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Am~~ G:: . .r..I Al m 
Mr. Grew, bugiiıı memleketi
ınizden müfarekat ediyor. Se
firlerin mükellef olduldan va
zife iki cephelidir: Kendi men
ıup olduklan memleket ile gön 
derildikleri memleket araaında 
iyi münasebat tesisine çalıımak 
~e bu münasebatı idame etmek. 
Yani sefir doğrudan doğruya 
kendi memleketinin ve do:layı
sile de gönderildiği memleke
tin memuru vaziyetiıııde her iki 
memlekete de hizmet vazifeaile 
mükelleftir. Kendi memleketi
nin men:afiini,gönderildiği mem 
leketin menafii ile telif edebi
len aefir memuriyet ve vazife
ainde m~vaffak olmut bir se
fir telakki edilebilir. 

Bu ölçü ile ölçülecek olursa, 
'-Ugün aramızdan aynlan Ame
rıka sefiri Mr. Grew'nun bütün 
manasile muvaffak olmuş bir 
•efir olduğuna hükmetmek la
~mdrr. Mr. Grew ile selefi A
miral Bristol, öyle zamanda 
lürkiyede vazife batma gelmit 
lerdi ki, Amerika'nm prestiji, 
kendilerinden evvel gelen bir 
kaç sefirin kayıtaızlığı yüzün
den aaraılmıttı. Bilhaaaa Mor· 
&eı.thaw'm, bu memlekette res 
mi ve gayriresmi mahafilin A
merikalılar hakkında beslediği 
İtimat hi11ini suiistimal ede
rek casusluğa kadar tenezzül 
el:ııııeai ve aorıra iki yüzlülüğü
nü fecaat arzeden kıpb vazi
Yetinde kitapla Detir ve tamim 
eylemesi, Amerikanın prestiji
ni sıfıra indirmiıti. 

Morgenthaw'dan sonra gelen 
Amiral Bris tol hüsnüniyeti ve 
•anıinıiyeti ile selefinin bırak
tığı fena tesiri izale etmeğe mu 
"•ffak olmuştu. Fakat Amir~! 
Bristol meslekten yetitmiş bır 
diplomat değildi. İşgal senı:tı:ri 
hni fevkalade zamanlar ıçın 
tayin edilmişti. Genç TürkiY_e 
Cümhuriyeti ile büyük Amer~
ka Cümhuriyeti arasında s~mı: 
llıi münasebatm tesisi vazıfesı 
l'.tr. Grew'nun uhdesine teret
liip etti. Amerika sefiri, bu va· 
ıifeyj yapmıştır. Mr. Grew, 
l\irk Milli davasını Lausanne 
~onferanaında öğrenmişti. Bi
l'ırıcj konferansta Amıerika'yı 
teııısil eden Mr. Childa, konfe
~ansnıı ikinci safhasında mevki· 
ini Mr. Grew'a terkebniş ve 
Amerika sefiri ismet Paşa ile 
0 zaman tanıımıştı. Binaen· 
'~eyh bir kaç sene sonra sefir 
0 •rak memleketimize geldiği 
~man, Türk Cümhuriyetinin 

eallerine yabancı değildi. Mr. 
tew'nun Lausanne'da bulun
·"''• ınuvaffakıyetine en mü-

ı;'~ bir amil olmuıtur. Burada 
1:~· Und~ğu seneler zarfında da 
1ı:~k!erı daha çok görmüş, da
i . 1Yı tanımış ve davalamu da 
~ anlamııtır. Ve Türkler hak
tıı dııki muhabbeti de bu tanı-
~ın tııbii neticesidir. 

, ... Amerika sefirleri iki kısma 
Jtılır: 

)~_- Meslekten yetiten dip
-.._tl11r. 
ı - Politikacılar. 

lik Bu ~k.inci smıf sefirlere aefır 
1 ' ;Reısıcümhurluk için yapı· 
lı~ ıntihabat mücadelesindeki 
\>~ete ~ukabil hediye olarak 
lr ılır. Hızmetleri görülenler 
du~ında bir kaç Musevi de ol
). &lınd11n Türkiye sefareti bun 
~ra •y 1 b · tt' Anı . rı mıı ir memurıye ı. 

,,. erık11lılar Türkiyeye Muse
~ IDolitikacılardan aefir tayin 
ı::, Ilı kte iki fayda umarlardı: 
tıı "'7eJa batka memleketlerin 
g·~nuniyetle kabul etmiy~~
t:b ır _adam için büyük elçılık 
d 1 bır vazife bulunmuı olur· 
lı u. Saniyen hıristiyan olmıyan 

ır •efi · · · · T"' ki ·an lı · rın tayınını ur er 
11 u~?ii telakki edecekleriııi zan
ku !f<>rlardı. Straws'lar, El
tıı '1• er \'e Morgenthaw'lar b_u 
lf~ ahııza ile Türk.iyeye aefır 

Onderilmi,lerdir. 

. ... : ' :;,.. • ı • ;;, • f... • ,, ' 

Almanlar revlerini 
bugün veriyÖrlar 

Kanlı vak'aların önüne geçmek 
için şiddetli tedbirler alındı 

Bugünkü intihabın arzedeceği seyir Almanya' da 
derin bir hassasiyet ve endişe ile bekleniyo~ 

[Almanya bugün yeni reislcürn
hur intihabı için rey verecek: Orta
da be~ namzet var. Bunlardan Ü· 
çünün alacağı reyl<>rin, kendilerini 
Devlet reisliğine çıkarması ihtima· 
/j yoktur. Geriye iki kUVl etli nam
:ııet Jı:alıyor: Hindenburg ve Bitler. 

Bugünkü vaziyet içinde bu ilr:i 
namzetten hangisinin uzanacağım 
kestirmek müşküldür. Yalmz Hin· 
denburg'un kuvvetli şahsiyeti, k~r
ryeri ve şimdiden temin etmiş gıbi 
g6ründüğü reyler, tekrar reisicürn
hurluğa intihabı ihtimalini kuvvet
lendirmelr:le beraber, diğer taraftan 
Hitkrin de intihabı gibi br'r sürp
riz de varit sayılabilir. 

Almanya bugün reyini veriyor. 
Bu müna~betle ber hanfll kanlı 
valr:'alarrn mümkün mertebe ÖDÜM 

geçmd: için evvelden .. bir çok. ~ed
birl<:r alınmıştır. Bugunden ıtıba· 
ren alacağımız telgraflar, ne zaman
drr Jrafalarda büyük bir istifham 
halinde duran "Hangisi kazana
eaJı:?" sualine cevap vermiş olacak
trr.] 
BERLİN, 12 (A.A.) - Müf 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
Hindenburg mu, Bitler mi 

hangisi Reisicümhur olacaJı:i' 

Yeni Zirai 
T~şkilat 

Muhtelif ihhaas şube· 
leri teşkil edildi 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
- Ziraat vekaleti yeni bir tet· 
~ilit programı vücude getinnit 
tır. Buna nazaran vekaletin İ§ 
tigal ettiği muhtelif mevzular 

M. Mouchanofun 
Ziyafetinde 
Nutuklar 

Tevfik Rüştü Bey bu 
$ece hareket ediyor. 

• • 

lnhisarlarda tasfiye 
nasıl yapılacak? 

Yeni kadroya nazaran hangi şube
ler1n memurları açıkta kalacak? 

doğrudan doğruya ihtisas şube Komisyon dün de toplandı 
!erine ayrılarak her biri bir mü 
tehassısın idaresine verilmiştir. lnhisarlann tevhidi ile tat. 

Şimdi her şube çalıtma prog bik edilecek müıterek kadro. 
ramını hazırlamakla meşgul- nun gümrükler ve inhisarlar 
d .. z· t d 1 w•• vekaletince noksan go"ru"len cı·-ur. ıraa umum mü ür ügıını 
de iş bölümü şu suretle yapıl- betlerinin ikmali için inhisarlar 
mıştır: Tevfik Rüştü B. ve il. Muchanol ımıum müdürlerinden mürek. 

Zirai tedrisat aekaı"yonu, zi- kep komiıyoo dün de mesaiai-SOFY A, 12 A.A.- Hariciye veki- d t · · K 
rai teşkilat ve zirai te§ekküller, li Tevfik Rü!tü Beyefendi Opera'da nbe evam e mıttır. omiayon 
hububat ve sınai nebadar sek· birinci perdeyi ıeyrettikten sonra ir iki güne kadar kadronun ik 
siyonu, nakliyeler, tütün, af- Baıvekil M. Muşanof'un ziyafetine mal edilmit ıeklini vekalete 
yon ve hayvan yemleri şubele- gitınittir. gönderecektir. T erettüh eden · 
ri, ziraat makineleri ve aletleri Bütün güzergô.bta vekilin otomo- malı'.imata göre, kadro vek&let-

k · b • eb bilini ihata eden halk, mumaileyhi çe tasvip edildikten sonra, in. ae sıyonu, ag meyva s ze 
ve fidanlıklar ~eksiyonu: hate- har.aretle alkıtlaınıttır. hisar idareleri memurlannm TütOD ve mfulr:irat umum müdür/e-
rat ve hastalıklar mücadele sek Otomobil, bu tezahürat araımda tasfiyeleri için tetkikata batla- ri Hüsnü ,,. Asım Beyler 
al.yo · - k ed ah güçlükle ileriliyebilrıllıtir. nacaktır. Bu tetkikat, bir taraf alınmak suretile yapılacaktır, nu, zıraı r j zirai m • 

l"t .. ' · Ziyafette; hükumet erkim, Mec- tan her inhis11r idaresinin aicil Tufideye ııçıkta kalacak ve 
ıful a ın gumı°'lt ve nakliye tan liı reisi ve reiı vekilleri, kıralın mü- tubeaindeki memurların sicille meclise takdim edil- yenı' ka· 
e eri, zirai borsa ve pazarlar, me11ili, Türkiye ıefiri, h.-iciye erki ~ 

zirai vergiler mevzulan seksi~ m ve müteaddit ıiyaoi f41ııiyetler rini umumiyetle gözden geçir- nun layihuma göre, kendileri. 
yonu, ziraat nn'atlan seksiyo- hazır bulunmuşlardır. mek, her memur için ıubeleri ne 1 inci hizmet senesi için IOll 
nu.. ' M Muşanof irat ettiği nutuk'ta müdürlerinin, mülhakatta bat- bir aylıktan ve ikinci hizmeıt 

Y apılıın talimatnamede her beyanı hoşamedi eyledikten ıonra; müdürlerin hazırlıyacakları tu senesi için ikinci bir aylık v• 
seksiyon telinin ve b"rosunun An~a ziyareti eınaaındaki d~>1tluk fiye varakalan nazan dikkate (Devnm 6 ıncı sabil«Je) 

• • U • tezahüratı hatıralarını yadetmit ve 1 ==---===~-----==---=-=--..... --==--v':zı~elen ayn ayn tesbit edıl- Tevfik Rüttü Beyin Sofyadaki ika-
mıttır. Elemanlar temin edilip metinin iktısadi meselelerin hallini 

---=========-=======-===-=---- kad.-o geniıledikçe bu mevzu'" 

1 

ikmale hadim olacağı kanaatini İz. 

O k d d 1 har ederek, Dahi devlet reisi Gazi a ar a ace eye 1 Mustafa Kemal'in sıhhatine ve Türk 
ı milleti'nin refahına içmiıtir. 

ıu .. zum yoktur kar!.~~ ~~:!:~n c~v:rb~n~l~ti~= 
nin Bulgar milleti hakkında heıledi-
ği derin dostluğun ifadesi olduğun.ı 
söyledikten aonra, iktısadi meaelela
re tema• ederek Başvekil M. Mnşa
nof'un fikrine temamen ittirak etti
ğini söylemiş ve itimatırz doıtluk ve 
iktısadiyatoız ıiyaset yoktur, büyük 
dostlukllr iktiıadi şe'niyetler üzeri

Buğday için alınacak tedbirler yeni 
mahsulü istihdaf ettiğine 

göre, önümüzde C::ı_ha iki ay var 
,ıdayın kıymetlendirilmeıi me

•<'le.mde hükumetçe henüz kat'i bir 
karar verildiğine dair teretşuhat va
ki olmamıttır. Ekmeğin 12 kuruıa 
satılması lüzumunda iırar edenler 
bulunduğu ve İfİn ilim, ziraat ve ala
kadar hükumet adamlarından mü
rekkep bir konfenını tarafından tet
kik ve İcap eden tedbirlerin teshiti 
için bir çok taraflarca müsait surette 
kartılanan teklife: "Meıele aceledir, 
konferans toplamıya vakit yokl" di
ye itirazda bulunanlar ııörülmekte
dir. Buğday itinde sırf ihtisaıları ha. 
sebile alakadar olanlara ııöre, bu iti- , 
razlara fazla kıymet ve ehemmiyet 
vermek caiz değildir. 

U..ir kere, geçen seneki mahsulün 
azamı köylünün elinden müte
.ann ve tüccann eline geçmiı 
u için, alınacak tedbirler ancak 

mahsulu iıtihdaf edebilir. Bina-
1ıeyh, yeni sene rekoltesinin anla-

( Devamı 6 mcı sahifede) 

Zirut Vekili Muhlis Be.v 

rın çoğaltılması mutasavver. 
Bu ıubelerde vazife alanlar A. 
ziz, Abidin, Mehmet Aali Tay
yar, Akif, Selim; Raşit Rakını 
Hikmet, Şevket; Recep ve Ni~ 
hat Basri Beylerdir. 

Büyük 
ikramiye 

Dün büyük ikramiyeyi 
kazanan kim oldu? 

ne müessestir, deınişti-r. 
Tevfik Rüttü Beyefendi, kadehi

ni kral Boris Hazretlerinin uhhati
ne ve BalP"ar milletinin refah ve aa
adetine kald.rarak nutkunu bitirmit· 
tir. 

Vekil Beyefendi M. Muşanof'un 
ziyafetinden ıonra gazeteciler birli
ği tarafından tertip edilen baloyu 
huzurlarile ıereflendirmiılerdir. 

SOFY A, 12 A.A. - Balkan mu
habiri mah~usumuz bildiriyor: 

Hariciye Vekili Tevfık Rüıtü 
Beycl'endi dün aktam M. Moucha
noff tarafından ıercflerine verilen 
ziyafette mil'şarünileyh tarafından 
irat edilen nutka v~rd:kleri cevapta 
bu davetten ve büyük şefi Gazi Haz. 
retleri ile Türkiye hakkındaki gü
zel sözlerden ve kendi haklarında 
gösterilen iyi kabul tezahüratından 
çok mütehaasis olduitunu beyan ve 
hunlara te•ekkür ettikten sonra bil
hassa demiştir ki: 

Tekrar Sofya'da bulunabilm kle 
ve burada, Bulgaristan'ın güzel pa
yrtahtında M. Mouchanoffu selam
lamakla bahtiyarım. Kendilerinin 
Ankal"B ziyareti zihinlerimizde unu
tulmaz kıymetli hatıralar brrnlrmıs· 
tır. Türk devletinin ve onun büyük 
tefinin !"Öıterdiği ivi kabul ve doıta 
ne tezahürat Türkiye'nin Bulgaris
tan'a karşı hayatının ifadeıidir. An
kara'da müzakeresi ~lıvan iktısadi 
mesainin devamından baha buyurdu 
nuz.. Fikrini7.e temamt-n i1tirek ede
rim. Hakikaten kuvvetli dostlukların 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

-----·-·····-···--····--·--·· 
Sabık Kütahya 
Meb'usu Nuri B. 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
Sabık Kütahya meb'usu Nu 

., Türlr:iyenin en büyük şimendifer köprüsü: Fevsipap. Diyarbelrlr 

hattındadır. 300 Dll'tre uzunluğunda, 30 metre irtifarndlldrr. /.,,,; 

Göksü köprüsüdür ... 

lsveç grupu ile 
uyuşu~abilecek 

Mümessiller müzakerata devam 
için dün Ankaray a gittiler 

F evzipaşa - Diyarıbekir ve 
Filyos - Irmak hatlarının in. 
tasuıı deruhte etmiş olan İsveç 
grupuna hükumetçe 1932 mali 
senesi zarfında tediye edilecek 
taksitlerin tenzil ve temdidi i. 
çin hükumetle grup mümessil
leri arJlsında noüzakeratıı bat
landı!;ını yazmııtık. Ankarada 
teşekkül etmiş olan komisyon
da bu hususta müzakerata de
vam için, tirket müdür ve his. 

sedarlarından M. Saksild ve M. 
Kampmanu dün ak§am Ankara 
ya gitmi§lerdir. Ankarada te. 
şekkül eden komisyon muhaae
bei umumiye müdürü Faik Be 
yin riyasetindedir. Komisyon. 
da bundan maada nafia müdürü 
umumisi Razi, muavini Akif 
ve Nafia vekaleti muhasebe mü" 
dürü Behçet B. ler de bulun. 
maktadır. M. Sakıild, dün bir 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

tik fl.fr. Grew'nun tayini Ame-
d lltıın Türkiyeye aefir tayinin zamnamesinin 
11~ lııkip ettiği siyasetin bir dö- Anbrada vukua gelen vahşiyane cinayete ait resimler: Fahreddin Efendi h' l l N URI BEY tesbit ettiği 

On ikinci tertip tayyare pi
yangosunun ikinci keşidesi dün 
ikmal edilmittir. Dünkü ketide 
deki 35 bin liralık ikramiyenin 
onda birini Kapalı çartıda ma. 
nifaturacı Mehmet Bey kazan
mıştır. Piyango resmi listesi 
pazartesi günü intişar edecek 
ve tediye başlıyacaktır. Fakat 
Milliyet karilerine 7 inci sahife 
mizdeki cetvelde numaralan. 
nın hizalarında gösterilen ikra
miyeler Beyazıtta Okçular ba 
şında Yeni ikbal gitesi tarafın. 
dan derhal tediye edilecektir. 

ri Beyin, mün 
'hal meb'usluk 
ludan birine 
intihabı düşü 
nülmektedir. 
Nuri B., Cüm 
huriyet Halk 
fırkasına ye. 
ruden girdiği 
söyleniyor.An 
cak fırka ni-

ti tıı noktasını da teşkil etmif- ve refikası öldürüldükten sonra .. Cinayetin yapıldığı ev... Müt iŞ ze ze C usul ve merasiJTJ dairesinde fır 
llır. Mr. Grew Amerika'nın - Yazısı son hahexı..rimizde - k I h 
I~ ealekten yeti•mi• nezih dip- BANDANEIRA, 1?. A.A. - Bür aya iti akı he1'üz vukubulma 
~mat! • • ·hl"f d k 1 ef. Mr ya yol açıklıg"ı dilerken, yeni ka·nı' ı·ndifaatı takip eden ara~i heye- ! mıştır. Nuri Beyin münhal olan da arından biridir. Aramız- istı a e ece o an s ır · _ 
t. n ayrılması her halde büyük Grew'nun yolunda devam et- memuriyetinde muvaffak olma- lanı neticeoinde yeniden hırçolt. kr 1 Gaziaymtap meb'ualuğuna lhtisas mahkemelui hararetle ıaeaall<>ri1111 dn•m ediyorlar.. DfJn de biı 
Qır bo 1 b 1 " h' t sını da temenni ederiz. terler teşekkül ettiğinden civar köy- namzetliğini vazetmesi en kuv tütün Jıacalcçılrğrnın mubakeDH~i yapıldı.-• ıık bırakacaktır. Temen- sin ve onun oş ugunu ısse "-J_ ______ u,. _ _ ı;.t:IK.DJ()..-l~~L....l"-'----'--.:.ı..:-...... ..:.....:........L ..... .ı.:..ı.;._.;ıo.b;_..U;_ ____________________ .__ _ _ ..... __ ~...,-..... - - -

L..J-:ı.ı . _.,.., ...__....:...===~=-=-~-.....ı.------ ,,. ·-



2 MILLJYET PAZAR 13 MART 1932 

Iran mektupları: 15 • ll==llA!RüCf HA~IEIRILIE!R 1 f iilr'?! - _ 1 
Meşhur Iran yemeklen Mançuride Çinliler 1 ::::namad• - D~• l(A_ 

nedir nasıl yerler? isyan tfl Ankaradakı cınayet 
' e 1 er Al ca::;~~:::;;~i için failleri yakalandılar 

Pilav pişirmek Iranlılar için adeta talılig• mi edil•c•"
7 

Şanghayda da sulh müzakereleri NEvYoRK 12 <A.A> -

Katillerden ikisi lzmitte, üçüncüsü 
de Ankarada yakalandılar 

milli bir hüner Ve marifettir bt"r tu""rlu"" yu""ru""meyor Lindbergh'in çocuğundan bili biç bir haber alınamamıttır. 
Waıhingtondan bildirildiğine 
göre, Alcapone'nin taharriyatı-

Kaı;ar hanedamncn Sarayı: Gülistan sarayı .. cfUU. 
merasimi ve saire 

TAHRAN, (Milliyet) -ı çak, gittikçe taammljm etmek
lran mutbağı oldukça zengin- tedir. 
dir. Şark yemeklerinin en le- Elemek 
z~z. v~ ~lerini burada bula- Iranda ekmek yalnız fmn. 
bılırımız. Batlıca yemek, mef- larda saldır. Bakkal dükkin
bur lran ciliv'ıdır. Ciliv pitir- lannda filin bulunmaz. Ek
~e~ ~.Y d~ğildir. lr~lar meklerin pitirilmeaine çok iti. 
pırıncın uzerınde saatlerce ııle na edildiği için lezzetleri fcıv. 
yerek ortaya öyle bir piliv çı- kalide güzeldir. 
karırlar ki İnsanın yemeyip ya 
nında yatacağı gelir. JJuzluıneler 

Pirinç evveli kaynar ıuda lran ıehirlerinde yu 11cağı 
çorba gibi kaynar, sonra kal- na kartı buz yelittirmek için 
burlara dökülüp süzülür. Sü- hususi buzhaneler vardır. Kı· 
zülen pirinç, dibi tere yağile tın donan sular, bu buzhaneler 
yağlanan tencereye dökülür. de, yaza kadar muhafaza edi
Ateılerin bir kısmı, tencerenin lir. 
üstüne konulduktan sonra, 
yavaı atqte, pirinç ağır ağır 
pışer. 

lranldar, buna pirinci dem
lemek derler. 

Bu tarzda pişirilen Sadri 
yahut Anberbu pirinci, güzel 
bir rayba peyda eder. 

Pilavın yağı tabaklara da. 
ğıtıldıktan sonra üzerine çiy 
tereyağı ilave edilir. Cilivı ek 
seriya etle birlikte yemek idet 
tir. 

lranda kabak, patlıcan, 
nohut ve aaiTeden yapılınıı 
birkaç nevi yemek vardır ki, 
hepsine horuı derler. 

Kıyma ile yapılan horut bil 
hassa pek leziz olur. 

Kryma horuıu ıöyle yapı
lır: Küçük kara nohuda, kut 
başı eti doğrarlar, sonra yağ 
ve kuru limon kabuklan ilave 
ederek bunları bir arada pİJİ
rirler. Lezzetine doyum olmı
yan bir yemektir. 

lranlılar yemeklere fazlaca 
baharat katarlar. Yağı da bol 
koymak adetleridir. Onun için 
bazılannm hamzi ağırca o
lur. 

Öğle yemeğinin ismi ni-
har, akfam yemegının iımi 
ıam'dır. Zenginler, günde iki 
öğünde de ciliv yerler. Orta 
halliler, pilavı akfama sakla
yıp öğle yemeklerinde yalnız 
etle iktifa ederler. Etin piıiril 
mesi de İrana mahsus bir tarz 
dadır. 

At dedikleri çorbalarının 
içine nohut, fasulye, bulgur, 
arpa, erişte gibi şeyler konur. 
Her aşm kendine mahsus bir 
sebzesi vardır : Pancar yaprak 
ları, muhtelif kokulu otlar ve 
saıre ... 

(randa ekti maddeye Çetni 
denir. Hemen her yemeğin ay 
rı çeşnisi vardır: Meseli ekşi. 
miş yoğurt, koruk suyu, ekti 
erik, limon, sirke, narinç sula 
rı, domates, birer çeınidir. 

lranda en hoıa ııiden aeb. 
ze, patlıcanlı ıspanaktır. T ah. 
randa enginardan maada, Tür
kiyede yetişen aebzevatın her 
nevi yetitiyor. 

lranda yemek, yerde smı 
üzerinde yenir. Sofra kurulun 
ca ortaya hemen zağfranlı ci
lavı getirip koyarlar. 

Mevsim yazsa, yemek ara. 
larmda iskencebin ıerbetlerinin 
envaı, reyhan gülü yaprakla
rından yapılmış türlü türlü 
şuruplar bulundurulur .. Sofra
da avam sınıfı yemeği ellerile 
yerler. Maamafih çatal ve bı-

Hamamlar 
Tahran gibi büyük tebiTler 

de mevcut birkaç hamamdan 
maada, !randa temiz hamam 
bulmak müşküldür. 

Bilhassa qağı ımıfm de
vam ettiği hamamlar girilecek 
gibi değildir. 

Halk ıaç ve ıakallannı ha. 
"mamda traş etmeği, hamamda 
nargile içmeği idet etıniıler
dir. 

Hamam dedikleri yerde, 
halvetler, sıcak ve soğuk su 
tertibatlı musluk göbek taıı gi 
bi şeyler bulunmaz.. Yalnız 
içi su dolu bir havuz vardır. 
Herkes, bu havuza birkaç ke
re dalıp çıkmakla temizlendi
ği itikadındadır. 

Maamafih, asri tesisatı ha. 
iz hamamlar da peyderpey ya
pılmaktadır. 

Kahfle'ıaneler 

lranda kahvehane ismi al
tında birçok yerler vardır. Bu. 
ralarda çaydan başka ıey sa. 
tılmaz. Hele tavla ve iskam· 
bil oynamak ideti olmadığı i
çin böyle şeyler bulundurul
maz. 

Yakın z..ııı::anlara kadar kah 
velerde afyon da serbestçe 
içilirmiı. Hükumetin koydu. 
ğu ıedit memnuiyetler ve ceza 
lar üzerine afyonı tiryakileri 
gittikçe azalınaktadır. 

V. N. 

Çekoslovak yada 
tevkif at 

PRAGUE, 12 (A.A.) 
Hitlercilerir. faaliyetle propa. 
gandalarma germiyet verdikle. 
ri Silezyo, Moravya ve Bohem
ya'nm Alman muhitlerine yapıl 
makta olan tevkifat devam et. 
mektedir. 

Alman miJli muhalefet fırka 
aı azasından Prague belediye 
miifaviri M. Heider, dün tevkif 
edilmittir. 

Mumaileyh, cümburiyeti ko 
ruma k!!Jllınunu ihlal etmekle 
maznun bulunmaktadır. Kendi 
ai bazı e<:nebi ajanlan ile müna 
sebet halinde bulunmakta ve 
mqrutiyeti tiddet iıtimalile 
taklibe müteveccih bir ıuikaıt 
tertibatını dütünmekte idi. 

Ayni cürümden doyalı 25 ki 
fİ de kanuni takibata maruz 
bulunmaktadır. Bunların muha 
kemesi pek yakında başlıvacak 
t11 

MOSKOV A, 12 A.A. - Tu A
jan11 bildiriyor: Blagoveatchensk'
dan bildirildijine ıröre Amur nehri
nin sağ sahilinde ve Blagovestcben
ık'nın karş111nda bulunmakta olan 
Sakhalang de bulunan Çin krtası 
yeni Mançuri bükiimetinin bayrağı. 
m ırörerek münfail olmuı ve İsyan 
etmiıtir. 

Kıyam, şiddetli bir top ateti ve 
mitralyöz bombardımanı ile bafla
Dllftır. Birçok mermiler, Blagovest
chenıık'a dütmüştür. 

Fıwlasız birçok yağmalar yapd
mıı olduğu ve bilhassa Sovyet Gos
torg mit kommers'in ıubeai ile Sov
yet tebaasından birine ait olan bir 
mağaza bu meyandadır. Aıiler, ayni 
zamanda 4 Çin bankasmı bapisbane
yi Ye mnoiyet sandığını da yağma 
etmiılerdir. 

Japon konsolosu ile Japon telıaa
amdan biri ve Çin devleti bankası 
memurlan ile uleleri Sovyet budu. 
dunu ıreçmifler ve Belagovestchensk 
J& iltica etmi§lerdir • 

Banlarm arasında asiler tanıfm
dan '- nmımel"J'e maruz k.alnut 
olan lqiii.z sümrütü müdüril M. 
C..0- ile ,._l de vardr. 

KrJam etmiı olan Çin askerleri 
gece iki ırupa ayrılarak tehrin tarlı: 
ve prhinde mevki alnuılarclır. 

S•nılıagda henüz müzake
rat 6aşlamadı 

CHANGHAI, 12 A.A. - Çin -
Japon müzakerelerinin hemen açıl
ması için &ÖrÜnÜr hiç bir iz yoktur. 
Anlqdclıiına göre tenviri icap eden 
birkaç nokta daha kalmııtn. 

Japonlarm, Japon kıtaat>mn bili
kayit çekilmesi baldmıcla Çinliler ta
rafından yapdan talebin lıakiki mi
nasmı öğrenmek istedikleri kanaati 
mevcuttur. 

Diğer taraftan, Çinlilerin de Şan
ıbaycla bir bitaraf mıntaka tesisi i
çin nki olan talebi müzakere etmek 
cihetine yanapnarnakta olduktan 
IÖyleniyor. 

Çinlil11r Mançuri hüküme
tini tanıınayorlar 

CHANGHAI, 12 A.A. - Nankin 
den ırelen remıi bir beyannanıe, 
Mançuride'ki yeni rejimi Japonya 
tarafından takviye ve himaye edilen 
ırayri meıru bir teıkilit olarak tav
lıf eyl-kte ve icra'i MecUs reisi' -
nin biyaneti vataniye cünnile ceza 
görmesi icap eden bu tqkilatm bü
tün hareketlerinden, binnetice Japon 
ya'nın mes'ul tutulmaaı lazım geldi
ğini zikretmektedir. 

Mezkıir beyanname ayni zaman. 
da, Japonyayı'da Cemiyeti Akvam 
mukavelenamesini ve dokı:::: devlet 
muabedesile sair muahedeleri iblill 

M. Briand 
merasimle 

etmekle ittibam eylemektedir. 

Şanghay' daki Japon kaflueti na iştirak etmek Mere kefalete 
raptedilerek tahliye olunma11 

ŞANGHAY, 12 A.A. - Burada'
ki dokuzuncu Japon fırkasile mubte 
lit livası çekİlnÜJ olsa bile, tehir et
rafında mecmuu 35,000 askere baliğ 
olan 14 ve 2 inci Japon fırkaları kal 
mış bulunacaktn. 

Japon ka6inesi 6t!klt!gor 

TOKYO, 12 A.A. - Kabine'nin 
fevk.alide içtimaında, yeni MBnçuri 
devletinin tasdikine ait nihai bir ka
rar ittilıazından mukaddem, iılerin 
alacağı şekil ve tarzı görmek malua
dile ve bu meselenin beynelmilel 
mümuıebat ve dokuz devlet muahe
desi üzerindeki hususi ıümul ve e
hemmiyetinin ihtilat tevlit edebilece 
ii dÜ§üncesile bir müddet bekleme
ğe karar verilmiı olduğu zannedili.-
yor. 

Japanga, Ct!migf!ti alcflamı 
t11rlcedecelc mi? 

TOKYO, 12 A.A. - Hükumet, 
Cemiyeti Akvam büyük meclisinin 
bu kadar ileri ııihniı olmaıma tees
süf ebnekte ve maamafilı baıbca dev 
Jetler tarafından sarfolunan mesaiyi 
takdir eylemektedir. 

Matbuatın bir kslllll, Japonya'mn 
Cemiyeti Akvamdan çekilmeği t.uav 
vur etmekte bulunduğunu ve fakat 
kabinenin rucu edilemiyecck bir ka
rar almak arzu etmediğini yazmak
tadır. 

Cemigf!ti akflam hegeti 
umnmigesinde • 

CENEVRE, 12 A.A. - Cemiye
ti Akvam büyük meclisi beyeti umu
miyesinin içtimaı saat 18 de açdllllf 
tır. 

Reiı M. Hymııns, komiıyonun 
karar sureti projesini kabul ebnit ol
duğunu bildirmiıtir. 

Hiç kimse söz iıtememiıtir.Bunun 
üzerine tayini esami ıuretile reye 
müracaat edilmiıtir. 45 devlet evet 
cevabını vemıiılerdir. Çin ve Japon
ya müstenkif kalmıılardır. 

Nizamnamenin 19 uncu maddesi 
mucibince mU.tc.nkif kalan mümes
sillerin mecliıte hazır değilmiı gibi 
telakki edileceklerini IÖylemiıtir. Şu 
halde, karar •ureti ittifakla kabul ,.. 
dilmiı demektir. 

M. Yen, Çin heyetinin iıtinkaf et. 
met.İnin Çin hükumeti tarafından ve
rilmiş olan talimat icabından olduğu 
nu beyan eylemiıtir. 

Büyük meclis, bilahare vuku bu
lacak davete kadar içtimalarıru tehir 
etmiıtir. 

Komisyon önümüzdeki haftanın 
ilk günlerinde içtimaa davet oluna
caktır. 

muazzam 
kaldırıldı 

talebi adliye nezaretine tevdi 
bile edilmemiqir. 

NEVYORK 12 (A.A) -
Lindberg'in çocuğu hakkında 
pekaz malumat vardır. Kat'i ve 
sarih hiç bir malumat elde edil 
memiş olmasına rağmen vazi
yetin inkitafmın kuvvei karibe 
ye gelmiı olup olmadığı sorul
maktadır. 

Her halde, 11 senelik hapis 
cezasını çekmekte olan kaçakçı 
Alcapone'nin çocuğun bulunma 
sı İçin yapılan taharriyata itti
rak talebile vermiş o! duğu isti
da adliye nezaretine tevdi edil. 
memiş bulunduğundan merku. 
mun tahliyesine intizar edilme 
mek lizrmdır. 

Hindistanda 
Yeni vak'alar 

lngiliz taggareleri bazı 
lcasa6aları 

bombarduma11 ettiler 

BOMBA Y, 12 (A.A.) -
Hükfımetin Gandbi taraftarlığı 
hareketini 4 hafta zarfında bi. 
tama erdirmek ümidi boşa çık. 
mı§lır. 

Kongre içtimaının memnu 
ve naayonaliat rüesadan ekseri 
sinin hapisanede bulunmakta 
olmasına ve memurların yerli 
mallarının tqbir edilmeaine 
müsaade etmemek derecesinde 
ileri gitmelerine rağmen, milli 
hareketin faaliyeti berdevam
dır. Maamafih, bidayette oldu
ğu gibi nümayiıler irca edilme 
mektedir, 

Bu hareket, memurların ma 
liiınatı haricinde alttan alta de. 
vam ediyor. 
PIŞA VER, 12 (A.A.) 

Yerliler bir ketif tayyaresine a 
lCf açmıtlardır. Tayyare müda 
faa için mitralyöz atetile muka 
bele etınİf, dokuz ki§i ölınüş ve 
bir çok kimseler de yaralanmıt 
tır. 

ANKARA, 12 (Telefonla) 
- F ahrettin Efendi ve refika
sını öldürenlerden üçü yakalan 
mıtlardır. Bunlardan Krmıs er 
menidir ve Ankaralıdır. Etlik 
bağlan civarında Şükrü Ef. nin 
bot evinde bu sabaha karıı uy
kuda iken ke:ndiaini takip eden 
polis müdürü Salih 8. ve zabıta 
kuvvetleri tarafından tevkif e
dilmişlerdir. 

Diğer katillerden ikisi de 
İzmitte tevkif olunmuştur. Ya
rın buraya getirilıniş olacaklar 
dır. Kımıs isticvabında vak' ayı 
bütün teferrüatile anlatmıştır: 

Yak' a nasıl ol da? 
Bir miüddetten beri F ahret. 

tin Efendinin evinde tamiratla 
iştigal eden Erzurumlu Ki'mil 
ve Kıqehirli Ermeni Baronun 
kendisini cinayetlerine teşvik 
ettiklerini söylemiştir. Filhaki
ka Erzurumlu Kamil ve Erme
ni BaronF abrettinEf.nin evinde 
çalıtırken evin hususiyetini tel 
kik etmitler ve F ahrettin Efen 
dinin 200 bin altın lirayı evin. 
de saklayan zengin bir ihtiyar 
olduğuna kanaat getirmitler. 
dir. Bu kanaat Fahrettin Efen· 
diyi öldürmeğe ve bu suretle 
ele geçirecekleri para ile zengin 
olmağa onlan sevketmiştir. Ci. 
nayeti yalnız başaramamak dü. 
ıünceaile kendilerine Erzurum
lu Tursun ile Ankaralı Kımı
sı müıtereken harekete geçme. 
ğe davet etmişlerdir • 

' 
lı istemiıler 

Kamil ile Baron bir kaç gün 
evvel F abret,tin Efendiye gide
rek işsiz kaldıklarım söylemiş. 
ler ve iyi kalpli bir insan olan 
ve "Beybaba" diye tannıan 
F ahrettin Efendi bunlara evin
de it göstermiştir. 

Perşembe sabahı Kamil ve 
Bartıll yanlarında diğer arkadaı 
ları olduğu halde eve gelerek 
tanıir iılerile meşgul olınağa 
baılamışlardır. Evin ihtiyar u
şağı Yuıuf ta bu ustalara ıu 
taııyarak yardım etmittir. 

Dereden, tepeden görüşürken 

Akşam saat dörtte ustalar 
iti bırakarak kararlanru tatbik 
için faaliyete geçmişler ve F ah 
rettin Efendinin odasına gire
rek onunla dereden tepeden 
müsababeye koyulmuşlardır. 
F ahrettin Efendi kendilerine si 
gara vermiştir. 

da girince bunlardan ikisi ha01 
mın ve diğer ikisi de F ahrettin 
Efendinin üzerine atılarak ev
veli paraların yerini sormuşlar 
ve sonra da her ikisini öldür. 
mütlerdir. 

Buldukları pırra 

Katillerı F ahrettin Efen. 
dinin odaıına girmeden evvel 
avluda rast geldikleri ihtiyar u
şağı öldürmek kastile fena hal 
de hırpalıyorlar ve öldü zanne 
derek onu kömürlüğe atıyor
lar. 

Bundan sonra evin içinde bi. 
tün odaları karıştırarak ancak 
çamqırlar arasında bir bütün 
500 liralık ve hanımın çanta
sında bir mikdar altın ve ııü
müt para buluyorlar ve kasa ile 
demir çekmeceyi açamıyarak 
evden ayrılıyorlar. 

Gecf!gİ nf!redtı ft!t;iriyorlar 
Katiller o geceyi Baronun 

evinde ve bunlardan ikisi de ay 
ni evin önünde duran bir kam
yonun içinde geçiriyorlar. 

Firar 
Ertesi sabah Baron ve Ki. 

mil diğer arkadaşlarını atlat· 
mak suretile istasyona iniyor
lar ve öğle trenine binL•.ğe mu 
vaffak oluyorlar Kunıa ise bağ 
lara doğru kaçıyor. Tursunun 
henüz nereye gittiği malum de 
ğildir. Zabıta şiddetle takip e
diyor. 

Nasıl duyuldu? 
Vak'ayi dün sabah meydana 

çıkaran F abrettin Efendinin 
torunu 13 yqmdaki çocuktur.
Bu çocuk büyükannesi ve bü
yükbabasını görmek üzere eve 
geldiği zaman her iki cesetle 
karşılatmış ve korkarak evine 
dönmüş vaziyeti anaıına, baba 
sına anlatmııtır. 

K alillerin iiztırinde 800 
lira bulunda 

lZMlT, 12 (Milliyet) 
Ankara faciaımın failleri Ki. 
mil ile Ermeni Baronyan dün 
gece sabaha kartı lzmite gelen 
Ankara treninin kadınlar koını
partrmanında polis müdürü Ke 
rim Beyin tedbiri sayesinde ya 
kalanmışlardır. Üzerlerinde iki 
rovelver, 800 lira, bir çift küı>e, 
bir mikdar Türk, Rus altmlan 
çıkmıştır. 

Katiller cinayeti itiraf, üç 
arkada,ları daha olduğunu be
yan etmişlerdir . 

Başvekil bir nutuk söyledi .. 

PIŞAVER 12 (A.A.) 
İngiliz askeri tayyareleri, Ma. 
hudt ve Shamozai mmtakalann 
daki bazı kasabaları bombardı
man etmişlerdir. O kasabalar
da son zamanlarda İngiliz me
murlarma karşı mukaddes ci
hat ilim için tqvikat ve tahri. 
kitta bulunulınuş idi. Bu sıralarda odaya hanım 

Şirketi Hagrigenin istedikleri P ARiS, 12 A.A. - M. Briand'a 
bugün yapdan milli cenaze merasimi 
esnasında M. T a:rdieu uzun ve mües. 
air bir nutuk söylemiıtir. 

Başvekilin nutku 
PARIS, 12 A.A. - M. Tardie.u, 

M. Briand' a yap dan milli cenaze me
rasimi esnasmda irat etmiş olduğu 
nutukta ezcümle ıunlan söylemiıtir: 

"M. Briand'ın naaımı evladı oldu. 
ğu Fransa namına selamliyorum. 
Nagilıani ziyaımn tevlit etmiş oldu. 
iu umumi heyecan ve teessür ona 
malik olabildiği en yüksek simayı 
vermiıtir. Hiç ıüpbesiz Briand hali 
hyatmda aldanmıı olabilir, fakat 
ıulh teıkilatı için takip etıniı olduğu 
umumi hat Fransa'nın takibine az
metmiı olduğu hattır. Esasen M. 
Briand, şimdiye kadar mütekabil yar 
dıınla gayrikifi •u•oti teşkilatı yapd 
mt§ olan sulh için ve askeri teminat 1 
için hiçbir zaman fedak:ırlığa kani 1 
olmamı§, riza göatermemiı ve bunu l 
tavıiye de etmemiıtir. 

Briand'ın yegine umdesi herıey
den evvel emrü selamet olmuş ve bu 
umdeden hiçbir zaman ayrılmamq
tır. 

Bundan aonra M. Tudieu, müte
yeffamn teşrii kud,.et ve meziyetin
den babsetmiı, ıahsının ııayrİkabili 
mukayese olan ıevimliliiini, hoıaöb
betliliğini izah ederek Briand' ın Ce
nene' de tatbikini temine muvaffak 
olduğu muazzam mesaiden bahset
miıtir. 

Bllfvekil bunu müteakip ıunlan 
söylemiıtir: 

"Bundan böyle sulbü hep birlikte 
hazırlamağa ve bunun için herşey
den evvel kalplerde ve z.i!ıinlerde bu 
bakikatı tebeyyün ettirmenin lüzu
munu bu tabut kar5111nda daha kuv
vetle bilmeli ve takdir etmeliyiz." 

Cenaze merasimi 
PARIS. 12 A. A. - Ha•ie;v, ,..._ 

M . Briand ölüm dö§•ğinde 

M. Lloyd Gcorgc'un 
siyasi hayata avdeti 

LONDRA, 12 (A.A.) 
Presı-Associa~ion, Herbert Sa
muel ıırupuna mensup bazı libe 
ral meb'uslarm, şeflerinin gö
zünden dümek korkusu ile, 
Lleyd George'un siyasi hayata 
advetini tes'it için çarıamba gü 
nü "Junior Liberal Club" ün 
aktedeceği içtimaa ittirakte te
reddüt eylemektedirler. 

Liberal mahafil, Sir Herbert 
Samuel'in taraftarlarına mez
kUr içtimada hazır bulunmanın 
kenıI;aine kartı ihtilassızhk lef 
kil edeceğini bildirmit olduğu. 
na dair olan haber tekzip olun
maktadır. 

ANKARA, 12 (A.A.) - Şirketi Hayriye 
tehrimize geldi. Ve tirkete ait bazı meseleler 
lanna batladı . 

müdürü Ziya Bey 
hakkında temas-

Akron kabili sevk 
balonu 

WASHiNGTON, 12 (A.A) 
- Mümeuiller meclisi dahili
ye encümeni, Akron kabili sevk 
balonunun İnfaıında hiç bir ku 
sur olmadığına ittifak ile karar 
vermiktir. 

Bu balon, palamarları k"'" 
pardığı zaman baZl kimseler bu 
iddiada bulunmutlar idi. 

Bir casus kadının 
feci akibeti 

lngiltere'de nakit 
meselesi 

LONDRA, 12 A.A. - Maliye nıı 
:un, A .. am k.amara11nda nakit mese
l~si baklandaki noktai nazannı yeni 
den teşrih etmiştir. Bu noktai nazar, 
1 ngiliz lirasını ahval ve terait müsa
ade eder etmez, altın enama iıtinat 

ettirmektir. Maamafih, nazır, diğer 
madenlerin de İstimal edilmesi ih•· 
malinin mevcut olduğunu inkar 
men.iştir. ·--

Turing klüp içtimaı 
saat 14 ten 14,05 e kadar duracak- HELS1NGFORS, 12 A.A. 
tır. Kili.elerin çanları çalacak, fabri. -. B~ynelmilel bir.casua telak: Türkiye Turing ve otomobil 
ka ve vapurların düdükleri ötecek- ki edılen ve Lappııte hareketı klübün.. . . . 6 7 ·· ·ı ·· --L tt bulun- un nızamnamesınm , , 

zaretinin parmaklıkları önünde tri. tir. ruesası ı e munaacva a 8 dd 1 · · • · 
b ··nı . t . tı "kmal d"I mu olan Mı" · ına Graucher, ika- . ve ma e en mucıbınce nısa-u erın ezyına ı e ı mekte - Sabık lngiliz hariciye nazın Sir ş 
dir 

1 
metgihında rovelverle katledil. nın onuna müsadif pazar gümi 

"caı Auıten Chamberlain ve ngiliz Bq. _ ar saatli salonun etrafında çi- mi• oldugv u halde bulunmuftur. öğleden sonra saat on be~ bu 
çek demetleri ve çelenkler yığın ha. vekilinin oğlu ve dominyonlar müs- ~ kurb 
!inde toplanmaktadır. teşan M. Mac Donald bu gece Pa- Siyaıi bir cinaye~ . an çukta Pera Palasta toplanacak 

Posta ve telgraf memurları mü- rise gelmiılerdir. gitmiş ~lduğu zannedıhyor. ıenelik umumi heyeti içtimaına 
temadiyen dünyanın her tarahndan Mumaileyhin cenaze mensiminde Hava faciası merkez ve murakabe heyetine 
taziye tel!l'l'aflan ıretinnektedir. Mil. hazır bulunacaklardır. 
li cenaze merasimlerinde mutat oldu BARCELONE, 12 A.A. - Prat dahil olan müesseseler ve te-
ğu veçhile ala'yın g~z".&'ah1ndan bu. Meb'usan meclisi gece celsesinin Dello Brega~ ~YY~ karargihı . ci- eıkküller reisleri le hami, müe~ 
lunan sokak fenerlerı 11yab greplerle bidayetinde ayan meclisi tarafından. varında denız uzennde uçuı tahm- • f b • ı· 1 l " 
örtülmütür. Ağaçlara resmi nutuk 1 k b 1 dil . lan B . d' ta 1-' yapmakta olan iki askeri tayya- : 111, a rı ve as ı aza arın ve a· 
1 red k 1 · a u e mıı o ve nan ın va ~· • · · k 1 h ıı· 1 k bel • 
arı net ece o an hoparlörler ko- ükr' • • • "hkak re biribirile müaademe ederek denıze 1 a a er e ı aza ı fU eno 
nulmuştur nın § an ve mınnetıne ıstı d" .. t"' b" .. 'il ·ı b f 

n. • d; k betmı' bulu d • d · bul uımuş ur. , ırer mumeuı en e anıme en 
orıan ın cenaze merasimi icrası es i n uguna aır u- ı Kaza netic.e;inde tayyarelerin ra 4 

: • • • • • 

eına11n~ m~•em alameti olmak ü- I nan kanuni rey veren 505 meb'uıun kiplerinden bir yüzı,... 1 ile bi. cavut ' dıer komıtesı azaıının teşrıflerı 
zere Parı! sokaklarınt!a. rniin~&r,.I~• itttfPL:i1 ... lnıhnl Phniatir_ t ... 1,.F nlnıusl~.rdır. 1 rica olunur. 
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Haya I yeniden pahalanıyor. mu? 
Ekonomi 

• 
ihracat işlerimizin tan-

zimi için bir teklif., 

Hayat 
Pahalılığı ___ ... ,_ 

Hayat yüzde bir 

nisbetinde arttı mı? 

Mahkemelerde 

Rüşvet aldığı iddia edi
len bir sivil polis ! 

Ticaret odası kongresi dün bitti 
ve bazı münakaşalar oldu. 

Ticaret odası istati&tik tubesinin 
hazırladığı kanunusani ayına mah
sus lstanbul geçinme endeksi neıre
dilmiştir. 

Endekıe nazaran 1931 senesi İm· 
tidadınca muntazaman ucuzlayan 
hayat 1932 senesi ilk ayı olan kfuıu
nuıanide yüzde bir derecesinde pa· 

Dün muhakeme yapıldı ve müddei 
umumi cürmü sabit buldu 

T
. d . d"" 1 ma· kredi bankası mevzuu etrafm- balılatmı•tır. Setralı: isminde birinden, kendiıi-

iç~t o a11t kongresı un •on ~a .İa buııünkü içtimada ııörüşüle- 1914 :encsi birinci nısfında, yani ni hudut harici edilmekten kurtara-
Bu içJ:!'.:'' o':İa tetlükat ıubeai cektir. büyük harpten evvel ana, baba ve üç ca~nlaı vadederek 20 lira rüıvet Jd.· 

·· • lh ~ocuktan mürekkep bet nüfuslu bir m..,. maznun Poliı Birinci şuoe 

~d;;;;. fıE}~~?ııo::!~- Nekadar vapur geçti? ~;:~~~:ı:c1;:ısr.~~e~?':ı~d:;:: ::dt::l.~':'u~.:f ıh.::i:U0~;;r 
tetkik eden komi&yonun tetkik rapo· Gelen maliımata nazaran Tekir- ela kağıt parayla 1203, altınla 126 Be~~·, Ağı~ce~_mahkemesinde dün 

daiı imanından ıubat ayı ~ında kuruşla geçinebilmektedir. Bu vazi- mu ....... emesıne uevam edildi. Rüıvet 
ru oKku"!"uflur. ezih" Be · 12338 safi ton 19 npur gelıp geç- yete go··re hayat 1914 seneıine naza- verdiğini iddia eden Setrak,' şahit &ı-

omı&yon, Hakin N 1 yın mi•tir. fatile dinlendi. Setrak ifadesinde ıan 
rııporunda zikrettiii temennilere iş- , ran J? misli pahalıdır. ları söyledi: 
lİrak etmekle beraber Türk ihraç J Kanunus:ınide bir ay evvellüne 

Tl·caret odası cevap im - Bundan 8 sene evvel. bir Ya-
tnallan üzerinde istihsal masrafın· nazaran hayatın pahalı o asının b d. ba 600 1 R 
dan ziyade ııakil masraflarının fazla verecek başlıca sebebi mahrukat fiatlerinde u 

1 
na iraya sahte bir us 

olduğunu öne sürmekte, bilba"'3 ~u görülen çok fa,-.1" ıereffüdür: Bu.na ~portu tedarik etmiıti.Bu mesel_e 
1-nileri yapmaktadır: Nevyorkta bir zahire sendikası mukabil yiyecek ve içecek fiatlenn- ~'::'b'.t::'" ~'.'1'.k~d yebanaintika~. etti, 

"Mıı•'-'· ucuzluk temini, nefis ve de mühim tenezzül kaydedilmiştir. h . e neerdıceil&ın e ır ay 
• uaa J··'· Ankara Ticaret odasına müracaatla ühi b · - aprs cezası v er 
ı)i mal imali esbabı, ni&bi ucuz "" bqhca zahire tacirlerimizin ve va- Hayat pahalılığında m m ır a- B ak' ·· • · 
Çse)e..:nı·n aratbnlması, t••kili.tlan. mı" l oll'\n ev kiraları ayni seviyeyi l u v • "tiuzennden epeyce za. 

• • ...,. pur kumpanyalannm isim ve adres- l man g-ı• 
ınalc ve ınüıtabsili ı-kili.ta raptet- muhafua etmektedir · -~··· ' · ...,. !erini isteınittir. B" ·· d B" ıne'- mu""•tabıil ve tu""ccar birlikleri d 1 . ır gun ev e kapı çalındı. ır ..., Bu müessesat daha ziya e ıtan- - - ·• ı f eli • L. 
-.Ücude ııeti"rmck, Tur"" k mı"lli banka- 1 b ı e.en nın ueni aradıg"mı haber ver-

bulda oldu"-·ndan buna stan u p l "sfe d ı G ı '-nnm kö"y)u""ye yaldatınaları. Komı"ı "w · O 1 1 er. e en Hamit Hayn· Beydi. Ticaret odatı cevap verecektir. 
Jon bilhassa ihraç qyamızın iıtan- - .- Bana kendisinin poliı birinci fU-
dardiza&yonu için tu teklifi yapmak lngiliz lirası Borç bede memur olduiunu .c;yledi. Söz 
tadır. lstanbul ve Eskitclıirde Zira- de.A~dan aabte ~port itine 

Reis Hasan Lütfi Bey maznunla
ra sordu: 

- Ne dersiniz? 
Çocuklusu atıldı: 

- Kas den iftiradir efendim! 
Davacı, maznunun aözünü keeti: 

- Hiç tc iftira değil... anlatayım 
da bakın... Ben, bir ıün kapının ö
nünde dolatan, küçük kızımı ça§ırı
yordum. Bu hanımlar hep birden 
baylınmağa başladılar. Bana ağza 
alınmayacak küfürler ettiler. , 

- Niçin küfrediyorlar? çocuğuna ı' 
seslendiğin için mi? 

Davacı hanım cevap verdi: . 
- Benim kocam ibtiyannlf.- On ' 

lann genç kocaları varını§. Meram ı 
çocuğa r.eslenmek değilmiı de, koca
larma sesimi duyurmakmıf. 

- Kaç yaıında senin efendin? 
- Kırk beJ yaşında ... 
- Kırk beş ~ında adam ihtiyar 

mi sayılır?. 
- . . . . . . . . 
Maznunlar, iddialarında: 

1. 
işsizler, 

. 

İşçi arayanlar! 

İşıizlere iş bulmak 

için "Milliyet,, 

tavassut ediyor · 

Bize yazınızı 
lı arayanlarla itçi arayanlar a. 

rasmda tava&1uta ba:ladıiımıı 

günden beri, gerek it arayanlar. 
dan ıerekse iıçi arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Btı 

:nektuplar maksadı teshil eclec:elı 

bir tarzda tasnif edilmektedir. 

•· Milliyet " memlekette ÇO· 

ğaldığından bahsedilen işsizliğin 
İ§ıizlerin ihtiyaç aabalanna daiıJ. 
ma~ıklarmdan ileTi geldiğine ka
nidi.-. 

Birçok kaza merkezlerinde 
hatta vilayetlerde makineci, m<>
törcü, tesviyeci, tornacı İyi bir 
dülger, maı·angoz, iliitı ' ziraiye 
tamirciai; elektrikçi fU veya bu 
ibtisaa İfçileri ve uıtalan yoktur. 

Onun için biz iısizlerle i1Çİ is
teyenler arasmela tavassutta bu
lunmak iıteyoruz. 

1 

Belediyede 

Kira ile tutulan 
Binalar 

--·-
Bütçeye yük olduğur.· 

dan daireler 

sıklaşbrılacak •• 

1 

Daimi encümen bütçe hakkındaki 
tekikatına devam etmektedir. Bele 
diye clairelerinin i§al ettiği ve kira 

j ile tutulan bir çok binalann bütçeye 
ağır bir yük olduğu anlatılmııhr. 

Daimi encümen mümkün olduğu 
kadar, belediye dairelerinin belediye 

1 
~anna pğdmlmasına karar ver-

i 
mııtır. 

Heyeti fenniye kadrosunun esaslı 
bir ıurette tesiki kararlathrılmııtır. 
Bu dairelerden bos kalan odalara ha· 
r~teki daireleT ,.,rıe9tirilec:ektir. 

Deniz hamamları 

Yaz mevaiıninin yaklatması clo
layısile belediye deniz hamamları 
hakkında bazı tedabir almağı karar
lqbrmıfbr. Deniz bamamlan mev
sim gelir ıelmez hemen açaınıyacak 

1 !ar, belediye evvela bu hamamları 
muayene ve teftiı edecektir. Sıhhi 

1 ve fenni mahzur olmadığı hakkında 

1 

belediyeden bir vesika alabilen ba
"!amlar faaliye~e ":'tlıyabilecekler-

1 dı!"· Açıkta denıze gırmek menedil-

•t bankur ve Ofisin mürakabeai al- Dün lngiliz lirasında gene nisbi M ı • d dair emır gelmq. lıin içinde hudut 
tında vücude ııetirilecek iki büyu .. k ese esın en haricine oüriilmek le vamu•· 50 lira bir yüluelit ıörülmüştür. ,.. 
~~euese de ihraç mallıırmm bili Dün borsada fngiliz lirası 766,5 verirsem, iti örtbas ebneie çalıp.-
l&ti&na istandardiu edilme&i. Ra~ kuruıta açılmrfb. lngiliz bundan cııkııuı. Ben, ııramlım •dam olmadı-
run okunmasından sonra afyon tacir sonra biraz yükaelerek akşam 769 iki ciğerci arasında imu bildiğim için söylediklerine i-
ltrinden Taranto efendi söz aldı ve kuruşta kapanmııtır. k' nanmadrrn. Maamafib çıkanp on bet 

- Bu banımlıt davamız var. Onun 
için aleyhimizde bulunuyor .•.• dedi
ler. Bu arada Nazire H. m bir orta
lı ela olduğu an!aıılınııb. 

Reis Bey sordu: 
- Sen ortak Ü&tüne mi 

efendine? 

1 

mıyec:ek, ancnk tehlikeli olan baz> 
oabillerde yrkaıulması yasalı edilecek 
ti Gerek lstanbulda, gerek mem. 

leketin her köşe&ine f8mİ) olan bu 1 
tavauutun daha mü&mir ve fay
dalı olması:ıı isteyonız. Onuıı j . 

Kapıları açık giden 

tramvaylar 

'1lp0rela köylü lehine iyi temenniler bir cerh ve ta ıp lira verdim. 
Yapıldıiını ve kendi anladığına göre Kendisi 50 lira istı"yordu. Müte-
lıöylünün borçlannı hafifletmek ili- Borsa fiatları Galata'ela Küçükhendek'te dün baki para_ yı salı .,;;nu·· verecegımı·· . 
>:nn I"''""'-' ·· 1 d" sabah cig" erci Rıza ile ıene ciğerci o-ge uq;uu soy e ı. vadettım. Hamit Hayri Bey .nıti. 

Bahri Bey de kooperatifler tekli- Kambiyo / Kapamş Sabri karşı karşıya ıeliyorlar. B d ı. . ·-
fin; pek ııamimı· bulmadııı...nı söyledi. Rızanm Sabriden 35 lira alacağı en c sa gıinü için bir cürmü meı 
B .,. ı L K ı S d d but tertip ettim. ınıa müderris Zihni Bey itiraz ve lngiliz lirası • . . vardır. Bunu istiyor ve bun an o- Evvelce numaralan teıbı·t edilen 
vaziyeti· =--L iti" 7 69 00 layı kavga çıluyor. Rıza rig· erci bıça-~ e · ' 20 lirayı kapıcı kcndism· e verirken 

Bu suretle kongre neticelendi. Bir T. Lirasının mukabili ğı ile Sabriyi muhtelif yerlerinden kapının önünde bekliyen memurlar, 

r yaralıyor ve kaçmağa başlıyor. 
ÜJbent ve mermerşahi Fransız frangı ' 12 06 Bu esnada Petro isminde biri bu- üzerini aradılar. Numaralan malim "b ' Dolar O 47 42 nu yakalamağa teşebbüs ediyor. Fa- olan banknotlar iç cebinde çıktı. Me 

gı İ eşyanın konte~Jan Liret 9 16 50 kat Rıza bunu da yaralıyor ve kaç- •ele bundan ibarettir efendim." 
,.hr' ' k J ı"sten1yO"/ 3 39 21 mag" a devam ediyor. Maznun Hamit Hayri B. paranın 
,. ıcı a ması Belga kendisi farkına v·--dan -bine ko-

5 
Bunun üzerine Tepebaıı bekçisi -~- -

Drahmi 3 94 75 Ruıen efendi vak'a yerine yetişerek nulduinnu, böyle teyleı-e tenezzül Ticaret odası lwnıresi içtimala
l"ıııdan binnde yamıacıler cemiyeti 
~•i Hilmi Bey memlekette yapıla
llııyan tülbent ve mermer tabilerin 
~ontenjan harici bıralulına&ı için te
llıeıuıiyatta bulunmuttu. 

Ticaret odur bu mesele ile meş
rut olmaktadır. 

Yazmacılık itile ufra~ Tiirl< a
'Delesinin miktarı on bini geçmekte
dir. Bu itibarla bu iye ehemmiyet 
'"rilmektedir. 

Fabrikatörler yann 

toplanıyorlar 
lstanbuJ fabrikatörleri ve sanayi 

hlıaıı, yann Sanayi BirJiiinde bir 
.,eyeti umumiye içtimaı yapacaklar
"""· Bu içtimada iki muhim mesele 
"!evzuu babsolacaktır. Bunlardan bi
~~isi tetviki sanayi kanunu proje
·~.;;zerinde yapılacak tadilat mesele
~· r. Hükumetin hazırlamakta oldur yeni tetviki &anayi projesi esba-

1 sanayi arasında büyük bir alaka ı 
11'.tatıdırmaktadır. Tesisi dütünülen ..... 

Iııviçre frangı 2 44 25 firariyi korkutmak maksadı ile bava- edecek adam olmadığını söylüyordu. 
Leva 64 05 00 ya iki el sili.h alıyor ve nihayet Rı- Müddeiumumi Cetl\il Bey cürmü 
Florin 1 ) 7 77 zayr yakalıyorlar. sabit görerek maznunun ceza lı:ıuıu-

nvnun 227 inci maddeoine tevfikan 
Kuron ç. 14 66 66 T esemmüm etmiş ce-zalandırılmuını istedi. 
Şiling A. 4 05 O) Müdafaa yapılmak üzere muha-
Pezata 6 20 00 Kumkapıda oturan Süleyman e- keme 19 mart cumarteıi gününe bı-
Mark 2 00 00 fendinin ölümü şüpheli görülerek ce- ralrıldı. 
Zloti 4 24 S3 sedi morga kaldırılmııtı. 

Belediye tabibi muayenesinde ce-
Pengo 3 92 15 oette tesemmüm aliimi gömıüıtür. 
Ley 80 39 00 
Diner 26 79 00 

Tahvilat 

t. Dahili 
o .. Muvıhbıde 
A. Demirvolu 

/Kapamş 

00 ()() 
54 75 
28 10 

Borsa Harici 

Altın 
Mecidiye 
Pıo11k-ot 

1 9 281 1

1 49150 '} 3? 

Eli kamalı maskara 

Beyoğlunda Davit ma•kara kıyafe
tinde ve elinde bıçakla ıınerken çev
rilmiı ve kaması alrnmlftlr. 

Patlayan neft varili 

Zabıtayı tahkir 

Çolak Hayri Ef. aleyhine ikinci 
cezada açılan zalHtayı tahkir clavuı
na dün devam edildi ve &On müda
faa f8]ıidi dinlendi. 

Müddei umumililrçe evrllkuı t t
kiki için mubak-e ""ıka ırüne .:... 
dı. 

Nazire H. ne anlatıyor? 
Davacı Nazire Hanımın lu&ac:a id 

dia.aı tuı 
- ikisi birlik olup Ü&tiiıne yürü. 

düler. Korkudan ,ocufumu düıür
düm! 

Vilayette 

Çiçekçilik 
Sergisi 

1 Toprak 
Bayramı 

Şitlicle tramvay deposu atelyesU.. 
de amele Mustafa evvelki gün bot 
bir neft yafr varilini bir demir boru
ya elektrikle raptederken neft varili 
birdenbire patlayıp parçalaruruıtır. 
S19"ayan demir parçaları Mu•tafanın 
bqına saplnnark ağır suretle yara
lamıtlır. Mustafa ifade vereıniyecek 
bir halde hastahaneye götürülmüt
tür. 

Kavga ve cerh 

K."aııümrükte oturan Şefika Ha
nnn isminde bir kadın, koıntusu Züh 
tü efendi ile bir §ahitlik IMl4!le&in
den kavııa etmiı ve Zühtü efendiyi 
bir demirle batından ağır surette ya
ralamıtbr. aCrib kadın yakalanmlJ

Nazire Hanımın tiki.yet ettiji 
hanımlar, Airrceza mahkemesinin 
maznun &andalyesinde otunnuılar
dı. Birinin lıucağmela ufak bir çocuk 
nrdı. 

Konya valisi 1 

• 

.Mayısta açılacak ve 

- l ••• ' 

Bu seneden itibaren 

bizde de yapılacak 

br. 

Tütün inbisan teftiı heyeti reiai 
Rafit Beyin Konya VaJiliiine tayi
ninden bahsedilmektedir. 

- Öyle oldu efendim. 
Muhakeme, §ahit celbi için kaldı. 

Kaçak tütün! 

! vinde kaçak olarak 500 ıram 
tütünle tütün laymağa mahıuı bir 
havan bulunan Silivrinin Ortaköy 
mubtan Hüseyin Ef. dün mevkufen 
lbtisaa mahkemesi huzuruna sevke
dilmittir. 

Hüseyin ef. tedarik ettiği kaçak 
tütünleTi, evinde kıyarak para maıka 
bilinde köylülere &atmakla ıınazııun
dur. Hüoeyin ef. ye zabıt nnıkaama 
bir diyeceği olup olmadıir soruldu. 
Maznun tütün ve bavanlarm evin. 
de zuhur ettiğiıü inkara kalkıtmaclı 
Yalnız havanın muhtarlıfına ııöz cli
ken dütınanları tarafından ııizlice e
•İne bırakıldıiını, easen bunun ite 
yaramaz bir ba•an olduiunu iddia 
etti. 

Müddei umumi, kaçak havanın İ& 
timale salih bir havan olnp olmadı
imm tetkikini Ye maznunun pyri 
mevkuf olarak muhakemesine et... 
nın olunmasını iıtacli. 

Mabkeme, mühürlü olan havanın 
mahallinde tetkikine ve rnaznuııun 
rmıb•keme netice&ine kadar oerbeot 
b ... kılmuına karar --ek .......... 
lı:enıeyi 17 marta tehir etti. 

Tavuk çalanlar 

Topkapı haricinde ııeçeleri dola
flll'llk evlerin kümeslerindelri tavuk
tan aımrıalda maznun Salih ve Mela 
metle diier arkadaflamıuı muhake -
melerine dün baflandı. 

Maznunlar ıimdiye kadar ancak 
bet tawlı çaldılılannı söylediler. 
Hılıakeme c!iier §abitlerin celbi için 
kaldı. 

Kırklarelindeki 
Komünistler 

Tahlcikat 
ı•hrimiz• 

llf1rtrkı u. 
ıetirildiler 

çın 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymalaımlar, nahiye 

müdürleri; diğe. taraftan beledi
ye reisleri, hrb idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
bdar idare &mirleri bulundukları 
yerlerdeki itçi ilıtiyacıru (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it :.artları teıbit edilerek) b! 
ze bildirirlerse bize müracaat et
mit ve adre&lerini bırakmq olaı: 
itsizleri kendilerine bilclirecqiz. 

Bu •uretle hem işsiz kalan v< 
memeleketin neresinde iı bulabi 
leceğini bilmedifi için banaJaıı 
valandatlanmıza hizmet etmiı, 
hem de memleketin her tarahıw 

l '>ir çok ııüzide iıçilerin dağılaraL 
.nüfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmiı olacağız. 

Hususi müeuesat &abipleri de 
bu huau&taki ihtiyaçlarını biz• 
bildirirlerse memnuniyetlo kayd
edeceğiz. 

' 
. ı. - Kime ve nasıl işçiye 
ıhtıyaı:mız var? 

~ .- Nasıl iş istiyorsunuz, 
elmızde ne san'at vardır, ne 
/radar ücret istersiniz, J stan
bul haricine gider misiniz 
hususi ir §artınzz var mı? ' 

Bize bildiriniz. 
Memur, ki.tip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç oalıipleri ara&ında da bu ta
vaasutu yapacağız, lı i&teyenler 
de, İfçi ve memur arayanlar da 
mektuplarmı "l&tanb11l, Milliyet 
gazetesi iı tavusut bürosu" na. 
mına ııöndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 

!mettir. L lstanlıul ziraat odası Mı - 8 h" 11ltamiye verilecektir memleketimizde toprak bayramın• arutin ısannın taıfiye 
teside karar vermittir. . Tabanca ve silah . 1 . KIRKLARELI, 10 (Hasu&i -- ·------------· 

Vilayet bahçeainde nıayıs a Bundan iki sene evvel Roma zıra- iŞ eri lı.abirimizden) - Burada ıeçenlerde 
nııbı· da. a• .. lacak olan sera.i ir_in at akademisi toprak lıayramİni ihdas ' taşıyanlar d ·-'-·'anan dört komünist Ll..l..m~-L· Amerika sefı'n• 

..,. • 7 bü ·· Münfesih Barut ve meva ı infili.. ..~ .....,. ....., 

l
• r ııızamruıme tanzim edilDllt· etmişti. Bundan so:ıra tun mem- lı:i•e ,·ırk..:..'n tasfiyesine li"'-'--• ıaıbıta tahkikatı bitmiı ve munan- b " "d' ır s bilA Jeketler ziraat odaları bu bayramı Galata poli& merkezi evvelki il• I ÇU~ .... .......,. b ı ugun gı ıyor 

lı · erginin açılacağı gün !' kabul ettiklerinden toprak bayramı ee, mmtakası dahilinde fÜpbelj gör- çe memur edilen Tütün İllhi&an ha- lar u alqamlci trenle •tanbula an-
ara teabit edilecektir. İkramı· 1.-nelınild bir ... kiJ .ım,.tir .. T. op-. '--- lıuk mu""ıaviri Hamit, Tefti• R.ı.i kedilmiılerdir. 'Amerika Sefiri Mr. Grew 

:Ye •k b. edil ~.. ,- b düğü _.. yerlerde arattırma yap- • B k .. . ilik bu .. d İ llıı darı da henüz tes ıt rak bayramı için i.1~. ıı:m~ mrştrı. Rafit Beyler ~nkaraya gibniflerdir. u ornunıı maznımlan Eclir- • gun aa~t 10 a talyan vapu 
llıeıııittir. ııünü olan 2lmart !ntihap edilmi.ıtır. ne Ziraat Bankası memurlanadan nle Amerikaya gitmek üzere 

S • b d d ek Bayram Halt.ali Zıraat mek .. teb. ınde Bu arB§lırnıada Mehmet ve Ah- n __ ,_ D 1 B ·ı ..,._,_.__ V ed•k' 
l. 

ergı - gu""n evam e ec h , __ ,_ . . d ki ıuııııu anye • ı e ....... ....,.e1ı· Po•- en ı e mu""tev-~:L- h . 
1 M -.. . icra edilecek ve bayramı ulUllllet met mnın e iki · ıinin üzerlerincle N f" 8 lan - -ucu fe n !i:k . eyvacdık, fidancılık, çı- erkinı ile çiftçiler ittirak edecektir. tabancalar ve Ziya ve Ali isminde iki Rıdvan a iZ ey la memur ndan Burbıın, Adliye mizden hareket edecektir. Mr. 

,_ çılik ve kümes hayvanatı o ırün çiftçiler i4terini terkederek kitı"de de kama bulunmuıtur. I . h • ef katiplerinden Cent •e makinist F • Grew, vapurda hükibnet namı • 
..... ın.I v·ıA t . . ah ·ı ki . Maan·f vd<a etı eyeti t - a L arına aynlını!tır. ı aye eğlence •• utır at ı e va t seçıre- ik efendilerdh-. na vali Muhittin B. tarafıııdan 

t
U&lhçesj yanındaki tatlar da aa cr1dordir. Bu münasebetle yapılacak Meçhul bir adamın titiye reiıi Rıdvan Nafiz B. An Zabı tabki tqyi edilecektir. 
ı ~f. olup kaldınlmakta ~u.n merasimde nutuklar irat edilecektir. karadan tehrimize gelmittir. ta "kab neticesinde, ma-

:Ugu ıçin bu sahadan da ıstı- ------- - taaı;ruzu • kiniıt Faik Ef. nin e•inde içtimalar 

&de edilecektir. Aero klüp kampı Saffet iıminde biri&i kendini bil- yapıldığı, bazı ııençlerin bu içtima-
• Vilayetin Sallmnsöğüt cihe miyecek derecede sarho• bir halde laıımııtır. Mebmedin çuvalından her lara ittirakini temin için prop•aan-

tı d Aero Klup mayıı ayında Ye .,,. __ • biri" kiloluk olmak üzer 43 clal ..,. "n eki kapısı da sergi uıüdde. noumıpap.da vapır iıkelesi civarm- yarmışar e ara tıiriıildiği anlaıılmışbr. Söy-
' llıce açık bulundurulacaktır. silköy ve ya Florya'da bir kamp da dolatırken, tarumadıiı bir adam paket yani 21 buçuk kilo kaçak tü- lendiğine göre, komünistliğe teıvik 

Y 
, kurmağa karar vemıittir. Bu önüne çıkarak kalbinin albndan hı- tün çıkınııtır. Mehmet adliyeye veri- edilen ıençlerin miktan 60 kadardır. 

azlık zerıyat kampta ameli tayyare dersleri çalıla teblıkeli surette yaralayıp kaç- lecelı:tir. Faik ol. nin evinde komünizme dair 

.. 
Avusturya sefiri 

mezunen gitti 
Avusturya ~ri M. Auııuı 

te Kral dün aktun mezunen 
ltalya'ya gitmiftir. 

.._. k 1 ·ı k • mıtbr. navalarm iyil-erek ar a- verı ece tır. Saff 8 • b matbu beyannameler, Kızıl ls•--L..• rın k -· et ifade veremiyec:ek bir ı..ı. Ziver eyın cer i .......... Baraelon ve Tunus 
ttı·· . alkması yazlık zeriyat için - --- de ba&tabaneye kaJdırılınıı, :rabıta (!_) risalesi, "Kahrolsun Troçki" ia-
I kııfit olmu,tur. Bilhassa yaz- A d k" t 1 b • ve müddeiumumilik tahkikata ftZİ- meselesi mini tapyan eser ile komünistlite müvaredab 
1 • •~:>a için bu havalar çok mü vrupa a I a e eyı yet etmqtir • ait bir takım risaleler bulunınuttur. 13-ll-1931 tarihinden beri Veba 

Seyrüsefer memnrları dün tram
vay, kamyon ve otomobilleri ani su
rette teftiı etmiılerdir. Açık kapı 

ile giden tramvay arabalarmm nu
maralan alınmış, kamyon ve otomo .. 
billerin vesikaları sorulmuttur. 

Tutulan zabıt neticeıinde hemen 
ı bütün tramvayların kapıları açık o

larak sefer ettikleri anlqılınıştır. 

Bu arabalarm vatman ve kondük 
törleri tecziye edilecektir. 

Nalbantlar iç sokaklara 

nakledilecek 

Nalbant diildWılannın ana cad
delerden iç ıokaklara nakli ve fenni 
ıeraitinin 11lahı için verilen mühlet 
yakında bitecektir. Fakat yapılan 
tetkikat neticesinde, timdiye kadar 
ancak yüzde otuzuııun nllkledildiii 
anlatılmıttır. Kaymakamlıklar vası

ta.ile nalbantlara bir tamim gönde
rilerek bir an evvel dükki.nlannı nak 
!etmeleri, verilen mühletin temdit e
dilmi,.eceii blldirilmiıtir. 

Dilenciler 

Belediyenin sıkı kontrölii netice
&inde sokaklarda dikit tutturamıyan 
dilenciler son zamanlarda, cami, kili
se, sinema kapıları aibi umumi ma
halleri, kendilerine faaliyet •abaSJ 
ittihaz etmitlerdir. Belediye memur
ları bu gibi yerleri ani bir tefti1e ta
bi tutmuflardır. Buralarda faaliyet
te bulunan dilendlerin ekserisine ka 
dınlar ve çocuklar teıkil ebnelıtedir
ler. 

Yakalanan dilenciler lnrüU.ceze 
ye sevlcedilmiılerclir. 

Yüksek binalar 

Dünkü akıam gazetesinde, bele
diyenin bazı caddelerde çok yüksek 
bin.Jar İllfllllna müsude etmiyecep 
•e bunlar hakkında bazı ayıtlar ko
yacağı yazılıyordu. Bizim bu basu&
ta yapbimuz tahkikata ııöre, beledi. 
yenin bu yolda •erilmit bir kararı 

yoktuı-. Bina lıatlan caddelere göre 
teıbit edilmesi liizımclır. Halbuki be
ııüz l&tanbulan pl&ru yapılmadığın
dan caddeler lcıyınet n ehemmiyetle 
rine nazaran tealıit edilmit değildir. 

Türk ameleyi çıkaran 
bir ıirket 

Şebrimzdeki büyük petrol kum
panyaarından biri Türk ameleden 
bir kısmını daha itlerinden çıkarmak 
İçin tqebbüıtc buunmuştur. 

Ticaret müdürlüğü vaki olan şilıi 
yet üzerine Yazİ)'etİ tetkik etmekte
dir. 

Hasan Ali Bey 
Maarif vekaleti umumi mü· 

fettitlerinden Hasan Ali B. An 
karaya gitmiıtir. -----saıttır teftiş 8" )d Londra birahanesi sahibi Ziver Bu vesaike rağmen maznunlar ko- vak'a&ı zuhur ebnediği •nlatılan 

P ı b 
• ır çuva a kaçak Beyin yanılanmuı meselesinde, cari- münistlikle alakadar olına.ı.ı.ı___ (Barselon) liınaru manredatma kar V l' ı· 

u şu esı Maarif vekaleti müfettiti u. tüMtü'n hin katil kub ile ... para mukabilin- ............... •ı konulmuı olan muayeneı" trbbı"ye a ı yarın ge ıyor 
M 1 ·-'- .ı K d • B • - '- ııiz1i bir tefekkülclen maliımattar bu- • 

O 
ünhal bulunan latanbul ınumi erııwen ı rı • AJUlara ' de dijer bir bar Slllıibi tarafından ı d ki ve itlifı far tedbirleri kaldırılmııtn. Valı' -e bel· .ıiye reiıi Mu· 

eft rd lı d k" l L-.· teft• t ek .. unma ı annı, beyanname " risale (H _. ) (C • • ev 

d
.• .e. ar ğı Pul ıubesi mü. a ı ta e.,.,,.ı ış e m uzere Mehmet iıminde birisi d':- eım· de tutuld111ğu yıızılmıftı. Polis ortada ı · k dil a7.a ezayır) (Pbilippnille) hı.ttı·n Beyı·n yarın Anla:aradao 
url ~ eh · · d h -1- ed - erın • erine evvelce gönderilip telonil (T ) ı· olan • 

l
• ugüne bir zat inha edilmit yarın ' mnız en ar ... et e. bir ~uval ile köprü üatünclen geçer- lröyle para ile tutulmuş adam ol~ •ir kötede unutulımaı te.rler oldun•. ve unu• una muvarr ıehriıniT.e avdeti ~klenroekte-

... 'r•·~~~~~~~~~~~~-l~ce:::!:k~t~ir:... .................... ..;.~k~·~illılıdıı;;l•;··;':'~.,~ü~;nmlh;elim"~•ıom·riil···;•.....ı.iiliillıım~illLliı._ İııİİdı' •• · ıtk~.iııı ............ :.ııinuilli~cldia:ı:;· ;.;;;·~~- il:' ~· ........ .:· .. - :.::!:.:·~tı~~~k~.ar::.ı•~tedlairi="o~na:·~J~i:.ı:u~,clndınq~o~la~n~m~t~:~~Y:":·..!:di~·~r:.,;. . ............................... .J 
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;M.illiy~f ' 
Aerın •""""-i "•ILLIYBT' tir. 

13 MART 1932 
ldarelıw: Ankara ea.d<INf, 

100 No. 

Telgr~ adresi: fst. Milli:ret 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı if.]ui Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye jçjn Hadç içfo 

L. K. L. K. 
3 aylıği 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 
" 14 - \ Ü-. 

Gelen evrak geri Yerilmez -
Müddeti geçea nüalıal8r 10 lro
ru~tut. Gaıoete "" matbaaya ait 
işler için miidlriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz i.IAnlarm mcıı'tı· 
liyetinl kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Ye!jilköy askeri rasat merke-

7İnd1'1n verilen malfımata göre 
bugün hava az bulutlu devam e
decektir. Rüzgar mutehavvj] ha
fif kuvvetle esecektir. 

JZ-3·32 tarihinde tazyiki nesi
mi 763 milimetre en fazla sıcak
lık 16 en az 4 santigrat kayde
dilmiştir. 

ifcLE@W 
Gazete isimlerinin 
Hakikati 

Her şeye muarız bir arkada 
şım var. Zaten babasının koy
duğu kendi ismine bile itiraz 
eder. İnsanlar iki ayaklan ol
malarma, kulaklarının sabit ol 
masına gözün yalnız bir tarafı 
göıiir şekilde yaradılmış bulun 
masına, ne bileyim herşeye mua 
rızdır .. Geçende yanıma gelmit 
t'. Önümde gazeteler duruyor
du aldı .. Ve anlattı: 

- Akfam gazetesi değil mi? 
Öğleden evvel çıkar .. Akşam 
ile hiç ali.kası yoktur. Çok defa 
ve sabahlan (Akşam!) diye ba 
ğıran müvezzilerin gürültüıile 
uyanımn.. (Sonposta) gunun 
ilk postasını bile bulamazsmaz. 
( Cümhuriyet) .... Güzellik kra
liçesi intihabile metguldür. Ha 
ni cümhuriyet?. (Yakıt) .. 

Vakit nakittir.. derler •. Bu 
böyle midir?. (Jurnal Doryan) 
tamamen garp mukallididir. 
Şark ile ali.kası yok!.. (Ha
ber)?. lnıilizlerin bir meseli 
vardır. (İyi haber, haber olma
maktır) derler. Bu da böyle. Bir 
de benim adıma, (muanz) der. 
ler •• Gel de itiraz etme uizim .. 

Park! .. 
latanbul ,ehrinde bir tehir 

için lüzumu olan iki müessese 
vardır. Birisi park, diğeri köp
rü ... Filvaki bütün dünya tehir 
!erinde en lüzumlu olarak tesis 
olunmuş şeyler içinde bizde 
ancak bu iki şey var ... Park ve 
köprü .. Köprü için söylenecek 
şey yok! .. Bir kere ortadan kalk 
tı mı .. tehrin hayatı durur ... 
Geçen sene miydi? Hani Galata 
köprüsünü kaldırmalı diye or
taya ilı:tısadi ( !) bir fikir atıl-

MtLLIYET PAZAR 13 MART 1932 

da düzce budalalık demeketi. 

HİKAY_E Fakat daha otuz beş yaşın 
da hayatın her zevkini kana 
kana tatan bir milyoner olmak 
ta pek keyifli bir ıey değildi. 

Bir genç kız 
,.. Çoll zengin bir adamdı. nı hesap ederken daima ken-

y atı vardı. disine ayrılacak bir hisse bul-
Dünyanın en güzel köşele- duğu için ümidi yüzde doksan 

Gazeteciler ondan bahsedi
yor. Romancılar onun hayatın
dan mevzu alıyor, iktısatçılar 
onun servetinden nazariyeler 
çıkarıyor, devlet adamlan o
nun işini yapmak için etrafın
da deli divane oluyorlardı. 

iÖrülecek filimler 

MELEK 
rinde vilisı, ıatoau, maliki.ne-- dokuzdur. 
si vardı. Milyonere gelen mektupla-

Ve gençti del.. rın iki yüzü de kadmlann, genç 
Parası Belçika, Holi.nda, kızların imzasını taşırdı. 

Arz üzerinde böyle her İste 
diğini yapabilmek (Neron) a 
kaysere bile nasip olmamıştı. 

.. ----•Bugün 
EL HAMRA 
SİNEMASINDA 

"Küçük daktilo" fil:lminin baş 
!ı.ca müme99ili 

Armand Bernard 

SİNEMASINDA 
Marcel Achard'ın 

müessir piyesi 

İsviçre ve Cenubi Amerika ban Onun bir saat baş başa kal 
kalarmda itliyordu, Ne komü. mak için yalvaran kadınlar, bü 
niatlerden pervası vardı. Ne tün hayatını, şerefini ayakları
de imperyalistlerden korkusu.. nın altına atmağı vadeden 
Hemen daim<a seyahat halinde genç ve güzel kızlar ona vazıh 
idi. adresler vererek kendilerini ka 

Uzun müddet bir yerde otu bul etmesini rica ederlerdi. 
ramazdı. Mektupların ancak elli alt-

Bütün itıiz zengiler gibi mış kadarı işi bozulan tüccar-
o da her şeye sıra sıra merak !ardan, sermayeleri sarsılan fab 
sarmııtı. Bir zaman spora he rikatörlerden gelirdi. Bunlar 
ves etmitti. bili.hara düzetmek üzere bon: .. 

En sür'atli (Canot) onun- isterlerdi. 
du. Katibi hususi bütün bu 

En tık ve yüksek marka O• mektuplara ~öyle bir göz gez-

Bir parmağını oynatınca 
dünya makinelerini işleten kö
mür fiatt balon gibi yükseli-
yor. 

Bir elini kaldırınca şimen
difer tröstleri zangır zangır tit 
rıyor. 

Kaşlarını çatınca gaz ve 
benzin konsorsyomları faaliyet 
!erini tatil ediyorlardı. 

Ve cebinde mıi.ni mini bir 
brovning bile taşımayan milyo 
nerin bu hareketi devletleri bi
le ürkütüyordu. 

............ 
tomobil onundu. dirir. imzalarına bakar ve pa-

Hatta fu meşhur papuç mil ket peket sepete atardı. Milyoner bir yaz gecesi Pa 
yoneri Çek gibi iki tane tay· Çünkü efendisi böyle atk riste (incognito) dolaşıyordu. 
yaresi vardı. Seyahatinde ki.ti ve muhabbet için yalvaran ka- (Printenps) mağazasının Ö 
bi hususisi, uşağı ve doktoru dınlardan, bahşiş almak için sı nünden geçiyordu. 

Dünyanın en büyük tenoru 

Tino Patiera 
ile beraber 

HAYDUT AŞKI 
(Fra Diavolo) 

fihninde sizleri ağ.Jatı.rc.aama 

. ,güJıdürecektir. 

GÖNÜL KİMİ 
SEVERSE 

(Mistigri) 
(Comedie Française) den 

Madeleine Renaud 
tarafından fevkatade temsiı edil

mektıedir . 

Bugün her halde 

s 
M A J 1 K 
A L 

SİNEMASINDA 

L y 
filmini göırme.tisinıiz. 

Bu büyük ınizruı.sen.li renkli operet ~1itan operasmdaın 

MARIL YN MİLLER "e ALEXANDRE GRA Y'ın 
temsili muhteşemi di r. 

Sinemada muharrirlerin en tuhaıfı tarafından yazılan eserle
rin en KOMtGtNt .görmeye ıhazrrlaınmız: 

ANDRE DAHL'ın eseri 

DAHA ÖLMEDİNMİ? 
kendisine refakat ederdi. Umu I ra sıra saf kurup revel'ans ya- Tatil zamaniydi. Mağaza. 
mi yerlerde göründüğü zaman pan garsonlardan bıktığı kadar nın satıcı kızları akın akın çı 1 

kibar aleminin güzel kadınları 1 bıkmıştı. kıyorlardı. Milyoner bunların 
onun gözüne girmek için etra. En güzel kadının süzgün. arasında gelincik çiçeği şapka. 
fında pervane olurlardı. bakışlarına biraz tebessüm edin lı, biraz esmer, afacan ve çap-

Her gün aldığı mektupla- ce hemen kollarının arasına dü kın bir kız gördü. (QUAND TE TUIDS - TU?) 
k • be .. d " .. d Carsanıba aıkş.aımr E L H A M R A SİNEMASINDA 

rın ye unu ş yuz en aşagı şuyor u. Arkadaşlarile öyle şakalaşı :::::::::=;:::::::::::::::::::: düşmezdi. Bunların iki yüz el- El kadar bir çek ile ödenen yor, onları öyle katıltıyordu ki 
1 

lisi fakir, fukaradan geliyor- bu aşklardan iğrenmişii. milyoner bu neş'e ve sevinç 1 A S R 1 S İ N 
du. Spordan da bıkmıştı. kumkumasına yaklaşmaktan İ Silfth tıelıidite bir skka.t vak'ası olmuştur. JOHN GİLBERT 

Dünyada bir sınıf insanlar Nihayet yarışlarda onun bey kendini alamadı. bu esrarengiz vak'anm ıafamtmı 

E M A D A 

vardır ki, işleri güçleri zengin girleri, onun otomobili, onun .. .. .. .. .. . . 
!erin adreslerine muntazaman 

1 

mctörü kazanıyordu. . Gozunun kuçuk bır ışare-
mektup göndermek ve onlar- Ne istese oluyordu. tıle: 
dan para istemektir. Nereye gitse etrafında bir - Küçüğüm, dedi. Gel se- 1 

Zenginlerin bu mektuplal'a SÜl'Ü kadın ve erkeğin fısıldaş- 1 ninle bir otomobil gezintisi ya 
el bile sürmediklerini bilseler tıklarım: palım. 
posta parasına kıyamazlar am._ - İşte meşhur milyoner! Ve beliuiz bir gurur ile ken 
ma her fakir, zenginin parası- Diye işaretleştiklerini görü dini biraz geriden takip eden 
......................... - ........................ - •• { yordu. mukellef on iki silindirli oto. 
dıydı .. O aklıma geliyor da hay Bu evvela bir gurur vermiş mobilini gösterdi. 
ran oluyorum .. insan iş başında ti. Sonra sonra ondan da bık- Genç kızın bir taze karanfi 
olduğu zaman böyle aykırı ve tı. le benzeyen kırnıızı dudakları-

. · f"ki ı d Çok defa başka isimle seya şayanı ıstıgrap ı r eri üşü- nını ucundan çapkın bir ıslık 
nür de nasıl şaşırmaz .. Köprü, hat ediyordu. uçtu: 
ihmal edilir bir şey değildir. Bi Daha otuz beş ya§ında ha-
raz kağşasa derhal kendini gös yatın herkese imkansız görü- - Bu pek zerafet değil mös 
terir •. Alem bağırıp çağırır .. nen zaferini tatmıştı. yö, dedi. Beraber gezmek için 
Şehir halkının hayatı tehlikeye İngiliz kralının yeknesak ha otomobil kafi değil, siz bir 
düter. Onun için onu ihmal et yatına acıyordu. başkasını takip ediniz. 
mezler.. Boyunlarındaki inci dizile- Ve omnibüs yerinde kendi-

Parka gelince; dün gittim ve 
dikkatlice gezdim.. Dünya
nın hiç bir ,ehrinde bu kadar 
fena bakılmış, bu kadar met
ruk ve harap parka tesadüf e
dilmiyeceğine kani oldumı. E
ğer belediye bu en çok ihmal 
edilmit park rökorunu muha
faza etmek iıtemeyip te Gülha
ne parkını mahvetmemek 
arzu ediliyorsa bin.yak ev
vel oraya biraz him
met etsin. Ne yollar yol, ne a
ğaçlar ağaç, ne tarhlar tarh .... 
O güzelim yer tabiatin eline bı 
rakılmış, harap olup gidiyor. 
Vaktile hayli himmetle vücude 
gelen bu biricik parka, Flurya 
plajlarına sarfedilecek paradan 
bir kaç mangır ayrılsa ne olur? 

insanın güzelliğe kartı zev
ki olmasa bile, eskideDJ para 
sarfedilmit bir eser diye acır da 
onu bu harap hale getirmez. 
Dünyada ne bedbaht parklar 
var! ... 

FELEK 

rile eski Romanın meşhur ya- ni bekliyen sevgilisine kollan
nt atlarına benziyen Hint raca nı açtı, iki genç bütün Paria 
!erine gülüyordu. sevdalıları gibi kol kola girdi. 

Bir damla ömürlerini poli- ler, kalabalık içinde kayboldu
tika işlerinde eritip halkın di- ar. 
line düşen diplomatlara merha 
met ediyordu. 1 O gecenin sabahı milyone

Hele bir genç kıza, bir gü rin kalkmadığını gören oda biz 
zel kadına tutulup aşk ve sev- metçisi merakla kapıyı açıp 
da yüzünden iğne ipliğe dönen 1 İÇ<Yi girdiği zaman efendiıini 
gönül dütkünlerine katıla ka- kar:, LJ(ada ölmüş buldu. 
tıla gülüyordu. C.ece dolabının üzerinde bir 

Kral olmak teşrifat 'lmiri morfin şırıngası ile yalnız bir 
olmak demekti. •atırlık şu kağıdı gördü: 

İki milyon halka azeme;, "~ilyo11l~;ım beni . mı:ıı'ut 
satan bir raça olmak bütün ! etmedı. Katılım servetrmdır.,, 
dünyaya gülünç olmak demek 
ti. 

Bitmez tükenmez politika 
anterikalarile uğraşmak kelle
sini koltuğuna alıp fisebilılllah 
saç - sakal ağartmak demek
ti. 

Ve nihayet şu bir çek def
terinin bir yaprağı ile elde &

dilen kızlara , kadınlara gönül 
verip ağlamak fU para asrın-

Burhan CAHIT 

Dr. Celal Tevfik r 

Zührevi ve idrar yolu hasta- ı 
lııklarr mütehassısı: Sirkeci, f 
Muradiye caddesi No. 35. 

Her gün saat 14-18. 

=--...-.:;ılSll!m-ıırı 
---- -

SAHRA GECELERİ 
(Les nuits du Desert) 
şaheserinde izah edec.e ktir. 

İlaveten: ANASTAS ile YENİ TÜRK BALETİ yeni repertuvarında 
ve meşhur Türk daruıörü SAİT EDİP ile arkadaşı FERNANDA 

eksantrik numaralarında. 

Yeni nefriyat 

Kanun 
Namına 

, 

Rqat Enis B. in bu isimde edebi 
bir romanı Sühulet kütüphanesi 
tarafından tabı ve neşredilmiştir. 
"Kılıcımı sürüyorum" dairi küçük 
hikayelerinin temiz ve içli uılubile 
edebiyat ii.lenıimizde kendisine iyi 
bir mevki yapan ve büyük bir mü
nevver kari zümresi tarafından sevi
len ırenç müellifin bu muvaffak .,..,_ 
rile ıöhretini bir kat daha kuvvetlen 
direceği muhakkaktır. Temiz bir 
bıukı ile ve tık bir kapak içinde çı
kan "Kanun nıımınan, kaıilerimizia 
okumalannı tavaire değecek kıy
mette edebi br eserdir. 

Ziraat mecmuası 
Aylık ziraat ırazetesinin mart nüı 

hau zengin münderic:atla intiıar et
mi9tir. Karilerimize tava.iye ederiz. 

( RADYO ) 
Bugünkü program 

lstanbul (1200 m. 5 kilovat)- 18 
Gramofon, 19,30 Bedayii muo.ikiye 
heyeti, 20,30 Opera, Zl Kemal Ni
yazi Bey heyeti, 22 tango. 

Raşit Riza'da otello .. 
Rqit Rıza temıil heyeti Chalu

peare'in Othello' sunu vaz'ı hah ne et 
mittir. kliıik olmaktan ziyade nev'i 
hemen hemen müellifinin ineeliiine 
mahıuı olan bu çok mühim eıeri 
Rqit Rıza heyeti, bin;ok sahne ek
ıiklilderine rağmen, temsilde muvaf
fak olmuıtur. 

Othello'yu temsil eden Ratit Rı
za bunu çok heyec:anlı Yllf8.bmftır. 
Y aco rolünde de Ertuğrul Sadettin, 
bu tipin bütün inceliklerini ıröıtCT
miıtir. 

Harik Kaza ve 

Sirgortalaınnızı Galataıda Onyon hanında kain 
ONYON SİGORTASINA yaptırU11z. 

Türkiyede bilafa11ıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

UNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

' ı Tiy.aıtıronwı bir şahe9eri.... r 
Sinemuıın bir şaheseri... 

ı~ornance 

r~~ 
~~~ 

GRETA GARBO 
SOLMUŞ 

GOLLER 
(ROMANCE) 

füJminde Çarşamba akşamı 

MELEK SİNEMASI 
salonunu hıncahınç doLturta

caktır. 

-Günün muvaffakiyeti 

ASRI SİNEMA 
Meşhur Türk dansörü 

SAiT EDiP 
ve arkadaşı 

FERNANDA 
eksanrtrik numerolarında 

Teşekkür 
Sevgili, faziletli ve dalına neşeli 

anacığımızın ölümü ile gönüUerimiz
de açılan matem ve iztirap yaraaını 
sannağa koşan sevdiklerimize ayrı 
ayn mukabeleye gücümüz yetmi. 
yor. Onun için bizi tesliyeye kof&D 
mektup ve telgraf gönderen azi3 
doatlarımıza karşı ödemeğe mecbur 
olduğumuz §Ükran borcunu tU ıatn 
lara yüklüyoruz. 

Varolsunlar ve Tanrı onlara aci 
göstermesin. 

Rahmetli Tevhide Hanımm 
cukları: 

Münire, Nazire, Mazhar, Nuret
tin, Cemalettin. 

Harp malullerine 
Harp malulleri cemiyeti umumi 

merkezinden: 
1 - Gerek lstanbulda ve gerebı 

bilumum vilayetlerde yapyan harp 
maliülerinden timdiye kadar arazi 
almayanllll'm merkezi umumiye mu· 
faual künye ve adreslerini ve ask"' 
lik şubelerini dCTbal bildirmeleri. 

2 - Gerek bizzat müracaat etm&
meıinden ve rıerekse müracaat etti. 
ği halde tubece unutularak deftere 
kaydedilmemeıinden dolayı inbisat 
ikramiyeleri almayan ve halen Tür
kiyede ya:ıayan bilıimum malul arka 
datların mufaual künyelerini, asker
lik ıubelerini ve kendilerinin alına!• 
n lizım ırelen para miktarını merke
zi umumiye hemen bildirmeleri. 

3 - 932 ıeneıi baziranmcla veri.r' 
lecek inhi..., ikramiyeleri için bilu
mum meslekdaşl&l'lmızın serian aa
kerlik ıubelerine müracaat etmeleri, 

Doktor 
Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklfil caddesi 

Büyük Parmak kapu, Afrikı:ı 
hanına bitişik Apartnnan 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
Saat: 14-18. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 37 yor haberim yok rum ki söyliye~-im, yapmadım pacağım bilmiyorum?. sefirine gönderilen talimattan - Ne oldu? •. 
Müthit, korkunç bir haleti ki: bahsettiğimi hiç hatırlam.ı:yo- Şimdi nerede?. 

GÖZY ASLARI!. 
ruhiye içindeyim. Sinirlerim - Evet!. Dütünüyorum! rum. Hem benim askeri şeyle- Beni hakikaten 
heyecan, endite ve meraktan Diyebileyim!. Kendimi yokluyorum! rin hiç birisinden haberim yok mu?. 
kasıldı. Kafamın içi kabuslu Batka kimseyi tevkif ettiler Kafamın içini kazıyacak gİ• tu ki, Naran'a söyliyeyim!. Ceza mı yapıyor?. 
hayallerle dolu. mi etmediler mi oınu da bilmi- bi bütün hatıralarımı topluyo- Ve •• imkanı yok ki Naran Özlüyor ve üzülüyorum: 

sevmıyor 

- Beyi alınız. Götürsün
ler. Kimse ile koouıtunnu.
lar!. Sizinle uzun ıörüıece
ğiml. 

Dedi. Hariciye nazınnın 
böyle bir adam olabiler.:eii, 
bu kadar cleğiteıceği, nezaretin 
mühim bir müdürüne böyle 
katil, casus, hırsız tevkif etti
rir gibi muamele yapacağı 
hiç aklımdan ıreçmezdi. Ser
semledim, beynimden vurul
muşa döndüm, bu haksızlık 
karıısında aciz duydum. Sade 
ce itirazlar yapıyor: 

- Hakıızlık ta değil zu. 
lüm!. 

Müddeiumuminin talebi ol
madan beni tevkif edemezsi

• 1 
nız •. 

Etem iZZET 
ti Umumiye müdürü: 

- Tevkif değil. Nezaret al 
tına abnak •. 

Dedi. Nazırın kapısında du 
nan poli•İ çağırdı. 

- Beyi müdüriyete götür, 
Muavin beyin oduma oturt!. 

Emrini verdi; ilave etti: 
ı - Ben telefon edeceğim!. 

Ve •• polia hemen: 
- Buyurun .. 
Dedi, beni yürüttü!.. Fa-

kat, yine ben ııitmemek için 
zorluyordum!. 

• 

ille göz gaıı/. 

- Caaus!. yorum. Yalnız . onlar bana so- rum casusluk yapabilsin! O sadece - Ah onu bir defa gör-
Denmek, bu itham altında ruyor, benden ,öğrenmeye çalı- Eviriyorum, çevırıyorum inat, aksi, ele avuca sığmayan, sem! 

bırakılmak tüylerimi ürperti- ıtl)'orlar. Ben bir teY sordum ve .. karar verebiliyorum: dediğini yapan bir zevk ve teh Niye bana ııehnedi?. 
yor. On bet yirmi gün içinde mu cevap bile venniyorlar! - Ben hiç kimseye bir ıey vet çocuğu !. Her halde caaus· Geldi de acaba bırakmadı. 
eridim, •oldum, harap oldum. , Buradan bin rica, bin min- vermedim. Ve hiç kimse ile luk ve casuslar daha uzaklarda )ar mı?. 

Eğer eq küçük bir teY yap- netle nazıra, haric:iyedeki dost- devlet itlerini k-uımadım!. doğrudan doğruya aefaretha- Ve .. kendi kendime dua edl 
mıt olsaydım, bir tek kitiye ·lanma birer mektup gönder- iki ihtimal var: Ya Naran nelerde aranmalı. Oradaki bir yordum: 
de: dim: ' caıuatur. Ya ben aon zaman- katibin, bir memurun kandınla - Allahım sen onu benden 

- Şunu yaptık!. - Ne yapıyorsunuz?. larda kendimi kaybedecek ka- mıyacağı, yahut bazı evrakın ayırma!. 
Bunu yapıyoruz.' Haksızlık ecJiyorıunuz' dar ıarhot olduğum vakitler aıırılamıyacağı nasıl temin edi Kızmasını, tramvaydan in-
Deseydim hiç üzülmiye- ıı. Zulüm yetiıir!. meyhanelerde ağzımdan bir lir?. Hem bu daha kolay ve dirmeaini, yabancı muamel891 

cek, ~ Artık beni kvrtarın! §eyler aldılar?. Muhakeme edi akla yakın! yapmasını, 
- Cezamı çekiyorum!. ·~ Ayıptır!. yorum. Aklımın erdiği kadar Naran'dan şüphe etmeyi ak- - Artık benım yabancım• 
Diyecektim. Bazan günler- ,. Günahtır.. iki eaaaı da düşünüyorum; ölçü lımdan bile geçiremem. Kendi sın!. 

ce hiç arayan soran olmıyor. Dedim .. Hiç kimseden bir yor biçiyorumı: me ne kadar emiruıem ona da Demesini hep ceza .. diye ka 
Bazan ber gün üst üste birkaç tek satır cevap bile almadnn!. - iki ihtimal de zaif. o kadar. Fakat, ona da öyle bul ediyor, kendi kendime hü-
defa müddeiumumi, müatan- Dehtetten ölüyorum!. Diyorum. Hele Naran'ın ca göreceğim geldi ki .• Bazan her kümler veriyorum: 
tik, polis kısmı siyaıl müdürü sua olabileceğini hiç aklıma ge derdimi; casusluk ithamını, - O beni seviyor!. 

TI~~~im~ 1 geliyor, yüz bin ter soruyor, tiremiyorum. Birçok şeyleri tevkif edildiğimi, az olunduğu- Benden ayrılamaz!. 
b Yor!. 1 k M h d b h Günü gününe: Tam iki u- anamdan emdiğim sütü bur- onun a onuştuk. ua e enin mu, ütün ayatımın alt üst Kalp kalbe karşıdır .. 

çuk hafta oldu. Hala tevkifha numdan getiriyorlar! Rengim sap sarı. imzalanacağını biliyor. Zaten oluşunu her şeyi her şeyi unu- Ve .. böyle düşündükçe bü-
nede ve yapyalnız bir odanın Tabii onlara ümit verecek, Avurtlarrm çabucacık çökü- kavgamız ondan çıktı. Fakat, tuyor: tün felfıketleı·imi unutuyorum: 
i inde im. Kimse ile konu tur kendilerini sevindirecek hiç bir verdi. muahedenin içinde ne olduğu- - Naran! 

L...~~--'~.,...-IM"""'ıo.t.:.~11.ı.1.ı.ı:.:.w.~~--I~~~~~~:.:!!~..:.:;:;....:::;;:.::~.::;:::..ı.:::;;::.:;.:::.:;~:!,.;::::.::;.:::::.:,:.:::;::=,~:ıı:,.:::::_~...:...:...::.:;~~~~~~~~--~L::::::.::~::.:;::.;:;::,:::;:;_::;,_:;;;;,:::!.:::...J,~_:::_.:.::::::::.:.~~--~~~~~~~~~~~-'n ~~·~~.\ 
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Sabatay Zevi 
NalcledeN R. N. 

Hazineden paranın kesildiğini 
gören Mesih hiç telaşa düşmedi 

..1ILLIYET PAZAR 13 

Paris'te bir 
Türk 
San'atkarı 

MARı 1932 

Tuzun faydası 
Saçlardaki kepeklerin izalesi için 

tuzun büyük faydası vardır. Tuzla 
saç derisini uğuştunnalı, sonra saçla 
n fırçalamalL Bu, yalnız kepekleri 
imha etmekle kalmaz, ayni zamanda 
saçlarıruz yumutam ve parlak ka
lır. Bu küçük iti iki günde bir yap
malı. 

Noktaf nazarlar 
Koca - Günün en güzel umanı 

aktam sofrasL. . 
Kadın - Sofranın en ııüzel za

manı çerezleri.. . 
Çocuk - Çerezlerin en pzel za

manı reçel ... 

Ten cer enin dibi 
T encet'<!lerin dibindeki yemek ba 

kayasmı temizlemek için kolay bir 
aıul vardD'. Limon kabuklarım atma 
J'IP afak afak doğrayıruz ve saldayı 
ruz. Temizlemek istediğiniz zaman 
bu limon kabuldarmı tencereye ah
ım. içine de biraz ıu ili.ve ederek 
kaynatmız. Neticeyi çok beienecek
siııiz. 

Saatlerimiz 
Saatinizi hiç bir zaman bir mua 

veya mermer üzerine koymayuıız.. 
Evveli mendilinizi koyunuz ve saa
tinizi mendilin üzerine bD"akıruz. 
Böyle yaparsanız, saatiniz evveli ge 
çiğir, sonra da durur. Sebebi ıadur: 
Saat sıcak cebinizden soğuk merme
rin üzerine ııeçince, bu tebeddülü ha 
raret saatin nazik çarhlan üzerinde 
muzir tesir yapar. 

Limonun faydalara 

( • Küçüle/er için 
Perilerin yaşadığı zamanlaı 

da zalim bir sihirbaz varını§ 
Adına da "taı kalpli boca" di 
yorlarmıı. O kadar fena adam. 
mıt ki, elinin yetiıtiği yerde İıı 
san, hayvan hep zarar görür
~ü~. _K~çük k_ı:ı:_la~ ve çocuklar 
ısmını bıle ıtıttil<leri zaman 
korkularından allll'elerinin et.,,; 
!erine yapışırlar, hayvanlar bi. 
le ooun bulunduğu yerden fer. 
sah fersah kaçarlannış. 

"Taş kalpli boca" bir orma 
nın ortasında yaşıyormuş. Bü· 
yük bir orman .. Ormanın güzel 
liği ve sük\ineti bile bu adamın 
üzerinde te.ir bırakmıyormuı. 

Bir emir verince, onnanın en 
güzel ağaçlarını çatır çatır yık
brıyor, etraftaki güzelim hüda
yi nabit çiçekleri köklerinden 
söktürüyormuf. 

Bu merhametsiz adam a
ğaçlar kuş yuvalarile dold~ğu 
zaman, yıktırıyor ve sonra bu 
yuvaları ayaklannm altına a
lıp çiğneyormuş. Bir gün orma 
nın güzel sesli ve kanatlı ıarkı 
cıları bu adamdan öc almağa 
karar vermişler. 

O sıralarda sihirbaz hoca or 
mandaki klübesini daha genit· 
letmek ve süslemek merakımı 
düşmüf. Gitmiı, ne kadar gü
zel dallar varsa hepsini keatir
mi9, dallan demet demet bağ. 
!atmış. Bir emir daha! Orma. 
nm adamları bu odun yüklerini 
sihirbazın gösterdiği yere götü 
recekler. Tam emir vereceğ' 
günden evvelki gece, bütüı 
kutlar, bağlı yüklerin iplerin 
gagalarile kesmitler. Tam ertt 
si gün herkes yükleri alacağ, 
zaman, ipler kopmuı ve yükler 
dağılıvermiş. 

Sibirbaz kızmıı, küfür et
mit: 

- Siz ne biçim adamlarsı
nız. Bir odun yükü bağlaması
nı bihniyorsunuz. Haydi gidin, 
daha sağlam ipler getirin .. 

Tabii sihirbaz bu İşi ku,la. 
rın yaptığını bilmiyormuf. Or. 
man adamlan daha ~ağlam İp· 
ler getirerek dallan bağlamış
lar ve yükleri sırtladıklan gibi 
yürümeğe baılamıılar. 

Tam bir dar boğazı geçiyor 
larmıt. Orman adamları yükle 
ri altrnda uğratırken, kutlar 
hücuma kallanıtlar, gagalarile 
kiminin burnunu, kiminin kula 
ğmı, kiminin elini, yüzünü det 
mitler. Arkandan gelen bqka 
kutlar da iplere sanlmıtlar. Bu 
defa da ormanın dallan yine da 
ğılmıı. 

Bu hücumdan sihirbaz ho
canın da yüzü gözü delik de. 
şik içinde kalmış. O sırada kut 
ların perisi çıkmıt. Hocaya de. 
mit ki: 

-Bu kuştan rahat bırak 
Bu ağaçları rahat bırak. Onlaı 
dan ne fenalık gördün ki fena. 
lık ediyorsun?. ' 

Hoca bir şey yapamayacağı 
nı anlayınca, kutların perisine 
boyun eğmiş bir daha ağaçları 
kesmiyeceğini, çiçeklere dokun 
mıyacağmı vadetmiı. 

Bu suretle kutlara bile hü. 
küm geçiremiyen sihirbaz boca 
yı ormanın adamlan el birliği 
ile ormandan kovmutlar. On. 
dan sonra kendileri de, kutlat 
da, ağaçlar da, çiçekler de ra. 
hat etmişler .. 

Eğlence 

ihtiyar ve orijinal lıir adam inli. 
har etmiı. E•inin önü kalabüık. 

Birisi ıordu: 
- Neden intihar etmit? 
- Canı sılabyonnuı. 
- Sıkıntıyı gidermek içın DÖylf 

de eğlence a:önnemiftim. 

r - istikraz 
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ı Tarih tetkikleri 1 
!Birinci sahifeden geçen yazılar Vilayetten 

fş istiyenler 

Boiaziçinde oturanlar her ıün ı r:elliiinden mahrum kaldıjını ıören 
.apurlarına bindikleri Şirketi Ha:rri Ye bundan kendileri ~İ?. bir ia_tifade 
,,enin tarihçesini, ve ııeçmiı asırlar· membaı çıkarmayı duıwıen b?' ~ç 
da Boiazda oturanlıırm ne pbi vası: ecnebi Boi~ iki yakaamdaki kö.J· 
talarla lstanbula ııittiklerini acaba bi lere vapur ııletm"!e. karar vermı!" 
1• '-- ? )er H bu makaatla iki vapur tedarik 
ıyoruır mı def lmak ·· Bo" 

Boğaziçinin süzelliiini tasvir et ~~erek ilk a o uzere ııaz 
mek bir ıilr olur. Boğaziçinin muhte ıçıle ls~bul ~asında mun~ 
lif urlardaki ınarw&raSIDJD, Bojaz ve ucuz bir aeyruııefer nsıtaıı vucu 
içi.:.. aıırlann imtidaclınca idrak et- de .ıe~ı:mifl-;rdi. M~~ef bu ecnebi 
tiği inkil"fı bir makaleye uitnaya- :::ı::,.•~e~,"~cebll~ı: 
cak kadar ıenit. n tefrika halinde 1 _ :. .. .~"'!'"" ecne ~n 
•fl!redilıniyecek kadar caziptir. in- ı t"'eblıüıunıı ıyı bir ~ !fO~ 
san Boğaziçinin, rengi renk .hi.r çini mq, f~t ~- Boıazclan 11tifade 
parçası kadar cüzel tarilıçesıru par- etmeaını de ~uner~ . ter~ ".a: 
ça, parça değil bir hamlede o~mak puıiar~dan bir. tane~ı~, BopzJÇı 
ister insan Boğaz içinin rengarenk seferlerıne tahs11 etmiıti. 
bir ;urup kadar tatlı tarihçesini bir Takvimi . !ekayiin 445 ~ 
yudumda içmek ister. ve 26 cemazıyülahır 1267 tarihli nuı 

Eyv~h o üç çifte kayılr. aldı kara
rım 

Şarkı okuyup geçti bir afet var 
içinde 

Olmakta derununda bava ateşi 

süzan 
Nayıa diyebilmem b ne balet var 

içinde 
Ey şuh Nedima ilt bır seyrin 

işittik 
Tenhaca varup Göksuya işret var 

içinde. 

haıında bu vapurun ne suretle hare 
ket edeceiine dair bir ilan Yardır. 

A 'manlar in hisarlarda M. Mouchanofun 
Reylerini bugün Tasfiye Ziyafetinde 
V • ) (Başı 1 inci sahifede) N l k} 
erıyor ar müteakip senelerin her biri ve u u ar 
(Başı 1 inci sahifede) 

ritlerin ve bilhassa Nazis'lerin 
reiaicümhur intibah! ııününün 
ferdasında bir takım isyanlar 
çıkarmak için hazırlanmakta 
bulunduklarına dair musirrane 
bazı taYialar deveran etmekte
dir • 

Bu ıayialann hakikat& mu. 
tabık olup olmadığı hususunda 
tereddüt edilmekte olınasma 
rağmen Prusya hükumeti poli
si seferber etmit ve hemen hare 
kete amade bir hale getirmiı
tir. 

Dahiliye nazırı M. Ceverinı 
bütün memurlara bir tanılın 
göndererek polisin her türlü is
yan hareketini henüz nüve ha• 
linde iken boğması lazım geldi 
ğini ihtar elmİftİr. Mumaileyh 
zabıtayı her türlü İsyan hareke 
tini merhımııetaizce basbrmak 
için icabında en §iddetli vasıta
lara müracaat etmeğe davet ey 
lemittir. 

Polis, yarınki iıı.tihabatm 
serbestçe icra edilmesine neza. 
ret edecektir. Zabıta kuvvetle
ri, bugün öğleden itibaren hare 
ke'8 müheyya bir halde buluna 
caktır. Bütüıı ımr.zuniyetler il
ga edilmiıtir. 

küsuru için yarımşar aylık nia 
betinde tazminat verilecek olan 
memurların mikdarı, hazırla. 
nan yeni kadroya göre ihtiyaç
tan fazla kalacak adette olaca
iı anlaıılınaktadır. Tütün, müs 
kira.t ve tuz inhisarlannm me. 
murin, hukuk, levazım, tefti§, 
muhasebe; aabf; kalemi mah
sus, mürakaha ve diğer bazı 
merkez tubelerile mülhakat 
başmüdürlükleri tevhit edilece
ğinden açıkta kalacak 9ube mü 
dürleri, muavinleri,. batmüdür 
ler, mülhakat müdürleri, muba 
aebeci, avukat ve memurin ve 
müatahdemin yekUnunun olduk 
ça fazla C1)acağı tahmin edilmek 
tedir. 

lnhiaarların tevhidinden son 
ra bir umum müdüre merbut o
larak kalacak tqkilatui Ankara 
ya nakli meselesine gelince; 
tecrübe için bir sene latanbulda 
bırakılınası dütiiniilmüı ve hat 
ti vekaletçe bu hususta it'ar 
dahi vaki olmuttur. Buraca da 
bu cihet muvafık sörülmekte. 
clir. Ancak kat'i olarak hmıüz 
bir karar verilmemittir. Bu ci. 
het, ymıi bütçenin meclis bütçe 
encümeninde müzakeresinden 
aonra nihai karara iktiran ede
cektir • 

( Ba§ı 1 inci sahifede) 
iktısadi eaaslara istinat ve o sahada 
ink:iıaf eylemesi lizundır. Ve büyük 
politika iktrsada istinat ettikçe daha 
kuvvetlenir. Nasıl ki siyaset.o eko
nomi yapılamıyor, emniyet olmadık
ça iktıaadi aahada inkitaf olmıyor. 
O derece ki: Siyasete iktıaadi beyııel 
milel bayatta biribirinden tecrit ede
rek mütalea etmeğe imkan yoktur. 
Bu itibarla temas buyurdufunuz ik
tıaadi ııabaclaki meaainin lüzumuna 
temaınile iıtirak ederim. 

Bulprlann haımetlu kral Hazret
lerinin ıereE ve aaıuletleriııe, asil 
Bulgar milletinin refahına ve Bulıa
riıtan'm büyük Batvekili Ye Harici
ye nazmam ııhhat ve afiyetine içi
yorum. 

Bulıar gaut•lerinin 
miital•aları 

SOFYA, 12 (A.A.) -Tek 
mil gazeteler, Türkiye Harici. 
ye Vekili T emk Rüttü Beye
fendinin ziyaretine uzun maka 
leler tahsis ederek bu ziyaretin 
iki komıu memleket araamda 
daima çok aıkı olan dostluk ra. 
bıtalannı takviyeye hadim ola. 
cağmı yadetmektedirler. 

ltelga11 gazet•lerini11 
t. miltaleaları 

ROMA, 12 (A.A.) - Ha
vas Ajansı bildiriyor: ltalyanm 
ıımalinden geçerek Sofyaya gi. 
elen Tevfik Rüttü Beyin bu ae. 
yahati, İtalyanın keııdilerile en 
iyi münasebet idame ettiği Bal 

Dün birçok işçi Vila
yete müracaat etti_ 

Vi•yete mOracaat eden tütün 
l§Çilerinden bazıları 

Vilayete it bulmak için mü
racaat edenlere birer matbu be 

yannaıne verildiğini ya.zmıtbk. 

Dün vilayete otuz kırk ka. 
dar, muhtelif tütün depoların
dan, botta kalmıt bulunan ame 
le müracaatla beyanname al-
mıttır. 

Bu makalemi hazırlamakta oldu 
ğum bir "Boğaziçi tarihçeli,, nin bir 
kısmından bülaaa ederek Milliyete 
veriyorum ve maksadına daha çabuk 
dönmek i.teyen aceleci muharrirler 
gibi "lisan tasvirinden aciz kaldı,, 
diyerek ıeçıniı asırlardaki Boğmçin 
de seyriiaeferin nasıl olduğuna ,,. 
Şirketi Hayriyenin tarihçesine baı
lıyorum. Boğazın iki yakası daha on 
altıru:ı miladi asırlardan itbaren gÜ
zelliğe ve eğlenceye meftun insan
ların, erbabı servetin ve devir, dem 
ekabirin ve ricalin nazarı dikkatini 
telbetmiı, ve Boğazın iki yakası 
yalılar, aalıilsaraylar, ve köylerie 
bezenınitti. Fakat oturanlar • Boğaz 
içi köylerinin balıkçı, ve kayıkçı Ye 
bahçıvan olan yerleşmiı halkından 
ıayri oturanlar - yahut Boğaziçine 
ııeyrana çıkanlar Abdülmecit za
manına gelinceye kadar pereme
ler, çekdiriler, ve mavnalarla gi
dip gelirlerdi. Boğaziçinde işleyen 
peremelere dair daha onaltıncı asır 
da çok aıkı nizamnameler, tarifeler 
yapılnu4tı. 

Bu ili.na nauınm, vapur, o sene
nin niaanmdan itibaren her gÜn ak
flllD saat on bir alaturkada 1 stan
buldan hareket ederek aldığı yolcu
ları Boğazın iki yarundaki iskelelere 
çıkaracak, o ıeceyi latinyede ıeçir
dikten sonra sabahleyin alaturka aa 
at dört ıularmda lstnyeden k.alkarak 
yine ialı:elelere uğraya, uğraya lıtan
hula ıelecektir. Tersane vapuru si· 
dip ıelmeye baılar baılamaz Bojaz 
içi birdenbire c:anlanıvermiıti. Bu 
keyfiyet iki kifinin nazarı dikkatini 
celbetti. Birisi aadaret müstqarı Fu 
at Efendi idi ki- hilhara Sadrazam 
Fuat P"f& olmuıtu, diğeri de Cev
det Efendi idi ki bilihara bu zat le 
Adliye nezaretine kadar yiiluelen 
müven-ih Cevdet paıadır. Cevdet 
Efendi ile Fuat Efendi Boğaza mun 
tazam vapur seferleri yapahilecelı: 
bir ıirket kun:ıayı düıündüler. Bu
bususta bir Llyiba hazırladılar H 

hatta tirketin adını bile koydular. 
Bu hayırlı şirkete Şirketi Hayriye 
dediler. Fuat Efendi ile Cevdet Ef. 
bu layihayı Buna'cla iken lıezırla
mıılarch. Hatta sabık müzeler mü
dürü Halil Beyefendiden naklen bir 

Siyasi grupların kamyonlar 
la ve yük arabalarile nakledil. 
meai kat'i surette menedilınit
tir. Ve polis, kı;lalannda telı. 
fİt edilecek ve alacakları ilk em 
re göre harekete imalfe bulun& 
caklardır. 

lsveç grupu 
(Bqı 1 inü sahifede) 

muharririmize Ankarada cere
yan etmekte olan müzakerat 
hakkında tu izahati vermİ!tİr: 

kan devletleri arasındaki dost- l 1!!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!! 

Muhtelif iskeleler araaındaki üc
retler, bir peowye kaç kitinin bi
ne bileceji ve ne suretle binilecefi 
tesbit edilmiıti. 

Boğazda iıleyen peı emelerin u
run ve enaiz yapılması memnu idi. 
Keza bu peremelerin yelken açmala.. 
rı da yasaktı. Kadınlarla erkeklerin 
bir arada binmeleri ve peremelere 
haddinden fazla müfteri alınması 
menedılmiıti. Bunlara İtaat etmeyen 
peremeciler küreğe konulurdu. Pe
remeler Balıkpazarmdan Galataya 
yarım akça,., eier dolmuı ise adam 
baıına iki mangıra liderdi. 

fıkrada anlatırlar: 
F aat ve Cevdet Efendilere Şir

ket fikri Kaplıcanın havuzunda yıka 
nırken ıelıniı ve hemen bamamm 
soğukluğuna çıkarak ilk nizamname 
yi kaleme alnuılar. O zamanlar bu 
mühim teşebbüsün bir hamam-içinde 
düıünülerek nizamnamesinin de ha 
ma.m soğukluğunda kaleme alınma
., bir çok dedikoduyu mucip olmUf. 
Ben, ıanu ilave edeyim. 

Kıtlaların avlularında projek 
törlerle mücehhez bulunan "ft! 
icabında içerine mitralyöz konu 
lacak olan polis kamyonları, 
her an harekete hazır bir halde 
bulunacaklardır. 

Polis kuvvetleri, an'anevt 
sopalardan baıka, otomatik tü
fekler ve rovelverlerle müceh
hez bulunacaktır. Meıhur Aı,imet, cihan değiıti

ren muazzam mayiat kanunıınu yi... 
ne bir hamamda ketfetmitti. Eğ ... 

biraz tair!iiim olaaydı, "Nedim,, e o kadar aceleye 
zeyl olarak bir hamamiye kaleme 

alır=dan sonrası için tarihi Lütfi.. Lüzüm yok 
den ıu aatrrlan naldetmelde iktihı 
ediyorum: (Bqı 1 inci sahifede) 

"1267 aenesi dahi hulul etti. Bu ıılabileceji mayn ayından sonra tat 
senenin icraatı nafiaaınclan biri dev- bik edilecektir. Bu itibarla, İf acele 
letçe itina olunup, Dersaadette Bo. olmakla beraber, henüz önümüzde 2 
iaziçi sahillerine iılemek üzere (Şir ay kadar zaman vardır. Salihiyettar 
keti Hayriye) namile t"tkili taaaY- bir konferansta iıin etrafile tetkiki 
vur olunan vapur kwnpanyaunm ve tatbikat hazırlığı için ise bu müd

- HükUmet 932 senesinde 
yapılacak İfe mukabil verilecek 
paradan muayyen bir nisbet da 
bilinde tenzilat icraamı istiyor. 
Tediye edilecek para mikdarı 
tenzil edilince yapılacak İf mik 
darınm da daha az olınası tabii 
dir. Mukavele mucibince 1934 
senesinde ikmali lizım gelen 
hatların İı\fub bir sene sonra 
bitirilecektir. Taksitlerin ten
zili takdirinde İt programmm 
tadili ve yeni bir program tan
zmi tekarruır elmİf gibidir. Her 
halde bir itilaf zemini buluna. 
ca.ktır. 

!uğun takviyesine iıaret olman 
itibarile İtalyanı siyasi mahafi. 
linde büyük bir sempati ile kar 
şılaıımıfbr. 

Hariciye "ekilimizin Bul
gar ajansına b•ganatı 

SOFYA, 12 (A.A.) - Bal
kan hususi muhabirimiz bildiri 
yor: 

Dün akfam Baıvekil M. 
Mouchanof tarafından terei"ıne 
kqide edilen ziyafeti müteakip 
Hariciye Vekili Terlik Rüttü 
Beyefendi, Bulgar gazetecileri 
tarafmdan verilen baloya davet 
edilınittir. ve süvareye muva· 
saletleri arasında orada bulu. 
nan Bulgarlar tarafından tid. 
detle alkıtlanmıtbr. 

Y•ni laatların inşaatı Gerek dün akfam Sofyaya 
ne /telde? muvasaleti esnumda ve gerek 

M. Sakaild, bundan sonra baloya gelirken Bulıar ahali-

ret ettiii yerlerin civarı kendisini 
aeliml•mak ve toplanan Ye alkı,Ia

yan birçok halk ile muhat ıörülmek 
tedir. 

Muhtelif fırkalara mensup Bul
gar matbuatının hemen hepıi Tür-
kiye ve Gazi hakkında pek takdir
kar Ye bu ziy- dolaysile de Tn
fik Rüıtü Beyin talı• odan pek sita
J'itkir bir lisanla bahııebnektedir
ler. 

Irak sefiri 

Dün Reiaicümhur Hz. 
tarafından 

kabul buyuruldu 

Sefir Hz. nutızkl11rını Tiirkç 
olarak sögledi "e Gazi Hz. 
de 11gnı suretle m11kab.Le 

bug11rdulcr 

'ANKARA, 12 (Telefonla)
Reisicümhur Hz. dün Çanka
yadaki köşklerinde yeni J. 
rak sefiri Emir Zeyt Hazretle· 
ıini resmen kabul buyurmuş. 
/ardır. Elçi Hazretleri itimat· 
namesini takdim etmiş ve nut· 
kunu tıürkçe irat eylemiştir. 

Reisicümhur Hz. de türkç 
olarak bu nutka mukabele bu• 
yurmuşlardir. Nutuklarda: iki 
komşu millet arasında samim 
yet ve muhabbetin ve iyi kom 
şuluk bağlarının takviye v 
idamesi için sarfı mesai edil 
mesi arzusu ifade olunmuştu 

Alman 
Manevralarında 
Taklit tanklar 

Bütün memleketler her no 
tadan askeri techizatını tama 
lamağa uğra9ıyor. Bu techiza 
arasında umumi harpte tesirle 
ri görülen tankların da müh" 
bir mevkii var, Askeri müdafa 
alarile metgul olan memleket
lerin binlerce tankarı var. 

Fakat Amanya Versaill 
muahedesi mucibınce tank ima 
edemez. Halbuki Almanlar se 
nelik manevralarını yapbklar 
zaman, bu kadar mühim bi 
harp aletini ihmal edemezler 
di. Elde tank mevcut olmayın 
ca, Almanlar buna baıka bi 
çare aradılar ve buldular. 

Mukavvadan ve yahut üst"' 
kağıt kaplı ince çelikten tank 
lar, daha doğrusu tank taklit 
leri yapblar ve bu mukavva; 
zarfları otomobillerin üzerine 
oturttular. Bu suretle sanki h 
kiki bir tank harp aahaaında h• 
rekat yapıyormu§ ııibi bunları 
kulandılar. Yalnız bu manevra• 
!arda tank sikletlerinin bir far· 
kı vardı. Bir tank vasati on bin 

Fmdıldıclan Yemiı iskelea.ine: Dö 
rt kiireldi iki akçeye; Babkpazarm
dan Tophaneye: Dört kürekli bi-t 
akçeye, alb kürekli iki akçeye; Ba
hkpazarmcLm Betiktata: Adam lıa
ıına YllrDllf'D" akçeye; Balıkpazan• 
dan Orta.köye: Dört kürekli bq ak
çeye; Balıkpazarmdan Kll1'1lçqme
ye: Dört küreldi alu akçe~ alb 
lıüttldi yedi akç.,.e, eğer altı kürekli 
delmuı iııe adam batına Yarllllf&I" 
akçeye; Balıkpazanndau Hisara: 

teaisidir. Bu kumpanyanın yapılan det kafi görülmektedir. 
liyihai nizamiyesi mücihince icra- Ekmeği 12 kuruf8 çıkarmak fikri 
yı icabına teıebbüs olunda. Şöyle Id: iıe her tarafça kabili tatbik bulunma 
Her aıruf tebaai DeYleti iliyenin iı- maktadır. Bu takdirde, ecnebi bui
bu kumpanyadan lıiase almalarına 

yeni hatların intaati hakkında nin Hariciye Vekilimize göster 
fU izahatı vermittir: dikleri azim alikadan mütevel. 

_ F evzipata - Diyarıbekir lit hislerini T evfık Rüıtü Beye 
hattmda fevzip-.adan Frat fendi Bulgar Ajansına fU suret 
nehri sahilinde bulunan Frat le ifade etmittirı 

Nim resmi Zname ıazeteıi yaz
dıiı bir baımakalede Tevfik Rüttü 
Beyin Cazi Ya ismet Patalar Hazenı 
bnm en yakın ıııeaa.i arkadatmı oldu 
ğunu kayt ve lfllret ederek mütarüni 
leybin bundan çok evvel ifade ettiği 
"bence Türk - Bulııar münaıelıatl
nın ideal tekli iki memleket arasm
dalri bütün hudutlann yalnız idari 
hudutlar kalmak üzere kaldınlmaaı
dn" cümlesini miipriinileJ'hia Bul
pristana kal"Jı beslediği samimi 
cloatluk hiuiyatma en kuv...etli bir 

miaal olarak zikretmektedir. 1 
Busün temas eti.iğim Bulıar ri

c:.li, halk tarafından T emk Rüıtü 
Be;yfencliye kartı ıöıterilen alikayı 
her iki memleket arasmdalri iyi kom 
tuluk ve doıtluk liJ'asetinin bilhaua 
ı.u,,-.at aldığı en esaalı meınet te,
kil ettiğini IÖJ'lemekte müttefik idi
ler. 

Dört kü..ı.li on akçeye, altı kürekli 
on bq akçeye ve iki kürekli sekiz ak 
ÇllJ'e; Balıkpazarmclan 1atinyeye dö 
rt kürekli yirmi akçeye, alb kürekli 
yirmi bq akçe,.e; Balıkpazarmdan 
Uskiidara: Alb kürekli on akçeye, 
dört kürekli ıidip ıelme .eı.i:z akçe
ye idi. Seyrana ıidenler için ayri fi
atler teabit edilmişti. Seyran için 
tutulmuı altı kürekli bir peremenin, 
peremecilerin J'etneği mütteri tara
fından temin edildiii takdirde ücreti 
otuz akçe idi. Eğer peremeci)ere ye 
mek verilmezae ücret kırk akçe idi. 

P eremecilere J'omek verilmemek 
üzere dön kürekli bir peremenin 
icrcti yinni akçe idi. Bu n;,. • .,,., .... 
meye riayet etmİJ'en pa en'""'ileı- bir 
daha lıat'iJ'en pe1 _...;ıw etmekten 
menedilirlerdi. Bunlardan maada 
her iskelede ne kadar pereme var
dır, sahipleri kimdir peremeciler ket 
hüdası tanfınclan defter eclilmiıti. 
Müıteri alınalo: isin nöbet uıulüne ri 
~l'.et etmek perenıeciler için mecburi 
ıdı. 

Y alon zamanlara ııelinc:eye kadar 
eki.bir Ye ricali d.,,,Jetin Boiuiçin 
de oturnuılan bir nevi tqrifata tabi 
idi. Vr hükümdarm, yüksek memur 
ların Türkiye'ye tabi Eflak ve Buır
dan prensleri fCİbi ecnebi hükümdar 
tarın. muhtelif akalliyet kütleleri pat 
riklerinin ve patrikhanelere mensup 
memurların binecekleri kayıkların 
şekli, ve kaç çifte' olacakları hep tea 
bit edilmi•tİ. Hatta yazm Bağaza 
göç etmek isteyen ekabir ve ricali 
devlet hakkında göç etmeleri için 
bir 4'1radei ~ahane,, çıkar ve muay~ 
yen mev•İmde herkeı yalılarına ta
ımır, ve yine mevsimin sonunda 
lstanbul'daki evlerine, konaklanna 
dönerlerdi. Kayıkların ücreti fevka
lide pahalı olduğundan küçük me
murlar, e.naf, fakir halk Boğazın 
güzel havasından 11, fa iatifade ede
mezlerdi. Daimi surette Boğazda 
oturanlar İse yukarıda söylediğim 
veçhile balılcçılar, kay:kçılar ve hah 
çivanlardı. 

itte Abdülmecidin i'k zamanla
latanbul h,•llunın Boğıwn ırü 

· ı dayı, yerli mahıulü himaye için zney. 
miısaade o anarak beher hisaai üç zu fazla ıümriik reamine rağmen 
bin kurut olmak Üzere ve evvel emir piyasamıza yerli buğdaydan ucuza 
de bin beJyüz, muabhettn beJ )'Üz malolacalı: ve munffakiyetle :rekabet 
daha İliYeaile mecmuu iki bin hiaae yapabilecektir. Bunun için yapılacalı 
den ibaret olmak üzere mezkilr zamınin daha mutedil olmaaı lüzu.. 
kumpanya teşkil olundu. lu görülmektendir. 

Ol vakıt bu ınisilliı menafi ve fe-
Buğdayın kıymetlendirilmeai mev 

vaidi umumiye ve hu&uıiyenin tak- cut iktısndi buhranı yalnız batma j. 
diri yolunda malümat ve tecrübeler zale edebileceği mütalealan da müha 
mefkut olduğundan tirketi ınez.. Iiğalı addediliyor. Bunun için hem 
kıirenin müeuisi bulunan Sadn va- umam.İyetle hububabn loyınetlendi
kıt Muıtafa Rqit p&fa her sımf mu rilmesi, ayni zamanda mahsulün .,._ 
teberanı teşrifat ve tergibab tizi- liyet fiatlerinin asgari hadde indiıil
me ile hiıııe alınaia sevkeylemiıtir. mesi ve iyi cins olarak yetiıtiri1-i 
Bu hiueler bazıları tarafmclan bii- zaruri görülmektedir. 
yük bir İstekle, hazılan tarahnclan 
da, Sadrazamdan korkarak, kerhen Köylüye ucuza malolacak i)'i c:ina 
alınnuttır. Fakat az zaman içinde mahsulün hariç piyasalara ucuz ma
ıirket fevkalide rağbet ııörmüı, Bo !edilmek suretile ihracatn teza)'iiclii 
iaziçi clerhaI evlerle dolmut. tirke- ve bu yüzden memlekete para P· 
tin lıiaıe scneclleri daha 1309 ela be- mesi mümkün olacağı beyan ed"d
clelinin bet, misline çılmıqb. ilk mekteclir . 

istasyonuna kadar olan 285 ki. "Bulgar hududun. ııirdimiz 
Jometrelik kısmın inıaatı hi. dakikadan itibaren tahsımda 
tam bulmuıtur. Bu kısımda Türkiyeye ve Türkiymıin bü. 
trenler itlemektedir. Şimdi hat yük Şefine kartı g&terilen dos 
tın mütebaki kısmı ve Diyan. t- tezahürlerden. çok müte-

1 2 haasia oldum. 
bekir'e müntelıi o an 40 kilo. Sofyada halkm izhar ettiği 
metrelik kısım inta edihnekte. muhabbet.le Türkiyenin Bulıa.. 
dir. Frat nehri üzerindeki bü. ristana ve onun Büyük devlet 
yük köprünün İn§aab ikmal e- Reisi Kral Hazretlerine kartı 
dilmiıtir. Nehrin sahilinde, el. beelediği hislerin en iyi makeai 
yevm 50 kilometrelik bir kıs. ni gördüm ve bu t?ahürata sa
mın tesviyei türabiye ameliya- lıit olmaktan bahtıyanm. 
tı yapılmaktadır. Bu kısım da Zigaf•tl•r 
bir senede bitirilecektir. SOFYA, 12 (A.A.) -"Bal 

Irmak - filyos hattmda kan hususi muhabirimiz bildiri 
Filyostan itibaren Balıkısık is. yor: 
tuyonuna kadar olan 70 kilo- Bu sabah Hariciye. Vekili 

trede . t bibnit ve tren- ı Tevfik Rüttü Beyefendi, Batve 
me ıntaa kil M. Mouchanof ile Sobranya 
ler iılemeğe batl~ımttır • • B~- reisini ziyaret etmiı ve kendile 
dan maada 75 kilometrelık bır · kart bırakmıttır, . • • h rıne 
kısım da ray fertıyatı ıçın ' a. Mütarünileyh, müteakiben 
urlanmıştır. fertiyata ilkbahar saraya giderek defteri maha~u 
da batlanacak ve sene nihaye- imza auretile Kral Hazretlerıne 

hisseleri alan zevat ıunlardır: Abcliil Son haberlere ıöre, buiday itinin 
mecit (100 hi-), Valide Sultan milli bankaların tqkil edecekleri bir 
(50), Sadrazam Rqit P"I". Seru- aendilca tarafından idaresinin, en Dili 
ker Mehmet Ali pata, Tophane mü- vafık bal careai olarak mevzuu tı.h
ıiri Fethi pata, Girit valisi Mustafa soldoğu a;,ı.pııyor. Bu sevdik--m, 
pata, Mısırlı Kimi! pa§alUD kızı Zey hükumetin mürakaba11 albnda buğ
nep Hamın, sarnf"Mığrrdıç ile laak, dayı doirudan doiruya köylüden 
~•ır sıın:afr Kegork, Abreham, mübayaa ederek, fiat farkıam köylü 
~ıae Yanı (25) ter hisse, ağa Hüıe eline seçmesini temin, ihracatı tan
yın Pata zade Ali Şevket Bey, ban- ziuı etmesi, her ihtimale karşı alaca
ıer ihtiyar Kamanto ( 15) §er hisse, ğı lıağdaydan stok bıılundunnaaı ve 
Şeyhüi.lim Arif Efendi Kaptan kendisine bu İfİn i.tilzam edecefi Bu hatta ilk defa olarak yer 

tinde ikmal edilecektir. arzı tazimat etmiş.tir • , 
Ba,vekil ve Sobranya reısi 

Hariciye Vekilimize ıefaretha. 
neye gelerek kart bırakmak su. 

retile iadei ziyaret etmitlerdir. 

pata, Rifat pata, Rıza ı:.,.., Buna teşkilit Ye masraf mukııbilincle de 1 
valisi Sarım p&fll. Aydın msi Halil cüz'i bir fark alınası mohtem~ldir. li ahıap traversler kul anılacak 
pata, Siliıtire valili Sait ııata, Zarif Alakadar bir zat, mütavassıtlarm tır. Irmaktan Filyos'a doğru 
pa§B, Bağdat Yaliai Vecihi "84a, niıbetaiz kazanç darına bu ıe.,dika- k d 1 
Tahsin Bey, imam izzet Efendi, nın vücudu mi.İıi olacatı mütaleuı- lldızım iıtaayonuna a ar o an 
Fuat Efendi, Muhtar Bey, Behçet nı izhar etmittir. 140 kilometrelik kısımda ray. 
Efendi, Liğofes Bey, barutçubaıı 

1 
•!'!!11!!1!1! ___ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ l lar dö!enmiş ve trenler işleme. 

Boğos, sarraf Hoce Maksut, ıarraf d lik 
Canik, tm~r oğlu Obannea, Mııırlı di. Bunların tekneleri ahşap olup ğe başlamıthr. Şim i · 3,5 ki-
oğlu Bedroı, piııniı oğlu Ni§At (10) makinelerinin kuvveti altını"'r bey- lometrelik büyük tünelin İn§ası 
hi al di • ""k ı· gir idi. lnl!'iltere'de (Vayt) adasında 

ue ıp ger vu e a ve memureyn ı"çı" n çah&ı!ıyor. Bunun da yarı muhtelif mikdarda hisseler almıılar- Mister (Con Robrovayt) ın fabrika. , 
dır,.. unda in§A edilıniılerdir. sı ikmal edilmittir, 

Şirketin tesisini emreden fenna- l!te Şirketi Hayriye böyle kurul ••••••• 1 -

Bugün öğle üzeri sefaretha

nede Sefir Tevfik Kamil Beye. 
fendi tarafından 40 kitilik bir 
öğll" zivafeti verilmiıtir • 

Bir teblisl 
neşredildi 

nın tarihi 14 rebiülevvel 1267 dir. 
Şirket namınıı baltacı Müsyü Maııo
laki vasıtaıile Londı·.ı'ya sekiz gemi 
sipariş edilmiştir. Vapurlardan dör
dü ertesi ~ene lstanbul'a gelerek 
ıeyrÜ!ef~e başlamı~tır. Bir numara 
Jı vapurun adı (Rumeli) idi. İki nu 
mar (Tarabya), üç numara (Kök
su), dört nuır.a•a (Beylerbeyi), bet 
numara (Toııhaae) ve altı "umara 
( Be,ikta,) ııdluile teı·oim edilmiş!r· 

SOFY A, 12 A.A. - "Balkan mu-
muttur. ı Bir çocuk yandı habiri mahsusumuz bildiriyor." 

Arbk devir devir teki.müle doğ- Tevfik Rüttü Beyin ziyareti etra 
ru ileriliyecek, yeni, yeni vapurlar 

1 

E vrenyenin Vayra karyesinde bir fındaki umumi alika ve ııeçtiği yol-
gelecektir. yangın çıkmış, Hızır oğlu Mustafa tarda halkın hürmet ve muhabbet 

E · · h'. ··k b" evı" yanıruıtır dolıı tezahüratı devam ediyor. Hari-B k d... b- "'k mının uyu ır • 
u yazıma ço oev ıgım uyu yangında ev sahibinin dört yaşında- ciye vekilimizin bu ziyareti dün ak-

seyyah ve büyük müverrih Evliya- ki erkek çocuğu da feci surette yan- §3111dan itibaren Bulıaristan paytala
nın bir sözü ile hatime veriyorum: mı~br. Yangın dikkatsizlik yuzun- tında aiinün en mühim hfıdiaeai ola-

Olrnava cl'o~yr. de» çıkmıt feli;ketzedelere para top rak mevzuu bahsedilmekte ve sefare-
Sinan RESA T . lıyarak yaı:dım edilmiştir • 1 tane kaoısının önü ve ..ekilin ziya-

Hariciye Vekilimiz iae sördüğii 
İJ'İ kabulden n halkın ali.kasından 
bilhaısa mütehuıis kaldığını, muh
telif yeaiJelerle ifade etmektedirler. 

Busün elçilikte verilen öile ziya
fetinden sonra Tevfik Rü,tü BeJ'- I 
fendi ile M. Mu,.-f ar .. mda bir 
miilikat daha Y11ku bulmut ve bu 
mülikatı müteakip bir teblii ne,re
dilınittir. Bu aktam 1 tal yan ıefare
rinde verilen çay zi,.afetine Sofy2nın 
sjyaai mahafiline menıup en güzide 
:ııevat ittirak etmekte idiler. Bu ak
J&lll lnpiz sefiri tarafmclan harici
ye velıilimiz terefine Yerilen huıuai 
ziyafet pek samimi cere,an etmqtir. 

Kral Boris Hazretleri, Tevfik 
Rüıtü Beyi yarın saat üçte bbul e
decektir. 

Tn/ik Riiıt• begin 
be~cnatı 

PARIS, 12 A.A. - Ha..,.. Ajan
•• bildiriyor: Türkiye Hariciye Ve
kili Tevfik Rüıtü Bey, Politika ıa
zeteaine vaki beyanabnda Cemiyeti 
Akvam meaaiıi ııraunda Cenevrede 
bulunan M. Marinkoviç ile adeta fa
ıılasız bir surette temasta bulundu· 
ğunu zit.rederek Türkiye ve Yugos
lavyaJI müıtereken ali.kadar eden 
meseleler baklruıda müdavelei efkar 
da bulunmak üzere bu fırsattan İsti
fade eylediğini oöylemittir. 

Türkiye Hariciye Vekili, M. V ~ 
nizelos ve M. Mkııanol'un Anlıan 
ziyaretlerini müteakip matbuatta 
mevzuu bahaedilen bir blok tesili i
çin Türkiyeye hiçbir teklif dermeyan 
olunmadıimı söyledikten soma Tir
kiye harici ıiyasetinin ancak bilcüm 
le memlel<etler ve bilhassa k01D4u 
memleketlerle cJo.ı.ne münaoebet 
ler tesiıine matuf olduğunu ve bu ;. 

Mukavva tanklardan bir grup 

Muhvva tank otomobilin üstüne 
konuyor 

kilo geldiği halde, Abnaolarııı 
taklit tankları 45 kilogramdaıt 
fazla değildi. 

tibarla kendiainin kolllfu hiikümet· 
!erle ınıntakavi birtakım ilıtısadi iti; 
lif1ar aktettiti Ye daha da edec.eiiıı' 
iliYe eylemi1tir • 

Terlik Riqtii Bey, nihayet Türtıl 
yenin tecarizkir bir ..ıüyeti baİ' 
berbanııi bir ı..-ı.in- .. ıa cl9• 
bil olınayacaiı için ancak n an.,.11 
iktıaadi itilaflar aktettiihai n edeCI 
iini ifade eyleınittir. 
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DUnkU kesidede kazanan numaralar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~ 

L. 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
31} 

No. 
192 
380 
435 
442 
444 
810 
860 
948 

L. 
30 
50 
50 
50 

No. 

333 
366 
559 
560 
708 
764 
860 
894 
907 

L. No. L. No. 

30 872 
30 927 
30 289 
30 40007 

L. 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

No. 
150 
199 
299 
312 
481 
690 

L. 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

No. 
813 
837 

L . 

30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

Bu listedeki numaraların hizalarında gösterilen ikramiyeleri Beyazıtta Yeni ikbal gişesi tarafından tediye edilecektir 
No. 

38 
203 
233 
259 
316 
408 
4~ 
637 
647 
722 
725 
825 
~003 

25 
48 

115 
135 
146 
219 
279 
286 
324 
331 
362 
448 
685 
735 
852 
900 

2014 
65 

118 
142 
267 
313 
393 
432 
503 
512 
658 
738 
738 

3044 
74 
91 

123 
144 
258 

L. 
30 
30 
50 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

l:ıO 

30 
30 
30 

1000 
30 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

1000 
150 

30 
50 
30 
30 

No. 

309 
355 
248 
409 
568 
599 
613 
781 
;87 
822 
891 

4028 
108 
164 
262 
329 
392 
443 
492 
527 
554 
797 
812 
910 
911 
921 

5056 
124 
32 8 
376 
383 
490 
641 
651 
695 
156 
719 
746 
785 
814 
824 
874 
958 

6027 
137 
138 
215 
498 

L. No. 
561 
563 
625 
640 
695 
844 
986 

:;o 
30 

1000 
1000 

30 
30 
30 
30 
30 
:ıo 

30 
30 
30 
50 
30 
50 
5() 

150 
30 
30 
30 
~o 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
30 

1000 
30 

1000 
30 

1000 
30 

1000-J 
30 
30 
50 
S!l 

1000 
30 
30 
30 
50 

7121 
155 
168 
298 
322 
463 
503 
618 
879 
949 

8066 
73 
85 

307 
436 
440 
446 
517 
542 
544 
550 
576 
808 
915 
924 
943 

0022 
79 

103 
276 
321 
467 
510 
518 
791 
828 
852 
888 
921 

10001 

L. 
30 
50 
50 
50 

1000 
150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
50 
30 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
1000 
150 
30 
30 

150 
30 
30 
30 

No. 
83 

104 
324 
422 
387 
444 
476 
638 
836 
859 
934 
874 

11036 
191 
241 
371 
651 
717 
923 
978 
967 
998 

12015 
57 

191 
192 
223 
343 
383 
509 
519 
623 
661 
664 
816 
866 
980 

13029 
36 

228 
402 
307 
423 
636 
660 
671 
724 

L. 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 

150 
30 
50 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 

1000 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
50 
50 

No. 
999 

14068 
90 
94. 

210 
321 
520 
536 
607 
639 
721 
814 
868 
957 

1506Z 
72 
90 

135 
~~178 

218 
272 
276 
'i-04 
844 
536 
564 
587 
5'76 
643 
771 
816 
953 
9~ 

16081 
!03 
106 
242 
261 
325 
434 
435 
484 
632 
673 
778 
838 
855 

980 

L. 
30 
30 
50 

150 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
50, 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
150 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
30 

50 

Kansızhk, Romatizma, ~!l!!lca, Kemi~, Sinir, Damar, 
verem hastalıklarına, yurume~en_, dış çıkarmayan 

çocuklara, genç ve ıhtıyarlara 

No. 
17088 

123 
305 
351 
378 
463 
684 
691 
725 
768 
836 
958 
969 

18023 
33, 
43 

295 
306 
326 
332 
483 
554 
555 
637 
760 
166 
882 
884 
933 

19182 
235 
253 
262 
302 
353 
451 
453 
535 
601 

20109 
135 
236 
255 
310 
505 
506 
513 

529 

L. No . 

50 540 
30 659 
30 752 
30 772 
30 800 
30 875 
50 888 
50 916 

25001 966 
30 983 
30 1 21021 
30 168 
30 371 
30 442 
30 578 
30 61€ 
30 641 
30 650 
30 869 
50 977 
30 986 
50 997 
30 2?.027 
30 79 
30 213 
30 283 
30 312 
30 Z48 
30 437 
30 688 
50 762 

35000 854 
50 860 
30 23187 
50 209 
50 307 
30 356 
50 435 
30 518 

5000 603 
30 649 
50 699 
30 725 

1000 962 
30 24033 
30 182 
30 198 

50 L'78 

L. No. 
30 282 

150 402 
150 397 
30 430 

150 431 
30 644 

1000 672 
50 !!04 

150 834 
30 932 
50 950 
30 25000 

301 30 
50 
50 
30 
30 
JO 
30 

150 
150 
30 

5000 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

150 
50 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 

2500 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
30 
30 

30 
286 
363 
528 
549 
60fi 
649 
585 
112 
763 
813 
864 
953 
972 

26'.!47 
433 
479 
534 
555 
(>05 
675 
693 
898 

27030 
140 
145 
199 
708 
788 
803 
976 

28024 
89 
98 

14-7 

k h 
O sırada iskeleye gelebilen bir ace-

11.Uha h ı*r me f U U mi motöre yirmi kadar yoıcu binerek 
Memlekette -

Manisadaki 
Bektaşiler 

l Y l 1 açılnıqlar da tipiden yollarını kaybe 
derek tehlikeler geçirmifler ve güç 

y alovada da elektrik hal::::~~~~~~~r::::~i var 

2500 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
3Ü" 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

15() 
30 
50 

1000 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

1000 
1000 

30 
30 

1 ' 
dır.. Mevcudu evvelce (80) iken 

t 
8 t yapı ıyor şimdi (140) ka baliğ olmuştur. Ta-

esısa ) ee !ebenin nısfı fakirdir. Geçen seneler 
de bunlara Himayeietfalden oldukça 
yardnnlar yaılıyordise de cemiyetin 

Kefalete rapten tahliye 
edildiler 

"k . k" f ve yegane varidat membaı olan tütün 

Yalova g
. u·· n geçtı çe ın ışa para etmediğinden şimdi bu muave- Manisada dervişlik yapan bazı 

net yapılamamaktadır. Kazadaki mu eıhasın Maniııa zabıta., tarafından 

kıymet bulan bl•f kaza oluyor•• allimlerin adedi 32 dir. Her köy mek yakalandığını yazmıı ve Manisa mu
tebinde millet dershaneleri açılmıı- habirimizin verdiği tafsilatı neıret-

1 
I 

Nel•r yapılmıştır tır. Bu derahanelere devam iyidir. miştik. lzmir gazeteleri bu mesele 
Yalova _(Milliyet) ~ Y~I~~- Yalova'da evvelce 6 mektep devam etmiyenler hakkında ciddi ta hakkında !U mütemmim tafsilatı ver 

tanbulun bir maballeaı halım f ,,_, denberi 26 mektep kibat yapılmaktadır. mektedirler: 
olduğundan ve sabah alqam rnunt.a var iken ,.. •.::ı..,.. hep köy Sabık etnl:lki milliye müdürü ve 
zaın .vapurlar işlediğinden oraya gı- yaptırılnuMşhr t 

32 
kJrT.:' yirmi ..,_ Tenvira: halen Manisa Ticaret Odası baıkati 

dip gelmek. Boğaziçi oeyahati kadar lülerdir. evcu t tb'k olunmak- ş· d' bi Tevfik Beyin evinde yapılan top-

?'7047 
69 

122 
243 
451 
.569 
641 
656 
90!! 
965 

30106 
124 
158 
363 
405 
468 
746 
816 
803 
822 
939 
987 

31020 
34 

153 
::'08 
401 
448 
580 
637 
646 
661 
790 
943 

3?034· 
57 

152 
194 
263 

280 

150 
30 
50 
50 
30 
50 
'30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
50 

150 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
50 

33001 
200 
237 
276 
642 
694 
724 
726 
758 
801 
817 
83(1 
859 
863 
911 

34-012 
169 
388 
401 
404 
480 
524 
543 
659 
823 
839 

35144 
146 
155 
157 
226 
269 
285 
574 
607 
667 
941 
955 

1000 983 
~IJ 36079 
50 400 
30 595 
30 579 
30 640 
30 644 
::ıo 686 
30 950 

2500 952 
30 1 37056 
30 80 
50 171 
30 286 
30 330 
30 333 

150 441 
5') 597 

150 627 
50 613 
3() 6il 
30 694 
50 720 
30 730 
30 917 
30 38013 
30 45 
30 67 
50 68 
30 465 
:50 482 
50 508 
30 570 
30 577 
30 647 
30 660 
30 693 
30 863 
30 39028 
30 61 
30 215 
30 378 
50 456 
30 475 
30 505 
30 597 
30 663 
30 722 

50 72 
30 94 

150 484 
50 312 
SG 501 
50 504 
30 608 
50 645 
30 661 
50 702 
30 758 
30 842 
30 86i 
30 87 7 
50 891 
30 921 
~o 999 
50 41036 
3() 123 
3() 139 
50 156 
50 215 
50 291 
30 363 
30 487 
30 515 
30 662 
50 708 

150 853 
30 42147 
30 231 
50 264 
30 345 
30 370 
30 564 
30 615 
50 621 
50 692 
30 716 
30 759 
30 940 
30 989 
30 43017 

1000 
50 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
3Q 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
.10 
30 

44010 
31 
35 

254 
335 
390 
423 
427 
485 
503 
520 
639 
777 
802 
812 
837 
895 

45044 
67 

147 
302 
297 
480 
481 
592 
828 
839 
858 
916 
958 

46071 
153 
207 
314 
449 
507 
512 
540 
659 
732 
764 
773 

1000 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

1000 
30 
30 

150 
30 
50 
30 
50 
30 

47083 
163 
312 
361 
365 
456 
473 
481 
589 
598 
616 
623 
637 
687 
703 
789 
910 
979 
987 

48106 
130 
134 
194 
195 
240 
339 
390 
394 
589 
817 
847 
887 
903 
920 
924 

49047 
123 
203 
293 
472 
579 
759 
830 
874 
985 

150 
30 
50 
30 

1500 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 

1000 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
50 

150 
30 
30 
30 
30 
30 

SURUB 
Maznunlaı- Müddeiumumilikçe ke 

falete rapten serbest btrakılmışlar
dır. 

Manisa vilayet bütçesi 
MANiSA, - Vilayet meclisi u

mumisi varidat bütçesini 820,000 li
ra olarak tesbit etmi§ ve yol parasını 
altı liradan kabul eylemiştir. 

20-3-932 tarihinde dağılacak o
lan umumi meclis şimdiye kadar bay 
tar, sıhhat ve ziraat müdürlükleri 
ile nafia bütçelerini tesbit ve kabul 
etmi§tir. ElyeTIR tetkik ve tesbit edil 
mck üzere bulunan maarif, muhase
bei hususiye ve ma&arifi muhtelite 
bütçeleri vardır. 

Kabul edilen bütçeler şöyledir: 

Adi Lira F evkalô.de L. 

.. 
Gönül tahttan 
Üstündür Falih Rıfkı Beyin 

eserleri 

1 - Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anlatan ye
~ane türkc;e kitap: Yeni yaz-ı ile 
:>astlmış kitapların en nefisi. 
E>apyekuşe üzerine tabedilmiş 

nüteaddit ıreaimler. 

-o-

2 - F aşiıt Roma 
Kemalist Tiran 

ve 

Kaybolmuş 
Makedonya 1 hir iıeş•e vermektedir. Benim gitti- kizinde köy kanu'!~_,.'.'_ ı bii"t -'eri ım ıye kadar petrol lambalarile !anma, aralarında kararlaştırılnuı ve 

-. · - ·· tadır Kö ıoanuuunu '1'8 Ç"' yaıamış olan Y alova'lılar yakın za- gÜndüzden biribirlerine malümat ve-
glm gün güzel olan hava erten gunu : I Y köyler merkeze d el k il · ·· d J 
karayele ve bilahara da hah lodosa tanzıın 1.. unmuı ve B telefonla man a e trik nurlarına kavuşacak- r mittir. Aynı gun e zmirden iki 
Çevrildiğinden ortalık dehtetJİ bir telefonla bağlanın•ı~ır. u . • !ardır. lstanbul elektrik •irketı'ru"n ıahsı ta ailelerile birlikte Tevfik Be-
'- __ L:ll • da k""ylüler kcndı paralarile yap- ' ·--" e1m· 1 d -Kff manzara11 aldı ve deniz ...,...en rı 0 Büyiikadaya elektrik cereyanı verme ye ınııwmr g •t er ve ogTuca mu-
dö ğ ba ı dı B · • lcu !ardır maileyhin evine gitmişlerdir. 

vme e § a . urııa ıçm yo mıı • I B 1 şosa ola ıi Yalova için bir nimet olmu§tur. 
• ~ekleden otomobiller hep bot clö~!i Hb~mt/0 u üçte biJ

0
de asfalt Büyükadayı evvelce tenvir eden A- Ayin nasıl yapıldı? 

19300 
56888 

266992 
37692 

;ooo Baytar mü. 
500 Sıhhat ., 

Ziraat ,, 
200066 Nafia ,, 

Rüyada öleceğini haber 
alan adam 

Faşist İtalyadan, inkılapçı Ar ı 
oavutluktan ve bizden sonrak. 
'Makedonyadan bahseden yegi<l . ı 
oürkçe ki tap. 1 

-o-

.~·Çünkü üç gÜn •apur itliyem ı. ralc ıtmıf r ve y -"von li k ı· Ak .. m oldug·u zaman ela-etliler Evrenyenin Ayvaz köyünde 
ık • . "-'-el 1 k ılmııtır arım "''" rap alo ik cemaatinden Isa Asaf B. ...-- • •ncı giınü gelen vapur ,... eye ya- o ara yap •b 1 nisan ni hep beraber rakı sofrasının !Jaıına Y azıc.ıoğlu Abmet efendi evinde 
naşamadığmdan yolcuları teknlr Is- raya ihale 0!u~an u fr :-'°ikmal edil oradaki motörlerden §İmdilik (60) toplanmışlardır. Soh-ada evvelce ha- uyurken bir rüya görmüş, rüyasıncb 
taııbula götürdü hayetinde kamilen 31 a ~I tre beygir kuvvetin dekini buraya nakle zırlanmış ıamdanlardaki mumlar da yanına iki kişi gelerek kenduine: 

· miı olacaktır. Tulü 12 . ~ki o- derek. kasabayı tenvir edecektir. Bu bul d A.....,- S b 1 • 1, Kara kıı lan bu cennet yolunun ıımolddı ~ !aradan yanmıı unuyor u. ., .. ,. ayin baş - a ır ı ve metın o sen yann-

K k 
.... 

1 
f _ lar dikilmekte ugun te.,aat muvakkat olacaktır. Bilalıara lamıştı. ki salı akşamı öleceksin! ... Demiıler. 

•t r:eleli bu kadar ıofu goru • ına agaç d b illadan otomo- kasaba<!&'?- 26 kilometre uzakta akan N l aka/ d [ B 'b' ı d · b" "tikad ınerni~ti. Derecei hararet •ıfır alta bah. ar eY!.~ı- a banu vyolara kitmek sudan ıatifade ederek türbin ile 18 ası iJ an ı ar u gı ı şey ere enn ır ı ı ıo .ı . . ti' K tipi pt~Rk billerle suzu up b' 1 ku Zabıta, bu içtimaı daha e .. velden olan Ahmet efendi bu hadiseden son 
k ereceye ınmıı • ar, ' ~ d ki" bir şey olınıyacaktır. ın vo t vvetinde pek ucuz bir ce- haber aldığı için icap eden tedabiıi derece mütec .. iı· olınuştur. Zavallı 
d adar keskin bir rüzgar inaanlan ol ka Ö :ev ı . 1 Bu yolun Bur re-yan istihsal edilecek ve busurctle bul d adam ı,;. idam mahkiimu vbi bitkin 

f
.uklar

1 
ı yerleTe mıhlamııtı. Belinı;ı miaa hurd:d°::' r!.'d:.'r :ıan kısmı ihale h~~larla pilaj arasındaki yol ve ittihaz etmiş unuyor u. Vali Fu- "e. yarı ölü bir holde kasabaya gel-

,•r o duğum evden çarııya g~ ceye olea tu k" 9 kilometreden ibaret dıgeT_şo. salar kasabanın b- yuz·· met at Beyin emri üzerbe Zabıta, i;tima mı• ve·. 
1<ad k 1 k ki'-- me- unmu• r ı h kad -• mahallı' olan Tevfik Beyın· evinı' ta- • ar az a dı donaca tım "" • re neme ar tenvir olunacak ve 
•afe Y'Ü% yirmi metrelik bir yol idi. tir. • •J• "!vardaki k?ylerde bu cereyandan is rassut altına almıştı. Ayin başladık- - .. ~en bu akşam ölüyorum!. .. di-
Bercket verıin ki burada odun ve kö Ucuz r1e kısa yol hangrsı ır tifade edebılecelderdir. Böyle kuv- tan sonra polisler evin içine girmiş- ye bu•u., tamdili!arile gö:ı yaşlar• 
tnür hem çok ve hemde çok ucuzdur. Bursa il .. lotanbul arasında en U· vet)j ve adeta yok pahaoına ucuz bir ler ve Dervişleri cürmü meşhut ha- ve hrrk•rıklar .arasında heliltaşmıya-
f( k Ş 'ik B cuz ve en kısa yol Y alovadandır. Es cereyanın elde edilebilmesi y alova- linde yakalanuşlardır. Dervi!ler po- başl~ştır . • Bıçare adamın bu 1'.ııli-

oza Kagma a~ı e!'k d'. kitehirliler'de lat~I için bu yolu dna Akarsuya kadar olan şos.ı::nın İn !isleri karşılarmd~ görünce neye uğ- ne.bbı~çok1 kimselcr gülmütler veba-
y alova kazuınuı ularesı en ı- tercih eylemektedrrler. Bunlar yaz şasına mutevalduftır. Bu yol ne ka- radıklannı bilememişler, Zabıta me- zı ı hyar ar: 

• Şefik B • B ' b" lir il eli d b murların kanıkola d 1 vet emrine ın-llne tevdi edilıniı olan ey ma günlennde una ya ır 8 e g . • ar ça uk yapıl.ına tesisata da 0 ka eli - E ..• Cenabı bak tarafından k 
lulp ziJ rimizden çok muhterem bir yorlar. Bnna'danda Y~lova'.!a bır dar evvel bqlanını§ olacktır. kıyat eylemi§ler ·r. ilisin ,ı· ! ı en 
' ah · . Mu il b uharebeler lira, vapurada 3 kuru§ ki ceman 230 Tahkikat başladı em• um 

0 muş ••.• Diye iti cid-
' "Yettır ma ey m 1 b ı• b ı ı Hal Elek'-''- mı· ti' bel d' · · diye alı:ııya k:ılkı:ıı•lardır Kns-ba ·-
de m ub• ld • ih tle yüzbaşılık kuruşla, atan u u u uyor ar. - ,...,. yzı e ıyerun ıoe Gece yansı polis merkezine geti- iri b. k ' . " ~u 
la b";"<ba. lo" u!::J~ e tekaüt edile buki Haydarpaıadan gitseler üçüncü de bunun on bet seneliği lsa Asaf rilen maznunların isticvabı, vak'adnn rrçc - me,~aklı halk o:ılı alışor:u 
rek ..!~ .. . fHı rga 1 • ~n iftliklerine mevki tren (ıt) liradır. Binaenaleyh Beye devrolunmuştur. Mumaileyh haberdar edilen Müddeiumumi mua- ~.b.mct Efen<!ınin evinde toplanara!, 

uazı azret erının ç . 'kam h lk . . dah f santralı yapmag· a ve sokaklarada eli- ru .. yıını_n tabakkclr edip etını"yeceg"ı'ru" 
llh•- _, k y 1 •nm taliinde- yazın bu 11h et a ıç?' a a - vini Nadir Beyle polis merkez me- ı ~ ... eueT en a on 'deli ld " d t obil harek t rek dikmeg· e ba•lam,.tır. Belediye li r;oz crıle ıröı·ı:ıek istem.i•lerdı" -. . • '--ki ın • bir tah ··ı .. zerine ora- ı o ugun an ° om • • • "" muru Mehmet A serkomi.ter Nail • ,..,. eı ut avvu u • ek . c1ec1· On . . ..t hesabına sokaklara 70 lamba kona- şanı ya!:hştıkça, zave.lh Ahmet efen-
llın kayma•·--'·"-ına tayı'n buyuru.1- len .Pdi buzıya I ıbr: un ıçelın :::j cak T . Beyler tarafından yaprlmış ve istic- d' eL ltmd . 1 .. .........,. ahh ır an hr. envırat nisanda '--·lıyacak kadar d . 1 

• "!'" a a o umü bekliyen bir 
"'uıtur. Uzun boylu, mütebe .. ım ı nk di".o u --' •= ~kvvtiza. ,__ t ~ vap sabaha . cva.m Ctmİ§tİr. ı<!am ı:mıhk.umu ,._ ibi, yarı o··ıu·· b'· 
çeh.relı', pek '-"bar ve pek nazik ola.n etmesi en men.ıaa..., 1 sınwı.n- ır. Tahkikat oabahleyın bitmiş ve ev- h ld ~ ... l a C, 3esoız sadıı= yatağında yatı-
Ş.,fık eBy Yalova için hakikaten bir dır. . aa Vasıf Bey §İmdilik her eve sa ı·ak Cümhuriyet müddeiumumiliğine yor, etrafındaki brik ta sabırsızlıkla 
y~rlık olmuıtur. Şefik Bey herkesin fifa!~u~ıal yolbe -kiı:: Y~ ~ ki at koyamıyacağmda:ı ceı·eya.nlan ,-crilmiştİT. başına ee!ecek felaketi bekliyordu. 
~unat ve teveccühünü kazaruDlf ve lom:li'd .. un;n · ·\ebaı.i':~ esı !o (aforfe) olarnk ve'1:1::k istiyor ve Cünnü r.ıe<hut !-.alinde yakala- O ~ece Ahmet efendi sabaha ka-

er müraeat eden kimıe kendisinden sa ~ n e ~se e mu ! zemın yüz mum Vithidi kıyasi ü=crine ma- nanlar, Mn.ni:a Ticaret Odası başka- 6.!" :.l yumamış ve.. .. ölmemistir. Za-
rnuavenet ve ı-•t görmekte bulun- tabıi oldug.undan. kışın b.ır çamur biye 4 lirıı alacaktır. t .fomaileyb dört tfüi Tevf'k, nüfus l:atibi Ali Sacit, 11 , ··ı·· · tl · -- balind d Yal il K . b" 1 A '"' h ef va.: ı a r ".lm o umti a attığına sevin-

3 - Yeni Ruııya j 
Rus inkılabmdan, bol~evikl<:· 1 

rin terbiye ve telkin metotla.rın
Sahı!lı:. İsveç veliahti ve ıkarısı dan, Rus inkılabının bugünkü 
Sabık lsveç veliahti de bir €;'5- vaziyetinden bahoec\m yeğane 
nül sevdasına kapılarak, kral türkçe kitap. 
kanından olmıyan bir kızı ı -o-
sevdi ve onunla evlenmek ı'çin Bu eserl~rin hem san'at. hem 
taç ve tahtı bıraktı. Prenslerin 1 fikir kıymetleri vardır. Ycıü ya
kalp maceraları ~u son günle.r- zı ile berkesin hem lezzet. hern 
de gazetelere iyi ve gönül eğ- iırtifad<: ile okuyacağı en iyi ki · 
lendirici m evzular teşkil edi- taplar bunlardır. 
yor. lsveç veliahtının de böyle. -o-

Nikiıhı kıyılan yeni çift şimdi He,psi MualJim Halit kütüpha-
balayı seyahatindedirler. nc&inde bulunur. 

BOULOGNE, 12. A. A. -
jsveç j')h'ns!erinden Bennart i-
le ;;evcesi Bernadette namı al
tmd3 diin s.ıat 17,30 da buraya 
gelmişlerdir. Zevç ve zevce ls
viçre ve Cote d'Azur'e gitmek
tedirler. 

1 ••••• 

lzmirde bir kız 
kaçırdılar 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatahkları 

mütehaaıaı 

~Uftu.r. Ben hülasataıı fU kadar •ÖY deryası c u. ova e oca- avın ar eıerek (100) mu:nl::k cere- :':ait li "e A~o end!!erdir. lzmir ~~! :!~ Lcrn~r, maruz kaldığı mane
lı:rebilirim ki idare makinasu:ıı Şefik cli'oin l~dan muvasala~ının ohna- yam aralarında tak:.ic:ı cbne!cl'İnİ ka Len f!<.:ı ..:: t:l..:ıi an!~'}.bn!ar da Hüso.!- vı cadcmcnın te ... iri altındadır. He
Bey kadar muvaffakiyetle çeviren ması pek fenadır; Geçenkı ~tın:ılar- bul etmiştir. Şu hal~o> lıcr ev r..:ı!liye yin, Ha·,•:J ••e !le<:.•> cf";ıdibrdir. nüz ko,kudan titremekte, yalnız ba
"e ınuhatııbına hürmet ve itimat tel- da npurlar ugrayamadıgından ve bir lira .-erce<:!< deme!:&. Bunlardan l::a.!:a içlorhh dört tane sına bi, yere ,,.iclememekteclir. Bil-

-
... _.....ıkııli .. n.,ecl-en_b_ir_a_m;,:;İ.:.re:..:..pe_k_eml_er_t_e•_a_d_üf.J..;ıı:kaıılr~nW:dlııanı.1i1yAolııJııılo:ıılm'-a4d~ıg~"ı;!!;:ı!!dEanıi!lb!i.:u~n~ca::l ______ ~~~~~~:_~dll:ellll~<?'1"dı~n'_:''•~"'::·d:ı<~ve~b-u_!:_·a_d_ın_lı_ırrn_=_z_-~b~a~s~ıa~rnlı ,.ünlPa·i büyük bir korku-, i ememislertlir. r:.aeıp KEM.!\L nun!arın :!cvr,ı.>lc.ri.dr ya ka:ıdmakta, feryat ebnektedir. 

IZMIR, 12 (Milliyet) - Alaan
cakta Karakol sokağında oturan Ri
fat efendi keri'?le•i 15 ya~lannda Sa
niye Hanım; ıoför Mehmet tarafın
dan iğfal edilerek kaçmlmıttır. Za
bıtaya vukubulan şik3yet üzerine 
tahkikata ba!lanmıştır. 

Cumadan maada bergün öğ
leden sonıra saat (2,30 dan Se) 
kadar İstanJbulda Divanyolun 

da 118 numaralı hususr daire 
sinde dahili lhastalık!arı mua· 
yene ve tedavi eder. Telefon : 
İstanbul 22311.R ' 



RiPE karşı PiRiN 
Taklitlerden sakınınız. 

~fr HAKiKi ~~ !o o o: 
~tRADiUM JJ 

uhterem ha...,, ..... ımızı 
di a • ne: naz 

Bir müddettenberi Radlum traş bıçakları yerine Almanyadan guya mond - extra markalı 
bıçaklar getirilmekte olduğu gazete ilanlarında görünüyor ise de esasen Hakiki Rad~um 
traş bıçaklarımız Türk mah ve Türkiyede baki olduğundan yerine başka bir marka kat'
iyyen gelmemiştir ve gelemez. İşbu halis Isveç çeliğinden mamul Hakiki Radi um tıraş 
bıçaklarımız son sistem makinelerle fabrikamızda yapılmakta olup metanet, mükemmeliyet 
ve chveniyetile ecnebi bıçaklarından kat kat üstün olmakla beraber piyasada ecnebi traş 
bıçakları 7,5 • 10 • 12,5 kuruşa satıldıgı halde Radium tıraş bıçaklarımız perakende 
olarak her yerde 5 kuruşa satılmakta ve bütün Türkiyede nam kazanarak mevki tutmuştur. 

DİKKAT: Hakiki Radium tıraş bıçaklanmızın şöhret ve metanetile kazandığımız 

muvaffakiyeti kıskanan ve çekemiyen rakiplerimizin bu gibi ilanlarına kat'iyyen inanma
yınız ve Hakiki Radium traş bıçaklarımızdan şaşmayınız. İddiamızın doğru oldukunu 
tasdik etmek için bir tecrübe kafidir. Tasarrufa riayet etmeniz menfaatiniz iktizasındandır. 

R A D 1 U M Ticarethanesi 
- Çok kilrb bir iş ~ı 

ıçin 3-5000 .lira eeınnayeli ortak 

aranıyor. Galata - Kredi Liyo-
ne Bank arkasında Melek Hanı 

--~ 8 - 9 4ım--· 

( 'ilJı 
bozmıyan 

yeglne 
Tualet 

Memedeki Çocuklara gıda -
Doktor Ali Vahit Beyin 

Yıldız Çocuk Unu 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. 

Deposu: Hasan ecza deposu • 

1 

1stanbuJ 4 tind i icra memurlu

ğundan: Yosif efendinin Kostaki 

1 

hacı oğlu efendiye o.lan borcundan 

dolayı mahcuz bulunan Balık pa

zarından şch Mehmet keylani ma

halle<;inin Balık pazarı caddesinde 

kiin 87 numaralı dükkanm gediği

nin şehriye 65 akçe beş südüs pul 
icareli ve 53 humus sehminden 13 

sehim ve bümüs sehmi ve yine mez 

. kiir dükkan gediğinin 120 sehim i-

komprimeleri kullanınız it 

HAREKET HASEBİLE _, 

Zengin Viy1ana Mamulatı 
MEFRUŞAT 

Kelqıi~ ve aoc.le satılıktır. 

Beyoğlundıa Zilnbül sokağında 7 

numaralı TüneJ ~ınm 4 

numaralı daire&ne (10) dan 

.. (5) e kadar müracaat. 

AMELİYATSIZ BASURA ÇARE 

HEDEN SA 
MEMELERi KURUTUR KANI KESER 

EVCAI TESKİN EDER 

Beş Hasta Var! 
Etem İzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kitap halind 
çıkmışhr. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 

BUR~A 
DOKUMACILIK VE TRİKOTAJ 
TÜRK ANON1'M ŞİRKETİN

DEN: 
29 Mart 1932 tarihine müsadif sa 

lı günü İstanbulda İ§ Hanında mer
kezıi i.daremizde alelade surette iç
tiına edecek oJan heyeti umum.i
yemize ait ruznamei müzakerat tas

Sinema· T•yatro 

Darülbedayftie Son TemsiLler 
Arzuyu umumi üzerine 

Bugün akşam lmnbul Bdıdiyesl 
saat 21,30 da S~hirTiyiltros 
YALOVA 

TÜRKOSO' 
-------------· I hiben tekrar ilan olımur. 

ımıııııııım 

11.J ~ 
ıımıııil 

İstanbul birinci iflas memurlu-

ğun.dan: Müf,Jis Tenekeci Zade Ha 

mı Mehmet Emin efendiye ait olup 

birinci derecede Ziraat Bankasına 

teminatJ ı ve tamamına 2660 lira kıy 

met takdir edilen 0.sküdarda Se!.-

man ağa mahallesinde Bülbül dere 

sokağı ve ca 'ide-sinde eski 10 yeni 
11-16 No. laıla mürakka.ın kayden 
gedikden ari muayyen bahçe ma
halli ile dükkan maha!Jinde m&te-

1 kal berber gediğinden münkalıip 
clyevm 190 zira!ı fırını müştemil ve 
bir bap yağha'ilenin tamamı ile yi
ne tamamına 3400 Hra kıymet tak
dir edilen Üsküdarda Hayrettin Ça 
vu~ mahalle5inde Selim Paşa taşı 

sokağında eski 8 yeni 10 No. !arla 

mürakkam 260 zıralı maa bahçe ha

nenin tamamı ve yine tamamına 

1600 lira kıymet takdir edilen O s

küdarda Selman ağa maha.l.le6inde 

Bülbül dere sokağında eski 12-12 

mükerrer yeni 18-20 No. !arla mü
rakkam iki dükkanın tamamı ayrı 

ayrı şartnamelerle açık artırmaya 1 

RUZNAME! MÜZAKERAT: nün son temsili 
1 - 1931 senesine ait Meclıisi 1- Beştekarı : 

dare ve murakr,p raporlarının kı- Hasan Ferit 
Nakili: 1. raat ve tasvibi, 

2 - 1931 senesine müteallik bi-
liinço ve karuzarar hesaplarının tas 
diki ile Meclisi İdairenin ve mura-
krplerin ibrası, 

3 - 1931 senesi zar.fmda Meclisi 
İdareden istifa eden aza1arm yerine 
muvakkare.ı intihap olunanların a
m.lıklarının tasdiki ve münhal bu
lunan bir azalığa yeniden aza inti
habı, 

4 - 1932 ""nesi murakııplerinin 
tayini, 

5 - 1932 senei hesabiyes.i a.Ierade 
heyeti umumiyesine kadar mute
ber olmak üzre meclisi İdare aza
larının hakkı huzurlarile 1932 se
nesi murakıp ücretlerinin te<ıpiti 

hususlarından ibarettir. 

;;f ilncü t\oıcrdu 
lllnları 

Galip 
Salı .günü: KAFATASI. 
Biletler şimdidc:n satılır --Şehzadebaşı 

RAŞİT RIZA TİYATROSUND 
Bu akşam 

aaat 21,30 da 

OTELLO 
5 perde 2 tablo 

Şekspirin 

Şaheseri 

Tenzilat Kartları muteberdir. 
Zabitana, muallimlere ve talebe 
biriru:i 50 duhuliye 30 k. Yakında 
Ladam o Kamelya. 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

tibaıiıle &ekiz sehim 1ıam ve 4 bümüs 
vaz edilmiş olup 4-2-932 tarjbinde 

ııehmi ile İstıanbulda atik Alipaşa 
şartnameleri divanhaneye talik olu 

Asken iıhtiyaç için 
ravana aılınacaktır. 

80 ika

İhalesi 

THE ENGLİSH PLA YERS 

heyetinin temailleri 
FRANSIZ TİYATROSUNDA 

Bu.gün matine saat 15 te TO SEll 
OURSEVLES. Akşam suvare eaat 
21-30 te PAYMENT DEFERRE:O 
Pazartesi akşamı THE SECON 
MAN. Ç8l'J'l1Dba akşamı ve.da m· 

samereal. Hqlye: Talebelere malt' 
llll8 verilecek iki matinenin birin
c~i 15 Mart salı ve diğeri 17 mart 
perşembe gilnleri saat tam 15 te ve· 
rilecektir. 

l - Mektep binası dahilinde yapılacak telvinat ve bazı ta
mlı-at "5187,, Hıra (70) kıuruş bedeli keşfi üzerine 4-3-932 ta
rihinden itibaren kapalı zarf usulile ve 20 gün müddetle müna

kasaya kıonulmuştur. 

maballeo;inıde 11 numaralı ve şehri- narak 8 mart 932 tarihine müsadüf 

ye 615 akçe icare.Ii bir bap yağlıkçı salı günü saat 13 den Hl ya kadar 
hanının 9 he&e itibarile bir hlSoSCs.i- lstanbul Adliye dairesinde birinci 

26-3-932 cumartesi gıünıü saat 

15 te Komisyonuınwıda yapı

lacaktır. Taliplerin şartnamesi nin sülüsan hissesi ve yine mezkQ.r 

mahallede mezkur handa alt katın

da 5 numaralı bir bap dükkan de 
2 - Taliplerin diplomalı bir mimar veya mühendisle işe 

başlamalan şarttır. 
3 - İhale 24-3-932 perşembe giinü saat 14 te Edime Hü- nmunda mustakar berber gediğile 

yinıe mezk().r handa alt katındaki 
kO:met dairesinde iora edileceğinden taliplerin teminat mektu- 1 al 1 k . . . , . .. ı, 3, 9, l ı, 2 numar ara ınura -
bu veya m~buzlarile bırhkte koınısyona ve şaırtnameyı gor- kam beş oda gıediğinin nısıf hisse-

tstantıuı üçüncü ~dan: Bir mek üzere de heı: gün mektep)daresine müracaatları ilan olu- ı leıi 45 gün müddetle mevkii mü-

borcım Umi.ıııi için ınalıc:uz e ,pata- nur. (824)
1 

ı zayedeye vaz olunarak bunl.ardan 
ya çevııilmeai mukarrer Remington 

1
. mezktlr balık pazarın.da 87 numara-

markalı bir adet yazı makinesi Tak !------------------------..---- 1ı dükkanda medyuna ait mczkiir 

&imde Senihi Beyin garajında 15 J b ı o hal ,. • • hisseler 400 lirada ve diğer mez-
mart 32 tarihinde aaat 9,30 dan iti- Stan U Jt at gümrüğü kOr 11 numaralı Yağlıkçı iıanı ile 
baren iloinoi. açık anıtuma euretile derunun.da mezk0rlve3 ve 5ve9 vell 
ııatrlacal<tır. Taliplerin ınaballjnde Müdürlüğünden: ve 12 numaralt mahallerdeki hisse-
memunına müracaatları i.l&ı olu- !eri 300 lirada talibi uhdesinde o-

ZO Ton tahminen mukavva kutu ve mukavva parçaları (tran- lup bilmüzayede haddi layıkın.da nur. 

SATILIK ECZAHANE 
Kartal sulh mahloemeaindenr Kar 

talda vefat eden eczacı Mehmet Sa 
lih beyin 1>erekesinin tasfiyesi zım 
nmda Kartalda İstasyon .civarında 
Kain eezahıınede bulwıan bil umum 
edviye ve cemekan ve eczacdığa ait 
llJC'\'ICUt bi.kllmle takımlaır ve eczaha 
ne devren ve hanceinde bulunan e1 
bise ve çamaşı~ gibi eşyayı bey
iyyeei bilmilzayede satılacağuıdan 

talip olıanlarm müzayede günü o
lan 24-3-932 tarihine milaadif per
:ıembe günü 1IM't onda Kartal.da is
tasyon arkasında idin mezkOr e<:

zahanede ha:nr buJunmalan il&ı o
lumır. 

İstanbul beJinci icra memurlu
j!undan: Mahcuz olup 6'ltrlmaııı mu 

karrer bulunan kunOOra ve aaire
nin l&-3-932 ta.ı;ihine müııad.if çar
şamba günü <ıaat 10 dan iıtilıaren 
Galatada Topçular caddesinıdıe 130 
No 1u dük.kan önünde biııiru:i art
tırması icra kılmacağmdan tıa.lj,p o
J;m!arm muayyen gün w: eaatta ma 
hallinde hazır buılunan memuruna 
muracaatları ilin olwmr. 

Mahkemei aoliye dördüncü hu
kuk dairesinde.-: Davacı Mehmet e
fendi tarafından mü<ldeaaleybLer 
Hatice Naşid &ıat Muhlis \Mehmet 
Murat ve Selim Cevat beyler aley
hine tashihi kayıt taLebi1e ikame e
dilen davaıun cari tahkikatında ya 
pılan muhtelif tehliğatta müddea-

leyhlerden Mehmet Murat ve Se
im Cevat beylerin ikametgahla
ının meçhul bulu.n<kığu mübaşirin 
erdiği meşrubattan anlaşılmasına 

inaen tahkikat hakimliğince Meh 
et Murrt ve Selim Cevat beyler 

1-3-932 perşembe saat 14 te asliye 

sit) görülemediğinden bio'. ay müddetle 
823 Adet Nümunelilk şişeler ( Şehre ithil temcliden müzayideye konuJmuş-

14 Kilo Nümunıelik lrumaş pa-çaları (&ıretile tıur ve Yağlrkçı hanının moanuu 

Balada cins ve evsafı ya.zıh eşya 26-3-932 cmnartesi +günü mesaha6I 1300 zira olup bundan 
İstanbul İthıalat Gümrüğü satış anıbannda bilmüzayede satıla~ kargir tonoz akşam alel tahmin 408 

ve ahşa.p aksam 228 arşmdır me<lyu 
cağı ilan olunur. (879) nun mu.tasamf olduğu gedikatın-

---------------------------1 dan 5 numara.lı münhedim oda tah-

llllllJllllll llll' -
Muallim Mubahat Bey Merhumun § 

~ 

Tercüme ettiği Ameli Hayat Alimi 

(HERBERT N. GASSON) 'un ~ 

IDEAL BÜRO ve YENİ MÜSTERt § 
BULMAK SAN'ATİ ~ 

Eserleri gayet güzel bir şekilde intişar etmiştir. 

Bütün İş adamlarına tavsiye ederiz. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası 

ırrınrrn · ıı ı ı ı ıııııııı m 11111 ıını ı ı mı ı ııııı mıı ıı ı ıı tıı ırıı rrını ı ı ııınıı ~ rı ıııır 

,-1ımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımııııııııııııııııııııııımııııııııııııııı 

NEFİS VE SERİ SORETTE 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 

ilanlan yapılır. Fiatlar mutedildir. 
ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa 

Telefon: 24310 - 24318 - 24319 

;:;;; 
r= 

katında kilin birinci ilias memurlu- "; almak ·· ·· 
_ . ·- ve numunesıru ıgo.r-
gunda açık artırma i.Le 6'ltılacaktır. mek üzere h .. al • 

8- 932 1 .. .. . kıl b" . er gun ve eru 3- ea ı gunu ıcra ınan ınn- .. .-.ıı_ • 
· da b 1 dan _,__ ı mun=.asasma ıştirak edecelk-

cı artınna un ac yagwıneye l i . . 

hah h 600 
'ki er n de yevrnı muayyenınde 

500 maa çe aneye ve ı k _ .. 

d 
.. kk. 

400 
ı· d"l . ' omı.sıyonuımuza muracaatları • 

u ana ' ıra pey vaze ı ııu ş ve ( 
bu mikdar kıymeti muhammeneden l08) (828) 

'f. 'f. 'f. 
dun bulunmuş olmakla ikinci defa 

Hava ıkuvvetleri için alma
olarak 25-4-9~2 pazartesi günü saat calk dört .kalem Tayyaııe mal-
13 den 16 ya kadar dairemizde açık zemesinin +itasını müteahhit 

artırmaya vazedilmiş&. Müşteri- taahhüdünü ifa etımediğinıderı 
den yiizde on pey akçaBı alınır. Be m~fu- dört .kalem malzeme 
deli müzayede peşindir. Talip olan lıık .

1 . . pazar 1Suretı e 15 mart 932 
larm yem ve vaktı mezkiirde ve da .. .. . . _ 
ha faz.la ma!lmat a,Imak isteyenlerin 1 salı ·gıunu saat 15 te ihalesı ıc-
her gün öğleden evvel memuriye- ra kılınacaktır. Taliplerin 

timize müracaatları ilan dlunur. şartıııamesini aJmak ve pazarlı 

= ğa iştirak etmeık üzere ~ 
İstanbu1 birinci iflas memurlu- nıezıkfu-de Kom. a müracaatla-

= ======-=-- = 

rı. (}26) (961) 

• • • 
M.M. V. ti ihtiyacı: için Ui-

zum gösterilen beş bin çift 
mahmuz a1eıni münaıkasa ile a
lmaca:ktır. İıl:ıalesi 2-4-932 ta

rih cumartesi günü saat 15 te 

komisyonumwııda yapılac;ik

trr. Taliplerin şartnamesini al

. mak ve nümunıesini. gömıeık ü
zere her gün miinaıkasıası:na iş
tirak edeceklerin de vakti 

muayyende komisyonumuza 

müracaatları. (125) (960) 
"" .. .. 

Dilkim Evi ihtiyacı için 30 
adet ıharlisos çorap makinesi 
aleni münakasa ile alınacak

tır. İhalesi 2-4-932 cumartesi 

günü saat 16 da Gııomisyonu

muzda yapılacaktır. Şartname
aini almak ve istanpa nümune

sini görmek üzere her gün mü 

nakasaya iştirak etmek isti

ycnlerin de vakti muayıyende 

komisyonumuza müracaatları • 

(124) (959) 

Lıtanbul mablocmcıi asliye bi.riml 
ticaret mah~: İetıanbulda 
Çiçek Pazarında 9 No da Kavafiy.: 
tica.retile mefgul Rafail ŞeıiI E
fendinin a!Bcaklılarile ic~ akde
ylecliği korılrordatıo mahlıeınemizde 
tetkikatı 24 mart 1932 pc..,emlıc gü 
nU eaat 10,30 da icra kılınacağından 
bu ~ta alakadar oianlann yevm 
ve saati mezkOroa mahkemede ha

Fransızça ve Türkçeyi bihalt• 
kin bilen 

Bir Daktilo aranıyor 
Galat;Wa Unyon Hanında 64 - 65 

numaralara müracaat. 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: Mukaddema BeyoğlundS 

HUseyin ağa ınabal.leainde Ytlan
çılr eokağında 1 nıumerotu hanede 
mukim iken tarihdefı Uç aeruo mıı 

kaddem Maısilyaya gittiği ve faka! 
Marsilyadak:i ikamctgf.lıı malClm ol 
madığı anla§rlan Obance ArkeJiyaıı 
veledi An.don EfeDdiye. 

Bakkal Prodromooı veledi Sava
dan latikraz eylediğiniz 765 yedi 
yl1.z altını' beş lira mukabilinde ;. 
potek .iırac eyledi+ğiniz Beyoğlunda 
Hli&eyin ağa maba.11C6inde YrJancrlı 
sokağında eski 1 ve yeni ı nıumara

lr bir: kıt'• arsaya ait müstakrizün· 
bih borcun tarihi Hlndan itibaren 
llç gün zarfında tesviye edilmediği 
takdirxle paraya çevrilme muamele-
8İtne ba§larulacağı malilmunuz ol
mak ve olbaptaki ihbar vanıkasmın 
tıc.bliği makamma kaim olmak üı•e 
keyfiyet emri it:iyan olunur. 

Laster Silbermann ve Şü. 

DOYÇE LEV ANT Linyo 
Hamburg, Brem, Aners, İstanbul 

ve Bahr:i.&iyah arasında azimet -.-cı 

aV'det muntazam postaları 
Hamhurg, Brem, Sterin, Anvers vıe 
R.otcır+damdan limeııımıza muvasall•

1 

tı beklenen ~urlar , 
APOLONİA vapuru limanımız- 1 

ek. 1 
AMSEL vapunı 18 marta doğru. 
AL:vMNtA vapunı 28 Mana dol 

ru • 

Burgu, Vama, Köstcnce, KaJa. 
lbrail için limanımızdan hareket 

dece k vapurlar 
ALİMNİA vapuru 28-30 Martta 

tahmil de. 

Yakında Hambu.rg. Brem, Aov 
Roterdam lima:nJ&rı için hare 

edecek vapurlar. 

• 

ALBANM vapuru 15-16 martta 
tahmılde. 

AMSEL vapuru 18-20 martta talı 
milde. 

Fazla tafailat için Galıatada Ova
kimyan hanında Lastcr Silbermanı> 
ve Şürekllsı vapur a«:ntalığına ınlt 

üncü hukukda tahkikat celsesin
bazır bulunmanız ilan olwwr. :mıııııııııııııııııııııııııııııııınıııımııııııııııımııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1., 

mineın 40 aJıt kattaki 9 numaralı ve 
11 ve 12 numaralı tahminen 25 er 
ve 1 ve 3 numaralr mahalle 20 şer 
te-rbiinde olUıP 5 numaralı münhe
dim 9 namıaralı boş ahır hududu a
tik A1ipaşa camii ve avl+usu havuz
lu kahve ve Mustafa elendi ve Zey 
neti hanım fırm ve hanları tatar 
İbrahim haneei Abdullah efendi i
le Fitnat hanım gayri m<11kule ve 
Bhare ait sucu dilklıanı ve Hasan 
ef.dükJranllarile mah<luttur.Tonoe ak 
aam~harap ah§'l'P aksam pek munta
zam değildir hanın mülk ve godik 
te namına 6295 füadtt Balık paza
rındaki dükkan mctıahası alettah
min 39 arşın anıa üzerine nim kô.r
gir olarak inşa edilmiş mr sakıf 
tahtında ve aharın tasarnıfunda bu 
!urum dükkandan yarım tahta per
de ilıe tefrik edilmiş zemini çiçek
li çini dükkan ve üst kat bir aralık 
üzerinde isbu dükkan üzıcrinde mü
sadif büyük bir oda ve bir hala o
lup hududu yeni camii şerif harimi 
Süleyman ve Andonyadia efend.ile 
rin diğer taraf Hurşit efendi dük
kanı Emin önti meydanına yakın 
bulunan Balıkpazarı caddesile mah 
duttur tamamı 10500 liradır. Yağlık 
cı hanındaki 5 numaralı odanın ta
manu 80,9 numara tamamına 100 11 
ve 12 numı.ı-a tamamına beherinc 
120 şer 1 ve 3 nu....-aJı odalara 
100 er lira a1up talıip olanların kıy 
meti muhamınenekrine be&eye mu
sip ınikdarlarmı yüzıdte onu rı.isbe
tinde pey akçalarmı alarak 1340-
2744 dosya numarasilc 14-4-932 tari
hinde saat 14 ten 17 yıe kadar İs
tanbul dördüncü fora dairesinde mü 

ğundan: Adres: Beyoğlu altıncı 

daire 'Meşrutiyet caddesi 52 No da 
Kolonya ve itriyat tüccarı Hiristo 
Karamanopoloa ef. Balada ômı:i ve 
adresi yazılı o1an zatın iflası açı

lıp tasfiyenoin adi :ıekilde yapı.Jma
sına karar verilmiş oJ.duğundan, 1 
- Müflisden alacağı olan veya mal
larında istihkak ;d,diaııında ,bulunan 
ların alacak ve iddialarını işbu ilan 
dan bi.r ay içinde eyyamı resmiye 
müstesna olmak üz.re her gün saat 
9 dan 12 ye kadar Sultanahmette 
vakı adliye bina<ımda icrayı vazifoe 
eden birinci iflas dairesine gdlerek 
ala'.ıklarını kayt etti.ımele.-i ve sc
oedat ve detfter gibi delilleıü her ne 
ise bunların asıl veya muısaddak su
retlerini vermeleri, 2 - Müflise 
borçlu olanların yukarıda yazılı o
lan müddet içinde borçları mikda
rını yazdırmaları hilafma Jıareloetıin 
ceza kanunu mucibince takibat ve 
me.s'ul•yete uğnyacakları mazeret 
.bulunmadıkça rüchan baklarır..dan 

mahrum kalacaklarının bilinmeai, 
3 - Müilisin mallarını nakıt ve 
1ahvilatı ve buna mümail kıymetli 

evr.ıkmı her ı:ı.e suretle olur<sa ol
sun ellerinde bulunduranlar ister 
şahıs ister banka ve sair müessise 
olsun bunların üzerindeki hakları 
mabf uz kalmak şaıtile o malları 

ayni müddet zarfında daireye ver
meleri, vermezlerse ceza K. mı mlı
cibince takibat ve mecı.ıliyete uğra
yacakları maz-eret bu1unmadıkça 

orüchan hakla.rmdan mahrum kala
caklarının bilinmesi, 4 - 21-3-932 
pazaırteııi günü aaat 14 te alac:Bklr
larm ilk içtimada hazır bu1unmala
rı ve müflisin mütterek barç.Itıla
rıyle kefillerin.in ve borcu tekefflll 
eden sair kimse!.eıün içtimada hazır 
buluruna_ğa hakları ol.dui.u il.Sn o.lu- zıı bulunmaları lüzumu ilin o4;- rocaat. Telefon· Beyoğlu 641~74. 

racaatları iJiin olunu nur. m~. 
1~~~~~~~~~-

I 


