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Avam kamarasında gürültü olacak 
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BlUıylUılk ö1FDde1rümö~ Atatltlırrlk0 lUı1Fi1 
UDlYl~l\JlmY~a KlYld~ao Pa1rona~o: 

1 ·ı· F lhYüksel{ 
ngı iZ· ransız SU Türk, senin 

telilifleri aliim lial- için yüksek 
~ hl A d liğin hudu-maga ına . i.UID Urdu Yoktur 

V h• d• k• I l 'J }A Her TOrk ferdinin son e lp paşa ıyor J: fa yan ar, P 80• nefesi, TOrk ulusµnun 

ı d f~ 1 J • J d nefesinin söumiyece· 
arın a muva ıa { o amsmış ar ır ğini onun ebedi oldu-

Habeş imparatoru büyük taarruze hazırlanıyor 
lstanbul 13 

(Özel) - Ha
beş imparato· 
ru, 9imal cep
huleri n d e k i 
orduları tef· 
tiş ettikten 
sonra Dessi· 
yeye gelerek 
bUtün kuman
danları topla· 
rnış ve uzun 
ınQddet mü· 
zakerele r de 
bulunmuştur. 
Alikadar çe· 

venlerin ver· 
dikleri malfı· 
nıata g&re, bu 
ıy içinde kanlı 
nıubarebeler e 
baılanacaktar. 
Habeı impa • Habeş imparatoru 

D C ve mükemmel bir şekilde 
tahkim edilmiştir. Italyan'lar 
gerek bu cebhede ve ge· 
rekse Cicika cebhesinde 
şahdamarlarmdaki kanı dö· 
kecekler ve mutlaka mailiib 
olacaklardır. 

lstanbul 13 (Özel)- Adis
Ababa siyasal çevenleri, in· 
giJiz • Fransız sulh teklifleri· 
nin gayrikabili kabul olduğu 
ve bu tekliflerin akim kal
mağa mahküm olduğu kan.a· 
atindedirler. 

---~·· ... ·---
Tayyare pi
yangosunda 
kazananlar 

ğunu göstermelidir 

Ankara 13 (Özel) - Mül· 
kiye mektebinin eJli doku
zuncu yıldönümünü kutlula
mak için Ankara paliıta 
toplanan Mülkiyelilerin, Bü· 
yük Önderimize g&nderdik· 
leri tazimat telgrafına Ata· 
Ulrk ıu cevabı vermiılerdir. 
-Devamı diJrdanca sahifede-

r --~- - :xx: 

Hicaz, lrak'la sıkı bir 
anlaşma yapmış 

Yakınd.a bir arah imparatorlu2unuıı 
kurulacağından hahs olunuyor 

Berut (özel) aytarımızdan : olunmak için ısrar ede· 
Bağdad'dan ahnan haberlere cektir. 
göre Irak ve Hicaz hükumet· Bu -ruretle Araplık yeni 
leri sıkı bir ittifak akdetmiş· bir şerefli hayata kavuşa· 
!erdir • caktır. Suriye'nin yeni dev· 

Bu ittifakın esasları şu Jete iltihakından sonra Irak, 
maddelere dayanmaktadır: - Det•mnı 4 nc..ü sahi/ede. 
Tedafüi ve tecavüzi bir as· 

kerlik ittifakı müşterek se· 
firler ve murahhaslar tayini, 
paranuı tevhidi, pasaport ve 
gümrüğün ilgası, tedrisatta 
vahdet . 

Bağdat'ta çıkan ( Elırak ) 
gazetesinin verdiği malumata 
göre Cidde' de oturan ve 
şark işlerinde lngiltere'nin 
en büyük mütehassıslarından 
sayılan ~ister Filip, Cid· 
d'e'de kabul ettiği bir Fransız 
gazetesi muharririne şunları 
söylemiştir: 

• 
11 lbnissuud, Arap yarım 

adasını muntazam kuvvetli 
ve zengin bir devlet yapa· 
bilir. Kendisini büyük bir 
arap imparatorluğu vücude 
getirmeğe teşebbüs ediyor. 
Avrupa yakında bu impara· 
torluğun vücud bulduğunu 
ve başında büyük bir kafa· 
nıo bulunduğunu görecektir. 

Suriye, her halde, bu 
imparatorluğa ilhak edile· 
cektir. 

Yalnız lbnissuud'un ken· 
disi Suriye'yi iıtemiyecek. 
Suriye bu devlete ilhak 

Çel{oslovakya'da 
Cumur reisliği 

-- ------
kavgası 

1\1. Bcnes 
1 

lstanbul 13 (Özel) - Çe· 
koslovakya cumur başkanlı
ğı için kimin namzed olaca· 
ğı henüz belli değildir. Par· 
tiler, bu hususta bir türlü 
anlaıamamaktadırlar. 

Eski Dıı iıleri bakanı M. 
Benes'in Cumur baıkanlıtına 
namzed gösterilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

ratoru, bllyllk taarruz için ı ıl1pbeıizdir. Fakat ıunu ıize 
llzım relen hazırlıkların ik· ıöyliyeyim ki, dDımanlarımız, 
lbalini emretmiıtir. lmpara· plinlarında (muvaffak olama· 

Kontrolör Kizım Vakdşartlarıhakkındaki Alman Yahudiler 
30hin lira kazandı • Kudos'e gitmek 

tor bu hazırlıkları bizzat mıılardır. 
tıkip etmekte devam edi· Ogaden cebhesi, çok fen· lıtanbul13 (Uzel)- Tay· kanun meriyete girdı İstiyorlar 

yare piyangosunun çekiliti Istanbul l 3 (Özel) - Alman• 
dl1n bitti. Dl1nkü keıidede f } • • k yadaki Yahudilerden ikiyllz 
kazanan numaraları da bildi· M tttevellilerin vazi e erı yenı a- bin kiıi, Kudl1ı'e ıitmeleri· 

10

~raden cephesinde bulu· Berlin'de katolik 
ilan Habeı ordusu erkinı 

harbiyei umumiye reisi Ve-

Vehib (Paşa) 
~p (Paıa), Dessiye'oin bom· 
~•rdımanından sonra kendi· 
'ile 16rll1en gazete muhar· 
lirlerine demiıtir ki: 

ltalyan'Jarın, bundan ıonra 
hlc ıayret r6ıterccekleri 

papasları tev
kif edildi 

riyorum: nunda sarahaten gösterİ)mİŞlİr nin temini için Uluılar ku-

2 5 3 51 rumuna müracaatta bulun· 

lıtanbul 13 (Özel) - Mer· 
kezi Berlinde bulunan istih· 
barat bürosu reııı 

birkaç hafta evvel 
Banaı 

tevkif 
edilmiıti. Bu tevkifin sebe· 
bi Danasın, Papaya Alman· 
yadaki katoliklerin vaziyeti , 
hakkında mahrem malOmat 

12 Bin Lira 
9055 24615 

Numaralar 2500 Lira 
2722 16836 

Numaralar biner Ura kazan· 
mıılardır. 

500 lira ka:ı(ınanlar: 

266 1170 1679 J6i9 
vermesidir. Bundan ötrü bir 
çok katolik papasları da 
tevkif edilmişlerdir. 

•• 
1689 1807 2306 3589 1 

4o24 4711 63'8 5524 

d 6014 6034 6650 6748 
Bir vapur ayan- 6St9 1231 1302 7658 

k 7882 7982 9091 9522 
gın çı tı 9643 loos4 11145 1154' 

lst•nbul, 13 ( Özel ) - 1209'3 12311 12861 13289 
Şanrhay'dan haber veriliyor: 13590 14333 14843 15201 

Gaz yliklü Baraklava va· 15284 15289 15339 17129 
puru makine daireainde çıkan l 7210 18724 18841 19301 
bir yanıın ytlzllnden kazaya 2ll67 21873 22148 ~2165 

Kamutay binası 
Kanunu medeni mucibince hükmü yüriimeğe başlıyacak 

yapılması llzım gelen vakıf· olan bu kanun bugünden 
far kanunu yıllarca ıüren itibaren mevki meriyete gir· 
uzun hazırlıklardan ve tet· miıtir. Bu kanun ıon za· 
kiklerden ıonra kamutayın manlarda vakıfların nevile· 
5 haziran 935 tarihli celse· ri, idare uzuvları ve kontrol 
ıinde kabul edilmiıti. Neıri mercileri, hukuku ehliy !:ti, 

muılardır. 

••••• 
Italyan'Jar 

Otlardan pamuk çı· 
karıyorlarmış 

Roma, 12 (Radyo) - Sin· 
yor Mussolini, ıanayi mD· 
bendisi Sinyor Grandini'yi 
kabul etmiş ve sun'i ipek 
hakkındaki metodu tetkik 
eylemiştir. MiJino'da, bir 
takım otlardan pamuk iıtih· 
sal etmeğe baılamıılardır . 

Muısolini, Belçika elçiıiai 
de kabul etmit ve borçlar 
hakkında bir mukavele im-
zalamııtar. 

Maça?. 
Koz o • · utramııtar. ikisi •iır olmak 123233 24626 25307 26309 

Dıere 15 kadar 7aralı yardır. - Devamı d~rdilnciJ ıahif«H- tarihinden alb ay ıoara -Dewuru 4 &'indi ıahifıde- ,,. _________ .,_.,_ 
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T • k d R s 1 K ) J Artırma haftası mDnasebetile ıgre uman ani as ey- a p ~ara ~r 
ne şekıtdedır Artırma sandıkları 

yumun hayatı bir sürü r!;,:iık~:r~::.r~:u~:r ve faideleri 
1 1 d ı d Kayseride bir kaç kalpaza-m a cer a ar a o u ur nın gümüş liraları taklit et-

Savaş meydanında kılıç kullanan Ras Seyyum; 80 
hin kişilik bir orduya komanda etmektedir. 

Adis - Ababa 2 - Ras 
Kassanın emri altında bulu
nan Ras Seyyum, 80,000 ki· 
şilik bir orduya kumanda 
etmektedir. 

EIJi yaşlarında bulunnn 
Tigre kumandanı Ras Sey
yumun hayatı oldukça mü· 
cadele içinde geçmiştir. Ras 
Mangaşanın öz evladı oldu
ğu için, kral sülalesine men
supdur. Mangaşa ise, Mate 
ma harbinde ölen impartor 
Yohannesin oğlu i ı . 

Ras Seyyum, Liji Yassu
nun ha bası olan Vollo kralı 
Ras Mikaelin pek samımı 

dostu idi. Muayyen bir va
zife sahibi değildi; sadece 
bir de caz sıfatile V ollo vila
yetinde oturuyordu. 1913 
senesinde Liji Yassu tahta 
çıkınca, babası Negüs Mi
kaelin hududlarını genişlet
mek maksadile Tigreyi Vol-

. loya bağladı. 
Likin o tarihte Tigre 

valisi olan Decaz Gebre 
Seliise kendi hudutlarının 
küçülmesini ve başkasının 
emri altına konulmasını fena 
karııladı; Liji Yasunun ev-

lldlık duyguıile yaptığı bu 
harekete açıkça karşı koydu. 
Metin ve azimli bir adam . 
olan Negüs Mikae), Gelue 
SeJiıiye'nin iskatına karar 
verdi. Gebre, kendi emrin
deki askerleri ayaklandırarak 

Mikael'e karşı koydu. O da, 
kendi ordusunu topladı ve 
Tigre tahtının meşru varisi 
olan dostu Seyyum'u, asi 
Decaz'ın yerine geçirdi. 
Seyyum, toplanan kuvvetle
rin başına geçerek, kendine 
verilen vilayeti fethetmek 
üzere harekete geçti. 

Haşin, uzun ve facialarla 
dolu· bir mücadeleye girişti
ler. Gebre Selasie, hasmının 
ilerlediğini haber alır almaz, 
ilk iş olarak katliama başladı 
ilkönce Seyyumun ailesini 
doğradı; ondan sonra, Sey
yumun kuvvetleri karşısında 
bir mağlubiyete uğrayarak 
hududun öte tarafına kaçıp 
Asmaraya, ltalyanlara ' iltica 

Ras Sayyum, muhariplerile bir arada •• 
~e-t-ti-. -1-.i-g_r_e · Rası ~ve valisi unutuyordu. 

: nasbedilen Seyyum buranın Ras Seyyum, bundan epey 
idaresini ele alarak, Aksuma zaman sonra, ancak 1931 de 
yerleşti. Tigrenin idaresini filen ele 

Gebre Selisiye, himaye- alabilmiıtir. Artık kendisine 
terine sığındığı ltalyan 'tarın karşı tamamile itimad hasıl 
yanında münasib bir fırsat olmuştu. Çünkü Gebre Se· 
gözlüyor ve sabrediyordu. lisie ölmüş, onun dul karısı 
Günün birinde, ·gene iktidar güzel Volete lsraeJ Habeş 
mevkiine geleceğini tahmin Veliahdile evl.,nmiıti. 
eden bu adam ümidinde ya- •" • 
nılmıyordu. Nitekim Liji Veliahdın kayınbabası olan 
Y assu tahttan indirildi. Me- Seyyum bugünkü hükümdar 
neliğin kızı imparatoriçe 
Zaoditu onun yerine geçti 
ve Gebre Selisie affa maz
har olarak Habeşistana dön
dü, hatta hayatını ve vazi· 
yetini daha sağlama bağla
lamak için, eski düşmanı 
Seyyumun öz kızı Prenses 
V olete fsrael ile evlendi. 

sülalesine, yurduna ve mil-
letine derin ve ateşli bir 
merbutiyetle bağlıdır. Ken
disi bugün Habeşistan'ın en 
ileri gelen meşhur ıahaiyet· 
!erindendir ve imparatorlu
ğun en yüksek mevkilerin
den birini işgal etmektedir. 

Ras Seyyum şahıs itiba· 
Artık ecdadının memleke- rile de garib yaradılışhdır. 

ti olan Tigreye emin bir 
surette dönüp yerleşmiş olan 
Seyyum, Adis-Ababada, sa
rayda uzun müddet oturdu. 

Haddi zatında, onun şah
sından şüphe edildiği yoktu. 
Fakat, yeni hükümdar süla
lesi, kendisini var eden Me
neliğin, imparatorluk tahtına 
çıkmak içjn, iktidar mevki
inden Y ohan esin ahfadını 
uzaklaştırmak zorunda kal
dığını ve Seyyumun, bugün 
ayni Yobanas ahfadının 

başlıca mümessili olduğunu 

Sevimli, müsrif denecek de
recede ·cömerd, bütiln vari
datını etrafına saçan, par,aya 
karşı son derece müstağni 
bir adamdır. Mütevazi ve 
çekingen olan Ras Seyyum, 
hafif kekemedir ve hiçbir 
ihtiras beslemez. 

Maiyetindeki 80,000 askeri, 
Ras Kassa'nın yahud her
hangi diğer bir kimsenin 
emrine tabi olarak idare 
etmek onun nazarında mü· 
savidir. Yeter ki, icabında 
- DP.Vamı 3 11cii ~ahifede -

Sinemasının Büyük Muvaffakiyeti 
Bugün 13 birinci Kanun CUMA günü saat '21,15 te henüz Türkiyede bir eşi daha 

bir şaheser, Nevyok Metropolikan operasının baş muganniyesi 

l(RACE MOORE 
Tarafından temsil edilen ' 'e KARMEN, TUOViATA, madam BUTTERFLA Y 

operalarının en nadide parçalarını ihtiva eden, ,ur, musiki, aşk. 
ve heyecan dolu bir mevzua malik olan 

~Bir Asli Gecesi&a • 
Bugün 14,30 - 16,15 - 18,40 seanslar;~da herkesin beğendiği ve sevdiği 

~~ l(üçül~ Anne~~ 
. 

Son defa olarak gösterilecektir. 
haberleri • MiKi Canlı 

tiklerini yazmıştık. Bu hu
susta beyanatta bulunan Is
tanbul darphane müdürü 
demiştir ki : 

- Kayseri'de basılan bu 
kalp paralardan bazılarını 
buraya gönderdiler. Bunlar 
üzerinde tetkikat yaptım. Bu 
kalp paralar döküm suretile 
yapılmıştır. Şeklen çok ka
badır. Halitası kurıun ve 
kalaydan mürekkeptir. Kalp 
paralar da kenar brbllara da 
yoktur. 

Ağarhğından v·e kabalığın
dan dolayı kalp olduğu ko
layca anlaşılmaktadır. Biıim 
bastığımız liranın asıl husu
siyeti kenar tırtıllarındadır 

ve bunu yapmanın imkana 
yoktur." 

Istanbul, darphanesinde 
l, 5 ve 10 kuruıluk yeni 
nikel paraların da basılma
sına devam edilmektedir. 
Bu paralar yıl baıında piya
saya çıkarılacaktır. Eski 
yirmi beı kuruşluklar ted
rici surette tedavillden kal
dırılmaktadır. 

lzmir'li 
Beynelmilel bir hırsız 

Marsilya'da yakayı 

ele verdi 
Marsilya zabıtası, beynel· 

milel bir hırsız yakalamağa 
muvafak olmuıtur. 

Bu hırsız, beynelmilel za
bıtaca ve bilhassa Amerika 
zabıtasınca aranmakta idi. 

1886 tevellütlil olan ve lz
mir'li Sanavaripatiı adını 
taşıyan bu beynelmilel hırsız 
yüzlerce hüviyet cüzdanı ta· 
şımaktadır. 

Amerikanvari hıraıılıkta 
şampiyonluğu kazanan bu 
adam ayni zamanda müthit 
bir eroin kaçakcısıdır. Ame-

rika' dan kaçarak Fransa'ya 

iltica eden bu haıere, 1933 
senesinde F tansa' dan da ko

vulmuı ve 1935 te hakkında 

bir tevkif müzekkeresi ke
silmiştir. 

Gizlice tekrar Fransa 'ya 
girmeğe muvaffak olan meı
hur hırsız, Paris'te Bom
bay'h bir tüccarın 110 bin 
frangını çalmış ve Marsilya
da trene binerken yakayı 
ele vermiştir. 

•• 
Haklı bir şikayet 

Okurlarımızdan biri, ida .. 
rehanemize gönderdiği bir 
mektupta şu şikiyette bu
lunuyor: 

"Yağmurlu havalarda Iz
mir' de gezmek, son zaman
larda çok müşkülleımiştir. 
Sabahleyin giydiğiniz ter-te
miz elbise, arabaların, oto· 
mobillerin ve otobüslerin 
sıçrattıkları çamurlu sularla 
akıama kadar berbad bir 
hale geliyor. Biraz likayıd 

davranırsanız bu çamurlu 
suların, yüzünüze kadar sıç
raması, yüzde )'.ÜZ muhak
kaktır. 

Şarbayımız, daha dün 
uzun bir tetkik seyahatinden 
döndüler. Zannedersem, her 
sene de bir Avrupa seyaha· 

· ti yaptıkları için pek iyi bi-

• 

Halkın artırması için en 
birinci vasıta ( Artırma se· 
rendileri) denilen tasarruf 
aandıkları, yani bankalardır. 
Bunlara Fransızcada Gaisse 
d'epargne, lngilizce Seving 
bankı, Almanca da Sparkas
sen derler. Bu bankalar hal
kın küçük küçük artırmala
rını sağlar ve verdikleri pa
ralara hesaplar açarak yıl 
sonunda epey bir miktar faiz 
verirler. 
Avrupanın birinci artırma 

sandığı Hamburg şehrinde 
1778 yılında Patiryote iez 
lisakat denilen "yurd sever
ler kurulu., tarafından açıl· 
mııtır. Bunun amacı fakirle
re, yoksullara yardımdan 

ibaretti. Avrupanın en bü
yük artırma sandıkları 1870 
yılı ile 1914 yılları arasında 
açılmııtır. 

Bunlara yatırılan paraların 
azami ve asgari miktarını 
gösteren tarifesi yani mu
ayyen bir hududu vardır. 
Her artırana sandık tarafın
dan alıp verdiğir i gösterir 
bir küçük cari hesap defteri 
verilir. Her memleketin ar

tırma sandıklarının bir ni
zamnamesi olur. Bu sandık

lara yatırılan paralar her 

devletin kefalet ve emniyeti 

altındadır. Ziyan olsa bile 

her şeyden evel ıahiblerine 

bu biriktirme paraları öde

nir; binaenaleyh artırmanın 
' bir tehlikesi yoktur. Genel 
ıavaıtan önce büyllk dev
letlerin artırma sandıklan 
topladıkları ıermayeleıle bi
na ipotekleri yaparlar; resnıi 

devlet dairelerine ikraılarda 

bulunarak para kazanırlardı. 
Nitekim Almanya biik6meti 
genel savaşta bu artırma 
sandıklarından 98 milyar 
400 milyon mark ikraıat 
yapmııtı. Bu rakkam aıağı 
yukarı 50 milyar Ttırk lirası 
demektir. 
Bugtınkü modern biriktirme 

serendileri poliçe ve kambi
yaller mukabilinde ikrazat 
yapar, senedatı iskonto eder, 
Matlubata karıı icra mua
meleleri yaptırır, menkul eş
ya ve emtea depoları karşı
lığına ödünç para verir ve 
daha buna benzer banka 
muameleleri de yapar. Bun
dan baıka hayat sigortala- ' · 
rını yaptırır, maaı cüzdan· 
farını evvelinden öder. Bü
tiin bu işlere bir misaı'vere· 

Atanma 
Ankara posta ve telgraf 

sicil memuru Kemal lstan
bullu oğlu lzmir posca ve 
telgraf başmüdüriyet kale
mine atanmıı ve şehrimize 

gelerek vazifesine başlamııtır. 

lirlerki, bu çirkin vaziyet, 
garp memleketlerinin biç bi
rinde yoktur. 

Sokaklarda tükürülmesine 
pek haklı olarak, riza gös
termiyen bir şarbayın, bu 
hale meydan vermemek için 
çare düşünmesi lizım gel
mez mi? Okurlarınızdan 

H. Niyazi 

Yazan: Tahsin Gtlktingtll 
fzmir Alman konaoloıha
neai mfltercimi 
lim: 1921 senesinde tekmli 
Almanyada 2614 biriktirme 
sandığı ve bunların 2 buçuk 
milyar marklık bir artırması 
vardı. Bu artırmanın 517 mil
yonluk nakdi bankalarda; 
244 milyonu poliçe senetle
rinde 444 milyonu binalara 
yaptığı ipoteklerde ve bir 
milyar 400 mHyonu da dev
lete yaptıiı ikraıatta bulu
nyordu. Hepıini birden top
larsak iki milyar 605 mil
yon mark yapar. Arttırma 

sandıkları tekemmül ettikçe 
her yerde bankaların birer 
rakibi olmuılardır. 

Bunun için son zamanda 
bütün modern bankalarda 
bir de artırma ıandığı teı
kilitı yapılmaktadır. 

1924 ıeneainde Almanya
daki bütün artırma sandıkları 
bankalar birliğile birlet· 
miıtir. Birliğin idare merkezi 
Berlin ıehrindedir. Bunların 
3000 azası vardır. 1881 se· 
neaindenberi yani 44 sene
denberi halkı artırmıya 
alııtırmak ve bunun fayda
larından bahsetmek için bir 
artırma ıazeteıi çıkarmak
tadırlar. Bunlar artırma 
kuvvet ve kabiliyetini yük
seltmek için her çareye baı 
vururlar. En garib misalleri 
göz 6nllne koyarlar. Artırı
cıya her kolaylığı g<Ssterirler. 
Bu meyanda iıcilerin, iı 
saatları haricinde de açık 
bulunan posta artırma vez
nelerini gösterebiliriz. Bun
lar biriktiricilerin evlerine 
on beı günde bir kerre 
Bir memur göndererek 
biriken parayı toplatırlar. 
Bu uıulü en evel 1826 sene
sinde Frankfurt Ammayn 
ıehri tatbik etmiıtir. Sonra 
bankalar bir nevi artırma 

yolları icad etmiş, bunları 
muayyen bir deftere yapıı
tırdıktan sonra bankalar 
tarafından artırıcının defte-

rine matlup kaydediyorlar. 

Böylece beı kuruıun bile 
ziyan ziyan olmam ısına 
önem veriliyor. Bazen bu 
artırma yollarından poıta 
kişelerinde yahud bonmar
şelerde de satılır. Bilhasaa 
lzmir'de iş bankasının da 
tatbik ettiii bu uıul ile 
orta okulu direktörliiğünden 

talebeye böyle artırma pul· 

luı ıatılmıı ve çok iyi neti· 
ce alınmııtır. Bunu doğrudan 
doğruya it bankası direktör· 
lüğiinden iıittim. Almanyada 
birtakım fenik artırma san· 
dıklan da vardır. On parayı 
bile kabul ederler. 

Biriktirmeyi artırmak için 
artırıcılar arasında piyango· 
lar çekilir, mOkAfathr verilir . 
Her artırıcıya yıl sonunda 
bir takvim, bir cep defteri 
dağıtılıyor. Her okuldan me· 

• zun olan artıncıya, her ev· 
lenen biriktiriciye, her yeni 
doian artırıcı çocuğuna bi• 
rer münasip hediye verilir· 
Bazan bu hediye arbrma cttı• 
danına yüzde birden yOzd• 
ona kadar bir ilive ıuretil• 
verilir. 

- Sonu yarm -
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Rublenin özbekistan N. V. /Olivier ve şilreka- Fratelli Sperco Vapur Acentası 
istikrarı irin Pamuk istihsalatı vv. ~~. H. Van sı Lı·mı·ıet vapur ROYAL NEERLANDAIS olup Roterdam, Hamburg, ~ KUMPANYASI Danimarka ve Baltık li-

Sovyet'ler birliği Maliye çoğalıyor Der Zee acentası "ULYSSES. vapuru efyevm maufarı için yllk alacaktır. bakanlığı rubleye muayyen "lzvestiya. gazetesinden: limanım .. da olup Anven, SERViCE MARITIM 
bir kur tayin etmektedir. TUrkistan'da pamukculuk & Co. Cendefi Han, Birinci kor· Roterdam, Amsterdam ve ROUMAIN 
Bundan sonra bütün buap- tarihinde •görülmemiş bir l>EUTSCHE LEVANTE LıNIE don. Tef. 2443 Hamburg limanları için yük "PELEŞ. vapuru 18 inci 
far için bir ruble 3 Fransız muvaffakiyet bu yıl başarıl- "MACEDONIA • vapuru Ellerman Linyn Ltd. alacaktır. kinunda gelip 19 inci ki· 
frangı olacaktır. Sovyet'ler , k b Londra ve Hull hattı·. " HERMES .. vapuru 8 nuoda Malta, Ceoova, Mar· mıştır. Türkistan ın pamu alen Jimanımızda olup An-
birJig" i devi et bankasında bir lnci kiinunda beklenmekte sil ya ve Barselona limanları mıntakalarından birinde, bu vers, Roterdam, Hamburg " BULGARIAN 11 vapuru k bl • k 1 t 
milyar rublelik altın topla~- -olup yü ünü ta iyeden içın yü a acaa ır. 

sene, iki ay içinde 895 bin B · · ük ı 1 ilk kanunda gelip 21 ilk B v k b ı d ması, döviz celbi ihtiyacını ve remen ıçın Y a • sonra urgas, arna ve Yolcu a u e er. 
ton pamuk istihsal edilmiş· maktadır. kinuna kadar Londra ve Köıtence limanları için yük NIPPON YUSSEN KAISHA, ortadan kaldırmıştır. Bunun k Hull ·ç·n "k l ktır '-
tir. Bu ye ün geçen sene 1 1 yu a aca · alacaıdır. " TOYOHASHI ,, vapuru · · · d" k d b" "ISERLOHN 11 vapuru 9 GRO NO 21\ ıçın şım ıye a ar ecne ı· ayni mıntıkada ve ayni " D • vapuru v "ORESTES • vapuru 16 14 inci kanunda beklen-

lerden •• ecnebi ıeyyab· müddet zarfında toplanan Bci. kanunda bekleniyor, ilk kanunda Londra, Hufl ve inci kiounda gelip 20 inci mekte olup yükünü tahliyeden 
1 ardan döv iz 1 emini ıçın pamuklan J 77 bin ı on faz. 13 Bci. kinuaa kadar An vers, An v ersle n tabii ye; edip ayni kin un da Anvers, Roter- ıon ra 19 l n ci k iin unda Yoku· teşkil olunan torgsin mağa- fadır. Rotterdam, Hamburg ve zamanda Londra ve Hull dam, Amslerdam ve Ham- liama Osaka ve Şangbay Moji 
zaları ve teşkilitı Şubattan Sovyetler birliği merkui Bremen için yük alacaktır. için yük [alacaktır. burg limanları için yük limanları için yük alacak! r. 

• itibaren ortadan kaldırıla· bürolarına teslim edilen bu "AKKA. vapuru 23 Bci. Liverpool battı: alacaktır. . lllindaki hareket tarib-

caktır. 895 bin ton pamuğun yüzde kanunda bekleniyor, 26 Bci. " ROUMELIAN. vapuru SVENS~~E ORIENT !erile navlonlardaki değişik-
1936 yılı başından, yani onu birinci nevidir. Bundan kanuna kadar Anvers, Ro· 1 ilk kanunda Liverpof ve L N N fiklerden acente mesoliyet 

1 ikinci kanundan itibaren ba~ka Özbekı"stan bu ıene terdam, Hamburg ve Bre- Svvenseadan tahliyede bulu- "GOTLAND" motörü Ji- kabul etmez. k 
y manımızda olup Roterdam, Fazla tafsilit için 1 inci sovyetler birliği toprağında 9 bin ton ipek kozası elde men için yük afataktır. nacaktır. Hamburg, Danimarka ve Kordonda Tahmil ve Tah-

yabancı paralar tedavül el· etmiştir. Bu miktar, yapılan AMERICAN EXPORT LINES- "FLAMINIAN. vapuru 23 Baltık limanları için yük fiye şirketi binası arkasında 
miyecek, yani tercih bakla· tahmini pfindan yüzde 10 NEVYORK ilk kanunda Liverpol ve alacaktır. Fratelli Sperco acentahğına 
rını kaybedeceklerdir. Ha- fazladır. "EKSARCH • vapuru 12 Svvenıeadan tahliyede bu- " ERLAND • motörü 14 mllracaat edilmesi rica olunur. 
riçle biltün hesaplar Ruble Türkiilan çiftçiıinin, re· lunacakır. lnci kanunda beklenmekte Telefon: 2004 - 2005 - 2663 üzerın en o acaHtır. emir- faba duğru yürümesi, davar DDUTSCHE LEVANT • · d ı ,_ D Bci. klnunda bekleniyor, E 

l 
·· ti · t f Boston, Norfolk ve Nevvork LINIE • yo ucre erı ve o e para- miktarının da yüzde 17 faz- J. 

lan da yalnız ruble ile glS- lalaşmasını temin eylemiştir. için yük alacaktır. "MILOS,, vapuru 16 ilk 
rü)ecektir. Orta AMya endüstrisi "EXAMELIA,. vapuru 17 kanunda Hamburg ve Bre-

Devlet bankası ve şube- yıllık planı on ay içinde Bci. kinunda bekleniyor, menden gelip tahliyede bu-
leri yabancı paraları üç Fran tahakkuk ettirilmiıtir. Evelce Nevyork için yOk alacaktır. luoacaktır. 
sız franğı bir Ruble veyahut hektar baıına 13-14 sente- "EXCHANGE,, vapuru 20 Not: Vurut tarihleri ve 

bir lngiliz lirası 24 ruble ner pamuk alın:n Özbe- Bci. kanunda bekleniyor, vapurJann isimleri üzerine 
üzerinden hesaplayacaktır. kistan'da şimdi yeni usullerle Norfolk, Nevyork için yük değiıikliklerden mes'uliyet 
Bu kur bir sene muteberdir. 3 kabul edilmez. hektar başına 0-35 Sentener alncakhr. Hunun için hudutlarda ve li-

pamuk alınmaktadır . ''EKSILONA" vapuru 26 
manlarda bu suretle para de· Münbit yerlerde bu mik- Bci. kanunda bekleniyor, 
ğiıtirme kasaları açılacaktır. tar, y6zde 50·52 Sentenere Boston ve Nevyork için yük 

Tigre k umaudanı çıkmaktadır. Buna müvazi alacaktır. 
Ras eyyum olarak Özbek çiftçilerinin ARMEMENT H. SCHULDT 

Başıarafı 2 inci sahifede- gilnlilk kazancı, 15 rubleden HAMBURG 
kendi hayatını da tehlikeye 25 rubleye çıkmıştır. "TROYBURG,. vapuru 4 
koymak şartile, düşmana ikramiyeler ve milsabaka· Bci. kinunda bekleniyor, 

DOKTOR 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıkları 
Mfitehasıısı 

1l·inci Bexler Sokagı N. 68 
Telefon 3452 ------------Satılık motör mukavemet ede~ilıin. larla günde lOO-l50 kilo Anvers, • oterdam ve Ham-

pamuk toplıyan i11cı"lerin 12 beygir kuvetinde (Dizel) Zira, bu mütebessim, sa- Y burg iı-in yük alacaktır. 
' 'k t kt d 1' markalı aıı kuUanılmıt bir 

BAŞ DURAK 

HAMDİ NJÜZHET 

Sıhhat Ezanesi 
Yalnız taze temiz ve ucuz ihlç ve hı

valet. çeşitleri satar. 

Sıhhat - Balık Yağı 
N orveçyanın halis Morina Balık yağıdır. 
Şerbet gibi içilebilir iki defa sfizillmütür. 

Biricik satış yeri 
BAŞDURAK 

Hamdi Nftzhet 

Sın HAT EzANEsı 
kin, sevimli ve mültefit sayısı gıttı çe ar ma a ır. JOHNSTON VVARLFN Ll-

k ı ...,otar satılıktır. Taliplerin •i•man adam, şimdiye kadar Pamu ' geçen sene P anına NE - LIVERPUL 
Y Y k ·k idarehanemize müracaatları • 
bir çok misalini gösterdiği, nazaran 

90 
bin ton e sı ti. • JESMORE • vapuru 14 ilin olunur. •1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111_ kahramanlıgw a yakın öyle bir Bu sene bu miktar, iki =ı • • • t = 

ABcniv. ersktiennunydüak çıbkeakrlıepniByoulr-·==-;;; Zfil}f yun men suca J __ ==== 
cesarete maliktir ki, sırası miali fazlaaile kapatılmııtır. 

gelince, en basit muharipleri Çünkü beniiz toplanmıyan Alı• R 
arasında, sav., meydanına binlerce to• pamuk tarlar- ~::~·:·;ü~ea~::~:.~~ liman- ıza_ -=_ru··rk Anonı·m şı.rketı·~-= atılmaktan çekinmez. dadır. Ve toplanmaktadır. 

Gelif tarihleri ve vapur- = = 

Is tan ve 'frakya 
Şeker Fbrikaları TOrk Anonim Şirketi 

Sermayesi 3,000,000'f ork lirası 
fıtanbul BabÇe kapı d&rdiincü Vakıf ban 30-40 

ların isimleri nzerine mes'u Mücellithanesi ~ İzmir Yon Mensucatı TOrk A. ş. nio Halka- § 
liyet kabul edilmeı. ~ pınardaki kumaş fabrikası mamulatından olan 5 

Birinci Kordon, telefon = mevaimlik ve kıthk, zarif kumatlarla, batıaniye, 5 
No. 2007 - 2008 Yeni Kavatlar çarşısı 5; '81 ve ylln çorapları, bu kerre yeni açılan Birinci ~ "Vapurların i simleri, gel- _ _ 

N 34 =: kordonda Cumhuriyet meydanı civarında 186 § me tarihleri ve navlun tari· O. - _ 
feleri hakkında bir taahhüde = numaradaki (~ark Hala Tftrk Anonim şir- ~ 

ı .. ·-----111111--•• ~ keti) mağazasında satılmaktadır. MezkQr fabrika· ~ 

.. -ı ... 

laka (Okamentol ~ 

,.kıftrflk 'ekerle- ~ 

rini tecrflbe edi --.i4 

~ nm metanet ve zerafet itibarile herkesçe malum 5 
§ olan mamulatcnı muhterem mftşterilerimize bir § 
~ defa daha tavsiyeyi bir vazife biliriz. ~ 
~ Perakende satıı yeri Toptan sahf yeri § 
;;;;; Yeni manifaturacılarda mimar 1 ci kordon no: 186 Şark S5 ıiz .. 

Ve Pflrjeu :,ahapın 

en ft8tftn bir mftı· 

bil şekeri olduğu-

~ 
~ 

QQ 
5 Kemalettin Cad. Sağır zade balı T. A. Ş. § 
§ biraderler E 
§ Kuzu oğlu çarıısı:Asım Rıza § 
S ve biraderleri = 

~ ~ Yeni manifaturacılarda mimar iİ > ~ Kemaleddin Cad. Yünlü mal- $ 
E§ 1ar pazarı F. Kandemiroğlu S: = ı 11111111111111Sııı1111111111 ıııumıı111111111111111111111111111111111ıımıımıııı11111u11H1 

~ ~ ümer Bank-. 
.~ Fabrikaları mamulôtı 

Yerli malların en iyisi, en sağla
mı, en ucuzu en güzeli 

IK U liU/ 

N~A 
o JI ıu .ıı·~ 

nu unutmay1D1Z. 

Kuvvetli mOshil 

istiyenler Şahap 

Sıhhat Bftrgftn 

haplarını Maruf 

ecza depolarınd 

ve ecunelerden 

Dereke kumaşları 

Fesanq kumaşları 

Beykoz ktınduraları 
Bakırköv bezleri 

... · 

Somer Bank yerli mallar pazar· 
araınalar. lzmir şubesinde bulursunuz 
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13 Birinci kanun 935 

-
Avam kamarasında f,;Ok gürültülü 

münakaşalar bekleniyor 
Ingiliz çevenleri, hu teklif leı-le Italya'ııın teş-siyasal 

vik edilmiş olacağını söyliyorlar 
Ietanbul 13 (Özel) - Londra'dan haber veriliyor: şftnOlmeden ortaya ataldığı ve Ulu'!Jlar kurumunun ka-

F... rarile mOtecaviz mevkiiode bulunaıı Italya'nın bu tek· Siyasal çevenlerde söylendiğine göre, logiliz - ran· 
liflerle te,ci ve teşvik edilmi olacağı fikrinde bulu

ıız sulh teklifleri mnnasebetile Avam kamarasında çok 
nuyorlar. 

@i1ri1ltoln mOnakaşalar bekleniyor. Bizzat Baldvin'in BaldYin'in, bu yOzden mOşkal bir vaziyete dnşuığn 
partisine mensup birçok saylavlar, bu tekliflerin dO· söyleniyor. 

............. 1 

Madrid şehrinde hayrele1Cesedin kime aid olduğu 
şayan bir haydutluk tesbit edilemedi. 

--~~----------~--Haydutlar, belediye veznedarının Zabıta; ce~edin birkaç gündenheri 

yolunu kesmişler ve elindeki 
paraları aşırmışlar! 

Jıtanbul 13 (Ôzel) - Mad- ler ve tabancalarla tehdit 
rid'de belediye binaıının ederek, çantasında bulunan 

önünde haydutlardan bir ka-:- 1 milyon beıyüz bin peçetayı 
file, belediye memurlarının alarak kaçmıılardır. 
maaıını vermek üzere ban- Cumur baıkanı M. Zamura 
kadan para getiren belediye haydutların behemehal ya
veznedarına tecavüz etmiı· kalanmasını emretmiıtir. ·-··· A tatürk'ün Ulus·uınuza 

kudsal parolası 
-B04ıarafı 1 inci aahif ede -

lnftntl 
Y ıldOnClmleriol katlalamak 

için becl anarak toplantılarana 

batlamıı bulaaduklarıoı bildi · 
ren telelonanuso aldım . Birden 
bire duyır;uma tıblll edemedim. 
Bunun için ılyaııal bilgiler 
okulu dlplomegleri, ıOalerl ftze 
rinde bGtftn dikkatimi kalla 
narak dGıGomek IGzumuaa 
btıaetlm, banlar kimlerdir. 
FHla daıanmeye Hı.um kal· 
mıdı. Derhal bildim ki bana 
içten ıngllerlol hıykıraalar 

yarım aaırdanberl bGyftk Tark 
aluıanun tam anlamlle millet 

olm11ıaa çıhıın, onunla en 

modern bir TGrk dnletl kar· 

mak için lneaat.k fedıUrlılı:la 

rının hiçbirini keodllerloden 

eıirgeınlyen k#\ltftr, ld1re, la · 
tlıam devlet adamlarını eo ıoo 

llmtg telakkilere gOre tebellar 
ettlrmege çahımıt •e çalJıan 
70klek erkadaılardır. İtle bu 
latlbıı kendi kafamda •e •le 
daoımda doyduktan ıonradır ki 
telefooanuznn birinci eaımaın 
.anundakl dalgıohk aydınlandı. 
Ben lımet looacı'oftn kartııın 

da bulunmakla lmotlındıAı gö· 
reyden manen değllıe blle mad 
deten aaak balunmuı olmıkııo 
tee11Gr duymadıgımı eôyllye 
mem. Aocık ooouala mGteıel 
Hylm ki ıeola bıkikah, uıletl 

mlllet •e de rlrt fçio gOo O ileri 
ateılllerl benim lı:ıdar ve belki 
benden daha parlar gOrGr ol· 
duguau bUdtglmatr. 

Ooan lçlo rica ederim ıôy · 
lt.ylolı o arkadatlara ki; 

80 detleıln en ... gı 70 ıe 
ne enelkt hallol bilenleri içle 
rinde bulondormakııdırlar. Ve 
gene İoOnQ'ode, Sakarya'da, 

Jlomlopınar'da çocuk olarak 

7a .. mıı Ye ylklek mtaab ka· 

fileye deılet n millet mefha· 
moao anhyarık karıımıılard.r. 
İtte onların btpılne ıGyleyi 
nls ki, ılmdlye kadar yaptık · 

)arı temiz, TilrklOğe llylk ola· 
bllen itlerine karıı kendilerine 
minnetle mClleh1111lılm. Gene 
o arkada;lara ıOyleylolz ki, 
Tark milletine, Tark cumorl· 
yeti de•letlae karıı yapmıga 

mecbur olduğa Odd•ler bitme· 
mittir ve bltmlyecektlr. Hu 
dcınyadan göçerek TGrk mllle· 
tine nda edeceklerin çocuk· 
larıaa, kendinden ıonra Y•t• · 
yacaldara 1011 eOı bu olaıa 

hdır: 

- Benim TGrk mllletlae, 
TGrk Comurlyetlne, TGrklGğfto 
lıtlkbıllue ıh ödevlerim bitme· 
r.alıtlr. Siz onları tımamlıya · 

cıkıınız. Slı de ılıdeo ıoora · 
kJlere benim ıoıama tekrar 
edlols. 

Bu ıözler bit indin df'ğll 

bir Tarlı: uluıo duyguıuoon 

Jfadeıldlr. Banu her Tarlı: bir 

parola gibi Ju.ndlodeo ıoora· 

kilerine mfttemıdlyen ltıkrar 

etmekle &on oefeııtnl verecek· 
tir. Her TQrk ferdinin ıoo 

oefeıl Türk uloıuouo oefeıl · 

aın ıönmlyeceğlnl ouun ebediğ 
oldoğooo gOstermelldlr. Yük· 
ıek Tark senin için ytUnek· 
llğln hududa yoktur. l~t• P• · 
rola bodur. 

Kemal Atatürk 
Bütün Mülkiyeliler, Ata· 

tiirk'nn bu cevabını tabetti· 
rerek değerli bir öiüt ola
rak ıağlamağa karar ver· 
mitlerdir. 

Necib Asım'ı 
kaybettik 

lstanbuJ, 12 (Ôzel) - Er· 
zurum aayla•ı Tilrkçil Necib 
Aıım zattirreedea 6lm8ıtllr. 

kaybolan Galata postanesi vezne
darına aid olduğu zannındadır. 
lstanbul 13 (Ö.ıel)- Kasım veznedarı olduğunu aanmak

paıa'da köprü altından çı· tadır. Morgta bulunan cesed 
karılan cesedin kime ait ol · bugün veznedar Hllınü'nün 
duğu henüz tesbit edileme- postahanedeki arkadaılarına 
mittir. Üzerinde hüviyetini gösterilecektir. Son defa ola
tesbite yarayacak hiçbir eser 
çıkmamııtır . rak Hüsnü ile beraber gö-

Zabıta, birkaç gündenberi rülen Abdullah adında biri 
kaybolan Galata postabanesi aranmaktadır. ---------.-. ........ . 

Hicaz, lrak'la sikı Mi sır 
anlaşma yapmış 

Kralı temel yasa- - B~ıarafı 1 inci sahifede-

sı hakkındaki ka· 
• • 

rarna11;1eyı ım-

zaladı 
lıtanbul 13 (Ôzel) - Mı

sır Kralı, 1923 temel yasa· 

ıının meriyet mevkiine i[İr

mesi hakkındaki kararname 
yi imzalamııtır. Mısır'la ln

giltere arasında müzakere· 

Jere giriıilmek llzere oldu

ğu söyleniyor. 

Bulgar Kralı seya 
hatu çıkmıyacak 

Istanbul 13 (Ôzel) - Bul· 

gar kralının yabancı memle

ketlere seyahat edeceği ha· 

berlerini Bulgar ajansı yalan· 
lıyor . 

Londra'da sis 
kalmadı 

lıtanbul, 13 ( Özel ) 

Londra'dan bildirildiğine gö· 
re, ıiddetli ais dağılmıı ve 
lngiltere-Avrupa ar ası oda ki 

bava seferleri tekrar baıla
mııtır. 

KOha 
Yeni bOkOmet reisi 

lıta~bul, 13 (Ôzel) - Ha

vana'dao alınan haberlere 
göre, M. Barnet Kflba mu· 
vakkat hlikQmet reiıi illa 
edilmittir. 

Ali meclis huzurunda ıa· 

Mıverayı Erden ve Filiıtin 
onu takib edecektir. 

lbnissuud Mekkeye gittiği 
glln Arap milletlerini kur
tarmak için iıyan ettiğini 
söylemitti. Kendisi bu dü
ıünceyi gerçekleıtirinceye 
kadar çahıacaktır. 

lbnissuud hükumeti Irak 
ve Türkiye hükiimetlerinin 
bir teklifi karşısında bulun
maktadır. Bu teklif Hicaz 
hilkflmetinin Türkiye, Irak, 
Iran ve Afganistan arasında 
imzalanan ademi tecavüz ve 
iyi komşuluk ittifakına gir· 
mesidir. 

Bu ittifak ıarkta sulhun 
bakası ve iıtiklilin muhafa· 

zası kaygısile yapılmaktadır. 
Hicaz ile Irak arasında ak· 

dedilen yeni askeri ittifak 
üzerine Hac yolu değiımekte 
ve Suriyeden geçmeksizin 
Baidad - Necid· Hicaz tari
kini ihtiyar etmektedir. Bu 
tebdil hacıların artık Berut 
ve Suriyeden geçmelerine 
meydan vermiyeceği cihetle 
Lübnan ve Suriye için ikti· 
saden zararlı olacakhr . 

dakat yemini etmiıtir. 
M. Bartenin cumur sara· 

yına vlsıl olduiu zaman, 
sabık cumur reisi M. Manjeti 
sarayı miralay Batista ile 
birlikte terketmiştir. 

Şurayı devlet, bazı mühim 
mes'eleleri müzakere için 
toplanacaktir. 

Bu tebeddül, halkı fazla 
alikadar etmemiı ve yeni 
intihabat ta ancak yapıla
caktır. 

lzmir vakıflar direktörlüğünden: 
Gerenlik mahallesinde kırım sokaiında 24 lira senelik 

kiralı ve 35 no. h evin icarı on glln için artırmaya çıka· 
rılmııtır. ihalesi 23-12-935 pazartesi filnil saat 15 dedir. 
lıteklilerin mlracaatları. 13-18·23 3985 

ltalyan'lar biı· Yunan va-
purunu batırmışlar 

Hadisenin, ltalyan Adalarında ce-
• • • reyan ettıgı söyleniyor 

lstanbul, 13 (Özel) - Bir bulunan küçük bir Yunan 
ltalyan harb gemisinin, ltal- vapurunu topa tutarak ba-
yan adalarında ve 15 tayfası tırdığı söyleniyor. 

--~--------··~·--·~·~ ... --~-------
Alman - Fransız Vakıf şartları hak-

dostluğu kında ki ~an un 
Istanbul, 13 (Özel) - Pa- meı·iyete girdi 

ris'ten haber veriliyor: 
Almanya'nın, Marenburg 

üniversitesi profesörleri, bü
yük törenle belediyece ka
bul edilmişlerdir. Paris şar
bayı Seyap, Alman'Jarla 
Fransız'ların, eskiden beri 
dost olduklarını ve bir takım 
hadiselerin sevkile birbirle
rine düşman olmuşlarsada, 
ne zaman olsa gene birleşe· 
ce klerini söylemiştir. 

Paris belediye dairesi, bu 
münasebetle Alman Fransız 
bayraklarile donatılmıştı. 

Halkevi likleri 
Pazar günü, Halkevi lik

lerinin altıncı haftası maç
larına devam edilecektir. 
Alikadarların gördüğü lü · 
zum üzerine bu haftaki maç
ların proıramında bir deii
ıiklik yapılmıı ve oyunların 
sırası ve hakemleri ıöyle 
tesbit edilmiıtir. 

Saat 12,30 da Eırefpaıa 
Hilal hakem Hakkı Halkevi 
14,15 de 9 Eylül • Kurultay 
hakem Mustafa Bayra halk
evi, 15,30 Parkspor-Yüksel
me hakem Reıad halkevi. 

Hayvan lahuratuarı 
Tarım Balianbğınca ıehri

mizde inşa ettirilecek olarak 
hayvan hıfzıasıba laburatuarı 
için bugünlerde viliyete ha
vale gelmesi bekleniyor. Ha
vale gelince inıaata derhal 
baılanacakbr. 

Rapor İ8teodi 
Bir yıl içiı:de viliyet da

hilinde görülen bulaııcı 
hayvan hastalıkları vaziyeti 
bakında bir rapor hazırla
narak gönderilmesi Ziraat 
Vekiletinden baytar müdür· 
lüğüne bildirilmiıtir. 

Serumlu aşı 
Ziraat vekileti Pendik ll

boratoarıadan baytar mndur
lilğüne 200 santimetre mik'a
bı serumlu çiçek aı11ı gel
mittir. Çiçek hastalıklarına 
kartı hayvanlara tatbik edi
lecektir . 

Tayyare piyangosu 

-B~tarufl birinci salıifede

malları ve vakıf şartlarının 
değiştirilmesi, mütevelliler 
ve vazifeleri hakkında bu 
kanunda çok etraflı hüküm· 
ler vardır. 

Bu kanuna göre, merkez
de bir başkanla üç üyeden 
mürekkeb geniş selahiyetli 
bir idare heyeti kurulmuştur. 
Başkan ve üyeler hukuk 
veya mülkiye diplomalı ve 
devlet işlerinde bilgi ve gör
güleri ile tanınmış olanlar 
arasından Bakanlar kurulu
nun kararile atanacaklardır. 

Vakıflar umum müdürü 
bu kurulun tabii üyesidir. 
Kanunun en mühim hususi
yetlerinden biri vazife ve 
şartlarının f.erine getirilme
ıine maddeten imkin kalmı
yao vakıflarda bu vazife ve 
ıartları değiştirmek ıçın 
idare meclisine selihiyet ve
rilmesidir. 

Bundan baıka icareteynli 
mukataalı vakıf miilların 
taafiyesi çok ileri atılmış bir 
adımdır. lcareteyn ve muka
taa usulü tasarrufu takyid 
ve eıkil eden ve bugünün 
telakkisine uymıyan bir va
ziyet ihdas ediyordu. ( Bu 
gibi vakıf mallarda mal aa-
hibleri bu malların hakiki 
sahibi deiildi, Bu hak; vakıf 
idaresine aiddir. ) 

Yeni çıkan kanon icare
teyoli ve mukataalı malların 
tasfiyesi hususunda çok ge-
niş hükümleri :ihtiva etmek· 
tedir. Buna göre 1935 se· 
nesi tahakkukunun yirmi 
misli bir taviz mukabilinde 
bu malların vakıf la ali kası 
tamamile kesilecektir. Bu 
taviz toptan ödendiği tak-
dirde yüzde 5 indirme tapu· 
da teıçil olunacaktır. Bu 
tavizin beıte biri peıin ve 
geri kalanı dört yılda dört 
mtiaa vi takıitlede ödenebilir. 

Bu takdirde milkiyet; mu· 
taaarrıfı adına tescil edil 
mekle beraber gayri men
kulün tamamı geri kalan 
taksitler için birinci dere
cede ve birinci sırada ipotek 
sayılarak tapuya b6ylece 

-Başıarafı birinci 8ahifede- kaydedilir. Taksitler için yüz
de s· faizler yilrüUUecektir. 

'J7574 294ı3 29948 Bir taksit ·zamanında ödenmez-
Yaıellişer lira 
3f> l 1916 

5127 6857 
10169 10650 
11108 11 848 
l3574 13646 
15218 1568ü 
17392 206ll 
26704 28056 

kuzananlar: ae geri kalan taksitlerin tama-
2576 4018 mı muaccel olacaktır. Mlllki-
7 .ıt8 974:l yeti mutasarrıfı adına tesci -

10689 I08;t5 linden itibaren mukataa ve 
12008 1299 ı icare alınmıyacaktır. 
14500 
159ö8 
21107 
28197 

14704 Bu kanunun bllkllmleri yü· 
lö544 rümeğe baıladıktan sonra 
~467 ı mukataalı veya icareteynli 
28888 gayrimenkullerin tavizleri ta· 

Yüzer lira kazananlar: wamen Vakıf idareıine ve· 
rilmedikre o mallar üzerin-254 1835 

4186 4209 
6931 7929 

10923 19135 
15418 16495 
19ll3 ~0038 

2374~ 24453 
27309 28548 

0116 
474:J 
8651 

13056 
17301 
21411 
25648 
28871 

; 8:.!8 ... 
5569 deki temliki tasarruflar tapu 

9945 idarelerince tescil olunamı· 

1:! 168 yacakbr . 

18507 Kanunun diğer maddeleri 
~2336 de bugllnkii ihtiyaçları kar· 

26797 ıılıyan esaslı bükümleri ihti-
va etmektedir. 

Tayyare piyangosunun ıon 
keıidesinde 30 bin liralık 
bOyilk ikramiyeyi kazanan 
biletin 11bibi elektrikli tram· 

vay sosyetesi kontrolörlerin· 
den Kizım'dır. Bileti onda 
Gir olduiundan 3 bin lira 
alacaktır. 


