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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

U.-t Nepiyat .,. Y aıı M6d&ra 

ETEll fzZET 

Siyasi buhran mı, 
İktısadi buhran mı? 
Çıkar yol! 

Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Dünyayı saran buhran, yal. 
nız iktıaadi değildir. Daha zi. 
Yade siyasidir. Eğer siyasi buh 
fan olman, milletler arasında 
maziden ve umumi harpten 
doğma husumet hisleri bulun
masa iktısadi buhrana çare bul 
mak kolay olur. Bu çareyi bul
m11k ne kadar zor olursa olsun, 
beşerin zekası bunun önünde 
iflas etti denemez. Milletle
rin hali 'yerlerinde saymaları
na, halis ve selamete doğru 
Yol ıılmamalarına sebep, zekila 
rının aczi değil, siyasi müla
hazaları bir türlü yeııememıele
ridir. 

Milletlerin iktıaadi buhran. 
dan çektikleri ıztırabın derece
leri ayni değildir. Bu ıztırap 
ve mütkülit: Her muhitin ka: 
biliyet şerait ve mukavemetı 
derece~ine göre değitiyor. Buh 
tanın müşkülitına mukavemet 
İçin kendilerinde biraz daha 
kuvvet hissedenler, radikal ted 
birlerden kaçınıyorlar, batka
larının kendi prensip ve sistem 
lerine gelmelerini kendi poli-. , 
tıka ve menfaatlerine uymaları· 
nı bekliyorlar. Her millet böy 
le düıününce milletlerin yak
laıması daha' ziyade güçleti
Yor. Bu yaklatma geciktikçe de 
llnıumi ıztırabın nihayeti gel· 
llliyor. 

Milliyeti, milliyet politik~~ın~ 
Sok İyi anlarız. Nitekim Turki 
Yenin de milli bir politikası 
Vardır. Milliyet politikasını 
tanzim ve idarede her mem
leketin hakkı inkar edilemez. 
Ancak politikanın lüzum ve V,Ü 
Clldü düşünülürken beynelmı
let vaziyet ve politikanın. da 
9iicudünü unutmamak lazım· 
dır, yoksa bu iki politikayı 
llııitevaziye~ yürütmeyi bi!
llıedikçe, birincisini de teblı
keye düşürmek mutlaktır. De
llemez ki bu hakikat bi.li an:.. 
1-ııtnıadı'.. Ortada anlaşılmı: 
Yacak kadar esrarengiz bir vazı 
Yet yoktur. Eksik olan şey; bu 
~akikatin icaplarını hayat ve 
11Yaset sahasında cesaretle tal· 
bik edecek devlet adamlarıdır. 
l ~·.;he karşı terefli mes'uliyet 
ler alarak sivrilen büyük a
daınJar daima böyle müstes
na, nıü~kül ve karışık devirler 
de doğmuşlardır. 
• Maatteessüf büyük politika 
11~inde böyle müstesna şah
b~Yetlı:rin doğd~ğunu şöste~ 
• 1r alamet henüz belırmeınış

lır ! Hakikatleri birdüziye tek
rar etmekten zarar gelınez. O-
tlu .. ·1 n ıçın bu sütunlarda ısrar ı e 

lcUmhur in ihabı da Hı en rgençok eyal 

Hariciye vekili gece 1 

Sofyadan hareket etti 
Mali 
Tetkikat 
Komisyon raporunu 
ismet Paşaya verdi 

Sarih iki fikir var! 
1-Milli bankalar sindikası .. 

Bulgar Kralı Boris Hz. 
hakkındaki 

Türkiye 
ANKARA 13 (Telelon)

Fırka 11'1 aliye tetkik komis
yonunun raporu ikmal edil
miş ve bugün Başvekil is
met Paşaya takdim olunmuş .,, •. 

2 - Büyük bir kongre toplamak 

Buğday iıi günün meselesi olmakta 

yüksek hissiyatını beyan etmiştir devam ediyor .• 
Buğdayın kıymetlendlrilmeıi, gü

nün meseleıi olmakta devam edl'yor. 
Umumiyetle çiftçinin himayesi lt.zu
munda İttifak edilmekle beraber, bu
nun ne ıuretJe temini muvafık ola
caimda kanaatler deiiımektedir. 
işin ilim adamlarmın da ;,tirakile 
toplanacak bir kongrede tetkiki mu
:"afık olacağı teklifine, salıilıiyettar 
ıkı Vekalet varken böyle bir konfe-. 
ransa lüzum olmadığı ileri sürülerek 
çürütülmek isteniliyor. Halbuki ek
~eriyet, itin ilim aclamlan serbest 
zi raatçi, tacir ve diğer .ıakadarlann 
i•tirakile tetkikinde daha geniı faide 
\'C netice ümit ~tmektedir. 

Hariciye vekiline verilen ziyafetler 

SOFYA, 13 (A.A.) - Tevfik 
Rii§tü Beyfendi bu sabah saat 11 de 
Bulgar Kralı Boris Hazretleri tara
fından kabul buyruldular. Bulgar hü 
kümdarı ile Türkiye hariciye Vekili 
arasında cereyan eden bu mülakat 
bir buçuk saat devam etmiş ve Bul-, ____ mıı __ 

r 
Resmi Tebliğ 
SOFYA, 12 ( A.A.)- Bul

gar Ajansı bildiriyor: Hari
ciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyle Batvekil M. Muşanoll 
arasında vukua ~elen ikinci 
ülakatı müteakip bir teb

liği resmi neşrolunmuştur. 
Bu tebliğde iki devlet ada
mının uzun süren mülakat
ları esnasında iktısad1 bazı 
mesai/in tarzı halline dair 
noktai nazar teatisinde bu
lundukları, istikbalde daha 
ziyade inkişaf edeceğini te
yit ettikleri zikrolunmuştur. 

gar milletinin h_~şmetlu kralı .. B~ris 
Hazretleri bu muna•ebetle Turkiye 
hakkındaki yüksek hissiyatını 
beyan eylemittir. Tevfik Rüş-· 
tü Beyfendi bu ziyaret esnasında Ga 
zi Mustafa Kemal Hazretlerinden 
bahıebni' ve K<al Hazretlerine kar 

ıı Türk devleti rei•i baz11Ctlerinin 
ve Türkiyenin muhabı-ini iblağ et l ı 
miıtir. • . ı· 

Bulgar milletinin haınıetlu reısı 

yretl 
Kibrit kralı ve dün-
! ya zengini 
l kendisini öldürdü! __ .. .._ 

1 Herkeiİ tehyiç 

Buğdayın kıymetlendirilmeıi için 
alınacak tedbirlerin yeni sene mah

eden s~lünü ist~hdaf e~n:ıesi ~e zaruri gÖ

Türkiye Bulgar dostluğu etrafında 
güzel sözler söyleyerek Hariciye ve 
kilimizden Gazi Mustafa Kemal Haz 
retlerine ve Baıvekil ismet Pş. Haz 
retlerine hünnetle muhabbetlerinin 
arzına delaletini istemiıtir. Tevfik 
Rüıtü Beyfendi ıaraydan 12-30 da 
çıkarak Bulgar gazetecilerinin da~e
tine icabetle Bulgar matbuat ceınıye l 
tini ziyaret etmiş ve bu münasebetle 
irat edilen nutuklarda Türk • Bulgar ı z 17 ı 000 R k 
gar dootluğunun takviyesi etrafında ' ' ey azanan Mareşat 1 bu intihar 

hadisesi nasıl oldu? 

rulınektedır. Bu ıgın mılli bankalar
dan mürekkep biı· sindika tarafın· 
dan idaresi fikrinin baylı taraftu 
kazandığı nazarı dikkati celbediyor. 

ki mesai lüzumu kaydedilmiştir. Ha Hindenburg 
riciye vekilimiz müteakıben Türk -
Bulgar dostluk cemiyetinin verdiği 
ziyafette hazır bulunmuı ve alqam 
üzeri aefaretbanede verilen çay esna 
sında Bulgariıtanm bir çok tüccan 
ile temaı etıniıtir. Ekspres üç saat
lik bir teabhurla ıeldiğinden Tevfik 
Rüıtü Beyfendi fevkalade merasim
le t"fyİ edilerek ve sokaklarda topla 
nan halk tarafından alkışlanarak sa
at 11 de lıtnbula müteveccihen hare 
ket etıniıtir. 

ltalga s•firinin ziyafeti 
SOFY A, 13 ( A.A.) - ltalya se

firinin Hariciye vekili Tevfik Rüıtü 
Bey ıerefine verdiği ça;,- ziyafetinde 
Kralın mümessili, bütün kabine aza 
sı, Sofyanın yüksek mııhafiline, mali 
ve iı alemlerine mensup şahsiyetler 
hazır bulunmuştur. 

(Devamı S inci sahifede) 

Nihayet! 
Hindenburg 
Gene kazanıyor 

D
.. ' h . Nasıl olsa, hükumet, bu işi deruhte 
un mu eyyıç bır haber gelmış - e•· b 'I . - b" t kiıo •• d Nuuttin Münşı' Bey . o·· b . • 1 ~e 1 e ı eımı ır 8' wıt vucu e 

tır: unyanın en uyuk zeneını o an 1 t. ·ı . a ld .. d 
Kreugeı· Pari•tc intihar etmiştir. re ~rı bö~.eslı zba!"rı. 0 d.kaugun an '!"°ıe-. bufdayın sindika tarafından pi)·a• .. 

,. emn y e ır ıın ı ya verılmetı 
. Jeuger, kitaı::•ını ve hükumetin mürakaba ve direktif- ya çıkarılması muvafık ıurette mii

n~~~ın . h ':' m~ leri daire•inde mahsulün ilavesi te- talea edilmektedir. Bu takdirde bui· 
mu a ,•nı kını ısar a karrür edecek bir fiat farkile müba- daya yapılacak zam doğrudan doğ-
ına a ma a yap- d k b . . · . ruya köylünün eline ~ .... miş olacak-
"ftı. O kadar ki, yaa .e. ere u ışın ıshl~m ~deceği •-• 
Ünyanın kibrit teşkilat masrafına mukabıl bır zamla (Devamı Sinci sahifede) 

~l~anyada reisicümhvr ??, 
ıntihabı hararetli oldu (:Q) 

BERLtN, 13 (Husu- ~ 
si - Gece yarısından ~ 
sonra) - Reisicümhur 
İntihabı sabah erkenden 
başlamış ve geç vakte 
kadar son derect: ara

ra1ı unvanını al- i=======================-=-==="" 

-!:rE~:=~~~; Ticareti hariciye ofisi 
>lmamış, mali işle-
re de karıtını§tr. • • A k e e? 

retle devam etmİ§tır. 
Gece yarısına aoğru 

neticeler anlaşılamamış 
neticeler anlaşılabilmiş
tir. Bu dakikada elde e-
(Devanıı S ind sahifede) 

Ortaköy 
Tehlike 
Geçirdi! ---

Büyük bir tütün 
deposu yandı 

Ortaköy Muallim Naci ıokağın- I 
da Şevket ve Suat Bey biraderleı 

~:t~:e':.i~!rt:!:: nıçın n araya gıttı. 
rını elde edebil-

mek için o devlete 
istikraz yapar ve 
etraflı mali taah

hüda ta girişirdi. 
ı ' reuaer bu yolda 

Avrup,::a.n ıt.r devletine para ikrftz 
ebnitti. Bizim Kibrit inhisarı da 
Kreugere'e mensup bir tirket tara
fından alınmıştı. 

Dünyanın en zengin adamı oldu
ğu halde mıJi iflas karşısında inti
har ebnesi maliye mahafilinde bü
yük bir tetir huıule getirecektir. 

PARIS 13 A.A. - Dün Ameri
kadan bur~ya gelmi~ olan kibrit kra 
lı ve dünyanın en zengin adamı 
Kreuger, bugün apartımanındaki 
odasında kalbi bir revolver kurıunu 
ile delinmiş olduğu halde ölü olarak 
bulunmuıtur. Revolver, yani bqın
da bulunuyordu, 

Kreuger, bir takım itler hakkın
da görütmek üzere sabahleyin bazı 
lngiliz, Fransız ve Amerikan banker 
)erine randevu vermiı idi. 

Kreuger'in reisi bulunduğu ıirke
tin ikinci reisi ile mumaileyhin doıt 

(Devamı S inci sahifede) 

Devletler arasındaki eşya müba
delesi ve takas meselesi 

bizi de şiddetle alakadar ediyor .. 

Devletler arasında eşya mü 
badeleainden mütevellit tediyat 
İçin aktedilen takas mukavele. 
!erinin adedi günden güne art. 
maktad.r. İhracat ofisi bu muka 
vele ve hareketleri yakından 
takip etmekte ve İktısat veki. 
Jetine muntazaman malumat 
vermektedir. Ofis müdürü Ce. 
mal Bey de bu hususta Vekile 
tle temas etmek üzere Ankara. 
ya gitmiştir . 

Sabık Amerika sefiri kendisini teşyi edenler arasında .• 

~iidataa ettiğimiz bir bakika
lı tekrarlamaktan çekinmiyo
ruz: Milletler; iktısadi buhran 
~Ücadelesinde, şimdi olduğu 
~i, mutlak bir infirat politi· 

ı takip ettikçe, meseleleri te vaziyetleri mahdut bir mil-
1Yet çerçevesi içinde mütalea 

ettikÇe büyük derde çare bul
t•nııi imkanı yoktur. En şid 
I lli harpler, en koyu husumet 

1er bile milletlerin iktısadi bağ 
trını kır .. mıyor. Vakıa dev
~ller; harp, husumet veya bat 

M. Grev dün gitti ve sa
mimiyetle teşyi edildi 

ait büyük tütün de
poıundan evelki ıe 
ce saat 3,15 te yan
gın çıkmış ve depo 
kimilen yandığı 
halde sabaha kartı 
söndürülebilmiıtir. 
Yangını saat 3.30 

raddelerinde bekçi 
Mehmet ııörmüı, 
ve karakol vaııtaıİ· 
le itfaiyeye malu
mat verilmiştir. it· 
faiye vaktinde ye

inşallah 
Diyelim! 

Seyrüsefer iıleri yenı
den tanzim edilecek 

Bilhassa Fransa hükumeti 
son günlerde muhtelif devlet • 
ler1e takas mukaveleleri akti j. 
çin müzakereye girişmittir. 
Fransa ile Macaristan arasın. 
da aktedilen ve 12 martta mev 
kii meriyete giren takas muka. 
velesi pek ıayanı dikkat ahki. 
mı ihtiva etmektedir. Franıa 
ihracat tacirleri Macaristana 
satacakları malın bedelini 
frank ve Macar ihracat tacirle. 
ri de pengo olarak tahsil ede • 
ceklerdir. Bu suretle iki mem. 

Ticareti Hariciye ofisi Cemal Hey 

yüzde bir mikdar tevkif edile. 
rek Macar milli bankası hesa • 
bına hıfzedilecektir. 

Bizde de ihracatta bulundu. 
ğumuz memJeketlerle etya mü 
badelesine müteallik tediyat 
için takas mukaveleleri aktet. 
mek mümkün ve faideli ıörül. 
mektedir. 

<a h ·ı 
1 

er angi bir sebeple mı • 
e rin iktısadi münasebetleri f lahdit yoluna gidebilirler. 

1 akat bu gidiş mutlaka mil. 
ye~lere ağır bir yük ve ıztırap 

llkletmek pahasına olur. He
~ h r memlekette alman 
edbırler ; muvakkattir . Bu 

ledb· ı · ·· ı r r tiddetlenne gore az 
' y ' • • 1 a çok bir ınüddet ıçın, ya • 
llQ b• ' f ı r n vi müsekkin vazı e. 
ini gdriırl r. Bu işte mübala· 

t
h)'a kapılmamak Iizmıdır. lk-
••ad· b" ı muadeleler dar ır çer. 

Ç4ıy • • 
e ıçinde halledilemez. 

)' '(eni vaziyetlerin, yeni ha· 
•tın, yeni zamanın ; mutlaka 

)en· · d ı ıcaplan ve ıartlan var-
rr, Bu İcaplara uymamakta u
~ müddet ısrar edilemez. 
lı unyada harbin, zaferin, mua
kı edelerin tesbit ettiği bir ta-

ın haklar ve vaziyetler vardır. 
Normal zamanlarda bunla

j• baglanma dogru bir §CY o. 
llr A . t 1 • ncak zam n ve vazıye • 

• L ~ .... _ .. 

titmiı ise de o za- hısscdarlardan 
mana kadar ateş ŞEVKi 11EY 
üçüncü kata kadar sirayet etmiı bu-

(Devamı S inci sahifede) 

Haziranda polis altıncı şube mü
dürlüğü liğvedilerek vazifeıi diğer 

ıubelere takıim e
dilecektir. Hali 
hazırda lıtanbul 
seyrüsefer iflerini 
de bu şube idare 
ettiği için, hazi
randan sonra be
lediye seyrüsefer 
için yeni bil~ tali
ınatna111e tatbika 
başlayacaktır. Ve 
bunun icin de bir 
teşkilat ~ücude ge 
füileccktir. En iyi 
seyrüscfel· mem 
lekctleri olan in 
giltere 'e h pan
yanın ceyrüıefcr 

talimatname!cri eetirtilerek lercÜm\.:' 
ye ba,lanınııtır. 

Yeni vücude getirilecek talimat
name bu eıaılar üzerine yapılacak
tır. Bütün lıtanbul aeyrüıeferinin 
kaymakamlıklar tarafından değil, 
bir elden idaresi dü,ünülm•ktedir. 

leketten harice döviz çıkarmak 

l 
ıızm ticari muameleler yapıla. 
caktır. Diğer şal'.anı dikkat bir 
nokta da Macar ıhracatı üzerin 
den yüzde muayyen bir mikdar 
ayrılarak Macaristanın Fransa 
ya karşı olan eski borçlarının 
tesviyesine tahsis edilmesidir. 
Fransa ihracatı üzerinden de 

Devlet bankası neadinde 
tqkil edilecek bir takas büro. 
sunun bu kabil muamelatı ida. 
re edebileceği ve bu suretle 
meleketimizden fazla ihracat 
yapılacağı gibi buna mukabil 
vaki olacak ithalatın bedelinin 
harice döviz çıkmaksızın tesvi 
ye edileceği kanaati mevcuttur. 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize yazınız! 
it arayanlarla İşçi arayanlar a- j ze bildirirlerse bize müracaat et. 

raunda tavassuta bafladıimuz mit ve adreslerini btraknui olan 
günden beri, gerek it arayanlar- İşsizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan geı·ekse itçi arıyanlardan pek Bu suretle hem itsiz kalan ve 
~ok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bulabi· 
mektuplar makıadr teshil edecek leceğini bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. vatandatlarımrza hizmet etmi~, 

~ Milliyet " memlekette ço· hem de memleketin her tarafına 
galdriu>clan bahsedilen i,sizliğin, bir çok güzide iıçilerin dağılarak 
itsizlerin ihtiyaç aabalanna dağd- müfit hizmetler deruhte etmeleri· 
mao!ddarnıdan ileri geldiğine ka- ne yardım etmiı olacağız. 
niclir. Huıuıi mües5ıe._ • ~ \ sahipleri de 

Birçok bza merkezlerinde, bu husustaki U- tıynçiarını bize 
hatti Yiliyetlerde makineci, mo· bildirirlerse memı..:niyetle kayd
tön:ü, teaviyec:i, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

dülger, marangoz, alitı ziraiye 
taaıİl'C:İ&İ ~ elektrikçi ıu veya bu 
ihfuu itçi1eri ve ustaları yoktur. 

O.... içia biz itsizlerle itçi İs· 

te,...ı. ~ taVHIUlta bu
lu....ı. iateyonı.z. 

Gerek ltten•ı., gerelı: mem
lebtin her kiiıeıi- ..,.UI olan bu 
taYUaUtun daha müımir ve fay
dab olmasıoı isteyoruz. Onun i
çın 

Ricamız ıudur: 
Vııliler, kaymakamlar, nahiye 

miidiiııleri; diğer taraftan beledi
ye reialeri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali-
kadar idare amirleri lıalundukları 
yerlerdeki itçi ihtiyacmı (şekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek Ücret 
TP İt artlan tesbit edilerek) bİ-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyao.:ımz var? 

2 - Naçıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan· 
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı:' 

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasında da bu ta
vassutu yapacağız. it İıteyenler 
de, i.-çi ve memur arayanlar da 
mektuplannı "lstanbul, Milliyet 
gazetesi İf tavassut bürosu" na
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vata11-
dasa yapılacalc en büyük hiz 
rol . tir. 

• • • 
ş ve işçi istigenleri neşre 

başladık .. 
Busiinden itibaren it iıteyenlerle itçi arayanların isimlerini ve ıart

lanm neve bathyonız. Şimdilik eo çok müracaat iş isteyenler tarafın

danda. En ziyade Anadolu ve Trakya'da İfçi ihtiyacı olduğu için I><. 
husustaki taleplerin muhaberat itibarile biraz gecikeceğini zannediyo
ruz. 

it istiyenlerin ndreılerini de kaydettiğimiz için İf vermek istiyen
ler ya doğrudan doiruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

ODACILIK iSTiYORUM 
1 lbrabim efendi 37 yatında. 

Okur yazar oclacddı: ve hademe
lik İdiyor. Taşraya dahi gidecek 
tir. 3S lira maa, iıtiyor. Unka
pan Ooküplü mahalleli Fınn so

kak No 32. 
2 lıunail ef. Polis mütekaidi, sol 
ayııimdan malul 30 liradan fazla 
IDllllf iıtiyor. Anadolu Hiaarmda 
Göluuda No 24. 

TELSiZ TELGRAFÇILIK . 
BiLiRiM 

3 lunail Memduh Bey, 2S Y•· 
tında telıiz telgrafçı, tafraya dahi 
gider 50 lira ma&fa razıdır. 

Üsküdar Yeni çeıme N. "· ı 
4 Necati Bey, ..W. liman tirke 
ti memurlannclan botuervisli, tat
raya dahi gider 60 lira -tlı 

hizmete talip. 
Balorköy Cevizlik mahallesi, A
ralık aokak N o. 1. 

OTEL KATIPLl~l 

TERCÜMANLIK r:DERIM 
10 Rıza efendi, fransızça tercü. 
manfık eder ve tercüme yapar, 
bir az da Rusça ilir. Taşraya dahi 
gider, 50 lira maa~ istiyor. Sirkeci 
Ebussuut caddesi No 62. 
11 Fehmi efendi 22 ya§ında O · 

kur yazar, lstanhulda çal1Jmak 
§artile 40 lira ln&&f istiyor. Fatih 
Çarşamba Cebecibaşı mahallesi, 
Mesçit sokak No 24. 

MAKiNE MÜTEHASSIS! 
12 Şerafettin Bey, bilfunum ma 

kinalar mütehassısı bir kaç mÜe• 
seseden bonservisli, taşraya dahi 
gider. Şehzade batı, Bozdoğan 

Kemeri Kogacılar caddesi, Ayna
cı çıkmazı No 182. 

MOKEMMEL FRANSIZÇA 
13 Sadullah Vasfi Bey, Alman
ca ve fransızça mükemmel okur 
yazar, tercüme eder, ya)n1z lıtan6 

bulda vazife kabul eder, 80 lira 
maaı. Cerrahı>&fa Kürkçübatı ına 
hailesi Bostan ookak No 2. 5 Ahmet Emin efendi, 17 Yatm· 

ela, lstanbul dahilinde otel ütip
liti veya yaziluuıe od•rıhğı, 30 li· BANKALARDA ÇALIŞIRlM 
ra ,,_.kafi. Yedikule, Kazlı 14 A. Serv':'" Bey 1~ ya~mda .~
Çetme, patanın akaretleriııde. 1 caret mektebı talebesı, her gun 

benk••ar, veya avukat yanında 

AFYON iŞINDEN ANLARIM öileden sonra çalqır. Fatih Çar-
6 Mehmet Zeki Bey af • '' ve ıamba. caddesi .. alide medreseoi 
tiftik İJierinden anlayııh münaıip No 2. 

maaı, tafraya dahi gider. Kadı- lS İbrahim Necdet Bey, gazete 
köy Çanakkale sokağı No. 23. muhabirliği ve bayiliği talep edi-

DARÜLFÜNUN yor, 40 lira maaş istiyor. Kum-
MEZUNUYUM kapı Muhsine Hatun mahallesi 

7 Yusuf Ziya Bey 30 yaımda 

Danilfa-n mezunu yalınız lstan. 
bulda müeaoeselerde katiplik veya 
muhasiplik istiyor. lıtanbul Pos
ta Kutusu 746 nııtaıile. 

40 LiRA MAAŞ! 
8 Rasim Tevfik Bey 30 Yatında 
ckur yazar taşraya dahi gider, 40 
lira mMf resmi veya huauai mieı 
siııelerde memuriyet Ye tahııildar

_ l:k İstiyor. Nuru Osmaniye Arif 
p&fa sokak No. 4. 
_9 Ziya efendi ?6 yaşında, okur 
yazar gar10nluk yapar • lira ı 4 

&f iati;ror. Kaddröy, Ooman ağa 

mahaHesi I::aşçavuş ookak No 6. 

Fmdık Kıran sokak No 1. 

işçi istiyenler 
1 Sirkecide Ankara caddesinde 
Şark perukar talonu bir çırak isti 
yor. Çırağın Yat• 14 • ıs olacak
tır. Kendisine SO kurut ıründdik 
verilecektir. 

Not: 
iş isuyen veya işçi arayanlar 

için bir gün yazdığımız/ ertesi 
gün tekrar etmiyeuğimiz cihet· 
le bu listeler aliiludarlar tarafın
dan muhafaza edi!IDl!Jidir. 
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HARDCl HA~le:RLE~ 
Şanghay'da son ı Uzak Şark ve 
Vaziyet Amerika 

·-
lı Hindistanda 
Karışıklık 

Japon kıtaatının bir . Hariciye nazırı M. Müslümanlar poliıleri 
kısmı çekiliyor / Stimson'un beyanab yaralıyorlar 

~ANGHAY, 13 (A.A) - CENEVRE 13 (A.A.) - YENİ DELHEY, 13 A.A. 
Çin menabiinden gelen haberle ! Cemiyeti akva~ katibi umumi - Son derecede galeyan halin 
re göre .. Jat>?n tayyareleri H~g ı )İği, Amerika hariciye nazırı 

1 
~e bulunan .müalüman ahali, po 

Chow uzerınden uçarak mıt- M. Stimaon'un Cemiyeti ak- lııe karşı bır ok taarruzlarda 
ralyöz ateşi açmışlar ve iki ki- vam büyük meclisinin cuma gü bulunmuştur. Polis memurla. 
şinin yaralanmasına sebebiyet nü akşamı ittihaz etmit olduğu nndan biri hançerlenmiştir. 
vermİJlerdir. karar hakkındaki beyanatını Ahali, bir camiin civarında 

Şanghay belediye reisi olup neşretmiştir. muhafaza vazifesini gören po. 
geçen kanunusanide Japonla- Cemiyeti akvam azasından !isleri taşa tutınuştur. Camide 
nn ültimatomunu kabul etmiş olan milletler, uzak şarktaki bulunan bütün halk tevkif edil 
olan M. Wu-Tche-Chen, istifa tehlikeli kargaşalıklar hakkın- miştir • 
etmişler. daki hattı hareketerinde, müşte 

Tokyodan bildirildiğine gö- rek tasavvurlarında birlik ib- M. Mac Donald 
re, Şanı;haydaki Japon kıtaatı- raz etmişlerdir. L 
nın bir kısmı Yuvarlak maaa Büyük meclis, ayni zaman- ı ondrada 
konfer~naım'.1. netices~ne İnt~- da hem Paris ve hem de Cemi- LONDRA, 13 (A.A.) _ M. 
z~~ ~.ılmeksızın ç~lec~~tı_r. , yeti akvam misakla.rın~a ~ev- ] Mac Donald, ahiren gözünde 
Çunkü b_u !<rtaat vazıfelerını ık 

1

. cut olan bir sulh zıhnıyeti ırae yapılan ameliyattan sonra neka 
mal etmıştır. eylemiştir. Bu itibar ile bütün 1 hat devresi geçirmek üzere git 

Llogd George'nn hir İ milletler, ayni sesle sulhtan bah • mit olduğu Cornouaillea'dan 
makalesi sedebilirler. Büyük meclisin İc- ' ciün gece buraya avdet etmİt

raatı , hukuku düvelin ahkamı- 1 tir. 
BERLfN, 13 (A.A.) ru ve muahedelerin eaaaını leş- 1 

Boenen Kurier, M. Lloyd kil eden intizam da adalet pruı 1 
· d ·k · Poliste George'un Çin-Japon ihtilafı ıiplerini ıfa eye vasi m1 yaıta 

hakkındaki bir makalecini neı- medar olacaktır. Amerika hükU 
retn:.ektedir . meti, bu neticeyi elde etmek Esrarkeşler 

Yakalandı! 
Sabık İngiliz nazırı, büyük için teşriki mesaide bulunmağa 

devletleri ve hattı hareketi ha. şitap etmiş olmakla bahtiyar
la memleketlerin kendi silah. ! dır. 
!arının kuvvetine istir.at etmek · 
mecburiyetinde bulundukları 
harpten evvelki vaziyet içinde 
bulunduğumuzu gösteren Ce- 1 
miyeti akvamı şiddetle tenkit i 
etmektedir. 1 

Mumaileyh diyor ki:Çinin na 
zarında büyük devletlerin nüfu 
zu mühim surette tenakus et -
mittir. Harp, Çin milletini zap 
tı rapt altına almıştır .. Şimdi 
bu millet gayet muntazam bir 
organizm haline gelebilir. 

M. Lloyd George, netice ola 
rak diyor ki: 

Bu hal, bu memleket için 
büyük bir terakki demektir, fa 
kat bunun Japonya için manası 
ne olacaktır.? 

---···-
Lindberg'in 

13 esrarkeş yakayı 
nasıl ele verdi? 

Çocuğu yaşayor · Bundan bir müddet evvel 
Galatada Arap oğlan sokağın-

- -- - da 8 numaralı dükkanda kahve 
Fak<!t b'. r türlü nerede , ci Şükrü iaminde bir adamın 
olduğu anlaşılamadı dükkanında gizli esrar içildiği 

haber alınmıı ve zabıta tarafın
NEVYORK, 13 (A.A.) - dan yapılan araştırmada birçok 

Eski,.hay?utlardan olup !-in~- esrarkeşler kabak ve nargileleı· 
berg ın aJB?ı olan ,. M. ~ .. oı:,ıs- le esrar içerken cürmü meşhut 
Rosmer, Lındber~ ın çu~?gu- halinde yakalanmıtlardı. O za
nun hayatta oldugunu kat ı su. man zabıta dükkanı mühürle.. 
re~t': bilmekte olduğunu bildir- ı miıse de bili.hara dükkinnm a 
mıtıır. aıl sahibi olan Yuvan Efendi 

Çocuğu aramak hus~sunda iamindebirisi vilayete müracaat 
m_uavenett~ buh_ına.n Spıtale -:e • edeı·ek mühürü açtırıp dükki
Bıtze, bugun ıçki kaçakçılıgı na vaziyet etmittir. 

Amerika' da .Japonya ithamından beraet emişlerdir. 'ı G I d b b' . eçen er e za rta gene ır 
aleyhinde Pre!lıdont Koosvelt vapurun füphe üzerine tahkikat yapmıf 

ŞİF...AGO, 13 (A.A.) _Üç daki çocuk dejil ve dükkanı gene Şükrünün kira 
polis memuru, komüniatler tara BERLİN, 13 A.A. - Lind- ladığı anlaıılmıı ve kontrol al-
fından Japoo konsoloshanesi ö bergh'in çocuğu President Ro tına alınmıştır. Geceleri dük
nünde yapılan bir nümayif es- osvelt vapurunda bulunmuyor- kina bir çok adamların girip 
nasında yaralanmıılardır. du. Yapılan derin tahkikat, İş çıkmakta olduğu göriilmüt ve 

d kili haber verilmi• olan ,.,,..,._ · evvelki gece ini olarak dükkan Polis, mütearnzlar an birini "" r-- B 
tevkif etmeden evvel yarı ölü ğun Lindbergh'in çocuğu olma da araıtıı-ma yapılmıştır. u a 
haline getirinceye kadar döv. dığını meydana çıkarmıştır. raıtırmada 13 kişi esrar içerler 

___ ... _ _ _ ken cürmü meşhut halinde ya. 
müştür. Piyade ve süvari polis İ . . ' kalanmııtır. Dükkanda bir çok 
ler, nüml\yişçileri dağıtmıtlar, ngıltereDID esrar, kabaklar, nargileler bti-
gerek nümayişçileri ve gerek 

k . . Akd . fı"losu lunmuştur. seyircileri ayırt etme sızın sopa enız 
ile dövmüşlerdir. Bu esnada . 1 Esrar içenlerle Şükrü yaka. 
vak'a mahalline mitralyözlü po .~APOLI, 13 \ A. A': ) - ı ıanarak haklarında evrak tan. 
lis otomobilleri gelmiştir. Dun saat 10 da İngıltercn.n Ak · zim olunmuıtur. 

deniz filosu ba§kumandanı Sir 
1 

Çil Almanya Chafield, refakatinde erkanı har Agop asılı bulundu! 
biye reisi Sir Bai!ey olduğu hal 

BERLlN, 13 (A.A.) de Tireniyen denizinin cenup 
Çin' de demir imalatı fabrikala- . mmtakası bahri kumandanı a
rının İn§asına müteaallik olan miral Nicastro'yu ziyaret etmiş 
projenin tanzimine devam edil- 0 da Queen Elisabeth zırhlısı 
mektedir. na giderek bu ziyareti iade eyle 

Çin hükümetinin garanti o- mittir. 
larak 10 senede tediye edilecek Saat 1 l de Sir Chafield ve 
o/o 7 faizli hazine bonoları ve. vis amiral Fisher otomobil ile 
reaıği söyleniyor. Garanti edi. Reggia'ya gitmitlerdir. Kendi
lecek para mikdarı 20 milyon !erine askeri merasim yapılmıt 

Gazete müvezziliği ile geçi
nen Agop iaminde biri, evvelki 
gün, Acı musluk sokağında 
oturduğu evin odasında boğa. 

zından kendini iple asını, oldu 
ğu halde bulunmuştur. 

Agobun defnine rubaat ve
rilmittir. 

Bir esrar satıcısı 
dolardır. tır. Mumaileyhima, merdiven Mehmet isminde biri Yeni. 

Mü~akerat teltir edildi ayağında veliaht namına jene- cami civarında kahvelere girip 
ral Clıırici tarafından istikbal 

TOK10, 13 A.A. - Chang. edilmi,l~r ve mumail~h ile 25 çıkarken polisçe ahvali tüpheli 
hai münkeratı tehir edilmit- dakika görütmüşlerdır. görülerek yakaluumtbr. Ose-

Müteakiben, kolordu kuman rinde fazla mikdarda esrar bu-
tir. danını ili komiaeri, tehir haki lunmuştur: Mehmeclin ötede be 

Mançuriye gidecek olan Ce ' ku d · mini ~ miliı man anını zı- ! ride dolaıarak earar satmakt._ 
miyeti akvam komisyonu evve yaret etmiılerdir. 1 olduğu teabit edilmittir. Melı 
li Changhai'a gitmek üzere Bunlar da öğlenden sonra bu h kkı d d ak t • · ı ·ı d' meta na aevr ıuızmı Kobe'den hareket etmi§tir. ziyaretleri ıade ey emı' er ır. 1 o unmuttur. 

• Bir kaçak depoıu 
ltalyan filosundan kadro . Bir suikast 

· Kumkapı polia merkezi dün 
harici kaian gemiler Oldu! bir kaçakçı deposu merdana çı. 
ROMA, 13 (A.A.) - Neş. Beyruttan yazılıyor: - Halepte karmıştır. Kumkapı civarında 

reclihnit oiao bir kararname, belediye reiıi ve hükumet na~tle • l 
rinden lhrahim Pata zade Galıp Be- Lingada zzet Ef. namında bi. 

harp filosundan 27 torpitonun ah s1ar taraf dan yin eme meçhul 1 1 ın rinin erinde kaçak tütün bulun 
kadro haricine çıkarılmıt oldu- · ı t Bo ba ka bir bOmba atı mıı ır. m pı •- duiu haber alınarak arattırma 
ğunu beyan etmektedir. Bu ge rasında infilak etrnlf n nüfusça za-
miler 1911-1914 senelerinde in yiat qlmam•ttır. Bomba atanlar fi- yapılmııtır. Evde, bir okka ka. 

f a edlİmi, olup hacimleri 12~ rara muvaffak olmutlardır. Bu IUİ rak tütün, destelerle kaçak ıi. 
kastın vataniler tarafından yapıldığı T-

l 3S tondur ve esasen uzun müd töylenınektedir. Halep ve Şamda va- gara kiğıtlan, bir mavzer tii
detten beri silahlan çıkardmıt ziyet yine nazik bir oafhaya girmek- feji 98 tane fıtd<, iki tüfek 
bulunuyoru. tedir. lkmııl intihabatı husuıunda 1 .~ .. bi taL---- b' _,_ 

halk çok hauas davranmaktadır. ı ıarıo~, r .,....... ve ır ...._ 1 T ardieu Cenevreye Fran11zlar ikmal intihalıabnın tarihi 1 ka mıaket kurtunu bulunınut-
d k ni bir türlü ilUı etmek İatemiyorlar. 1 tur. 

gi ece Şamda vatanilerin en hararetli ! Tütün ae ailiblar müaadere 

PARıs 13 (A A ) _ M mürevvici ~ ~ "EttaiP" g~ ,, olUDllNf lnet Efendi yaka. 
' • • • teoi tadl eclilmiftir. Geçenlerde tatil ' • 

Tardieu, yann aaat 21.50 de Ce edilen "Elyevm" guetesi de bu fır- lanarak tahkikata baılanmıt-
1 nevreye •idecektir. ' kanın ~ natiri eflıin idi • 1 tır 

D 
iş bankasının bilançosu şayan 

memnuniyet görülmüştür 
ANKARA, 13 (Telefonla) - İt Bankaaı idare cemliıi bug' 

toplandı. Blinçoyu tetkik etti ve heyeti umumiyeye arzedil 
cek rapor üzerinde müzakeratta bulundu. Neticede vaziyet t 
ya111 memnuniyet görülmiq ve bu aene hiHedarlara yüzde 
temettü tevziinin heyeti umumiyeye teklifi tekarrur etmittir. 

inhisar idarelerinin kadrosu 
ANKARA, 13 (Telefonla) - İnhisar idarelerinin Ankara 

nakilleri ve bir kısmının tevhidi etrafındaki rapor henüz lsta 
bul dan iade edilmemiştir. Rapor vekalete geldikten sonra bura 
tekrar tetkike tabi tutulacak ve inhisarlar kadrosunun ihzarın 
rapordaki esaslar nazarı dikkate alınacaktır. 

Adliyede geni tayinler 
ANKARA, 13 (Telefonla) - İstanbul aza mülizimliğin 

Ankara Sulh hakimlerinden Ali, İstanbul Suth hakimliğine ln 
göl Hukuk hakimi Nizamettin, Ankara Su(h hakimliklerine ı 
bık Cihan beyliği müddeiumumisi Fuat Rifat, Hukuk mezunlar 
dan Mehmet Nuri ve Ahmet, lıtanbul müddeiumumi muavinli 
ne iza mülazımlarından Salih Sabri Beyler tayin olunmutlardı 

Şirket müdürlerinin avdeti 
ANKARA, 13 {Telefonla) - İatanbul Telefon şirketim" 

dürü ile Şark demiryolları umum müdürü bu aktamki trenle Is 
tanbula döndüler. 

Manisada tevkif edilenle,. 
MANlSA, 13 (Milliyet) - Bektatilerden Hakkı baba, Nai 

ve Muhittin Ef. ler tevkif edilmitknlir. 

Mısır' da dimağ hastalığı 
KAHİRE, 13 (A.A.) - Resmen bildirildiğine göre, Kahi 

de ve yukarı ve atağı Mısır'm bir çok kasabalarında müateYli b. 
dimağ hastalığı zuhur etmi§tİr. 

Vehabilerle Beni Salıar kabiles' 
arasında müsademe/er 

BEYRUT, 13 (A.A.) - Beni sahar kabilesile Vehabiler 
sında müsademeler olmuttur. Vehabiler 20 ölü 8 ağır yaralı v 
mitlerdir. Muhasematı lngiliz tayyareleri güçlükle durdurabil 
mitlerdir. 

Surigede intihabat başlagor 
BEYRUT, 13 (A .. A) - Neşrolunan bir emirnameye naza

ran Şamda ve Humada meb'ua intihabatı 30 martta batlayara 
6 nisanda bitecektir . 

Siyasi buhran mı, Samsundaki 

1. h ? Komünistler 
ktısadi bu ran mı SAMSUN:_ Burada yakala 

Çıkar yol! nan komünistler hakkında tab 

( B 1 • · h ·ı d ) kikata devam edilmektedir. B 
• . a~ı ıncı s~ _'. • e maznunlarm geçenlerde latan 

kaladelıkler arzettıgı zaman buld t kif ed'I k ·· · t 
bu bağlan derece derece gev- k'al. ev bı en 1 omkunıal 
tetm azım ır. ger ugun ki 1 1 B. k ki' ek 1• d E- b .. ı teş ı atına mer ut o ara ça '' 
'h r 'k d" . . tı an an a,ı mıştır. ır aç 

cıll ~ pod ıtutıt asındm 1 tlumdenını şinin daha tevkifi ihtimallerin-
e t;_nn e an ev e er e, me den bahaedilmekteclir. 
aela: Sevr ve Versay mua-
hedelerinin tanzim edildiği de
virlerdeki zihniyet hakim o. 
!una, beşeriyet, harbi umu
mi haileainden daha müthit 
bir felaket beklemelidir. Hal. 
buki içinde bulunduğumuz bal 
ve vaziyet; mıeaelelerin yalnu 
hukuki cepheden değil; siya. 
si ve iktıaadi noktadan tetki· 
kini icap ettiriyor. Bu meyan
da her memleketin mutlak su. 
rette bazı ~;asi ve iktısadi :ı:a. 
ruretleri olduiunu dütünmek 
lizımdır. Bu zaruretleri tat. 
min etmemenin zararı yalnız 
keadilerine münhasrr kalmaz; 
batkalanna da sirayet eder. 
Can çekitenJere hayat imkanı
m vermek, en iptidai bir ada. 
let ve hattl menfaat icabtdır. 

F ransada umumi intihap 
encümeninin kararı 

PAR1S, 13 (A.A.) - Umıı 
mi intihap encümeni, bazı tadi 
lit ile M. Memel tarafından ve 
rilen ve inkinci defa reye mü
racaat usulünü ilga, kadmlarıD 
intihabata ittirakini kabul edeo 
ve intihabata ittiraki mecburi 
kılan ve meb'uaan meclisi tara 
frndan kabul ve iyan tarafın
dan reddedilmit bulunan ahki.
ma ait olarak tevdi etmq oldo 
ğu mukabil projeyi S rey ekse 
riyetle kabul etmittir . ---··---

Dün sabahki sis .. 
Dün aabat limanda ve Bo• 

ğazda müthit bir ıia vvdı. Bil
buıa Boğazda ait kesafet pey· 
da ediyordu. 

Bu yüzcı- dün abah Şirke
ti hayriy-ia Boğaz vapurları 
teehburla aefer yapabilmitl•· 
dir. Saat 9 a kadar seferlerde 
intizam temin edil~memiıtir. 

Vaziyeti bir daha hülaaa e
delim: Büyükharbin açtığı ya
ralar bili kapanmadı • Öyle 
iken; milletler biri birine kartı, 
gizli değil, açık açdr. yeni harp 
ler açıyorlar. Milletlerin biri. 
birine kartı açtığı iktısaclt bar. 
bi, ııümrük tahdicfat&m ve bu
na benzer tedbirleri muradedi
yoruz. Haatalıiı tedavi husu-
sunda bu tedbirin biç faydası en İyi bir ilk tedbiridir. Eiet 
olmadıktan bqka, ıztırabı ida. bu konferamta, yalnız siyaai 
me ettirici bir ııaran da var- meselelerin değil, iktıaadi it· 
dır. lztırap umumi olduğu i. !erin ve dolayıaile umumi ik· 
çin tecla-riainin de umum tara. tıaat buhranının behemehal 
fından derpit edilmesi lizım. umum milletler tarafından gÖI 
dır. Bu itibarla muhterem dok terilecek hulU. ve samimiye& 
tor T eriik Röıtü Beyin, Ce.. dairesinde. baUedilnıektd 
nevre'de beynelmilel bir ıoab- batka bir çareai olmadıiı her• 
filde verdiği konferansta söy- kesçe anlatılırsa; ba netice bil• 
!ediği gibi , bugün dünya mil. I halia yolunda mühim bir ka• 
letlerinin ittirak edeceği umu-ı zanç, mühim bi~. adım •~yılır 
mi ve büyük bir iktıaat konfe- Snrt Meb uav 
ranıının toplanması bugünün MAHMUT 
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an ası tesisi! -
Ekonomi 

Pamuk ihracatımız son 
zamanlarda çoğaldı 

Mersin Ticaret odasının hazırladığı 
istatistikler ümitbahştır 

M . T• d d 1 muaınelitındaki faaliyet, ıreçen b~-er11n ıcaret o asm an . · t• üzerinde mübun 
ıh . . ta ıyasan1n vazıye ı 

racat Ofısıne, şubat a.yı zar- bir teoir icra etmit~ir. .. 
fında yapılan pamuk ıhracatı Ani kalkınma pıyaoayı !"utehay
hakkında bir rapor gelmittir. yır etmiı ve devlet eshamı ıl~ bey~e! 
R . d ·ı 1 h üzerinde bu halın tesın apora nazaran, Mersın en. şu ~~ ':. e~. '"?,' 
b rf d 847 000 r 1 k gorulmu9tur. at ayı za ın a . ıra 1 Spekülasyon lnıriliz lirasının te-
13.200 balya pamuk ihraç edil- reffüü ümidile ;apılan mubay!'at t.ek 
ınittir. 1930 ıubatındaki paınuk (inde tecelli etmif ve filhakıka lira 
thracatı ise 4000 balya idi . 96 fragr 3,77 dolan bulmuş ve ıeı;-

lhracat mevsiminin batın- ıniştir. 
dan beri altı ay zarfındaki pa- Satıı muameleleri bil&hare b~ fa
ınuk ihracatı dört küsur milyon aliyet! tevki~ etnud .. 

1
• ıtir .. ls~b'!nto fıa~~-

1" kı · de 71 600 balya. nın c,, 4 e ın arı me11 gı ı yapuan 
ıra ymetın . · a tı •

1 
kat'i müdaheleler. lnıriJiz lirasının 

dır. En fazla ıhracat . Y P g • kıymetinde husule ıelmiş olan teref 
ınız memleketler, İngıltere, f. füden bir miktarını kaybettinniıtir. 
talya veAlmanyadır ve bu mem Bunun üzerine spekülasyon İngi
leketlerin hepsine olan ihracatı )iz devlet eshamında yeniden ıergin 
ınız artıoıttır • lik husule getinniştir. Fakat fiatın 

Buna sebep Amerika pa- düşeceği ümidi ile yapılan sahşların 
ınuklarına karııtırılarak kulla. tesiri altanda bazı esham en yüksek 

1 seviyelerinin fevkine çıkmıttır. 
nılan Hindistan pamuk arının 
bu sene az olmasıdır. lngiliz lirasımn yükselmeıine kar 

Samsunda tütün satışı 
Son hafta zarfında Samsun 

rnıntakasmdan 17.930 kilo tü • 
tün ihraç edilmittir • . 

Samsun tütün stoku beş mıl 
Yon kilodur. 

Yunanistan ile lsveç 
arasında bir itilaf 

Yunanstanla İıveç arasın~a 
etya mübadelesi hakkında bır 
itilaf aktedilmittir. h .. 

ıı gümüş fiatı tenezzül etmiıtir. Gü
m'üş fiati e&aaen Çin ve Hindistan aa 
tışları dolayııi~~ a~ırJ:l~mış ve ons 

17 % pense duşmuş 1dı. Sonra s~
küliıyonJarın te!'iİri altında ~qın 
muamelede ons 18 1 6 ve vadelı mu 
amelede on:ı 18 Y2 pense çıkm1ştır. 

Ons 110 şiling 50 pense düşmüş 
olan altın Uıoıı.men ziyanlarını telifi 

ederek 113. 8 olmu~tur. 
Hafta nihayetinde, ln~iliz lirası 

3 dolar 36 ve 92, 1 '8 frank kıymetin ı 
de idi. 

Liverpool buğday 
piyasası 

Maarifte 

Talebe 
Birliği 

~---
Cuma günü yeni ni
zamname yapılacak 

Darülfünun fakülteleri ve 
yüksek mektepler talebe murah 
haslan cuma günü Halkevinde 
toplanarak M. T. talebe birliği. 
nin yeni nizamnamesini tesbit 
edeceklerdir. Vakit olduğu tak 
dirde idare heyeti intihabatı da 
yapılacak ve derhal faaliyete 
geçilecektir. 

Odun verilemiyecek 
Bu sene kışın tiddetli devam 

etmesi yüzünden bazı mektep
lerde odun bitrniıtir. 

Maarif idaresi bu hususta 
tahsisat olmadığından ve ha. 
valar da açtığı için fazla odun 
verilmiyeceğini bildirmi!tir · 

Rıdvan Nafiz Bey 
Maarif vekaleti teftiş heye. 

ti reisi Rıdvan Nafiz B. Ankara 
dan şehrimize gelmittir · 

Mülkiyede konferans 
16-3-932 çarıamba ıünü saat on 

yedide Yıldızda Mülkiye ~ektebinde 
mua1lim Kemal Beycfendı tarafın

dan: 
(Hukuku hususiyede umumi inti-

zam ve adap) mevzulu bir konfe-
rans verilecektir. Herkes gelebilir. 

Irak sefirinin 
ltimatnamesi ----
Reisicumhur Hz. inin 

ve yeni sefirin 
irat ettikleri nutuklar .. 

Bu itilafa nazaran İsveç u 
kumeti Yunaniıtandan muay. 
Yen mikdarda tütün mübayaa 
edecek ve buna mukabil Yuna. 
rıistao İaveçten ayni kıymette 
lllakine, kağıt, ve sair eşya sa. 
tın alacaktır . . . 

LIVERPOOL, 13 A.A. - Vaıi 
mikyasta tasfiyeye bais olan kambi-
yo tereffüü il» müt01·afik olarak pi- y . I k f .. · R · · - h - ı ı ki enı ra se ırırun eısıcum ur 
Ya<a muamelatı ko -'Y ı '' cereyan H af d k b 1 d'ldik · . . I z. tar n an resmen a u e ı 

etmıştır. lerini dün haber vermiştik. Bugün 
lthalit tacirleri, buğday satışı de bu resm; kabulde sefirin irat et-

teklifinde bulunamamak~aCır.lar. · tiği nutkun metni ile Reisicümhur 
Binnetice satışlar ehemmıyetsız ol- Hz. nin verdikleri cevabi nutkun Bu itilaf ile Yunaniıtan ıhtı 

Yacı olan eıyayı temine muka
bil tütünlerine iyi bir mahreç 
bulmut oluyor • 

muştur. metnini dercediyoruz. 

Londra borsasında 
faaliyet 

Iskonto fiatının tenzili, daha İyi 
bir temayül husulüne bais o1n1Uf ve 
bu bal atağı fiattan mubayaatı İntaç 
eylemittir. 

Mahalli istoklar, artmaktadır. Ma 
amafih muvaredat asgari miktarda-

LONDRA, 13 A.A. - Kambiyo dır. 

Sınai keredi bankası, 
r eşviki sanayi kanunu 
Dün Sanayi bankasında hararetli 

münakaşalar oldu .. 
sebep olınuştur. Bunun için m~ 

Milli sanayi birliği heyeti u aıoele vergisi kanununun. ~enı 
lllUmiyesi dün sabah uzun sü: esaslara göre yeniden tadılı za 
ren bir içtima yapmtt ve Tetyı ruri görülmekte idi. 
~i sanayi kanununun tadilatı Sınai kredi bankası mesele. 
ıle, tarife ve sıııai kredi bankası . müzakere edilirken banka 
l.İıerinde müzakerat cereyan et sı A karadan · · hazırlanan ve n nıi,tir. ıçın y · ban 

Bazı zevat te•viki sanayi ka gelen proje okundu. enı · 
' kanın proJ·esi erbabı sanayı ta-

tıunu tadilatı tarife tebeddül&. b 1 
t ' rafından çok geniç. u. unm1:':f· ı ve sına·ı kredı· L-nkası gibi sı ed 1 b ksul "" G · kr i enn ır a • 11<ıi hayatımızın uç·· mühim isti- tur. enıf k kul 

amel tevlit etıoeıinden .or. • 
rıatgahı hakkında yeni, yeni e. kt idi Neticede proJeyı e. 
•aslar ihzar edilmekte iken ınu ma

1 
a t.te tetkit ve mütalea

~_ın_ ele vergisi sisteminin de. de sas 1 sure M h 
1 sını kaydetmek üzereAtıf, e 

~ıştirilmesi lazım geldiğini 1 e: . K" Ziya Beyler. 
tı sürdüler ve bu fikir umumı met Alı ve azım . 
tasviple kartılandı. den ınürekep bir ko':"ııyon ~et 

Yeni şekilde fabrikaların me kil edilmittir. Heyetı umu~ı~e 
".addı iptidaiye ve maınulele- 1 gelecek pazar günü tekrar ıçtı. 
rınden ne suretle reıiın almaca ed kf 
iı noktası hayli münakaıalara ma ece ıı. 
=-

Bir vapur karaya 
oturdu! 

Mıntakada içtima 
T. 1. c. 1. lstanbul .Mıntakaoı 

Merkez Heyetinden: Teıcıl _m~ame~ 
litına dair Umumi Merkezı~~~~-n 
aldığımız talimat hakkında prutul
mek üzere 16 mart 1932 ?rıamba 

.. ·· -'-••mı saat tam 18 de mütte•unu ... Y-. 

Irak sefirinin nutku 
Reisicümhur Hazretleı-i; mufah

ham metbuum biraderim haşmetlu 
kral birinci Faysal Hane\lerinin be
ni nezdi devletinizde fevkalade mu
ı·ahhas ve orta elçi sıfati)e tayin bu
yurduklarını müt'ir itimatnameyi za 
tı riyasetpenahilerine tl'kdim etmek 
le teref kesbeylerim. 

Irak ile Türkiye arasında çoktan· 
beri teyemmünen mevcut olan mü
nasebatı haaeneyi idame ve iki kom
fU ve kardeı milletler arasındaki mu 
habbet ve samimiyeti muhafaza ve 
tezyit için gerek zatı devletlerinden 
ve gerekse Türkiye Cümhuriyeti hü
kUmeti tarafından ibzal buyurulan 
inayet ve müzahereti son Ankara 
ziyaretleı·i eınasında biı:zat görerek 
memnuniyet ve tetekkürlerini her 
vakit izhardan hali kalmayan muaz
zam metbuum ayni hissiyat ile mü
tehassis olarak beni nezdi devletle
rine jzaın ve zatı riyaıetpenahileri
nin ıahıi afiyet ve saadetlerile necip 
Türk milletinin refah ve ikbaline mü 
teallik temenniyatı kalbiyelerini ar
zeylemekliğimi de ayr;ca tavsiye bu
yurmuşlardır. 

iki kom§U dost millet ve hüku
met arasındaki san1İnlİyet ve muhab 
betin ve iyi komtuluk bağlarının 
takviye ve idameaine bütün mevcu
diyetimle çalıtmağı gayet mukaddes 
bir vuile addettiğimden bu bapta 
muazzam biraderimin bana tevdi bu
yurdukları mes'uliyetleri kemali ip
tihacla uhdeme aldım. ltbu mukad
des vazifemin ifa11nı kolayl14tırmak 
için bana pek elzem olan zat• devlet 
lerinin ve Cumhuriyet bükUmetinin 
müzaheret ve muavenetine selefle
rim cibi mazhar olacağımı ümit ede
rim. Reisicümhur Hazretleri. 

Go:zi H:z.nin nutkıı 

Reisicumhur Hazretleri bu nutka 
türkçe !U cevabı vermiıle.rdir: 

Muhterem elçi hazretleri; mufah
ham metbuunuz ve necip biraderi
niz hatmetlu Irak kralı birinci Fay
sal Hazretlerinin zatı şamiJerini nez 
dime fevkalade murahhas ve orta el
çi sıfatile tayin buyurduklat"ınr bildi
ren mektubu memnuniyetle alıyo
rum. 

Mahkemelerd• 

Doktorlar 
Kazandı! 

Çarşamba giınü Eyipte büyük fki '::::;; !~~~, da 

tezahurat yapılacaktır.. Mari isminme bir kadının ço. 

16 mart çarşamba günü l.tanbu· 
lun itilaf devletleri tarafından işgal 
edildiğinin yıldönümüdür. O gün 
kahraman askerlerimiz Şebzadeba
şınd3 karakolda uyurk~n ~ehit edil
mitlerdi. 

lenk koyacaklardrı. Ayrıca arzu e- cuğunu düşürtürken yalmş bir 
den müessesat ve Teşekküller de çe- ameliye neticesinde vefatına ıe 
lenk koyabilirler. bebiyet vermek ve hadiseyi hü 

Ayni günde öğle vakti Eyüp ca- kumete 'haber etmemek cürüm 
rniinde Şehit(.,,. için bir mevlüt okut lerile maznun Dr. 1stavraki ve 
turulacakbr. 

Bu met'um günün yıtdönümünü 
çarşamba günü bütlin lıtanbullular 
muazzam bir ihtifal merasimi ile ha· 
tırlayacaklardır. Bu kara gÜn için 
H. fırkası bir program haZLrlaımıtır. 

Programa nazaran merasim çar
,~~ba ırünü saat 10,5 da Eyipte ıe
hitlikte yapılacaktır. Merasime da
~~liler, kıtaat, mektepliler ve halk 
ııtırak edecektir. Ayni zamanda bir 
geçit resmi de yapdacak ve Hahçı
oğlu Askeri lisesi müzikasa Halıcaoğ
lu askeri lisesinden bir bölük, Halı
cıoğlunda istihkam lut'asından bir 
bölük, ~ir polis taknm, Eyüp orta 
mektebı talebesinden bir bölük işti
rak edecektir. 

Merasim günü saat 13,4 da köp- Bahar Efendilerin muhakemele 
rüde Haliç iskelesinden hususi bir ri dün ağır cezada intaç edil. 
vapur davetlileri ve halkı alacak ve mi§tir. Okunan tabibi adli ra. 
Eyüp iskelesine bırakacaktır. Ayni poru ile ıahitlerin mazbut ifa. 
vapur merasimden sonra davetlileri datı maznunların lehine idi. 
tekrar köprüye getirecektir. 

ihtifal merasimine davet edilen Üçaylık gebe bulunan Mari 
zevat ve müesseseler şunlardır: Hamının, çocuğunu duçar oldu 

lstanbulda bulunan meb'uslar, ğu grip hastalığı neticesinde dü 
Vilayet (Memurin rüesası ve Şehir şürdüğü anlaşılıyordu. 
Umumi Meclisi), Kolordu (Erkan, İstavraki ve Bahar Ef. ler, 
üme~a _ve zabitan], Adliye Lrkanr, hasta hakındaki müşahedeleri. 
Darulfunun, Maliyeye merbut Şu- · hk h · 
bat k• (Deft d rl k R.. t, nı ma eme uzurunda tetnh a er anı er a ı , usuma "k 

Tapu; Emik). Maarif erkanı (Ema- e!tı ten sonra şahitler dinlen. 

Merasim nasıl olacak? 
Merasim şu suretle yapdacaktır: 

. Topla~ış saat 14,5 da Şehitlikte 
ıkmal edılmiş olacaktır. 

net, Müdüriyet, Y ukıek Mektep Mü ı dı. 
dü_ı:Ieri; ".ekalet l\füfoUişleri, Lise Müddeiumumi Burhaneddin 
M_~d.url_~~ı-~, Po•'a ve 1:elgraf .Ba~ Bey ortada cürüm olmadığın. 
mudurlugu, l.tanbul Tıcaret mıidur d 1 be · · · 
1 · (T. . B h . S . Ma an maznun arın raatını ıste 
erı ıcareti a rıye, anayı ve d. M hk .. 

Merasim müfru efendi tarafıııdan 
Şehitlerin ruhuna fatiha ithafı ile 
baslıyacaktır. 

adin l•tanbul Ticaret Müdürü ve ı. a eme, muzakereden son 
Mü..:.ı.abe heyeti). ra her iki doktorun da beraetle 

Vekilete merbut Mülkiye heyeti ı;ne karar verdi. 

Müteakiben C. H. Fakasından, 
Halk namına şehir Meclisinden ve 
gençliği temsilen Darülfünun talebe 
sinden birer zat tarafmdan birer hi
tabe irat edilecektir. Hitabelerden 
sonra müzika matem havası çalar. 
Matem havasını müteakip bir zabit 
K~m~ndasınd.a Halıcıoğlu Askeri 
L11~11 talebesınden bir manga manev 
ra fı,enği ile üç defa havaya ateş e
der. 

Bun~an sonra duruı sırasile kı
ta":t ~eçıt resmi yapar ve Eyüp lske 
lesı cıvannda dağılarak yerlerine av
det ~derler. 

Gecjt resminden sonra ~erasim 
bitecektir. 

Kolordu Kumandanlığı, Belediye; 
C.H. Fırkası ve Halkevi şehitlere çe-

Seyrisefain 
Ücretleri 

Ameleye dün bir kısım 
tevziat yapıldı 

teftişiye•i ve Jandarma mıntaka mÜ· 
fettiıliği. 

Müftü ve Müeııeıatı diniye mü
dürlüğü, Belediye erkanı, Belediye 
memurları, Evk~f müdürlüğü. C. H. 
Fırkasa Viliyet, Kaza, Nahiye ve O
cak heyetleri, Müskirat, Tütün inhi
sar idareleri, Seyrisefain ve Milli 
Bankalar erkİım. 

Halkevi, Hilitliahmer cemiyeti 
Himayei Etfal cemiyeti, Tayya:e 
cemiyeti, Maarif cemiyeti, Muallim 
ler Birliği, Matbuat cemiyeti, Türki 
ye Harp m~lülleri cemiyeti, idman 
cemiyetleri ittifakı, Baro, Etıbba O
dası, Ticaret Odası, Bonalar, Liman 
Şirketi, Şirketi Hayriye ve Haliç 
Şirketi, Esnaf cemiyetleri, Kadınlar 
Birliği, lstanbul Vilayetince musad
dak hayrr cemiyetlerile mesleki, içti 
mai cemiyetler. 

1 Vapurlara 
Telsiz 

Bütün 
telsiz 

vapurlarda 
bulunacak 

Son zamanlarda hüküm sü. Çeçenlerde Çanakkale civa-
ren buhran Seyrisefain idaresi- noda karaya oturan bir vapur, 
nin de bazı kısımlarını müte. telıizle mücehhez olmadığı 
essir etmittir. Bu sebeple idare için, karaya çıkan tayfaları sa. 
bazı ameleıine uzun bir müd. atlerce yürüyerek maruz kalchk 
detten beri ücretlerini vereme. )arı kazayı neden sonra haber 
miıtir. Seyrisefainin Azapkapı verebilmitlerdi. 
amelesi de ayni vaziyettedir. Bu suretle kaza, vukuundan 

Para alamadıklarından dola 24 saat sonra şehrimize bildi. 
yı fena vaziyete düşen fabrika rilmişti. Halen husuıi vapurla 
amelesi evvelki gün bu §erait rımzın bir çoğunda telsiz yok. 
altında çalıtamıyacaldarını fab tur. Seyrisefain vapurlarının 
rika müdürlüğüne bildirmişler. uzak seferler yapan bütün va. 
dir. Müdür Cemil Bey ameleyi purları telsizle mücehhez bu)u 
toplayarak umumi ve mahalli nuyorsa da, yakın sahillere iıle 
buhrandan bahsetmiş ve biraz yen vapurlarında telsiz tesisatı 
sonra da para tedarik edilerek mevcut değildir. Bu halin mah 
ameleye verilmiştir. zurları nazarı dikkate alınarak 

· 1600 rüsum tonilitosunun fev. 
Seyrisefain idaresi memur kindeki bilcümle vapurların tel 

ve amelesinin maaşlarını vaktin sizle techizi mecburi bulundu • 
de verebilmek icin tertibat al. ğuna dair B. M. M. ne yeni bir 
maktadır. layiha tevdi edilmiştir. 

·-·-----
Petrol ihtikan 
Var mı? --

- --~---· 

Halka bir 
Sürpriz 

Ticaret müdürlüğü Askeri müze önünde 
ihtikar görmedi kurulan çadırlar 

Ticaret müdürlüğünün petrol ve Askeri müzenin önünde bir 
benzin fiatlerinin yükseliJindeki ..,_ kaç aünden beri hummalı bir 
bepler hakkmd" ya!'~ta olduiu faaliyet nazara çarpmaktadır. 
tetkikat neticelennuıtır. B f l' u aa ıyet eıki Yeniçeri ağala 

Aldığımız maliunata . ~r~ h .k. b 
Müdüriyet petrol ve benzın fiatlCl"ın nna ma suı ı 1 Üyük çadınn 
delıi yükıeldikte müspP~ b!.r g•y<;İta kurulmasından ileri geliyor. 
biilik ve ihtikar hareketı rormemıt- Dün çadırın kurulına11 bibniı
tir. tir. ikinci çadır da bugünlerde 

Ticaret müdürlüiünün liman kurulacaktır. 
fiatleri hakkmdaki tetkikata fiatlerin 
sebepsiz yükseldiii hi11ini veren bir Askeri müze müdürü Sükrü 
neticeye varmıttır. Bu cih~t kat'I o- Bey bu çadırların niçin kuru.l 
!arak tahakkuk ederıe vazıyet Müd- duğunu soran bir muharririmi. 
dei umumiliğe intikal edecektir . ze demittir ki: 

Kaçakçılıktan 
etti 

beraet 

fhtisas mahkemesi, dün Ha 
yik isminde bir maznunun mu. 
hakemesine devam etti. Hayık 
Ef. evinde bir hasırlı içinde 
1300 gram kaçak rakı ile 200 
gramlık ayrıca bir şişe kaçak 
rakı bulundurmakla maznun. 
du. 

Maznun geçen celsede bulu 
nan rakıların kaçak olmadığını 
iddia etmişti. Tahlil raporlan. 
nın neticesi rakının kaçak oldu 
ğunu tesbit ediyordu. 

Maznun, bunları evinde iç. 
mek için bulundurduğunu söy. 
ledi. 

Müddeiumumi, Hayik Ef. 
hakkında kaçakçı muamelesi ya 
pılmasma mahal olmadığından 
bu noktadan beraetini, ancak 
inhisar idareaince hakkında la. 
zım gelen muamelenin ifaıınt" 
iıtedi. Mahkeme de Müddeiu. 
muminin talebi veçhile Hayi. 
kin kaçakçılıktan beraetine ve 
inhisar idaresince hakkında i. 
cap eden cezai muamelenin tat 
bikine, karar verdi. 

VilAyette 

Sergi 
ihtiyacı 

• 
Ziraat sergileri tead

düt ettirilecektir 
Mayıs ayı içinde vilayet bah 

çesinde bir zirai sergi açılacağı 
nı yazmııtık. Aldığımız malu. 
mata göre bu sergiler taaddüt 
ettirilecek ve mülhakatta da 
sergiler açılacaktır. 

Server Cemal Beyin 
cenazesi 

Marsilyada öldürülen Bat. 
konsolos Server Cemal Beyin 
cenazesi yakında getirilecektir. 

Cenaze merasimi proıramı 
için de Hariciye vekiletindeo 
bir memur ıehrimize ırelecek. 
tir. 

• •••••• 
Bir l'•ribei hilkat 

Mahmut Beye ait Yıldız va 
l>uru dün sabah Karadeniz bo
llaıı haricinde Karaburun ınev 
kiinde karaya oturmu,tur. Yıl
dıı, kömür hamuleıile Zonıul· 
clıı.ktan gelmekte idi. Vapu~.n 
tahlisi için La Caletle tahlısı
Ye gemisi ıitmittir. 

fil< klüplerin birer murahba11nın mın 
taka merkezinde hazır bulunmaları 
ehemmiyetle teblic olunur. 

Ha,metlu kral Hazretlerinin 
Türk milleti ve yahıun hakkında ib
liiına zatı aailanelerini memur bu
yurmut oldukları dostane hi11iyat 
ve temenniyattan çok mütehaııiı 
oldum. 

-----·-·- - Şimdilik bir fey söyleye. 

Tokatta Mahmutpa9a mahal 
lesinde, Hüıeyin oilv Hasan 
ağanın aeçenlerde satın aldıiı 
ineii ıreçen ay içinde yavrula. 
mak vaziyetine gelmit, fakat 
muvaffak olamayınca sahibi ta 
rafın.dan inek kesilmittir. Çıkan 
yavru iki batlı, iki kuyruklu ve 
4 ayaklıdır. Hayvanın iki kafa. 
aının ortaaında bir de 3 üncü 
bir kulak vardır. Yavru ancak 
yanm saat yaıamış, sonra öl. 
müttür. -

Kadınlar birliği 
piyankosu 

. T urk kadın birligi piyango 
bıletleri 15 mart salı günü saat 
l ı.: :r·; ı - ;;, hin ında 

Zahire borsasında 
Ticaret ve zahire Borsasının 

ınali vaziyeti henüz düzelme. 
aıiştir. Borsa, memurlarına ay 
başında nısıf maaş verilmişti. 
Evvelki ün de mütebaki nı. 

Türkler ve Iraklılar arasında mev 
cut kartılıklı hürrnet ve muhabbet 
duyıulara üzerine kuruhnut olan sa
mimi komtuluk münaıebetlerimizin 
idame ve takviyeıine çalışaçağınıza 
dair beyanatınız bilhassa memnuni-

etimizi muci oldu. 

tarana olduiu kadar hakiki menfaat- mem. Bütün hazırbklarım bit. 
!erine de muvafık bulunduğu kanaa- tikten aorıra öğrenirsiµiz •• fa. 
tini beslediii bu dostluk ve kartılık· tanbul halkına bir sürpriz ha. 
lı itimat siyasetinin daha ziyade in .. 
kitafı esaslı arzularamdandır. zırlıyorum. Muvaffak olursam 

Meşkur olma11m samimiyetle di- yapacağım şey, hoJa gidecek. 
lediğim mesainizin ifasında benim tir.'' 
şahsi mu~.he~ı;time ve ~u~h~riy~t 

1 
Askeri müzenin bu çadırlar 

hükümetının ıtımat ve husnu nıyeti- d t "h• b h f h 
d · · · b b"I •. · a arı ı azı arp sa a atını ne aıma ıstınat uyuı-a ı ecerınız- . . ... 

den emin olabilirsiniz elçi Hauetle- canlan~ırmak nıyetınde oldugu 

Diş tabiplerı .. . 
musameresı 

Dit tabipleri cemiyeti dün 
öğleden sonra Halkevi merke. 
zinde mesleki bir müsamere ver 

Be,edlyede 

Sokakların 
Pisliği 

Yeni bir tamim 
hazırlanıyor 

Veremle mücadele cem 
geçenki kongresinde lsta 
sokaklarının pisliğinden fe 
iade tikiyet etmiş . 

Bu tikiyet üzerıne bel 
tetkikat yapmış ve hakik 
bazı mıntakalarda sokak! 
çok pis olduğu anlaşılmı 
Bu pislik ayni zamanda k 
rımlarıo bozuk olmasından 
ileri gelmektedir. 

Belediye kaymakamlı 
bir tamiıo göndererek ehe 
yetle nazan dikkati celbet 
tir. Bu tamim hakkında m 
le ihtiyar 'heyetlerinin de 
rı dikkati celbedilecektir. 

Halka ıokaların pis ol 
hastalık ettiği anla tılaca 
Belediye halka ayrıca bi 
mim daha neşretmeği dü 
mektedir. 

Seyyah niçin gelmiy: 
muş? 

Bazı seyahat acentaları 
lediyeye müracaat ederek 
man ve gümrük resminin 
olduğunu ve bu yüzden h 
bula seyyah gelmediğini, v 
ların Pireden dönüp gittik! 
ni iddia etmektedir. Acerıt 
bu resimlerin indirilmesi · 
belediyenin tavauutunu ı 
mitlerdir. 

Belediye bu iti tetkik et 
tedir. 

İki kere vergi alına 
Bazı kimseler belediy 

müracaat ederek hem ika 
gi.h itibarile hem de ticaret 
itibarile ayn ayn iki kere 
vergiai verdiklerini beyan et 
lerdir. Belediye bu husuata 
kikat yapmıt hakikaten 
kimselerden iki kere yol ve 
ai alındığını teabit etmi 
Merkez muhasebesi, şu 
bir tamim göndererek iki 
alman verıinin, birinin iad 
ni bildinniıtir. 

in hisarların 
idaresi 

Tevhit şekli Istanbu 
tecrübeye başlanac 

İnhisarların tevhidinde 
bik edilecek mü,terek kadr 
ikmale çalışan inhisar um 
müdürlerinden mürekkep 
misyon dün de toplanarak 
saisine devam etmiştir. Ko 
yon, bu hafta nihayetinde k 
r~yu vekalete gönderecektir. 

İnhisarların tevhidinden 
ra tecrübeten müıterek serv 
lerin bir müddet için İs tar b 
da faaliyete devam etmeleri 
vafık görüldüğü vekaletten 
dirilmiştir. 

Tevhidi müteakıp kala 
inhisar memurlan, hususi b 
me tabi tutulacak, Devlet b 
mine ithal edilmiyeceklerdir. 

Şimdiye kadar yapılan te 
kat neticeıinde hukuk müşa 
liği, sicil, muhasebe, teftiş h 
etleri murakipliklerin satış 
münakaaa komisyonları ile ~ 
lemi mahsuslar ve idare n 
murluklarının tevhidi tekarı 
etmiftir. 

Komisyon mesaisini bug 
ikmal edebildiği takdirde ra 
runu yann Gümrükler ve İn 
sarlar vekaletine gönderecekı 

' ...... . 
Kaçak eşya bulunama 

Gaziantep: Geçen hafta C 
rablus civarında geceleyin h 
duttan geçmek istiyen on ki 
lik bir kaçakçı kafileoi ile gi: 
rük kıtası arasında bir m üsa 
me olmu§, Y akup isminde 1 
kaçakçı ölmüş diğerleri kaçn 
tır. Y akubuo üzerinde bulun 
ve Sam köyünden bır şahsa t 
tap eden mektup üz~ri':'" . Sa 
kariyesi taharri edılmış ıse ' 
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)lflilliy~t HİKAYE 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

MiLLiYET PAZARTESi 14 MART 

Beyoğlu Dördiincü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Terekesi-ne mah 

1932 

kemece vaz'ıyet olunan mütıeveffa 
Kirkor Köseciyan Efendinin uhde- Darülbcdayide Son Temsiller 
irin& bulunan: Bugün Akşam hlınbul Belediynl 

14 MART 1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Bahar ve inkisar 
Oh bahar. Bahar ne güzel 1 başyım. Bundan üç sene evvel 

§eYdir. Bana dün biri "Bahan bana metres olmağa can atan 
sever misin?., dedi. N.e budal~ Harikliyayı bu yaz, Burgazda 
~ sual?. Bahar sevıl~ mı tutacağım küçük fakat şık ve 
hıç? Her sene bahara gırerken zarif pansiyonumıa çağrracağrm 
içimde tf'>murcuklanan hislerle Şöyle taksitle bir de gramo. 
bütün kıt kapalı kalan pence- fon .. Oh ne güzel aktamlan 
remi ardın'\ ~adar açar ve pen aon vapurla yuvamıa döndüğüm 
ceremden belıme kadar sarka- zaman, beyaz örtülü masada 
rak. Bir "Oooo?h !" diyitim hazırlanmıf içkimi içecegım, 
vardır ve bu sevıncimi daima yemei?imi yiyeceğim onunla 

1 - Şişlide Darülaceze binasını Saat 2t.3o da ~ehir'fı'yatrosu : 
geçince biribirin.e muttasıl ve cephe KAFATASI ııııııııııııııı 1 

1 
il 

leri Hasköye giden parke kaldırım 15 Tablo 
caddeye mlisadif ve cem'an 16000 

1 Yaz':;kmNiizım 

1111 

Pek yakında 

ARTISTIK'te 
filmin el 

tarzı temsilin ve mükalı 

melerm inceligi, tertiba 

zarafeti fevkalide ve c 

libl dikkattir. 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

onetre murabbar ııehasında 62, 63, 64 1 et 
65, 66, 67 hariıta No. la·r ""' 'behmne Talebe gecesi ı 
300 lira kıymete talodir olunan altı Yakında: 111 

gösterilecek 
Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü ~4319 

İdare ve Matbaa 24310 

ıııarça arazi ile ayni araziye Dllttta- SAATÇİ 111111111 
sıl 2 - 69 harita No. h a.raıı.imn 150 ikinci ·musikili • ı 
ılira kıymet talodi.r edilen nısıf hia- komedi. Yazan ve besteleyen 

K 1 R AL 
Eğleniyor 

( Le Roi s'amuse ) 
ABONE 0CRETLER1: Eesi. 3 - 70 harita ruımaralı arazi- CELAL ESAT 

Tiiri.iy• ;,;11 
LJC. 

3 aylığı 4-
ti 7 so 

Harir; için 
t. K. 

güzel projeler takip etmiştir. berab~r. Harikliya ile.' 
8-

14-

n1n 60 lira kıymet takdir edikn beş 22 İMart Salı günü akşamı büyük 

te bir hissesi 4 - 76 h.arita numara tütifaJ: Göte Gecesi .. 100 üncü se- [ RAD~o . ı 
lı arazinin 100 lira kıymet takd.K nesi tes'i<ii. Temsİıle tam saat 21 .de z ı 
edilen üçte bir hissesi. .başlanacaktır. .._ ___________ _, 

IstanbnJ bi.iimum li~e, o 
Ye ilk mekt<!p mubte 
mtidir, muallim Ye talel 

.. 
12 .. 14- 28 -

Her ııene, bahara girerken bu 
sevincimle penceremi açar, be-

Gelen evrak geri yeriJıne:ıı _ lime kadar sarkar ve "Oh,, de· 
Müddeti aeçea nllshalar ıo ku- rim ve güzel projelerimi tasar. 
ruıtur. Guete ve matbaaya aiı lamak için şu kolları arasında 
itler içi.n müdiriyete müracaat bütün kış bir türlü ısınamıadı
edilir. Gezct.emiıı: ilinlarm mea'll· ğım, tirtir titrediğim koltuğa 
liyetini kabul etmez. gömülür ve bir cigara içerim. 

.-------------ıııı Projelerim mi? Onların güzel 

Lakin Harikliya biraz sinir 
li bir kızdır. Evet Harikliya 
ile belki ilk günlerde mes'ut 
olacağım amma. Sonra aramız 
da hırıltı başlayacak. Ya kaza 
ra vapuru kaçırıverirsem al ıa 
na bir kavga. 

Bu noktalan iyi düşünmek 
lazım. O halde Harikliya olmaz 
sa Roza. Hangi Roza bilir mi. 
siniz? Beyaz Roza. Diyeceksi

BUGONKO HAVA 
YeşiNc8y ashrJ rasat merlu!

z1ıJd<>n ~TÜ<>a ma/fim;mı göre 
bugüo han .bsıı..n bulutlu qJa
cak rüsgi.r §İmalden a:ruıra kuv 
vetli ue<>etkir. 13-3-32 taribindı! 
tttyiki nesimf 161 milimetre, en 
fazla sreaklk 11 en az Z s;n,tigrat 
kaydedilmiştir. 

olduğunu söyledim ya. Onlar 
daima güzel projelerdir 

Mesela bu sene, adada bir niz, bu adamın ne çqk Rozası 
küçük pansiyon, mini mini bir var! Hahikaten Rozalarım çok. 
sevgili ve tiril tiril şık açık tur. Beyaz Rcna, Esmer Roza, 

/ renkte beş kat kostüm, ipekli 
1 
köpekli Roza, bir de yahudi Ro 

1 gömlekler, çoraplar, kravatlar, za. Bunlardan en güzeli beyaz 
1 iskarpin ve şapka, çeşit çeşit [,czadır. Bu; tombul tombul, 
j onları gözümün önünde·n geçi. ilik gibi bir Rozadır. Ve iyi 

1 
ririm, renklerini hayalimde biri italplidir. 

~~~~~~~!!=~=!!!'!' birine yakıştırmağa çalışırım. Ben hakikaten bir budala-

1 .. 
-L~~- Bilir misiniz? Kıyafet mühim· yım. Ne çabuk ta unuttum. Ge· 
-. lliiııı ' diı·. cen sene bir barda da onunla 

IYlobilya 
Hele yaz günleri, kışın yine 1 ~on dargınlığımı unutarak şim 

mu"'şterı' n~yse ins~n ~enkl~r sol_u~. tm. eli oturmuşum da onu güzel 
nıstan ccıılmış elhıselcnnı pal- projelerime karıştırmağa kal. 

Ben bir kahvede, bir lokan- tosu içinde kolayca saklayabili kışmışım. Hayır Burgazda tu. 
tada büliaa bir yerde mutarit ~~>r. ı::~kat. yazın! Bu kabil de tacağıın o şirim pansiyonda bu 
ve muntazam olarak otura. gıl. Guneşın pırıl pınl aydın. hırçın Roza ile vaktimi öldüre-
mam.. Evveli, değiştirmek latbğı yollarda insan bu elbise mem. 
insanın en içtinap edilmez bir lerle utanıyor. Kadın me;ele- / C · · b"" • · K d 1 · . anım nıçm oyıe yapıyo. 
ihtiyacıdır.. Daima degı""ştirir... sı. a ın mese esının kıyafet D · b' k t·· b" k 

1 k b. ı·k ld - •-um. emın ır os um ır as 
Sonra: insan bir yere daima ı e sı ı ır a a ası o ugunu . . . . . '. 

gi.tmeğe alıtına orada kendi. söylemiştim değil mi? Evet ~~kı.u:u g;~ı~ır. ~eje!'1ış ~ı
sine alıfıyorlar .• Adeta, ora. adeta diyebilirim ki kostümler ıcnm, l vve a ostum en tekrzıy«: 

· kemi · b" k kt b 'b"d" l ısmar ar ve sonra kadın endı nm, ıa esı, masası, came- ırer aş me · u u g, ı ır e:r. d" . 
k&nlan gibi mobilyası arasına Bir dostum var, bütün macera ı ken ~e, ~ıpı~ .. tıpış gelır. Şu 
giriyor... Beyoğlunda ben bir larını gardirobuna ve terzi•iı:e halde ılk ış terzı. 
kaç yer bilirim ki; böyle mo. medyundur. Terziler kadınlara 1 Laf aramızda başkasına söy 
bilya olmut müfterileri vardır. aşk mektupları ye.zan istidacı- lemeyin amma ben hakikaten 
itte bundan dolayı mobilya ol. lar gibidir. İşte ben de bunu 1 saf bir adamım terzi babamın 
mamak için bir yerde sabit ka. biliyor, çok iyi biliyor ve bu 1 oğlu değil ya. Geçen kış yap-
lamam .•• Ne derainiz? _ no~ta>:ı b~yük bir ehemmiyetle/ trdı.~ı~ paltonun borcunu öde 

Zencir divaneliği telakki edıyorum, ve her sene medıgım halde bana bu kostü
baharm ilk ıtıkları penceren:e 1 mıi yapar mı hiç? 

Yine bu saadet zinciri diva. geldiği zaman penceremi ard!- Oh bahar, her sendci bahar ve 
neliği aldı yürüdü.. Dün birisi na kadar açar, belime kadar 1 her sene bu güzel projelerimi 
bana bir mektup göndermi,, sarkar ve bir oh derim ve bu hazdarken uğradığım bu inici. 
saadet. zincirinin kimleri nere. aevincimi güzel projeler takip sar. 

Şehzadebaşi 

RAŞİT RIZA TİYATROSUNDA 
Bu akşam 

saırt 21,30 d;a 

Ac;ık arttırma suretile rüsum ve 
della.Jiye .pulu müşteriye ait olmak 
üzere 18 nisan 932 pazartesi günü 
sat 15 tc . Talip olanların kıymett 
muhammcne:terinin yüzde onu nis
betiııde .pey akçesini müstashibcn 
me;kar günde ve saatte Beyoğlu OTELLO 
Dördüncü Sıılh Bukuk Mahkıeırır· 5 perde 2 tablo 
<rinde haz>t bulunmaları. Fazla ma
lumat almak ve haritasını gömıck 
isteyenlerin 926 No. lu do.sya ile 
mahkeme kalemine ınüracaatlıı.rı 1ü 
zumu iJ.in olunur. 

lstanbu/ Dördüncü icra Memur· 
Juğundarı: Ahmet Vefik Beoyiıı. 

"suat ve Semih Bey !er zimmetinde
ki alacağının teırrıini istifj.sı zrmnm 

<la mahcuz bulunan Uilel1de Pcsta 
Mimu Kemaleddin mahaJLesiı>de 

Laleli caddesinde atik 73-79-81 tı!

dit 69-71-n No. hı mukaddema talı 

Şekspirin 

Şaheseri 

Tenzilat Kal'tlan muteberdir. 
Pek yakında: 

LADAM O KAMELYA 
---ffl!t- -

THE ENGLİS PLA YERS 
heyet.inin temsi.Llcri 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
B.u akşam fiaat 21,30 da 
THE SECOND MAN 

Yarın akşam talebi umumi üze.rine 
COt:RSEL 4 SOPİNİON 

tında "" 75-77-79 ve 81 beş baıp Çarşamba akşamı veda gaıla miisa-
dükkfuıı havi 79 No".Ju rnaabahçe 1 merefil olarak 
konak ve derununıda carıi yarım ma THE MOLLUSO 
sura halkalı suy.unu havi dyevm bir Sair ve perşembe günJeri saat 15 te 
kıt'a an;anın sekiz hisse itibarile mektep talebesine mahsus iki ma-
7 hissesinin tekrar 24 hisse itiba:rile tine verilecektir. 
iki b.i&sesi krrk be~ gün müddetle 
mfuayedeye konarak 150 Jira bedeli 
tal>hi uhdesinde olup bedeli müza
yOO-e haddi .layikında gÖ<rülmediğin 
<len bir ay müdOOtle temdidi müza
yede ilanına konırıuştur. 

M esalrasr: - Ber mucibi çap 1050 
arşın terhiintle olup derununda ha 
rap su hazin.esi e •hara,ı> muhrik ha
rap hamam (enkaz hainde) ve tah
tında meşhut bodrum voe eamii şerif 
sokağrnda yan ve ıderunıında dön
me dıv11r1arı ve tıtmel asan ve muh
rik mutfağa ait ocak ohı;p hududu 
ıbir tarafı Ragıp Pllşa kütiV>lıa.nari 

-diğer tarafı fMehmet ça~ Hay:daır 
Bey Hüseyin Ef. gayri menlru.!Jitı 
ve camii ııerif sokağı arkası ber mu 
c>Lbi çap İsmail Keşfi B. ve emanet 
mal! arsaları oeıphe.si Ule.li c...ı.k
sile mahdut boştur. Tamamı 26250 

t LAN 
1 - Beyoğlu İcra itıiırazı men:ü 

tarafından kongoırda~un kabulü 
ıne karar ve,rıileın voe iki ay mehil ita 
kılınan İstanbu.lda Bahçekapısmda 
Dlıılik ııol<ağın.da 59 numaralı mağa
zada mobilya ti<:a.reetile iştigal. eden 
Le= Şal.om Efendinıin mevcut em
vali septıeıdi.!miş ol.up alac.aklılıarın 

toplanması ""' kaydedi.lme&i taka.r
~fu: ey lediğmden 14-3-932 tarih.in
den 5-4-932 taribdne kadar işbu 

Türk meıfru'3t mağazası sahibi Le
on Şalom .Efendi.den aJacalolı olanla 
nn bu hWIUBtaki '1.enet v.e 
vesikalarii:e bir.liı.tıe Galatıa-

da Dan"'!' Sigorta hanın-

lere götürdüğünü yazıyor, di- eder. Sayfiye, kadın ve şık-
yor ki: Filan zat bu zinciri lık ...... 
kırdığından dolayı biraderini 

Yoksa .. Yoksa bu sene yine lira muhammen -Olup 4 hisse itibari 
baharı lspironıın tezgah başın le bir hissesinin vıe attar ke<liğm
da mı geçireceğiz?. 1 den münkalip dükk~n rnalıallirrin 

dört hiS>:e itibarile bır 'buçuk hi.seı:-

Y eni neşr~yat sinin on iki:ıer 1;eh.im tertibiJe 1ıireır 
<;ehmi 21-9-932 tadhinde saat 14 ten 

da birinci katta 1 numaralı yazıha
ıt>ecle a'Vlllka~ Rclet Beye müraca..tla 
ıa.Jacakılarnn kayıt v~ w:ııikıa 'V!C ee
netlıerini makbuz mubbMinde te
sellüm cyluneleri ""' mezld1r müd
det içinde alacaklarını luıydetlıinne 
yen.Jerin kongordato müzakeresin
den hariç kalaalclı..-ı. 2 - Kay>t mu 
ııme.ksirı.iıı hitamını cnliteakı on 

Telli Haseki 
gün içdnde mevzuu bahis mefruşat 

mağazasının biliinç.oou ilıe diğer ev

Bugünkü program 
lstanbul- (1200 metre, J kilovat) 

18 gramofon, 19,5 Ve<lia Rıza Hanı~ 

mm 1ştirakile saz, 20,5 Darülbedayi 
An'atkarJa.rı, 21 Belkis Hanımın İ§
tirakile saz, 22 orkestra. 

Biikttş - (394 metTe, 16 kilovat) 
20 salon orkestm9ı, 20,30 konıferana 
21,15 Madam ~llanm koınscri. 

Belgrat- (429 metre, 2,5 kilovat) 
19,30 jimnastik, 20 Milli ıprkılar, 
21,20 trio 22,40 akşam konaeri. 

Roma - (441 metTe, 75 kilovat) 
20,15 gramofon, 21 bizzat 10şa:r St
.raw:sln i<laresi altında konser. 

Prağ - (488 ınetTe, 120 kilovat) 
19,20 bir vaJc'Qdıan na!ci~, 21,05 JGoı:ı. 

ser, 22,35 gramofon. 

Viyana - (511 mettt, 20 kilovat) 1 

18,45 Arien, 20,10 şen musiki, 21 , 
Gotbe hakkında konferaıı" 22,30 
dans havalan 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
19 Çigan orkestrası, 19,40 yübek 
mlloıiki mektebinden naklen konser. 

Varşova - (1411 mettt, 158 kilo
vat) 20,JS haılk musikisi, Macar şar 
kı;Jarı. 

Berlin - (1J5 metre, 15 kilovat) 
20 gilniiın vak'ııJarı, 20,30 ııenfonıi. 

lstanbul Asliye Mahlremesi Ü
çüncü Hukuk Dairesinden: IMa
ıdam Zcnbul namı diğer ReJda tMa
fından Galatada Şehsuvar ınıahal!e
ııi Dlreldi hanıda mukim ikıen ika
metgShı meçhul bulunduğu amagı· 
lan Avraın Koben Efenıdi aleyhine 
açıJan davadan ıdolayı mahkmıeden 
ııadtt olmı 29-2-932 tar.jh ve 147 No. 
lı tarafeynin boşanmaılaTma mitteda 
ir bulwııın ilimın A vram Koh en E
fenddye ilanen tebliği tens>p eıdil· 
mi§ ve illimın biır sınıeti mahlreme 
di~ talik edilmiş o'ldu· 
tıından tarihi ilandan itibaren biT 
ay zarfında temyiz edilmediği SU· 

ıetıtıe ilfun hükmü kesbi kat'iyet e
ıdeceğ.i ilan olunur. 

Dr. A. KUTIEL 

lerinin Ehemmiyeti 
nazari dikkatlerin 

Bugün gündüz 12 112 t 
itibaren Şehzade batı 

Millt ve Hilil 
Sinemalarında 

ÇANAK KALE 
Seıli ve 16zlti hakiki T 

harp filminin 
TALEBELER MATİN 

DUHULiYE 15 

IAlemda 
SiNEMASINDA 

Marlene Dietrich' 
Temsili muhteşemi 

21 No. ~ 11 ~ 
Tamamen Fransızca ıö 
film. İlaveten: varyete 
merolan. Gündüz 2 112 

gece 9 112 de 

Doktor 

Hafız Cema 

müteJ...auıaı 

Cumadan maada her ·· 
leden s011Ta saat (2,30 
kadar İstanlbulda Divany 
da 118 numaralı hususi 
sinde dahili hastalıkları 

yene ve tedavi eder. Tel 
İstanbul 22398. 

Doktor 
Rusçuklu Ha· 
Beyoğlu, İstiklal cad 

B:.iyük Parmak kapu, A 
hanına bitişik Ap 

kaybet.ti. Filan zat ta, yine ay Şimdi bu sene yiıie bu gü
ni sebeple sefaretten aynldı. zel projelerimin hututunu ci.zi. 
Filan kimse de bu yüzden vefat yorum. Bütün kış bir türlÜ ısı 
etti. Ve bilakis Pekin bele- namadığım ~:lamın en loş kö
diye reisi Bey bu zincir sayesin tesindek:i koltuğa gömülmüş, 
de intihap edildi. Mösyö {La. çıgaramı içerken yine tatlı mev j 
val' bunun tesirile başvekil ol- simin, tatlı hülyalarile baş • Kıymetli tarihi romanlarile 
du, Bebekli Asmıan Hanım .......... _........................................... tanınmıs olan lskender F ab-

bu zinciri kırdı &§ka kurban git atıyorum. .•. Ve şimdi anlıyo.1 reddin Beyin yeni bir tarihi ro 
ti... (Va • Nu) bu zincirle a. rum ki; manı l<itap halinde neşredilmiş 
lay eıttiği İçin ölüm tehlikesi Zengin olmanın, geçen haf tir. "Telli Haseki" ismini taşı. 
geçirdi... Avrupa güzellik kıra ta mide bozukluğwnun, bu yan bu eser samur ve anber dev 
liçeıi Y'Unanlı Matmazel Dip· haftaki baş ağnmın, üç gece rine ait bir romandır. Güzel bir 
larakou buna inanmadığı içm evvelki uy~uıuzluğumun, ha. usliip ve tatlı bir ifade ile yazıl 
otomobil kazuma uğradı •• Hit yattaki muvaffakıyetıizliğimin mış olan bu tarihi romaııı tavı;i 
leı- bu sayede rei•i cümhurlu. tesiri hep bu zincire hor bakı· ye ederiz. 

16 ya kadar bizzat veya .bi~ld.l.e 
mü'!terile.rin mür~atlarr ve kıyme 
ti muhanıınenıenin yüzde onu lliabe
tindc .,.c hiS"oei mah<:uzeye <sabct e
decek mil<darının de·pozito akç.e11ini 
müstahiben ve daha ziya.U öğ_,_. 
me kisteyenkrin 745 No. lu <closya
"rna müracaat etmeleri Han o.lunur. 

"'"k ve vesaik ve def.terleri- Cilt ve zührevi hastalıklar mil
ııin tetkiki ıçın her alacak tebaası••· Karaköy, biiyük mahalle· 
Jıya lromişc.r Rafıet Beyin ya- bici )'atımda 34. 

No 21.- Tel: Beyoğlu 27. 
3aat: 14-18. 

ğa yükaelıy0t•.,;. ( Lindberg) şım imi§ .... 
çocuğu bu zincire hor baktığı Allah inandırsın!.. Bir zin. 
ıçin kaybetti ..• Daha neler... cir lazım anmıa bana mı, l?a.i:ıa 

İnanınız! Bunlan bana ya. mektubu gönderenlere mi?. Kes 
zıyorlar.. Tabii ben bu mek· tiremiyorum. 
tubu da diğerleri aıbi sepete FELEK 

Holivut 
Holivut'un ikinci sene 8 inci sa-. 

yıaı Şark Y ı!dızı Selına •Hannnın 
ınuhtelif p<>Zlarmı ve ilk mektubunu 
havi olaralc intİ!U etmiıtir. 

zıhanesinde açık bu.hın.dımuıl.duğ.u. 

3 - lşbu müddetlerin hitamını mil 
teakıp alaı:aklarını kay.d<!tıtlrcrı ..ı.

-------------· 1 teaklıların kongordeto müzakereııi i 

Teşekkür 
Uful eden refikanun ıı:crek cenaze 

sine İ3tirak suretile ve gerelrıe mek 
tup v~ telçafla·kederleriıne iJtirak 
eden bilcümle doatlanma tqekküra
tımın gazetr ıizle ibliğını rica ede-
riD" 

Sanyerde camii şe<if kar
şrsında kurukahveci ve tü

tüncü Mıııtara 

- --·-·-·-·--· --·--

ç.in birinci toplanmaaı U:.ra cdi,h,ce 
ğinden tayin kıJman 24-4-932 tarihi 
.ne müsa.dif ,pazar günü saat 15 .ıe 

borçlu dthi hazır blliunacağmdan 

alacaklıların mczkilr gün ve saatte 
Oalatada Danup Sigorta hanında bi 
rin.ei katta 1 numaralı Rafe.t Beyin 
yazıhanesinde hazır bulunmaları i· 
Jlut olunur. 

Milliyct'in Edebi Romanı: 38 . . Bunla! hiç. Daha beter ola 1 - Bu kadın elbet te ıı-h edi 
caksın! Uç günahsız, masum yor!. 
ve sana bağlı cana kıymanın Korktum: 

hatırlıyor: 
- Onu da n'ereden taıu

dım ?. 

·GôZY AŞLARI!. cezasını çekeceksin! Periıan o -.- Bedduası tutuyor mu?. Naaıl tutuldum?. 
lacalcıın. Serseri olacaksın. De Utandım: Aklım batımda yok muy

du?. li olacaksın. Hırsız olacaksın. - Ondan ayrıldıktan soııra 

Etem iZZET Katil olacaksın. Naramn seni ne hale düıtüm!. İradem birden bire eridi 
defedi§indeki sızıyı aon nefesi. Hala korkuyorum: ., 

mı ... 
- Her şey yoluna girecek, 1 kapaklannıı indiriveriyorum ! ne kadar çekeceksin!. - Her §ey Nesrinin dediği 

bütün işlerim dü;p:elecek !. Fakat, onun beni çıldırtan Manevi üzüntü ve İ§kence- gibi oluna?. 
Diyorum! bir iki cümlesini ve ·kulağımı !erin hepsini kendinde bulacak /ki ,

1101 
sonrc 

. . . . . , . . delen kendi haykırışımı bir tür sın!. Her fenalık aenin üzerine 

Bu kadar zayif insan mı imi 
tim?. 

Nasıl kendi kendimi ka.ybe
diverdim·?. 

Gece kabuslu, ıztırapb bir lü kulaklarımdan ıöküp atamı gelecek!. 
rüya ile uyandım. yorum. Şimdi bile beynimin Ve .. işte bu anda: 

Ve .. bir çığlık beni uyandır içinde bütün korkunçluğu ile - Suı artık! Boğuıuyo-
dı. uğuldayor: rum •••.. 

Bağırarak uyandım ve .. ağ - Daha dur bakalım. Sürü Diye haykırarak uyandım. 
!ayarak uyudum!. necek, dileneceksin?. Beni, ço. Bakındım Nesrin ile karşı kar 

O rüyayı tekrar hatırlamak, cuğuiıu ve karnımdakini böyle şıya değilim. Yalnızım ve yine 
tekrar gözlerimin önüne getir birden bire en bayağı ve vic- tevkifhane höcresinin içinde
mek istemiyorum. Korkuyo. dansız insanların bile yapamı- yim. Belki bir saat bir buçuk 
rum, dehşet duyuyorum! yacağı bir düşkünlükle çarça- saat keri.dime gelemedim!. Tev 

arımı gördüm, çocuğumu buk bırakıverip, bir orospunun kifhane odası döndü döndü ba 
görC:üm. Bu görüş ve o sahne peşine dü§tün! Bu abımızm şıma yılaldı!. Sinirlerim bozgu 
ler gözlerimde canlandıkça, yanına mı kalacağını zannedi. na uğramıştı. Nesrinin saydığı 
tirtir titriyorum .. Tüylerim di yorsun?. İtle azloldun, casus dehşetengiz akibetlerin hepsi 
ken diken oluyor ve bakışla- oldun, haysiyet ve şerefin mah birden gözlerimin önüne gel. 
nmda bütün dünyayı karartan voldu. İstikbalin bitti. Peşine di. Boğuldum, delirdim\ nefes 

er katıldı· ın kadın da ,. .. .,; hırak, s· i redim 1 

Bugün çok sıkılıyorum, 
Ciğerlerim göğsüme &tğnıı- Diyor, onu bile zihnimin 
1 içinden kovmak, uzaklaştır. 

yor.. k, k · · Nefes alamıyorum. ma soğuma ıslıyor ve •• 
Başım dönüyor. kendi kendimi azarlıyorum: 
Kulaklarım uğuldayor. - Sen ki dalgın kızın ne 
Ve.. hala 0 endişenin içinde demek olduğunu bilirdin! Şe. 

kıvranıyorum: ref, haysiyet, vekar, izzeti ne-
- Nesrinin dedikleri olacak fis düşkünü bir adamdın. 
? Herkese ablak hocalığı e-

mı .Bazan dünyadan, canımdan der, kızlara, kadınlara, genç 
hayattan, başıma gelenlerden, erkeklere nasihat ederdin. Na 
iyi kötü bütün ömrümden iğre sıl oldu da bu hale düştün? •• 
· ki Bu bayağıhklan naHI yaptın 

------- Akşom 

nıyor •• uza aşıyor: d ke d' . b ··...ı•kl 
_ ölsem!. ~ ? n ını u uçuruma •U•u e 
Diyor ve . sonra içimde e- dın · · 

sı savrul . büt'" bedbi • J 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil -- --
.AN" .Aı=>C>L tJ 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tf'şkilatı tamamen Türktür Müessisi İş Bankasıd 
Telg<af : ADRES: 1 Telefon: 1 

4 üncü Vakrf Han 20531 İmtiyaz 

Ba§ım iki elimin a.rasınday 
dı. 

Saçlarınu yola yola aila-
dnn. 

Halime atladım!. 
Ömrüme ağladım!. 
İstikbalime ağladım!~ 
Ömrümdeki bu botluia 

ve hiçliğe ağladım!. 

Şerefsizliğime ağladım. 
Bu hayatımda ilk ağlayııım 

ve gözlerimden su yerine kan 
getiren yaşlar oldu!. 

iki giln ıonrlfl 

Sinir bozukluğu!. 
Manevi yorgunluk. 
:Vehim ...• 
Endite!. 
Merak!. 
Korku .• 
Kimsesizlik!. 
Naran'ı ııörememek! 
Ne olacağımı bilmemek. 
Nesrinin cümleleri! 
Uykusuzluk! 
Aranıp sorulmamak?. 
Bütün bunlar beni deli ede-

karanlık, basık ve bir adı 
odanın içinde tıkanıp öleç 
galibtı !. 

Doh• 6ir JI 
Bilmiyorum ne olacak, 

çıkacak?. Kimsenin dem· 
bir ıey söylediii yok. D
ne İstintaka ııelmitlerdi. 
namadım: 

- Bu sorgu ve sualin 
ne olacak efendiler?. 

Dedim Ye .• ilive ettim: 

- Görüyorsunuz ki hi 
tey yok. Ve •• ben hiç bir 
bilmiyorum!. Mücrimleri 
s hada aramak lazım •• 

Sonra, onlardan rica et 

- Bana biraz dolaş 
gezinmek, hiç olmaz is t 
hanenin bahçesine çıkmak 
riyetini verin. Burada, bu 
nın içinde yaşamak kabiliy 
bile kalmadı!. 

Yine kat'i bir tey soy! 
diler. 



MART 1 

Tarihi Tefrika 74: Birinci sahifeden geçen yazılar Muhabir mektubu 

Sabatay Zevi 
Nalcl•ıl•ru R. N. 

Sabatagın ölümünden sonra 
ne oldu? 

Hayreti . 1 Sar~b iki 
(Bqı ı inci ..ıııı«MJ Fikır var 

lan, luındilinin ruclevu -h·l!!ee (Bıqı 1 iaci ubü..,.) 
ıelmediiiai cönırek ..,.,.._,.... sit br. Yalnız zaınaua -tecıa olması 
ıııııitler Ye ........W..,lü P,i . '· oWu icahecleceti ele lıeyan ecliliror. 

1 Tevfik Rüştü 
Bey geliyor 

(Bafl 1 iocl ulıHede) 

Balo 

Kocaeli maarifi 
gün biraz 

her 

yahu dilik büyük bir inkiıara u~~~ııtt. 
iu balcle J'lltaimda yalar vazi,.tte Jlive edelim ki, bu suretle alma· 
bulmuılarclır. calı: tedbir, itia M:iJ Ye mu...ı.kat saf 

SOFYA, 13 (A.A.) - Tevfik 
Rüıtü Bey dün akıam l ngiliz ıefiri 
Mr. Valterloon'un şerefine verdiği 
huıuıi dineden oonra Onyon kulüp
te Sofya siyaıi kulübü tarafından ve 
rilen baloya İftirak eylemi§tir. 

daha inkişaf ediyor 
Bunun mes'ulü Sabatay Zevı ıdı! 

Zevi bire dünyanın kartııma çıktı. 
Bu suretle Sabatay - Da"ıl .. yahudilik birletmek 1-

.. n vefatından ıonra iki türlü " y 
du s· . . ,.in bir rehbere muhtaçtı.· ır:

cemaat kalmıt oluyor · mil h dil"". kartısma bu kendı
( Dönme) olarak yahudilikten .". 1~~esih olduğunu iddia 

Olümün ini olmuı olduiu zann&- bunu tetkil etmektedir. Umumi ik
diliyor. Kreuırer'in da&tlan kenditİ· btacliyabn tanzimi için hububat ~ 
ni ölü olarak bulcluldan zaman nafi ıeleainde alınacak diier .,...Jı teclloir 
henüz aoğumanuı idi. Maaanın üze. !erin aJl'lca ittihazına lü- göril-
rinde üç melctap v.ardı. Bunlardan melı:tedir. 
birincisi hemtiretine, ikinciıl Kreu- Bazı taraflarca, buğdayın loyme
ıer Jirl<etinin ikinci ~•İne, üçlincü· ti yiilueltileceği yerde, umumiyetle 
tü de müteveffanın Stokbolm'de <>- eıya fiatlerinin indirilerek baJabD 
turmakta olan plııi bir doıtuna hi- ucuzlablınuı filıri ileri ,ürü)mekte
taben yazılmıt idi. dir. Alakadarlar, ltalya'nm böJle bir 

Gaz•teler ne digorlar? 
SOFYA 13 (A.A.) - Bütün par 

tilere mensup ırazeteler müttefiı...n 
Tüıtiyenio •İJ'llteti hariciyeoini ida 
re eden Tevfik Rüıtü Beyi büyük 
bir Bulırar dottu olarak ıelamlamak 
ta ve kenditini ince ve mahir bir dip 
lomat yapan zati Yatıflannclan çok 
takdinıne bir lioanla bahsetmektedir
ler. Makedonya muhacirlerinin naşi
ri efkarı Makedonya g:>zeteıi Bulıra 
rittanm Türkiyeye kartı beılediği 
tamimi hi11iyatı kaydederek Tevfik 
R~tii Beyi Balkan ıulbünün yorul
mak bilmez bir imili olarak oelimlı. 
yor. Salo.o sazet-i "'Hoı geldiniz" 
oerlaYbuı altında nep-ettiği bir 
makalede milletinin dcıhaıına ilemi 
hayran eden büyük münci Gazi Mus 
lafa ıc.-Iin icnabnı hatırlattıktan 
._ Bulpr ınilletinia yeni Türki
yeye kartı beolediii tüılir, muhab
bet lıiaaiyatma tereiiman oluror. iki 
komta millet arumda mevcut rabı
talann mütemadiyen takviye olunma 
11 t-.iyatını izhar ediror. Libe
ral fırbaının Ticaret nazırı M. Pet
rolofun riyasetindeki cenabın 
ll&fİri ı6irı NezaYİ11İmost gazeteoi 
Tevf'ılr Rüıtil Beyin lromıu cümbu
riyetin biiJiik ıimalannclan biri oldu 
ianu ve mağluplar arumcla ınağlü
biyet boyundurufunu silkip alnııt 
yegine memleket olan yeni Türkiye 
devletini kuranlardllD biri bulundu
iunu zikrediyor. Gazete menafii mü 
tekabileyi iyi bir anlarıı Türk ve 
Bulırar müdiranm muallak mesaili 
trr iki tarafın menfaatlerine muva
fık bir tarzda halletmesine ve Türk
Bulgar cloatluğunu ve itilafını aağ
lam esası... üzerine kunnaoına kafi 
ıreleceği mütaleaoını serdederek Bul 
gar milletinin aziz miaafirinin zi yare 
tinden teYİnç duyduğunu yauyor. 
Ve bu ziyaretin Türkiye ile Bulgaris 
tan arasında Şarkı Karibin yeni te
raitine ve iki memleket arasındaki 
mütterek IDetvlfİe ve beynelmilel va 
ziyete muvafık yeni münasebat te
essüs etme~ine yardrm edeceğini ü
mit ediyor. 

lzmit-Karamursal istikametinde 
de yol inşasına başlandı 

ayrılanlar , diğeri de derin bir smın " K rtul 
· ki h ı k a eden bir adam çıktı. .u. Uf ın · ıarı aya e uğrayara or - .. .. .. bekliyenler ıçın bu 
dan oraya dağılanlardı. gununu b. · · t 

Bütün bu maceralardan an "Mesih., • kartı tam.1d
1! •= 

1 Ze • . b samimiyet göaten ı. -
aşılan, Sabatay vınıı;ı Y~ u- tvaey ~-anı, her vakit her h~ 
diliğin karşısındaki vazıyetı fU ••ı bir°;;maatte vuku& gelebı-
oldu: • B 

Yahudilik kurtulut gününÜ lecek "kalbi,, b}r .hidise'."ir: ." 
bekliyordu. Sabatay bunu va- hissi ve kalbi hadıaeye cıddı bir 
detti. Sonra inkisarı hayal ver mahiyet veren amil, yahudile 
di. Sabatay Zeri bir aayeye rin o sıralarda yapmakta ol. 
doğru yürümüş, fakat. a~m duklan ıeraittir. 
da karqık, müp~em. b~r ız bı- Bu mac:era neticesinde akim 
rakarak çekilip gıtmıttır .. 5•: kalan fey yahudiliğin gayreti 

Müntehir, bu mektuplarda baya! tedbir alarak bütün fiatleri yüzde 20 
tan yorulmuı ve bir kaç aydan beri indirdikten oonra memur maatlannı 
içinde bulunmakta olduiu müfkilit· da o niıbette tenzil ettiğini ileri •Ü· 
tan bıkmıı, uaanmıt olduğunu izah rerelı: bunun bizde de, fabl buğday 
_..,_ iıinden ayn olarak tetkik eclilebile-
-7~ ~-

Kreug -'lll" ölümü mali mehafilde ce ... nı aöylemelı:tedirler. 
.,.. Buır-clay iıı"nı ·n milli bir tindibya 

.. e ia "emı'ncle bü"y"L bir h-ecan ., aı '°' _, teYdü b1Hı11uncla kencliaile ııöriittü-
tevlit etmiıtir. fümilz bir iktisatçı demittlr ki: 

Hadis• nasıl olıla? "- Bizde filin zade filia tiicıcar, 
ticaretini ileriletmeı. için, ferdi ....... 

PARIS 13 A.A. - Guetel...-, ziyetlere malitldr. Füat 10 ticıcar 
"'-·-·-'m" 'mily--'-- .___ binık- bir . ~-·-•·-__,..,.. - ...,.,. • lll'BJ'a toplan-......,._ ay-
llllf oldufana ittihbarlanna atfen nl isabetli hareketi • terip ıöttere 
y-'<tadırlar. Malin pzeteti ~ mİyec:dderi muh=. ted<iktir· 
L-L!...1--!-..I~ biri" --••L'yettar.lıir M .u_u _......_ • 
__._.. ,,_. UYen ... yetle idare _.. un-Ltaw ..,__, bü'tun·· mevcudıyetı- L-

- ı ~ değil, bu hareketin -tına &• 
ni bütün kalbile, inaaıılara çen rehberin muvaffakıyetsiz· (zmit iskelesi ve umumi manzarası ~ ile ıöc iitıniittüJ:• ~--; dibııın buiday itini batanmaı !Mık-

...... "---'in lu1orit iabitan lenil..L•I!-." 
b~sretmit bir adam değildi. Jiği olmuttur. Relıherlik et
Hatti binlerce insanın buzu· ğe li.yık olmayan bu adam, ö
runda diz çöktüğü zaman bile nündeki mesel~ balledew:ek 
yalnız kendi kendine kalmıf, --'·-- d 

f k b. bir bir çare bulamu, ve ..-..-m • 
her teYi gösterir a at ıç . fili bir eser bır•k•mez. Sabe.-
ıey hiuetıniyen bir ayna ıibi ko d "-• 

Ze · b. tay Zevinin ortaya Y ua-
kalmıştı!. Sabatay vı ır edıebi bütün yabudilik kabul 
takım kahinlerle beraber bulun :tmıit deiildir. y ahudilik ü
du. Kendisinin hükümdar ol- __,_ 

d 1 m'ıtlennı· · aömmüf, sonra t--
duğwıu söyledi. Hüküm .'!"r ~ • nd ak 
ınağı ia.tedi. Fakat Bennaraıl rar bu ümitleri canla mn 
tarihindeki hükümdarlarm v~-. istemi§lir. Yalmz Y&f&Y~ ':{ 

1 d ı rail tarihi yabudiliiin kurtulut fikri • ziyetini an ama ı. ı 
nin bir aafhasınla hükümdar- du. 
lık görülmez. Yalnız .~i~i .. ma· Sabe.tay Zeri maceraamm 
hiyette bir hükfunet gorulur. bu suretle neticesi, "Mesih" İn 

ik" omuzlarına yüklendiii ağır 
Bunun için de bir b. ım mes'uliyeti hafifletmiyor. Bu 

tayin edilir. Bu biki~_tU v:k mes'uliyetten maksat dini h~ 
Z"ıfes'ını· ı'fa edince .,.... er •uı· .l-:<.:ld r ka banııi bir mes ayet ...,.. 1 • 
tekrar halk kütlesi ar~a b .. - Bu mes'uliyet Sabataym yahu 
rışır. Sonradan Benii~~al .. u- diliie kartı olan mes'uliyetidir: 
kümdarlık müe11eaesmı vucu· L _._1• rdu? y 
d t. d' Hükümdarlık aıev- Yahudilik ne uaı. ıyo •• ._ 

e ge ır ı. . nki hudilik kendi hayatına ve ma
kiine getirilen adam 1

": sabü budüne kartı olan münueba-
yeniden dünyaya. .ıdm. ''' ı 1 

b b t kım tında yeni bir devir açı mumı b"T· değişmiş gı ı, ır a 
d~~:ıerasimle o mevkiie çıka: bekliyordu. Uzun zamanlarlar. 

S ba Zevi dan beri çektiii ıztırap mıa öi 
rılırdı. Halbuki a tay . h k 1 rd ekiz retmitti ki ayala &J'fl o an 
değişmedi!. lzmi e on s Sa vuiyetini kendi ihtiyarile tayin 
Yasında haham olan genç • edemezdi. Hüküm ve teairin
batay ne iıe sonra elli yatın· den kurtulamıyacağı daha yük 
da "Meaih,, oldu. Sabatay da sek bir kanuna tabi idi. Yahu
o idi!. Bir insanın hayatın~~· diler bu kanunu muhtelif ıuret 
varlığında pek mühim bir ~egı: te tefsir ettiler. Fakat bütün 
şiklik vücude getiren am:ıll~ yahudilerin ittifak ettiği no~a 
hissetmemi,tir. Bu ayn bır 11

" fU idi ki kendileri mümtaz bır 
tidatbr ki buna malik olmıyan millet olarak yaratılmıtlardır !. 
bir adımı 'büyük itler gönnek Sabatay bütün bunlara "Me 
istedikçe, gayreti ak~ kalır. ib" bütün bunları "Fikir" ba
Bunun neticesi olarak bır taraf İinde Sabatay Zevi. Y abud~i: 
tan Sabatayin malfun olan ma "in kurtulut emel ve gayesını 
cerası, diğer taraftan bu ada· : ıil eden bir ,ahsiyet oldu. 
rnın yahudiliğe karşı olan mes f~at onu kurtaran bir rehber? 
uliyeti vücude geldi. Sabatay 
kendiııin "Mesih,, olduğun• Asla!... _ SON _ 
İnanan bir adam sıfatile birden 

rı::.., ~-olchıia ......,.. .. d 3 ._.... 

lıir - .,.....ı cı.ı.a vacleli hulıll et- N•reUln Mllnıi B•• 
......., tediye etmiı olclaiunu oöyle- Kendiıile ırörüftiijiiaılia z.ı.ire 
lllİftlr. Bonaa.ı '-!kimyapri midenia Nu-

Bu zat nıüntebirin da çar olduiu rettin Müftfi B. ele clemİflİI' ki ı 
miitldlibn mumaileyh tarafmclan • "- Buich!YID lu,metlea~ 
ikruatta lıulunulmut olan bazı mem tıncle zaruret bulunduğu ıaı-tiade 
lelıredsin monıtcw)"Olll ilin -.if ol yim. Ancak bu, ecnebi bafclaymın 
-ı.ı oLlaiunu oöylemiıtir. piyaumıza claba ucuza -ıolanlı: 

ye.ti -'ııule rekabet ,...,....,,,_; 
ter.ser Jnsiltere .,. Amerika imkanı batıl olmiyac:ak bir aislıette 

lıankalarmdan iıtikrazlarda bulun- yapılmalıdır. HükUmetin bu iti tet
malı: mecburiyetine kalmqtır. kik ettiği anlatılıyor. En ma...fılr. 

Bu intihar ye ifliıtan bilhatta bir teldi hallin hükı'.imetçe !ıulunaca 
Aımrib bankerleri müteesoir ola- tı tüpheaiz ve bu İ!İn hiikümetçe i-
caldlırdır. dareıi bence fayclalıdD"." 
Kr•uıer nasıl zengin oldu? Dün ele şehrimize her aene bu 

meYtimdelö miktardan fazla buğday 
PARİS, 13 (A.A.) - Pari&te :in- ırelnıi" boraacla 4,5 • 5 kuruttan ta· 

tiı.r etmİ§ olıan Kibrit Kralı ""' 30 tılmııtır. Elut.-a bufclay 5,S kurut · 
u.. ••• a ....... -'-"·ı· u-·-·, 1881 ta '--' ,.... ~r- _ ... ., .~ ........ - tan muaınele görmüttür. Bu nıua 
riltinde :l.veç'iıı ufak bir şehri o.lan müvareclatm, buidayın kıJmetleadi· 
c.ın-'da doğmuş idi. Babası ve bü rilmeıi meselesi karıısmda ellerinde 
yülı: babaaı, bu şehirde kibrit fahri- ıtok bulundurmak gayetini takip e-
lıat&-11 idiler. Mlltıcveffa, mektıc<p den tüccar ve mütava11rtlarm eoeri 
1ılh9ilini lıitl:rfr bitirmez Stokbolm olduğuna hülcmeclilınelı:teclir. 
mllhendis mektıcbine girmiş ve me-

Ortaköy tehlike ___ , ............ , ..... ...,_ --
Geçirdi N•h tt 

(Başı 1 inci sabı'lerle) ı a ye e 
bulunyordu. itfaiye bir taraftan.ela (Başr ı inci sahHede) 
denizden su alm14tır. 

Yıwıımın tureti zuhuru meçhul- 24 Milyon müntehip 
dür. Bir muharririmiz mahallinde İçerisinden: Maretal 
ıu tahkikab yapmıtbr. b 12 171 000 

KOCAELi: (Millyet) - Vilayet 
maarifinin dört ıene zarfında ıröıter 
eliği inkİfaf lisanı tükran ile yad e
dihneie sezadır. Adapuannıla Ke
maleddin Sami Pllf& tarafından te
melleri atılmq olan 9 derıbaneli 
Gazi mektebi tadilen ikmal olunma, 
tur. Maarif vekileti mimartaruıdan 
Müıyü (Egl) in tertip eylediii plan 
lar claireıinde Hendekte ismet p&f&. 
Geyvede Kiznn paşa ve Gepzede 
Eşref Bey namlarile üç mektep yap· 
tmlınqt1T. 

Merkezi vilayette ittasyon kartı 
ıındaki eski katolik kilisesi harap 
olurken tadil ve tevti edilerek mek
te/ haline konmuıtur. Bu mektepte 
4~ J ki•i istiabına elveritli büyük bir 
içtima ""1onu yapılmıt olduğundan 
içtimalar ve müsamereler burada •e· 
rilmektedir. Tavtancılda halk ve bu 
susi muhasebenin yardımile bet ders 
Kandrada mevcut mektebede mahal 
lin ibtiyacabnı temin için bir pavi~ 
yon ilave edilmittir. Bunlardan bat· 
ka muhıelif yerlerde (12) kadar köy 
mektebi yaptırılmıı diğer harap 
mektepler dahi vaoi milcyaıta lamİr 
olunmuştur. 

Nafia işleri 
Vilayetin Nafia işleride maliye

nin kudreti niıbetinde İlerlemekte
dir. lzmit · Kıırayakuplu üzerinden 
lıtanbul'a giden yola teoviJei türa
biye halinde devam olunmaktadır. 
Maahaza tehir ve ka..abalardan köy
lere klfm gitme--ıin imkinı yoktur. 
Çünkü yollar yapılmanııttır! 

ııu.ııiy-et imtihanını 1899 da geçıinniş 
tir. 1900 de henüz di·pLoınasını eline 
yeni al.mış olan mühendis. Nevyorka 
müteveccihen vapura binmiştir. Ce
binde an.cak yilz dolar kadar parasl 
var idi. Hiç bir zaman yeee lııa.pıl. 
11111111ıt olan Koreuger. mllhendislik 
hlzme1ıi bulamadığından Chilmgo'ya 
gitımit ve piyanko bayiliği yapmış
tır. Bi.-aı: eonnı Melmıikaya gitmiş 
ve orada köıprillor inşa otmiştir. 
1902 eeneeiııde Nevyıork'ıa o zama
nın en yülıaek binalarından bi.r:ini 
in!!B etımiştir. IMötevefla, aür'atl.e çe 
Hk inşaat mütıehassrslarmın en i.le
I'İSI arasma giımiştir. Londrada. Ca 
nada'da, Hindistan"da Cenubi Afri
kada. Btillding ve Gratte · Cic>la de 
nilen muazzam binalar yapmıştır. 
1911 9eneısinde Kreuger. zengin sa· 
yı.J.abileeek kadar servet 93hihi ol
muştıur. O ıarihte İsveçte Och et 
Tali, Societe Kreuger ismindeki in 
şaat şirketini tesis etmişti.r. Bu ı;ir
k:et, ,gayet sür'atle inkişaf etmiş

tir. Cebinde 100 dolar olduğu halde 
Nevyorka gitmiş olan küçük mühen 
dis, Stokholm'ü yeni b"'lta.n foşa e· 
derıek muazzam bir şehir haline ge-

Binanın tabibi Galatada Muoıha- Hinden urg ' ' 
ne caddesinde Yani Madencidi Efen Hitler 7,864,000, Thaul K.aramunal - Yalova yolu bu-
dinin laıyınvalideıidir. Binanın hali 6 OOO D sene açılacaktır. Bu yolun Yalova 

tiımü;tir. 1913 senesinde yapı yapıcı 

hazır kıymeti IS bin liraıhr. Bir Al- mann 3,45 • • ueş- cihetinden de ihalesi icra olun::ıuş-
man sigortasına 4 bin liraya sigorta berd 2,014,000 rey ka- tur. Vil yelin en mühim yollarından 
lıdır. dı biri olan Karamuraal - lznik fOJe-zanmı•lar r · · ı On dört odadan ibaret o~an bina- " sınin 30 kilometre ik na tamam ve 
nın içi ah§3P, dışı kirgirdiı·~ j"eoki/ edilenler harap kıımının inıaıı programa it-

Dcpoda 64 bin kilo itlenmı·. tu·· _ 1 "h hal olunmuttur. Yalnız lznik cihetin , BERLIN 13 A.A. - ntı ap 1 tün mevcut idi . Tütünler 15 bin I'- ' · k · den henüz bir hareket yoktur. znik 
....... mücadelesinin son gecesı 143 itı t 1 b I' "d k . ya lıvi,.,re J.Aııvisi sigorta .. irkeb"ne en stan u a gı en en estirme ve 

' ' tevkif edilmiştir. ı b · "- · 1 ve 10 bin liraya da Setral aigorta tir b 1 en ucuz yo u ısbaametür. znikli. 
keline sigortalı bulunuyordu. Hiç bir h!'dise vuku u mam.'ftdı~. ler (Mek<ce) istaıyonundan §İmen-

1 Bilakis, payıtahtın aokaklan ı;ım ı d" ı 1 b 1 ki Yangın aeceoi ıkenderiyeyc ·-v uer e •tan u a ıev yat yapmak-
0 - her :zamankinden d"ha ıssızdır. An- tad '- k" h afi h kedilecek 12 bin kilo tütünü balya ırıar ı em mur ı ve em de 

cak ~!it devriyelerinin gezmekte ol- zaı. d ·· ekt d. 
Yapmak içm· 7.30 a kaQ,. binada ça r u uşm e ır. duklan görülm~ktedir. Nezaretleı· 
lı•ılmıftır. .,. __ .,_ elektrik t-ı· ·-tı · • lis 1 k lznıit - Karamuraal istikametin ,. ~ - - mahalleıınac po menıu:- arı Rra· 
olınadığnıdan mum ile çalışılmakta bin yerlerle mü >ellihtır. de de yeniden yol in'a"na başlaıuuıı 

V 1 olmaktıa:n başka bir şey istemeyen 

Beş hasta ar. bu adam, muvaffakıyetinin en ha-
IJınna çılaruş buhrnuyorou. Fakat 
loendisinin it adamı olmak hibarile 

idi. Polis miidürü, her türlü hareketi llT. Adapazarı Hendek Yolu vilaye-
lıkenderiyeye ""vkedilecek 12 • · "h b tin en mütkül ve en İtlek bir fÖıe-şiddetle •enkil c.t~~ge v~ ıntı. ~ ın 

bin kilo tütün 37 bin liraya satılmıı dürüıl bir •m·cttc cra edilmesını le- ıidir. Bu yola her sene (30) bin lira 
tır. Balyalar dün lskenderiyeye gön- min eylcıneğe amade bulunduğunu dan &J"ğı olmamak üzere tamirat pa 
derilecek idi. rası verilmektedir. Fakat bozuklu-

K. h r d malıik olduğu <leha,onu daha ileriye 
E ı Be . i edebi romaDI· ıtap a m e gHmcğe sevkediyordu. Meşhur Fo-
tenı zzet YID. en yen . Suhulet kütüphanesidir. erenade Taendcstuck konsorsiyoınu 

l~~ç:ıkrn:·:ı~ş~t:ır~.~~Te:v~z:ı:.:;m::e~rk::e:.Zl;;;;.;..ıılııı••••• .. ı nu ve lrontröLd011 pek az bir müddet 
"°"ra birçok İsveç fabrika.larmı te-
sis etti. O zaman rak:lp şirketi.erle 
çetin bir mikadelıe ba~adı. İsvecli 
iş adamı, bu mücadelelerde galebe 
ç.aLdı. Bütün rak~lerini beletti. 
Kibrit trüstünü vücude getirdi. Mü 
teveffa gerek harp esnasmda ve ge· 
ııek ha~pten sonra m;ıamelatını ,ge· 
nişi.etmekten bi.r>n hlili kalmadı. 
Kreuğer"in her' yerde mcııfaatleri 
vardı, saymakla tükenın.ez bi.rc;ok 
aınai .iş.le.re karıştı, Atlas Okyanusu 
nun trüt6Cülerini andıran büyük 
bir servet senyörü oldu. Haiz oldu 
ğu "k.ral ünv-..ınını" mağrurane taşı 
yordu ... Svemıka Taadstieks" ı dün 
yanın bütün memleketlerine yerleş· 
ti. Bütün o mcmleketLerdc subcler 
açtı, her tarafta hükümran ~lrnağa 
başladı. Fmnsa'.da 1927 senesinde 
kibrit inhi$Umttn Kreuger şirketine 

,.~ 
1 Milliyet Matbaası ! 
~ NEFiS VE SERi SORETTE = 

b'ını den•hte eder. Notere 
~ Her nevi evrakı matbua ~ak k•ğıt · zarf, kartvizit, 
~ ait bilcümle evrak, mektUP u kal. 0ı'arak el ve duvar 
""'- f turalar ren ı -~ muhtıra, recete ve a t dildir =: 

_ . : 1 ılır Fiatlar mu e · = 
~ ılan an yap · addesi dairei mahsusa 

~ • 1~;:;:~1;;~11mııııı.I 
1 

Muallim Mubahat Bey Me~~umun 
,._ eıtı·g-i Ameli Hayat Alımı 

Tercuıue 

(HERBERT N. GASSON) 'un 

İD AL BÜRO ve YENİ MÜSTERt. 
E BULMAK SAN'ATİ 

E l . et gu .. zel bir şekilde intişar etmiştir. ser erı gay . . 
Bütün İş adamlarına tavsıyc ederız. 

Tevzi mahalli: Milliyet Matbaası. 

devredilmesi mevzuu bahsoldu, fa
kat l.ıu. olmadı. Blrkaç sene zarfın
da küçük İsveçli mühendis .. Kibrit 
Napolyon'u" kesildi. Kreuger, Leji 
on Dc>n& n.işanrodan başka Çin, Le 
tony ave Fenlandiya hüki'ımetıeri
nin nişanlarını da hMnildir. 

Kreager'i mahfleden cihan 
buhranı mıdır? 

PARtS. 13 (A.A.) - Birçok ga
rctıeler. bcynel.nilel i~ adamının en 

1 

sayam dikkat ve mütchayyiz şahsi
yetlerinden olan t~ç maliyunundan 
K~'in intiharının cihanda tev 
Lit eıdeoeği helec:andan ıscar i!A! bah
sctmctkodir. Le Joucnal. İsveçli mil 
yardoıin idare etmekte olduğu bir 
çok . .i~in .içinde bulunduğu nazik 

bidirmittir. 
Depoda bekçi yoktur. Pazar gazeteleri, oon hitabelerde ğun tamamen izaletine inıkin yok. 
Yangın deponun yanındaki güm- ve son tavıiyelerde bulunmaktadır. tur. Gerek sulardan ve ırerelue ağır 

rük ıncmu•l~~ıc!on _Fuat Bel'.in 87 I ntihabata buı;ün 'l da batlanmışbr. yüklü veoaiti nakliyenin yoldaki tat 
numaları evının sacagına da oıroyet [ • d . ? lan toz haline gelirn.-İnclen bu yol 
etmit ise de so~~~rülmü,tür. I Londra gazeto t'rl ne ıgor her zaman bozulma~tadır. ~eierki 

Yan,.-ıncla tütunler ya.,"rak hava LONDRA, 13 A.A. - Pazar ıra- büyük bir tahsisat ıle yenı battan 
ya uctufuodan Ort~ 1<~v büyük bir '. zotelerinin hepsi de Alman reiıicum- mükemmel ourette yapıloın !. .. 
tehlik~ reçirmittir. Tahkikat devam '. buru intihabatınrn Avrupa ve cihan· , lzmit _ Kefken yolunu b' k 

ek d. · d h" 1 ed -· k' 1 1 1 1 1 n ır 11-etm . te ır • . ı a ası ecegı a ıs ere m~gu o - mı yapılmııtır. Diğer kıımı iki sene 
Hı11edarlardan Sc•ki Bev: Yon- maktadır. zarfında bitirilecektir G T 

ti ki • bil d"" '- R f d' k' · eyve - a-gınaa ne ıure e c1 ıgın• me ı~ı· Sunwıy e CI"ec ıyor ı: raklı tosesinin en bozuk 1 • · 
ni, yan ..... dan :\ 31) da bekd vaatıaıi- Cihana ait acil me..,lelerin -i yapılması için ta ·1ızar yer .erının 
le haberdar ol.luğunu, evhamlı bir surette h"lledilme'i temennisinde hide ihale ol t 1 

t ;;e mjt~
adam olduğundan memurlar muvace bulunan berke•, Hind=bourg'un rindel<" Ak uk~u!_ u!d :d,YO uze
hesind~ d":'_'?.~u_ k•pah•k.:~ .m':'mla- rı;wv~aki~etini ümit etmek m"!">u· rak y.'ı,.ıO.:~;.~'.ııtu e ıap ola. 
rı •öndürdugumı zann ttiırıru ""yle- rıyetındedır, F>kat bu maz&fferıye- y . il d b' .. d 
miştir . tin nıı.anet bulm••• için harp borçla. eruH yod ark ani ırdaıoı o" A~-

1 

. 1 1 • h . rı - en e yo un n muın koy ••••••••••••·········-·•••••••••••••••••••••••••••••• rı ve taınırat me111e e en az.ıran ayın 
ela k t ,. " rptt h lfe'"I l"d" ••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••-••••"-ol-duğu mütaleasını S( r~~~ektedir. " 1 "u "" c "· <d me: ır. 

Echo ek Paris. Krcugcr ın ıdare et- Afla, targada tedbırler ler de, bilerek veya bilmiyerek tim-
i · "ha l.ı ı i diki rejimin devrilmeoi lehinde, ih-mektp o':iuğu iş crm cı n u ıra- ViYANA l? A \ Abc d 

- .. · ld • ·· 1 • ·> "' • - n ga tilal lehinde rey .-ereceklerdir. 
nrndan muteessır 0 ugunun şuphe t zetcs~nin Heimwchr~n'lerin bilhassa Hindenbourg, millete bitap eden 
siz ol.duğunu .Ya2'."'11<.1a. beraber mu ' "fi yana ,.. f stirya' dakilerin Alman son beyannamesinde bu son arlarda 
maiLeyhi.n feoı akıbetının s~bepler!- ı rei:oicumhurunun intihabı günü için ittihaz edilmit olan tedbirlerin mes' .. 
ni başka taraflar~a d~ aramak la- hazır bulunmağn davet edilmit olduk uliyetini tek başına deruhte etmekte 
zım geldiği müta e.::snd• bukınrr.ak !arına d.~ir vermİJ ddu:";u haber be. olduğunu bildinnis ve M. Brüning 
tadır~ _ . nüz teeyyüt etmemiştir. Reich•tag huzurunda Hindenbourg 

Bu gazet(:, n1utevcffarıın ci.ızda- J . ~ibi bir adama bi:r:met etmekle mü-
nında mühim miktard..1 devlet es· ntıhr:ıb ltıın e, ve/ bal>i olduğunu beyan eylemiıtir. 
hamı bulunma& olduğunu hatırlat· BERLIN, 13 A.A. - Almanya Hindenbourg- muYaffak olduğu 
maktadır. bugünHindcnbou.rg ile Hitler"den bi. takdirde, tahmini k~bil olmıyan bir 

Müteveffa. harpten sonra,. bazı rini intihap .. ., tercih edecektir. felik t tabıtddüsü ihtimali müstesna 
devletler if!M ettikleri!lden bu yüz Daha dün akoıam M. Brüning, olmak üzere. Almanya tedrici ıuret
de<ı milyarlar kaybctmi~tir. Hali ha Breılavcla, Hindenbourır'a pek o ki\· te cumhuriyet kanunu esatiainin nor 
zmda hemen. hemen dünyanın h r dar müsait olmadığı söylenilen ve mal olarak i•lemesine şahit olac:ak
tarafmda hüküm .sürmekte olan kre Almanya'run sanayi kaynaklarından tır. Diğer taraftan, sağ cenah mün
di ataleti, ihtimal kendisine son dar olan Silezya'nın bu maruf tebtinde tebası hrkalannclan birinin muzaffe 
beyi indirmiştir. bir nutuk oöylenıittir. Fakat evvelki riyeti, tiyasi müe11eselerin tamami-

Le Populaire diyor ki : gün Berlin' de olduğu gibi ba,Yekil le altüst olmaoı ınioasını ifade ede-
Bugtin rn ziyad! alakayı celbeden burada ela ancak hususi müsaade ile cektir. Dahili harp zuhur etmesi teh

cihct. bu. m~thi.ş HJasın n:eticeleri· ı kab~I .edilen sarniin huzurunda aöy- likeai de batlıa. 
dir. K.:ıpıtaLiz.ırun tehhk li yolla· lemıttır. Dahili sulh ve dahili harp. lıte 
ra atmı~ olduğu İsv<:c i.'e irer bir ' Vaziyet ar.ktır. intizam ve ıü. Aknanya'run tercih etmesi 1iznn se-
takım mcmlckeetlerın v.,:~tı ne o j kün taraf~ _ffindealaoarg'a rey ı., iki ıık. Jttmaa • lııınr 

civarında aynlarak Mudurnu istika
metine giden Akyazı - Takarcin 
yoludur. Bununda kı1m1 azemi ya· 
pılmııtır. 

Bir miital aa 
Kocaeli viliyeti dalı.ilinde yapıı· 

makta olan :rolJarı yukarıya yazdnn. 
Göriilüyor ki bomların hepsi na ta
mamdır ve hiç birisinden de İ•tifade 
olunamıunaktadır. Bu yoDan bu ıu
retle parça parça yapmağa afra§· 
maktan İıe mevcut taluiaatın kaffe. 
sini en mülıiminden başlamak tarlİ· 
le bir yola haoredipte onu bitirdikten 
oonra her sene aıraoile diierleri ya. 
pılmıı olsa daha ziyade maksada 
yaldaııını, olur itikadındayun. Bu 
usulün tatbikine vekalette müoaade 
etmelidir. 

Sılılıat işleri 

Adapazannda her türlü ihtiyac. 
tatmin eden yeni bir hastahane aç• 
1111fbr. Viliyet buauıi mubaırbeıin
den bu baotabaneye her tene (5000) 
lira verilmektedir. Bazı znaiın bu 
haıtabaneyi kaldırmak 6krind. ol
dıaldarını itittim ve ben bunu bir ıa. 
tifeye hamleyi edim 1 

Merkezi vili.yette (20) yataklı 
hattabaneye (16,000) liralık büyü. 
cek bir p11Yİyon ilaveaile 50 Jalağa 
iblii olunmuttur. Bu battabane hu. 
suıi muhaaebe tarafmdan idare olnn 
maktacLr. 

Vilayetin - büyük deTdi su v< 
ııbnacLr. Otedenberi tu yiizünden 
büyük bir oılonb içinde olan Jzmite 
iki memba ıuyunun ıretirilmeoine 
baflanınııtır. Vali ve belediye reöoi 
bu suyun getirilmesine a:z:meylemiı· 
!erdir. Sıtma mücadele tetkili.tıda 
çalıımaktadlT. 

Vilayetin ( 46) dönümlük bir fi. 
clanlığı vardır. Ve üç yaşınıladlT. ilk 
senesinde 90 bin çubuk. (250,000) 
dut fidanı ve ıreçen senede ( 150) bin 
köklii atma çubuğu tevzi olunmuş
tur. Bu ıene dut fidanına rağbet zi. 
yade olduğundan iki ya,ında 300000 
fidan alınıtlardır. Meyve ficlanları 
az olmakla beraber yine tevziat ya
pılmıtbr. Dört bet senedenberi üç 
bin kiloya inınit olan koza nıaboulü 
dört sene zarfında ( 300) küt'1r bin 
kiloyu ıreçıniıtir ! 

Aygır deposu 
Husuıi muhasebenin aygır depo. 

tunda merkeplerle i>eraber 12 damız 
lık hayvan vardır. Banlar her sene 
safat mttıimlerinde lıazalara gönde
rilmektedirler. Hayvanları arap mer
kepleri Kıbristanclır. Geçen oene ln
ıriliz kanlı iki ayırır F ranoadan mülıa 
yu. olanmuıtur. Pile•ne cinsinden 
evvelce mübbayaa eclilmit olan 70 
8 Obuja köylere takoim edilerek mah 
aulleri uretilmiıtir. Huıuıi mubue
be tarafından celbolanan pulluklaı
taYİzen köylere takoim olıunuııur. 
ltnılıra kazaıından batka yerde kar.ı 
tapan kalmıımıttJr. 

Gazinin heykeli 
lzmilte ele Gazi Hazretlerinin biı 

beJkelleri rekzolunacaktır. Saat ku 
leai civarında istasyoaa nazır gayet 
süael bir yerde yapılacak olan bu 
h~el için Kenan ve Nejat Beyler 
t"!'!ifatta bulunarak birde model ver 
mqlenecle Möıyö Kripel'in modd 
ve teklifine intizar olunmaktadır. Bu 
nwıcla vurudunda hİ• karar verilerek 
derlıal Iİparif verilettktir. Gönül 
arzu eder ki bu milli abideyi Türk 
oan'atkiırlan yap11n ve beyhucla yere 
paramız yabancılara ,..ip olımuıın ı 

Ragıp KEMAL 

irtihal 
Şqhülharcm Müsir Adil Pasa 

zade ve İstanbul gümrügü ıneınur
Jarmdan Hüseyin Bey. Dis tabibi 
Mehmet Halis Bey. tüccardan 
Rabi Bey pcderlı:Ti v~ goz tabibi 
Dr. Yusuf İzzet Beyin • "n pederi 
Hacı Ati Beyfcndi Fencryolundaki 
köşkünde vefat eunittir. Bugiın Ka 
dıköy Oeımnağa camiinde c:enaa 
.,...,.,,, ........... Karaca&bmet1ıeki 
makbcrı rmbew••• dcfned'' cıektir. 
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Süt 
Veren 
Annelere 

ASIPIN ·KENAN 
Komprimeleri 

Grip, soğuk algınhğının 
baf, diş ağrllarının en 

birinci ilacıdır. 

Kartal Malmüdürlüğünden: 
Cinsi Sokağı Muhammen bedeli 

Harap oda ıı.e arM Pendik Lira K. 
Arabacı 175 00 200 1 

Ahpıp oda Mdttep 50 00 80 
Ana Bağdat caddesi 45 00 19 j 
Hanıpha• Mektep 250 00 110 ı · 
Hane Çmar 500 00 104 
Hane Çınar 120 00 120 1 

Balada evsaı:ı nruııarrer emvali metnııkeden altı par a gay- 1 

ri menkul temlikaı eatılmcrk üzere 29-2-932 tarihinden itiba en l 
yirmi gün müddetle müzayedeye konulrnustur. İhalesi 20-3-932 
pazıar günü ı;aat 15 te olup bedeli peşindir. Taliplerin Kartal 

malmüdürlüğüne müracaatları. ı 

YÜKSEK IKTISA T ve TiCARET 
Mektebi ·Müdürlüğünden: 

'Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müısadif pa
zar günü .et 14 te iiıalesi icra olunmak üzere kapah zarf usuli
le mliınaka&aya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname ve 
pıtııameyi gönnek üzNe her gün mektebe müracaatlaın ilan 

olunur. (853) 

Emniyet Sandığı Emlak Müzayedesi 

Kat'i karar ilanı 

ark 
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sı camekanla bjlüninüştü-.) Bir kilar iki tas- 1 ;;J 
lık (biri çini, digeri büyük menıerdir) bir kah iincu olordu 

llinları ve ocagı, bir samıç tahçecle la dı .beş adet bü-
yük havuz hanenin ortasında aydınlık mahal-
lı "ardır) Haricen etrafı c<-'Tie"dinlı, üstü sa- Hava ıkuvvetleri için alma
t<aflı haLkonlar harem daire · bir katı kagir cak dört kalem Tayyare mal
iki kat ı ahsap olmak u ere ü katta on yedi zemesinin itasını müteahhit 
oda ikı salon biri yemek salonu·Jur. Bir mııt- taahhüdünü ifa etmediğinden 
fak bir kahve ocağı bi r banyo mahalli bir sar- mezkur dört kalem malzeme 
nıç bir koridor parite doşeli bi. ·ük bir ofa böl pazarhk suretile 15 mart 932 
meli iki me mer taşlık arka ~.o k (harem dai- salı günü saat 15 te ihalesi ic
resinin arıkasmdadır.) ahşap i;.i katta dört o- ra kılmacakur. Taliplerin 
da bir sofa hir methal ve harem dairesinin da- şartnamesini alma:k ve pazarlı 
bilinde etrdı camekanlı koridorla diger hane / ga iştirak etm :, üz~re yevmi 
ye girilir. B\l hane dört katta iki oda iki salon 1 mezkurde Kom. a muracaatla
bi; antre bir mermer taşhk di ·er taslık iki ge- n. (126) (961) 

zinti mahalli biri küçüktür. Bir kule ve on altı 
döniim 1307 arşm b ceyi ve dört masura tat 
lı suyu havi kö~:.lerin tamamı (hanele
rin zeminleri kagir içi dışı yağlı boyadır. Et
rafı kamilen balkonludur ve harem dairesinin 
önünde bir bostan kuyusu vardır. Şerefli ma-

Dr. Albert Şaul 
Dahili hastalıklar mütehas.sısı, Ba· 
lat, Rifat Ef. sokak No. 9 Pazardan 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

HeAp 
No 

Merbunabn cins ve nev'i 
Borçlunun haldedir.) Mehmet Lebip B. \•ekili Mehmet 

lstanbul ikinci icra Memurlu
ğundan : Bir borçtan dolayı mah
cuz ve furuhtu mukarrer Galatada iımi Hüsnü Bey 

Kullanınız sütünüzü arttırı 
Çocukların kemiklerini 
Kuvvetlendirir. 

mev•im için 
bulunduğunuz 

Kostüm veya Pardesünüzü 
Bulmak için 

Bütün mağazaları dolaşn1ak lüzumsuzdur. 
Galata'da Karaköyde kain meşhur 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise Fabrikaları 

En müntehap ve son moda çeşitlerini 
en ucuz fiatlarla satmaktadır .. 

Tediyatta teshilit 

Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum müdürlüğünden: 

K<!'Vak ve Tuzla tahaf.fuzhaneleri pavyon ambar ve ba 
aKt;amları aleni münaıkasa suretile tamir ettirileceğinden tali 
lerin şartnamelerini görmek üzere her gün Galata'da Kar 
mustaıfa paşa ıokağmda İstanbul Limanı Sahili Sıhhiye me 
kezi Levazım ~ ve münakasaya iştiraik için de 28 
932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat On dörtte me2Jk 
ıneııkezde müteşekkil mubayaa komisyomma mü1-tlaın. 9 

Jandarma Satınalma Komisyonunda 
Tozluk ve serpuşile beraber on iki bin taknn ıkışlrk elbiaen 

imaliyesi kapalı zarila münakasaya çıkarılmışı.-. Taliplerin 
mune, şartnameyi görmek üzere her gün ve ıtriinalrasaya iş 

rik için de 19 Mart 932 cumarteei günü ııaat on beşe kadar K 
misyona munıcaatlan. (712) 

a Dr. H O R H O R U N 1 
ve ZOhrevi hastalıkları muayenehanesi 

Beyoğlu, Takainı, Zambak sokak No. 41 
Beyoğlunda Kameııhatun mahallesinde Kal- 2000 7367 Beşiktaşta Meşrutiyet mahallesinde Caıbi so- Bahtiyar Hanında beşinci katta ------------------------! 

1034 

lGO 1558 

1412 

yorıcukolluğunda ve Mari sokağında eski 161,1 'kağmda eski 20 ve yeni 26 n'.lmarah 275 a<rşın 
vıe y.eıı.i 167,1 numaralı yüz beş arşın arsa üze- arsa üzerinde kiirgir beıı katta on dört oda üç 
rinde karıgiır beş b.ttıa bodrumda çamaşırlık ve sofa üç kilar tbir daraça üç salc>n ufak iki bal-
ocak maıhalli dört kömürlük bir lıuyu ve dük- kon üç kömürlLk bir odunıı. :< bir mutfak iıki 
kan ve zemin katında çini antre bir oda, bir taşlık bir caınasıırlık •iki hamc::n (biri kurnalı 

mevcut koltuk kanape azıhyane -e 
sair eşyanın birinci arttırmada kıy
meti · m;ıha""""nelerini bulmadığın 

dan 15-3-932 tarihiru: musadif Sah 
günü saat 10 da ikinci arttumaııı 
jcra olunacağından tali.p olanların 
vakti muayyende mahalli mczkımla dolap onun üstünde çini saıhanlıık biri came- diğeri banyoludur) harici me:mer antre ikin-

. k · "ba ··'· d y 5 hazn bul unacak memuruna müraca kanlı olmak üzere iki ufaık oda, bir dolap onun oı attan ıtı .ren ç.ııı.ma var ır. e 1 O arşın 
atlıaırı ilan olunur. 

üııtünde yani bir numaralı daire üç oda ıbir mut bahçeyi havi bir hane in tamamı. Emine Gü-
feık, bir antreli ilci numaralı daire üç oda bir . /üstü H. Cemal B. " Z 1 N G A L " 
nutfaık, bir aıntre ıbir çlkma, bir balroıı. ve üç 500 8259 Çembeırlitaşta Mollafener mahallesinde Ca- ZİNDAN ve ÇANGAL ORMAN-

oumaralı daire üç oda bir mutfaık bir antre bir mü şerif avlusu sokagmda f. .> 'ti 7 ve yeni 13 LARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ ı 
çıkma en üstünde bir sofa bir mutfaık bir da- numaralı 94 arşın aırsa üzerin .le kargir üç bu- HİSSEDARAN iLANI 

raçe ve elektrik ve terlkos tertibaıtıru havi bir çuk katta beş oda iki sofa bir mutfa~ bir ıbod- Zindan ve Çangal Ormanları 
_,,...+ ........... tamarnL Emini Hacer, Hatice Pi- ruın bir taşlıık bir bal:kon bir kuyu bir sarnıç Türk Anonim Şirketi hissedaran 
....--·-~ heyeti umumiyesinin 5 Nisan 1932 

raye Hanımlarla Mustafa Nihat Bey bir çatı altı ve çinko döseli daraçayı havi bir Pazartesi günü ..aat 15 onbeste sir· 

Eyiipte Kzıhneacit mahallesinde vapur Wdre- hanenin tamamı. Zeliha Pakize H. kctimizin merkezi idatt6i o.Jan E-

lıeai eoiı:ağında eski 25 ve yeni 21 numaralı elli 1200 8267 Galatada Kemankeş mehallesinde eski Kılıç- minönünde Taş Handaki dairei mah 

~ erşm arsa üzerinde a!hşap dört buçuk katta alipaşa ve yeni Paşa caddesinde esı!Gi 7,9,11 ve susasın da aıdiyen içQma ey•eyeceği 
beş oda iki dolap üç sofa (odalann biri ufak veni 7,9,11,13 numaralı 104 arşın aınıa üzerin- alalradarane iLb olunur. 

· · -'-~ 1 d ) 1 ( ·-•-- d"" li d de ka~:gir dört katta aJtı oda iki koridor (ilkin- İşbu içtimaa iştimk eyleyecek 
bın camçaan ı ır çatı a tı Çtu.A.U oşe ara- hK&edaranm malik oldukları hisee-
çadır) Malta ev altı harap bir mutfak mahalli ci ıkattan itibaren çılkması vardır) ve altında üç lesini nizamnamei eaaaimi.in 33 ün 

meroiven başı ve üç arşın aralığı ıhaıvi bir .ha- dükkanı müştemil bir hanın tamamı.Agavni H 1 CÜ maddcei mucibince tarihi içtima-

Istanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
308 33 

00 

672 00 

Tamamı (46) arşın (98) santim teriıiinde bul 
nan Hocapaşa mahal.lesinde Hotapal§a caddcs· 
de atik (35) cedit (41) numara ile mu~a 
amının 56/ 128 hİfl8e8i. 
Tamamı (36) arşın teriıiinıde Çarşıkapısın 

Kaliçeci Hasan malıallesUııde Çwşıkapr cadd 
sinde atik 14 No. ile murakkam dökkanm 7-
·hissesi. 
Tumımı tahminen (336) arşın teri>iinde bul 
nan Kumkapııda Tülbentçi Hüaamettıin mah 
lesinde Hisardibi sokağında atik (71) cedit (91 
No. lı bir .kıt'a arsanın tamamı. 

Balada kıymeti muhammcneleri gösterilen emliık sat 
mak üzere (4) hafta müddetle ilana koomuştur. Müzayed 
Nisanın (18) inci Pazartesi günü saat 'Oll beştedir Talip olan! 
kıymeti muhammeoenin yüzde yedi buçuğu nitıbetinde pey a 
çeleırile birliJtte htanbul Evakf Müdiriyeti binasında Mahlul 
kalemine müracaatları. (95 

nenin tamamı. " Hüseyin Hüsnü B. 300 8216 Sultanahmette Aldııyık mahallesinde Ahır- dan Jaakal 10 gün evci Şirketimizin 
İğr.ikapıda Haclİlyas mahıallesmde seneden •kapı caddesinde eski 17 mükerrer ve yeni 11 Merkui idare5ine veyahut laW1bul Deniz Levazım Satınalma 
..._ __ hımag· ·a mahal'en Et~ag"• elyevm He- l 245 .. . d h ., . k İş Bankasına veyahut Brülaıe.J'de 
J.D111 • ..... - • numara ı arşın arsa uzenn e a şap ı;o at •. B d B 1 • ·-··-'' K d • . . c . . 

1 

kiın anque e ruxe les e t.cVUA O • 
lııirnçdebi sokağında eııki 12 ıve yeni 16 ııuma- ta ucş oda ~kı s~.a bır avlu bır tcprak ahır kır- etmeleri muktezidir. mısyonun an: 
1alı fi() aqm arsa üzerinde ahşap üç katta biri mızı tuğla antre çe-şme hazne ve 25 arşın arsa ı Meclisi idare 4 Kalem boya malzemesi: Aç* miirıelraa ile 5 Nitıan 9 
IM'dık odaeı olmak üzere dört oda biri ufak üzerinde kısmen münheclim mutfak ve sene- RUZNAMEI MÜZAKERAT: salı günü aUlt il de 
olmak fuıere ~ eofa bir mutfak bir bodnım den 1824. arşın ve mahallen 2155 arşın arsayı 1 - M.cclia.i idare raporurwn kı- ısoo kilo köeele: Açık miinlıkaaa ile 5 Nisan 932 eaiı .,· 
ve kırk arşın bahçeyi havi tıir hımıeNo tamamı. ıhavi eskice bir hanenin tamamı. Pertev B. ile ıut ve t..tikı, nü saat 14 te. 

(orta kattan itibaren çllıma vardır. Biıe.le ve Fitnat Hanım 2 - Mürakıp raponınun kıraati, • 
3 - 1931 "'"~; deovtti mıwncla Yukarıda ciııa ıve mikdadarı yazılı boya mabemesi ile k" 

bilwkile Fatma Hanmı ile Ummetullah Ni- 500 7900 Toph~e Sakabaşı mahallesinde DeftenJar tına ait bilinço ve !dır ve zarar he- selenin hizalarında yazılı gün ve &Htleroe münakaaalan ic 
met Hanım ve Nusrat; Muzaffer, Mehmet E- caddesinde ,,..;k 17 ve yeni 81 numaralı 148 ar- •pJarının kıraat ve taadikı, ohJnactlğmdan şartrıameeinİ görmek isteyenlerin her gün 
min, Mehmet Refilı:: vıe Ahriıet Neıvzat Beyler) şın arsa üzerinde ahşap iki buçuk katta 8 oda 4 - Meclisi Hlatıe w mürakıbın vermeğe talip o1anlann ınünakasa gün w saatinde rrıuvmk 
Y .. öyode Şeketiye mahalleeinde Nigar ve iki sofa bir ·kilar bir kömürlü:k bir sarnıç bir ibrası, teminatlarile birlikte Kasnnpaşada Deniız Levaz11J11 Sat:ma~ 
İkbal eakeğında 1,6 numaralı 150 uıtın arsa kuyu, ıharap bir taşlık iki mutfak (biri ocaksız s - 1932 oencai için bir müralup komisyonuna müracaatlan. 
üzerinde bir katı ~ir bir buçı* katı ahşap dır) ve 411 arşın bahçeşi havi harap biır ha- =~ve tahsisatı oerıeviyeainin- ı----------------------(.;....,ı 
olmak üzere iki~ btta dokuz oda iki kü- nenin tamamı. Hakkı ve Seyfettin Beyler bil- J İ b ) E k f M'• d" " ' d 
çük oda (odaların tıiriode yij( ve üçünde do- asale ve Ahmet Rakım B. tarafından bilveka- ieti:alıar.Mec.!tai İdarede vukubulan S an U V a U Jnyetın en: 
1111» varoır) ıbir kolidıor (dolap wıcdır) ufak çi- le Necmettin Bey 7 - Nizammmci -1nin 16 m-

1 

Eyüptıe SayXnoc&ğı Evkaf çiftliğinde vaklei cedit ve 
oi taşlık 1 çamaşırlık 1 mutfak 1 kuyu ve 309 500 7901 Tophanede Satkaba§ı ~hallesinde Defterdar cı maddesine tevfikan inıtiı..ı.t, mandıra alt ve iiatJerinde ve taş ocağında \oWEİ .-u 4nt'ada 
aqm bahçeyi havi seneden müh. ilı:i hane el aııc!desinde eski 19 ve ~i 83 numaralı yüz 8 - 1932 ..- za-fında Meclilli tuz bir dönüm tarla 10 Marttan 31 Mart~ gününe 

(B
. idare azalar,.. verilıecek ı.hlliaatm d _,._ ed .ı.~-~ Tıal" 1--1-- E· .. -aıf M~~..ı.. · 

yevm bir hanenin tamamı. ır çatı altında iki kıdt beş arşın arsa üzerinde ahşap iki buçuk teabiti. ar .. ...._y eye _.. .... ..,tur. ııp o --- - ...... ..,.et 
kapılıdır.) Vasi/ El. katta yedi oda i·ki sofa bir mutfak bir kuyu .bir de Arazi kalemine miiraca&t eyı-ıerl. (97 

Kuzgoocukta Bostancııbaşı Aptullahağa ma- kömürlük bir toprak avlu 414 arşın baıhçeyi ha 
hallesinıde Aziziye sokağında eSki 1, 3, 3, mü- vi ılıarap bir •hanenin tamamı. Hakkı ve Seylet-
kerrer 3, mükerrer 3, m. 5, ve yeıııi 3, 3-1, 3-2 3- tin Beyler ile bilasale Ahmet Rakım Bey ta-
3 numaralı altı yüz elli arşın arsa üzerinde ha- rafından bilvekale Necmettin Bey 
rem ~ ve 176 arşın arsa üzerinde aı11ka Yukarıda cins ve nev'ile mevki ve müştemilatı yazılı em-
kötk ve 550 aırşm ama üzıerinde selimlik köşk vali gayri menkulenin icra kılınan aleni müzayecleleri netioe
w 180 8Ifın anıa üzerinde ağalar dairesi ve sinde hizalarında gösterilen beclellerle müşterileri üzerinde ta-
750 arşın ._ iliıeliDde ilki ahır samanlrk oda- karrür etmiş ise de mezıkUır beclellıcr ıhadQi layikında görülmc
Sı ve 300 arşm arsa üzerinde bir kat mutfak diğindeın te'krar (otuz bir) gün müddetle ilan edilmelerine ka
ve kiler ve saireden iıbaı:et okııp ağalar dairesi 1 rar verilmiş ve 20 nisan 932 tarihine QIÜSadif çarşamba günü 
luıımeo kigıiı- ve kısmen ahşap üç kattan a.Itı arttınna bedelleri haddi layikında görüldüğü takdirde kat'i ka 
oda iki tlOfa bir bOııkuln bir mutfak bir kilir, se rarlannnı çekilmesi takarrür eylemiş olduğundan yevmi mez
limbk daiıai bir tartı kirgir, iki katı ahşap kuroa saat 14 ten ıs buçuğa kadar santlık idaresine milıracaat ey 
oJnllk Ü2eff iiç btta 14 ode üç sofa Cikilli ara lemekd ilan olunur 
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lZMİR - PİRE - 1SKEN
DERİYE POSTASI 

(ANKARA) 15 'Mart Salı 
il de Gaılata Rıhtnnından 
kalkar. 

18 Mar cuma~ i
tibaren Mudanya hattıııun cu 
ma postalarına devam edtle
ctıktir. 

1 latenbul Belediyesi ilant
2 

rı 1 
BeyoğJu he8lılıhanesindeki 3 çini 1 demir soba tamrra 

tım çıkan demir, panjur ve ııııtire 15-3-932 salı günü 9Ht 10 
mahallinde müuyede ile aatıiaclktır. Almak ieteyenlerin 
da bulunacak memura nıWacaatlan. (977 

Bey.koz beledi~ şubesirıde&ı: Be}"kozıda Alıbııbad11 kA" 
Canfeda hat:ıuıı mektıebi binuı enkazı 4-4-932 pazartesi gunu sa 
14 tıe aç* arttınna ueulile utılacagmdan talıp olaaların ıBe 
di~ Şubesi ~enine mtiracaatı.L (9 

JıllLLlYET llATa. 


