

Talimatnamesi .• 

~ .- ' . ~ . . . .. . . " 

n aa aa a, ..... a 

Karnaval Eğlenceleri 

K A·P P S Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lstikliil cadde. 

ıi 390, lsveç sefareti karııımda. 

90 

Umumi arzu üzerine 

2 Marta bırakıl ı 
Yemek mecburidir 

Koatiim: Suvare elbiıeıl yahut Tra
vesti. Yemek bet lira 

Meırubat mutat tarife ••• 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Kumaşı ambarda mevcut. kuı:?aştan. ve~ek ve ast~ ve 
levazımatı saire ve imaliyesı ınuteahhide aıt olmak uzere 
beş bin dört yüz on bir kışlı~ ceket ve sekiz bin dört Y?z otuz 
dört kışlık serpuş ve dör~ b1? ~~lık tozluk ve beş bın beş 
yüz kışlık pantalon imaliyesı munakaaası 15-3-933 çarşam· 
ba günü •aat on dörtte hepsi bir talibe veya kalem kalem ay 
rı ayn taliplere ihale olun~bilikaydile yapılar~ndan t~li~
lerin şartnameyi görmek uzere her gün ve munakasaya ıştı
rak için talip olacakları kalemlere ait ilk teminat v~ teklifna· 
melerile mezkllr günde muayyen saate kadar komısyonumu
za müracaatları. ( 811) 
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Devlet Sanayi Ofisi 
Umum Müdürlüğünden: 

Biri yevmi 25 ton diğeri y evmi 50 ton istihsal kabiliye
tinde ve elektrikle müteharrik iki kısımdan mürekkep Unlca
panı değirmenleri müştemilat ile birlikte kiraya verileceğin
den talip olanların Gala tada Bankalar caddesinde Sanayi Kre 
di Bankası binası dahilinde Devlet Sanayi Ofisine müracaat 
etmeleri ilan olunur. (889) 

l11tanbal Vilayeti Defterdarlıvından: 
8-2-933 tarihinde müzayedesinin temdiden yapılacağı i

lan olunan Pangaltı'da Afet ve akbaba sokağındaki atik 6 ve 
57160 ve 12/ 14/ 66 ve 58/60 No. lı dükkanların satışı 8-3· 
933 tarihine müsadif çarşamh<>. günü yapılacaktır. (751) . -=' 
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