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Maaşlarda ve memur
ların vaziyetinde bir 
değişiklik olmıyacak •. 

Yüzde 5 tekaüdiye kesilecek, erazi,
1 

bina ve kazanç vergileri , 
birer mıktar arttırılacaktır .. 
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lik' 
ı Yerli san'at ve 
1 
Hizmetler! 

Adliye encümeni dün 
layihayı tetkik etti 

Kanunda bazı mühim 
tadilat yapıldı 

ANKARA, 14 (Milliyet) - ' 
Adliye encümeni bugün Türki
yede Türk vatandatJanna has
redilen san'at ve hizmetler hak 

P.fuvazene temin edilmiş demektir. Tecil edi
lecek borçlar 23 milyon lira kadar tutuyor Hariciye Vekili Tevfik Rü!itÜ Bey Sirkeci istasyonunda .... 

1 kındaki kanun layihasını tetkik 
ve n:üzakere etmittir. Encü
~ l~~ihaya bazı ilaveler yap 
bgı gıbı bazı esasları da tadil 
etmiştir. Encümen hükumetin 
bu husus hakkında mütaleaamı 
almak maksadile müzakeıreııini 
iJ;mıal etmemit ve layiha üze
nnde son bir tetkik yapmaya 
karar vermiıtir. Nakkaşlık, 51_ 

vacılık, çinkograflık, kaldınm-

l - Varidatı arttırmak, 
2 - Masarifi azaltmak .. 

. 3 - 1932 senesi için hükUıne 
~~ evvelce giriştiği mali taah· 
0datı bir sene tecil etmek. 

En son vaziyet Hariciye vekili dün 
Sofyadan geldi 

Merhum Server Cemal Bey 

I 

cılık, hammallık, küfecilik, kun 
dura boyacılığı, eskicilik, örü
cülük gibi küçük esnaflıkla kü
çük tacirlik te tebaamıza mün
hasır san'at ve !hizmetler meya 
nma idhal edilmiştir. Musiki 
ve dalll muallimleri kanun hü. 
kümlerinden müstesna tutul
mutlardır. Beynelmilel şöhreti 

Hitler 1 inci 
Devreyi 
Kaybetti 

Almanıyada reisicumhur in
tihabının ilk devresindeki neti
ce tahakkuk etmit gibidir. İnti 
baba müntehiplerin yüzde sek
seni olarak takriben 36 milyon 
kişinin iştirak ettiği anlaşılı
yor. Verilen mıilyonlarca rey
ler, Hitlercilerinı zan ve tahmin 
l~n~ çok. dunun~a çıkmıştır. 
Çun~ Nazısler Hıtler için 15. 
16 m~lyon rey tahmin ediyorlar 
dı. Bınaenaleyh iş ikinci 
k ,. . "h ve 
.d ı ıntı aba kalmıştır. Bu in-
tıhapta en çok rey alan reisi• 
cumhur olacaktır. Hitler taraf 
ta·rlarının bu devrede de göste
recekleri gayretin ne netice ve
receğini de öğreneceğiz. Birin
ci devre intihabının geçirdiği 
safahata dair olan telgraf ha
berleri 2 inci sahifemizdedir. 

işsizlere iş, işçi 

Arayanlara işçi 
Buluyor~i?! 

r 

Sahip ve Saımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umuml Ne~iyat ve Yazı Müdüril 

ETEM iZZET 

m 1 

16,875,000 liralık dava 
talebi reddedildi! 

Muhtelit mahkemelerden yalnız 
ikisi işini bitiremedi! 

Umumi faaliyetten şayanı dikkat neticeler 
A 

alındı; Emin Ali Beyin beyanatıM 
Muhtelit hakem mahkemelerinde 

mevcut pürüzlü itlerin intacına ça
lışılmaktadır. 
· Türk - İngiliz hüem mahkemai 
~~tün_ itlerini bitirmek üzere olduğu 
açın nıaan sonlanna doğru mesaiıini 
tatil edecektir. 

Türk - lngiliz mahkemai ahdi 
vazife.ini bitiren ikinci hakem mah
kemaidir. Bundan e.vel Türk - l
talpn mabkemai 930 ıenesi lcinu
nuevvelinde vazife•İnİ Hımal ve ev
rakuıı, arşiv dairesine devrederek 
dağdmıfb. 

Lo:zan ahıtnameai mucibince te
teldriil eden altı Jıakem mahkemetıin 
den Türk - Romen mahkemesi filen 
muattal bir haldedir. Dağılan iki 
mahkemeden sonra geriye Türk • 
Fransız, Türk - Belçika ve Türk • 
Yunan mahkemeleri kalmaktadır. 

Bunların içinde iti en fazla olan 
Türk - Yunan mahkemesidir. Bu 
mahkemenin mesaiaini ıür'atle bitir
mek için hararetle çııll§ılmaktadır. 
Alman tertibat sayesinde ahdi tatil 

• 

Muhtelit ha/<em mabl<e111f'lerjnde 
T~l< umumi ajanı Emfo A.U Bey. 
muddeti gelme!den evvel mevcut 
daYalann dört bine yakm lı.ıımı ip-

(Devamı 6 mcı sahifede) 

iflas borusu artık· 

çaldı! iyiden iyiye 
Ekmeği 12 kuruşa çıkarmanın 

hiç faidesi yoktur. 
En çok ne yapılabilir? 

Buğdayın kıymetlendirilmesi me
selesine dair muhtelif noktai nazar
lar dermeyan edilmekte devam edi
yor. Fırka mali komisyonunun cLı 
bu buıusta tedabir ittihazını her
hangi bir tatbik sureti gÖst.:..Wye
~ ~P?~unda hükUmete tavsiye et. 
tiği bild!r!lmek.tedir. Buidaym lı.ıy. 
metlendınlmeıınde umumiyetle fikir 
ler birleımekle beraber tathikabn 
tekil ve sureti haldan~ mütalea
lar ayrılmaktadır. Bu meyanda buğ
dayın suni surette yükseltileceği 
yerde maliyet fiatının ucuzlatılma11, 
ihracabn tanzim ve temini tezyidi 
gibi bazı mütalealara da tesadüf edil 
melrtedir. Biz, dün de bu mühim m" 
sele etrafında alakadarlarla temaılan 
m12a devam ettik. 

H. Sabri Beg ne diyor? 
Bu zevattan fınncılık ve un tica• 

retinde öteden beri ihtisas edinmiş 
bulunan H. Sabri B. demiştir ki: ı Niurnettln A,~ .ıs. 
"- lktısaden çok muztarip hulu- gİ•;n; bo ı. ._,.._.. 

T 
.. k k"' ı·· .. d ---. rcunu verme-, .,_ • ., tıa, 

~. ur oy usune yar un için ek- gaz, teker, tütün ve harman için çak 
megı 12 kuruıa çıkarmak derde şifa __ ._.__ · k ih · · · erecek kat'i d .. . .. ~-...,ı ve gıyece tiyacah ~ 
v 1 çare egıdir. Köylü sı- para tedarikine mecburdur 
lantıdadır. Fakat bu sıkıntı umum M-lek ti" • • la • ' ·• k- r·ı d . ' - e rı>ıZln IJDJ azamı mun 
oy u er e mı, YO~•a .. yalnız buğdayı hat amzi olduğundan fazla iıtihuıle 

111 sat=a~ koylul':"de mi var? kabiliyetli değildir. Adana, Konya :om: ku ege ;ıammedilmek isteni- ovasının bir kısmı, Büyük Menderes 
ı~İ ~f, kime, yanı umum köy- gibi yerler müstesna, diğer bir ııok 
::.;e mı, yo~a yalnız buğdayını mmtakalar, en bereketli zamanlaı-da 

ıyet bedelinden 8fllğı satmış ve bile ancak bire vasati 6-8 werebili
satacak olan köylüye mi tevzi edile- yor. Şu halde, münbit mıntakalarda
cek? Bence metıelenin can noktası ki köylünün buğdayına mukabil faz
"?rada~ı" ~~umiyetle, her türlü ı la para verilse bile, cliğer lı.ı•ıınlarda 
yıyecegt· "tıh11al eden köylü, ver- (Devamı 6 mcı sahifede) 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş· bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

Bize ya~ınız 1 
r, arayanlarla İfÇİ arayanlar • I ze bildirirlerse bize müracaat et

rumda tavauuta '-'ladıi-u mİJ ve adreslerini bırakmış olan 
giinden heri, gerek iı ara,,.,.lar- iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan ııerekae İfçi arıyanlardan pek Bu ıuretle bem işıiz kalan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bulabi
mektuplar maksadı teshil edeeek leceğini bilmediği ıçın bunalan 
bir tanda taınif edilmektedir. vatandaılarımıza hizmet etmiş, 

" Milliyet " memlekette ço- hem d<! memleketin her tarafına 
ğaldıfmdan bahsedilen İfsİzliğin, bir çok güzide iıçilerin dağılarak 
itıizlerin ihtiyaç sahalarına dağıl- müfit hizmetler deruhte etmeleri
mac!ıklarnıdan ileri geldiğine ka- ne 1ardım etmit olacağız. 
nidir. Husuıi müessesat aahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde. bu huıuıtaki ibtiyaçlannı bize 
batta viliyetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle kayd
törcü, teıviyeci, tomacr, iyi bir edeceğiz. 

dülger, marangoz, ilib ziraiye J - Kime ve nasrl işçiye 
tamircisi; elektrikçi tu veya bu ihtiya.:ıruz var? 
ihtiaaa itçileri ve uatalan yoktur. z - Nasıl iş istiyorsunuz, 

Onun için biz itaizlerle itçi iı- elinizde ne san'at vardrr, ne 
teyenler arumda tavuautta bu-. kadar ücret istersiniz, /stan
lurunak iateyonız. bul haricine gider misiniz, 

Gerek lstanbula, gerek mem- hususi bfr şartınız var mı' 
leketin h<ır köıaiM ıamiJ olan bu 
tava11ubuı daha müsmir ve fay
dalı olmuı::ıı iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamu: şudur: 
Valil•, kaymakamlar, nahiye 

müdiirlen; diğer taraftan beledi
ye nıialeri, fırka idare heyetleri 
reialeri; ticaret müdürleri Ye ala
ı..cı. idare imirleri bulundaklan 
yerlerdelıi itçi ihti,.cmı (teföl, 
mahi1et, evıaf, verilecek Ücret 
Ye it tartJan tealıit edilerek) bi-

Bize bildiriniz. 
Memur, lcitip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihtl. 
yaç .. bipleri arasında da bu ta. 
vaııutu yapacağız. Jş isteyenler 
de, itçi ve memur arayanlar da 
mektuplarını "lıtanbul, Milliyet 
gazetesi it tavassut bürosu" na
ınrı>a göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatarı
daşa yapılacak en büyük biz 
mettir. 

iş ve işçi • • • istiyenler kimler? 
Dünden itibaren İf İsteyenlerle İfçİ arayanlarrn isimlerini ve tart

larıru aep-e bıqladık. Şimdilik en çok müracaat ıt iste1enler tarafın
dandır. En ziyade Anadolu ve Trakya'da işçi ihtiyacı olduğu için bu 
huıuıtaki taleplerin muhaberat itibarile biraz gecikeceğini .zannediyo. 
ruz. 

lı isti1enlerin aclTeılerini de kaydettiğimiz için it vermek istiyen-
1.r ya doğrudan doğruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

1 
yll§ındadır. lstanbulda 60 lira ile 

İşçi istiyenler çalıtır. 100 lira ile tqraya gider. 
._ ___________ , Adres: Etyemez hatunda No 4, 

T · . da f la ~ Bahriye binbattlarmdan mütekait 
2 - eavıyecı ve t.,.._c n az 1 H.. · f 
"h . d s·· ı·· v - - uıeyın e . ı tıyaç var ır. ut uçe ~..ı.-aagaç 
Tapa fabrikaaı Zünre zade Şakir HER iŞ 

24 M. Refik ve Nuri: lstanbulBey. 
J3 - Bahçe Kapıda Ramazan zade 
C~ıa! ecza depoau için Almanca 
!>ilen azami 25 :.'•!mda bir Türk 
nranryor. Maaş 25-40 liradır. 

iş istiyenler 
VAGON TAMIRCISl 

16 Hüseyin efendi demirci Ha
~ai hatlar ve dekovil hatlarında, 
vagon tamircisi 26 yatında lstan
bulda 40 liraya kadar taşra da 75 
lira ma"J istiyor. Vela Koğacdar 
caddesi, belediye garajı ~ıam
da No 93. 
17 H üaeyin efendi 18 yqmda 
teıvi1ec.:, lıtanlıulda 30 lira, tq
rada 45 lira maat istiyor. Sirkeci, 
Büyük Ea.kitehir otelinde F atına 
Hanım va11taıile 

MAKiNiST VE TESViYECİ 
18 Ahmet Cemal Be1, DMlriniıt 
teıvi1eci v.. mütehuais, İstanbul 
da Ye tafrada it kahul eder. Sir
keci Karaıi otelinde mukim. 

HANIM KATIP 
19 latanbul Tophanede Boğaz. 

kesen caddesinde Eınin Bey apar

bmanı 3 No lu dairede, Hasan 
Hilmi Bey vasıtasile Mediha izzet 
Hanım. Franaı~ca, türkçe bilir 30 
liradan atağı olmamak üzere ls
lanbulda kiltiplik iıteyor. 

ÇARKCI 
20 Hayrullah B. çarkçı (vapur
lıu-da vazife isteyor) Kadıköy 

da ve taşrada her iıi kabul eder
ler. Adres: Oıküdar Sultan tepe, 
Hacı Ha.na hatun Camcı sokağı 
No 5. 

25 Nazif efendi; yazıhane itleri 
arıyor. Taşraya gider. Tütün iş
lmnden anlar. Adres: Oıküdar 
Hakimiyeti Milliye caddesi No. 
146, Demir Nazif. 

26 Polisli!< ve herhangi İf arı

yor. tafraya gide•. Adres: Eski
teh.irde Pata mahallesi Abdullah 
Azmi sokak No 1 hanede imam 
zade Ahmet Remzi Bey. 
27 Katiplik muallimlik ve maki 
nistlik isteyor, maat 70 - 90-100 
lira, taıraya ~der. Adres: Orta
kö1 Dereboyu Y uıuf Bali sokajı, 
7 No hanede MuatafL 

MEMURiYET 
28 26 yaıında, orta tahsilli bir 
genç memuriyet arıyor. Adres: 
Sanyer Mandra ıokak No 3 Sab
ri ef. 

29 Huıuıi ve resmi dairelerde 
katiplik iıteyor. Tahaili ortadır. 

Tllfraya gider. Adres: Beyoğlu, 
Çukurçomu cami sokağı No 17 
Mehmet Şefik el. 

Not: 
J -iş isteyen veya i'jçi arayanlar 
için bir gün yazdığımızı ertesi 
gün tekrar etmiveceğimiz cihet
le bu listeler alakııdarlar tarafrn-

Hasa ı Pa,a Servi sokağında No daa muhafaza edilmelidir. 

7 Bahriye yıizbaıılanndan müte- 2 - l~~i isteyenleri!' eger bu lis
kait kidemli yüzbaşı Hayrullah. «ılerde matlup l!'vsafta kimse 
21 Bilecikli Muıtafa ef. Sultan varsa tavsiye ediyoruz. Yoksa is
Ahmet parki kart111nda 14 No lu tenen evsafı haiz işçi veya me
hane sahibi Maruf Bey vasıtaıile murlar biıc müracaat ederek talip 
Nakkaftır, ta~raya gider. olmalıdtrlar ki kendilerini tavsi· 

BOYACI NAKKAŞ ye edelim. 

22 lbrahim M. Memiç, san'ab 3 - Bir iki gün •onra yalnız 
bo1aci ve nakkaş 44 ya,mda 350 listeleri tttşre ba:;Jıyacağımız ;. 
k rut gündelik 100 lira aylıkla çin bu sütunlarr tahsisteki mak-
1.a§raya gider. Fatih Şeke?"ci ban sadı izah eden satularrn dikkat
No 67. lr okunma<mı bütün alakadarlar-
23 Mütekait Çarhçi Hüseyin 52 dan n"ca ederiz. 

1932 

HARöCl HA~lERL~R . 

Almanyada intihap 
2 nci devreye kaldı 

ı Kreuger'in 
Ölümü 

Bütün dünya borsala-

M 
rında sarsınh yaptı 

illiyetçiler meyus! Hitler ikinci 
STOKHOLM, 14 A.A. -

devre mücadelesinde gayret İstİynr Kreuger'in intiharı, tasviri gay 
rikabil bir heyecan uyandırmıt 

BERLIN, 14. A. A. - 37.387.000 
intihap pualumın neticeleri: 

nu da bizzat kendim takip ve idare tır. Borsanın birkaç gün kapalı 
edeceğim. ! kalacağı zannolunuyor. 

Hindenboru namzet ' Malum:-ttar mabafil, bu inli 
l k kg,( harı kredı açılmasına müteallik 

Hindenbourg 18.487.000 rey 
Hitler 11.300.000 ,, 

o
1 

ara a ıgor olarak Amerikada girişilmit c>-
BERL N, 14. A. A. - Hinden- 1 ·· k t k • 

bo . b"haba .k. . d . d an muza era ın a amete ugra 

Thaelınann 4.950.000 ,, 
Dueıterberg 2.546.000 ,. 
Winter 108.000 ., 

Hindenbourg'un mutlak ekseriye
ti haiz olması icin takriben 400.000 
rey noksandır. • Müşarünileyhin bu 
reyleri henüz tasnif edilmemit olan 
milyonlarca rey arasından temin et
mesi çok miihtemeldir. 

urg ın tın ı ıncı evresm e l . 
de namzet olarak kaliyor. mış o masına ve bazı mahallı 

v: d h d l kredilerin tediyesine ait vadele 
ıgana a ar e • er rin tehiri imkanının mevcut ol-

V:IYA~A, 14. A.A._.- H~: mamasına atfetmektedir. 
dairi Nazı kıtlaaının kuıat resmı mu S kh 1 • • • ·· 
nıuebetile dün Vi1ana civarında Hit to o m pıyasası ıkı gundeo 
lercilerle komünistler araımda ol- ' beri büyük bir betbinlik izhar Reylerin ta•nifine müteallik resmi 

mUapıelelere hitam vermeğe imkan 
yoktur, :zjra taınif itini ıırörmekte o
lan Berlin memurlarından biri Ber
linde 800.000 reye ait neticeleri gös
teren tablo ile birlikte ortadan kay. 
bobruııtur. 

dokça vahim arbedeler çıkmııbr. etmektedir. 

Reg pusla/arını aşıran me
mıır, bir lokantada bulundu 

BERLIN, 14. A. A. - Bertin in
tihap dairesinin bir kısmına ait inti
habatı cöıteren cetvelle birlikte or
tadan kaybolan memur bu vesaik e
linde olduğu halde bir lokantada 1a
kalanmı:ıtır. 

Mamafih Berlin ve eyaletlere ait 
reylerden takriben 800.000 reyin ne 
olduğu m..Jiim değildir. 
Son istatistik 
Hindenboury 
Hitler 
Thaelmann 
Duesterbet-a: 
Wintl'T 
Muhtelif 

Nisbi sülrıln 

37.523.200 
18.503.800 
11.324.200 

4.871.900 
2.577.000 

111.800 
34.500 

Birçok kimseler yaralarunıftır. 
Bunların çoğu poliı memurlarından
dır, 20 kadar da Nazi vardır. 

Arbedeler, uat 8 de baflamıt ve 
bütün ~n Ottakrin ve Hernalıdaki 
amele mahallelerinde devam etmiı
tir. Bural&rda komünistler kunetli 
propaganda yapmqlar ve üııifonnala 
nnı gİymİf olduldan halde sokaklar
da nüma,-i,ler yapan Nazilere hö
cüm etmitlerdir. Nazi'lenlen yara
lannaların miktan, 20; komüniıtl&
rinki ise dıdıa fazladır. 

Gece, halk ile Naıiler aras•nda ar 
bedeler olmuıtur. 

Ncnkörlük mü? 
BERLIN, 14. A. A. - Yaz mev

siminde marefa)Hindenbourg'un haf 
talarca kalınakta olduğu Dietrams
zell isminde ufak Bavyera kasabaam 
da mütarüniJeyh, Hitler'e mağlup 
olmuş ve Hitler 394 müntahipten 
228 inin reyini kazanouıtrı. Marqal 
ancak 157 ~. Du<!ıterberg de 8 
rey almııtır. 

Mançurjde 
Kıyam büyü yor 

BERLIN, 14. A. A. - 3 komünia
tin Naziıler tarafından itlaf eclil.-. 
sine ıebebiyet vermiı olan ve 
Hueckavagende vukubulan kanlı mü 
sademe haricinde reitıicümhur inti. 
habab her tarafta ıükiin içinde ce
reyan etmiıtir. intihabata ittirak e
denlerin miktarı niıbeten yüksektir. 

1 
ilk m"him olan neticeler, Bavye- Asiler bir cehri 

ra alplerinde kiin Scbeefermerlıaua Y 

kasabasına ait olanlardır. Orada bü- yağma ettiler 
tün müntabiple.-, intihap lıüroıu ka-
panmadan enel reylerini vernıiıler- ŞANGHAY, 14 A.A. - Reu 
dir, Hindenbourc, 106; Hitler, 57; ter Ajanaı bildiriyor: Manclıu. 
Thaelmann, 8; rey almııtrı. li' de ayaklanan Çinlilerin Mon 

Berlinde m&refa~ ri1aıeti cümhur 
sarayından çıkmamıı ve binaenaleyh goliıtıtn araziıine dahil ve el. 
intihabata ittirak el:mernİ!tir, balbu- yevm Cbang Chun' da bulun. 
ki 1925 intihababrun ikinci devresin makta olan prens Cbai'ın bi-
de reyini vermİf idi. kimyeti altında bulunan Erlu-

Hitl ercil•r meyus tune tehrini i§gal ve yağma et-

BERLI mit oldukları söyleniyor. N, 14. A. A. - Reiıicüm- C 
bur intihabatnuu neticeleri, batvekı1 HANG CHUN, 14 A.A. -
için dolayiaile bir zaferdir. Hükiime- Yeni Mançuri devletinin harici 
tin rakipleri mareşal.in mü.'.'tahipl".~ j ye ~azın 17 ecnebi devlet bükU 
merann!da ~ul~nma~ına_ragmen mu- mıetıne telgrafla müracaat ede-
maıleybın sıyası vazıyeti bundan do- k . d l . b • • . 
layi kuvvet bulacaktır. r~ yenı • ev etın • :ırıcı sıyase -

Hitler fırka.,, 11,5 milyonluk bir tınde. tahkip edecebl" ~ı bat~ıca hu. 
blokla Almanyanm en kuvvetli ıi- tutu ıza ve te ıg etnııttir. 
yasi fırkası gibi görünmekte olduğu ŞANGHAY, 14 A.A. - Reu 

l 
'?ünakatadan azadedir. Müfrit mil- ter Ajansı bildiriyor: Yeni re
lıyetpe~erler, Reichatag'~ 200 aza. jiınin teessüsünden beri Man u 
ya malık olacaklar ve Reıchıtag rei- •• • h l"f la 1 ç 
si de bir Nazi bulunacaktır n nın mu te ı sım arında 

Reisicüınhur intihabatm.İa muhte- yeniden biz:.çok h~y~utluk vak' 
1 lif namzetlerin kazarurut oldukları alan bat gostemıışhr. 

reyler, intihabattan evvel 15 milyon Mançuli' deki bir Çin garni· 
rer toplıyacaldarını ilin etmiı olan zon'u kıyametmiş ve Reuter A-

1 Hıtlercileri yese düıürmekten hali • • · T k h b · •• · 
ı kalmamıştır. Hitler'e karıı mevcut Jb~rdi•.ı nd~nğ. o ~o mu ka. ın ebnı? 

olan teveccüh ve incizaplarda zafa ı r ı ıne gore mez ur t ır 
düçar olacaktır. deki Japon kumandanını kati 

Kendi. k~vvetleri ~!' mqru bir ve tehri temamen yağma eyle. 
surette iktidar mevkııne gelmesinin mittir 
mümkün olmadığı sabit olmu•tur A •. d Peib b . . • · ynı zaman a o ve at-
~unun ~çın ıuyuna şarap katmağa, • Mukd 'd d ka .l.Lı.ı 
bir koalıayon kabulün ve mqruti su- la eD e. .e ~lfuuuuar 
rette icrayi hükumete karar Yerme- olduğu ve bu iki tebrin civar 
ğe mecbur olacaktır. kasabalannın haydutlar tarafın 

Paris gazetelerinin 
tahminleri 

P~IS! 14. A; ~ ;- Paria gaze. 
telen, ıntibabrn ikincı devresinde 
Hindenbourg'un rİyaseticümhur in
tihabatında mevziinin daha iyi ola
caimı beyan ve memnuniyet izhar 
etmektedir, Onun riyaset mevkiine 
gelmesi ile Alman devleti, Fransa
Almanya münasebatı noktai nazarın. 
dan daha İyi bir vaziyette buluıımı. 
yacakıa ~ manevi ve ıiyaıi istatü
ko iyi, kötü kalacak ve ilö memleket 
aruındalri müna•ebetlerin normal
letmesi ümidini beslemeğ müsait o
lacaktır. 

Hitfrr beyanname neırdti 
1 MONIH, 14. A. A. - Hitler Na 
1 ziılere hitaben bir beyanname 'a"f-
r~tir: Birinci mücadele, bitmiı-

1 

tir. Merkeze ve markıistlere karp 
taarnızumuza daha ziyare tiddetle 
tekrar batlaınamıt lizımdrı. intiha-
bın iki~ ~evresi için mücadeleye 
tekrar gırtfmef<! •İzi ıimdiden da
vet ediyorum. EYvelce irat etmiı ol
dufum nutuklarda 13 mart intiba
babnru neticesi ne olursa olaun tek
rar İt batında görüleceğimizi e
hemmiyetle ka1detmit idim. 

Şimdi hiçbir fey bizi tevkif et
memelidir. Sizden katiyyen tered. 
düde kapılmakuzın gayretinizi tq. 

1 didetmenizi bekliyorum. 
ikinci intihap mücadeleıi bugün 

j batlıyor. Evvelki mücadele ~ibi bu-

dan ziyaret edilerek yağma edil 
mit bulunduğu bildirilmekte
dir. 
Diğer taraftan, Şarki Çin de. 

miryolunun imtidadmca hattın 
tark kısmına tahtit edilen bü. 
tün Çin kıtaatınında kıyam et
miı olduklan ve Japon kuvvet
lerinin bunlann üzerine yürü
mekte bulundukları' da bildiril
mektedir. 
ŞANGHA Y, 14 A.A. - Ce

miyeti Akvam'ın Mançuri tah. 
kik komisyonu bugün buraya 
visıl olmuttur. 

TOKYO, 14 A.A. - Harbi. 
ye nazırı, Şangbay'da bulunan 
bir fırka ile muhtelit liva'nm 
Japonya'ya avdet için emir al
dıklarını beyan eylemittir. 

Bulgar 
Maliyes~ 

istikraz faizl•rini tecil dtl 

SOFY A, 14 A.A. - Bulıar 
bükilmeti, harici biliimum istik 
razlara ait faizlerin tediyesini 
15 marttan itibaren tehir eyle
n:iştir 

Stokholm borsası kopandı 

STOKHOLM, 14 A.A. -
Borsa, bilahare verilecek emre 
kadar kapanmııtır. Borsa komi 
tesi, vaziyet hakkında müzake. 
ratta bulunmak üzere salı günü 
toplanacaktır. 

Kr•uıer ıirketi, bir mora
torium istigor 

STOKHOLM, A.A. - Hü
kiimet, Kreuger - T oll tirketin 
den bir müracaatname almıı
tır. Bunda tirketin ufak 3 §Ube 

sinin borçlannın tediyesi ıçın 
mart sonuna kadar mühlet ta
lep edilmektedir. Bu talebin se 
bebi, firket müdürlerine taah
hütlerini tetkik edebilmeleri i
çin zaruri olan sükiinu bahşet. 
mektir. 

Kreuger'in maruz kaldığı 
müşküller 

P ARİS, 14 A.A. - Paris -
Midi, Kreuger'in intiharı hak
kında yeni ve meraklı bir takım 
malumat vermektedir. 

Bu gazeteye nazaran kibrit 
kralının cuma günü Paris'e mu 
vasal&.t ettiği zaman endişeli ve 
fakat nevmit bir halde değildi. 
Müteveffa ilk darbeyi, Paris, 

Londra ve Berlin' de kredi bul· 
mak için yapacağı teşebbüsle
rin faidesizliği öğrendiği za
man yemiıtir. 

Bunun üzerine katibi hususi. 
si kendisine Alftenblad gazete
si muhabirinin maruz bulundu 
ğu mü,kilit hakkında kendisile 
mülikatta bulunmak için israr 
etmit olduğunu haber vermiş

tir. 

Bunun üzerine Nevyork ban 
kerlerinin kredi açmaktan imti
na etmit olduklan h~berinin 
Stokbolm'da fayi olmuı oldu· 
ğunu anlıyan lsveç'li bankerin 
rengi kahnamıt ve sesi çıkma

mıttır. 

Kreuger hemen sokağa çıka 
rak bir revolver satın almıt ve 
son tetebbüsleri akamete uğra 
mış olduğundan ertesi günü in
tihar etmiıtir. 

Kibrit kralının cesedi, henüz 
muhtetem otelde istirahat et. 
mektedir. Gazetecilerin apartı. 
mana girmelerine mani olmak 
için samimi dostları nöbet bek
lemektedir. 

Bütün muhabirler, fotograf 
muhabirleri mütemadiyen bek· 
lemekte oldukları koltuk kapı
yı bile açmadan geriain geriye 
çevrilmektedir. 

Londrada panik 

LONDRA. 14 A.A. - Lon
dra piyasası, Kreuger'in intiba 
nndan fevkalade müteessirdir. 
Piyasa açılır açılmaz pek çok 
Kreuger asbamı arzedilmittir. 
Stokhoim borsaımın kapanma
sı miinasebetile Londra'ya bir· 
çok satıt emirleri gelmektedir. 

Cumartesi günü 5,5 İngiliz li 
ruı kıymetinde olan Sveediah 
Motcb eabaım buıün 3 liraya 
dütmüt olduğu halde mütteri 
bulamamıftır. 

Piya .. umumi surette zaif
tir. İsveç kuronu ağırlatDllf ve 
bir İngilis lirası için 18,05 den 
18,40 a dütmüıtür. 

Paris •• Bertin bors•l•rında 

PARlS, 14 A.A. - Paris 

- - ---- -- --- - ~ - ---

, ...... D AKi IU.I 
Yerinde bir teşebbüs 

ANKARA, 14 (Telefonla) - Estern Telgraf lrumpanyasuı 
daki Türk memurları bir istiıl. ile Meclis riyasetine münıcaatt 
bulunmutlar ve hüku~tin yeni akdedeceği mukavelede hakla 
nnıo vikayesi hususunun teminini temenni etmişlerdir. Bu isti 
Dahiliye Encümenine havale olunmuftur. 

Katiller Ankaraga götürüldü 
ANKARA, 14 (Telefonla) - İzmitte tevkif edilen Fahret 

tin efendi ve refikasının katilleri Kimi! ve Baron bu aabab şeb · 
mize getirildiler. 

lzmir Amerikan kollej mekte
binde bir hadise oldu 

lZMlR 14 (Milliyet) - Amerikan Kolleji son sınıf talebe• 
dün muallimleri Grad ile aralarında geçen bir mesele yüzünden 
mektebi terkeylemişlerdir. Y apdan tetebbüaat neticesinde tal 
be bugün tekrar mektebe gitmitlerdir. 

Odemiş treninde bir genç 
katledildi kız 

lZMlR, 14 (Milliyet) - Ödemiı treninde bugün bir facia o'. 
mll!tur. Katar Bayındırın Ankbatı istasyonundan hareket eder· 
ken tarlalar arasından çıkan bir genç kızın trene doğru telitl• 
koştuğu görülmüttür. Fakat genç kız tam vagona atladığı sıradı 
~ı:'<aamdan ü~ el tabanca atılmıttır. Kurtunlar üçü de isabet etti· 
gınden kızcagız derhal ölmüıtür. Feci bir surette katledilen :za· 
vallı kızın İsmi Ayşedir. Kurtunlar Musa namında biri tarafın· 
dan atıldığı tesbit edilmiştir. Katil firar etti. Şiddetle aranmak· 
tadır. 

Manisa maarif müdürü 
MANİSA, 14 (Milliyet) - Manisa Maarif müdürü Ekredl 

Beyin naklen İzmit'e tayini üzerine yerine Bolu Maarif müclüri 
Hilmi Bey tayin edilmiştir. Ekrem Bey lzmit'e hareket etti. Hil· 
mi Bey rrelinceye kadar Maarif müdürlüğünü vekaleten orta ad 
tep müdürü Cenap Refik Bey ifa edecektir. 

Karadenizde şiddetli fırtına 
Trakya' da kar başladı 

Gece Y eşilköy rasat merkezinden aldığımız maliimata göte 
dün Karadenizde şiddetli bir fırtına başlamıştır. Fırtına devalll 
etmektedir. 

Çorlu, Vize ve Kırklarelinde dün hafif fasılalı kar yağmıttır· 

lzmirde şiddetli zelzele 
IZMIR, 14 A. A. - Bugün saat 15 i bC! geçe 9iddetli ve fa· 

kat devamsız bir zelzele olmuttur. Haaarat yoktur. 

Dünkü meclis müzakeratı 
ANKARA, 14 A.A. - B. M. Meclisi bugün reis . vekili Re

fet Beyin riyasetinde toplananık seyrisefain idaresinin 1927 se
neaine ait mutabakat beyannamesiyle idarenin ayni sene hesabı 
kat'isi hakkındaki kanun layihasını müzakere ve kabul etmittir. 

İhtiyat zabitleri ve askeri memurları hakkrndaki kanunun 
dördüncü maddesine bir fıkra ilavesine dair kanun ikinci muza• 
keresinde kabul olunmuştur. 

Meclis perşembe günü toplanacaktır. 

Bern sefiri, tahdidi teslihat 
bahri komisyon ikinci reisi 

CENEVRE, 14 A.A. - Tahdidi teslihat konferansı bahr. 
komisyonu, Türkiyenin Bem sefiri Cemal Hüsnü Beyi T evfil< 
Rüıtü Beyin yerine ikinci reisliğine intihap etmiştir. 

Iranda şeker tas/ igehanesi 
TAHRAN, 14 A.A. -Şeker ve kibrite inhisar koyan bük. 

met, bir şeker tasfiyehanesi için 2,000,000 tümen iıtikraz aktet 
mittir. 

piyasası, Kreuger ölümünden 
beklenildiğinden daha çok faz· 
la müteessir olmuttur. Kreuger 
grupu eshammm, fevkalade e
heınmiyetli arzler dolayısile tea 
çil edilmemesi ihtimal dahilin
dedir. 

BERLİN, 14 A.A. - Kreu
ger'in intihan borsayı intiba. 
battan daha fazla müteeuir et. 
mit ve intibababn tesiri hiç me 
sabeainde kalmııtır. Fiatler de-

feranslar verilmi§tir. Hükiime 
erkinı ikbsadi mütehasaıalarlı 
ve milli hveç bankaaı müdürii 
ile sörütmüttür. Bu mükileıne 
lerin neticesi henüz maliim de
ğildir, fakat fazeteler bankala 
rm bugün bermutat açılacağı 
nı çünkü kifi miktarda parak 
olduğunu beyan etmektedir. 

Gazeteler, Kreuger grubu" 
nun dağılacağını zannetmekte
dir. 

ğiımemiştir. lsottç hiiluimf'Jti ihtigatl• 
intiharın mali fle ikti- lıanlcd ed«~k 

sadi neticel•ri STOKHOLM. 14 A.A • ..-

p ARİS, 14 A. A. - Kreu· Maliye nazırı ile batvekil, h~ 
ger'in ölümü Paris borsasında met tarafmdan talep olunan f~ 
evvelce tahmin eıclildiiinden kalide salilıiye\lerin ıbtiyatll 
daha fazla bir tesir yapaııttir. kullanılacağını beyan etmiılet-

Paria bankasu.n hisse •enet· dir. 

leri 2160 dao 1975 e, Rio • Tin ı' O./nedili~.,. 
to biaae senetleri 169Sden lSSS 
e dütmüttür PARİS, 14 A.A. - M. Krc:< 

.: 1 . ıer'in intihar etmit oldutu k•· 
Borsa mubayaacı arı sendi. t'i tt b"t ldu~-d J . • sure e sa 1 o •- an aP 

kası vadeli muame~e!e tabi liye makamatı buıün ılefneclil· 
Kreugle4r7v50e Toll uktabvıbillatSOmıoln fi. mesi için bir ruhsatname vere" 
atını , e m a a· cekti 
rak tesbit etmİftir. D rb. ah'-''- ~ 

er al yapılan t ..... at, ~ 
lweç 6a11/colar11tın kork- teveffanın dün büyük çapta bil 
malarına m•lıal ıolctur tabanca aatm aldığmı ve buPOI' 
STOKHOLM, 14 A.A. _ 1 Ja intihar ....Wiiiai tealıit _.. 

lktısadi ve mali bir takım kon- 1 mittir. • 
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.dlLLlYET SALI 15 MART 1932 • 

'Bektasiler ay·nde nasıl yakala 
' dılar? 

Ekonomi j Bahçevanlık 
Cemiyetinde 

Anadolu hattının 
tasfiyesi meselesi 

Manisadaki / 
Bektaşi ayini 

Belediyede 

Afyon fiatlarında 
tereffu berdevam! 

•••••••• 
Mevcut afyon stoku ne vaziyet~e ~-

• •. ., __ L.. • ı sonra hasıl oluı vaziyet üzerıne ao-
Gelen malumııta ııore, IIAOnuurıı .. .. . 

ta afyon fiatleri yükselmekte ber de- ruımu§leı·dır. 
vamdır Dün ııelen telgraflar afyon 1 f · ı · ı · Si 
fiatının° 18 lsviçre franııım bulduğu- ngı ız ıra 
nu bildiriyordu. Halbuki bir ~ 
evvel Hambourıı piyasa11 16 lsvıçre 
frangı idi. 

lıtanbul borsasında bundan iki 
ıiin evvel sekiz lira olan afJ0 r;::; 
buııün on liradan talep ol~uııu e 
satıcılar istinW ebnektedır. . 

ihracat ofisi, bu sene afyon zerı
yatı haldmıda bütün mıntakalardan 
nıalGmat toplUDttır. B~. "":" kıt
lık zeriyat u olduğu ıııbi, bır çok 
Yerlerde de mııhınl havalann fena 
•._ . .. ··nd- mahvolmuıtur. 

ııı~,eaı yuzu ~·· !ık 
Hanlar aojuk olduğundan yaz 
zeriyat da birçok yerlerde yapdama
malrtadır. 

lh.-acat ofisinden aldığnnız maliı· 
ınata nazaran, afyon zeriyatı ve stok 
vaziyeti ıu merkezdedir: Mevsim · 
bidayeti olan 1931 Haziramndan iri 

Dün borsada 1 nııiliz lirası 764 
kurutta açılmq ve akşam 764,5 ku
ruşta kapanrmfbr. 

Borsa fiatları 
Kambiyo 1 Kapanış 

lngiliz lirası 1 Lj K. Is. 
64 50 

Bir T. Lirasının mukabili 

Fransız frangı 12 06 
Dolu o 47 52 
Liret 9 16 00 

Beır 3 40 31 
Ora mi 35 99 50 

2 44 50 

İlk heyeti umumiye 
dün toplandı 

Resmen teıekkül eden lstanbul 
bahçevanlık cemiyetinin ilk heyeti 
umumiyesi dün akdedilmiftir. 

içtimada, cemiyetin bahçevamk 
ıubeleri ile turfandacılık aan'atannın 
memleketimizde tam bir inkitahı ma 
lik olması için hazırladığı proje mü 
zakere ve kabul edilmiıtir. 

Bu projeye ııöre memleketimizin 
müsait ildim ve mıntakalarında çi
çek fidan ve meyve yetiştirilmesi 
için yapılacak teşebbüalerde, cemiye 
tin maddi ve manevi yardımlarda 
bulunması ve bu hususta bahçevan 
ve mütehaısııların müşterek bir me 
aai takip etmeleri kararla~bnlmış
tır. 

Bundan •onra cemiyete idare hey 
eti intihabatı yapılarak reisliğe hah
çevanlık müteh;uoı.ı Liıtfi Arif, aza 
lıklara Büyükada' dan Rifat, Beykoz 
dan Ahmet. Şiflidcn Ethem beyL;r 
ve veznedarlıia çiçekçi Sahuncakis 
efendi aeçilmitlerd.ir. 

Yeni Belçika 
Sefiri geldi 

nunuevvele lı:ad ... ve yeni senenin Y•ni •efir memleketimize 
ilk iki ayı ile beraber afyon ihn~tı ilk defa ol•rak gelmektedir 

laviçre frangı 
Le Ya 65 44 50 

17 75 
ırıız 3345 sandıktır. 1931 mart, m- Florin 

san ve mayıs aylanndaki ihracatımız Belçika Hariciye nezaretinde bir 
1246 sandik idi ki ceman 4591 san- vazifeye tayin edilmiı olan Belçika 

lı~ Kuron Ç- 03 50 
~iling A. 4 05 75 

dık olur. 1930 senesinden mü~er mn Ankara sefiri M. Le Clerk'in ye-
afyon ıtoku lstanbulda 1800, lzuur- rine M. de Raymond tayin edilmiş 

eza ta 6 20 81 
Mark 1 99 61 

de 600 sandık olmak iizere 2400 ~ ve yeni ıefir dünkü ekspresle şehri-
dıktır 1931 senesi afyon mahsulu mize ıelmiştir. M. de Rayınond İs-Zloti 4 25 39 

3 92 67 
5000 ~ndık tahmin edildiğine ııöre, tasyonda Belçib sefareti müotetan 
afyon mı1dan 7400 sandıktır. M. Mott ve Belçika konsolosu M. 

Pengo 
Ley /Bo 50 oo 

27 09 50 
1932 mabsalü 1500 ııandık talı- Philipoı tarafından karıılanmı,ıır. 

nıin edildiğine ııöre afyon mevcudu M. de Raymond, Beçika'nın Prag 

Dinar 

8900 sandıia belit olacaktır. sefiri idi. Yeni sefir dün kendisile 
Tahvilat ı~apanı~ 

1. Dahili mı 00 933 görüıen muharririmize şu beyanatta 
Kalan 4309 sandık .tyonun bulunmuıtur: D. Muvahhade 52 25 haziranına kadar ihracı ınuh•kkak 

- Türkiye'ye ilk defa olarak ge-
addedilmektedir. liyorum. Son zamanlarda Türkiye'-

Kontenian ve boyacılar ye eelmeği pek ziyaJe arzu ediyor-

A. Demiı·,·oln 28 01) 

Borsa Harici 

'.# dum. Buırün hu arzumun huıul bul-
ŞeJıriml•delri boya tlıCirleri dün duğunu ıörmekle pek ziyade bahti-

Aıbn 9 26 
4? 50 

Ticaret oda11 aalonunda bir içtima ı yanm. Türkiye ile Belçika arasında-
Y•Pınıtlardır• Bu içtimada ~ı;ıten- ki münasebat doıtanedir. Yakında 
ıİenl::a~bo:y:a~it:ba:li;tı~m;n~11tah~;dı~d!!ın!!denl!!!!!!!=!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 1 hükumetle temaı etmek ve itimatna 

Mecidiye 
Pıı,.k"ot ? ~'J 

!!! memi takdim etmek üzere Ankanı'yııı 
ı Ihtikardan ııideceiiın." Kasaplar 

Kazanıyor! Şikayet! 
---··-

Bu ıene azaya yüzde 
8 kar tevzi edilecek 

Bir müessese müddei 
umumiliğe verildi 
Müddei umumiliğe ilk defo ola

lıtanbul kasapları Türk Ano~ rak bir ticaretanenin fiatleri bila se-
Şirketi" heyetı" umumiye irtimaı dwa · • · "dd" iJ bır" • "ı'- 0 yet 

' bep • .-:ı .. eıttigı • ıas e ' ,... :tapı!mıt tır. ,~ 
. . da vaki olmuttur. 

Kasaplar ,irketinin bu ıçtınıaın 1 bul taka 
lı: •. d"" Şikiyeti yapan • ıtan. mm . -ooı.iaer olarak bizzat Ticaret mu u- B d 
rii Muhsin Bey hazır hulunmU§lur· 11 Ticaret kı~d~ ti!:;~:; 

içtimada geçen sene idare heyeti Bahri Bey ~· 11 
• • 

. haıta refikw için bır _Varı .. • çorabı 
raporu okunmuı ve taavip edilrmt- almak İltemİf. Bır muddet ev-
tir. Bundan sonra ır"'"en senenin kir satın 1 "ke b def 

-, • vel hu çoraplar 13 ira ı n u. .a 

Diş tedavisinde 
bir yenilikl 

1 ....... 1 

Doyçe Bank müdürü feshin tehiri 
kabil olup olmadığını 

anlamak üzre Ankaraya gidecek 

Maznunlar muhabiri
mize ne ıöylüyorlar? 

MANiSA 11 (Hususi muhabiri
mizden) - Hüseyin Hiki Baba iaim 
li Beklafi ile Hasan Naili Ye Muhid 
din Eleneli ve Remziye Hanım İl
minde üç muhibbin l=irden telıri

. Dün Ankara' dan tehrimize ıre!en tin bu talepteki hakkım teslim etmek mize ııelerek Bektaıi ayini yapmak. 
hır haberde Haydarp&f8 limanı ile le beraber, feshin dahili bazı esbap- tan maznun olduklamıı ıeçen ııün 
Anadolu, Mersin _ Tarsus • Adana tan dolayı bir müddet için tehirini telanfla bildinniıtirn. icra ettiğim 
hattı hi11e aenetler; hükiımet tarafın istemektedir. Bu sebeple hu mesele tahkikata -ran mesele fU tekilde 
dan satın alınmıı oldufundan Hü- hakkmcla ııörüımek üzere Maliye cereyan e•-:·tir: Yulı:arıda isimleri
kıimet, mübayaa mukaveleııamaine Vekili Abdulhalik B. den bir miili.- ni yazdı~dört kiti lzmirden tehri 
istinaden 1irketlerin taafiyesini iste- kat talep ettik. Bu husuıta hükiımet- mize eelmitler ve Hafız Sait Ali Ef. 
mit İse de Doyçe Bankın buna ma- le müzakerata memur edilmiı olan nİn evine misafir olmutlardır. Bu 
vafakat etnıediği bildirilıniıtir. Diin Dr Weiııelt ile beraber Ankano'ya dört zatın Manisayı ziyaretinden ha 
ha meaele hakkrnda Doyçe Bank nez gideceğiz. Dr Weigelt y&nıı latan- berdar olan müteyakkız Manisa ııa
dinde tahkikatta bulunduk. Banka bul'a ııelecektir. Müzakere JDeTllU1I brtası derhal 1izım ıelen tertibab al 
müdürü M. Goldenbere lıUe ıa İzlı- da tirketlerin hemen feahi lazım ııe- mq ve vak'a akfllml Ticaret ocluı 
hatı verdi: lip ııelınediği ve tehiri kabil olup ol- batkitibi (sabık emlaki milliye mü
• . ·- Banka tirketlerin tufiyeıine maclıfı meseletidir. dürü) Tevfik Beyin evinde içtima.,.. 
itiraz etıniı değildir. Meselenin eaa- _ Hükiıınel°in ıirkete her aene dileceğini de istihbar etıni4tir. Filha 
" fundan ibarettir: Mibayaa ımduı- vaki olan tediyatnıın tecili rnevzou kika ııeçen _.-tesi akşamı yaııi •-
vele":""e•i mucib.incc hükiımet .,.._ bahis midir?. h ıeceai Tevf"ık Beyin daveti üzeri-
sen '1rketlerin fesih ve aıafiyeaini ne bu dört kiti ile beraber mecmu11 
t~ep etmek hPklnnı haizdir. Bu ay - Hayır, bizden tediyatın tecili on bire balii olan dervitler mumai-
nihayetinde şirl;et heyeti umumiyeal talep edilmemİftİr. leyhin evinde içtima etmitlerdir •.• 
t?plan~caiından hiikümet, §İrketle- Yalnız, tediyatm ııelecek ame,e içtimadan maliımattar olan zaı.aı 
nn fe.,h ve tadiyeai meacleainin rua tehiri mevzuu hahaolalıiline de he- kolu saat yİnnİ üçe doiru Tevf°ık 
n~ müzakerah ithalini talep et- nüz hu husuıta hükiımetle aramızda Beyin Mani1a111n (Narliçe) malaalJe 
mı•tır. Halbu !ı '. bankamız, hüküme- bir müzakere cereyan etmemiıtir. sinde kiin evini abluka ebnit ve içer 
e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!IBl!!--!!!!!!!11•-------.. --J dekilere hiıaettiımeden b.ir alis "'-

diyi dıvardan merdivenle evin içine 
indirip İçerden kapıyı açtırmıılar ve 
içeriye rirmiılerdir. Havanın pek 
fazla yaimurla olmaıma rağmen •
atlerce peocenıclen cemaatin hali et
varı tarasrut edilmiı, nihayet Dede 
Hüaeyin Hiki Baba b&ye ve entari 
gİymİf vaziyette sofrada 2 mum yao 
ıruı olduğu halde cürmü nıethut ha
linde hepsi yakalanmıştır. Bunu mü 
tealnp dördü hanım, yedisi erkek o
lan kafile karakola davet edilmit, 18 

baha kadaı· ifadeleri ahnmıt. zabıt 
varaka11 tutulmuş, hepsi de müddei. 
umumiliğe tevdi edilmittir .. i stintak 
hakimliği tarafnıclan ifadeleri alınan 
ınaz-nlar kefalete rapten tahliye • 
dilmitlerdir. Bu yazıyı yazdığım -
kadar gayri mevkuf bulunuyorlardı. 
V aka' mahallinde ta Yanı dikkat bir 
tablo hulunmuıtur. Bu tablo lıir pb 
eaer elenecek lı:adar ııüzel n sedire 
uzannııı çıplak b.ir lı:aclmla omın üze 

Mahkemeierde 

Eşeğe iştiha ilacı 
diye esrar vermiş! 

• •••••• 1 

Esrarkeşi iddiası kabul edilmedi 
ve arkadaşlarile mahkum oldu 

Sabıkalı takımından manav Hay
ri Kadıkö}'iindeki dükk&nını earar
hanc ha1ine koyarak Ziya.Senıi,.Müz 
dal İ•mindrki talıısara esrar ıçirir
ken cüruıü meıbut halinde yakalan
mıt ve adliyeye tev4i edilmitti• Dün 
ağır ceza malıkemesinde cereyan e
den muhakemede bunlardan Hayri 
içirdiği feyİn esrar olmayıp, Zence
fil olduğunu, Ziya da ~hakaunda 
çıkan eıran eseğine İftiha ilacı ola
rak vermek için satın aldıgını aöyle
mitlerdir. Neticei muhakemede dör
dün_ün de cüriiml.eri aabit görülmü,, 
lddıa makftmını •nal eden Bürban
netin Bey hepsinin tecziyesini İlte
miftir. 

Heyeti hakime mii:cakereyi mütea 
kip kararım tefhim etmiftir. Bunlar 
dan Hayri 7 ay hapse 116 lira ağır 
para cezasına, Semi ve Ziya iki,er ay 
hapse, beşer lira pm-a cez~sına Miiz
dat bir ay hr..psc 3 li:ra para c:zaırna 
mahkiim olmuılardır. 

Su-To-Si nin paralan 

"erilmiı, dün afırceza mahkemesin.. 
de muhakeme edilmiıtir. Neticede 
Mehmedin parayı çalclıjma dair el. 
lail haluoanıBD11f ve benıetine brar 
verilnıİftir. 

Mahkemeye verildi 
Mülııa MOfibat miiıteprı C...clet 

Mollayi öldürmek kaat.iyle yaralıyaa 
kayin biraderi Hmndi efeadiye .Ut 
tahkikat yed.inci iatiotak halDmliii 
tarafından ikmal edibnit ve 16-
muhakenıe brıır171a mü•• 1 ly 
! iğe iade edilınİftİr.M~y. 
lik evrakı ağ..- maı.ı.-ine 
5evketmiş tir. Muhak._ yalanda 
baılıyacaktır. 

Apoyev Matini davası 
Apoyevmatiai gazetesinin Mau

nce Dekobradan naklen tefrika etti
ği "Bir milyonerin tarihi" aımuJı • 
aerinden dolayı aplaa miiıtelıçen 
Jlflfriyat davasma dün deYllm cdilmit 
tir. 

rine :rulanmıt kuğu lıutunun -· 
ıııkaamı taıvir etmektedir. Zabıta bu 
tabloyu vak'a mahallinde üzerine tül 
&rtiilmüı bir halde bulup alab mr.. 
miye meyanmcla lıankola retimıit
tir. Bana da ael>ep bu levhanın Bek. 
tafi i.Jiıılerinde lıııluDIUl lıir levha ol
clağu baldondaloi zandır. 

Munrınlor ne tligorlor? 

Zan altında bulunanlardan ·· dört 
kitiyi kahvede bir masada ıı:lc1um. 
Ve kendimin razeteci odafuma, fi
kirlerini almalı. istediiimi aöyledim
Hüeeyin Hiki Baha ismi verilen zatı 
hakikaten bir Bektaıi bahası kıyafe
tinde Jıulacaimu tahmin ediyordum. 
Tahminim beni aldattı, muhatalısm 
olan Hüseyin Hi.ki Bey takriben el
Jiaini loulmuı b.i r ihtiyar._ Sakalı 
yok, yalnız uzamıı deoelıilecek bir 
aakalı var. Sırtmcla hepimizin ııiYdi
ğimia bir kostüm.. Aıılatmap hat
ladı: 

En çok yangın 
Çıkan yerleı 

itfaiye müdürlüğü bir 
rapor verdi 

İtfaiye müdürlüıiü, son za. 
manlarda yangınların çoğalma 
aı hakkında yaptığı tetkikatına 
dair hazırladığı raporu beledi
ye heyeti fenniye müdürlüğüne 
vermittir. 

Raporda, bilhaasa pansiyon, • 
eski ahıap ıinema ve tiyatro 
binalan ile, oda oda kiraya ve
rilen büyük konakların yangın
lara sebep olduğu tasrih edil. 
mektedir. Belediye bu rapor ü · 
zerinde esaslı tetkikat yapa
cak, ve meni çarelerini araya· 
caktır. 

Maden yağlarından 
alınacak reaim 

Maden yağlannm tam tahli-
1.indesı on, evsafının ta:Jininden 
iki lira resim alınmuma bugün 
den itibaren bqlanacaktır. 

Ayaıofyadaki kargalar 
Son u•anlanla Ayaaofya 

meydanındaki büyük araçlara 
fazla karga konmakta ve mey
danı telviı etmektedir. Bu kar
gaların itlafı belediyece tekar. 
rür etmittir. 

Çocuklar sinemalara 
kabul edilmeyecek 
12 Yatından aıağı çocukla

nn sinemalara girmeleri mem. 
nu olduğu halde bir çok ıinema 
alarm bu yaıağa riayet etme
dikleri anlaıılclığmdan bu aibi. 
!erin tecziyesi tekarriir etmit
tir. 

Ekmek fiab 
htanbul Belediyesinden: 

Martın on altmc:ı çarıamba gü 
nünden itibaren ekmek yedi ku 
rut on para francala on bir bu
çuk kuru9tur. 

lu,--ıli bir reaimclir. Ev aahibinin
dir. Ozerine tül ~ aeJin.. 
ce, içimizde lcadmlar ela bulunduia 
~in teedcliilıeıı iiıtiinii örttük l" een 
hım Terdi. 

Maznunlardan Tıc.et odaaı haı
lritilıi Tevfik Bey de ıa b.hatı ver
eli: 

- lçtimaımız tarikat İçtimaı da. 
ii). alelide b.ir isJô alemi idi. Nete
kim ut ta vardı. M.nlelıetin en iyi 
aazendesi çalıyordu, biz de içki içi
yorduk. Şarkı ye pzel okuyorcluk.. 
Okunan ııazeller Bekb\fi nefesi de
ğil, f8İrİ tehir Fuzulinin gazelleriy. 
di. Fa.zulinin: 

"e zarar bilançosu tetkik edilmittir• 
6 

lira almmıttır. B"!'ri Bey hıç ~ır 
l<aaaplar tirketi ıeçen sene pek mu- !ebep yokken bu ıekılde fintler yuk 
<İbi memnuniyet bir derecede olma- aeldiğinden ~~!1 al~ığı faturalar!" 
ıtı11kla beraber, mevcut buhrana rağ- Miiddeiumumilıge muracaat etmış
ıtıeu ırene kar etmiıtir. Deri ticare- tir. 
tİnjn fena biı· netice vermesi ve kar-
~an bir kumınm Karaağaçtaki ıirke 

____ .. __ _ 
Evlenme 

Dünkü celeaede ııuetenin vekil
leri müdafaalannı yapnılfiar roman 
muharririnin alemtiimul fÖ)ıretlnden 
bahsederek, eserde müıtelıçen hiç 
bir cümle olmachiını aöyı-.i9ler ve 
beraet ietemiflerdir. Muhakeme lı:a
rar teflıinı edilmek üzere bir kaç 
ııün sonraya talik edilmittir. 

Çorapçı Ali hakkında 
karar bugün 

Eyiipte lslambey mahallesinde 
Zehra hanımı kıskançlıkla ve öldür
mek maksadiyle yaı aliyan çonpçı 
Alinin muhakemesine dün ağırceza 
mahkemesinde devam edilmiıtir. 
Düokü muhakemede iddia makanı
nJJ itgaleden Bürhanettin Bey Ali
nin yeclihuçuk aene hapsine karar Ye 
rilmesini iıtemiftir. Karar buıı6n 
tefhim edilecektir. 

- ••lçtimamıızın Bcktatililde kat 
İyen alakası yoktur. Bu içtima mu
habbet, eğlenti ve berkesin yapabile 
ceği b.ir rakı alemidir. Halbuki hu
nun bir ayini ruhani olclafunu iddia 
ediyorlar. Biz içerde saz ve iıretle 
demgüzar olurken ansuın olisler ıel 
diler ve "karakola kadar ııelin" eledi 
ler. lfadeleı dWzi aldılar. Netice iti
barile mevcut arkadqlardan yalmz 
iki Bekata§! buluıı;ıcl_uğu anla1ılmı1-
tır. Halbuki bu aıbi Beklafi ayinle
rinde aırf Beklafi bulunur. Bu ııibi 
ruhani ayinlerde içkinin yeri yoktur 

Ben canandan aııandmı, yar cefadan 
usanmaz mı? 

Şeklinde qıkane ııazelleri.. okumı 
yordu. Hatta Hüseyin •tiran faılıru 
okuduk. .Bendeniz musiki ile de işti
ıaI edenm. Edebiyatla da i,tigalim 
var. Şu parça da o rece okuduğu. 
mnz nefeılerin ne tekilde oldu ğun" 
ıöıterir: 

tın deri fabrikasına sarfedilmesinden 
•onra dahi azaya temettü temini im- M h · Nizamettin Nazif 
ı.;. h. im ki u arrır H .. nı asıl o aıtur. Geçeo aene - ) h rrir Nudiye us&-•••·dan bu ıuretle azaya yüzde ıekiz Bey e, ınu a E . .. ·· ev 
ı.adar bir kar tevzi edilebilecektir. • yin Hanım dün mınodu . d: 
. Malum olduğu üzere Kasaplar lenme memuru huz~ru~ a ız. ı 

~•keti, ~n~an evvellci . seneler d~ vaçlarını tesçil ettır112;1tlerdır. 
eınleketımızde pek az ıırkete na11p S det! temenni ederız. 

olan bir kô.r temin etmitti. aa er 

Vak'a mahallinde bulunup ~ 
tarafından müsadere edilen resmin 
ne olduğunu aordum. 

Hüseyin Hi.ki Baba: 
"- Bu reıim asarı •likadan Çok 

(,::=~========::;;_ ______ 9'"'.:;-ı ı deı-. Birincisi altın h;lliyatın ln Hindiıtamn altın "monometal- ba9lamıtlardı. Bu fabrikaların bul esham ve tahvilat piyasaaı 
1, hafi gilizler ta~afın~an s.at.ılıp bank. }isme" eıasm,ı kabul etmeıi idi. I pek çoğu bilihara Hindiıtamn umumiyet itibarile ıterlina•ın· iktisadi Ve ma 

1 

nota tahvıl eclılmesıdır. Bunda A~·b •ı"mdı" bunun akıı· ı"ıtika r caJ · 1 · t hn A . ..., 
~ - a ~ , a arı ve &«ıaın en ara • ~ vnıpa P!Yaaalanndaki temayü --------------------"."".~- ----- İngiliz seciye ve terbiyei siya- mette bir mua.mel.eyı; mi ,ahit , dan ıatm almmı9tı; imkin ve !atını takip etti. Sterlinır bir.,. 

l 
1 

t radığı için serseri tabirini I sisinin büyük b;r rolü olduğu- oluyoruz; yanı .~ın~ıatan altın ' fırsat düttükçe de sair sanayi ralık burada 
800 

kuruta kadar 
lerin n,ilterede müntqir _gaz~~; ye af k gördüğümüz dünya· nu itiraf etmek lazımdır. Bu satıp gümüt mu m':'bayaa ecli- kağıtlarını ele geçiriyorlardL çıktığı günler "Unifiye" ve o
d hemen kiffai, bır mu • muv,~tlottant" ıermayeııi hali cins satışlann her ay baliğ ol- yor? Bunu ~annetmıyoruz, ç~n itte zahir batka bir sebep ol- nunla beraber "aakellite" kiğıt 
detten beri yaptıklan p_ropagan nhın d kambiyo halinde lngil· duğu mikdar iki buçuk milyon kü evvelemırde mooometallıı. dı " · · · d"ki al 

1 b UD azır a . • • ma gı ıçın şım ı tın sevki. lar da bayii tereffü aö.tercliler. t • arla, İngiliz kam ıyekoa:d· ı' t e akın ediyor. Sergüzest- altın ıterling tahmin olunmak- me ıııtemınde bunun manası o- t bö 
1 

. 
ereffüüne yar~ etın t ba ır- erd1yoruz çünkü vaktile bu tadır. İkinci sebep te Hindistan lamaz; saniyen bu doğru olsay- ya ını Y e bır sebebe atfet- Fakat ıterliaır yükseldikte d&-
~r. ~ lnıri!ter~ ~t~at d":mıa: 1 :rmıayele; nasıl sterling'in ıu- d~ şimdiye ka~ar Londra.ya 32 dı, gümüş fiatinin yükselmesi mek ıztıranndtı kalıyoruz. vam edemedi (dün akpm -
da •leınmdeki buyük • d tah kutuna oynadılarsa, öyle de milyon kıymetınde meslruk al. lazım gelirdi; halbuki böyle bir Mali cihetten İngiltere bu muamde 764 kurut üzerine -nı-
1.8 naıı~···~~ oo. mr .. ster- , imdi suudunu bekliyorıar; em tın gönderilmesi, ve sevkiyata hareket te görmüyoruz. o h.ı. muameleden ,imdilik kazanı- kubuldu); bunun üzerine kit•t 
1.1

1 ~ıt ~o~yor.•r~ı-h et- !iyet arayan diyoruz, çünkü elin muntazaman devam olun- de bir tek ~htimal kalıyor ki o yor; çünkü altın iıtoku teza- lar da beraber ıürüklerıdiler. 
t~~ ı_n vazıyetı keabı - ~ . a hakikatın bir kısmı sermaye, ıtıasıdtr. da kambıyonun sukutundan .. t".. . . b h 

1 
. d p· daki 

1
• 

ıgın d h d ecleceaının ınu- k Jd. •. H" d" d 1 H" ı·ıe . · t"f d etm k • yut et ıgı ıçın u a ecnebı ö- ıyaaa netesiz ııiin diıier h ı, a a a • d Lon erek faiz haddinin yü ıe ıgı , ın ıstan a mevcut a tın ınt ı rın ıs ı a e e ıste- . 
d •kkak olduğunu; Y&;'jn; ba k r !e gerek ahvali ıiyasiyenin dü- ~toka 500 milyon İqgiliz lirası mesi ve meseli 20 altın şiline vızi mübayaaaını teehil ediyor. bir saiki de Anadolu timendifer 
likanın .ıı~~ beynelın_ı. e •• Fra:,_ 1 :teldiği zannile lngiltereyi en tah~i~ ed.ilmektedir. Bu para mukabil 27 veya 276 şilin kağıt Fakat menkul servetinden mü. !eri hakkında deveran eden ,._ 
•a roltiııu ıfa edecegt~l bir emin bir melce farzediyor. Niha re g ıbı sa ıkler tahtında Lon. ederek bununla ucuz fiatte Hin him bir kısmının Hintlilere geç yialardır. Hülrumet aerçi 1928 
~ Para huıuıunda ~ f e- 1 yet serseri diyoruz, zira ufak dranın yolunu tutmuştur?. Bu, distan sanayiine ait olarak Lon mesi yüzünden de bunların ıe- itilifnamesinin 8 inci maddesi-
1 . s lek takip etmem~ nj ıc bir bahane ile bu sermaye ln- kat'i surette malum olmamakla dra piyasasında bulunan eıha- nevi faizlerini kaybedeceği ve nin kendisine verdi.ji ıalibiye
rı?Id'" , n;_ıenfaat teman ey em:i ailtereden tekrar geri çekilebi- beraber, bazı faraziyatta bulun mı satın almaktır. On beş sene binaenaleyh müvazenei hesabi· ti İstimalden baıka bir ıey yap. 
d;:1. Yega~~ fınat!n! k~ıı;:ı:tta lir. Ve zaten aennayenin en kor mak mümkündür. Akıllarda den beri zaten böyle bir hare- yeıi o niıbette tenakus edeceği mak iıtememiı ise de,· bu aali-
bu &unu, ılah ••• gıbı Y kun mahiyeti de itte budur. kaldığı üzere en-elki sene baş- ket vardı. İngilizler ~aktile Hin bedihidir. 

kunuyorlar. • "hdaf Bu tuvvete biç bir devlet ban. hyan gümüt piyaaasmm ıuku. diıtanın Dekkan kıt asında ye- .ıı: .ıı: ,,. hiyet ıuitefıir edilmiıtir, ,Uya 
ett ' ~ propag~alarrn ıstı _ kasının altınları kartı koyamaz. tu Hindistana "demonetiae" titen pamuklan iplik ve men.su· kuponlann tediye edilmeyecefi 

NEFES 
Makamı (Hüseyni küreli,' 

Bizleri kurtaran Gazi Kemalin 
Taşa değse ~li safi ztr eyler 
Bir bendeye erse nazan amn 
Keoıharede olsa müe<vher eylcı 
Benim hep çektiğim aşkın narıdır. 
Bülbül gülü bilmez yan gandır. 
Kemllklere iyililr erler ıra rıdır. 
Er odur ki :ıehri panzehir eyler. 

------ - - - - ---- --
Unifiyeyi aeçeo hafta 59 Jnı. 

ruıta bırakmqtık; dün aktam 
52~ kurufta kaldı. 

Anadolalarm fiati funlardırı 
Aksiyon 15,30 lira 
ObliaaayOD 27 90 
Mümessil senet 22' 30 " , " 

lıtikrazı dabiU liaeriııe ıon 
muamele 96';12 da 'ftlkulmuıtur. 

İt Bankuı 9,80 lirada eabit. 
tir. Hiaaei lemettüün bu ıene 
bir lira olacağı söylenmektedir. 

Rejiler 4,45 de geçen haftaki 
fiati muhafaza etmektedir. 

İttihat Deyirmenc:ilik yarım 
lira gerileyerek 23 lirada kaldı. 

Şark Deyirmenc:ilik 2,80 clir. 
Dorkaa ırene 26,75 liradaclır. 
Kota harici Mıaır kredi fcıa-

aiyeleri bir az daha yübeldiler. 

1886 tertibi 113 liradır 
1903 " 82 Ya " 
19Jl .. 89 " Ye ıgı ~a~e ln.gılterey.:eı~d?r°ki J İngiliz kambiyosunun düzel- edilen azim mikıl::- :·da gümüt cat haline ifrağ için orada fabri Esham ve tahvilat teklinde bir mlna çıkanlmak 

bu celbıdir. ltıraf ecıet· K mesioe iki aebep daha vardır ki paraların serbest surette satıtı kalar tesiı ederek Loncaahire iıtenmiıtir ld iN ldilliyea JıiJa. 
-~-::~:ıı~ay~e~~~~h~a~kk~u~k~~ı~yo:~~:·.::

1

::..::~:on:l:•;rdan::;.;d;a~balı;;;;let;;m;ek;;.micmampl~İiıılimslebepillİİllomlmmuı'itlul. IBlun .. u1n1d1a .. sa1i1k1i lflalblrilı: ... al1a1n1na111re .. kabet~·eİtİm~;e"'-~iilİİ~bİaf~tallİzaliİi(;;Iİı.lıl•=t=•=n-.Lhll.Jhal;;ki~·k~·~t·~.._ .................................. ı1111 I . ....,.. ıerguzeıt, loımesı ..., em 1 • 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

15 MART 1932 
İdarehane: Ankara cadoesi, 

100 No. 

Telgraf adresi: !st. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri MUdür!Uğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

<\BONE OCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 

" 7 50 14-

1 
ralardır. Daimi maskaralar, 
maske kullanırlar.. Deriden .• 
Fakat kostümleri ve mevsimle-
ri yoktur ... 

5 - Eğer her utanan adam, 
her utanmazlık eden adam maa 
ke ve kostüm giyseydi, dünya 

\ daima bir karnaval manzara&1 
arzederdi. 

Arslanlar 

MiLLiYET SALI 15 'MART 

Böyle anlayorlar 
- Fransızcadan -

Robert'le ben büyük müze- - Canım Madam J... nin 
Yüksek kaldımndan dönü- nin salonlarını dolaşıyorduk. resmidir dersiniz. 

, yordum. Bir dükkanın önünde, Bir tablonun önünde bir gurup Adamcağız tablonun üzeri· 
ne yapacağını bilmeyen ve mut birikmiş: "Ne güzel resim. La ne bir numara yapıştırdı: 5231 
tası! olduğu yerde dönen bir u- Joconde,, metelik verir gibi bir bize de ayni numaralı bir mar 
fak ayı yavrusu ile yanındaki milyon veriyorlar,, diye hayran ka verdi ve sonra kapıyı gös
genç bir adam nazan dikkatimi hayran tabloyu seyrediyorlar- terdi: 

193:1.. . 

cİ diye bir şey.. Yaptığı resim 
ne iyi, ne fena! Herhalde yeni
lerden .. Maamafih istidat sezili 
yor.'' 

Diğer gazeteler ise, tablo
mızdan hiç bahsetmiyorlardı. 
Demek ki tabloyu bahsedilme
yecek kadar değersiz bulmuş· 
lardı. 

-4-
Serginin kapanacağı glİn gel 

di. Resim teşhir eden ressam
lar hükUmetin kendi tabloların
dan satın almamış olmasına 
teessüf ediyorlardı. Bizim de 
yegane endişemiz, tablomuzu I 
he.,'hangi bir adamcağıza müsa 
it şeraitle satmaktan ibaretti. ı 

• 
INEMALAR 

YARIN AKŞAM 

Elhamra sinemasında 
A N D R E D A H L 'in eğlenceli eserinden almmrs • • • 

Daha Olmedin mi 
(QUAND TE TUES-TU?) 

filmi, heırlkesi eğleınıdireceıktir. 
celbetti ... Durdum ve anladım.. dı. - Pazartesi günü geliniz. 
İçeride de on kuruşa seyrettin Galiba bu kıymetli ~ab.loyu Tablonuzun sergiye kabul edi· 
len arslanlar varmış.Arslan de- \ daha ~azla .. seyretmek ıstıyor· lip edilmediğini o gün öğrenir 
ğilim.Ve olmak hevesim de yok duk _kı .mu~e kapandıktan son siniz. 

ı-------------•· tur ... Buna rağmen arslan 0 ). 1 ra bıle ıçende kaldı~. - 2 -
' madığıma da şükrettim. Arslan Gece yanSI sokaga çıkmış- Yedi gün geçti. 

12 
" 14 - 28 -

Sonuncu gün tablo koltuğu· 
muzda sergiden çıkıyorduk. El 
bisesi kareli bir adam bize yak
laştı. lngilizce bir şive ile dedi 
ki : 

.. -----~ Binlerce dolar sarfile vücuda geti- 4 ----
riLen muazzam bir temaşa,emsalsiz bir mu-siki,yüzlerce dilber rakJ:Case ve 

BERT WHEELER ve ROBERT WOOLSEY 
Gelen evrak geri veri!mez -

Müddeti geçen nüshalar !O ku
"uştur. Gazete ve matbaaya aiı 
isler için müdi.riyete milracaat 
"dilir. Gazetemiz illnlarm mes'u
iyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeşilköy as~ri rasat merke

zinden verjlen malUmata göre ha· 
va bugün bulutlu devam edecek
tir. Yağrş muhtemeldir, rüzgar 
poyrazdan müttdil kuvvetle ese
cektir. 

olup Afrikanın kız oğlan kız tık. Robert pardesüsünün al- - Allahım ne yapacağız? 
orman ve çayırlarırda lıiıkmet· tında kıymetli tabloyu götürü- Tabloyu bıraksak bir türlü, 

1 mek var, bir de İstanbulun Yük yordu. brrakmasak bir türlü .. 
1 sekkahdınmında bir küçük ayı . - Aman, ?abuk, ka_çalı.~ ! Fakat sekizinci gün taham-
yavrusunun reklamile 10 kuru- dıyordu. Bekçı nerede ıse ışm mü! edilmez bir hissin sevkile 
şa teşhir olunmak var.. fa~kı~a varıp haber verirs~, ~i~ sergiye gittik. 

Arslanın da talilisi ve talisi- mı dort saat sonra, kendımızı - 5231 numaralı tablo mu? 
zi oluyor .... Derler ki; herkesin kodeste buluruz. Zannederim mösyö Vinci'nin 
gönlünde bir arslan yatar ... Ço .. -.. ..Dıvarda ne kadar kü~ük tablosu değil mi? 
ğumuzun göı:lünde yatan arsla gorunuy.o~du. Fakat kolt~g~n Robert: 
nın bu Yüksekkaldmmda on altına gınnce aromada huyu- - Evet, dedi, mösyö Vinci 

1 kuruşa görülen arslandan farkı 1 dü. benim. 
yoktur.. Leonard de Vinci'nin bu - Biraz oturunuz. Daha 

meşhur tablosunu kah Robert, Madam J ... nin tablosu hakkın 
kah ben koltuğumuzun altına da bir karar verilmedi. Jüri 
alarak sabah1ara kadar Paris heyeti şimdi başka tabloları tet 

Radyoda meddah 

- Götürdüğünüz bu tablo 
büyük müzeden geliyor. İnkar 
etmeyin. Biz · İngilizler, 
sız Fransızlara benzeriz. 
Eğer bu resim İngiliz 
müzesinde olsaydı ben gene ta
nımazdım. Fakat Paris müzesi 
nin bütün tablolarım tanırım. 
Bu sergi açıldığı gün tablonu
zu gördüm ve tanıdım. Sabırsız 
!ıkla serginin kapanacağı günü 
bekliyordum. Alın, şu banknot 
ları .. Milyon paradır bu! Sizin 
olsun. Fakat tablo da benim.. 1 

narnmdaki çifte komikler yarın akşam 

OPERA SİNEMASINDA 
ÇİNGENE HIRSI 

(Jalousie Tzigane) 
·---.. Büyük renkli filminde görüneceklerdir. -----

akşam 

t'~k yax.ın a "KÜÇÜı< 
DAKTiLO., filminin 

yıldızı 

MARYGLORY 
Düşes O!acaksın 

(Tu seras duchesge) 
fiJm in.de 

Ben radyonun ve hususile bi sokaklarını dolaşamazdık. Niha kik ediyorlar. Zannıma kalır
zim radyonun en hararetli _taraf 1 yet Etoile meydanına gelmiş· sa, sizin tabloyu kabul etmiye 

r t~rlarmdan~~ Buna rag~en tik. Robert'i ikaz ettim. İhti- cekler galiba .. 
lımı•~~~~~~~~~~'!- bır noktaya_ ılışmek zaruretınde yatlı hareket etmiş olmak için 1 Dehşetli korkuyorduk. Yü-

1 
ii! ~ kaldım ... ~ırkaç ~ama~dır, _r~d tabloyu derhal arkadaşımın zümüzün sarılığı bereket ver
C l:LIC : ' yoda," ~ar~~be,d~Y.1 a;tı~tle~ın:n Magenta bülvarındaki odasına sin, nazarı dikkati celbetmi· 

14-3-32 tarihinde tazyiik nesi
mi 769 milimetre en fazla. sıcak
/Ik 5 en az sıcaklık 2 santigrat 
kaydedilmiştir. 

Bir arabaya bindik. Robert'le 1 

ben doğru büyük müzeye gittik. ! 
Hayret! Gazeteler Leonard j 

de Vinci'nin çalınan meşhur tab 
losundan bir kelime bile bahset 1 

memişlerdi. Müzeye girdiğimiz 
zaman, iki ay evvel çald·ığımilz j 

tablonun yerinde ayni kıt'ada 1 

başka bir tablo gördük. Çerçe
vesi biraz yeniye benziyordu. 
boyası da tazeydi. Adeta bayı· 
lacak gibi olmuştuk. Bu tablo- 1 

nun önünde bir çok insanlar ' 
toplanmışlar: "Ne güzel resim? 
La Joconde .. Bu tabloya mete- / 
Hk verir gibi bir milyon veriyor 

Dr. Ce:al l'evfik 

• - - bazı SKeç lenm dınlıyorduK. götürmek icap ediyordu. yordu. Zira yanı başrmızda 

M k ı k Son zamanlarda bu skeçl~r! . Concorde meydanına geldi- 1 duran diğer ressamlar da biz. 

Zührevi ve idrar yolu hasta
hkları mütehassısı: Siııkeci, 

Muradiye caddesi No. 35. 

as ara 1 bozula bozula .. ~eddah halı~ı ğimiz zaman Robert ·birden bi 1 den daha az müteheyyiç değil 
al~ı ~em d~ kotu m_eddah .. :. ~ı- re durdu. Bir adım daha git· 1 diler. 

Her gün saat 14-18. 

Maskaralık mevsimi dünya
nın her tarafında ekseri şubat 
ayına dü§er. Maskaralığa he
ves eden insanların hangi sını
fa ve dine mensup olduklarını 
tayine hacet yok!. Belki eski
de.1 bu mukaralık, hıristiyan
lara mahsus idi. Şimdi bu kay
da riayet eden yok! Nasıl Ya
hudiler Hazreti İsanm doğdu
ğu tarih addedilen yılba§ını tes 
it ediyorlarsa hıristiyanların 
maskaralıklarına da öyle iştirak 
ı:diyorlar. Bu sene maskara 
çok! Hem ilk maskaralar var •. 
Buhrana ve fıkaralığa rağmen 
güzel kostümlere rastgeliyoruz. 
Bu maskaraların ekserisi de 
kadın ... Kadınların neden mas
karalığa bu kadar rağbet ettik· 
!erini anlayamadım. İnsanlarda 
ve bilhassa gençlerde maskara
lığa olan bu rağbet bana gös
terdi ki; İnsan hazan her türlü 
utanma vesıkılma kaytlanndan 
sıyrılmayı bir ihtiyaç olarak his 
sediyor.Hamamda bütün elbise 
!erini çıkarıp attığı gibi maska 
ra olunca da her türlü ar ve ha
yayı kaldırıyor_ Güpe gündüz 
Beyoğlunun ortasında göbek a· 
tıyor .. Bereket versin, yüzünde 
ki maskeye .. Bu maskaralık e
tüdünden aldığım neticeler: 

1 - Maskaralık, utanmamak 
ve hayasızlık ihtiyacının tatmi 
nine vesile veren şık bir itiyat
tır. 

2 - Maskara, serbestisini 
maskesine medyundur .. 

3 - Maskeli maskarayı kim 
se ta'yip etmez. Demek: Hayat 
ta insanın bir maskesi olması 
rcıkbul bir şeydir .. 

4 - Maskeli ve kostümlü 
maskaralar, mevsimlik maska-

le ıçınde dı~lenm_esı hoş gorul· mek istemiyordu. Bu s,..fer o Onlar: "Şu jüri bizim tab
meyecek so?u~. cın~slardan sar !:en! iknaa çalışıyordu. Bir tek !oyu dikkatle tetkik etse., di
fınaz~r taklıt ıtıbarıle d~ maat. çarei hal gösteriyordu. Tablo ye düşünüyorlardı. Biz ise ak
tee~suf kıymet arzedemıyen b_u yu benim Anteuil'deki çatı al- sini düşünüyorduk. Her daki
çeşıt şeylerd~n . vazgeçmı:_k la- tına gi:itütmek daha muvafık- ı ka bizi belki de felaketli bir 
zım<lır. !a~lıt ıle tuhaflıgı ce- mış. neticeye doğru yaklaştırıyor-
metmeyı bı_z de anlıyoruz'.. Fa- Elli dda bülvarları bir aşa· du. 
kat .b.un~ hıç olmazsa Daru~be- ğı bir yukarı dolaştık. Çünkü J Jürinin bulunduğu salonun 
day~ ıs~ı. al~ına .verm~meh ve bülvarın tepesinde ben fikir kapısı açıktı. İçeriye doğru 
Naşıt gıbı bihakkın ehıl adam- değiştirdikçe aşağısında Ro- şöyle bir göz attım. İhtiyar 
lara yaptırmalı ... Acaba bunla- bert fikir değiştiriyordu. bir adam diyordu ki: 
rı yapanl~r'. tuhaflık yaptıkları Güneş doğmuştu. Bir yer- - Tabl6 konacak dıvarlann 
na mı kaıldırler?.. de durduk. Hala ne yapacağı- mesahai sathiyesi 6,240 metre 

Telefon hakkında yazı 
yazan kariimize 

1 - İmzanızı ataanız çok 
daha iyi olur. Hitap ederken 
"San çizmeli Mehmet Ağa de
rneğe mecbur oluyorum. 

2 - Bahsettiğiniz fıkrayı bi
liyorum. Sırası gelince İstifade 
edeceğim. Hatrrlatma-nıza te
şekkür ederim. 

3 - Telefon şirketinin para 
hesabı için ne deseniz hakbaı
nız ... Lakin her şeye rağmen 
o çayır çayır parasını alıyor .•. 
Hürmetler. 

FELEK 

Davetler 

16 mart ihtifali 
btaobul Halkevi Reisliğinden: 

1atanbulun iıga1i meı'umuna müsa
dif 16 mart çarıamba günü Eyüpte 
§ehitlikte yapılacak ihtifale ls:anbul 
da bulunan meb'usanı kiramın teırif 
leri rica olunur. 

Şehitlikte toplanış saat 14,30 da
dır. Saat 13,40 da davetlilerin azimet 
ve avdeti için köprü Haliç iskelesin
den bir vapur tahsis olunmuttur. 

mıza karar verememiştik. Bir 23 santimetredir. 
adaı:s gördük. Başındaki kaske Bir başkası cevap verdi: 
tin kenırı·ında "Milli güzel san - Hayır, 6,523 metre. 
atlar cemiyeti,, yazıyordu. Bu İkisi birden karar verdiler: 
adam bize yaklaştı. Robert'e de - Demek ki daha 281 met 
di ki: re 77 santimetre için tablo ka-

- Galiba salona resim ge- bul etmek lazım .. 
tirdiniz. Fakat çok erken getir Bir garsonu çağırdılar: 
diniz. Büro on dakika sonra a - Devam .. Gelen resimleri 
çdacak. Maamafih zararı yok. göndenneğe devam edin. 
Arkamdan gelin. Daha yirmi tablo kabul edil 

Şaşırmııtık. Kendimizde i· di. Bizimki de bu meyanda i· 
tiraz edecek kuvvet bulama- di. 
drk. -3-

Grand • Palais'nin koridor· Artık serginin küşat gunu 
larmda diğer birçok adamlar yaklaşıyordu. Resmi küşattan 
bekleşiyorlardı. Hepsinin de bir gün evvel gazetecileri ve 
kollarının altında bir resim var/ san' at münekkitlerini davet et. 
dı. Acaba onlar da bu tablola tiler. 
rı kendileri mi boyamışlardı. Ertesi gün gazeteleri kapış-
Orası malum değil! tık. Bir gazetenin san'at mü-

Bizi çağıran adamın arka- nekkidi şöyle yazıyordu: "Vi11r 
sından bir yazıhaneye girdik. ci isminde bir zatın yaptığı Ma 
Bu adam derhal bir defter aç- dam J..... nin tablosu önünde 
tı: beyhude kalmışım. Resimde 

- Artistin ismi? İmzayı iyi san'at namına hiç bir kıymet 
okuyamııyorum. Vin .. Vinci de görmedim. Müphem bir boya 
ğil mi? Tablonun ismi?. Ma- yığım .. Jürinin bu resmi nasıl 
dam kimin resmidir bu, olup ta sergiye kabul ettiğine 

Bu suale ikimizden birinin 1 hayret ediyorum.." 
cevap vermesi lazımdı. Ben söy 1 Diğer bir münekkit te şöyle 
ledim: diyordu: "İmzaya baktrm. Vin 

- ---- - ~--

!ar." diyorlardı. 1 

( RADYO )i 
Bugünkü program ! 

lstanbul - (1200 metıre, 5 kilo-1 
vat) 18 gramofon, 19,S Hafız BUT· 
han B. heyeti tıarafıııdaın alaturka j 
ko.n.oor, 20,5 g.ramofon ile apera ;par 
çalan, 21 ikinci kHıım alatu.rka saz, 
22 orkesbra. 

Bükreş - (394 metre 16 kifovat) 
20 orkestra, 20,30 konfıera<ıa, 20,45 
şarkı. 

Sinemasında 

GRETA 
GARBO 

Solmuş Güller 
(Romance) 

Tamamen sözlü fi'mindc 

konferans 
İstanbul Halkevi Reisliğinden: 
Martın 17 inci perşembe günü sa

at 16 da doktor Abdullah Cevdet B. 
tarafmdan (Güstav Lübon) ve eser
leri hakkında mühim, tahlili bir kon
ferans verilecektir. Herkes gelebilir. 

iHTİRA iLANI 
" TrikoJardan ve ilmikli mensuc-

1 cattan düşen ilmikleri tutmak için 
dişli iğne" hakkındaki 27-3-1929 ta 
rih ve he:nüz beratı alınmamış olan 
ihtirayi bu defa mevkii fille kon
mak üzre alıere <levrüferağ edi lece
ğinde11 .talip ola11ların Galatada Çi
nili Rıhtrm Hanında Robert Fer-

l"t"tihactı 1"..ilii 
TORK SIGORT A ŞiRKETİ 

Belgrat - (429 metre 2,5 k>lovat) 
1g,55 rady<> musalıabesi, 22,50 Moo- Harik ve hayat .üzerine s~gorta muamelesi 
kova otıelinden ınaklen aksam kon- , ıcra eylerız. 
seri. 1 Sigortaları halk içın müsait şeraiti havidir. 

Roma - (441 metre, 75 kilo.vat) 1 Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 
20.05 gıram?fon, 20,45 Na,polıden ı-.~centası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 1 1 
naklen hafı{ konser, 22 Butterfly. I . 

Tel: Beyoğlu : 4887 L 
Prağ - 488 (metre, 120 kil<>vat) - ---

19,40 Rrünodan nakil, 20,45 Die 
Knospe operası. 

Viyana - (517 metre, 20 kilovat) 
19A5 muhtelif lisanlarda gırarno.fon 
ilo şarkı, 22,10 gün haberıleri, 22,25 
akşam kon1Seri . 

Peşte - (550 metre, 23 kilovat) 
19,30 <>peradan naklen Janos Vitez 
operası. 

Varşova - (1411 metTe, 158 kilo
vat) 19,35 gramofon, 19,45 .radyo 
gazetesi, 20,15 Macar şarkıları,22,50 
dans. 

Berlin - (1635 metre, 75 kilovat) 
20 siyasiyat haberleri, 20,30 senfo
ni, 22,20 Hamburgtan nakil, 

1 Devlet DemiryollarJ idaresi ilanla~ 

Haydarpaşa ve Üsküdarla civarında muıkim demü-yollar men 
sı.tbininin tedavileri zmnnında her gün gidecdk doktorlar için 

bir ısene müddetle ve aleni münakasa ile bir otomdbil kiralana
caıktır. 

Bu işe talip olacakların Hayıdaııpaşa işletme müfettişliği ka
leminrlen tedariık edecekleri şartnameyi okuyamk 26 mart 932 

cumartesi günü saat 15 te me2Jkur müfettişlikte icra edilecek 

münakasaya yüz lira teminat ıııcçesini hamilen iştirakleri ilanı 
olunur. (947)° 

Milliyct'in Edebi Romanı: 39 Tahkikat! 
isticvap!. 

dım, ezildim, büzüldüm .. Bir si 
nir kasırgan için•de kıvı·andrm 
durdum! 

- Hani?. Mektubumu yazdıktan son- 'şeyler söylemiştim. Bunların 
Dedim. ra bir iki defa geldim. Bırakmı çoğu ifşa edilmiş vaziyette. 

GÖZYAŞLARI!. 
- Daha bir iki gün .. 
Demekle savutturdular. 
- Gardiyanlar bile '-ı.imle 

J<ox:uşmuyorlar. Bari kitap o
kuyabileyim. Bir iki İnsan yü 
zü göreyim. Bana kitap gön. 
derin!. 

Dedim. Ona itiraz etmedi
ler: 

- Hay hay. Kitap okuyabi
lirsiniz!. 

Dediler. Buna da teşekkür 
amma, kitap olmaz ise ne oku
rum?. 

Bir hafta sonra .. 

Üzerimdeki tazyik biraz ha. 
fifledi. 

Müsait bir hava var!. 
Galiba kurtulacağım .. . . 

Et.ım iZZET 

Mektuplarım verilecek. Gazete 
okuyabileceğim. Gelen olursa 
konuşacağım. Tevkifhane için
de gezebileceğim! Ben bu tart 
!ara göre kendi kendime hük
mediyorum: 

- Kurtulacağım!. 
Ya hakikat te benim dedi -

ğim gibidir. Yahut ta onlar i
çin artık kendi hesaplarına 
benden sorulacak ogreni
lecek bir şeyleri kalmadı!. 

- Ne isterse yapsın!. 
Diyorlar. Fakat her 'halde 

benim içime doğan: Kurtul-
mak. Ortada: 

- Fol yok, yuınurt. yok. .. 
Dedikleri gibi hiç bir itham 

vesikası olmadan bana ne ya -
pabilirler, beni nasıl muhakeme 

Haydi bunları sineye çe. 
kelim. Fakat, bundan ötesi gü 
nahın büyüğü olur!. 

Gardiyan bir sürü mektup 
getirdi. Eş, dost, seven, tanı 
yanlar: 

- Geçmiş olsun!. 
Diyorlar. Daha geçmedi. Fa 

kat: 
- Mersi!. 
Elbette geçecek. Geçmiyeııı; 

kalbimi delik deşik eden, bey
nimi zorlayan yalnız bir der. 
dim var: Naranı. 

Onun sevgisi!. 
Onsuz olmak.. 
Ona tutkunluk!. 
Getirilen mektupların ıçın

de onun da bir iki satırı var: 
- Çok üzüldüm. Dehşetli 

müteessirim. Seni gönneğe ge 
leceğim!. 

Diyor. Bu mektup beni çıl. 
dırttı, yeniden bütün dertleri
mi tazeletti. Gözlerimin önüne 

- Müdür Beyin odasında yorlardı. Bugün telefon ettim. Ben de bunun için tevkif edil. 
Hala da böyleyim!. konuşacaksınız!. Gelebilirsiniz.. dediler! dim. Mesela Almanlarla yaptr 

Ertesi gün: Cevabını verdi. Ve.. ilave Zavallı Ruhicik!. ğımız muahede. Acaba ağzın. 
etti: Dedi ve .. ilave etti: dan bunları kaçırmış olmaya-

- Naran. - istiyorsanız gidelim!. - Hepsi geçer .. Üzülme.. ım?. 
Naran!. istememek mi?. Bunun İm- - Senden başka hiç bir ü-
Naran.. kanı mı vardı?. züntüm. yok. . 

Hemencecik suratı 
karltık oldu. Kızdı: 

karma 

Diye çırpındığım dakikalar. ·- Haydi.. Dedim. Sordum: 
d A 1 b k d D d. y d - Teessüf ederı"ml,, Ben ı. rzu arımın u a ar nu - e ım. e .. gar iyanın pe - Ne yapıyorsun 
fuz ve kudret hakimiyeti gös - şine düttüm. Beni düşünüyorsun değil çocuk muyum?. 
terdiği bir anı daha bütün öın. " " " mi?. Dedi. Ve .. ilave etti: 
riimün içinde hatırhyamıyo- Müdürün odasındaydı. Beni unutmıyacaksm değil - Eğer bir defa daha bana 
rum!. Görür görmez 'haykırır gı. mi?. böyle bir §ey söylersen ölün -
Kendimden geçmiş bir haldey ı bi: Ve .. ona anlattım ki: ceye kadar yüzüne bakmam!. 

dim ve .. hep onu düşünüyor- - Naran.. - Senin sevginden emin ol Ve .. tabii derhal lafı deği!-
duın. Dedim. O da ayağa kalktı. dukça hiç bir şey bana tesir et tirdim, söylediğime sonuna ka 

Gardiyan geldi: Çırpınan bir sesle: mez. Beni inandır. Seni sevi - dar pİ§man, hemen yalvarmaya 
- Sizi bir hamın görmek - Ruhi.. yorum, bana güven .. de canımı başladım: 

istiyor.. Dedi. sarıştık ve .. öpüş- alsınlar. Korkmam ve üzül- - Tövbe Narancığım!. 
Dedi. tük! mem. Ve .. onun yanaklarına Bir daha ağzımı bile aç. 
- Kim·!. 
Nerede?. 
Nasıl kadın~. 
İ . ? 
smı ne .. 

Diye sormadım. Biliyor-
dum. Oydu. Ondan başkası o • 

'f· " " yanaklarrmı yasladım saniyeler marn! .. 
Müdür nazik bir adam. Bi - ce hiç bir şey düşünmeden o ya Hani şöyle bir ihtimal.. di. 

zim içli dışhhğımızı görünce iki naklardaki gül, bahar, çiçek, ye dilimin ucuna gelmişti!. 
mizi odada yalnız bıraktı. 1 neş'e, hayat; ümit kokusunu al Sen üzülme! .. 

- Çok üzüldüm! \ dım, ciğerlerime sindirdim. Ben senin için böyle bir şey 
Ne olsaydı bu kadar n:ütees " " " nasıl düşünebilirim? . 

Kok korka ona sordum: __ _ 
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Server Cemal Beyin feci ölümü 
(Başı ı inci sahifede) 

meczup bir hademenin auiluadına 
lıurban gitmeti berbsi müteeHİr et
mit ve dün merhumun tehrimize ge
len refika11 ve kerimelerinin gözyaı
llın. herkeai bir kat clalıa müteellim 
etmittir. Diin gelen Marailya ıaze
teleri, bu feci cinayet hakknıda etraf 
b tafailit vennektedirler. Le Petit 
Provençal ııazet•i ba huıuata fU taf 
ailib veriyor: 

Marsilg• konıoloıluınemi:ı: 
Prado caddetlııin 363 numarasın

da ııeniş bir bahçenin içinde, yqil 
pancorlu bir villa vardrr. Bu bina 
husuai bir konak manzaruı arzet
mcktedir. Birinci katında Türk bay
rağı dalgalanmaktadır.lıte bu binada 
Türkiye konaoloabaneai yerlqmiJtir. 
Her tarafta titiz bir temizlik nazara 
çarpmaktadır .Binanın zemin kabnda 
ı...ıunan iki odanın birisi konaolo
aun bürosu, dığeri de Shancelleric 
ye tahsis edı1mittir. Binanın birinci 
katında da konsoloa ikamet etmek
tedir. Oıtkat ta evrak ve hademeye 
tah&is edilmittir. Bu bina, Prado 
caddeainde bulunan diğer binalar gi 
bi bir burjuva evi manzarası arzet
mektedir. Konıoloshanede konsolos 
Ser.er Cemal Beyden maada Vu
konsül lskender H.,-dar, katip M. 
Borelli ... e diğer memurlarla 23 ya
tında Selinikte cloimuı Osınan Ah
met isminde bir de hademe vardrr. 
Server Cemal Bey Fransanm pek sa 
mimi bir dostu idi. Tahsilini Pıuiıte 
illmal etmit ve daha genç)iiinden 
heri m""?leketimizi pek iyi tanmut
tır. Marailyaya konaolos tayin edilip 
te ı...raya ıeldiği zaman samimi doıt 
lanna, yirmi bet seneden beri gör
mediği, Marailyaya ııediğinden dola
yı pek ziyade memnun oldufunu aöy 
Jemiıti. Az zaman zarfında siyasi ma 
hafi.ide ve hükümet nezdinde kendisi 
ne ilarıı büyük bir muhabbet celhet 
meğe muvaffak olmuıtu. Daha evvel 
ki sün Ticattt odasmda toplanan bir 
~onferaıua ittirak ederek Türkiye 
ile Fraıua -.e billıaua Manilya ile 

ı l stanbul arasındaki ticari miinasebat 
baklanda mühim ve uzun izahatta 

1 bulunmuıtur. 
Konsoloshane memurlarının ve 

billıana katip M . Borclli'nin bize 
verdiği izahata göre Server Cemal 

1 Bey pek zeki ve sevimli ve nazik 
bir zat idi . Bun\IL\la beraber bu iyi 

ı adam öldürülmüştür. Katil ne gibi 
tıeeiratm tahtı tesirinde kalml}tır? 

Cinayet nasıl oldu? 
Hademe o.nan Ahmet, üç aene

den beri konaoloshancde mem.rr idi. 
Umumi harıptc Fran5aya iltica et
miş ve Ardcche mmtakasında biz.im 
le berabeı çalışmıştır. Omıan Ah
ınct, konoıoloshancde ziyaretçileri 
kabul etmekte idi. Hizmetinden 
şimdiye kadar hiç şikayete vaki ol
mamıştır. Fakat son zamanlarda Os 
man Alunedin, her k.csçe malilm o
lan neş'eııinc ha!Col gelmiştir. Zihni
ni bir mesele işgal etmekte idi: Se
rian Türkiyeye avdet etmek. .. 

Osman Ahmet Bey bu aebeple 
erver Cemal Beyden vaziyetin kan u 
ni bir şekle konulmasmı istemiştir. 
Çidı.kü Türkiye ile YuııanHıtan - --
aında mevcut itiraf mucibince ıkla 
nikli bir Tückün. Türkiyeye avdeti 
bazı uzwı muamel.itm ikmaline bağ 
lıdır. Bu muamelenin uzun sürmesi 
Osmam biraz &iniTlendinni,W-. Fa
kat memleketi ile vatan<laşlarmm 
1Da1afiini telif etmekle mükellef o
lan bir konsolo.s için nnıame1enin 
uzamaması pek tabii idi. Bu sebep
le 0$Dan, dosyası itmam edileme
den Tür ki yeye avdet edemeyen bir 
Türk vaziyetinde idi. Osman, ihti
mal ki muamelcdeki bu betaatin kon 
wlosu~ ilunalinden ileri geldiğini 
onn~ıy?rdu .. Fa~t hakikatte böy 
le degıldı. Fecı bır surette neticele 
nen münakaşa.sının esası acaba bu 
miydi? ... Bu bir faraziyeden ibaret 
tir, Vak"anm diğer bir tarzı tefsiri 
daha vardır ki onun da tetkiki fay
dadan hali değil<lir. <>=an, d.ediği
l]liz gibi, neş'esini kaybetmişti. Da
US1!:laya tutulmuştu ve bunu açıkça 
ltiraf ediyordu. Osman Ahmet, ev
velki akşam konııolosban.eye avdet 
ttınc1?1i1tir. Arası.ra gelmediğinden 
hasta okluğu zarını hasıl olmuştur. 
Hatta Server Cemal B. katibi M. 
Borelli'yc bu husust.a demiştir ki: 

- Osmanrn, te<laviai kabil olma
yan bir hastalığa tutulduğunu talı
min etliyorum. Siz, onu bizzat bir 
doktora götürünüz. Bu adamı, az 
zaman zarfında tedavi ettlımelidir." 

İşte bu sc~ple, M. Borelli, Ser
ver Cc~I Beyin bu arzusunu yeri
ne getırmek için dün öğleden son
ra Osmana bir barda randevu ver
miştir. Fakat orada beyhude lıckle
miştir. Te_ıe.fonla konsolooıııao..ye 
Osmanın nıçın gelmediğini .arun
ca vak'adan haberdar olmu§tu.-. Dün 
aal:ıah O..man Ahmet, bermutat va
zifesinin başına gitmigtir. Server Ce 
mal Beyin kendi•in1 bir gün evvel 
,·azif .. ine gclmod.iğindcn dolayı 
tekdir edip etmediği henüz malfun 
değildir. Osman biraz lı:ederli görü
lüyordu. Hatta Viuonslil İakender 
Beye fena bir nazarla bakmıştır; 
Öğle il.ecri, memurlar koneoloslıane 
yi terkettikten eonra içeride büro
•unda geç kalınıı olan Server Cemal 
Beyle, yukarıda yunek odasında re 
fikaşı ve 21 yaşındaki kızı, ve Os
mım A~t kalmıslardır. Biroen 
bire ıilah sesleri i§idilmiştir. Evve
li üç el, &0nra bir el daha... Biraz 
aonra <la üç el <lililı daha patlamıs
tu. Server Cemal Beyin refikası .;e 
L- • ..,.,a.,..._\~......... Z~ ' •- --.lr ... -

ver Cemal Boyi, bürosunda bir iki 
metre mesafede bulunan merdive
nin basamakları üzerin.de aerilmiş 
bir halde bulmU§lardır. Runlar, he
y~n ve hıçkınklarile etraftan is
timdat etmişler ve Server Cemal Be 
yi ayıltmak iatemiılertıe de ölüm 
hükmünü icra etmiş bulunuyordu. 
KoneoJ.oaun bür09Ullıda da, katilin 
ueedi, ha§ı kapıya müteveocilı ol
dufu halde yere acrilmi~ti. Odasın 
da bir lı:anpklılı: ceri yoktu. Yalnız 
akarı !<anların bıraktığı izi« merdi 
venin ilk basamak!Mma müntehi 
oluyordu. 

Tahkikat 
Vaki olan ihbar üzerine tahkika 

ta başlanmış ve ayni zamanda .Vi-s
konsül İıkender Haydar Beye ma
lmat verilmiştir. Katil intihar et
miş olduğundan hukuku umumiye 
&ukut ctmi§ ve yapıla<:ak muamele 
de basitleşmiştir. Osmanm ne se
beple Server Cemal Beyi öldüımeği 
tasmim ettiği henüz tamami1e anJa
§ılamamıştır. Esasen hasta olan Os 
man acaba ani surette delirmiş miy 
di. İkisi araaında neler geçmişti. 
Bunlar henüz malfun defildir. An
laşıldığına göre öğle üzeri memur
lar konsok>sbancdcn çıkınca Osman 
Ahmet kararını tatbi ka karar vermiş 
ve kemerine 30 kurşun ve cdıine iki 
rovclver yerlcşti.rerek beklemiştir. 
Konso1os kendisini "kavas"' diye ça 
ğırınca Osma.n içeriye girmiş ve kı
sa bir münakaşadan sonra Server Ce 
mal Bey nazarları kendisine endişe 
veren bir adamın karşısında bulun
duğunu görünce kendisini telkin 
etmek ietemiş 4'e de katil, planını 
tatbik etmiştir. 7 milimetre 35 ça
pındaki rovelveri ile Server Cemal 
.Beye W§analarak üç defa ateş et
miştir. Server Cemal Bey yaralan
mış, bununla beraber kaçmak iste
mİ§SC de Osman Ahmet kendisini 
takıp ettiği.nden bir dördüncü kut
§WlU da ensesine iAıabet ettirmiş
tir. Zavallı Server Cemal Bey. ölü
bir halde bir yığın halinde yere yu 
varlannnıttu. Bunun üzerine katil, 
geri dönmüş ve Scrve r Cemal Beyin 
bürosuna girerek soğuk kanlılıkla, 
henüz kullanmadığı brovning ta
bancasını iki defa göğsüne ve bir 
defa da kalbine ateş etmiştir. Ölüm 
ani olmuş, katil yere yıkılmıştrr. 
Doktar Beroud orada rüvdver kur 
şununun bıraktığı izleri tetkik et
miş ve bu tetkikat yukanda vak'a
nın sureti vukuuna dair yaptığı fa
raziyeyi teyit etmiştiır. Polis komi
aeri M. Gaubiaıe tarafından iaticvap 
edil.en ko.-loshane memurları kati 
lin harekatı son günkrde şüpheyi 
dai olduğunu ,;()ylemişlcn!ir. 

J\ iitip Mösyö lJorellf 
ne diyor? 

Katip M. Borelli, anasıl Fransız 
ohnakla beraber uzun müddetten 
beri konsoloshaııode katip olarak is 
tihdarn edilmektedir. M. Borelli de 
tahkikata memur olan zevat gibi bu 
meselede fazla ınalümat ııahibi de
ğildır. SeliLnikte doğmuş olan Os
man Ahmet demirci yamaklığı ile 
iş.tigal etmekte ıdi. Franı;aya gelir 
gelmez Lacourt"ta 8 tmımuz 1928 
tarihin.de mürac.aat ederek ecnebi a
mele sıfatile vcfilkasını imza ettir
miştir. Osman Ahmet, 22 Eyl(l) 
1928 de Tarascon'da bulunmuştur 
ve ayni S<."1'.len in teşrinievvel ayında 
yukarı Pirenede Pierrefitte - Nes
tilas'e gitmış ve bil.ihara ıMarsilya
ya gelerek Türkiye konsoloahanesi
ne kaw.a olmuştur. 

M. Borclli diyor ki: 

- Osman Ahmet, &On zamanlarda 
b;ızı gayri tabiiüklcr göstermek!~ 
beraber böyk bir facianın vukuuna 
hiç kimae ihtimal vermiyordu. Kon
$0los, Osman Ahıncdin sıhhatinin 
İyi olmadığım görünce beni kendi
sini doktora muayene ettirmeğe me 
mı.r etemişti. Zannederim ki bu a
dam mütcv~rrim ı<.ı. Server Cemal 
Bey onu, ailer..i ni ve mesai a.rkadas
larını dü~ün -"Yordu. Cünkü Osma-;,_ 
Ahr.;edin ~ l.::'i~ .ıg1.ırn onlara s . ra
j<.:l etmemesini istıyordu. Cinaye
tin vuku bulduğu gün, öğleden son 
ra onu doktora götürecektim. Di
ğeı: taraftan Osman Tü~kiyeye git
mek i11tiyordu. Evrakı hazrrlanmak
ta idi. Fakat ikmal edilmeden ken
disini memnun etmek tc kabil ola
mi;yordu. O iee günden güne istical 
ediyordu. Anlaşıldığına göre kararı 
nı ~işti. Bildiğiniz veçhile iyi
ce sılahlanmıştı. Öğle üzeri biz git 
tikten sonra l;•rv'I Cemal Bey, oda 
sında çalışıyordu. Refikası ve kızı 
öile yemeğine ha.ıırlanıyorlardr. 
sofra hazırdı. Server Cemal Beyin 
ikin<:i kızı evde değildi. O, sabah 
mektebe giı<ler. akşamı da eve döner 
di. Saat 14 te bir barda Osman Ah
medi bekledim. Fakat gelm«liğini 
görünce konsoloshaneye telefon et
tim. Bu suretle faciadan haberdar 
oldum." 

Katil hakkında aldığımız ma!Uma 
ta ve müştcrisi bulunduğu bir li
körcünün veııdiği habere g&e Os
man Ah.met, ahşveri~i pek iyi bir 
adamdı. Ne hadi<! ve ne de sükuti 
idi. 

Tahkikatın hitamını müteakıp 
cenaze Saint - Picrre kabristanına 
nakledilmiş ve tahayyüz edildikten 
sonra ailct;ine tevdi edilmiştir. Ce
naze, memlekette defned.i.lccektir. 
Türkiye konsoloshane!i matem icirı 
dedir. Kadınlar, artık yaşamaya,., 
bir ceset için ağlaşıyorlar .. Bayrak 
yarıya kadar in.ıliril'llistir. 
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iflas borusu 
Artık çaldı 

(Başı ı inci sahifede) 
ki köylüler ne olacaktır? Bunlar, 
kendilerine lazım olan nakdi nere
d., tedarik edebileceklerdir! Bence, 
yalnız feyizli manablı: lıöylüaünün 
buğdayına mukabil eline fazla para 
geçmesini temin ebnekle, memleke
tin umumuna ıamil bu mühim meae
le halledilemez. Fikrimce, gayet iyi 
ve feraiti hazrraya uygun esaalar 
dahilinde, devlet, köylüden - Zira
at Bankaaının alacağına mukabil 
buğday kabul ettiği gibi - vergi 
yerine mahsul almalıdır. Bunlar bir 
taraftan anbarlara doldurulmalı, di
ğer taraftan Ziraat Bankaaı da köy
lünün stacağr mahsulü - Yunanis
tan' da olduğu gibi - muayyen be
del mukabilinde mübayaa etmelidir. 

Bu suretle, gerek dahili istihJi.kj_ 
m.iz ve gerek ihracatımız tanzim edi
lebilir. Bu takdirde, tohunılarunız 
beniiz Jiyikile islib edilemediğinden 
Ziraat Bankaarnın köylüden mülıe
yaa edeceği buğdaylar - Yunanis
tan' da olduğu gibi - 3 - 4 cinse ay
nlarak ve her cinae muayyen fiatlar 
konarak aatın alınmalıdır. 

HaWa, bugün köylüyü sılcınb
dan kurtannak için hence, alınacak 
eaadı tedbirler: 

1 - VerBlyi köylüden aynen al
mak, 2 - Ziraat Bankau vasıtaıile, 
köylüniin satacağı buğdaylan muay 
yen bedelli sabn almak, 3 - Diğer 
qya fiatlerini indinneğe çalıımakla 
ifade edilebilir.'' 

Ş.rif Beg ne digor? 
Ekmek müteahbicll ve un ticare

tile iıtigal eden Şerif B. de demiıtir 
ki: 

"- Ekmeği 12 kuruta çıkarmak, 
köylünün tediye ve iştira kudretini 
artbracak, deniliyor. Fakat berita
raftan yapılacak zam, müstehlikin 
cebinden çıl<acak. Yani, vatanclaJJa
nn bir kısmının cebinden çıkacak 
fazla para, diğer bir kısmın cebine 
girecek. Şayet iyi idare erulmezae, 
müsteblikin vereceği para, yan ya
nya bile müatahailin eline geçme
mek suretile. Bunun yerine buğda
yın maliyet fiatini ucuzlatmalr, to
humları islah etmek ve İyi cins mah
sul yetiıtinnek bir taraftan, ihraca
b tanzim etmek diğer taraftan, köy
lünün eline - müstehlikten fazla 
para çıkmadan - maksadı temin e
debilir.'' 

Şerif B. in iddiasına cöre, buğda
yın kıymetlendirilmeai meaeleai or. 
taya çıktıktan sonno, buiday fiatleri 
yükaelmq, on gün evvel 5 kurut o
lan ekatra unun 72 kiloluk bir çun
lında fiat 110 kurut frrlamqtır. 

Dün tehrimize 26 V"lfOn buğday 
cehnİftir. 

Nizamettin Ali B. ne diyor? 
Ticaret borsası umumi katibi Ni

zameddin Ali Bey de demiştir ki: 
- Her 9eyden eve! Türkiyenin 

buğday politikasını kararla§trımak 
IU....drr, Yani Türkiye buğdayı 
kendine kifayet edecek kadar mı ;... 
tibsal edecektir, yoksa imcat mı ya 
pacaktrr? Bu cihet tayin edildikten 
sonra, buğday mcoelesi münakaıa 
edilebilir. 

Türkiye, kendi ihtiyacı için de 
buğday ekse, istihsal masrafım had
di asgariye indirmek m<·cburiyetinde 
dir. Toprağın verim kabiliyetini art
brrnak, kredi meselesini hallet
mek, kooperatifler te.is etmek ipti
dai i•tihMI vesaitini değİftinnek la. 
zundır. 

Mübadil işleri 
ANKARA, 14 - Yeni temlik ka

n.ununa tevfikan mübadiller itle!'i i
çın ~rada tetekkül eden talfiye 
komısyonu mesaisini ikmal etmiıtir. 
Hazırlanan bonolar imza edilmek ü
zere maliye vekiline takdim olunmuş 
hır. 

. Bu bonolar altı bin küsurdur. Ko 
mısyon. bu ıuretle esato vazifesini ik
mal ettikten sonra son !?Ünlerde di
ğer_ bir kıaım tclerru~t üzerinde çalıı 
rnaga ba; laır.ıştır. Teferruat, devlet 
ıurasma giderek fUranın kırrarile i
dari tekilde muamelelere tabi tutul
muş olan mesaile aittir. Komisyon 
bunlann da bir an evvel tetkikinin 
ikmaline çalıtmaktadrr. 

biller yek.diğerini takip ediyor. Yev 
mi hayat, eski can1ı ce.reyanrnı al
mıştır. 

* • • 
.Merhumun dün şehrimize gelen 

ailesinin verdiği habere göre Server 

Cemal Bey, katil Osman Ahmcdi 
asla tekdi.r etmemiş yalnız Türkiye 
ye Clvdet cd<:mediğinden dolayi bu 
cinayeti irtikfi.p etmiştir. Osman 011 

beş seneden beri Fransada bulundu
ğundan nüfu.ı tezkeresi bulunmadı
ğı i~in kendisine pasaport vermek 
kabil olamamıştır. 

Server Cemal Beyin 
ne şı geliyor 

MARSİLYA, 14 (A.A.) - Ge
çende öldürülen Türkiye Başkonso 
l<ı&u Server Cemal Beyin naşı İmın 
bula gönderilmek üzere bugün Teo 
fil Gotiye vapuruna nakledilmiştir. 
Mar•ily.a v.a.lisi i1~ şehremini mü
messilleri ve konsoloslar son bir ih 
tiram eseri olmak üzere c:!cdi önü'! 

Hariciye vekiJj 
Dün geldi 

(Başı I inci sahil ede) 

mizde bulunan sefirler konso

loslar ve sefaretaneler menıubi 
oi tarafından istikbal edilmiş

tir. Birer müfreze asker polis 

ve muzika tarafından resmi se

lim ifa edilmittir. 

Tevfik Rütlü B. trenden İnet' 
inmez kendiaini istikbal eden 
zeva tin ellerini sıkmıt ve her 
biri ile ayrı ayrı göriiftükten 
sonra, T okatliyan ateline git
miştir. Tevfik Rüttü B. iki ayı 
mütecaviz bir zamandan beri 
seyaha.tta bulunmakta idi. Ha
riciye vekili, Bey 9 kiounusani
de şehrimizden Tahrana gitmiş 
ve oradan tahdidi teıılihat kon
feranıma ittirak etmek üzere 
Moskova, Berlin tarikile Cenev 
re'ye giderek bir ay kadar kal
mıttır. Tevfik Rı.ittü B. bu ak
§amki trenle Ankara'ya gide
cektir. Tevfik Rüttü B. le be
raber husuıl katibi ldriı Çora 
B. de §Chrimize gelmiftir. 

Vekil Heyin ng.luıt 
intibal•rı 

İSTANBUL, 1'4 (A.A.) - Hari· 
ciyc Vekili Tevfik Rüttü Beyfeu<li 
1-stanbul muvasa.latılarmı mütealnp 
kendilerini ziyaret edaı gazetecile
ırin muhtelif suallerine c:eıııaben fil 
beyanatta bulwımll§tur : 

"Seyahatim bu sefer bi.raı: uzun 
ıürdü. Tahrandan Moekava ve Ber
lin tarikile Ccnevreye gelelim. Kar 
ve yolların kapaaması bundan hare 
ket ederken taearledıfım .eyalıat 
programını değjştirmeğe mecbur 
etti. Bütün erzuma rağmen Bağda
dı ziyaretten mahrum k:aJ.dmı. Tah
didi teslibat lı:onfc.ransı daha ziyade 
intizara meydan hıralr:medı. Bi.lıcliği 
niz gibi dcmerken Bulgari&tan'ın 

lı:ıymetlıi Başvekili ve bliyük devlet 
adamı M. M.uşanof'un çok nazik da 
veti üzerine çok büyük memnuni
yetle doet Bulgar hükmetini ziya
ret ettim. Sofyada on tıeklıc saat kal 
dun. Kom§U halkuı §ahsımda Türki 
yeye karşı &österdikleri büyük te
zahürattan ço kmütehaniıı ve mUte 
heyyiç <>.ldum. er edunda 'lllC her yer 
de Sofyada gördüğüıı:ı muhabbet .. 
Umetleri bizim, Türkiyenin hakla
rında beslediğimiz hialedn tam hır 

16,875,000 
Liraiık da va 

(Ba§ı 1 ınci sahifede) 
~I veya reddedilmit olacaktrr. 

Yunanlıların açlığı bu davalar, 
k11men Ankara mukavelesinin hallet 
tiği ııayri mcnkuliit davalarile mah
kemenin Türk tezi lehine teais ettiği 
İçtihatlarla reddi muhakkak olan 
(reparations) tamirat metalibidir. 

Türk. Yunan mahkemesinde 
(12000) e yakın it bulunduğuna na
zaran taafiyeden sonra da elde e
peyce dava kahnıt olacakbr. 

Fakat bu davalann en mühim kıs 
mı, ahden takibi ve ehte neti<:elendi
rilmesi pek mqkuk husu.ata taal
lük ettiğinden alakadarlardan, evvel
ce verilmit kararlardan ibret alarak 
lın davalarını geri ohnalan veyahut, 
istenilen harç.lan yatırmayııralı: dava 
larmm iptaline yol açmalan pek 
muhtemeldir. Diğer iki mahkemenin 
önümiDdeki mali aene içinde itlerini 
bitirmelerine intizar olunuyor. 

ŞİmdiJ'e kadar Yunan mahkemesi 
hariç olmak üzere diğer bet mahke
mede epeyce mühim davalar riiyet 
edi!miı ve bi.lı.a- beynelmilel tah
kim vadisinde ilme de istifadeye 
pyan mühim içtihatlar teeia oluıı
muıtur. 

Muhtelit ıNblı:emeledeld Türk 
ajans Emin Ali Bet, dün lıir muher
Drimize ıu izalıab Yer'DIİftİr: 

- Ymwı teb MI barit olhıal\ Ü
zere eliler devle'1er tebaası tarafın
dan hükfünetimiz aJf.>yhine açılan ve 
lelıimiu olaralı: reddedill!n davalann 
para yekünu 16 milyon 875 bin lira 
ya baliğ olmaktadır. Bu mesut neti
ce muhteit ınabkemeere arzedileıı 
davaların ehemmiyeti hakkında u
ınumi bir fikir verebilir. 

Şimdiye kadar ltalyan mahkeme 
aine (350) lngiliz mahkemesine 
(600) Ü mütecaviz dava tevdi ve 
bunların hepai intaç edilmittir. 

Türk - Franaız mahkeme.inden 
reddedilmiJ olan davalarda iddia e
dilen para mikdan 9 milyon 264 bin 
lira, 1,,.;ıiz mahkemeainde 3 milyon 
400 hin, t:alyan mahkemesinde 2 
milyon 400 bin, Belçika mahkeme
sinde 1 milyon 300 hin, Romen mah
kemesinde 444 bin liradır. 

Bu neticeyi Lozan ahitname.inin 
lehimize mevzu ahkimına borç.in ol
duğumuzu unutmayalnn." 

Adliyede tayinler 

makesi idi. Bütün bu scyehat esna- Jstanbul adliyeainde bazı yeni ta
ııııı.dıa heryerde gördüğüm ve görü~ yinler, tebeddüller olmuıtur. Mua
tüğüm şeylerden ajanslar halkunızı vinler heyetinden lıunail Hakkı Bey 
günü gününe haberdar ettikleri için 
artık on.ları tekrara lüzum gönnü- dört hin bet yüz, muavin Kimil Bey 
yonım. Çok iyi takdir edersiniz ki dört bin, muavin Salih Sabri Bey üç 
her şeyden evvel Ankaraya giderek bin het yüz kurutluk muavinliklere 
büyük ~efimiz Reisicümhur Hazret terfian, lstanbul müddc-iumumi mua
lerinc ve Büyük Başvelriliınc ve vinliiine, Gebze ceza bakimi Cevat 
hükmetime ınaliimat arzetmeıden ev 
vel şimdilik daha fazla beyanatta Bey, lıtanbul üçüncü müst:ı.ntiki 
bulunmakta mazurum. Maamafih şu Alunet Cevdet Bey hirinci sınıf ıulh 
ra.snı da tasrih etmetken vazgeçe- Jıakimliğine terfian, birinci hukuk 
mem ki temiz olduğu kadar açık o- mahkemesi aza müli.ıimi lamail Hak 
lan siyasetimizin hiç bir gizli tarafı kı B. ikinci ticaret azalığına, icra 
ve safhası yoktur. Onun için Anka reis muavini Kemal B. latanbul aza
raya avdetimden sonra clahl meyda- lığına, Galata Sulh hakimi Baha B. 
na çıkacak esrarlı birşey beklemez 
ainia. Çok tabiidir ki bu seyahatim ! terfian azalığa, Beyoglu Birinci 
bütün ııafahatını mutat olduğu üze Sulh Ceza hakimi Sait B. terfian Is 
re Hariciye en~ümenimize derhal tan!.ul Sulh hakimliğine, ikinci ti
arzcdıx:eğim gibi bu seyahat esna- caret ve aza ınülazimlerinden Şevki 
smda imza ettiğim vesikaların tet- B. terfian Sulh hakimliğine, ikinci 
kik ve tasvibi rica&le Millet velcil 

ticaret aza mülizimlerinden Recai B~ !erinin huzuruna takdim etetikçe 
Büyük 'Millet Meclisinde iktiza e- Sulh hakimlifrine, Diyari Bekir müd
den meruzat ve izahatımı da işide- deiumumisi Haydar Naki Bey lstan
ceksiniz. Bu itibarla şimdihk ben· bul azalığına, Artvin ağır cezareısı 
den daha fazla birşey sonnamanızı Oıküdar müstantikliğine, Üsküdar 
çok rica ederim. mü stantiki C mal Bey lıtanbul müa 
Tevfik Rüştü Beyin ecnebi tantildiğine tayin olunmuşlardrı. 

gozetecilere 62paııatı 1 - _ .,..... uu • • 

SOFYA, 14 (A.A.) - Hariciye Lindberg'in 
Vekili Tevfik Rü~tü Bey ecnebi Çocuğu 
matbuat müme sillerini k>.bul etmiş I 
tir. Gazeteciler Baş"ekil M. Muşa
nof"un Bulgar tüccarları heyeti mu 
·rahhasasına, Sovyet1er ticari müna· 
sebatın bir ecnebi devlet sefareti 
vasıtasile tekrar tesis edileceğine 
dair olan son beyanatını hatırlata

rak Türkiyenin Sovyetlerle Bulga
ristan arasn1da bu hususta bir ıtavas 
sutu kabul edip cuneyeceğini sor
muşlardır. Tevfik Rüştü Bey, ceva 
ben: '"Rulgar hükumeti henüz bu 

Bir çocuk bulundu 
amma, o değil! 

NEVYORK, 14 A. A. -
Cross-Ville polis müdiri refa
katlerinde küçük bir çocuk olan 
4 kişiyi tevkif etmi§ olduğunu 
ve çocuğun işkilinin Lindberg 
in yavrusunun qkiline tama-

auali bana irat etmedi. Fakat, Tür- men mutabık bulunduğunu bil. 
kiye iki dost devlete böyle bir h iz- dirmiştir. 
meti ifa etmekle bahtİ} ar ol ur:· G<- ı M l . I f I L" dbe , 
miştir. eae eyı te e on a uı rg 

A 
. . B J e bildiren polia müdürü, mumai 

h Nacı ey Ieyhteo tevkif ettiği eı'has, ç<>-

Anadolu Aja:ısının BalkJn mü- cuğu tanıyabilecek bir adamın 
messili Ali Naci Bey de dün şoh- vüruduna kadar aeıbest bırak
rimıze gclmi tir. Ali Naci Bey iki maması cevabını almıştır. 
gii<ıc kadar Sofya tarikile Biikreş• Lin dberg, çocuğun eşkalinin 
gidecektir. kendi oğlunun eşkaline her ci-

hetle mutabık olduğunu söyle

• 
Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, İstiklal caddesi 

B:iyük P'amıak kapu, Afrika 
'ıamna bitişik Apartıman 
No 21.- Tel: Beyoğlu 2797. 
3aat: 14-18. 

UlU 

diği gibi, çocuğu muayene e
den doktorlar da bulunan yav· 
runun Lindberg'in çalınan ço
cuğu olduğunu tasdik eylemit-

İ !erdir. 

TRENTON, (New - Jersey) 
14 A.A. - Trenton zabıtası 
kumandam, Crosa - ville'de bu
lunmuş olan çocuğun Lindberg 

1 in çocuğu olmadığını bildinnit 

Muhabir mektubıı 

Zonguldak ·hükumet 
konağı niçin 

hala yapılamadı? 
lngiliz lirasının sukutu yüzünden 

kömür şirketleri zarar mı edivorlaı 

Zonguldak hastahanesi 

ZONGULDAK: Seyrisefain va
purlari Zonıı:uldak Mendireğine gire 
medilderinden açıklarda demirlemek 
mecburiyetindedirler. Buraya vapur
lar gece uğradıklarından denizin COf 
kun zaınanlannıla kayıkla dıf&IJ çı
karken korkudan insanın aaabı bozu
luyor! hele zifiri karanlıklarda men
direğe çarpıpta geri dönen ejder gibi 
dalğalarm sandalın üzerine doğro 
öyle bir gelitleri vardır ki inaan bu
raya çıkbğına bin kere pİJİman olu
yor! Mendireğin içine girildikten 
sonra bu korku zail oluyona da şir
ketin kömür botalttığı pek daracık 

ve korkuluksuz tat merdiveninden 
yukarı çıkarken tekrar bir korku sağ 
nağma tutulmamak kabil değildir. 

Koca kömür tirketinin bir ıu azame 
tine ve birde ıu külüstür iskelesine 
lıekıpta fB!mamak elden ıelmiyorl 

Otel mes'ele•İ 

Zonguldak gibi limanı iflek ve ge 
lip gideni çok bir yerde asri bir ote
lin timdiye kadar yapılmamıf olması 
se.zayan teet'sÜftür! 

Mevcut oteller ise aşağı yukarı 
birer kervansaraydırlar. Yani han 
bozması teylerdir. Eğer müteşebbia 
bir zat burada adam akıUı bir otel 
yaptıracak ol•a hiç şüphe yok ki az 
zamanda ceplerini doldormuşolur. 
Gerçi Kı!burnu cihetinde yeni bir o
tele başlanmıı iıe de bitmedikçe bir 
şey söylemek İ•temem. 

Hükumet konağı 

Ben iki sene evvel bir daha bura 
Ya gelmiıtim o zaman başlanmıı o
lan hükümet konağı hala ikmal olu 
namadığından hükümet ılevairi aene 
vi 9,000 lira bedeli icar vererek mü
teferrik binalarda oturmaktadırlar. 
Bu binanın ikmali için ( 60,000) lira 
ya daha lüzum gösterilmit ise de bu 
na mukabil ( 10,000) lira verilebildi
ğinden daha bir müddet ikmali mü
yesser olamıyacaktır. Rusların bom 
bardımanile harap olan eaki hükü
met konağının arsası ( 200,000) lira
ya sablnuş ve anın yerine (190,000) 
lira ile bu hükümet konağımn yapıl 
maaına karar verildiği halde havale 

nolu.nınclan dolayr tıe,hade yer• 
icar verilmektedir. 

Vilayetin •alıaı 

Zonıuldağnı 278,500 niifusu ve 
merkezle beraber bet kazuı, 13 na
hiye ve 747 köyii vardır. Merkezde 
12,484 nüfus . bir orta mektep, bir 
Maden mealek ... ektebi ve dahili vi
layette de (1&1) ilk mektep mevcut 
hır. 

Kömiir iıleri 

Zonguldak havzai fahmiyeainde 
(41) ocak İflemektedir. Bunlardan 
17 ıi ıirkete ve mütebakiü de qbua 
aittir. burada her aene (J,600,000) 
ton kömür iıtibaal olu 'rta ve bu 
nun (600,000) t.... dahilde aarfedil 
mektedir. Kömür ibnıcmda ııeçen 
aeneye niıbetle faa1i,-.ıt fnlaclır. E
reğli tirlı:eti huinıaa kadar lngiliz 
lirası üzerine mukrnle ile batlı ol
duğundan lngılia linısmın aakutll 
ile her tonda 3 lira zarar ettiğini iıit 
tim. Eğerki hükümet tarafından ton 
batına alınmakta olan 66 kurut re
simden sarfınazar edilmit olaa prk• 
tin zaran azalacaktır diyorlar. Hav
zai fabmiye dört bet yüz bin ton kö 
mür mutlaka ihraç etmelidir. Akai 
takdirde yani barice kömür gitmeyin 
ce amele ve memurlarımızda yan ya 
nya tenezzül edecektir! 

Bugün havzai fahmiyede çalıfan 
amelenin milı:dan 30: 40 bin radde
sindedir. Muhtelif devletlere men
su (1,553) vapur 1318 motör ve 881 
yelkenli buradan kömür yüldemitler 
dir. Şu rakamlardan anleıılır ki bu
rada bir çok ailelerin lrömür ihracı 
yüzünden maitetleri temin olunmak
tadrr. 

Vilayetin ıenevi varidatı (1 860-
000) liradr. Geçen seneye nisbetle 
126 bin lira fazlai varidat vardll'. Ma 
aarifatı İae ( 850) bin lira olup bir 
milyon on bin liraa merkeze gönde 
rilmelr.tedir. Hususi muhuebenin ge 
liri İae 743 bin lira ve lıelediyeninki 
de (146) bin lindan ibarettir. 

Ragıp KEMAL 

Amerikada mütevelht Thomas Edison için bir abidl! 
yapılmasına karar verildiğini yazmıttık. Bu abide müteveffaya 

karljı Amerikanın /ıadq§inaslığım da tesbit eden bir eser 
olacaktır. Yukarkl resim abidenin azameti halılı111da lilıit 
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Poliste 

Rekabet yüzünden 
bir cinayet oldu 

Küçükpazarda bir bakkal, diğer 
bir bakkalı vurdu ve öldürdü 

Küçülopıızardıı Hacdmdll'.I cadde
ıinde bakkal Kamil, bakkal İzzet 
Efendiy< lildürmüştür. . 

Vak'a şu su.retle cereyan etmı~· 
tir : Katil Kimil 

saat on altıda kendisi Unkapan• 
merkezine giderek ıeslim olmuştur. 

Kömür çarpmış, ölmüş! 
Galat.ada Rus manastırında ~tuö-

R ill. ·-"-·inden Hacı • ran usm ......,..,.. dan 
mer Ağamı kömür ~~~m 
öldüğü polise lıaber ver:ılmıştır. 

Bir ölüm 

Fazla yazan 
Telefon! - --
Şirket müdü.rü Anka

radan döndü 
Bir müddetten beri Ankarada bu

lunan telefon şirketi direktörü Mr 
Watson avdet etmiştir. · 

Aldığımız malômata nazaran, şir 
ket direktörü Ankarada Ali Yaver 
Beyin telefonu meselesi hakkında 
Nafia vekaletine izahat verınitlir. 
Şirketin Nafia komism Fuat Bey 
de bu husustaki raporunu Vekiılete 
takdim etmittir. 

Dava tahrik edildi 
Bir ay mühürlü durduğu biç 

muhabere edilmediği halde ay 
nihayetinde fazla muhabere üc 
reti istenilen telefon abonelerin 
den Ali Yaver Beyin şikayeti 
üzerine yapılan tahkikatın müd 
deiumumiliğe tevdi edildiğini 
yazmıştık. 

Müddei umumilik evrakı tet

Bant inhisannın 
tasfiye işleri 

Münfesih Barut ve Mevadı 
infilak.iye şirketinin tasfiyesi 
i§leri için Ankaraya giden hü
kumetçe mezkur şirketin tasfi
yesine memur edilmit bulunan 
Tütün İnhisarı tefti9 heyeti rei 
si Raşit ve hukuk müşaviri Ha 
mit beyler dün şehrimize avdet 
etmişlerdir. 

Konya vaHliğine tayin edil
diğinin, hatta bu hususta Dahi 
!iye Vekaletile temas ettiği ve 
buraya avdetinde inhisardaki 
vazifesinden istifa edeceği bir 
refikimiz tarafından yazılan Ra 
şit bey, dün makamında meş
ğul olmuş ve her hangi bir vali 
!iğe tayin edileceği rivayetınin 
doğru olmadığı anlaşılınıştır. ---

Cemal Bey geldi 
Cumartesi günü Ankaraya gİtmİf 

olan Ofi< müdürü Cemal Bey dün 
avdet etmiştir. 

ve maktul İzzet 
Haeıkıadm <:ad

. <k-slııde köşe baş
' 'armda ayrı ayn 
~Ükkan sabibidiT• 
~. İkisi <k Kay
eerJıidiır. İzzet E
f.en.diniaı dükkaru 

. oüyülctü<r ve bi.r 
de şeriki vardır. 
Katil Kamilin dük 
kanı küçüktür. t
kisi ,de iyi göırü

Gelatada Badem sokağında otu
ran Madam Raşe! Ü<;' ay evvel Ka
raköyden geçerken bir otomobil ısa
demeaine uğramış, al.dığr .yara!~~ 
tesirile dün ölmüştür. P.olıs her ı~ 
ölümü de şüpheli görmüş. cesetleırı 
morga .göndeımiştir. 

kik etmiş ve neticede Tel:fo.ı MAMA 
sirkeli müdürü M. Duglu r ) 

Maktul izzet Ef. şüyorlar. Evvlelki 
akşam saat a tıya 

d • İ t Efendi Kamilin dükogru zı:ıe • nda . d Kalp yirmi beşlik 
Watson aleyhine dava tahrik :ı Dr. Hakkı Şinasi 
etmiş ve tahkikat evr~ı a_l- Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. 

kanına gitmiş ve araları şı -
d .. 1. b. münak••a çıkrnıgtır. Bu 
~• ı ır .., .... den 

münakaşanın .-eka~t yuzun .. 
çıktığı söylerunektedır. B.wıun u
=ine Kamil tabancasını çekerek 
İzzet Efendiyi iki yeııinde.n vura
rak kaçmıştır. İzzet Efendi has:~
neye kaldırılmış i~e d<! orada ol
müstür. 

Maktul İzzetin •sekiz yaşında bir 
kız, beş yaşında bir erke~, bir bu
çuk yaşında bir kız çocugu var.~~r_. 
Kendisi yiTıni ,,,.kiz yaşında 1 1' 

Katil Kllmil otuz beş yaşın~~· 
Evli ise de beş altı aydan ben aı
lesi ile daı:gmdtr. 

Söylendiğine göre birkaç gün e_v 
ve l Kamil İzzet ve İzzetin orla!f• 
Ali efendlle.r rakı içeri-erken Ka· 
nıiJ, İzzete: . . 

- Ben senıi vuracağım, demtş ı
rniş. 

İzzet t.e: 
- Bana bir şey Y"'paınazsın, mu· 

kabelesinde bulunmuş. dün 
Katil za:bitaca aranırken 

Devairde tasarruf 
İ Vek·ıı · heyetince 931 cra ı erı d , 

bütcesinin son 3 ayı za:~ . at~
za~i tasarrufat icrası ıçın 1~ ~
haz edilen mukarrerat, ~~u
nıuni alakadar devaire teblıg e
dilmiştir. Bu roıukarrerat~ .~aza 
rar umumi ve mülhak utçe-., · d bu· 
lerie idare edilen devaır. ~· 
günkü ihtiyacat için tecılı gay-
. . k ,. 1.. ve zaruret-

rı caız atı uzum hh""d 
ler olmadıkça hiç bir tea 0 e 
. ·ı . k mu""bayaat ta gırı mıyece ve 

A · zamanYapılmıyacaktır. ynı 
d~n, gelecek senelere. te~as : 
dıci teahhütlerden de ıçtınap k 
dilecek ve bu suretle gelec~ 
senelere borç devredilmiyece -

tir. . ec· 

A da.paza rmdan gelen tıren yol
cularından Osman Haydarpaşa va· 
ıPUr Jsketesi büfesine kalp yirmi 
beşlik 6 ürerken yakalanmıştır. 

Bir genç kayıp 
Pangaltı sineması karşısında otu r~n 
Cemil Bey isminde bir g".;ıç bır 
haftadan beri evine gelmedıgınden 
ailesi polise müracaat etmişti•r. 

Ortaköy yangını hak
kında tahkikat 

Ortaköyde İıske...,ıi Şevki ve 
Süat Be}'lere ait Tütün deposun
dan çık.an yangn hakkında .ınüı:Ldei
uroumiylikçe bahkikat yapılmakta· 
dır. Tahkikatı müddei wnunıl mua
vinlerinden Cemil Bey idare etmek
tedir. 

iki kişi boğuldu 

tıncı müstantikliğe tevdı etm.ıt 
tir. 

Maarifte 

Milli talebe birliği 
nizamnameai 

M. T. Talebe Birliği nizam
namesini tesbit etmek üzere te
şekkül eden komisyon dün fen 
fakültesinde içtima ederek tet
kikatına devam etmiştir. Ni
zamname cuma günü heyeti u
mumiyeye arzedilecektir. 

Dişçi mektebinde 
konferans 

Dişçi mektebi muallimlerin
den Feyzullah B. dün mektep
te umuma mahsus mesleki bir 
konferans vermittir. 

Halit Şazi ihtifali 
Evvelki gün Kemalpaşadan Dişçi mektebi muallimlerin-

geçen Nif çayında bir kadın sel den Halit Şazi merhumun 
ler arasıoda kala111k boğulm1J4- 26 mart cumartesi günü 
tur. Hadise etrafında verilen vefatıoın 10 uncu yıldönümü 

k ded" • 1 olduğu için dişçi mektebi tale-
malumat şu mer ez ır. besi 

0 
gün büyük bir ihtifal me-

Çambel köyünde oturan Fat- rasimi yapacaklard<r. 
ma Hanım namında bir kadm 

0 -1u Ahmetle İzmir Ulucak 
g k .. b 

mahkemesine gitme ıçın ey· 
girlere binerek yola çıkmışlar-
dır. 

Ana ve oğul yollannın üzeri-

ne düşen Nif çayından geçer

ken sellerin kuvvetli cereyanı; 
zavallı kadının bindiği atı ka

dınla beraber sürüklemiştir. 

Biraz sonra sular Fatma Ha-

cesedini üç kilometre ö-
nınıın . l I 

Ticaret talebesinin 
temennileri 

Ticaret mektebi talebe cemi. 
yeti reisi Şevket bey birkaç gü 
ne kadar Ankaraya giderek iktı 
sat vekaletile talebe temennile
ri etrafında temas edecektir •• 

Mektepte idari ve tedrisi kı
sımlarda bazı isli.hat mevzuu 
bahistir. 

Millet mekteplerinde 
kazananlar 

Eyü,p kra memurluğundan: Bic 
bomun temini istifası için mukıad
dema boyacı köyünde fıstaklı bağ 

yeni mahalle de tahtı hacze alman 
bi-r adet ma"" ve örtüsü ve aaınalı 
lamba abajur ve bir adet yazıhane 
ve bir adet ayna • , bir adet büfe, 
bir adet yemek masası bir adet kı
Tık latarna maa sehba bir a<kt kıon
sol ve bir adet .ufak kıt'ada portatif 
gramofon yaldız <;'Crçeveli bi:r adet 
ayna bir adet dolap ve bir adet üs
tü merme>: taşlı ve dört ayaklı ma
sa ve bir adet ınaden ve bir kolu 
kırık heykıel ve bir adet büyük kıta
da yaldızlı çerçeve 20-3-932 tarihine 
müsadif pazar günü saat 10 dan 
14 te kadar boyacı köyünde çarşıda 
deniz kenarın.da çinar altında po
lis karak"1u karşLSında açık arttıc
ına suretiy~ paraya çevrile<:eğin
den talip olaı>!arın yevmi roezkQr
da muayyen olan saatta hazır .bulun 
malan iJan olunur. 

ANADOLU ANONiM 
Türk Sigorta Şirketinden: 

3 Mart 1932 ta.rihirukr Ankarada 
Türkiye İş Bankasında aJoelade ol 
!arak inikat eden hissedaran he)"'
ti umu.miyesinde şirketimiz hisse
lerinin 7 numerolu kuponu muka
bilinde kazanç vergisi bittenzil his 
.se başmal50 kuruşa i t0 :ı takarrür et 
miş olduğundan 1 Nisan 1932 tari
hinden itibaren Türkıiye İş Banka-
61 Ankara idarei nınrkeziyesi .:ıe 

İzmir ve Bursa şubel<;rinde ve İ•s-
1 <tanbulda Dördüıu:ü Vakıf Han.mı.da 

ki şi,rketimizin muamelat merke- 1 
zinde ve ayni ze.manda Galat.ada 
Ünyon Hanında Şirket wnunıi ,._ 
oontalığmda tediyata başlana<:ağı 

bissedarlarımrzın 

arzo.Junur. 
nazarı ittıilllma 

Avrupa harcirahlaı:ı, yenı l 
nebi nııütehassıs celbı, beyİe • 
ınilel kongre ve konferans ~a 
İştirak mukaveleye müstenıt 
olnuy:n beynelmilel mü~sesa· 
ta iştirak Avrupa'da staJ, Av-

d 
kenarındakı ça ı ara te en çay 

'--· t Ceset kaldırılarak 
ta,.....ş ır. 

Millet mektepleri İmtihanla ------------

' · husu rupa'ya yeni talebe ızamı, 
•i tedavi ve alelumum yar~m
lara gidecek masarif Heyetı. Ve 
kile kararı istihsal edilmedıkçe 
Yapılamııyacakbr. 

defnedilmiştir. 
Evvelki gün Bayraklmm Mer 

. l' ddl"Sinde oturan Taşlıca 
sın ı ca 1 ·1 oğlu l 60 yaşlarmda ımaı 1 da birinin Manda 
Zeynel namın .. ··ım·· tü d cesedi goru Ut r. 
~y~ a tahkikatta Zeynelin es 

kiadpı •beri ıar' a illetine ınüpdte
en . ·ıı t" çay an 

1· olduğu ve aynı ı e ın 
a b ··stererek bu su. 

geçerken at go eb b" t 
retle boğnhoasrna s e ıye 
verdiği anlatdınıştır. 

Şeni bir cinayetin 
failleri yakalandı 
KONYA, 14 (Milliye.tl .. - Ge

çen lıafta. Konyada tüylen urperten 
bir facia olrnuıtu. Kony'!da lıtu~on 
Şimendüfer gırrdifrenlerı~~~ • s-
ınan efendi aervisini bitinı> - • • A 
dOndüğü zaman hamile bulu~ re- Halkevi reısı n-
fikasını ..,.. evlatlığın• müteaddit yer k d idi 
!erinden bıçak darbelerile ·:ta par- ara an ge . . 
çalanmıı bir halde. bu!n'uf..d . ...,_ I bul H lkevi reisi Hamıt 

Şehrin içinde tı~dıye .,:' müt- ·~~n a dan ıebriınİ.ze 
sali cereyan etmenut o~ıı.n h ecan B. dun Ankara .. .. Halke-

rında mu~affak olanlarm ıaha
detnameleri Maarif müdürlü
ğünden mekteplere gönderilmit 
tir. Bütün mekteplerde netice. 
ler henüz kimilen alınamadığı 
için bu sene lstanbuldan kaç ki 
şioin mezun olacağı kat'iyetle 
malilm değildir. 

Limon fiatleri 
Dünkü ıazetelerden bazıları Ti· 

caret müdürlüğünün limon fiaılerin
de ihtikar yapıldığını gördüğünden, 
bunu yapan ticaretaneleri Müddei
umumiliğe tevdi ettiğini yazmakta 
ve bazı isimler neşretmektedirler. 

İstanbul aslıiye mahkeme,sf beşin
ci hukıuk <lai...,,.inden: Rüsumat mü 
düriyetinin Galatada Havyar banın 
da 45No.lı yazıhanede oturan tüccat 
dan Yani Grigaryadis Ef.aleybine .j 
kame eylediği alacak davasından 
dolayi 20-Z-932 tarihli eelsei muha
kemesinde ispati vileut etmediğin
den naşi hakkında gıya,p karan vıe 
rilmiş ve emri muhakemenin 10-5-
932 tarihine müsadif salı günü saat 
14 <ie tayin kılınmış olduğundan. 

yevm ve vakti mezkuroa mabkıeme 
de hazır buJunıxıası .Liizwnu beyan 
ve aksi halde hukuk usuJu muhake
meleri kanununun 401 ci maddesi 
mücibince hakkında giyahen muha
keme icra oluıı.acalğı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilıin olu 

nur. biş cinayetin uyanclrıdıgı da ey ld gelmqtir. Cuma gunula ak . d 
•e nefret tasavvurun fevkıo ..:ı .. ~~ vinde bir içtiına Y8_P1 • r 1 ~
~e_rkeste ve her ~vdh.~~~~ melun re heyetleri henüz m_tıhap ~iI
dılıyordu. Her ıll!e. a • dana çıka- . ubeleıin faalıyetlerı et• 

Halbuki, Ticaret müdürlüğü li
mon fıntlerindeki yükseklik sebeple
rini henüz tetkikle meıııul olduğun. 
dan bir netice alnuııaıııqtır. Binae
naleyh yazılan veya batka isimde biç 
bir firma Müddeiumumilik makaır.ı- ------------
na verilmiş d<>ğildir. 

•e canavar faillerının mey d 1 mıyen ş kt" 

asını k nı takdır Devaire lazım eşya rtlnı pek baki• olarak isteyor .0 • ı rafında görüşülece ır. 
Nihayet zabıtanın J0 .~yta kıbat ne-
b gayretle yaptıgı ...... a C h . t merkez Bütün devaire bir taminı 
ticeıindt> failler yakaland': "leli'" - um urıye gönderilerek önümüzdeki sene 

etın gı -- ··d·· •• 
Failler h~iimcte .. il halkın hü- bankası mu UfU için ne kadar malzeme ve eşya 

man onları gormek ıçın ı l' eld" - · rulm t B 
k" k .r. tr fına toplaruna arı . M k Bankası 1 azım g ıgı ıo uş ur. u urnet on....,ı e a . Cuınhunyet er ez b" r t • ı k, 
torülecek bir manzara idı. • M .. d"" .. Salahattin B etYanJD ır ıs esı yapı aca 

Zabıtanın itidal daft-eai~deafı.":f. Umuııı .. d ui: . h "mizd~ nerelerde kullanilacağı, kam-
~etbirlerle aktam il'~ ·~tb!ıik ..;~i 2 - 3 guo en rbı kşe rı lstan biyo ile alakası olup olmadığı 
&ıtılabildi.. Cinayet uç be§• .- bulunmakta ve an anın "h d"I kt. 
d • · ı ı,t·r . l . · ı· tasn e ı ece ır. a i hir mebJ,;ğ ıçın yapı m · • b 1 şubesi ış erının sure ı cere-

• . 1 / ~nmı tetkik etmektedir. Sala- -----.~ 
Adliyede yenı tayın ~r ~attin B. bugünlerde Ankara- Cevdet Kerim Bey 

ANKARA, 14 - lstanb~!ı.i~:"' • ya avdet edecektir. Ankaradan geldi ".'iilazimliiiine Ankaı·a sulh_ . . • ~ 
1 ••nden Ali, lıtanbul sul~ lıi~hgı- • • 

"? lnegöl hulmk.ba~m• . N~ed Güstave Lebon ıçın 
dın, Ankara aulh hiıkıınhklenne sa-
bık CibMbeyli müddeiumumisi ~~ D Abdullah Cevdet B. per-
at Rifat, hukuk mezunlarından ı r • Ik • d G 
lhet Nu; ve Ahmet, lstonbul m.~~- şembe günü Ha evın ~ us· 
d~iurnumı muavinliğino aza mula· tav~ J .ebon hakkında hır kon-
2 • • • 

C. H. Fırkası lstanbul vili· 
yet idare heyeti reisi Cevdet 
Kerim B. dün Ankara.dan şeh
rimize avdet etmiştir. Vali ve 
belediye l't!iıi Muhittin Beyin 

Beyoğlu tapu memurluğun~an: 
Mahkemei tef.tiŞ evkaftan \'erılen 

23 Muham-em 1290 ve 26 Sefer 1302 
tarihli iki ktt"a i1muhaber ve 15 re
büü!ahır 1290 ve 10 .rebiülahır 1314 
ve 9 5 efer 1327 tarihli 3 krt"a fer. 
man mucibince İskoçyada buluınan 
Feriçorç of İskotlant nam cemiyeti 
ruhbaniyesi mali olup İngiliz sefi
ri namına mukayet bulunan ve Ga
latada bereket zade mahalJosinde 
Kain olup zükür ve ünasın tedrisi
ne mahsus bulwıan ve atik 1 ila 9 
ve 18, 20 ve cedit l, 3, 5, 12, 14 No. 
!arla ı:nurakkam maa müştemilit 

mektep ve kilise binasile tasan-uf 
iddusmda bulunanların on gün 
zarfında evrakı müsbiteılerile bic
likte Sultanahmette Defterhane bi
n.asında Beyoğlu tapu ba~ memurlu
ğuna müracaat evleınt:J1.:ri ilan olu-

1932 

1 Sinema· i'iyatro 
--~ 
Darülbedayide Son Temsiller 

Bugün Akşanı lsr•nbul Belıdiyeıl 
Saat 21.30 da Sııhir'Il"yaİr.ıosıt 

:.:~ ~;:~ı: 111111111111111 

Tale:knı;:cesi 1111 
Yakında: 1 111 

SAATÇİ 
ikinci musikili 

komedi. Yazan ve besteleye<ı 
CELAL ESAT 

Z2 !Mart Salı günü akşamı büyük 
ihtifal: Göte Gecesi .. 100 üncü se
nesi tes'idi. Temsile tam saat Zl de 
baslanacaktır. 

liöii 

Şehzadebaşı 

RAŞİT RIZA TİYATROSUNDA 
Bu akşam 

saat 21,30 da 

OTELLO 
5 perde 2 tablo 
Ş..kspidn 

Şaheseri 

Tenzilat Kartları muteberdir. 
Perşembe akşamı : 

LADAM O KAMELYA 

i!ll 

THE ENGLİSH PLA YERS 
heyetinin veda temsilleri 

Bu.gün tam saat 15 te Fransız 
Tiyatrosunda metkep talebesine 
mahsus matine olarak CANDİDA. 

Bu akşam talebi tunwni üzerine 
PAYEMENT DEFFERED. Yarın 
akşam veda gaHa olarak '"'.'HE MOL
LUSC. Per§embe günü saat ıs t e 
talehere mahsus veda matinesi. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk ha.kim· 
liğinden: Fatihde Çinili hamamda 
Akşemsettin mektep .sokak 13 nu

maralı hatıede mükim hacı Hüseyin 
ef. kerimesi ve merhum Hasan efen 
di zevcesi Hayriye Hanunm akıl 

hastalığına müptıela mdıığunun ve 
va11iye muhtaç butund.uğunun tıbbı 
adli raporundan anlaşılmaıuna bi
naen mümaileyha Hayriye Hanmıın 
bacı-ile ana baba bir kız kardeşi ka 
lenderhane mahe.llesinde kovacılar 

caddesinde 176 numaralı hanede mu 
kime Nazire hanımın 12-3-932 tari
hin.den itibaren vasi tayin e&ild.iği 
!lil.n otun~. 

SEYRISEFA1N 
Merkez acenta' Galata Köprü 

başı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
MühUroarzaıle ban 2. 3740. 

TRAıBZON POSTASI 
(KARADENiZ) 16 Mart 

-çarşamlıa 18 de Galata rıh
tımından ıkalkar. 

MERSİN POSTASI 
(ANAFARTA) 18 Mart 

Cuma 10 da İdarre nıhtmım
druı ıkaLkar. 

Modıa iSkeleısi fuıeırinddci 
gazino tesliminden itibaren 
Mayıs 935 ınihayetme kadar 
kiralırktır. İhalesi 15 Mart 
932 saat 17. Teminat yüzde 
10. 

Üsküdar Tapu Başmemuıı1uğwı

dan, Beykoz Anadolu Kawğında 

Zin.cidi kuyu sokağında atik 10 mı 
mero iJe mür.akkam aru 332 tapu 
aenedi mudbi-nce Salih Ef.endi k<
zı Müeyyet Zeynet Hanımın uhte
sindedir. Mübrez 6 Ağustos 324 ta 
ribli nüfuıs tezkeresinde iee iıııni 
Salih kızı Zeynep müeyyct olıııra.k 
rnııharrer<lir. t,bu mahalli bu kere 
ahara eatacağm<lan bahisle mOıra
eaat eylemiş olduğundan tapu ~ 

ittÜfus kayrtları arasındaki müba
yenet .lıakknıda mahallen tahkikat · 
icra edilecektir. Bu yerm tasan-u
file alakası olwar ""rsa ıo gün 
zarfın.da yeti-erinde mev<:ut vesaik 
Ue Üsküdar İdaresine vıeyahut 
22·3-932 salı günü saat 11 de oırada 
hazır bulunacak ~u ınemunma 

miiracaat eylemeleri lüzumu ilin o
lunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Cumadan maada bergün öğ

leden sonıra saat (2,30 dan 5e) 

kadar İstanbulda Divanyolun

da 118 numaralı husust daire

sinde dahili ihastalıkları mua

yene ve tedavi eder. Telefon: 

' 
PARiS PANAYIRINDA İŞLER 
4 ilJ 18 Mayıs 1932 Uırihine kadar cereyan eder. BEYNELMİLEL 

TİCARET VE SANAYt ALEM!N[N KAT'l VE UMUM! KA
NAATİ BUDUR 

Sene 

1904 
1917 
1925 

Metro mürabbaı 

10.000 
55.000 

190.000 

Teşhir edenler 

497 
1750 
5500 

ve 1931 senesinde 360.000 metro mürabbamda, 34 millete ait 7620 kisi 
tarafmdan mal teşhir edilmiş ve panaym 2.000.000 kişiden fazla zi
yaret etmiştir . 

Fazla malilmat için İstanbul.da Meıp-utiyet sokağı (Sabık Kabrisııan 
"okaYı) 41 numarada (Sambr dö Komers Fransez) c müracaat olunur. 

Oiyarıbekir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Diyarbekir nümune ha<Stanesi civarında ve gösterilecek ma

halde yaptırılacak olan tephirhane binası keşfinin ahiren yapı

lan tadilat mucibince bedeli keşfi 19983 lira 57 kumşa baliğ ol

duğundan !.<ıeşif ve şartnamesinin tebeddülü dolayısile 27 Mart 

932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 e !kadar 20 gün müd

detle ve kaıpalı zarfla ihale edilme!k üzere münakasaya vaze

dilmiştir. Taliplerden keşifname şa: ..name ve projesini gömıcl< 

istiyenlerin vilayet daimi encümenine müracaat eylemeleri 
:ilan olunur. ( 991) 

100 kuruş yüzü ile Kuştüyü yasbk 
İstanbulda Çakmakçılar, Sandalyecileı:ıde Kuştüyü fabrikası yüxile 

!ilte 12, yüzile yorgan 15, yağhboya yastık S liraya, kuştüyünün kiloau 
100 kuruştan başlar. Kuştüyü kumaş.larm her rengi vacdır. Ucuz satı!ıı. 
Tel. 2.3027. 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Süleymaniyede Siyavişpaşa medresesi kapalı 2larl ternina: 

40,50 liradır. 

Divanyolunda Çorlulu Ali.paşa medresesi kapalı zarl teminat 

67,50 liradır. 

Drvanyolıında Sinekli medresesi kapalı zarf teminat 40,50 liıra
dır. 

Süleymaniyede Ula medresesi kapalı zari teminat 58,50 liradır. 
Süleymaniyede Mülazunlar medresesi ıkapalı zarf teminat 40,50. 

liradır. 

Küçük Ayasoiya medresesi Açık müzayede teminat 32,50 li

radrr. 

Tarlabaşıı:-d.a 49-45 No. lı hane açık müzayede teminat 31,50 li
radır. 

Kantarcrlarda Kepenekçi Sinan medreseııi açtk müzayede tc· 

minat 1,50 liradır. 

Kapalı çarşıda 11 No. lı dükkan açık müzayede teminat. 13,Su 
liradır. 

Çem'berlitaşta 74 No.lı dükkan açık müzayede teminat 4 liradır. 
Arnavutiköy.ünde 3()...63 No. 1ı hane açık müzayede teminat 9 li

radır. 

Arnavutı!OOyünde 39-14 No. 1ı hane açrk müzayede teminat 9 li-
radır. · 

Arnavutköyünde 12-25 No. lı hane açmk müzayede teminat 6.50 
liradır . 

Beyoğlunıda Emin cami ı:neiktebi arkasında Bahçe mahalli 

açık müzayede teminat 2 liradır. 
Beşiktaş Garraj açık mfüıayede teminat 18 liradır. 

Yukarda yazılı emlak ikraya verilmek ü:-ıere muzayedeye 

konmuştur. TaUpler tafsilat almalk için her gün Levazım mü

dıürlliğüne ve ihale günü olan 7-4-932 ıperışeınlbe günü de temi 

nat makbuz veya mektubu ile saat on beşe !kadar Daimi encü
mene müracaat etmelidirler. (995) 

Keşif bedeli 228 lira 57 kuruş olan Belediye telefon santralı 
odaısı pazatılııkla tamir ettirileoektir. Taılip olanlar 17-3-932 
perşembe günü 34,50 liralık teminat malı!buz veya mektulbu ile 

Levazım müdürlüğüne müracaat etmelidirler. (994) 

Türk Koleji Müdürlüğün
den: 

Meı.tıebiınizin 9"1nna)"eda.rm.m 
taahhüdün!! ifa etmeyüp ayrıı....ı 
üzerine gelecek ııc<ııe tedrisata daha 
muntazıam ~lamak enmiyesıle 

denılcrimiri <tıatile mecbur kaldığı

mızı w talebe deııdilerin dersleri
ne haleJ ~emek oçin lr.cndi!e
rini batka liselere naklettitdiğ.İlni
ıtl görlileın fürıum Üzerine iılin ede
rim. 

Mektep mezkOr mües<ıisi 
M. ŞERİF 

11TlHAD1 MAADIN 
Türk Anonim Ş.irketi Hissedaran 

He~ti Umumiye.ini sureti adiye. 
de 31 !Mart 932 perşembe günü ,...at 
11 de Galau.da KaramWllafa Parıa 
<:add.esinde Ovagimyan Hanmın 2 
inci katında ki.in §İeket mc:rkezi i
daresinde aşağıda ya..ılı rüznaıııei 

müzakeratı tezekkür etmek ÜZTe iç 
timaa davet olunur. 

RUZNAME! MO'ZAKERAT: 
1 - ~eli i İdare raıpo.ru. 2 -

Murakıp raporu. 3 - 1931 senesi 
bilılnço ve mevcudat defterile kilru 
zarar hesabı. 4 - 1931 ""'1.CSİ mu
rakıp ücretinin tayini. 5 - Mlidde
ti hitam bu\an Me<:li.si İdare azala
rının yerine diğer.lecinin intihabt 
ve adedinin indeliktiza beşe iblağı 
için •Mec.lisı !dar.eye selfilı.iyet İta· 
aı. 6 - 1932 senesi için mul"aktp in 
tihaııı ve tayini. 

Türk- Alman 
TEŞEBBOSATl 

iKTiSADİYE 
Türk Anonim Şirketinde,.. 

Tüı:k Alman teşebbüsatı tkti 
dl~ Tüı:k Anonim Şirlr.cti biss. 
darlan umumi heyetinin 93Z S«->< ,i 

Mvtınrn 31 inci Per~ günu 
ııaat 14 te 1stanbulda Bahçekap•• 
Dördüncü Vakıf Hanının 4 <:ü ka
tında vaki şir~t merkezinde a:p . 
ğMl.aki nımamede yazıh meva<ldı 

müzakere etmek üzre sureti adiyc
de lçtimaa daveti mukarrer bulun· 
maltla esas mukavelenamemn 26 m· 
cı maddesi mucibince en az 250 his 
seye malik hissedarların yukarda 
gösterilen gün ve saatte tesriflerı 
ve malik ol<lukta.rı hisse senetlerini 
toıplaruna gününe takaddüm eden 
bir hafta zarfnıda Şirket Merkezi
ne tevdi ile dühuliye varakası al· 
malan rica olunur. 

RÜZNAME: 
1 - Medisi İdare ve murakıpkr 

raporlarının okunması , 
2 - 931 senesi bilanço ve kar 

zarar hesaplarının tasdiki ve 'Mecli
si tdarenin ibrasr, 

3 - Münhal bulunan idare mec
li'Si azahğxna, aza intihap ve ücreti 
huzurlarının tak<liri. 

4 - 932 senesi nnırakıpler' 
tihap ve ücretlerinin t !"'piti, 

5 - İdare Meclisi azalaril.e müc<ı 
sislerin şirketle muamt:1itı ticari

cdc !ıulunabiJmeJ.erine mezuııi\Mf' 



MiLLiYET SALI 15 MART 1932 
·--· 

asan kolonyası Halis limon çiçeklerinden müstahzar 90 derece bir harikai 
san'attır. Itriyat aleminde menendi ve naziri yoktur. 
Hasan muatalızarat fabrikası mührüne dikkat. Taklitlerinden sakınınız. Hasan Ecza deposu. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
10 Mart 1932 vaziyeti 

AKTIP PASiF 

Kasa 

1 

KU!çe safi kilogram (illveten tedı· 
\! vüle çıkanlın btnkonotlar karşılığı) 

tın Külçe safi kilogram 
Mt1kOk Türk ılunı 11ti kllogrım 

Banknot 
Ufaklık 

Dahlldeld Muhabirler 
Hariçteki Muhabirler: 

6178 211 
48 258 

11216 335 

Lirı 

• 

" 
" 

Altın Mevcudu { Htveıen ıcdavtllo çıkınlan 11 

Külçe ıafı Kllogr b knotl k Iı• Lira 
751,440 an ar aroı .,ı 

lltveten ıedovüle 
Altını ıahvill { DöTlz mevcudu { çıkınlan bank· l . 
kabil döviz noılar karşılığı Lıra 

Serbesı dövizler _ .. 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nakliye karşılılt 
Kanunun 15 ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tedlyıt 

Cilzd-

8.088.589,99 
67.476,- il 

3.099. 753,81 i 
8.! 31.990,- ~ 
ıoa.2~3.80 n 

105b. 960.89 

3.482.607 ,62 
320.217,95 

188.748.86:l,

I. : 00.000, -

Lira 

20.091.083,60 

693.553,54 

4.859.786,4() 

l.i7.048.56:3,-

Senedıı Lira O,-

Esham ve { Deruhte edilen evrakı naktlyı 
Tıhvlllt klroılığı ( idbarlkıymeıle ) 

Albn Gzerine av-• 
Hissedarlar 
Muhtelif 
Nazmı Hesaplan 

Kınuaun b mcıJ 
'?addesine te~- 500 000 Türk altını 
!iUn tevdi edi· ' 
len kıymetler ı 
Yluhtellf Depo Heuplan 

!_ 24.704.837,50 

4.b25.000,-

1!4. 704.837 ,50 

626,80 

7.697.763.97 

5.07 4.545,47 

2.998,S5 I_ 4.627.998,5~ 
Yekün ~24. i98.758,89 

Sermaye 
Tedavüldeki Banlmotlar 
Deruhte edilen evrakı na kıl ye 
Kanunoo 6. ve 8 inci maddelerine ıevllkar 
vaki tediyat 

Deruhte edilen evrakı nıkıiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen ılun olarak tedavüle vız edilen ~ Lira 
Karşılığı tamamen altını tahvili tabii döviz olarak 
tedovüle vazedilen " 

Vadesiz Tevdiatı 
Hazine hesabı carisi 
Diğer mevduat 

Döviz mevduab 
Muhtelif 
Nazım Hesaplar 

158.748.563, 

ı. 700.000,-

157.048.56~-

9. 745.550,88 

3.482.607,62 

760.Mo,35 
4.086.588,18 

Yelcftn 

! Lira 
il 15.000.000,-

1 

170.276.:'21,50 

4.847.228,53 

129.479,68 

29.917.330,6:1 

4.627.998,55 

24. 798. 758,89 

YERLi 
Atlas Brekfast 

Bisküitleri 
Avrupad- gelenlerin aynıdır. 

Hastalara ve hali nekahatte 
bulunanlar için gayet nafidir. 

1 Mahalle ve mevkii 

1 

Baıbca tekerleme ve bakka
liyelerde satılır.Telefon: 2,1096 

Solı:ağı No. sı Cinsi 
Müddeti 

İcar 

1 
Aksaray Şirmençavuş Arap 
Aksaray Katipmwrli- C.,..,ahpa-

10 Hane Bir sene 22 
2 Mektep mahaUi ,, 7 

1 bittin şa C. 
: Aksaray Oruçgazi Köprülü 

1 
\ Yenıökapı Katipkaaım Orta 
i Hırkai Şerif Akseki Alaıelri C.ei 
ı KaragümrUk Karaba§ Kalla 
ı Fatih Kirmasti Emirlerhan 

Unkapanı Papaszade Papaszade 

Balat Karabaş 

c . .ı. 
Vapur iske

lca 

11 Hane 
16-32 " 

1-7 ,, 

.. .. 

.. 
19 

t-11-13 
U H 

20-28 

Mektep '"' tahtın- ,, 
da iki dükkan 

'Maa oda dükkan 
" 

13 Dklı:in 
" 

Balat Karabaş Vapur iske- 15 " " 

14 
5 

7 
4 
6 

13 

2 

9 

lesi 
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1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları f jöksürenlere: Katran HAKKI EKREN!_ 
_M_a_ç_k_a_d_a_S_a_t-ıl-ık_K_ı_y_m_e_t-li--ar_s_a_lar- Ademi iktidar ve 1 M ı· J 

Maçkada Silahhane karşısında halen aile bahçesi demekle 
maruf mahal zirde i<'rokisi gösterildiği veçhile sekiz parçaya 

ifraz ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş

tir. Müzayede alenidir. İhale 7-4-932 tarihine müsadif perşem
be günü saat on altıda icra edilecetktir 

Taliplerin. ve daıha fazla mal&nat almaık istiyenlerin şube

mize müracaatları. 

o 
-1-

MACKA SiLAHHANE CAOOES\ 

~ ıar o: Tl IJl ar :o 
' ~ .. , .. • .., .. , • f 

t 

-
--~~...,...J~J..__ı~...ı..d:l~~e ... ••u 

' 'ı1eıll11 Elen 
wıasu . 

t,,ıeyilll ıı.raılsi 

--Üç Ayda Biçki ve Dikiş --1111!!! 
On altı aa>eden berıi müceeetıem ylizk.roe tıet"zi ve makastar mezunls
rınm muvaffakıyetleri ve içtimai hayatta ııu.z ettilı:l.eri mevki dola
yuıile guru.c hl-ckr. En eon ve kolay Fransız usulü ile 3 ayda tu· 
valet, erkek ve kadın tayyör ve beyaz takımları tcfeı:rüa.tile mükem
mel öğretir ve devir eonunda maarifçe ~ şalıadettı.ame ve<ir. 
Mezun olan bjr çok hanımlar kıefıdi bcıuıp.larına mekıtıeıp açrnağa mu
vaffak olrnuş.Jardır. Demler martın 24 ÜDCÜ gününden itibaren başla
yacaktır. Talebe kaydı Pazıırteai Salı ve Çarııaınba gilrııle.ıli öğle<kn 

sonra icra edilinektediır. Gedilqıeşa Ba»,paşa yokuşwıda Esirci Kema
lettin sokağı Vahram Asaduryan eczanesi fevkinde No 1 Gedik;paşa 
Biçki ve Dikiş dersaneei müdürü : 

Madam Noemi Asaduryan _, ____ _ 

Istanbul Evkaf müdirivetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira 

88"1 

2140 

K. 
40 

00 

. 
Tamamı (51) metro murabbaında bulu
nan Gedikpaşada Yeni Mimarlıayrettin 
mahalle3inde Gedik.paşa hamamı sıo
kağında yeni (38) No. lı an;arun tama-
mı. 

Tamamı (123) metro mumbbaında bu
lunan Hocaıpaşa mahallesinde Nöbet

haoe cad&sin<lıe 11-9 No. lı ü.ıerinde bir 

bel gevşekliğine 1 

W§ı en müessir deva SERVOIN 
ha.pJandır. Deposu, lstanbulda Si r· 
loecide Ali Rıza Merkez eczan...uıir. 

Ta!jiraya 150 kuruş poııta ile gönde· 
rilir. İzmir'de İrgat pazarındaki, 1 
Trabzon'da Yeni F erah eczıı. nelerİ r· t 
<k bulunur. ı 

· 3 üncü Ko•orau ı 
lllnlar~ 

Türkiyenin ve bütün Yakın Şarkın en mükemmel, en nefis, 
en büyük (80 sahifelik), en ucuz mecmuası 

Yeni Hediyeleriyle Abonelerine 
nushası 

Yalnız 15 kuruşa gelir 
Seneliği: 480 Kuruş 
Altı aylığı: 240 ,, 
Üç aylığı: 125 ,, 

Seneliık abonelere (300), Altı aylıık abonelere (150), 
Üç aylık abonelere (75) kuruşlıik ık:Ltap hediye edilir. 

Nümune nushaaı ve diğer şerait her isteyene 
meccanen gönderilir. 

Adres: Dilsizzade Hanı 1-2. 

Hava kuvvetleri için alına- ı 
cak dört lkalem Tayyare mal
zemesinin itasını müteahhit 
taahhüdünü ifa etmediğinden 
meZkUr dört ıkalem malzeme 

1 

pazarlık suretile 15 Mart 932 ·----••••---------------
'salı günü saat 15 te ihalesi ic-
ra kılınacaktır. Taliplerin şart 
namesini almak ve pazarlığa 
iştirak etmek üzere yıevmi 

mezkurde Kom.a müracaatları. I 
(126) (961) 

• • • 1 

1 

1. Tayyare TB. ile tayyare 1 

mektebine ait ve, Şişlide tram-

vay garajı caddesinde Fort 

Otmümötür garöıseri fabrika

sında iki adet beş yüz yedi mo 

deli müstamel 59, paırçadan i

baret şase motör ve tıefemıatı 

aleni müna/kasa usulü ile ve 

16-3-932 çarşamba günü saat 

15 te Kom. da satılacaktır. Ta 
liplerin mezkfir şase ve tefer

ruatını mezkur garajda gönne 

leri ve şartnameyi almak üze

re KOM. a ve yevmi ihale gü

nü münakasaya iştirak edecek 
leırin teminatı muvaıkkateleri.

le birlikte KOM. a müracaat

ları. (92) (687) .. .... 
K. O. ihtiyacı için 14250 ki

lo yatak ve yasddc yünü kapa

lı zarfla alınacaktır. İha·lesi 

Istanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 
1 lstanbulKızMual-

lim mektebinde yapıla
cak betonarme çatı in
şaatı ile Sıhhi tesisat 
12-4-932 tarihine müsa
dif salı günü saat 15 te 
ihale edilmek Üzere ka
palı zarf usulile münaka
saya konulmuştur. 

kahve ve bir nalbant barakalarıru müş- 22-3-932 salı günü saat 15 te 2 - Münakasaya iştirak edeceik olanların femıi ehli~tlerini 
temi! arsanın tamamı. komisyonınnuzda yapılacak _ resmi vesaikle isbat etmeleri lazımdır. 

Balada semt, ma•halle, sokak ve numaraları muharrer em- tır. Taliplerin şartnamesini al 3 - Proje ve şartnamelerile daha fazla imbat almak isti-
Hi'k satılmalk üttre dört hafta müddetle ilana verilmiştir. mak ve nümunesini görmek 1 yenlerin fstanbulda Fındıklıda kain Güzel San'atlar Akadeıni-

Talip olanlar kıymetlerin yüzde 7,5 ğu n;sbetinde pey ak- \ üzere her gün ve müna!kasıaya 1 « İnd e Maarif Vekaleti Resmi Mimarı bürosuna müraoaatları. 
r6len"le birlikt (l6 N" 932) t 'h" .. d"f . .. ı İ6tir~.J~ etmek üzere teminat \'e 1 4 - T aliplerin yukarda yazılı ihale gününde teminatı muvalk-..,,.. e ısan arı ıne musa ı cumartesı gu- · . .· . ., . . . . . • 

Kocamustapaşa ve cadde - 451-393 " .. 1, 

Haseki Keçihatun 
Çar!}' 

.. .. 
" .. 
" 
" 
" 
" 

sinde 
Haseki C.eıl 
Çadm:~)&T 

,, ,, 
u ., 

.. " 
" .. 
" " 
" " 
" .. 
" " Dayehatun Valdehanı Birinci ke. 

merde 
Fen.er Aliyazıcı Meşçit 

Kwnkapı Kürkçübaşı Taşçılar 

Sükyma.nağa 

Kadirga Şeheuvarbey Bostan 
Kocamuatafa.paşa Ali- Ağaç-

fıkıh kakan 
Balıç.eka.pı Şeyh Mdı- Şaıpçı ha-

ınetgeylaru nında 

Kumkapı Kazgan.isadl Patcikane 
Kumka.pı Kazgarııiaadi Patrikane 
Çelebioğlu Alaettin Ycnicami 
Bahçekapı Şeyhmeı.a-. Aq>acı-

gıeyınni Jar 
Çe.ldııioğlu Alaettin Sabuncu-

Çdebioğ ıu Ala ettin 
han C. 9İ 
Sabwııcıu-

han C. ei 
Tabtakalc Rüotempaşa Papaszaıde 

hanı aıltmda 

Patlh Hocahayrettin Deftbanı 

Fatih Hocahayrettin 

Knmkapı Kürkçillıa'ı 

Süleymanağa 

c. llİ 

Develıanı 

C.ai 

1 slrole C.ııi 

57 .. 
48-42 " 

44-50 " 
51-49 tki dülı:ldln 
52-46 

70-66 DUkkb 
80 

110-112 
illl-132 

141 
123-53 

" .. 
" 
" 
" 9 Oda 

2 Arsa ve baraka 
14 Arsa 

.. .. .. 
" 

.. .. 
" 
" .. .. .. 
" .. 

2 
6 
6 

13 

6 
4 

6 
7 
6 
6 
6 

7 
3 

55 M.eıırutahane İki sene 1 Z 
24-26 Bahçe e dükklin ,, 4 

9 Kahve ınaha.ı1ıi. ve ,, 
odabaşılığı 

" 
" 

7,5 

3 
3 

15 Anıa 

Mllkerru 15 Araa 
57-1 Anıa 

15-57 Dükkan 
,, 3,5 

Uç aene 120 

1~14 .. " 
85 

11--9 H " 
.50 

12 Mağaza .. 6 

5 Dükkan .. 5 

S.7 Banka dükkin 
" 

2,5 

Maa baraka araa 
" 

5 

Atikalipqada Tavulqıazannda Amavutilanı ...ı.ağmda Bay
rampaşa camii yeri 

.. 12 

Samatya İmrahor İJ.. Tramvay 157 :Maa anıa dükkin u 3,5 

yaBbey caddesi 

Balada mevidlıeri ile cinsleri yazılı olan vakrf emlak hiza· 
lanndalki müddetlıer ile ıkiraya verilmek Ü?JCre müzaıyedeycı 
konmuştur. İhaleleri Martın on altmcı çarşamba gtinü saat aıı 
dörtte yaıprlacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkı'.lıra kadat 
Çemberlitqta evkaf müdiriyetinde akarat ~alemine müracaat· 
lan. (685) 

Toton inhisarı uınuıi nıl~ürlOğOn~en: 
Kqıfi ve ~dairesinde: ~ 

1.- İdarei. Meııkeziye ewa.k odmoa kapu İrujalıı ve Dördündi 
!li>e ile M'llhaeebe Wemleri acasmdaki tahta perdenin yüksel• 

dilmesiı 
2.- Baıhariy• Levazım ihtiyat -ur:ına döşeme 'Vfl tavan 

İDf8BI; 14-3-932 pıt:ıarteııi. 
3.- Şamtamesi dairesinde (100) !kilo pninç ve (1100) kilO 

Font dökümünün imali pazacl*1a ihale oluruı<:aıktır; 17-3-932 

peırşembo. 
Taliıplerin yüroe 7 ,5 teminat akçelerini hamilen yi»tarıd• 

gösterilen günlerde saat 10,30 da Galata.da Mübayaa Komisyo
nuna müracaatları. (576) .. ( ) İ .. . . . . . . teklılııameleııle lıırlıcüe vaktı kate makbuıları ve ehlıyet vesıkalarıle bırllkte İstanbul Maa-

nu saat 15 te stanbul Evkaf Mudırıyetı binasında Mahlulat J{ ·· · .. . . . . . . .. . . .. . • muayyende om. a ınurocaat- rif mudı•ıyetı hınasındab Lıseler Mubayaat komısyonuna gel- 1 !!!llmlll!ll!-!111!!111! ______ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1!!!!1!11!1111!11!-----· 

kalcuıuı.e muracaatlar: ılan olunur. (984 ı. , rrn~\ r~o<ı\ ,.,,.ı..,.; ıo~" 
t uıı ...._.. --- -- · • • 
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