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Kazanç Vergisinin Tayîninde Sc naye Esas Olacak
Buğday

Gumrugunu

Artıralım!

Yeni teklifimiz:
Buğday işinde bu seneye ait ola-

rak bir şey yapamıyacağımız anla -
şıldı. Bu safhaya ait son sözümüzü
geçen gün bu sütunlarda söylemiştik:
Hiç olmazsa ambariarla silolar insa-
sına tahsis olunmak üzere yalnız bü-
yük değirmenlerde, yani yalnız fab-
rikalarda buğdayın kilo veya okkası
üzerinden 20 veya 40 para resim al-
mak. Bu resim bütün Türkiye'yi am-
barlar ve sflolarla donatmağa kâfi-
dir, ve bunun evvel ve ahir büyük bir
ihtiyaç olduğu muhakkaktır, ve on -
lan viicude getirmek için busründen
tezi yoktur. Sîlo ve ambarların en
lâzım olan yerlerde üç dört tanesinin
bu yaza kadar viicude gelmesi bizde
buğday mes'elesinin yalnız bir sene
için değil, bütün istikbal için tanzi -
mine esas teşkil edecektir. Evet, buğ-
day mes'elesinin bundan evvel mii-
nakaşa olunan eski şekline ait «on
sözümüz işte bu idi.

Şimdi yeni teklifimizi arzediyo -
ruz: Buğday gümrüğünü şimdiden
2-3 kuruş artırmak, ama şimdiden bu
bir. Bir de hükûmetçe ledeliktiza
stok yapılmak hesabına hükûmetçe
buğday alım satımına »alâhiyet al -
mak. Bu iki nokta şimdiden temin
olunursa ikinci kısmın, yani hükû -
metce buğday ahm «atımmın filen
tatbikma belki hiç hacet olmamak
üzere iktisadî ve binaenaleyh malî
vaziyetimizin ıslahına doğru esaslı
bir adım atılmış olacağını temin e -
deriz. Her halde Snümüzdeki »ene
hükûmetin öyle bir külfetle karşı -
Iaşmıyacağı muhakak olduğu icin
natta bu bugaay ahm satımı .«a*£îıi-
yetinden şimdilik sarîı nazar büe e-
debiliriz. Bu yeni teklifimizra de o
salâhiyete ait münakasalar içinde bo-
ğulup kalmasından korkarız. Hatta
o kısmın bu kadarcık kayıt ve işare -
tini kâf i sayarak ilerilerde, yani pek
çok zamanlar sonra «ayet lâzım olur-
sa hatırlanmak üzere şimdilik onun
muvakkaten unutunnasına ve halen
tetkik ve müzakere mevzuu olmak -
tan çıkarılmasına bîle muvafakat
ederiz. O halde geriye yalnız buğ -
day gümrüğünün artırılması kalır.
Dü«üncelerimizi şimdi yalnız bu
mevzu etrafında teksif edelim.

Buğday gümrüğünün 2-3 kuruş
artınlmasını niçin teklif ediyoruz?
Bugün için böyle bir artırmanm hiç
bir manası yoktur. Cünkü zaten da-
hilî istihsalâtımız ihtiyacımıza fazla-
sile kifayet etmekte olduğundan ha-
riçten buğday getirmiyoruz. Fakat
bunun önümüzdeki seneden itibaren
manası ve onun için simdiden öyle
yapılmasının da hikmeti olacaktır.
Şu sebepjerden dolayı:

Kat'î surette tahakkuk etmis bir
keyf iyettir ki buhranın Türkiye'deki
şekli en ziyade ziraatin teessürü esa-
sına istinat eder. TUrk halkmın bü -
yük ekseriyetini teşkil eden çiftçi
mahsulünden para alamavınca ne
earşıdan pazardan alışveriş edebi -
Kyor, ne de hükûmete borcunu ko •
Iaylıkla ödemeğe imkân buluyor. Bu
iki iş olmayınca ise bütün memle •
kette buhran daha zivade umumile-
şiyor ve derinlesiyor. O halde hasta-
liğın esasını tedavi etmeğe ihtiyaç
vardır demek olur. Eğer Türk köy -
lüsü vergisini kolay verecek ve çar-
çı^a pazarda alışveriş edecek bir va-
ziyete geçirilirse bizde hayahn u -
mumî manzarası birdenbire değise-
cek, her tarafta artan faaliyet'n ha-
yırkâr hareketleri itimadı artıracak
ve şimdi hep ekşi olan cehrelerin u-
mumen güldükleri görülecektir. Tür
kîye'de köylü vaziyetinin ısiahı ayni
zaraanda şehir ve kasabların da tak-
viyesi demektir.

Gümrük resminin 2-3 kuruş daha
vükseltilmesinden beklediğîmiz fay-
daların ilki şudur: Köylüyü simdi
yer yer başlamış ve yer yer de bash-
yarak devam edecek olan yazlık
zeriyata teşvik etmek. Bu suretle
mahsul miktarı mümkün olduğu ka-
dar artarak harice ihtiyaç ta o nis-
bette azalacaktır. Buna nazaran güm
rük resmini artırmaktan maksadı •
jnızin esası hakikaten fazla eümrük
resmi almak değil, belki dahildeki
zeriyata teşvik etmek olduğu anla -
şılır. Hakikaten de oyledir. Biz buğ-
day işinde henüz ihracatcı memieket
değiliz. Fakat bu madde üzerinde it-
balâtçı memieket dahi olmamağt ha-

Malî rapor ve kabine
Heyeti Vekile dün de iki içtima yap-j

tı, malî raporu ve bütçeyi tetkik ediyor

Yeni kazanç

Projesi
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Rus ticaret mümessilliği
Odaya niçin girmiyor?

Ticaret Odası meclisi, Rus ticaret mü -

messilliğini 3000 lira için icraya verdi

Bir müddet intîzar
Teklif i reddedildi

Ankara 23 (Telefonla) — Fvr-
ka grupunun cumartesî güna iç-
tima ederek Ftrka Mali Komis-
yonunun raporana müzakereye
başlaması muhtemeldir. Heyeti
Vekile o gtine kadar rapor hak-
kındaki noktai nazarım ve 932
bütçesi etrafmdaki tetkikatt ne-
ticelerini tesbit edebilecektir.
Cumartesi ganü gerek Mali Ko-
misyonan raporu, gerekse hü -
kûmetin tetkikatı netayici mü •
nakaşa olanacakttr. Ftrka gru-
ptınan bu içtimada vereceği ka-

rara göre bütçe tanzîm ve Mec -
lise »evkolunacaktır.

Heyeti Vekile bugün de bğ •
leden evvel ve sonra olmak üzere\
iki celte aktetmiştir.

Bugünkü içiimalarda mali ra~
porun 932 bütçesi varidat kts -
mının tatbikine devam edil •
mistir.

932 bütçesi varidat kısmtnın
1S0 - İSS milyon arastnda ola •
eağı, binaenaleyh mesaritin de
buna gore tenkis edileceği muh-
temel görülmektedir.

Sermaye esas olacak
Ankara 2 3(Telefonla) — Yeni ka-

zanç vergisi projesi Meclis tktisat
Encümenince tetkik edilmiş, Maliye
Encümenine verilmistir.

Encümen lâyihanın vergi nisbet-
leri maddesinde kazancın sermaye
nisbeti nazari dikkate alınarak he -
sap olunması esasını kabul etmistir.
Eskiden kazanç sermaye ile alâkadar
olmadan vergiye tâbi tutuluvordu.
Encümen projedeki kazanç nisbet •
lerini aynen muhafaza etmistir. ts •
tisnalarda da tadilât yapılmamıstır.

Encümen beyannameye tâbi olan
ve olmıyan tesebbüsatı ayni zamanda
yapanlar hakkındaki hükümieri tav-
zih etmiş, meşkûk matlubat vaziye-
tine ait ahkâmı daha kolay tatbik e-
dilebilecek hale koymuştur.

Encümen tstanbul, tzmh* ve An -
kara'da kazanç tahakkukatı itiraz-
lannı tetkik için memurlann iştirak
etmiyeceği itiraz komisvonlan teş-
kiline karar vermistir. Bilânço tet •
kikatının hesap mütehassısları tara •
fından nasıl yapılması lâzım gele -
ceği tanzim oiunacak nizamnameye
bırakılmıştır. Encümen serbest mes-
lek erbabından alınacak vergi hak-
kındaki ahkâmı değistirmemistir.

Ticaret Odası meclisi dün Habipzade
Ziya Beyin riyasetinde toplandı. Ticaret
Borsası 93J_jbilânçoMJure borşa h««p
müfettislerinın raporu tesvip edndu
Türkiye'de mensucat sanayimin hali
hazır vaziyeti ve inkişafı çareleri hak-
kındaki rapor okuhdu.

Raporda, bilhassa halıcılığın müte •
kâsif olduğu yerlerde idarei hu«»iye -
lerin boya fabrikaları açurmalart, sa-
nayide fena malzeme kullanılmaması,
millî malların yalnız zarafetine değil,
metanetine de ehemmiyet verilmesi
hususları temenni ediliyordu. Rapor
tesvip olundu. tktisat Vekâletine tak-
dim edilmesine karar verildi.

Tenzilâtlı satış hakkındaki umumî ka-
rara muhalif hareketinden dolayı «Os-
man Ferruh ve Senai Kazmirci» firma-
suun on beş lira para cezasile tecziyesi
kararlastı.

Rus Ticaret mümessilliğinden
istenen para

Bundan sonra, Sovyet Sosyalist Cum-
huriyeti İttihadı Türkiye Ticaret mö -
messîlliğinin odalar kanunu mudbince
kayıt muamelesini yaphrmadığından
hakkında ceza mazbatası tanzimi mes'-
elesi münakaşa olundu. Sovyet Ticaret
mümessilliği kendisini hususî bir mü-
essese addederek Odaya kaydedümek-
len imtina etmektedir. Halbuki, Odaca
bu müessese fevkalâde sınıf addedilerek
geçen sene için kendisine bin lira ücret
takdir olunmuştur. Bu bin lira iki misli
ceza ile üç bin lira olmuş, bu seneye ait
bin lira ile dört bin liraya yükselmiş -
tir. Bu 4000 liranın icra marifetile tah-
siline karar verilmistir.

Odanın karan okunduktan sonra
Kâtibi Umumî Vehbi Bey söz aldı, de-
tliki:

Oda Kâttto ümu- Dûnkû içtimaa riyastt
tnisi Vehbi B. eden Ziya B.
c — Sovyet Ticaret mümessilliğinden

şimdi bir tezkere aldık. Bu tezkerede
Mo&kova'dan verilen malûmata gore
bu ifin siyasî bir müzakere zeminine
dahil olduğu bildirflmekte, neticeye in-
tizar edilmesi teklif olunmaktadır.»

Azadan Şerafettin Bey:
«— Bu kabil odalar başka ecnebi

memleketlerde Ticaret Odalarına kay-
dedilmektedir. Burada kendilerinde
bir imtiyaz görmek istiyorlar» muka -
belesinde bulundu.

Ticaret Miidürü Muhsin Bey, bu işin
siyasî müzakerenin bitmesine tehir o-
lunmasını teklif etti.

Kara Osmanzade Süat Bey:
«— Hükûmetimizden bu hususta bir

iş'ar vaki oluncıya kadar tehirine ta •
raftar değilim» dedi.

Neticede, bu seneye ait bin lira kayıt
ücretinin tefrik edilerek geçen seneye
ait bulunan üç bin liranın tahsili için
ma7batanm icraya tevdiine karar ve-
rildi.

Şeker fiatları ve Ticaret Odası

Bunu müteakip azadan Refik Beyin
bir takriri okundu. Bu takrirde, evvelki
gün seker ihtikân dolayısile Sultanah-
met Sulh ceza mahkemesinde cereyan

{Mabadi 6 ıncı sahifede)

Paris'telri müzakere

Saracoğlu Şükrü Bey
dün şehrimize geldi

Şükrü Bey izahat vermek için akşam

Ankara'ya gitti, tekrar Paris'e dönecek

Geri geldi
Dün gece Istanhul'a kar

yağmağa başladı
Bir kaç gün evvel havalar düzelme-

ğe yüz tutmuş, şehri bir bahar ılık •
lığı kaplamıştı. Buna rağmen iki üç
gündenberi gene şiddetli soğuklar
başlamıştır. Ve dün gece saat ondan
sonra da sulu kar yağmağa başla •
mıştır. Trakya'ya v e Balkanlar'a da
mebzul miktarda kar yağmaktadır.

Gelen malûmata göre Çorlu, Edir-
ne ve civarma kar yağmakta olduğu
gibi Sırbistan'da da şiddetli kar fır •
tınaları olmaktadır. Hatta münaka-
lât, kar dolavısile intizamını kaybet-
mis. bazı yerlerde durmuştur.

Yeşilköy Askerî Rasat merkezi ta-
rafmdan verilen malûmata göre ha-
va bugün tamamen kapalı olacak ve
kısmen yağışlı geçecektir. Rüzgâr şi-
malden kuvvetli bir şekilde esecektir.

Karadeniz'de de yıldız poyraz fır-
tınası devam etmektedir. Deniz çok
dalgalıdır. Onun için limammızda bu-
lunan gemilerden bir kısmı hareket-
lerini tehir etmişlerdir.

Edirne'de kar yağtyor!
Edirne 23 — Dün gece hava bir-

denbire bozulmuş, kar başlamıştır.
Soğuk çok fazladır. Dondurucu bir
rüzgâr esmektedir.

Roma'da kış!
Roma 23 (A.A.) — Abruzzes'lar-

da bahar, soğukların artması ile baş-

Saracoğlu Şükrü Bey
Düyunu umumiye mes'elesi için

Paris'te hâmillerle müzakerelerde
bulunan sabık Maliye Vekili Saracoğ-
lu Şükrü Bey dün Semplon ekspresile
Avrupa'dan şehrimize gelmişth*.

Saracoğlu Şükrü Bey Sirkeci U -
tasyonunda bir çok dostlarile İstan •

Sirkeci gannda
bul Polis müdürü Ali Rıza Bey ta -
rafmdan istikbal edilmişth*.

Sabık Maliye Vekilini garda bir
muharririmiz de karşılamış, Paris*-
teki müzakerat hakkında izahat ver-
mesini kendisinden rica etmistir.

{Mabadi 6 tnet sahifede)

Sadullah Bey nikbin!
.«• •». .

Seyrisefainin son vazîyetini izah ve

((yakında her şey düzelccektir» diyor
Yalova'da mevsim için
Yeni tertibat alındı

On beş gündenberi rahatsız olan,
bir kaç gün evvel iyileşerek Yalo -
va'ya giden Seyrisefain Umumî Mü-
dürü Sadullah Bey dün şehrimize
dönmüştür.

Sadullah Bey idarenin son za -
manlardaki vaziyeti hakkında çıkan
şayialar etrafında şunları söylemiş -
tir:

«— Dünyanm her tarafında buh-
ran vardır. Bütün müesseseler de bu

buhrandan müteessirdirler. Bizde ken-
di kendini idare eden ve bir haricî
yardım görmiyen bir müesseseyiz. Bi-
zim de emsalimiz gibi bazı malî sı>
kıntılarımız olabilir. Bu işi yürüt -
mek ve mevcut buhrana mukavemet

( Mabadi 2 ivci sahifede » ümumî Müdürü Sadullah Bey

recesi sıfır altında sekize kadar in -
miştir. Senelerdenberi bu havalide bu
mevsimde kar yağdığı görülmemiş -
tir.

Fransız sefiri geldi
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Viyana ve Peşte sergileri
Türk mamulâtının yakmda açılacak bu

iki sergide teşhiri çok faydalı olacaktır
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ritamızın başına geçirmiş olmalıyız.
Bu muvazeneyi tesis etmek müm -
kündür. Yalnız buhran senelerini ha-
kikaten yerinde, zamanmda ve bü -
tün bir idrak ve ihata ile aiınmış
tedbirlerle geçirmeğe mecburuz.

Bu sene kışlık zeriyatı %30 ile 40
arasında noksandır. Eğer havaların
yardımı ile fevkalâde bereketli bir
mahsul alamazsak hariçten bufday
ithaline mecbur kalacağımıza şüphe
yoktur. Bu ithalâtın hasadı takip ede-
cek aylardan başlaması ve hatta ha-
sada varmadan her tarafta vaziyet
anlaşıldığından harmandan evvel spe-
külâsyonların meydan alması ihti -«
malleri yok değildir.

İki senedir köylümüz mahsulünü
50-60 para gibi bir bedelle yok pa •
hasına sattığı için eli böğründe kaldı,
mahvü harap oldu. Bunun neticesi
olarak şfchirlerde de hayat dtnrdu.
önümSzdeki senenin az olacağı rau-
hakkak mahsulünü mümkün mertebe
çoğaltalım bir, köylü bu mahsulü
mümkün olduğu kadar fazlasına sa-
tabilsin iki. tşte bu sene için plân bu
olabilir. Eğer gümrük resmini ft>9 ku-

ruşa çıkarırsak köylüyü hem azamî
bir himaye ile teşvik, hem büyük
kıymet ve menfaatle müstefit etmiş
oluruz. Bunun neticesi kasaba ve şe-
hirleri de düskünlükten çıkarıp kur-
tarmak olacaktır. Türkiye devletinin
kökü köydedir. Onu yükseltmek için
köylüyü kaldırmağa mecburuz.

Bu yeni teklifimiz için sözümüzün
hatimesi olarak bugünlük sunu da
ilâve etmiş olalım ki gümrük resmi-
nin 2-3 kuruş tezyidi şeklindeki tek-
lifimiz nazarî değil, azamî derecede
amelidir. önümüzdeki senenin ikti-

! sadiyat ve maliyatı bilhassa bu mes'e-
leye istinat edebilir. Bütçemizi her
kaç milyon üzerinden yaparsak ya-
palım, koyduğumuz rakamların ta-
hakkuku bu t«dbir ile köylünün kuv-
vetlenmesine bağlıdır. Sonra bir de
artıracaksınız ama köylüye mi gi -
decek diyenlere karşı bu tedbir ile
husule gelecek fiat fazlahğının ta-
mamen köylüye sitmis olacağını ve
çünkü bütün memleketteki piyasanm
umumî ve aşikâr olarak hep o esasa
dayanacığını beyan **deriz.

YUNUS NADl

Kont dö Sambrön Sirkeci gannda
İki aydanberi mezunen Paris'te

bulunan Fransa'nın Ankara büyük
elçisi Kont dö Şambrön dünkü eks-
presle Avrupa'dan şebrimize gelmiş,
Fransız konsoloshanesi erkânı tara-
fından karşılanmıştır.

Kont dö Şambrön kendiaile görü •
şen bir muharririmize mezuniyetinin
hitam bulması dolayısile tekrar Tür-
kiye'ye döndüğünü, yarın aksam (bu-
gün) Ankara'ya gideceğini söyle-
miştir.

Peşte'nin güzel manzara larmdan: Eüzabet köprdsû
Her ne kadar, Budapeşte sergisine
resmen iştirak edilmiyecekse de Ma-

caristan payitahtında açılacak sergi
Viyana sergisi kapandıktan sonra da
açık bulunacağı için Viyana sergisine
gönderilen Türk mallarının avdette
Budapeşte'de 7 ilâ 16 mayıs tarihine

(Mabadi 2 inci sahifede)

Tacirler için
Seyahat f ırsatı da vardır

Her sene olduğu gibi bu sene de,
Viyana ve Budapeşte'de beynelmilel
sergiler açılacaktır. Türkiye, Viyana
sergisine resmen iştirak edecektir.

Orijinal Boyut : 13 * 25 cm
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Rus ticaret mümessilliği
Odaya niçin girmiyor?

Ticaret Odası meclisi, Rus ticaret mü -

messilliğini 3000 lira için icraya verdi

Borsa

UHrinci sahifeden mabatt)

eden muhakeme esnasında Alpullu Şe-
ker fabrikası müdürü Hayri Beyin «se-
ker fiatlannın tereffü ve tenezzüiii hak-
kuıda Ticaret Odasının kâfi malûmata
sahip olmadığı» tarzmda sövledigi söz-
ler tnevzuu bahsedîliyor, izafaat iste •
niyordu.

Oda Kâtibi Umumisi Vehbi Bey, her
gün piyasa ile alâkadar olunduğunu,
ecnebî piyasalarile temas edildiğini,
baska bir izahat lalep ediliyorsa dosya-
lann tetkik için emre amade bulundu-
ğunu töyledi.

tzahat kâfi görülerek mes'eleye ka-
panmış nazarile btkılmasına karar ve
içtimaa nihayet veriidî.

Hayri Beyin izaht
Alpullu fabrikası müdürü Hayri Be-

yin. Ticaret Odasında da mevzuu bah-

solan beyanatmm matboata yanbf intikal
ettiği ve bir sıritefehhum olduğu anla-
şılmaktadır. Filhakika Hayri Bey dün
gazetemize gönderdiği bir mektupta di-
yor ki:

«Dünkü şeker mnhakemesi esnasın-
da vaziyeb' izah sadedinde dünya şeker
piyasasuun bizim Ticaret Odamuca
sureti umumiyede bilmmesine imkân ol-
madığını, tstanbul'da şeker borsan bu
]unmadığını,şeker şîrketinin bariç şeker
fiatlannı her hafta muntazaman ateşe
kommersiyallerimizden aldığı telgraf •
larla takip etmekte olduğunu söyle •
mistim. Fakat bu izahahm gazetelerce
ihtisar edîlirken buradaki Ticaret Oda*
mızuı bunu yapacak iktidara malik ol«
madığı turetmde geçmis olman fev •
kalâde teessürünrö mucip olduğundan
keyfiyetin muhterem gazetenizle tav •
zihini rica ederim efendim.»

Deliren katil

Timarhaneden kaçtı,
izini kaybettirdi

Bundan bir buçuk »ene kadar evvel
Bebek'te Validei Hidivi'nin daire
müdürü Ali Beyin yalısı soyulmuş,
Meryem ismir.de bir hizmetçi kadınla
Ömer ve Rıza isminde iki erkek ya-
kalanmışlardı. Fakat ömer yaka -
lamrken bir kişiyi öldürmüş, bir bek-
çiyi de yaralamıştı. ömer bilâhare
tevkifanede delilik alâimi göstermiş,
Bakırköy hastanesine nakledilmişti.
Müteaddit sabıkaları olan ve indel-
muhakeme idamı lâzım gelen bu a-

dam Timarhaneden kaçmağa muvaf-
fak o'muş, hâlâ da yakalanamamış-

tır.
Diğer maznunlar hakkındaki mu-

hakeme dün hitam bulmuş, bunlar -
dan Meryem bir buçuk sene, Rıza da
üç sene hapse mahkûm olmuşlardır.

Amerika'daki
ICasırga facjası
- Birmingham 23 (A.A.) — (Ala -
bama'da) Müthiş siklon firtınatt ne-
ticesinde nüfusça olan zayiatın fır-
tınanın en büyük şiddetine maruz
kalan beş eyalet arazisi dahilinde
275 kişiye baliğ olduğu anlaşılmak-
tadır.

Harap olan küçük Montjrommerry
şehrinin yağma edilmemesi için milis
kuvvetleri sokaklarda gezmektedir.

Yaralananlann takriben 2500 kisi
olduğu ve bunların ekserisinin yurt-
snz ve melcesiz kaldıkları görülmüs-
tür.

Birmingham 23 (A.A.) — Geçen
günkü kasırga esnasında telef olan-
lann miktarı simdi 300 tahmin edil-
mektedir. Maddî zarar ve hasar ikî
milyon dolan bulmaktadır.

Alabama valisi neşr ettiği bir be-
yannamede kasırgadan zarar gören-
lere yapılan yardıma istirak etmesini
halkian rica etmiştir. Kasırgamn tah-
ribat yaptığı diğer hükûmetlerin va-
lileri de bu suretle hareket etmiş •
lerdir.

Gözlüklü değil

Gözleri zayıf olanlar şo -
förlük edemiyecek

Gözlüklü şoförlerin badema şoförlük
yapamıyaeaklanna dair yazılan haber-
lerde yanlışhklar vardır.

Gözlük kullanmak sadece gözlerin
şoförlüğe mâni olacak kadar bozuklu-
ğunu göstermez. Bflakis baa şoförler
gözlerini korumak maksadile gözlük
kullanmaktadırlar. Zaten bugüne kadar
hiç bir gözlüklü şoförûn çalışmasma
mümanaat olunmamışar. Ancak mu •
ayene esnasmda gözleri mesleklerini ic-
raya mâni olacak derecede bozuk gö-
rülen şoförlere müsaade edilmemek -
tedir. Diğer taraftan şoförlerin böyle
bir tedbir aleyhinde alâkadar makam-
lara müracaat etuUeri de doğru değfl-
dir.

Dün akşam kapanan Borsada
bir Törk lirası mukabili:

Fransiz Frangı
Dolar
Liret
Belçiks
Drahmi
Isvrçre
Leva Rulgar
Florin
Karon Çek
Şilin •Uustuya
Pezeta
Alman markı
Zloü
Hen.o Macar
Ley Romanya
Dinar
Yen
Çernoviç

Bir tngiliz lirası
Alan
Mecidiye
Ranknor

12
0
9
3

S6
2

63
I

15
4
6
1
4
S

78
26

1

!0Q6

Li a

7
9

—

2

03
4 ,25,75
12,22
39
34
44,62,50
fi •

(7,26
9)
02
2?
»8.57

sı,so
89,35
84
93
47,44
—

Kuruş

74
25
48,50
32
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VÜKÜÂf

Saracoğlu Siikrü Bey
< Birind sahifeden mabail 1

Saracoğlu Şükrü Bey gülerek «za-
ten gazetecilerden hiç bir zaman kur-
tulmak imkânı yoktur ki! Burada da
yakalandık» demiş. muharririmîzîn
sualine cevaben de su sözlerî söyle .
mistir:

«— Şimdi yorgunum, biraz istira-
hat edeyim, bilâhare görüsürüz. Siz
saat tam üçte Perapalâs oteline ge -
Ihvz!

Muharririmiz saat üçe on kala
Perapalâs oteline gitmis, fakat Sük-
rü Beyin Polis müdürü Ali Rıza Bey
le birlikte saat 2.30 da otelden çık •
tiğmı öğrenmistir.

Saracoğlu Sükrü Bev dün akşamki
trenle Ankara'ya gitmistîr.

Gazeteciler kendilerinî atlatan sa-
bık Maliye Vekilini nihayet Haydar-
pa<a var>urunda yakaîamışlar, Sa -
raçoğlu Sükrü Bey yalnız şunları
•oylemistir:

- Paris müzakeratı hakkrada
hî;kûmet«" izahat vermek üzere gel •
dim. Ve simdi de gördüğünüz gibi
Ankara'ya gidiyorum. Nurullah Esat
Bey henüz Paris'tedir. Ben de bir
müddet sonra tekrar Paris'e döne -
ceğim.»

Alâkadar mehafil, Fransız sefiri
Kont dö Sambrön'ün Saracoğlu Sükrü
Beyle birlikte ayni trenle seyahat et-
mis olmasını manidar bulmakta ve
Fransız sefirinin de Paris müzake -
ratile alâkadar olduğunu Ueri sür •
mcktedirler.

Gizli bir rala
Fabrikası bulundu

Beyoğlu'nda Takntn'de Tepe soka-
ğmda bir hanenin zemin kahnda vücode
geb'rilen ve bir senedenberi hali faa •
Hyette bulunan bir kaçak rakı fabrikası
meydana çıkanlnnstır.

Buradaki tertibat o kadar güzel vB-
cude getirilmiştir Iri, tanarriye giden me-
murlar bidayette hiç bir sey bulama •
mışlar, zemin kahndaki mahzeni ne •
den sonra kesfetmişlerdtr. Mahzende iki
inbik, 250 kilo cibre, kazan ve müte-
addit aletler bulunmuştur. Fabrikanm
sahibi şoför Tevfik isminde birisidir.
Ev aranırken bu adam darndan atlıya-
rak kaçmıstır.

Suriye'deki
Karısıklıklar

Hal'ep 22 (Hususî) — Halep'te ka-
rısıklık ve boÇusmaiar devam edi -
yor. Son bir haftada Vatani'lerden
10 kisi katledilmiştir. Bundan başka
bir çok ta yaralı vardır. Vatani'ler •
den maktül düşenlerin aileleri için. ia-
ne toDİanıyor. Halk bu ianeye te -
halükle istirak etmektedir. Halep ci-
vannda asayiş son derece bozuktnr.
Sovgunculuk yevmî vukuat sirasın-
dadır.

Polisler baskm korkusundan ge-
celeri karakollarda yatacaklan yer-
Ierde evlere sığınmaktadırlar.

Hint müslümanları

Karaman
Dafbç
Kıvırcık
KUZD

a araba
Keçi Kara
Öküz
Inek
Manda

Adet

838
162

28
416
341

81
I

29

Asgari
Ku. I Sa

18
7

33
33
25

10
10

8

Azamı
Ku.
24
28
33
37
32

12
10
II

Sa.

Lahore 23 (A.A.) — Hint ittihadı
müslümanlar konferansı, bugün bfl •
müzakere bir karar «ureti kabul et -
mistir. Bu karar suretinde hükûmetçe ha-
znan nihayetine kadar müslümanlann
metalibi is'af edilmediği takdirde kon-
ferans icra meclisinin 3 temmuzda top-
lanarak müslümanları açıktan açığa mü-
cadeieve davet edeceği beyan olun -
maktadır.

Konferans* federasyon plânmın tan-
zimini beklemeden eyaletlere muhtari •
yet bahsedümesine de aynca karar ver-
mistir.

tstanbul icra riyasetinden:
Istanbul'da Fincancılar'da Mahmu •

diye Hanında 38/39 mımarada gömlek
ve trikotaj imali ticaretOe müstağii Vasfi
ve Ramiz nam kollektif şirketin kon -
kordato için mühlet itası talebile tstan-
bul icra itiraz merciine vuku bulan mü-
racaati özerine icra kılınan tetkikat ne»
ticesmde konkordato talebinin nazari
itibara alınmanna ve icra ve iflâs kanu-
nunun 27, 8/27, 9 unen maddeleri mu-
cibince borc'uya iki ay mühlet verfl -
mesme ve Galata'da Karaköy paiasta
3 üncü katta 1 numarada avukat Mazhar
Beyin komiser tayinine ve isbu mühletin
ilânile beraber icra ve iflâs daireleri ve
tapu ucfl memurluklanna bildirlınesîoe
karar verOmiş olduğu üan olunur.

AYAKKABİCI
San'atkârları Cemiyetinden:

Ticaret ve Sanayi Odalan kanununun
dördüncü maddesi hükmünce esnaf,
san'atkâr ve küçük tacirler Odaya kay-
dolunmağa mecburdurlar. Kayıt mu-
amelesi cemiyetleri vasıtasOe yapıla-
cakfar. Kayıtlarmı yaptarmıyanlar ce •
zaya ugnyacaklardır. Cemiyetimizin
njanzumesinde dahü bulunan bilûmum
ayakkabı yapan ve santanlarla kundura
kalıbı yapanlara ve kundura levazımı
satan rekaptecilerin cemiyet merke •
B I N müracaatleri lüıumu üân olunur.

Istanbul 2 inci iflâs memurluğundan:
Müflis Galata'da Persembepazan'nda

Marikyan Hanında 12 No. da Marik-
yan Efendinin borçlarma ait tetkikat hi-
tam bulmuş ve tanzim kılınan sıra def-
teri alacakhların nazari tetkikine hazır
balondarulmustur. Alacaklılann ikinci
toplanması 14/4/932 persembe günü
saat 14 te ikinci iflâs dairesinde yapıla-
cttgından mukayyet alacaklılann yevmi
mezkûrda hazır bulunmalan ilân o -
Imrar.

Beyoğlu 4 öncü Sulh Htıkuk Mah •
kemesinden:

Terekesine mahkemece vazıyet olu-
nan Onnik namı diğeri Ohanis Karagöz-
yan Efendinin uhdesinde bulunan:

1 — Tavukpazan'nda Huseyinaga
mahallesinde Çilingirler caddesinde 34,
40 numarab ve tamamı (800) lira kıy-
meti muhammeneli iki adet kapı aiâtçı
gediğin 28 hisse itibarile iki hissesi:
2 • Çarsiyıkebir'de Çuhacı Hanı de •
runünde 21 numarah ve tamamı (400)
lira kıymeti muhammeneli bir bap oda
gediğin 84 hisse itibarile (6 ) hissesi:
3 • Mahmutpasa'da Dayahatun ma •
hallesinde Çinîli Han fevkanisinde (10)
numarah ve tamamı (400) lira kıy •
meti muhammeneli oda gediğin ( 8 4 )
hisse itibarile 12 hissesi:

Açık arthrma suretile rusumu tellâ-
liye ve ihale pulu müsterisine ait ol -
mak üzere 25 nisan 932 pazartesi günû
safalacaktrr. Talip olanlann kıymeti mu-
hammenesinden yüzde onu nisbetinde
pey akçesini müstahsiben mezkûr gün
ve saatte Beyoğlu 4 üncü sulh hukuk
mahkemesinde hazır bulunmalan Iü •
zumu ilân olunur.

Satıhk Buik markalı otomobil
Eminönü Malmüdürlüğünden:
Vergi borcundan dolayı hac "

zedilmiş olan 925 model Buik
markalı bir adet binek otomobil
Hocapaşa Maliye şubesi ittisa •
Hndeki Tahir Ef. garajında 26
mart tarihine musadif cumartesi
günü saat 14 te bilmüzayede satı-
lacaktır.

Türk Anonina Elektrik Şirketi

İ L Â N
Türk Anonim Elektrik Şirketi,

1919 senesinde ibraç edilmîş olan
yüzde bes faizli «Elektrik» tahvüâtı-
na ait 26 numarah ve 1 nisan 1932
tarihînde munkazi kupon bedelinin,
işbu tarihten itibaren Osmanlı Ban-
kası Galata merkezi eisesinde mezkûr
banka vasıtasile tediye edileceğini
mezkûr tahvüât hâmillerine ilân Ue
kesbi seref eyler.

tstanbul Tramvay Şirketi

1 L A N
tstanbul Tramvay Şirketi 1918 se-

nesinde ihraç edilmiş olan yüzde bes
faizli cTramvay» tahvilâtına ait 28
numarah ve 1 nisan 1932 tarihinde
munkazi kupon bedelinin işbu tarih-
ten itibaren Osmanlı Bankasi Galata
merkezi gişelerinde, mezkûr banka
vasıtasile tediye edileceğînî mezkûr
tahvilât hâmillerine ilân ile kesbi
çeref eyler.

tstanbul mülhakatından Beyoğlu
ile Galata beyninde tahtelârz Demir-

yolu Türk Anonim Şirketi

İ L A N
Istanbul mülhakatından Beyoğlu

ile Galata beyninde tahtelârz Demir-
yolu Türk Anonim Şirketi, 1917 se >
nesinde ihraç edilmiş olan yüzde bes
faizli «Tünel> tahvilâtına ait 29 nu-
marah ve 1 nisan 1932 tarihinde mün.
kazi kupon bedelinin işbu tarihten i-
tibaren Osmanlı Bankası Galata rner-
kezi gişelerinde mezkûr banka vası -
tasile tediye edileceğini mezkûr tah-
vilât hâmillerine ilân ile kesbi seref
eyler.

üncü keşide:
A N 1932 dedir

tstanbul 4 üncü icra dairesinden:
Tamamma bin beş yüz lira krymet.

takdir edilen Boğaziçi'nde Anadolu -
hisan'nda atik Tepe cedit Kavacık so-
kağında atik 40, cedH 18, 18/1, 18/2
numralarla murakkam bermucibi senet
sekiz dönüm mukaddema bağ maa-
baraka arazi elyevm natemam hane ve
ahır ve bağuı nısıf hissesi (içinden su
akmaktadır) ve gene tamamma yüz yir-
mi bes lira kıymet takdir edilen ayni
mahalle ve sokakta atik ve cedit 41
numarah bermucibi kayıt bes dönüm
terbünde tarlanm tamamı 36 hisse iti-
barile 14 hissesi açık arttırrruya vaze-
dilmis olup 11 nisan 932 tarihinde şart-
nameleri divanhaneye talik edilerek 30
nisan 932 tarihine musadif cumartesi
günü saat 14 ten 16 ya kadar açık art-
tırma suretile satılacaktır.

Arthrmıya istirak için yüzde yedi
teminat akçesi alınır, müterakim vergi,
belediye ve vakjf icaresi müşteriye a-
ittir.

tcra ve iflâs kanununun 119 uncu
maddesine tevfikan haklan tapu sicfl-
lerile sabit olmıyan ipotekli alacakh -
lar ile diğer alâkadaramn ve irtifak
hakkı sahiplerinin bu haklanm ve husu-
sile faiz ve masarife dair olan iddia •
lannı ilân tarihinden itibaren 20 gün
içinde evraki müsbitelerile bildirmeleri
lâzımdır.

Aksi halde haklan tapu sicillerile sa-
bit olmıyanlar sabş bedelinin paylaş •
masından hariç kalırlar.

Alâkadarlarm işbu maddei kanu -
niye ahkârruna göre tevfiki hareket et-
meleri ve daha fazla malûmat almak
istiyenlerin 931/140 dosya numarasile
tnetnuriyetimize müracaatleri îlAn o-
Iunur.

İstanbu) Evkaf
Müdiriyetinden:

Kıymeti murıammenesi
Lira
6150

Tamamı (410) arşın terbünde bulunan Galata'da Yolcuzade ma-
hallesinde tskender caddesinde atik (31 ilâ 41) cedit (21 ilâ 29) nu-
maralaria murakkam mukaddema arsa elyevm tahtında iki bap dük-
kânı muştemîl üç bap hanenin nısıf hissesi satılmak üzere (3/3/932)
tarihinden itibaren (4/4/932) tarihine musadif pazartesi gününe ka-
dar dört hafta müddetle kapalı zarf usuüle müzayedeye vazolunmuş-
tur. Talip olanlann balâdaki kıymetin % 7,5 u nisbetinde olan (461)
lira (25) kuruş pey akçesi veya banka kefaletnamesile teklif mek •
tuplarını yevmi mezkûrda saat (15) e kadar Istanbul Evkaf Müdiriyeti
binasında müteşekkil Idare Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur.

Diyarbekîr Vilâyetî
Daimî Encümenlncîen:

Diyarbekir nümune hastanesi civannda ve gösterilecek mahalde
yaptırılacak olan tebhirhane binası keşfinin ahiren yapılan tadilât
mucibince bedeli keşfi 19983 lira 57 kunısa baliğ oldusundan keşif
ve şartnamesinin tebeddülü dolayısile 27 mart 932 tarihine musadif
pazar günü saat 15 e kadar 20 gün müddetle ve kapalı zarfla ihale
edilmek üzere münakasaya vazedilmiştir. Taliplerden ketifname
şartname ve projesini gormek istiyenlerin Vilâyet Daimf Encüme •
nine müracaatleri ilân olunur.

•SIHHATİNİZİ KORUYUNUZ H | ^ _ K İ R A L I K — ı
Avrupa Doktorları Iç ve

dış çamaşırlar için krepo-
nu tavsiye ederler, gayet
sıhhî ve vücudü bir çok
hastahklardan vikaye et-
tiklerini buluyorlar.

^ KREPJN KULLANlVrZ . .

CELLULE DE PAT1NE sesli cİ -

hazların tesisatı için UMUMt

ACENTALIK VERİLECEKTİR

Teklifatın almanca, fransızca

veya ingilizce «Eigene Rechnung

P. J. 1401» rumuzile zirdeki ad -

resc yazılması: Rudolf Mosse,

Prag 1, Ovocny trh 19 Tchekos-

Iovaquie.

Istanbul 3 üncü icrasından:
Mahcuz istim kazanı ve müştemilâfa,

enjektör ve iki tulumba ve demir baca,
vaaküo • komple, 4 adet muslukulu yağ
nçıst, taktir kazanı maamüstemilât, iki
adet Simens marka elektrik motörii
maateferrüat, A. E. G. markalı elek •
trik motörü maateferrüat, 4 adet konik
ve teferrüah, 2 adet mal deposu ve
miiştemflâtı maatulumba, 3 adet ma-
denî hortum, baskül, 8 adet çinko süz-
geç tertibab, 4 adet demir depo, demir
filitre, istim motörü, L. markalı mak-
kap. 25 kiloluk teneke teraztsi, 76 adet
demir fıçı, 146 adet hamın kibrit fıçısı,
14 adet helezonî boru, kasa, yazı ma-
sası, iki koltuk bir kanape, bir camlı do-
lap, dokuz gözlü dolap ve saire Şişli'de
Tramvay deoosu yolu üzerinde Turan
madenî yağ fabrikasmda 29/3/932
tarihine musadif sah günü saat ondan iti-
baren ikinci açık arthrmıya konularak
(fabrika ve aksamı toptan diğer te -
ferrüat perakende olarak) usulen pa -
raya çevrüeceğinden talip olanlann
yevmi muayyende mahallinde hazır bu-
lunacak memuruna müracaat etmeleri
ilân olunur.

MÜZAYEDE tLE SATIŞ
Yarınki euma günü saat 10 da Ka-

dıköy'de Feneryolu'nda Bağdat cadde-
sinde Otobüs istasyonunda 168 numa-
rah hanede mevcut eşyalar müzayede
suretile satılacaktır.

Büfe dresuvar ve oval masadan mü-
rekkep rönesans yemek oda takımı ka-
nape 2 koltuk ve 4 sandalyeden mü •
rekkep salon takımı, defa kanape ve 2
koltuktan mürekkep salon takımı, aynalı
dolaplar, gardroplar, Tavabolar, gece
masalan, bronz ve demir karyolalar,
çocuk karyolası, borular, aynalı konsol,
masalar, dikis makinesi, paravanlar,
sezJong, çini ve demir sobalar, duvar
saatleri, gardroplar, perdeler, Brüksel
halılan, bîblolar. vazolar, ve sair eş -
yalar. «Milner» İnçiliz markalı para ka-
sası. Pey sürenlerden 100 de 25 temi-
nat almır.

Beyoğlu Sulh Mahkemesi Başkâtip-
liğinden:

Tamamma heyeti fenniyece 16800
lira kıymet takdir edilen Galata'da
Mumhane caddesinde 54 numarah ha-
ne ve elyevm otel olarak istimal edi •
len gayrimenkulün gaynkabüi tak •
sim olması hasebile bilmüzayede fü -
nıhtuna dair mahkemece verüen ka •
rar üzerine açık arthrma ile satıhğa çı-
kanlmışhr. Han tahtmda dört dükkâ •
nı muştemil methali tashk ve yekdiğe-
rine müsabih tertibat ile katlarda ha •
lâlar ve taraçayı ve çamaşırhaneyi ve
depoyu havi olup ve ithalen ahsap ve
dört kattan ibarettir. tşbu hususa ait
şartname 21/3/932 tarihinde mah •
keme divanhanesine talik olunacakbr.
Tapuca müseccel ve gayrimüseccel hak
sahipleri vestkalan ile birlikte usulen
Beyoğlu sulh mahkemesi başkitabetine
müracaatle dosyastna kaydettirmeleri
lâzımdır. Aksi takdirde bedeli rnüza •
yedenin paylaşmasından hariç kahr •
lar.

1 — Bu baptaki şeraiti görmek ve
daha ziyade malûmat almak istiyenler
kezalik dosyasma müracaat edebilirler.

2 — Gayrimenkul hazineden alman
4660 lira mukabilinde ipoteklidir.

3 — Müzayedeye istirak edecek her
müşteri yüzde yedi buçuk nisbetinde
pey akçesi itasına mecburdur.

4 — Müzayede net'cesînde üzerin •
de bırakılan kimse bedeli müzayedeyi
nihayet beş gün zarfında mahkeme
veznesine teslime mecburdur. Aksi
takdirde satış mefsuh addolunur.

5 — tşbu şerait dairesinde iştiraya
talip olanlann 28 nisan 932 tarihine
musadif persembe günü saat 15 ilâ 16
Beyoğlu sulh mahkemesi başkitabeti •
ne 1932/10 numara ile müracaat ey -
lemeleri ilân olunur.

Fabrika olarak kullanılmaga el -
verisli kârgir büyük bir depo kira-
hkur. Sathı yüz metre murabbaidır.
(10X10) ve Galata Karaoğlan so-
kağmda tramvay caddesi ittisaünde
kâindir.

Arzu edenler (Republîk) gaze-
tesine müracaat edebilirler.

Telef on: 20304 ' ' *

Kızılfoprak veya Pendlk'te
Üç kisilik bir aile için Kmltoprak ve

Feneryolu civannda istasyona yakm,
yahut Pendik'te cenuba nazır bir mev-
kide müstakil, bahçeli üç, dört odah bir
evi olup ta yazh, kışh kiraya vermek
istiyenlerin evin adresi ile şartlanm
«Cumhuriyet gazetesi idaresinde Sadi
Bey» adresine bildirmeleri rica olunur.

tstanbul 3 üncü icra dairesinden:
Mahcuz ve füruhtu mukarrer bulu-

nan Unkapanı'nda Yavuzsinan mahalle-
si Kerestecüer caddesinde 29/31 nu-
marah dükkânda bir adet silindir ma-
kinesi biri dokuz buçuk diğeri bir bu-
çuk beygir kuvvetinde iki adet dinamo
ve bir adet siğama ve üç parça yatak ve
kasnaklann 30/3/932 tarihine musadif
çarsamba günü saat 10 dan itibaren ma-
halli mezkûrda satılacağından talip o-
lanlann mahallinde memuruna müraca-
at evlemeleri ilân olunur.

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk HÂkımli-
ğinden:

Aksaray'da Muratpaşa Tanburice -
mîl sokağında 17 numarah hanede mü-
teveffa kaymakam Akif B. kızı Ma •
sume Hanıma ebeveyninin vefab do •
layısile ayni hanede mukim büyük bi •
raderi Cezmi Muzaffer Beyin 12/3/932
tarihinde vaai tayin edüdiği üan o •
lunur.

Î L A N

fstanbnl'da Fincancılar'da Mah •
mudiye hanında 38/39 numarada
gömlek ve trikotaj ticaretile meşgul
Vasfi ve Ramiz kollektif şirketinin
icra ve iflâs kanunu mucibince ts •
tanbul icra ve itiraz merciînden talep
ettikleri konkordato mühletinin ka-
bulile şirkete iki ay mUhlet verilerek
komiser tayin olundum. Alacaklılara
ait zirde yazılı hususlar kanunu
mezkûrun 283 üncü maddesine tev-
fikan ilân olunur.

1 — Alacaklılar 932 senesi marh-
mn 26 mcı cumartesi gününder iti-
baren yirmi srün içinde alacaklarını
kaydettirmeleri ve alacak vesika •
lannı teslim eylemelerL

2 — Bunun icin Galata'da Karakoy
Palasta 3 üncü katta N. I vazıhanede
tarafıma müracaat lâzımdır.

3 — Mezkûr yirmi gün içînde ala-
caklannı kaydettirmiyenler kanu •
nen konkordato müzakeresinden ha-
riç kalarak rey hakkına malik ola-
mazlar.

4 — Alacaklılann kaydmdan son-
ra alacaklannı kaydettirmiş olan a-
Iacakhlar taraftndan konkordato mü-
zakere edileceğinden alacakhlana
toplanmalan için tayin olunan 4 ma-
yıs 932 tarihine musadif çarsamba
günü saat 14 te yazıhanemizde top-
Ianmağa alacaklılar davet olunur,
borçlular da toplanmada hazır bu *
lunmağa mecburdurlar.

5 — Tarafıma teslhn edilecek ve-
sikalar toplanma için tayin olunan
mezkûr tarihe tekaddüm eden on gün
içinde yazıhanemize müracaatle ala-
caklılar tarafından tetkik olunabilir.

Komiser Mazhar

VEKÂLETTEN AZİL
tzmir'de vekOimiz Ali Vehbi Efendiyi

21 mart 932 tarihinden itibaren vekâ •
letten azlettik. Kendisinin işlerimizle
hiç bir alâkası kalmamıshr. Bilûmum
miKterilerin malûmu olmak üzere ilân
olunur.

Sükkerizade Tevfik Paş»
mahdumu zevceai

Safi

Orijinal Boyut : 14 * 14 cm


