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İhracatımızı böyie mi
himaye edeceğiz?..—__—_»«• •».«— —

İstanbul gümrüğünde aklın. mantığın

kabul edemiyeceği bir hâdise...

r Sehir ve memleket haberieri"

( Birind $ahifeden maba.it )

Ka*ır olduklarını söylüyorlar. Bu de-
fa gümrük idaresi depozitoya razı
oluyor. Fakat tanesi nihayet en yiik-
sek takdh-le on lira kıymetindeki
sandıklara malâyutak bîr teklîf kabi-
linden olarak 600 lira depozito ak-
çesi îstiyor. Tacirlerimiz TJU şerait ve
gümrükte tesadîif edilen şu mütkü-
lât karşısmda işi yürütmenin imkânı
olmadığını anhyarak sandıkları Yu-
nanistan'a iade etmek »tiyorlar. Yu-
nanistan'dan geldiği zaman tartıla-
rak mecmu sıkleti 750 kilo olan san-
dıkları tekrar vernediliyor. Bu de-
Faki tartıda bu sıkletin 540 kiloya
kadar îndiği görttlüyor. Sandıklar
muayene ediliyor. Bir çoğunun için-
'deki çinkolarm ve üzerlerindeki de-
mir çemberlerin sökülüp aşınldığı

şy
Gümrük idaresinin - defaatle yaz-

dığımız veçhüe . kontenjanın ne ol-
«tagunu henüz tamamile ihata ve id-
r»k edemediginin en büyük şahidi
bu hâdUedir. Memleketimiz mah -
»ulâtının memaliki ecnebiyeye ib -
racı içm elimizde ne kadar kudret
•arsa onu sarfetmemiz lâzım geiir -
1ten gümrüklerimizdeki durgun zih-
niyet bütün te*ebbü»lerin karşısına
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birer kale duvarı örmektedir.
îthalâtı tahdit ettik. İhracatımızı

da böyle müşküllerle mücadeleye
maruz bırakarak mütesebbisleri can-
larından bezdirecek olursak hangi
iş adamımız çıkar da ihracat ticareti
yapacağım diye kendini sinir has -
talıklarına uğratır. Bahusus güm -
rüğe mevdu bir emanet olan bu san-
tfıklar nasıl olur da tahrip edilir. E-
ğer hariçten bir hırsız girmiş te san-
dıkların çinkolarmı sökmüş calmışsa
kolayca ve gürültüsüz yapılamıya -
cağı pek aşikâr olan bu »irkat ika
edilirken çümrük muhafaza memur-
ları, bekçileri acaba nerede idiler?
Bu hâdise delâleti ile ambarda mev-
cut diğer eşyayi ticariyenin de selâ-
met ve emniyet altında bulunmadı -
ğına hükmedilemez mi? Ticareti ha-
riciye muvazenemizi lehimize çe -
virmek isterken ihracatımızı böyle
mi teşvik ve bimaye edeceğiz?..

Keyfiyeti Giknrü ve tnhisarlar
Vekili Rana Beyin ehemmiyetle na-
zari dikkatine vazederiz. Bu gibi
mes'elelerd'e çok hassas olduğunu
yakından bildiğimiz güzide Vekilin
artık bu manasızlıklara nihayet ve-
receğine emin bulunuyoruz.
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Şeker ve kahve ihtikân
Kahve ihtikârının muhakemesi oldu,

seker ihtikân tahkik olunuyor

Dunku muhakemede't

ınve fiatları ûzerinde ih'ikâr \
apmaktan suçlu Teofil, Eskinazi

ve Yorgi Efendiler hakkındaki mu - ^
hakemeye dün Sultanahmet sulh ce
za mahkemesrnde devam edilmiştir.
Mahkeme maznunlara ait defterleriıt
bir muhasip tarafından tetkik ettiril
mesine karar vermiş; muhakemeyi
24 mayı» salı gününe bırakmışhr.

Şeker tacirleri hakkında
tahhikat

Şeker fiatları ûzerinde ihtikâr
yaptıkları Ticaret müdiriyetince tes-
bit olunan on şeker tacirinin ismi

Müddeiumumiiiğe bildirilmiştir. Müd-
deiumumilik bu tacirleri Vilâyetteki
komisyona göndermiştir.

Şeker piyasasınm vaziyeti
Alpullu şeker fabrikasının stok

malları hemen hemen bitmiştir. Fab
rika daha bir müddet piyasava az
miktarda şeker çıkarabilecek, bilâ -
hare satışını durduracaktır.

bir ıntıba

Şimdiye kadar Alpullu ve Uşak
fabrikaları mamulâtı piyasada nâ -
zımlık vazifesini görmekte idiler. U-
• ık sekeri İzmir, Mersin, Konya'da
ve Alpullu şekeri de tstanbul'da sa •
hlmakta idi. Her iki fabrika piyasaya
.-eker arzedemedeği takdirde ecnebi
şekerlerinin tereffüle satılması tabiî
görülmektedir. Bu miınasebetle Ti-
caret müdirîyeti yeniden bazı tedbir-
ler almış, İstanbul gümrüklerine mü-
racaat ederek her ay gümrüklerden
çıkan şekerlerin miktarlarile mal
lahiplerinin bir listesini istemi*tir. Bu
uretle maliyet fiatma m<*şru bir kâı

'lâvesile seker satmağı taahiit eden
tacîrlerin vaziyetleri kontrol edilmis
olacaktır.

Şeker ihtikârını kimin yaptığı
mes'elesi toptancılarla perakendeci-
!er arastnda ibtilâfı nvıcip olmuş,
her iki taraf ta kendi noktat nararını
isbat için harekete geçmistir.

mev -maasları sahipleri bu vergi
suu haricindedir.»

Bir maddeye göre müvazene
•ergisi istihkak ve tediyelerden ka-
*anç ve buhran vergisi çıkarıldık -
tan sonra kalan tediye miktarından
yüzde on nisbetinde alınir.

Diğer maddeler bu verginin ka -
«anç ve buhran vergisi gibi tahak -
kuk ettirilerek tahsi! subelerine ve-
rileceği bildirilmektedir.

Bu kanunun mer'iyete girdiği ta-
rihten evvel tahakkuk ettiği halde
tesviyesi mer'iyet tarihinden sonra
yapılan maaş, ücret ve yevmiyeler
vergiye tâbi değildir.

Bunlarm haricinde kaiıp ta bu
kanun hükmünce vergiye tâbi olan
istihkaklarm mer'iyet tarihinden
sonra tediye edilenlerden bu tarih -
ten evvel tahakkuk etmis, olsalar da-
hi vergi ahnır.

Maliye Encümeni bu kanunun bir
sene müddetle muteber olmasım is-
tiyor. Bütçe Encümeni hükûmetin
teklifi gibi iki sene olmasım iste -
mektedir. Kanun yakında müzakere
olunacaktır.

Meslekî temas
Arjantin Darülfünunu hukuk profe-

sörleri Ankara ve İstanbul Hukuk Fa-
kültelerile temas temin etmek üzere
Türk profesörlerinin isimlerini ittemiş -
lerdir.

Vapurcular heyeti
iBirinct sahueden mabait)

lan ve hükûmet tahsisah o!Htı?u hnlde
gene zarar eden Seyrisefr.in müessese •
sile bizim birlesmemize imkân voktur.
Eğer hükûmet sureti kat'iyede bu isin
bir sirket tarafından idare edî'^nssini
arzu ediyorsa biz kendi aramızda bunu
yapabilinz. Hatta bugün hükûmete za-
rar veren Seyrispfain'nin bütün teski -
lâtını da uhdemize alar»k m«mlekete
dah? favdalı olmağı taahhüt edebiliriz.
Türk milli kumpanyaları Türkive kabo-
tajını bugün en güzel lekilde idare et-
meee muktedir bir haldedir.»

Dün Ankara'ya giden vapurcular he-
yeti şu zevattan mürekkeDtir:

Tavilzade Hafız, Kocaeli sirketin -
den Rıza, Ahmet Kemal, Yakup, Hacı
Yakuozade Ahmet, Pasabahçs'li Ce -
mal, Sadıkzade Fehmi, Naim, Mahmut
Nedim, Müezzinoğlu Fuat, Hantalza-

de Hasan Kadri, Alemdarzade Meh -
met Beyler.

Heyetin Anhara'daki temasları
Ankara 18 (Telefonla) — Evvelce

buraya gelmis olan vapurcular heyeti
alâkadarla temas etmektedir. Heyet ya-
rm Iktisat Vekili tarafından kabul edi-
lecektir.

Vapurcular şirketinin faydah olabil-

Kaç kişi para
Biriktiriyor?

Bankalarm tasarruf he -
saoları icin bir istatistik

tstatistik Umum Müdürlüfü şa •
yani dikkat bir istatistik yapmıştır.
Bu istatistik yerli ve ecnebi banka -
lardaki tasarruf mevduatını te»bit et-
mekte ve tasarruf fikrinin memleket-
te gittikce kökleştiğini göstermekte

d i r - • J M

Istatistiğe göre 1920 senesınde mıl-
li ve ecnebi bankalardaki tasarruf
mevduatı yekûnu 1,675,433 lira iken
bu rakam 926 senesine kadar
muntazaman fazlalaşmış, 927 sene-
sinde 16,855,095 lira olmuştur. Bu
yekûn 928 de 22,467,668; 929 da
27,171,138; 930 da 32,286.891; 931
senesinde 38,213,377 rakamına yük-
selmiştir.

Yapılan hesaplara göre bankala -
rın tasarruf hesaplarına para yatı -
ranlarm adedi 1920 de 1,838 iken bu
adet 924 te 10,481, 927 senesinde
27,652, 928 de 39,426, 929 da 59,551.
930 da 82,626, 931 de ise 106,223 ki-
siye baliğ olmustur.

Mevduatın para biriktirenlere mü-
tesaviyen taksimi takdirinde bir kişi-
ye 1920 de 911, 1925 te 559, 1927 de
609, 1932 senesinde ise 359 kuruş
düsmektedir.

1920 senesinde ecnebi bankalara
yatırılan paralar, millî bankalara na-
zaran % 100 fazla iken bu nisbet
gittikce millî bankalar Iehine inkişaf
etmiştir. 931 de ecnebi bankalara ya-
pılan mevduat 4.005.652 lira olduğu
halde millî bankalarm mevduat ye-
kûnu 34,207,725 liradır.

^ Bşf ler l l
Belediye memurtarının

tekaütlüğü
Belediye memurlarının tekaütlü •

ğü hakkında veni bir kanun lâyi -
hası hazırlandığı için şimdiye kadar
bu memurlardan tekaüde sevki icap
edenlere maaş tahsis olunmamakta:
yalnız eski tekaüt kanununa göre a-
vans verilmekte idi. Lâyiha M. Mec-
lisince reddolunduğundan artık bu
memurlara eski tekaüt kanununa gö-
re maas tahsis olunması alâkadarlara
bildirilmistir.

Tarikbedeli ve ihtiyar hey'etleri
Tarik bedeli tahsilâtına esas ol-

mak üzere mahalle ibt' ır heyetle •
rince yapılan cetveHere '•esmî daire-
lerle imtiyazlı şirketlerden ücret ve
maas alan kimselerin de isimleri de
ithal edilmektedir. Halbuki bu ka •
bil kimselerin vergileri. çalıştıkları
müesseseler tarafından kesildiği için
karısıklığa meydan kalmamak üzere
badema mahallelerce yapılan cet -
veller maas sahiplerinden gayri kim-
selerin yazılması bildirilmiştir.

Yakalanan kaçak etler
Et kaçakçılığı yapılan şiddetli ta-

kibat sayesinde günden gUne azal-
maktadır. Son on beş gün zarfında
dört kişiden yüz sekiz kilo et müsa-
dere olunmuştur. Bunların seksen üç
kilosu dana ve yirmi beş kilosu da sı-
?ır etidir. On altı kilo dana eti
Beyoğlu'nda Yasef'ten, altmış yedi
kilo dana eti Kadıköy'ünde ömer' -
den, on dokuz kilo sığır eti Beyoğ -
lu'nda Yorgi'den ve altı kilo sığır eti
de Balat'ta Zatı'dan müsadere edil-
miştir.

Şeker işlerini belediye
tetkik ediyor

Toptan seker satışının bir taraf -
tan esnafı, diğer taraftan halkı bü •
yük zararlara sokmakta olduğuna
dair Bakkallar Cemîyeti tarafından
İstanbul Belediyesi Iktisat Müdiriyeti
mes'eîeye lâyık oldueu ehemmiyeti
atfetmis ve gayet etraflı tetkikat ya-
pılmasım müdirîvet murakıplarına
ha-ale etmiştir. Murakıplar dünden
itibaren sekerin toptancılar tarafın -
dan esnafa nasıl satıidığını tetkik et-
mektedirler. Ahnacak netice üze -
rine İktisat müdiriyeti toptan şeker
satışını ihtikâra meydan vermiyecek
sa'im bir mecrsya sokacaktır.

Erenköye elektrik veriliyor
Elektrik Şirketi tarafından -\dalar

için getirtilen malzeırenin başka ta-
raflardaki tesisatta kullanılmakta ol-
duğu görülmüştür. Belediyece şirket
nezdinde teşebbüste bulunularak mu-
kavelename ihkâmına riayet olun •
ması hususunda tebliğat icrası ka -
rarlasmıstır.

Şirket Erenköy'ünde de elektrik
tesisatı vücude getirmeğe başlamış -

tır. Bu yaz içinde bu havaliye de ce-
reyan verilecektir.

lutun
Konferansı

Dördüncü içtima dün ya-
pıldı, mesai pazara bitiyor

Balkan Tütün konferansı dördüncü
celsesini dün öğleden sonra saat üçte
Tütün İnhisarı miidür vekili Hüsnü Be-
yin riyasetinde aktetmiştir.

Bu celsede tütün fiatlan ile tütün sa-
tıslarının muhtelif memleketlerde nasıl
cereyan ettiği mes'eleleri konufulmuş -
tur.

Yunan ve Bulgar murahhasları mem-
leketlerinin tütün cinsleri ve bunların
fiatları hakkında izahat vermişlerdir.

Dünkü içtimaa Haricî Ticaret Ofisi
müdür vekili İbrahim Halil Bey de is-
tirak etmiş, Ticaret Ofisinin tütün hak-
kında yapmış olduğu tetkiklerin netice-

lerini bildirmiştir.
Ticaret Ofisi raportörlerinden Halûk

Bey rakamlara müstenit şayani dikkat
malûmat vermiş, murahhaslarımızdan
Hakkı Nezihi Bey de BalkanHarda yap-
mış olduğu tetkikatı anlatmışbr.

Konferansın, mesaisini cumartesi, ol -
mazsa pazartesi güna behemehal ikmal
edeceği anlasümaktadır. Bulgar murah-
hasları sah günü Sofya'da bulunmak
mecburiyetinde olduklannı konferansa
bildirmişlerdir. Bu münasebetle müza -
kerat geç vakte kadar devam etmek •
tedir.

Konfernas ve tütün tacirleri
Sehrimizdeki tütün tacirleri konferans

hakkında iki muhtelif mütaleada bu •
lunmaktadırlar.

Tacirler Balkan Tütün konferansmın
ehemmiyetini kaydetmekle beraber bu
konferanstan amelî bir netice isb'hsal e-
dilemiyeceği kanaatini beslemektedirler.
Bunlar ancak üç memleket zeriyatının
tahdidinden sonra esash sartlara müs-
tenit bir formül bulunup ta bu formül

aynen ve tamamen tatbik olunduğu tak-
dirde konferanstan beklenen neticelerin
elde edilmiş olacağını söylemektedir -
ler.

Diğer bazı tacirler i'e, üç Balkan hü-
kûmetinin mahsullerini satmak üzere
müşterek bir borsa ihdas etmelerini,
borsanm merkezî vaziyette olması iti -
barile İstanbul'da kurulma», Utanbul'da
transit tütün antr°ooları yapılarak Bal-
kan tütünlerinin burya konması, İs -
tanbul'daki borsanın tütün satışlarmda
âmil ve müessir olmasmı istemekte -
dirler.

Bu suretle Balkan tütünlerinin iyi fi-
atlaria satılmasının imkân dairesine gi-
receği söylenmektedir.

mesi için daha ziyade hususî ticaret mü-
essesesi halinde idaresini, ve kendile -
rinin iştirakleri nisbetinde idarede hak ve
salâhiyet sahibi olmalarını istemekte
ve vapurların kıvmetini takdir edecek
komisyonda kendilerinin de bulunmaları
liizumu ileri sürülmektedir.

Eminönü Malmüdürlüğü
Eminönü malmüdürlüğünün Def -

terd'arhk binasma nakli kararlaş •
mıştır.

Bono tevziatı çok ağır gidiyor
Vilâyet tskân müdiriyeti mübadil mu-

hacirlerin bakiyyei istihkaklanna ait bo-
noları tevzi etmektedir. Fakat bu bono-
ları almak için müracaat edenlerin a-
dedi pek azdır. 16,000 bonodan ancak
bir kaç bini tevzi edilebilmiştir. Mü •
racaat edilmemesinin sebepleri anlaşıla -
mamaktadır.

İhtilâs edilen

77,000 lira

Ağırcezada dün mühim
bir davaya başlandı
Çatalca mevkii müstahkem ku -

mandanhğı muhasebecisi Şevket,
veznedar Ali Rıza, tetkik memuru
Serif Beyler, ihtilâs, vazifede ihmal
ve murakabe vazifesini ifa etmemek
cürümlerinden Ağırceza mahkeme -
sine verilmişlerdir. Bunlardan mu -
hasebeci Şevket Bey yetmiş yedi bin
lira ihtilâs ettiği iddiasile maznun
ve mevkuftur.

Maznun Şevket Bey dünkü celsede
isticvap edilirken demiştir ki:

Maznun — İhtilâs ettiğim iddia o-
lunan 77,000 lirayı ben ihtilâs etme-
dim. Bu parayı, müteahhit Fazıl Be-
ye avans olarak verdim. Fazıl Bey
ile daima muamele yapıhr, erzak
ahnır ve para verilirdi. Fakat Fazıl
Bey bu parayı aldıktan sonra vefat
etti ve ben muhtelis vaziyetinde kal-
dım.

Reis — Sen ilk ifadende bu 77,000
lirayı Yenicami'de bir yankesiciye
çarptırdığmı söylemişsin. Simdi de
Fazıl Beye verdiğini iddia ediyor -
sun?

Maznun — Efendim, o vakit o a-
damın da başını belâya sokmamak
için böyle bir yalan söylemiştim. Hal-
buki hakikat, şimdi söylediğim gi •
bidir.

Reis — Fazıl Bey öldükten sonra
artık ortada mes'ele kalmadı ve
borçlu da o oldu değil mi?

Maznun — Efendim bu mes'ele
beni mahvetmiştir. Bu felâket başı-
ma geldikten sonra intihar etmeğe
karar verdim. Aileme mektup yaz -
dım ve bu kararımı bildirdim. İntihar
için tertibat aldım. Ve beş gün beş
gece bu kararımı tatbik etmek için
mücadele ertim. Fakat can çok tatlı
imiş.. Canıma kıymağa muvaffak o-
lamadım. Evvelce intihar etmeğe ka
rar verdiğim için Fazıl Beyin tstnini
söylemeğe lüzum görmemiştİTn.

Reis — Fazıl Beye bu parayı ver-
diğin vakit bir senet veya bir mak-
buz almadın mı?

Maznun — Hayır efendim, al -
madım. Yekdiğerimize itimadımız
vardı.

Reis — Halbuki muhaseb» cf«fte-
rine bu parayı bankaya yatırmış gibi
kaydetmişsiniz.

Maznun — O gün bu paranın mah
subu icra edilecek ve kayıt ta bu su-
retle kapanacaktı. Fakat Fazıl Beyin
vefatı her şeyi altüst etti.

Şevket Beyden sonra veznedar Ali
Rıza ve tetkik memuru Şerif Beyler
isticvap edilmislerdir. Ali Rıza Bey,
mezuniyet aldığı için vazife başında
olmadığını, bunun ihmal telâkki edi-
lemiyeceğini söylemiş, Şerif Bey de
vazifei mürakabesini ifa ettiğini bil-
dirmiştir.

Muhakeme, bazı husustanı sorul •
ması için 8 hazirana talik edilmiştir.

Kütahya Ticaret Odası kongresi
Kütahya, mayıs (Huhusî) — Kü-

tahya Ticaret Odası kongresi ryın
13 üncü cuma günü toplanmıştır.
Kongrede küçük sanayi erbabına
kredi küşadı, vesaiti nakliye ta.iTe-
lerinin tenzili, orman tarifel«"inin
tenzili, taş ve kireç ocakları rüsu -
munun tenzili, demir ve kömür ve

krom gibi maadenin resimlerinde ten-
zilât yapılması, kontenjan listesine
Kütahya'nın da ithali mes'«>l<;!eri
hakkında müzakereler yapılmış, bu
hususta icap eden teşebbüsatın icra-
sına karar verilmiştir.

Kongrenin nihayetlerinde Gazi
Hz. ile Meclis Reisimize. Başvekili •
mize, Ziraat Vekiline, Cumhuriyet
Halk Fırkası kâtibi umumiliğine ta-
zimat telgrafları çekilmesi takarrür
etmiş ve içtimaa nihayet verilmiştir.

O a r ö Dff 0 n u n d a
Dişçi talebesi Bursa'ya gidiyor

Dişçi mektebi Türk ve Bulgar tale-
belerinden mürekkeD bir grup bugün
bazı müderris ve muallimlerile birlikte
Bursa'ya gideceklerdir. Talebenin bu
tetkik seyahati üç gün sürecektir.

imtihan tatilleri
Darülfünun fakülteleri bugün öğle -

den sonra imtihan tatiline başlıyacak -
lardır. Yiiksek mekteplerden bazıla -
nnda tedrisat 23 mayıs pazartesi günü-
ne kadar devam edecektir.

Mayısın son haftasmda başlıyacak o-
lan imtihanlar haziran sonuna, bazı yük-
sek mektepler de temmuzun ilk haf -
tasına kadar sürecektir. ;

Kurtarılan gemi
Geçenlerde Ayancık ile İnceburun

arasında karaya oturan (Bebek) va-
puru dün kurtarılımş, gemi Büyük -
dere'ye gelmiştir.

Bir kayık battı
Evvelki gün Standart Oyl kum -

panyasına ait bir motör Haliç'te bir
su kayığına çarpmış, kayığı parça •
lamış ve batırmıştır.

Fransız gemisi gidiyor
On gündenberi limanımızda bu -

Iunan Jandark Fransız mektep ge-
misi bugün Köstence'ye gidecektir.
Fransız kruvazörü Köstence'de dört
gün kalacak, oradan avdetinde Var-
na'yı ziyaret edecektir.

Şehir halkından bir çoğu dün ge-
miyi gezmişlerdir.

Nüfus daireleri teftiş ediliyor
Müddeiumumilik. üç Müddeiumu-

mî muavini marifetile İstanbul nüfus
dairelerini teftis ettirmektedir.

Affedilen bir mahkûm
Menemen divanı harbı tarafından

iki buçuk seneye mahkûm edilen Ali
UIvi Efendinin mütebaki cezası va-
ziyeti sıhhiyesi nazari dikkate alına-
rak affolunmuştur.

Bir katil mahkûm oldu
Geçen sene Samatya'da bir fırında

sabıkalı takımından Behçet isminde
bir adamı öldüren Mina, Ağırceza
mahkemesinde 7 sene hapse mahkûm
edilmişti:-.

Bir komünist
Zabıta evvelki gün Cevat isminde

birisini tevkif etmiştir. Diğer bir ismi de
Cemal olan bu adamın geçenlerde ya-
kalanan 28 komünistlik maznunu ile
münasebette bulunduğu anlaşılmıştır.
Cemal tevkifaneye gönderilmiştir..

Siyasncmal
Alman kabinesindeki

; istifalar
Almanya Başvekili M. Brüning vî -

aâyet gazetecileri cemiyetindeki ve
Rayhiştag'daki iki beyanatı ile Alman»
ya'nın haricî siyasetine şayani dikkat bir
sertlik vermiş ve Almanya'mn terki tes-
lihat mes'elesinde diğer büyük devkl'er,
ile müsavat talebinde ve tamiratın üz?-
rinde sünger çekilmesinde sonuna k- 's,
ısrar edeceıHne ve bu mes'elelerde h :ç
bir zaman teslimiyet gösteremiyece? te
şüphe bırakmamıştir. Her hangi haricî
siyaset ve hareketin muvaffakiyeti için
kabinenin ve fırkaların ve bütün millstin
müttahit ve yekdiğerine zahir olması
şarttır. Şimdiye kadar Alman milletinin
ve siyasî fırkaların ekseriyeti Alman ka-
binesine zahir bulunuyorlardı.

Bu müzaheretin en büyük delili Ma-
resal Hindenburg'un büyük bir ekseriyct,
ile tekrar intihap edilmiş olmasıdır.

Almanya Başvekilinin yukanda bah
settiğimiz iki beyanatından sonra ka -
binenin Rayhiştagda 30 reyi ekseriyet
ile itimat kararı almıştı. Bunlaruı hepisi
iyi, fakat itimat karannı müteakip Mii-
dafaai Milliye ve Dahiliye Nazın Jeneral
Gröner'in Müdafaai Milliye Nezaretin-
den istifasını vermiş olması Almanya'-
mn haricî ve dahilî siyasetini karma •
karışık etmiştir. Mumaileyh jeneralin
asıl vazifesi Müdafaai Milliye Nazırlğı-
du-. Dhiliye Nezaretini memleketin asa-
yişini ve intizamım orduya istinaden te-
min etmek için sonradan deruhde et-
dır. Dahiliye Nezaretini memleketin asa
ihtimal o kadar nazari dikketi celbet-
mezdi. Fakat asıl vazifesinden çekilmiş
olması ve istifası için gösterilen sebep -
leıin sudan bulunması Almanya'da bü
gayritabiilik olduğunu ihsas etmiştir.

M. Hitler'in naşiri efkârı olan gaze>
telerin bu istifayı vukuundan evvel ha-
ber vermeleri ve Müdafaai Milliye Na«
zırının ordunun tazyiki üzerine mev -
kiini terketmeğe mecbur olduğunu an
latmış olmalan gayritabiiüği büsbütür
teyit etmiştir. Resmî tekziplere rağmen
hariçte ve dahilde hâsıl olan kanaat •
lere göre Mjidafaai Milliye Nazın bu
nezaretm ve ordunun başında bulunan
jenerallerin zoru ve ültimatomu ile
mevkiini terketmiştir.

Jeneralleri bu harekete saik şüphesiı
faşist fırkasınm tesiridir. Jeneral Grö-
ner'in her an bir darbei hükûmet ya -
pabilecek olan faşistlerin hücum kıt'a -
lannı dağitmış olması ve faşistlerin fır-
kacılığı müdafaai vatan vazifesinin fev-
kinde gördüklermi nııtuUan İİm i«ka» «>t-
miş olması kendisine bunların son dere-
cede husumet ve garezini celbetmişti.
Bu hâdiseler Almanya'da hükûmetin ba>
şına askerî bir diktatörlük geleceğine
dair hariçte ve bilhassa Fransa'da fe-
na fikiler tevlit etmiştir. Bu fikirler
Fransa'daki sol fırkaların dahi siyasetine
tesir edebilir. Alman kabinesindeki tk-
tisadiyat Nazın dahi istifa etmişti. Bu
istifalar hakkında Reisicumhur yortu
münasebetile henüz bir karar vermemif
tir. Her halde vaziyet çok kanşık bulu-
nuyor.

MUHARREM FEYZl

Veraset ve .

İntikal vergisi

Miras intifaında devlet
beşinci derecede...

Veraset ve intikal vergisi nizam-
namesi dün Vilâyete tebliğ edilmiş-
tir. Buna nazaran, hakikî veya hük-
mî bir şahıstan diğer hakikî veya
hükmî bir şahsa 1 - Menkul veya
gayrimenkul mallardan, 2 - Veraset
ve vasiyet tarikile intikal eden tntifa
haklarından, 3 - Veraset ve vasiyet
tarikile intikal eden ve kanunlarına
göre tescile tâbi bulunan bütün hu-
kuk ve menafiden alınacak veraset
vergisine müteallik muatneleler bu
nizamname hükümlerine tâbidir.

Kanunî mirasçılar şunlardır:
1 — ölen kimsenin füruu «evlâdı,

evlâdının evlâdı. Uâ..»
2 — ölen kimsenin anası, babası

veya bunların füruu «erkek ve kız
kardeşi veya bunların çocukları.»

3 — Ölen kimsenin büyük ana ve
büyük babaları veya bunların füruu
«amca, hala, dayı ve teyze veya bun-
ların çocukları.»

4 — Ölen kimsenin yukarıki dere-
celerle birlikte hisse alan karı veya
kocası.

5 — Devlet.
Mirasçıların miras dereceleri ka-

nunu medeninin 439, 448 inci mad-
delerinde yazıhdır.

Tıp taiebe cemiyeti
Mayısın 12 inci günü Tıp Fakül-

tesinde tes'it olunan tıbbiyelîler bay-
ramı münasebetile Ankara'da Rei-
sicumhur Hz. ile diğer makamata çe-
kilen tazimat telgraflarına cevaplar
gelmiştir .

Tıp Taiebe Cemiyetinden: 12 ma-
yıs tıbbiyelüer bayramı münasebetile
bir çok meslektaslarımızdan aldığı-
mız tebrik telgraf ve mektuplarına
teşekkürler eder ve muhterem ga-
zetenizin bu şükranlarımızı iblâğa
tavassut etmesini rica ederiz efendim.

Orijinal Boyut : 14 * 22 cm


