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Proğram 
Lazım 

Devlet idaresi menuu liahis 
lir. Devlet idaresinde en büyük 
llıarifet· basirettir, itiyi iyi ııör 
lllektir.' Günü gününe bir poli
~ka takip edecek değiliz. Onun 
ıçin bugünün ihtiyaçlarına ce
vap verecek kararlan alırken, 
bu kararların yarınki vaziyet ü
:Zerim!e yapacakları tesiri de 
gözönünde bulundurmağa mec· 
buruz. Bilha&&a bütçenin tetkik 
ve levzininde bu noktaya d.ba 
çok ehemmiyet vermeliyiz. 
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Anadolu hattının 
tasfiyesine doğru .. 

Doyçebank'ın iki müdürü Maliye 
vekili ile görüşmek 

üzere bugün Ankaraya gidiyorlar 

Devlet bankasının elinde şimdi 17,447,000 liralık 
alhn var. 751 kilo albnım1z da Avrupada .. 

Hüklimetçe hiuelerinin mühim 
bir luanu evvelce satın alımnıt o
lan Haydarpa§8 )imam ile Anado
lu Menin - Tanuı • Adana . d":' 
mkoUarı ıirketlerinin taıfıy~ 
meselesine dair dün bazı tetkı
katta bulunduk. Aldığımız malu-
mata göre vaziyet tudur '. . .. 

Devletçe hiue aenetlenmn. m~
him bir k11mr mübayaa edılmrt 
olan Anadolu ve Menin • Tarıus 
• Adana demiryollarile Haydar· 
paf& liman ıirketlerinin 111;evcut. 
itilifnamelere göre taafıyelerı 
mukarrer olduğunu yazmııtık. Bu 
tirketlerin hi .. e senetleri hüku
metçe Merkez Bankaıma devre
dilmif bulunmaktadır. 
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Bekarlardan 
Vergi 

• 
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Tek lif gelecek hafta 
Fırkada görüşülecek 

ANKARA, 15 (A.A.) - C. H. 
Fırkası grupu umumi heyeti bugün 
Tekirdağı meb'u•u Cemil Beyin ri
yasetinde toplanmı§ ve bekarlardan 
vergi alınma11 hakkında Yozgat 
meb'u•u Süleyman Sım Bey tara
fından verilen takririn gelecelı haf
ta müzakereıi kararlqbrılmı,tır. 
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Söylenecek 
Söylendi 

Buğday işinde artık 

esaslı tedbir
lere intizar etmeliyiz 

.. 
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Sahip ve 8atmuharr.ir.i 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve V uı Mtldllrtl 

ETEM lzZET 

y ır 

i evhidin 
ı mısl r 

• 
inhisarlar 
Vekil Rana B.in 

beyanatı 

Açıkta kalacak me
murlara tazminat 

Varidat artb 

ANKARA, 15 (Milliyet) -
Gümrük ve inhisarlar Vekili 
Rana Bey bugün beni makamın 
da kabul etti ve sorduium -1. 
/ere ce11ap olarak dedi ki: 

- lnhi•arların Ankaraya 
nakli, tevhidin bir müddet tat ı 
bikından sonraya bırakılmııtır 
lnhuarlar tevhit edildikten aon 
ra böyle tevhit edilmiı bir hal· 
de kısa bir ...,man çalifOcaklar; 
rünkü tevhit yeni bir ıekil oü
cude getiriyor. 

Yeni tekil 

lşga/ gününden bir facia Bir vatanpt!rv~r lnl(İIİrler tarafından 
lrurfuna diziliyor. 

16 Mart: Kara günün 
yıldö~ümündeyiz 

Her sene olduğu gibi bugün de 
16mart 

şehitlerinin ruhları taziz edilecektir 
Bugün 16 mart, 12 aene evvel, man aüngülerile namerdane bir 

latanbulun itilaf devletleri ordu- ıurette tehit edilmiılerdi. O gün 
lan tarafından i;gal edildiği gün- latanbul sokaklarında dü,man 
dür. Bu kara günün hahraaıru hü çizmelerinin mahmuz aealeri bü
tün lıtanbullular kalplerinde bir tün türklüğün kalbinde bir ma-

Bütçe vaziyeti açıktır: Ya, 
kırk milyon liralık bir varid~t 
bulmalı yahut masraf bütçesın 
den kırk milyon lira indi~eli. 
lierhalde bir taraftan vandab 
arttıracak tedbirler, diğer taraf 
lan masrafı azaltacak taaarruf
:ar yapmak icap ediyor. Kola! 
obrıamakla beraber, bu sene ı
çinden çıkılmaz bir vaziyette 
bulunmuyoruz. Herhalde 1932 
•enesi bütçesini tevzin edece
ğiz. Düşünüleııı ve tatbik edil· 
rnek istenen tedbirler arasında 
Müdafaai Milliye ve Nafia ve
kiiellerine ait büyük mikdarda 
ki borçlann bir sene tecili ıoe
•elesi var. Yani bu sene ödeme
ie mecbur olduğumuz bazı borç 
ları, gelecek sene ödeyeceğiz: 
~u nevi borçlar, galiba yirmı 
llç milyon kadar bir teY tutu· 
Yor. Nihayet aekiz on firma ve 
:Zattan ibaret olan alacaklıların 
llıaıı) bir l.izum ve zaruret üze. 
?İne bu yola gidilchgini, ht..til· 
llııetin bu meaelecie hulus ve 
lıiianü niyr •ini takdir ile bu t~k 
lifi kabul edeceklerini ıüpbesız 
•anıyoruz. Geri lalan on bet 
lllilyonu da alınacak bazı ted
birlerle bir taraftan varidab 
'rttırmak, diier taraftan ~ra 
fı kısmak auretile bulmak ım
kin dahilindedir. Bu suretle 
1932 bütçesinde iıteıııen müva· 
:Zene hiaıl olur. Fakat it bUllllD" 
lıı. hiter mi? Bu aeııe müv~ 
Yi bulmakla gelecek senel.enn 
de müvazenesiııi temin etmıt o
lıır muyuz? İtte bu cihet IJle!· 
ki'ıktür. Hatta me9kilk değil, ge 
1Ccek sene ayni mü9külatla ve 
lıe)kj daha fazlasile kar9ılat
'lıak muhakkak gibidir. T ah· 
'lıinlerimizde, hele gelecek se
"elerin varidatını lıesap etmek
~ ç~k dikkatli olmak_ la~ımd'..1'. 

Merkez Banka•• aermayeai 24 
milyon liraya baliğ olan bir hia
aedar 11fatile ıirketlerin martın 
29 unda yapacağı mütterek heye
ti umumiye içtimama iıtirak ede· 
cektir. Bankayı içtimada henüz 
khnin temıil edeceği mailim de-

Buğday işi, arbk kat'i bir 
veche verilmesi lazım gelen bir 
safhaya girmiş tir. Buğday gibi 
çok nazik bir mesele üzerinde • 
hatta fazlaaile - söylenecek her , 
şey söylenmi§tir. Şimdiye ka
dar yapıları. ne9riyat ve söyle
nen sözler göstermiştir ki, köy 
lünün terfihi ve sermayelendi
rilmesi lazımdır. Ancak bu ga
yeye varmak için, ortaya sürü

Dev/et Bankası ld•re meclisi reisi len fikir ve mütaleaların en İsa· 
N B · betlisi hangisi oldugu" tayin edi 

O, yeni ıekil latanbulda ça
lıpnadan evvel Ankara'ya ge

lir.., iki deiiıiklik te bir arada 
yapılmıı olur. lnhi•arların teıı
hiJile tabii kadrolar daralacak 
hr. Ve bir kısım memurlar a· 
çıkta kalacakhr.Memurlara ve
rilecek tazminat Mecliae teıı<li 

edilen bir kanun layihaaile der
pİf olunmuıtur, 

yara olarak tıuumaktadırlar. tem aeuizliii uyandırmıtb. 
16 mart 1336 da Şehzade başın Bu kara günün yddönümü<le 

da karakollarında uyuyan maaum her aene olduğu gibi, bugün d~ (Devarm S inci sahifede) u.<ret . 

il olçüde ne kadar ıhtıyatkar 
\te hatta bedbin olursak, netice 
11 klldar lehimizde olur. Bugün 
~h•dığımız müşkülatın bir 

•ını, kısmen de ıon senelerin 
~tçe t•hminlerinde çok g~it 
Q ll§~~memizden ileri gelmittır. 
.ı...u ıtıbarla, müşkülat bu sene
~""1 batladı, denemez. Geçen 
'~elerin hesap ve ihtimalleri
ıı.1 daha geniş bir görüt zaviye-
11.~den tetkik etmeyi9imiz; bu 
11'!Dün mü9külatını derpif etme 
lrtıze mini olmuıtur. Bunu fU· 
~ için hatırlamak lazım ki, 

Tevfik Rüştü B. Bulgar BaşvekiU M. Mu§anofla beraber 

Hariciye vekiliT .Rüştü 
B. dün Ankara'ya gitti 

'l'ının plan ve programlarını 
Yal>•rken yalnız bugünün ıerait 
~e ihtiyacı çerçevesinde kalma· 
Yar•k atiyi de görmeğe c;alııa-
~- - b" de g~z. Dünya buhranının, ız· 

Dün Vekil Bey Tokatlıyan'da bazı 
ziyaretleri kabul etti ve 

mübadele murahhaslarile görüştü! 
. ki nıütkülitın daha ne kadar 
~lir~eği bilinemez. Ufuldarda 
d e~~z ıalih alameti bdirmit 
egıldir. Onun için, biç olmaz

j.a ~935 senesine kadar h~r tür-
11 ıhtimal ve müvazene ıcapla· 
t~ııı dütünmek mecburiyetinde
f':ı. 1935 ıenesmden sonra esa• 
1 ta•hhutlerimiz ve borçları
b:'z olmadığı içi?' daha .. ~enit 
ı. r .Çerçeve dahilınde yurumek 
"llhıldir. Bu vaziyet kartıs~a 
d~ doğru yol· hiç ohnana tım· 

Hariciye Vekili Tevfik Rüt· 
tü Bey dün ak9ama kadar T o
katliyan otelinde istirahat e~
mit ve bazı zevatın zi~are~~~ 
ni kabul etmi9tir. Tevfık Ru9~u 
Beyi Muhtelit Mübadele k~mıs 

Tur.. k murahhas heyetı re-
yonu f kal" 
isi ŞeYki Beyle Yunan ev •· 
de murahhası M. Sakela~opu
lot Türk • Yunan muhteht ha 
ke~ mahkemesi reisi M. Boeg 

Bu .. kret sefirimiz Hamdullah ve .. 
Suphi Bey ziyaret etm19tır. 
Tevfik Rüştü Bey akşama ka· 
dar otelde kalarak bir tarafa 

1den dört 
0

aeneye şamil bir 
togr m yapmaktır. Muhak
ı!ı ~ ki, çok dikkatli ve en fena 

lınıalleri gözönüne alarak ya I salah ve refah hasıl olursa 
~~llcak bu program; bütçe ile p~gramımızı lehte tadil et-

akadar olan ve olmayanı her mıekten kolay bir ıey 01ı?az.'. 
"atandaıa bazı mecburiyetler, Acaba dünya ahvalı böyle 
~•hnm;iyetler yükletecektir. devam ettikçe salah ve refah im 
lıllyd~ı ıu olacak ki, .meır:'leke kim bulunur mu? Bir defa dün 
~ butçenin, herkesın bırkaç ya ahvalinin uzun müddet daha 
d'l lik vaziyeti azçok tesbit e- böyle devam etti~lmesi gü~
,' IDit, "acaba yarın ne olaca- tu"r, Bazı milletlenn tahammul 
11.ıtn, ne olacağız?" enditesinin d ·ı 
f.'.ddeti azaltılmış olur. Uaveye kabiliyetleri buna müsait · eğ~· 
Llizuın yok ki, tereddüt ve ib- dir. Bununla beraber vazıyetı~ 
qaın · azçok bir farkla devamı takdı
~ , mahrumiyet kadar ınsan rinde bile Türkiye için refah ve 
~ rı ••kan bir ıey yoktur. Eğer salah imıkinı daima mevcuttur. 
"

11

1 dört sene içinde umumi ah- _ .ıb· ı · • · 
il de veya bizim cemleketin Çünkü biz, bütün teu ır enmızı 
... ıılııiaııı~İİİılİİİİİ ...... İlill ..... 

çıkmamıt ve akıam üzeri An • 
karaya gitmek üzere Haydarpa 
şaya gelmittir.Tevfik Rüttü B. 
istasyonda vali muavini Fazlı 
ve belediye reisi muavini Ha
mit, polia müdürü Ali Rıza, 
Muhtelit Mübadele komisyonu 
Türk murahhas heyeti reisi 
Şevki Beyler ve daha bir çok 
zevat tarafından teıyi edilmit
tir. Tevfik Rüttü Beyle birlik. 
te Hariciye vekaleti memurla· 
nnda.n Refik Amir ve hususi 
katibi İdris Çora Beyler de An 
karaya gitmitlerdir. 

istifade etmit değiliz. Meseli 
lüzumundan bahsettiğimiz 
program, yalnız bütçede, tahsil 
ve cibayette, te,kilatta, kadro
larda, bazı mali kanunlarda ıa· 
la hat esasları değil; ikbsadi 
tedbirlerde bulunacalctır. Öyle 
iktısadi teşebbüsler veya belli 
batlı varidat membalan üzerin 
de öyle kombinezonlar olabilir 1 

ki, bunların tahakkuku; bir se
ne icinde bile bütün ır.emleke
tin ~ali ve iktısadi simasını de
ğiştirir, güldürür. 

Siirt Meb'usu 

)erek tatbikat sahaaına geçilme 
si İcap etmektedir. Bununla be< 
raber hükiln:ıet te henüz tetki
katmı ikr..:al et.mit değildir 

Kaçakçıhlıi.. 

Kaçakçılık teıkilôtı bir ele 
alınnuıtır. Bir elden iJare edil· 
diiinJ- aon aylartlan beri ta/ııi 
bat daha nali bir plrilJe yapıl
malrtadır. lnhiıarlanla kaçaltçı 

lılııla uirapna neticuintle ıJorİ
datta te:sayiit görülmektedir. 

Alakac!arlar, bu meM>lede mıı 
vakkat ve yanın tetbirler yeri. 
ne meseleyi kökünden hallede
cek ve buğday siyasetimizin 
veçheımin tayin edecek e&aslı 
tedbirlere ihtiyaç olduğu fikrin 
dedirler. 

Yelkenli ile Okyan osu 
qeçcn adam 

BUENOS AIRES 15 (A.A.) _ 
Fransadan harekeetle Atlas Okyan0 

suna aeçrniş olan münzevi deniz sev 
yahı Dumaı, dün Ria - Grande ı~
hillerinde Ma.tarda' da kazaya uğra
mıt ve yüzere kkurtulmuıtur. .... 

-···-············-···········-··-·········-- ' 

Otobüs 
imtiyazı 

Ahmet ŞOKRO 

Belediyeye verilmesi 
tekarrür etti 

İstanbul valisi ve belediye rei
si Muhittin Beyin tehrimize av 
deti cumartesiye kalmıtlır. Ve. 
rilen haberlere göre, Muhittin 
Beyin takip ettiği itlerden bir 
kısmı müspet netice ile ikmal 

ı edilmiştir. Bu meyanda İstan
bul otobüs imtiyazsnın belediye 
ye verilmesi tekarrür etmittir. 
Sevahili mütecavire vapurlan
nın itletilmesinin belediyeye ve 

: rilmesi de esas itibarile kabul 
ı edilmittir. Vapurların belediye, 
tarafından itletilmeai belediye
ye senede 300 binı lira kir seti· 
recek, denmektedir. 

Ankara'da Fahreddin Ef. ile re 
fikaaını öldürenler Ankara'ya gö
türüldüler. Reaimlerimiz tu İntiha 
ları kaydediyor: lzmitıe tutulan 
Kamil ve Baron (açık renk elbise 
liai) Ankara iataayonunda, Anka
ra'da tutulan Kımıt; Polia müdi
riyetine götürülürken; lzmitte ya 
kalandrklan ,.aman (x) itaretliai 
Baronyandır. 

işsizlere iş, işçi 
Arayanlara İfÇİ 
Buluyoruz! 

- ikinci sahifede .. 

Diğer taraftan ıtadyom İnfa
sına şehir meclisince verilen ka 
rar da Ankarada tetkik edilmek 
tedir. Şehir meclisi İstanbul ci. 
betinin ihtiyacını temin içn 40 
bin lira aarfile mevzii ve küçük 
bir aaha yapılmasına karar ver
mitti. 

lstanbulun umumi ihtiyacı 
nazarı dik.kata alınarak, mev
zii stadyomdan evvel, asri ve 
fenni büyük mikyaata bir tehir 
stadyomu inşası fikri Ankarada 
daha muvafık bulunmaktadır. 
Bu takdirde yanın milyon lira 
aarfedilecektir. Bu paranın au
reti temini de tetkik edilmekte 
dir. 

1 ••••• 

Zelzele ve indif al ar 
AMBON, (Felemenk Hindia

tanı), 15. A. A. - Banda deni
zinde Mila adaaında zelzele ve 
çöküntülerle müterafik olan bür
kini indifalar, mezruah tahrip 
ve bir kaaabayi harap •J'1-it-

ve kahraman askerlerimiz diit- J (Devamı 5 inci sahifede) 

• 

içinde hem siya . .; tahrikçiler, hem de hçakplar bulunan RfJstemive 
vapuru limanda iken 

• 
iki şayanı dikkat vak'a 
Rüstemiye vapurunda kaçakçılık 

ve Batum'da 
dağıtılan Şeyh Esad' Jn resimleri! 

Kaptan, oğlu ve k~marot tevkif edildi. Vapur 
İzmire gönderildi, orada muayene edilecek! 

Evvelki gün limanda mühim bir 
kaçakçılık, ayni >:amanda da bir tah
~t .i!i. merdana çıkanlmıtbr. Ma
hıyet; ıtibarile sayanı dikkat olan bu 
vak'a hakkında bir muharririmizin 
etraflıca yapbiı tahkikatın neticeıi 
tudur: 

laisliz Rüıtem kumpanyasına ait 
Rüıtemiye vapuru evvelki ak!'IJlı 
17,30 raddelerinde Batumdan gaz 
Ye benzin yÜklü olarak limaıuınıza 
ıeimiıtir. Dört hin tenekeden fa~la 
olu bir hamule limammızdan tran-

(Devamı 5 inci sahifede) 
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işsizlere iş, işçi 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 
Bize yazınız 1 

it ıırayanlarla ltÇi arayanlar •-1 ze bildirirlerse bize müracaat et
raunda tavauuta bafladığunız mit ve adreslerini bırakınıt olan 
elinden beri, ııerek it arayanlar- iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan ııerekae işçi anyanlardan pek Bu suretle hem itıiz kalan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bu!abi
mektuplar maksadı teshil edecek leceğini bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. vatandaşlarımıza hizmet etmiş, 

"' Milliyet " memlekette ço- hem de memleketin her tarafına 
ğaldığmdan bahsedilen itıizliğin, bir çok cüzide itçilerin dağılarak 
iısizlerin ihtiyaç oahalıırına dağıl- müfit hizmetler deruhte etmeleri
ma~ıklarnıdan ileri geldiğine ka- ne yardım etmiı olacağız. 
nidir. Hususi müesaeoat oahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde, bu huıustaki ihtiyaçlanw bize 
hatti viliyetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle kayd
törcli, tesviyeci, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

diilırer, maranııoz, atib ziraiye 
tamircisi; elektrikçi ıu veya bu 
ihtisas itçileri ve uıtalan yoktur. 

Onun için biz itıizlerle iıçi iı
teyenler araımda tavasoutta bu
lunmak iıteyoruz. 

Genık lıtanbula, gerek mem
leketin her köşeıine fBmİI olan bu 
tavasoutun daha müımir ve fay
dalı olmasrn iıteyoruz. Onun i-
çin 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftlln beledi
ye reisleri, fırka icl&re heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala.
kadar idare amirleri bulunduktan 
yerlPrdeki işçi ihtiyacını (şekil, 

mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it farlları tesbit edilerek) bi-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ımz var? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne san'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, lstan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bic şartınız var mı? 

Bize bildiriniz. 
Memur, ki.tip. muhasip veya 

diğeı· hizmet tnlep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasında da bu ta
vassutu yapacağız. iş isteyenler 
de, işçi ve memur arayanlar da 
mektuplarını "lstanbul, Milliyet 
gazeteıi iş tavasaut bürosu" na
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete v.~ vataıı

dıı sa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • f) 

iş ve işçi istiyenler kimler? 
Dünden itibaren it iıteyenlerle işçi arayanların i•imlerini ve şart· 

ı~rını neıre başladık. Şimdilik en çok müracaat it isteyenler tarafın · 
dandır. En ziyade Anadolu ve Trakya' da İşçi ibtiyac• olduğu için bt 
huıuıtaki taleplerin muhabernt itibarile biraz gecikeceCini 7.&nnediyo

nız. 

it istiyenlerin adreslerini de kaydettiğimiz için iş vermek istiyen· 
ler ya doğrudan doğruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

1 
36 MJhaıiplik ve katiplik an

iŞÇİ istiyenler yor. Türkçe, lngilizce ve bir az 

1 
____________ , ı franSH\ R bilir. Adres: BeşiktaJ 

4 - l?Çi hanımlar istiyorum. 1 Muraddıye Kathane caddesi No. 
Abc!urabman Nadir; ipek ve yün 34. 
örnek eşarp, külotluk, boyumbağı TORNACI 
ve gör:>lek kumaş fabrikaıL Ad- 37 Tornacılık bilen :>.2 yatında 
res: C..lata, Muradiye ban No bir uıta it anyor. Adres: Betik~ 
12-14. Hasa.'1 pafa deresinde 14 No lu 

5 - lzmir civarında takriben Ahmet. 
150 dönüm bağ 5000 ağaç zey
tin, daimi akar suyu olan sebze 
bahçesi müteadit meyve ağaç
larile sair zeriyı:.ta müıait bir çift
li"i 3000 lira kadar bir ıermaye i
le işlbtecek bir kimıe arıyorum iı
tiyenlerin Galatada Mumhane cad 
deai Şarap iskelesi sokağı 1 No. 
lu oütçü lspiro lvanof ef. müra-
caat. 

Çiflik sahibi Ihsan 

iş ıstiyenler 
ECZACI - KiMYAGER 

38 Eski tütün amelesi odacılık 

kapıcılık bekçilik yapabilir 35 li
ra nıaaş iıteyor. Taşraya gider. 
40 yaşındadır. Adres: Beşiktaş 

Valide çeşme No 30 Ha•an ef. 

39 Muharrem Necip ef. 32 yaşın 
dadır. Şoföl' ve alat ziraiye maki
nistidir. 50 lira maaı isteyor. Tat 
raya 70 lira ile gider. Adres: Ka
ragümrük ipek ııaytanci sokak 
No 33. 

40 Mehmet ef. 2J yaşındadır. 

Hazır ve 11marlamacı terzidir. 
Taşraya gider. 45 lira maat iste-

30 Eczacı ve kimyager. Taıraya yor. Kara gümrük ipek ııaytanci 
gider ve her İf kabul eder. Adres: sokak No 33. 
Bakırköy, Kartal tepe Poliı kara , 
kolu kıırtıamda No 47 Eczacı ve 
kimyqer r luıtafa Ratit. 

41 - Cavit Cemil, 28 yatında, 
muhasebecilik iıtiyor. ma&f 60-70 

' lira. Ta,raya ıider· Adresi: Sal
tanahmet Cankurtaran mahalle-

BiR GENÇ 
31 18 yqında, orta tahıilli bir 
genç herhangi iş kabul eder. Taş ıi Ahır kapı caddesi No. 28. 

raya ııidemez. Oıküdar Karaca 42 - laak 18 yqmda, Türkçe 
Ahmet, Ahçıbaşı mahallesi Niyazi , Fransızça bilir. Katiplik iıteyor. 

MlLLlYET ÇARŞAMBA 16 MART 1932 

Mançuli'de 
Asiler 

Tahaşşüt etmeğe 
başladılar 

l Hitler kazanamadığı 
1 için hastalandı 

Almanyada 15 günlük yeni bir 
mütareke yapılması düşünülüyor 

1 MANÇULl, IS A. A. - Bu 
yakınlarda burada ayaklanmış 
olan Çin askerleri şimdi Dalai
nor' da toplanmaktadır. Bunla
rın yeniden Mançuli'ye hücum BERLIN, ıs, (A.A.) kak olduğunu söyleyen kimıe-
tehdidinde bulunduklan söylen S~rvice.de I~ Presse Socialiste'_e l~ ta.~mln ve kehanetleri ev· 
mektedir. Asileri dağıtmak için , gor~ ~ıtler ın ~n muvaEfaki- vel~ '!un tamıamen tahakkuk 
demiryolu muhafızlan gönde- yetsızlık dolayısıle manevıyatı 1 etnriştır. Artık şüpheye mahal 
rilmiştir. Fakat bunlardan bir çok bozulmuştur. Mumaileyhin yoktur: Müstakbel Alman reisi 
çoğu isyan hareketine kanşmıs bugün asabi bir buhran geçir- cümhurunun ismi, Hindenburg 
lardır. · · miş olduğu söyleniyor. Ba,lıca tur. Hindenbourg'un müttehit 

Jı.ıpon konsolosunun ihzari ü. m~a".'inlerind~. olan ~~~lis, cephesi, ?a~ikul~de iyi . ~üca
ze.-ine yetmiş kadar Japon ka- Mumhte kendısıne mulaki ol- dele etmıştır. Zıra en nıkbinler 
dm ve çocuğu bugün Harbin'e ma~ ü~ere tayyare ile hareket ~~e mareşalin tekrar intihabı 
sevkedilmişlerdir. etmıştır. ıçın ancak ı8,S milyon rey tah 

min etmişlerdir. 
Bir Japon ve sekiz Rus layyaresi Yeni Mütareke 

ı Evvela ı928 tarihindeki eski 
HARBiN ıs A.A. - Bir Ja ! BERL N, ıs, (A.A.) - .. h. t • H' d bo • oel munte ıp erın ın en urg' a 

pon tayyaresi Pogranitchnaya' 'ı Almanya hükiimet~ N ~e ıadık kalDUf ve burjuva fırka. 
ı:ın şarkında Rus toprağı üze- ve Yk ıi1ba,ınd_a y~pıl~gı veçh~le lann nasyonal sosyalistler ta-
rinde uçtuğu sırada sekiz Rus 'paı aya tatıllerı munıasebetı e rafında ·ı· ecri . 

fı iki haftalık ıiyaı·ı b·ır mu··tareke ldukl n mbeag up etmı ekeme?'ıt 
tayyaresi tara odan yere inme o ann ğe mecbur edilmi•tir. kararnamesi çıkannağı taıav. 1 ed H·ınıd byan eph ~ ~ t k ld • .. 1 • er, en ourg c esının 

DA&.i 
Bağdatta hudutlarda asayiş 

meselesi görüşülecek 
· ANKARA, IS (Telefonla) - 16 Nisanda Bağdatta biı 

kon~eranı toplanacaktır. Bu konferansa Türkiye • İran, lrak ve 
Sunye hükfunetleri ittirak edeceklerdir. Mütterek bir hudut za· 
bıtuı ile seyyar bir halde bulunan asayİf itlerinin tanzimi hak· 
landa, bu konferansta bazı kararlar ittihaz edilecektir. 

Iran sefirinin ziya/ eti 
-· ANKARA, lS (Telefonla) - lran büyük elçisi tarafın· 

dan bugün aefarethanede bir çay ziyafeti verilmittir. 

Ankaradan avdet edenler 
ANKARA, IS (Telefonla - Şirketi Hayriye müdürü Yu

suf Ziya Bey, Ziraat Bankası umum müdürü Şükrü Bey, Pos~• 
Telgraf umum müdürü Fahri Bey bu aksamki trenle lstanbula 
hareket etmişlerdir. 

iş Bankası müdürü geliyor 
ANKARA, 15 (Telefonla) - İt Bankaıı meclisi idare reİ· 

ıi Mahmut Beyle Banka umum müdürü Mahmut Celal Bey bir 
hafta kalm&k üzere lıtanbula hareket etmitlerdir. 

Hindistanda120kişi tevkif edildi 
Japon kabinesinde iki istifa vur e me le 0 ugu soy enıyor. ikinci fırkası olan merkez blo-
T-OKYO, ıs A.A. _ istifa Amerikalılar da memnun ku ile halkçıların reylerinin art BOMBA Y, ıs A.A. _ Bombay da ailibau; İtaatsizlik hace-

eden Adliye nazırı M. Suzuki' WASHiNGTON, ıs, (A. I mıt olduğ~ ka>'.de şa~andır. ketile alakadar olarak ı20 kiti tevkif edilmiftir. 
nin yerine deniz aşın işleri sa- A.) - Resmi ve siyasi mahafil Bu da g~ıte~yor ki: ~~syo- BARDOL1, lS (A.A.) - Yeniden tevkif edilen Madaııı 
bık nazın M. Ota tayin clmuş. Almanyadaki intihabatın ilk , na~ sosyalııtlerm . ta~nkatına · Gandhi altı ay hapse mahkum -edilmittir. 

tur. Deniz atın işleri n~zaretini devresine ait neticeyi memnuni ' ragm~ ~im~ ~lletı ve Al- l • • h ç 
M. Takeji Kavamura deruhte yetle karıılamıttır. •~an hukümetı bılha.asa M. Brü zmztzn meş Ur ene SUYU 
etmiştir . Hitler'in iktidar n:.evkiini e- ı nıng tarafından takıp ol~ınan 

TOKYO, ıs A.A. _ Dahili- le geçirmesi imkanı Hariciye ve bazen halkın ho§Ulla gıtme. 1ZM1T (Milliyet) - lzmitin on be§ kilometre mesafesin· 
ye nazırı M. Nakahashi'nin pek nezaretini hakikat~ endişeye yen ve. fakat. ı~kin ve ~üsbet deki me§hur Çene suyunun şehre getirilmeıme ve bu bapta sarfı 
yakında sıhhi sebepler hasebile düşürmekte idi, zira bu hal Av· olan .•ıyasetı ~ncedeı;ı . ınceye lazım gelen para dahi temin edildiği ciheti yakında fili teşebbü· 
istifa edeceği zannolunuyorsa'- rupanın sü~nunu tehdit ede- ıezmış ve takdır etmıştır. sata geçilmesine belediye mec:liıi tarafından karar verilmiıtir. 
da, bazdan bu istifanın geçen cek ve tamırat ve harp borçlan Sosyal demokratlar, netice- Beş altı ay sonra htanbulun en meşhur sulanna bile faik olduğu 
8 kanununnide lmperatör'a 1 meselelerini yeniden urtaya a- den memnun olabilirler. Taraf- rivayet edilen bu sudan yalnız İzmit halkı değil diğer memle-
karşı yapılan suikastı ve M. in- tacak idi. tarları, Hitlere karşı Hinden- ketler ahalisi de istifade edeceklerdir. 
ouye ile T akumadan' ın kati edil lkioi de namzet bourg lehine verilmiiş olan reye 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!1!!!1!!11 

melerini menedememeıinden tamamen itaat etmişlerdir. 
dolayı, Diyet meclisinin ı8 "R BE~~~~·M ıs 

1 
(AH·~·~ Mevcut namzetlere gelince 

mart tarihinde toplar.acak hu- esmı ır areşa ın en. Hitlercilere ait reylerin artmış 
susi içtima'da kendisine tevcih burg, ikinci İntihap devresi i· olmasına rağmen müfrit milli· 
e ec:eği itap ve serzeniş erden e perver er ır ası oyunu mu 

1 
d 1 çı·n r.ı;ımzetlig"ini ipka eylemiş· y t 1 f k t 

kurtulmak için yapılmakta ol- tir· lak surette kaybetmittir. Bu 
• duğunu iddia ediyorlar. MONlH, ıs (A.A.) - Hit fırkanın giriımi' olduğu hudut 

D
. • t ft b · ti.f • ler, Alman riyaseticümhur inli suz propagandaya ve iktısadi 
ıger ara an, u ıs a nm h b ·k· · d •_.ı ·ıı· k b. t k·ı· ebep 1 a atının ı ıncı evresıuue de buhranın devamına binaen hiç 

mı ı a ıne eş ı ıne s o a 1 . .. · . • 
bilecek bir buhrıan.'a yol açaca· ?amzet ıgını ~?y~caktır .. M~~ i kim~e müfrit . milliyetperverle. 
" 'd d '" •. · · ı 1 t d. ı ıle1h bunu mufnt komıte ıçtı- re aıt reylenn artacag"mdan 
gı a uşunu me < e ır. b hk. . • ma11.ın u saba ı celsesınde ar tüphe etmiyordu. Fakat Alman 

Kantonda bir infilak !Y ' kadaşlarına iblağ eylemiştir. milleti ekseriyetinin Hitler'i 

1 ~NTON, ıs A:A: - D~rt ı Almanyada intibalar ~kile ~ıicümhur intihap et-
ıı;ıuhım'!1at .deposu ııtıal _etmış-. MADRIT, ıs (A.A.) tıgıne tahıt olmadık. 
tır. Şehır bır zelzeleye ugramış . W lf · d 1 . 1• Duesterberg'ın n.amzetliği bu 

. gibi sarsılmııtır. Bu iştialin k-0· 
1

· 1 ° k:Jıır-ın ah: fi[1 ma u~~t müsbet tahminlere muvafık bir 
münistler tarafından tertip ve 

1 

ka -~a t "haobaant m•H.a d' pbazar ~~ netice vermit ve kendisi siyasi 
·r ed·td· •· ı kt d u ın ı a ın ın en urg ıçın ı a ı ıgı zanno unrr.a a ır. b.. ..k b' ff k ld • iktidarsızlığa mahkum olmut· uyu ır muva a ıyet o ugu 
Japonya ue yeni Mançuri devleti nu beyan etmektedir. Mütarün tur. Komünistler de müthit bir 

TOKYO, ı5 A.A. _ Japon ileyhi? ~~lak ekseriyeti kazan mağlubiyete uğramı,lar ve an
hüki'ımeti yeni T dıan Tchoun ması ıçın ~a~ım ol"'.11 _160,000 cak 5 milyon rey alabilmişler· 
hüki:metiı:den Japonyanm ye- rey k~ndısıne ve~lmış _olan dir. 
ni devlecle siyasi münasebat mıly~nıarca reJ'.e nıı~etle ade- Hülasa, evvelki günün gaye. 
tesis edeceği ümidini izhar e. ta .. hı~ mesabesınde_dır. Büt.ün sinin tamıamile tahakkuk el
den bir noia almıttır. mufnt fı~kalara r~g!°en Hın. miş olduğunu unutmamak icap 

Japon hükumeti, yalnız nota- denbourg un zafennm muhak- eder. 
ı yi almıt olduğunu bildirecek ve 
· yeni hükumetin tasdikine ait 

1 

herhar gi bir karar ittihaz etme 
miş olması hasebile cevabında 
başka b!rşeyden bahıetmiyecek 

1 tir. 
--~ ............ ··--· 

Çocuğu 
Öldürdüler mi? -----

Böyle feci bir akıbet
iıten şüpheleniliyor 

Bir milyoner daha intihar etti 
ROCHESTER, "Nevyork" 

ıs, 'A. A. - Kodak - Aıtman 
şirketinin müdiri milyoner Ge
orges Astman, dün öğleden son 
ra bllradaki ikametgahında in

kumetin bu hususta ciddi akis. 
lerin vücude gelebileceğine ihti 
mal vermediğine alamet telak
ki edilmektedir. 

Stoc.kholm' den gelen ve Kreu 
tihar etmittir. ger grupunun bankalardan yap 

Mumaileyh, hastalığı hasebi. tığı istikrazlarla ticari ıenetle
le yatağında yatmakta iken et· ri yekiinunun 9 milyon dolar
rafında bulunanlardan kendisi· dan fazla olmadığını bildiren 
ni yalnız bırakmalarını talep et bir tebliğ borsanın e.bam ve 
mit ve yanındakiler•· çekildik- tahvilat mübayaacılarımn endi 
ten sonra yalnız kalınca bir ta- ,eterini kısmen izale etmittir, 

NEVYORK, 15 A.A. _ M. banca kurtwıile intihar eyle- Nevyork'un mali mahafilinin 
ve Madam Lindberg hala yav- mittir. . 1 h sa a iyettar erkanı bu eauıla-
rulanndan hiç bir sarih haber Tabanca aeaini ifiden ailesi rm Kreuger'in intihanndan j. 
almamı,lardır. efradı derhal odasına koşmut- leri geldiğini, fakat mumailey. 

Ankara 
Cinayeti 

Failler Izmitte nasıl 
yakalandılar? 

IZMIT (Milliyet) - Bu müt
hit ve bt..nhar katiller zavallı ka
nkocanm işlerini bitirdikten son
ra trene atlamıılar ve latanbul 
yolunu tutmuılardır. Ankara zabı 
tasının hat boyundaki merkezlere 
vaki tamimi üzerine Cümhuriyet 
poliai harekete ııeçmiş ve iki kati
li lzmit iataayonunda yakalamıt
br. lzmit Polis müdürü Kerim B. 
Ankara treninin vürudundan on 
dakika evvel Ankaradan gelen 
servis telgrafile haberdar edilme
si üzerine mumaileyh muktedir 
polisleri hemen istasyona sevkey
lemittir. Polisler katilleri isimleri 
le aramışlarsa da evvela bulama
mıılar ve müdiriyete bu isimde 
kimsenin trende olmadıirını bil
dirmiş!erdir. Polis müdürü Kerim 
Bey tekrar taharri.yat icra5ını em 
reylediğinden bu defa polisler tre 
nin arkasından girerek kadınlara 
ınahsuo kompartımada iki kitinin 
uyur vaziyette olduklarını görün
ce ıüphelenmiıler ve (sen Kamil 
değil miain) sualio.oe kartı katiller 
den biri (evet ben Kamilim) de
mit ve yanındaki katil Ermeni Ba 
ron ile ikisini t::-... ndcn indirmiş
lerdir. Bunlar evvela it aramak 
için lıtanbala ııittiklerini .öyle
mitlerae de bilabua yapbldan 
kanlı cinayeti itiraf eylemitlerclir. 

Katiller ne diyorlar? 

Bulgar 
moratoryomu 

- --
Henüz bu yolda 

verilmiş 
bir karar yoktur 

P ARİS, ıs A.A. - Bulgari• 
tanın harici borçlan için bir ıro 
ratoryom kararı verdiği veya· 
but bu karan vermek üzere ol· 
duğunu müeyyit olarak burada 
iıaa edilen haberler salahiyet
tar mahafilde elim intibalar bı· 
rakmıttır. 

Cemiyeti Akvam mali komi•· 
yonunun baz.ı ıarki Avrupa 
memleketlerinin vaziyetleriııİ 
ıslah maksadile alınan tedbirle 
re karşı kat'i mevki almasaıl 
beklemeksizin verilen bu mahİ' 
yette bir kararın, Sofya hükü· 
metini , bir mukavelenin tek bir 
cepheden inkarı manasına mıı• 
adil olabilecek teeasüfe şayaJI 
bir teşebbüse giritmekle ilzaııı 
edebilecek bir tesir hasıl edeci 
ği kanaati izhar ediliyor. 

Bundan başka aalahiyett•' 
devletler mümessillerinin Pari• 
te toplanmıt ve hakiki bir a.-zll 
ile Bulgariıtanın vaziyetini tel 
kik etmekte oldukları fU ııradl 
yapılan böyle bir te,ebbüıiil' 
daha müessif intibaabn buıulil 
ne de meydan vereceği iararl• 
kaydolunmaktadrr. 

Henüz moratoryom ilan 
edilmedi 

"0 adam bizi çalıtbrdı, para
mızı nok..ıı verdi, biz de zengin 
olduğunu haber aldığunızdan öl
dürüp paralarını almağa karar 
nrdik ve bet arkadaşla gece oda- SOFY A, ıs A.A. - Hav .. 
ıma girerek evvela kocaamm ve Ajansı muhabiri Bulıaristand• 
aonra da kansının hoğa:da- da tediyatm tatil edildiğine dıı• 
nnı ukarak ve kamı ile gÖ· 1 h il al ğüslerine tiddetli tekmeler ir o arak ariçte neıred· enif 
vurarak öldürdük. Ondan ta dair olarak timdiye kabl, 

sokaiı 34 No Ziya. 20 ile 25 lira maBf iıteyor. Adre-
TESVIYECI MOTORCO ıi: Galata Midilli çıkmaz ıokak 1 

32 Tesviyeci, .;..ki.U.t, motör- No. 2. 

ciilük bilir. Adre&: Kasımpaşada --------
Kulaksız mahallesinde Fmn so- Not : 

Lindberg'in çocuğu lar ve ölmüt olduğunu görmüt bin kontrolü altında bulunan 
lerdir. tirketlerin vaziyetleri neticesi 

b 
NEVYORK, ıs A_.A. - Zah. - Müntehir dostlanna hitaben olmadığı kanaatindedirler. 
ıtanın otel ve pansıyon ıa ıp- , d • b. ·ki t d -- • 

ı . .. I . k d , yaz ıgı ır ı sa ır a §umarı Ayni zamanda Nevyork ban· 
erıne çop en atıp ya ma an . .. 1 mek ed. "V ·f "h t 1 b 1 · · d b' ocuk soy e t ır. azı em nı a- kerlerinin aveç hükiimeti ile 

evvel uıaklannı da öldürüp kö- nazırlar meclisinin bu bapl1 
mürlüie abnıfbk. Fakat kankoca hiç bir karar ittihaz etmemit"' 
yı boğduktan aonra kaçarken kö- duğunu salahiyettar ve resıOI 
mürlükten bir inilti iıittik. Ve o ı b. bad • t"hb t _ı.tl - ·ı ed.ğ. • nl d·'- 1 ır mıen an ıı ı ar e meı-• zaman uşngın o m ı mı a a llb d. 
Tekrar oraya girip onu taınamile ır. 9 
öldürmek istedikse de evvelce ü- Bulgar hükiimeti bu hu...-lf 
zerine kapıyı kilitleyip anahtan hem Cemiyeti Akvam mali ko' 
nı bir tarafa atmıı olduğumuzdan mitesinin hem de Bulgar eab' 
bu sefer anah~rı bulup ta kapıyı mmın ecnebi hamillerinin kal' 

kağında 6 No lu hanede Sami us 
J -l!j isteyen veya işçi arayanlar 

ta. 33 
20 1 

da kt için bir gün yazdıgımızı ertesi 
Yllf arın orta me ep • k . .. 
1 tanbul 

. d o.oti· gun te rar etmıyecegımiz cihet-
meaaııu ı c..ıvann a 1U1 p~ 

l
'k Adr N Hikm le bu listeler alakadarlar tarafın-
ı anyor. eı-; azım e . . . 
Balıkpazar Taşçılar fırın sokak 1 dan muhafaza edılmelıdır. 
No 6. 2 - işçi isteyenlue eğer bu lis-

y ACLI BOYA telt1rde matJ(Jp evsafta kimSt! 
34 Yağlı boya itleri yapar. 60 varsa tavsiye <!diyoruz. Yoksa is
lira maaş iıteyor. Taşraya ıric..~r. tenen evsafı haiz i~çi veya me
Adrea: lıtanbul Fatih Sofular murlar bize müracaat ederek talip 
caddesi Orta çeşme aokak ı No olmalıdırlar iri kendilerini tavsi-

lu Ahmet Hamdi Beyin baneain- edelim. 
de mukim HaW efendi. 1 - Bir iki gün sonra yalnız 
35 Kimi! Haydar B. Beynelıni- listeleri neşre ba,Pıyacağımız i
let diploma~ı telsiz tel~af memu-ı çin b~ sütunları tahsisteki =k
rudur. 80 lira ma&fla •t arıyor. sadı ızah eden sat11ların dikkat. 
Adres: Oıküdar Poatahaneai Ab- it okunmasını bütün alikadarlar-
di Bey va.ıtasilc. dan rica ederiz. 

evlbv_e .u?har~ bı~ın ek ır çb l ·yet buldu, daha fazla ne bekle- birlikte vaziyetin tavazzuhu j. 
e ısesını avı ır pa et u u- . ?" 
nup bulunmadığını araştırma- yeyım. ÇİD yapılacak tahkikata ittirak 
tarını tamim ıuretile bildirmesi Huausi tabibi, 77 Yatında bu- arzusunda olduklan beyan edil 
üzerine Lindberg'in çoctığumm lunan müntehirin uzun seneler mektedir. 
acıklı bir akıbete uğramış olma hasta yattıktan ıonra zahiren Bundan başka, M. Aıman'm 
sındr.n korkn::ağa başlanmıştır. sıhhatini iktisap etmit görün. intiharı da bu ırupun eshamı 

----· düğüİıü ilave eylemittir. üzerinde 8 puanlık bir tenezzü. 

Fransız meclisi, büt- NEVYORK, 15 A.A. - le sebep olmuş, fakat bu tenez. 
• k · l . Kreuger grupuna ait tahvilat- zül bilahare kıımeıı iade edile-

çeyı at>u ettı tan 600 bin tanesi dün Nevyork bilmi,tir. 

1 
PARlS, ıs (A.A.) - Fran- borsasında bir elden diğer ele Müntehir, Georges Aatman'· 

aız meb'usan meclisi, varidatı ı geçerek sahiplerini değittirmit ın esasen çoktan beri kendi tir· 
41 milyar 184 milyon 54ı.48I tir. ketlerinin itlerile faal bir suret 
franga ve masarif atı da 41 mil- Kreuger - T oll müessesesine te meşgul olmadığı da aöyleo-
yar 179 milyon 808 bin 80fran 1ı ait dün borsada 2 7/8 dolarlık mektedir. 
ga tevzin etmek ıuretile vari. bir sukut ile 2 1/8 de kapan· Borsanın dünkü celsesi ao. 
datta 74.733.401 frank fazlalık mııtır. nunda bütün piyasada bir teker 
temin eden ı932 aeneıi bütçeai· Kreuger eahamımrı intikal lenme olmut ve tekmil esham 
nİD ı38 muhalif reye kartı 386 Ye bona ımıameJeai görebilme- ve tabvilitta 3-8 puan kadar 

ile kabul ve tuvip etmittir. ıi i in bonaca verilen kanr, lrii . bir sukut kaydedilllljİttir-

açamadık ve oylece bırakıp kaç- beki ek ed" 
bk." rmı em t ır. 

O:aerlerincle neler çıktı? 

Katiller evvela elli lira kadar 
bir para çıkarmıılaraa da diğer o
daya ııötürülerek çınlç~plak aoyu 
!unca bet yüz liralık bır banknot 
ve bir kaç tane de Türlr. Ye Rua al 
bnları, bir çift elmaa küpe, iki ro
Yelver, bir takım reaimler ve muh 
bra defterleri çıkmqtır. lıtaıynn
daki taharriyatta da iki rovelver 
ve iki fi§enklik bulunınUftur. 

Katillerin hali 

Bu melun katiller ve bilhaaaa 
Ermeni olan herif çok korkunç 
aarath Ye katil çehreli canavarlar 
dandır. Bunlar "Bis bir kere bmi 
N ve ı.ta.IMlla kepail ataa,.ıldı 

Devlet Şurası hakkınclfi 
bir layiha 

ANKARA, ıs. - Devlet .~ 
nm teıkilit ve vezaifine dair 1'' 
bir lıanun liyihatı hazırlanmqtıt• 

Heyeti •ekileye t.,..di eclilm!~~ 
lunan bu liyihan.ın yalanda MI"' 
Meclisine takdimine intizıır oJtl. 
maktada. Li.yiha, yepyeni ;;.;;ı-ı 
ihma etmektedir. -··-··-----··_, ___ . ../' 
bizi zor bulurlardı" diyorl..A 
Merkumlar Ankaraya ae..k 
malı üzere müddeiumumilii• 
lim olvn•uılardır. 

R. 
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Yakında An karaya 
Ekonomi 

Boyacılar Ankaraya 
heyet gönderiyorlar 

Vlllyette 

Kahve 
ihtikarı 

Komisyon Ticaret 
müdürlüğünden 

isim istedi 
••••••• 1 

Bi>ya kontenjanının yanlış tefsir 
edildiğini iddia ediyorlar 

Vilayetteki ihtikan tetkik ko
misyonu kahve ~tini t-;tkik ed~_r
ken iaimleri verılenlenn asıl tuc
car olmayıp komlıyoncu oldu~
nu ıörmüıtür. Bu itibarla konııs· 
yon, ticaret müdüriyetine bir tez 
kere yazmıt. kahvede ihtikar var 
aa bunu yapan tüccarların ilimle
rini lıtemiıti•. 

Şehrimizdeki boya tacirleri An· 
karaya bir heyet göndermekte
dirler. 

Kontenjanda, her nevi boya i
çin hiç karıılık konulmamııhr. 
Buna da aebep ıudur: Teıviki aa• 
ııayiden iatifade eden fabrikalar 
için konulan boya maddeaindeki 
V. S. boyalar tabiri Galata itha: 
lat ırümrüğü tarafından, . hatt~ 
Yağlı boyalara kadar teımil edi· 
lerek tehir edilmiftir. 

Kontenjan haricinde (8) lla· 
tesinde konan bu boyalar dolayı.o 
•ile artık kontenjana boya konul· 
lllatruthr• Halbuki (B) liıteainde 
bulunan bu boya tahıiaatmdan la· 
tifade edebilmek için teıviki sana 
Jiden istifade eden fabrika sahibi_ 
olmak lazımdır. 

Boyacılar, bu içinden çıkılmaz 
ıııeaelenin halli iç~ Ankaraya 
heyet göndermektedirler. 

ltalyada ekmek çeşnisi 
Önümüzdeki rekolte mevıimin• 

kııdar balyanın buğday ithalahru 
tezyidine intizar olunmaktadır. 

İtalya, ekmek çeıniıini yum~· 
tak buğdaydan yerli mahıul_ Dil• 

betini yüzde 95 ten, aert bugday 
İçin de yüzde 20 den az olmamak 
İizere tesbit etmitti. Yeni bir ka· 
rarname ile 20 marttan itibaren 
bu niıbetleri yüzde 50 ve ~zde 
30 a indirmekte ve sert bugda~ 
llliktarını yüzde 20 de ipka etme 
ledir. 

ltalyanın harici ticareti 
ihracat ofisine gelen mal~a· 

ta n azara n döviz kontrolu ol n· ' · · ı ita ya lenjan ve sair tedabır ı e 
ihracat ticaretini memleketlere 
karşı ltalya Maliye nazırının .m~ 
kabil tedbirler almasına . salı~hı: 
Yet veren 21 kanunusanı tarthlı 
kanun ahkim.ının Çeko•lovakya 
ınuvaredatına karşı tatbikine bat 
laıımıftır. 

ltalya, Çekoslovakyaya b!lhaa 
'"- porta~al, limon, taze yemlf 

1
ve 

b k d . Çekos o· 
ıe ze ihraç etme te ır. d 
"akyanın bunlann ithalini ma • 
dei mahsusaya tabi tutması ltalya 
hükUınetini Çekoalovakyaya k":r· 
fı kanunun tatbikine •evketmıt
tir. 

Italya ıon günlerde Almanya, 
F'ranaa ve lıpanya ile yeni ticaret 
l>\uahedeleri aktettiği gibi, Avuı· 
luryadan sonra Macaristanla ~a 
"fYa mübadeleıinden mütevellıt 
lediyat için takas mukaveleıi ak· 
letmittir. 

Iranda mensucat 
fabrikası 

BERLIN, 15 A.A. - lran, A~· 
l>\e.n malzemeai ile Tahran'da bır 
&>amuk menıucat fabrikaaı vücu· 
de getirmek taıavvurundadır. 

Italyanın zirai vaziyeti 
ROMA, 15 A.A. - Ziraat nazı· 

rı M. Acerbo, ayan mecliıinde f. 
lalya'run hali hazırdaki zirai va
•i.retinden bahsederek bilhaıaa 
hufday, pirinç vesair hububat ia· 

Borsa fiatları 
Kambiyo 

lngiliı lirası 

/ Kapanı' 

iL. K. S. 
7 65 00 

Bir T. Lirasının mukabili 

F raoıı:ı: frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drahmi 
Iaviçre fralljl 
Lına 
Floria 
Kııroa ç. 
Sili A. 
r>er.~'a 
Mark 
Zloti 
Pengo 
ley 
Diiıar 

Tahvilit 
l Dahili 
D. Mnvahlıade 
A. Demiryolu 

12 06 
o 47 52 
9 16 75 
3 39 75 

36 67 32 
2 45 12 

66 79 75 
1 17 81 

16 03 00 
4 06 00 
6 22 00 
1 99 54 
4 19 00 
3 93 00 

79 89 00 
126 85 00 

Kapanıt 

ı oo ooj 50 50 
27 60 

Boraa Harici 

tm 
Mecidiye 
Banknot 

49150 
2 32 

t 'h-- ı •tının mahauı ıurette art· 1 _.a 1 • k 0 tihsa 
DUf oldupnu, bilik s ıpe 11 d • 
lahrun tenakuı eylemiı bul~ u· 
tunu ehemmiyetle kaydetmııtm 

Londra borsasında 
LONDRA, 15 A.A. - Boraa 

muhiti aakindit, fakat aatq arz• 
lannm devamli yokaulluiu • ha
bile fletlerdeki kapalılık pıyaaa· 
nm her tarafında hakim olmakta 
dır. 

Ingiltereye ithal olunan 
çaylar 

LONDRA, 15 A.A. - M~tr 
nazın M. Nevill Chaınberl_:UD lll 
önümüzdeki bütçede ecnebı ?T" 
Jarı üzerine re•İm vazetmek :t' 
aavvurunda olduiu beyan e • 
mektedir. 

iki aylık ihracahmıx 
ihracat ofioi 1932 ,.neıi k~ 

nuaıuıİ ve ıubat aylarında ıthal 
ve ihraç edilen eıyanın kıymeti 

1931 muadil aylarla mukaye~ 
ve · •'·t0 k n••retmlf-'ni yapan bir ııtau.e 1 -s 2 
tlr. Bu iıtatiıtike nazar"f ~~~ 
kinunusani ve şubat ay ·~ . 
'b ·-·z geçen aenenın aynı 
ı racaua...... lmı ,. 

ylanndakine nazaran aza f 
~. Fakat buna mukabil ithalat 
da azalmıttır. 

1931 kanunusani ve tubat ayla• 
rında ithalatımız yekunu ihracat
tan iki milyon lira fazla ~lduğu 
halde 1932 ayni aylarında ıhraca· 
tımız ithalattan aekiz milyon Iİ• 
raya yakm bir fazlalık arzetmek 
tedir. 

lstatiatik bu neticeyi daha kat' 
i göstermektedir: 

K. Sani 
Şubat 

Yekiın 

K.Sani 
Şubat 

ithalat 

1931 
12,241,446 
10,254,672 

22,496,118 

ihracat 
19 3 l 

11,039,807 
9,306,131 

1932 
5,321,577 
4,542,860 

97,864,437 

1932 
9,890,272 
7,735,362 

Yekun 20,345,938 17,625,634 

Fransanın harici 
ticareti 

PARIS ıs A.A. - 1932 aene· 
. . ·ık lki ayına ait ithalat dört 

sının ı 'h t .. 
ınilyar 739 milyon ve ı raca uç 

• 
1 128 milyon frangı bulmut· 

mı yar 
tur. 

fransa'da yerli buğday 
meselesi 

PARlS, t5 A.A. "":' Oeiirmencl 
terin ekmek yapmaga v-;ya d~ 
baık& yiyecek maddelerı lmalıne 

bau• unlara yerli buğday mah· 
":.İünden mecburi surett~ k&nf~· 
:acakları miktarın aı.gan haddı-

. .. zde yetmiıten ıbaret. ola~-
~ınhyuakkındaki kanun resmı cerı· 
gı .. 
dede intitar etmıttır. 

Almanyanın harici 
ticareti 

BERLIN lS A.A. - Alınanya•· 
run harici 'ticaret bilançosu ~ubat 

ı zarfında ihracatta 86 milyon 
::-arklık bir faslalık söıte~ekte· 
dir. Bu f-lalık, k~unuaaru zar• 
fında 105 milyon ıdı. 

LONDRA, 115 A.A. - Boraa, 
b ··yük bir sükWı içinde açı.lmıt
tı~ lnıiliıı: tir- müıtakar bır bal 
dedir. Paria kambiyoıu 92.1/8 
frank ,,. Hew-York kambıyoo~ 
da 3,63 t / 9 dolar olarlllı: teacıl 
edilmittir. . 

fqiliz dnlet eıbanu ludayette 
ı.-en, hemen dünkü kapanq fi. 
atında idi. 

Mes'ut bir dofum 

Altıncı şube 

Polla altıncı tube miidürlüfünibı 
ıı.a edileceği dotru değ~d~r .. 

Münhal bulunan müdurıyet• 
bir Ht tarin edilecektir. 

lı saati 
it -tr ııiaan hatmda değifec:elı: 

dr. Alı:ı•• mesaial 18 H kadar 
d.,,am edecektiır. 

Üç aylıklan henüı; 
almayanlar 

Eytam, eTUDil ve. mütekai~e 
rin üç ayhklennuı ıtuınm nı· 
hayet bulduğunu yazlJUfbk. E· 
mi.ııöııü malmüdürlüğü 25 fU· 
bata kadar yoklamalanm yaptı 
ranlara ı4 mart aktamma ka· 
dar maaılarmı vermittir. ıs 
marta kadar yoklamalannı yap 
ttrmaımt olanlara maatlarmın 
tediyesine 2ı mart pazartesi gü 
nü Düyunu umumiye binum
da başlanacaktır. Her iki yokla 
mada bulunmıayanlann yokla
maiarı da 22 martta malmüdür 
lüğünde yapılacaktır. 

Bir kaçakçı daha 
mahkum oldu 

Tahtakalede kaçak ıigara 
kiğıdı ve tütün 1atarken yaka
lanan sandıkçı Alinin muhake. 
mesine dün dokuzuncu ibtiau 
mahkemesinde devam edilmit, 
sandıkçı Alinin cürmü ıabit ııö 
rüldüğünden 6 ay hapıine ka· 
rar verilmittir. 

Adliyede iki tayin 

lıtanbul aiırceza mahkemesi 
aza mülizimlerinden Nuırat B. 
lstanbul müddeiumumi muavin 
liğine, Gireaon uliye ceza haki 
mi Sırrı Bey Bartın müddeiu
mumiliğine tayin edilmitlerdir. 
Bu iki güzide hikimimize yeni 
vazifelerinde muvaffakiyet te
menni edem. 

Halkevinde cuma 
günkü içtima 

Cuma pnü Halkevinde umu· 
mi bir içtimada diğer ıubelerin 
idare heyeti intihabı yapılacaktır. 

Kadınlar birliğicin . 
pıyangosu 

Kadınlar Birliğinin piyanırosu 
dün öğleden ıonra Halkevinde 
çekilmittir. Neticede muhtelif 
kimoelere SOO hediye çıknuttır. 

Alpullu ıirketi 
müdürü geldi 

Bir müddetten beri Avrupada 
buhmu Alpullu teker tirketi u
ımami müdürü Hayri Bey dün teh 
rimize avdet etmittir. 

Çinar ağaçları dikiliyor 
Eminönü kaza11 nuntaka11 Be. 

1asıt, Divanyolu, Y enicami Mlllt .. 
!erinde muhtelif yerlerde ç.nar 
alacı dlkmeie baılanmııtır. 

~-· ç_il_k_H_a_be_rl_e_r_ 
Memnuniyetle öireadifimi. 

ııe söre Muhtelit mübadele ko
aıiıyonu reiıi bitaraf azadan M. 
Holıtad hayatının yen.i ve mea ~ Dün lıtanbul Veremle mü 
ut bir 18fha11nı daha ıdrak et- cadele cemiyeti heyeti idaresi 
mek fıraatını bulmuştur. Dün mutat içtimaını Hililial:ımerde
M. Holttad ve Madam Holıta- ki merkez.inde akdetmit, Eren. 
ılın bir doğumda iki kız çocu· köyündekı sanatoryom hakkın· 
ğıı dünyaya gdmittir. Çocukla da !örü~ülmüştür. • 
rın her ikiıi de gürbu<. ve sıh- 1 . . Pol.ıs ~~avun sandı.g~ hey~-
hatlidir. Onlara uzun ömürler • tı ıdareaı ~-u~. s.~ndık reısı beş!n 
temenni eder, Madam ve M. c! şube. mud_ur? Kenan Beyın 
H 1 t d'ı da bu mes'ut hadise- 1 rıyuetınde ıçtıma ederek bazı o ş a . . . 

bir heyet gönderilecek 1 

Şeker tacirlerinin da
vası dün devam etti 

••••••• 
Dün maznunların isticvapları 
yapıldı. Şahitler dinlenecek .. 

Alpullu teker ıirketi ile diğer ı O~~tri Mütevelli .B. devamla
on dokuz teker füccarının muha· Pek ıyı habrlıyamıyorum efen• 
kemeaine dün devam edilmiıtir. dim, Şakir Bey hangi tarihte ı .. 
Dün muhakemede vekiller de da· tanbula gelmiı iae mukavele o za 
bil olduğu halde maznun ve mü- man feıhedilmittir. Bu mukavele 
dafaa aandalyalannda tam 24 ki· nin feıhini müteakıp 18 ıubatta 
ti bulunuyordu. Muhakeme aalo- 40 lira 20 kuruıtan bize bir va• 
nunda maznunların ve vekili mü· gon Uıak ıekeri verdiler, bu teke 
dafilerin oturabilmeleri için diğ";'" "!' pazar~ğını Uıak müdürü. Rem 
m!'hk~e!erden aandalya getir~! z! 1:kyl~ bızzat .. ya~tık, Hayr! Bey 
mıı ve ııtıcvabı icra edileceklerın hızını ncamız uzerıne Remzı Bey 
ayakta kalmamalarına bilhaase i- nezdinde tavassut yapmıı ve mu
tina göaterilmiıtir. Hakim evvela maileyhi bize birer vagon ıeker 
maznunların yoklamalarını yap· vermeğe razı ebn!~ti. Verilen te· 
mıt. gele nlerle gelmiyenleri tes· ke~ ~fa~ _malı degıl, Alpul!u ma
bit ebnİf, fakat bu yoklama esna· ~ı. ı~ı: Bılah!'ra Utak malı ıle de· 
amda gelmeyenlerden bir kıaını gııtirılecektı. Ben bu tekerlerden 
daha aalona gelmiılerdir. Yokla- bir kısmını 40 l~ra 70 kuruıtan bi~ 
mayi müteakıp bu celaede ilk de- kıammı. da 35 lıradan ıathm ve zı 
fa gelmiı olan 19 teker tüccarının yan ~t~. . . 
isticvabına baflanılmııtır. Hakim .1:fakim. - Kom11yo.n defterler! 
her maznuna ııraıile isimlerini, nızı tetkık ederken zıyan ebnedı 
babalarının isimlerini, yatlarını, 
hüviyetlerini, ve ıan'atlerini sor· 
muıtur. Maznunlar aorulan sual· 
lere fU cevaplan vermiılerdir: 

Nimet Tevfik Bey: 
- Ben nakliye müteahhidiyim. 

Şeker ticareti yapmam, bendeki 
tekerler Brikli lıtanpinq Efendi· 
ye aittir. Onlan vapurdan aldım. 
Tüccara tealim edecektim. Zaten 
iıtigalim budur. 

Vehap Bey: 
- Ben zahire tüccarıyi.m, teker 

ıatmam. 

Şevket Bey: 
- Kahve, ş;eker ve ıaire tücca 

rıyım. Şekeri piyasa Üzerinden 
aathm. Kontenjanda tekerim var 
dır. Fakat henüz gümrüktedir. 
Çıkaramadım. '.'B~ eınada Şevket 
Beyden evvel ıstıcvap edilmit 0 • 

lan Vehap .Bey ayağa kallmıı1.,ı 
- Efendım bu tekerlerden bir 

kısmı bizim namımızadır. Şevket 
Beyin imzaıı yoktur. Kontenjana 
tabi olduğu için çabuk çıkarmak 
emelile böyle yaphk demi•tir • 

Şevket Bey devamla: 
- Ben Alpullunun bayii defi· 

tim, ecnebi malı telr.er aatanm. 
Buhran eanasmda da elimdeki te· 
keri sattım ve bunlar ecnebi fe• 
keri idi. 

Hayik Bey: 
- Ben mamU.l ıeker tüccarıyım 

Gayri 1namul ıeker satmam. Hari 
ce ıeker siparişi verdim, fakat he 
nüz çıkarmadnn. 

lamail Hakkı Bey: 
- Şeker tüccarıyım, Alpullu 

tirketinin bayiiyim. Evvelce hariç 
ten teker altp ıatamazdım. Fakat 
bili.hara ıirketle mukavelemiz fea 
hedildi, bunun üzerine aerbeıtçe 
teker getirip .atmak hakkını ka
zandık. Siparif ve,dim. Alpullu
nun bayii iken bir çuval tekerden 
on bet kurut kazanmak ıuretile 
aatıt yapar, münhasıran firketin 
tekerlerini satardık. Buna muka
bil de ıirket tekerlerini münhe.11 
ran bizim vasıtamızla ıatardı:. Fa
kat ıubatta ıirket mukaveleyi feı 
hetti, bUı de aerbeıt teker l'etir· 
mek hakkını kazandık. Bunun ae 
bebi ıirketin bize iıtedifimiz za. 
man teker vermemİf olmaııydı. 
Biz teker istedifimiz zaman şir .. 
ket bize: 

_ Elimizde me cut azaldı. Ta
ahhüdümüz var. Jdrak mevsimi 
sellnceye ka~ar ~l~~z~eki mev
cutla taahhiıtlerımıaı ıfa etmek 
mecburiyetindeyiz. Size ıeker ve
rinek taahhütlerimi~i ifa edeme 
yiz. lıteraeniz mukaveleyi feıhe· 
delim, ıiz batka yerden teker a
lıp satmakta serbest kalınız, dedi· 
ter. Biz de teklifi kabul ettik. Av
rupaya ıeker ıaınarladık. Şirket 
diğ'er bayilerine birer varon fe
ker verdiği halde, ben almadım. 

Oimitri Mütevelli Bey: 
- Şeker ıüccarıyim, Alpullu

nun bayilerindenim, mukavele
miz toz teker itibarile feshedildi, 
küp ıeku Üzerindeki mukavele· 
miz devam etmektedir. Toz teker 
mukavelesini 3 tubatta tadil ettik. 
O vakit tereffü yoktu. Tereffü 11 
ıubatta baıladı. Mukavelenin feı 
hi için Sakir Beyle görüştük ve 
müzakerede muvafık kaldık. 

Hakim - Şakir Bey o zaman 

HBkim Kizını B . 
iinizi teıbi! etmi.? dedi. ve veıika 
lan birer btrer ıoıterdı. 

Dimitri Mütevelli Bey bu veıi
kaları sördükten aonra: 

- Ben evvelce Uıaktan teker 
almıştım. Komiayonun defterde 
bulduğu kayıtlar bunlardır. dedi. 

Oedikoı ailmaidiı Bey: 
_ Şeker tüccarıyım, Alpullu

nun bayilerindenim. 13 bayiin a
rasından seçilen bet kitilik faal 
bir komite vardır. Onlar şirketle 
temas ederler, mukavelenin feshe 
dildiğini onlar bize haber verdi
ler. Faal komiteyi t~kil eden ze· 
vat şunlardır: Dimitri Mütevelli, 
lsmail Hakkı, irfan, Maksimya
diı, Artapulos Beyler. Mukavele
nin feshedildiği bildirildikten son 
ra bize birer vagon şeker verildi. 
40 lira 20 kuruıtan •erilen bu te· 
kerin U4ak heaabma verildiği fa
turada kaydediliyordu. 

Hakim - Neden bu kadar pa
halıya 4eker aldınız? 

- Şekerin elliye çıkma11 ihti. 
mali vardı. Buna mini olmak için 
aldık., 

- Ne yaptmız aldığınız teker 
leri? 

- On on bet çuvalını 41 lira. 
dan, bir kımunı da kırk lira 70 
kuruJtan satturı, diğerlerini zara
rına ıalttm ve dörtyüz Jira sarar 
ettim. 

Hayreddin Bey: 
- Şeker tüccarıyun. Bayi deii 

lim. Toz teker Üzerine delil, küp 
teker Üzerine muamele yapanın. 
Şubatın birinde 20 vason teker çı 
kardım ve 40 liradan sattım. Toz 
ş.eker tereffü edince rekabet için 
küp ,ekerini de toz teker fiatına, 
yani altını, bakır fiatına aattım. 

Manuel Sapurta Efendi: 
- Şeker tüccartynn. Bayi de

ğilim, pİyaaa mucibince aatıı ya
parım, ben şubatta aldığım malı
mı 8 tubatta Anadoludaki müıte 
rilerime göıterdim, buhran zama 
nında hiç sahf yapmadım. 

Ak Osman zade Hüseyin Bey: 
- Alpullunun 13 bayiinden bi 

riyim. Mukavelemiz 21 fubatta ta 
d~~ -=~ilmi~ti.r .. Bayramın dördüncü 

Maarifte 

Yeni 
Mektepler 

On sekiz mektebin 
İnşası bitirildi 

Şehir dahilinde yapılma91 ta· 
karrür eden 22 ilk mektep bina 
sından ıs i ikmal edilmittir. 
Geri kalan dört mektep te bu 
yaz belediyece tesellüm edile
cektir. 

Fen fakültesinde kim-
,., 

yayı aınaı 

Darülfünun fen fakültesine 
merbut kimya ıubeaine ilaveten 
yeni bir kimyayı ımai ziimreıi 
teaia edilmiıtir. Yeni zümrenin 
progranıı vekaletçe taadilı: edildi
ğinden derslere batlaııınqhr. Bu 
tubenin açılma11 büyük bir ihtiya 
ca cevap vermektedir. 

Darülfünun 
Viyana ya 

emini 
gitti 

Darülfünun emini Muammer 
Raıit B. berayı tedavi Viyanaya 
sitmiftir. 

Mülkiye talebesinin 
senelik kongresi 

Mülkiye mektebi talebe cemi· 
yeti senelik kongresi buııün öğle· 
den sonra mektepte yapılacak ve 
meaai raporu tetkik edilerek yem 
idare heyeti intihap olunacakhr. 

ınnmzı fabrika ya ıönderdik. Şe
ker venneyec ; iz. Ce\"abını ver
miıler, 16 şubat akJ&mtnda da 40 
lira 2'J kuru9tan ,e~· r verccııskle
rini haber gönd,.r l\ıylerdir. Erte
si günü bu fİl\İ'ttı.n bir vagon te
ker aldık. 

Hakim - Ne fiat ioterlerae ve
recek miydiniz ? 

- Şeker lazımdı, piyaaayı bot 
btrakamazdık, ne fiat ist ... ler ve 
recektik. 

- 13 Şubatta ıirket neye ıeker 
vermemişti? 

- Şekeri kalmam1'tı. 
- Aldığınız şekeri n• yaptı· 

nrz? 
- Alıt fia tımrz pahalı idi, za

rar ederiz diye korktuk v" Mak
simyadis.e 40 lira 80 kuru9taa dev 
rettik. 

- Kırk lira 20 kuruta aldığı· 
nız şekeri 40 lira 80 kuruta baıka 
bir tüccara devretmekle fiatı yük 
aeltiyordunuz amma .. 

- Tabii efendiın, biz de kaza
nacaktık. 

Arnapuloa Bey: 
- Alpullunun bayilerindenim. 

Faal kQmitedeyim, mukavelemizi 
21 şubatta feshettik. Ve feaih mü 
zakereaini faal komite ile Şakir 
Beyin huzurunda yaptık. 

- Mukavele 13 ıubatta feohe-
dilmedi mi?. 

- Haytr 21 tubatta feıhedildi. 
Y or&'İ Todoridis Bey: 
- Hi.fi., teker tüccarı değilim. 

Kabveciylm, maamafih aruıra fe 
ker de alıp aatarım, fakat tubatta 
bir dirhem bile alıp ıatmadım. 

- Eh kahvenin de eli kulaiın
da .... 

- Ne yapalım günahı varaa o
nu da çekeriz. 

Salonda mevcut maznunların ia 
ticvaplart bitmiıti, Şahitler çaiı· 
nlmaya baılanıldı, ilk evvel J&hit 
Mehmet Kazım Bey çağırıldı, gel 
memiıti, Hafız Muhiddin Bey ça
ğmldı, hüviyeti tahkik edildikten 
aonra tahlif edildi ve ınalUınatı 10 
ruldu. Muhiddin Bey dedi ki: 

- Bayramdan sonra fabrika
mızda şeker kalmamııtı, fabrika 
muattal kaldı, cemiyetimiz vuıta 
ıile Alpulluya müracaatla teker 
iıtedik. Toz tekeri olmadıfını aöy 
ledile~, ya.t teker varmıı, onu al
mak .~•tedı_k. O şekerleri fabrika· 
ya sondenp taafiye ettirecekleri
ni söylediler, sonra 38 lira üzerin 
den ödünç olarak veririz dediler 
tekerimiz yoktu, almak mecburi'. 
yetinde idik. 38 liradan üç vason 
.. lı:er aldık, sonra fiat diifiince 
aittik, aradaki farkı tirketten al
dık. Bilahara 34 lira 40 kuruıtan 
lr.uru teker aldık. 

Muhiddin Beyden sonra tahit 
Sami Bey çairnldı, o da selme· 
mişti, Liyon fabrikası müdürü ça
ğmldı, o da selmemitti. Hlkim 
kararını tefhim etti: 

Belediyede 

Hamamlar 
Ne halde? 

Belediye hamamlan 
tetkik ediyor 

Son zamanlarda tehir dahilin
deki umumi hamamların pialiğin 
den tiki.yet edilmektedir. Bele
diye mahafilinde yaptıionız tah. 
kikata göre bu itlerle uğrllJlllak 
kaymakamlıklara tevdi edilmif
tir. Belediye reamen bu itlerle 
meıgul olmamaktadır. Belediye 
muavini Himit B. bu hususta 
dün bir muharririmize deıni,tir 
ki: . 

"- Hamamların piıliiinden 
dola11 bir tikayet vana derhal 
bUıe ihbar edilmıtlidir. Biz tahki
kat yapar, ve piolik tahakkulr. e
derse tecziye ederiz." 
Diğer taraftan verilen malüma· 

ta ııöre, latanbulda hamamlar •· 
ııalmrıhr. Bu aebepten mevcutlar 
daha çok miifteri bulmakta ve 
müatağni vaziyete cirmektedir
ler. Büyük yanıınlardan en-el 
lstanbulda 190 kadar hamam var 
ken bu adet buııün 60 - 70 e İn· 
mittir. latanbulda yeniden hiç biı· 
hamam yapılmamalr.tadır. Diğer 
taraftan da bir kıaım hamamlar 
eıkidiği için, kendilifiııd- met
ruk bir vaziyete ırirmektedirler. 

Evvelce Belediye .. hirde uri 
hamam tar İnfaamı diitiinmelı:te 
idi ve bir ecnebi ırrupla müzake
reye ıriritilmlıti. Fakat müzakere 
aafhaaı müsait tekil arzetmedi
ğinden bu it de ıeri kalmııtır. 

Alakadar ve müteha1111 zevat 
lstanbulda hamam itinin aıri bir 
hale getirilmesi fikrindedirler. 
Şimdiki hamamlar gayri sıhhi gö
rülmektedir. 

Heyeti fenniye kadrosu 
Daimi encümen, heyeti fenniye 

kadrosu üzerindeki t tkikatmı ik
mal ebniftir. Bir krıım fen memur 
!arının kadro harici btrakılmala
rı tekarriir etmiştir. Açığa çıka. 
cak fen memurları on kııdardtr. 

inşaat için kum ve 
çakıl 

Ahırkapı sahillerinde intaat i
çin kullanılmağa çok müsait kum 
ve çakıl tatlan vardır. Belediye 
bu kum ve tatlan aatmağa karar 
vermiıtir. Buradaki kum ve taş· 
lar ihale edilecektir. Buranın bele 
diyeye epeyce bir varidat temin 
edeceği anl ... ılmaktadtr. 

Bugün Alman seyyah
lar geliyor 

Bugün tebrimize Karlarübe 
vapuru ile 250 Alman seyyalu 
gelecektir. Karlırühe vapuru 
20 bin ton hacminde olup ilk 
defa olarak limanımıza gelmek 
tedir. Bu vapur niaanın ıs inde 
400 seyyahı himil olduiu hal
de tekrar limanımıza gelecek. 
tir. 

inhisar müdürleri dün 
de toplandılar 

Tevhit edilecek olan Tütün • Tuz ve Müıkirat inhisarları 
hakkında bir lefkilit kadroau 
tanzim etmekte olan inhişar u
mum müdürlerinden mürekkep 
komiıyon dün ôe Tütün inhiaa 
rı idaresinde toplanarak mesai
sine devam etmi§tir. 

Tal ebe birliği kongresi 
Milli Türk Talebe Birliti kon 

gre riyuetin'1en: 
Kongrenin ikinci İçtimaı mar 

tın on sekizinci cuma günü ıa
at dokuzda aktedilecektir. Mu. 
rahhaıların muayyen vakitte 
Halkevinde hazır bulunmalan 
rica olunur. 

·- irtihal 
Recai zade Ekrem Bey mer

humun refika11 ve Erciimeıat 
Ekrem, Beyin valdeleri Hf. dün 
85 Yaıında olduiu halele irtiha
li daribaka eylemif tir. Cenaze. 
ıi bugün Büyükadadaki hane
ıinckıa kaldınlarak ailesi med
fenine defnedilecektir. Kederdi 
ele ailesine ve Ercüment Ekrem 
Beye teeaıür ve tu:iyetlerimizi 
beyan ederiz. 

Hakim; selmeyen tahitlerin 
celbi, Liyon fabrikaaı müdürGııün 
hüviyetinin tahkik edilerelr. mah
kemeye bildirilmeıi n tahlt aıfa. 
tile mahkemede hazır bulundurul 
maaı, Trakya ve lıtanbul felı:er 
fabrikaları ıirketinin muamelele. l llmlll!l!!!!!!!!l!!!'!!!l!!ll!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!l!!!!!!!~ 
rinden mesul oları zahn tahkik ve 
mahkemeye bildirilmeıl Alpullu 
ve Utak fabrikalarının , muhtelif 
markalardaki mamullb ile yerli 
ve ecnebi bilUmum tekerlerin 
muhtelif nevilerinin 11 ıubattaki 
tabii fiatlarının, ogiin aatış ve mu 
amelf: yapılmamış iae daha evvel
ki muamele en yakın &'Ün
deki fiatların tahkik ve icilen 
mahkemeye biJdirilmeai için Cüm . .. . . . .. . .. 

zekkere taıtirine, Aırop l:ıımitli-
1an Efendinin 18 ıubattan l!1 fU• 
bata kadar muameleaini ıöateren 
aahf defterinin, Hacı Süleyman 
zade Hayreddin Beyin 18 • 21 fU 
bat muam.eleaini söıtfl'ren fatura 
defterinin 22 mart ıalı ,.ünü aaba 
hı tetkik edilmek üzere mahkeme 
ye ibrazına ve durutmanm 22 
mart sair l'ÜnÜ öğlede-n sonra sa· 
at 14 te yapılma•ına karar ver• 
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Asrın umdesi "MiLLiYET" tir 

16MART 1932 

MİLLİYET ÇARŞAMBA 16 MART 

Kari sütunu 

S. KM. Beye 
Bizde P. C. N. sınıfı Tıp fa· 

kültesinin ihzari sınıfı mahiye-
Ki m sürpriz yaph? tindedir. Bu sınıftan çıkanlara 

aynca bir vesika verilmez, ik-

1932 

İdarehane: Ankara cadciesi, 
100 No. 

Telgraf adresi : hı. Milliyet 
Telefon Numaraları : 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

Fran d mal edenler Tıp fakültesinin bi 
- aızcaan- .. f d ed 1 

nncı sını ma evam er er. 
Paul Cedrat, öyle zengince 1 oynamağa yemin etmittim. Fa J Orta mekteplerde muallimlik 

bulup ta evlendikleri kanlan· kat yine oynadım. Biliyorum yapabil1r.ek için Darülfünun. 
nın paralarını bar vurup har. ki, bir defa alııırsam, halimiz dan, Yükı~k muallim mektebin 

MAJİK'te SALLY'yi 
man savuranlardan değildir. nice olur? den veyahut herhangi yüksek 

Bilakis onun haline bakan Hulasa bakaradan aldığı bu , bir mektepten çıkmak lazım. 
> Gör üniiz gamlarınız gider 

.<\BONE OCRETLERl: 
herkes: "Va~lahi m~7l bir ko o?. bin frangı üzeri!'de fazla bir r dır. Başka hiç bir şekiide Orta 
ca! bulunur ınsan degıl! Kadı- yuk duyuyordu. Tam o sırada mekteplere muallim alınamaz. 
nm talii varmış,, gibi senakar bir T opaye ismindeki b.r mü. Geçen ve daha evvelki yaz orta 

BU AKŞAM 

Türkiye İfin 
L. K. 

3 aylığı 4-
6 7 50 

Hariç için 
L. K. 
8-

14-

ıeyler söylerler. cevherat mağazasının önünden 1 mektebe muallim olmak isteyen• 
Koca değil, inci vesselam! geçiyordu. Camekanda çeşıt !er için Darülfür.unda bir ehli· , 

.. ~?'_le olmakla beraber, bir çeşıt gerdanlıklar, yüzükler, yet imtihanı açılmıştı. Bu imti. I 
gun ogleden sonra, arkadatla- küpeler, boroşlar ve saire var hana girebilmek için lise mezu
n kendisini kolundan tuttular: dı. nu olmak lazım gelmektedir. 

E hamra sinemasında .. 
12 

" 14- 28 - ANDRE DAHL'ıo me;hur komik roman 

•• 
- Canım, §Öyle yarım saat Paul k.-ndi kendine düşün Orta mektep mualHır.Jiği ihti· 

Gele:> evrak geri vcri!mez -
"'.üddeti geçen nüshalar 10 ku 

. uştur. Gazete ve matbaaya ai , 
şler için müdirlyete müracaat 
dilir. Gazetemiz il!nlarm mea'u-
·yetini kJbu! etmez. 

eğlenceli bir vakit geçiririz, di dü: yacı nazarı dikkate alınarak bu 
y~ ~l?,p dedikleri ~ir. binaya - lıte,. ~~i, aldığımız pa yaz da böyle bir imtihan daha 1 

goturdüler. Burası gızlı poker, rayı verecegımız yer! Karıma açılına girersiniz ve muvaffak • 
bakara hatta rolet oynanan bir güzel bir sürpriz yapayım. olursanız orta mektep muallim 1 
yerdi. Mağazaya gir<Iİ ve on bin liı;i ehliyetnamesini kazanırsı-

Daha Olmedan mi? 
filmini görerek hoş, neşeli ve kahkahalı iki saat geçirectksiniz. 

Mümeaaili: "GEL EVLENELİM" filmin'.ı mübclei 
ROBERT BURNIER. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy rasat merkezinde,. aJ. 

dığımız malıimata nazaran buırün 
hava bulutlu olacak rüzıı:ir ıi
malden cseceı.tir. Y aitı ihtimali 
azdır. 

15-3-931 tarihinde tazyik 765 
milimetre, auhunet azami 6, ••r•
ri 2 santigrat idi. 

ELE 
Bir rakı ila.:ıı 

Pek tabii olarak Paul Ced. franklık bir gerdanlık satın al. 
rat kat'iyen kumara kantma- dı. Parasını verdikten sonra, 
mak kararile kabul etti: derhal evine götürüp bırakıl

- Ben sadece seyrederim, ması için adresini cie verdi ve 
dedi. o gün pek ziyade ihmal ettigi 

Fakat böyle kararlann ne itinin başına gitti. 
biçim kararlar olduğunu her· Kansı evine döndüğü za
kes bilir. Paul bir müddet sa- man, hizmetçi kız dikkatle bağ 
dece oyuncuları seyrettikten lanmıı paketi endisine uzattı 
sonra, nihayet ihramlara daya ğı zaman şaşırdı: 
namadı, evveli mütereddit, ' - Bu da ne"! diye sordu: 

1 
sonra da gittikçe büyüyen bir - Bilmiyorum madam. Bu 
alaka ve ateşle kumara karış. paketi Topaze mücevherat ma 
b. ğazaıından sizin için getirdi. 

İki saat sonra on bin frank ler. Getiren aciam parasmm 
kazanmııtı. J tediye edildiğini de söyledı. 

T aliin, bu nevi yerlerde ile Genç kadın paketi açtı ve 
ride &oyulması matlup zevata kutudan gerdanlığı çıkardı ve 
kartı tebessümü garip bir le- hiç bir hayret eseri göstermi· 
cellidir. yerek: 

Oyle olmakla beraber, Paul - Anladım, dedi. 
bu para~ kazandığı haloe mem Yahut anladığını zannedi-

nız. 

Yeni 

Ev doktoru 
Eminönü belediye doktoru İsmail 

Saip B. bu isimde faydalı bir eser 
neşrctmi , tir. Kitabın birinci cildi 
çıkmıştır. Daha iki cilt inti,ar ed&-
cektir. • 

Amca Beye göre 
Kıymetli karikatüristlerimizden 

Cemal Nadir Bey "Amca Beye gö
re. . .'" unvanı altında bir album net
retmi tir. Bu albumde Cemal Nadir 
Bey iki sene içinde yaptığı Anıca 
Bey karikatürlerinin en iyilerini ıeç I 
mit ve toplamıttır. Karilerimize 
kıymetli karikatüristimizin bu mu
vaffakiyetli eserini tavsiye ederiz. 

Yann akşamdan itibaren 

ARTlSTlK'te 
muhteşem mizansenli, hicviamiz, 

mükemmel bir komedi olan 

KIRAL 
Eğleniyor 

(Le Roi s'amu2e} 
Franaızça sözlü filmi başlıyor. 

EMiLE CHATARD, FRAN
ÇOISE ROZAY, PAULINE 
GARON ve GEORGES DAVIS' 

in fevkalade temsilleri. 
Y ann akşamdan itibaren 

Evvelki gün Galatada iki pa 
laıpare adam gördüm. Sırtlan. 
na kömür çuvallanndan bir har 
mani giymiıler, yüzleri gözleri 
çamur ve boya içinde, batlann. 
da manasız ve biçimsiz külah
lar, ellerinde de burada ismini 
yazmak istemediğim bir marka 
mn birer şişe rakısı ..• Meğer bu 
maskaralıktan ve bu pislikten 
maksat reklam iır.::, ... Alem bu 
markayı görsün de alsın diye 

. imif ... 

nun gö~~ü~ordu: yordu. Çünkü Madam Paul 
. - Bır ıhhyat~~zlık yaptım, Cedrat'nın itıraf etmeli ki, çok 

dıyordu, ben kat ıyen kumar sevdiği bir aşıkı vardı. Bu zen 

Hanımlar: Elbiselerinizi yaptırmaz. 
dan evvel Parİı'in ıon modellerini f 
rörünüz: Yakında MAJlK sin~ma
aında modelleri tethir edilecek olan 
Paria'in Champs Elyıeea ve Rue de 
la Paix yüksek moda müesseselenft· 
den bazıları: Lucien Lelonıı:, Maria 
Guy, Maggy Rouff, Lucile Paray, 
Agnes, Roae et V aloiı, L. Rouff, 
Levia, Hermes, veıaire ... 

Bahriye sevkiyat müdürlüğünden: 

····-··••............................................ g~n i.şık sevgılisini memnun 
ediyor. Kimisini de vermeyip... etmek için öteden beri hedi-

Marmara üsı.-übahrl kumandanlığına ait 3 numaralı mav
nanın tamiri: 31 Mart 932 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14 te. 

Ben rakı içer adam olıam, 
bu rakıyı ağzıma almam •. Çün. 
kü reklamrn bu teklindcn ada
mrn o rakıyı içince böyle peri· 
şan ve kepaze olacağı manası 
pek kolaylıkla çıkıyor ... Rakıyı 
içn:ıeıini bilmecliğimiz bende 
her gün daha ziyade kuvvetle
nen bir kanaat halinde teessüs 
ederken, rakı için ı·eklam yap
mayı da b.lmediğirnizi bu misal 

K l k l w yeler alır, dururdu. Hatta bu 
a yonc':1 u. ugu hediyelerden günün birinde bir 

mesıreSJ fCY sızmasın diye, kaç defa O• 

İstanbul belediyesi Beyoğlu nu bu manisinden vazgeçirme
ve bılhaasa Hamalbaşı tarafla- ğe çalışmııtı. Onu.1 için pek 
nnın hava alacak ve gezecek bir tabii olarak Topaze mağazaana 
mesiresi bir parkı olmadığım dan gelen inci gerdanlığın aşı. 
görerek ' bu n<~ksanı izale ıçin kı tarafı~clan . göndenldiğine 
Kalyoncuk ,Huğu caddesinin i. 

1 
derhal hükmettı. 

MOESSlF BiR iRTiHAL 
Mülııa Kaza•kerlik mÜ!Avirliğin-

den ınütek.ıit •abık Kadastro bakim-

Yukarıda cinsi yazılı mavna hizasında gösterilen gün ve 
saatte açık münakasa ile münııkasası icra olunacağından şart
namesini görnıck istiyenlerin her gün ve tamiratı yapmak is
tiyenlerin münakasa gün ve saatinde Kasrmpaşada Bahriye 
sevkiyat müdiriyetinde teşekkül eden Komisyonuna lüzıunu 

müracaatlan. (895) 

ki tarafına kanallar açıp su i: a- Çünkü mazbut ve muktesit 
le etmiştir. Şimdi Kalyoncukul kocasının boyle bir şey yapma
luğu caddesi iki tarafından bi- J sına ihtimal mi vardı, Koca· 
rer metre genitliğindeki bu u. !ar ne zamandan beri böyle cö 
fak fakat güzel kanalları ve on mertlikler gösterirler mi ki, .. 
!arın üzerıne her dü.<kandan a· Biraz sor.ra Paul Cedrat e
blmış kalas köprülerile ufacık ve döndü. Hatta hetliyes'.nin 

lf'l"inden Halil Sırrı Bey düçar ol
duğu haıtalıkdan rehayq> olamaya
rak dün irtihali <'ari beka eylemiş-

ı;r. rJaşi matf~reti na!<it bugün öğ
leyin Ayasofya camii şerif sokağın

daki 4 numerolu hanelerinden kaldı-

1 oevıeı k:.>emıryolıarı iaaresi ııanıarı 1 

. den anlayarak memnun oldum. 

iyi ki.. 
Benim menfi bahtiyarlıkla 

mes'ut bir arkaoaşım var ya! 
Geçende geldiydi.... Baktım 

rılarak cenaze namazı Ayasofya ca
mii şerifinde bad~leda makperei mah 
o:.ısuna clcfnolunacakhr. Rahmetul-

bir Vene~ik manzarası arzet· kansına tem.n ettigi zevki, rıeş la:u aleyh. 
mektedir.. eyi ve sandeti b~zz t gCrmeK .. & .............................. --.......... _ 

Geçen cuma halk, havanın emelile işlerini b. e alelace e kan sahici zanne:lecel-. Biliyor 
güzelliğinden istifade ede•ek bitirmişti. ır.uun, bu gerdanlığı kaça al. 

memnun: çoluk çocuğu ile Kalyoncukul- Madam Cedrat keı: "sini dım? Beş yüz franga! Yolda 
_Allaha şükrettim birader .. luğu mesiresine gidip sıı başın- acayıp bir tavırla karşıladı. Ü- g ~.iyorc!um, küçük bir mağaza 
_Neden?.. da yemeklerini yerr.:şler, ço- zerinde, yı hir şey yapmış in- c!a rast geldim. T valet maıra 

İdaremizin mülga Eskimalzeme deposunda bu kere topla· 
nan kısmen hurda ve kısmen tip harici muhtelifülcins lükı ve 
radyum lambalan; 110 mumluk, muhtelif mum kuvvetinde bin
lerce ampuller, müstamel elektrik dinamoları, telgraf ve elektrik 
tellerine mahsus izolatörler ve suporlan, lamba §işeleri, karyola 
ve karyola somyalan yazı makinesi, kupilya ve civatalar ve bun
lara mümasil 1000 kalemi bulan birçok hırdavat aleni müzayede 
suretinde satılacaktır. Müzayede 2-IV -32 de saat 10 da başlaya. 
caktır. Talip olanların yevmi mezkilnla mağaza müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. (1011) 

cuklar oen:de ucuz b.r gazc;te sanl rın h li vardı. fırr ~an bh az tasarruf yapmış. 
den yapılmış kayıklar yüzdür. Kocasını ophı. en sorra: tım. Doğrusu beş yüz franga 1 Hayat ve 

- İyi ki; Amerikada evle
nip çocuğum olmadı diye! .. Ya 
benim yavrumu da çalsalardı, 
kahnmdan ölürdüm alimallah, 
demişti ..• Dün gene geldi. Yü
zü güler bir halde ... Sordum: 

müşler ve alaminüt fotoğrafçı - ~a- a bır şey aöyliyece. da pahalı değil b:.:, değil mi, 1 
lar müteaddit aşıkların su kena ğim affirna, bana darılmıyacak cicim? 1 
nnda resmini çekmitlerdir. em, c.c<li, ben bu cün bir çılgın 1 inciC:cıı anla:·sar. bir de sen , 

Arnaflufk.ögiinr'e Zig et/in !ık yaptım. bak! ı 
- bır çılgınlı'; mı? Nasıl Paul Cedrat birden biıe bir 

- Gene memnunsun!. Nezihi HeJcfuı:!ige çılgmlık"ı şey anlam~<'ı. Erkekler ne ka 1 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hamncta kain 
ÜNYON SİGORTASINA yapunnız. 

!fürkiyede bilfıfasda icrayı muamele etmekte olan 

aa 
- Sorma!. Mektubunuzu bizim tahrir 1 -- Fakat makul bir çılg.::- ı dar olsa, zeki mahluklar değil 
- Neden? müdürüne gösterd:m.. Bana, lık, affedi ccek bir çılgınlık! !erdir. Birden bire anlayamaz-
- İyi ki; milyarder değilim Bebek tramvaylarının çiftleştik Ve kadın elin~e. i paketi !ar. Fal.at düşüne düşüne ha-

UN YON 
diye ... Her gün intihar ediyor. !erini söyledi .. Doğru ise mak- açtı: ltikati nnlzmağa !Jaş:adı. Anla 
lar ••. Görmüyor musun... sat huri oldu demektir .. Hür- - Bak ;u gü:;;~I gerdanlı· oı ki bu oyunda c karısına de-

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınrz. Telefon: Beyoğlu 4886. 
Allahın hikmetine akıl ermi- I metler. ğa! dedi. H .. r halde taklit ger gil, karısı ona sürpriz yapını, 

yor .. Kimisini, verip memnun FELEK danlık olacak e:nma, bir ba. oluyor.!.u. 

Milliyct'in Edebi Romanı: 40 

GÔZY ASLARI!. 
Etem iZZET 

O kadar tazyik ettiler de yük ümit ve teselli idi. Yine, 
senin ismini, sana bu muabe _ ona yalvarmaya batladım; ona: 
deden bahsettiğimi ağzıma bile - Evet seni seviyorum. Se 

ı d 1 
. . 1 ama ım!.. nınım ... 

Ve .. lifı değiftinlim: Dedirtmek; bu sözü kulak. 
- Yine annenle beraber.in lanmda bir defa daha. sağlam. 

değil mi?. l&§tırmak için çırpındım: 
- Evet!. - Narancığım!. 
Dedi ve.. kon\l§tuk: Canım! •• 
- Her gün evdesin cleiil Ne istersen yap!. 

mi?. Ne dersen yapayım. 
- Tabii. Batka ne yapaca. Sen benim canımım, haya. 

iım ?- tımaın, ümidimsin, tesellimsin, 
- Hiç küçük odamızı göre her feyİmsin!. 

ceğin gelmedi mi?. Senin sevginden kaldığım 
Bu sorguma güldü. Gözleri gün, göremem, düşünemem, 

min içine baktı baktı güldü. duyamam, yürüyemem ve •• ni
Sualimi tekrarladım. O zaman. hayet yaşayamam. Bunun için 
da: bana gül. Bunun için beni sev! 

- Hele küçük odana ıel Bu, bir nevi merhamet di· 
de.. 'lenciliği idi de •• fakat, batka 

Dedi. Bu benim ic;in en lıü ne yapacaktım, ne yapabilir· 

dim?. Dedim. Titredim. Bir gü. 'nı yoktu. Fakat: 
"° :r- "" !üşü, um·tuşu, tekrar: - Oldüm, yeniden diril. 

Biıan yine bir durgunluk" - Ruhiciğim!.. dim!. 
geçirdi. Ve.. lafı o tazeledi: , Demesi İçm kalbimi parça Dedikleri gibi ben de öl-

- Demek sen benden bir) parça ettim, Ayaklannın altı- düm, yeniden dirildim. Damar 
saniye için bile olsa şüphe et- , na attım. !arım birer birer çekiliyor ve 
tin?. "° "' :; kuruyordu. O giderken benim 

Casuslara sır verebileceği. Konu~ma valcti dolmuştu tekrar yapyalnız, kimsesiz tev-
mi hatırına getirdin?. ki galiba, r:;:idür içeri geldi: kifhanenin dört tat dıvarı ara 

O böyle söyledikçe ben deh - Bitirdiniz mi efendim?. sında kalacağım aklıma geldik 
şetli korkuyor, Dedi. çe beynim burgu ile deliniyor, 

- Yeni barı§ tık! - Daha bitirmedik.. kalbim nitterleniyor zannadi-
Şimdi ip yine kcpana?. , Der gibi yüzür.e baktrm. yordum. 
Aklına ne eserse onu yapı· 1 Gözlerimde bütün hüviyetimin :r. '" "° 

yor?. Yine gidiverir! ifadesi vardı: Ayrılık çok hazin oldu. 
Diye kendi kendimi yıyor. - Doyamadık!. Gaı·diyanlann arasında onu 

dum!. Konuşalım!. öpemedim bile. 
- Kat'iyen.. Ne olur müsaade et!. Elimi sıkar: 
Aklımdan böyle bir fey bir Biraz daha!. - Allaha ısmarlachk Ru. 

an için bile geçmedi!. Gözlerimin bu anlatı,ını din hi .. 
Sen temizsin, mdeksin, ma· lcdi, dinlc;di. Saatine baktı. Derken ciğerlerimi de söküp 

sumsun !. 1 Ümitsiz bir eda ile: alıyordu. 
Seni temin ederim böyle bir - Hatta geç l<aldık!. - Güle güle .. 

şey yok.. 1 Dedi. Ve.. odanın içinde Yine gel emi?. 
Diye üst üste teminat ver· dolaşmağa başladı. Kat'i idi. Beni yalnız bırakma.!. 

dim, yalvard:m, yakardım! .. Daha fazla oturamazdık. Na- Derken de gözlerimden ıp 
Elini öptüm, saçlarını okşa· 1 ran kalktı: gibi yağmur "°'anıyordu! 
dım. j - Ben gidiyorum. O boyuna beni teselli ecliyor 

- Bale ltC' h ·ld~y· deni İ - Daha biraz.. du: 
' üzme!. Dil"emcd:m. Donenin imki 1 - Üzülme. 
' 

Yine gelirim!. 
Haydi istirahat et •• 
Her ter düzelecek!. 
Tek onunla birlik olsam da 

biç bir şey diizelmese !. 
•• .y; 

Bilmiyorum ne kadar za
man baygın, ezgin ve .. bitkin 
kendi kendime kalmıtım?. Tek 
rar kendime geldiğim zaman 
gece olmu9tu •. Taş odamın ka 
tu içi kadar penceresinden ıol. 
gun, kırık, mavisi az siyahı 

· çok bir ay ışığı sızıyordu L 
Derin bir iç çeklıile yine dal 

drm, yine dütündüm: 
- Bu ne hal?. 
Ne olacafıın?. 
Kurtulabilecek miyim?. 
Casus töhmeti üzerimde ka 

lacak mı?. 
Memuriyetimi iade edecek· 

!er mi?. 
Ve .• en çok zihnimi kurca

layan sorgu yine hep oydu ve 
bir taneydi: 

- Bu haberler nereden alm 
dı?. 

Bu sorp kafamm içİnt" 
daima sancı veren bir burgu 

'F Dünyanın en iyi hava~ 
dis filmi P. D. C. dir. Y :ılancl:ı 

M A J 1 .K 'te 
.... iraeaine batlanacalıtır. -

' \ 
~ ..... ). 
l\~~~-

S OLMUŞ 
GOLLER 

(Romance) 
Tamamen SÖZLÜ ve ŞARKILI 
harikulflde filminde alloılaya

calrtır. 

YERLERiNiZi EVVELDEN 
TEDARiK EDiNiZ. 

_RA_D_~_o_) 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 metre 5 ki
lovat) - 18 Gramofon, 19,30 Om· 
Det Hanım ve Yesari Aaım Bey he
yeti, 20,5 opera, 21 Bedayü muai-
kiye heyeti, 22 cazbant . 

BELGRAT (429,8 m.) - 19 AJ. 
manca ders, 19,30 konfenns, 20 
Milli tarlalar, 21,05 cazbant, 21,25 
iki keman konseri. 22,30 radyo or
keıtra11. 

BOKREŞ (394,2 m.) 18,10 muh
telif muailri 19 müıahabc, 19,40..,... 
la, 20 viyolonsel konseri, 20,30 kon
ferans, 20,45 piyano konseri, 21~1S 
keman konseri. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) - 18 
orkestra, 19 kilise musikisi. 20 kon· 
feranı, 10,20 bazı operet parçalan. 
22,15 konser, 23,15 dana havaları. 

ROMA (441,2 m.) 19 ıramolon, 
20,45 opera, 23,55 radyo jun..J. 

V ARŞOVA (1411 m.) - 19,45 
ı·adyo jurnal, 20,15 hafif muaiki ha
vaları, 21 ,25 piyano konseri, 21,55 
keman konseri, 22,35 radyo jurn.ı, 
23 danı havalan. 

ViYANA (517,2 ın.) - 19 Fran-
11zça derı, l 9,30 radyo jurnal, 20 or 
keatra, 22 haberler, 22,15 dana bava 
larL 

lıtanbuJ üçüncü icra clairesiaderıı 
Bir hMcun temiııi için mahcuz v• 
paraya çevrilmeoi mukarrer - ...,t 
roluk ve Ditrit marka motör ..., t•· 
fCTnJat Kınpdöıen cloı..m. ._.. 
ğ&hı Samatyede branlık yalı ...ııa

ğ:ıncla 21 No. lu Ticarethımed• 
21-3-32 ta saat 10 dan itibıu-en lıiria 
ci açık arttırma ıuretile aablııc:.Jrtır. 
Talipluin mahallinde bulun..._k m• 
ıruruna müra.atlan na .. °'-· 

ıibi ıiriyordu. · Ve .. mutlaka 
yürejiııı ezil• ezile Naran'ı 
hatırlıyor belki de hiç iatenae
me, kendimi zorlamama kartı 
bile onun yüzü ıöıderiaıt .WU 
ruyonfu. 

-Acaba!. 
Demememin imklnı ~ 

Bu anda da yine onu atula
dım. Yine o rözlerimin öaüne 
geldi. Yine kendi kendi-: 

- Acaba?. 
O mu haber verdi?. 
Dalgmbkla mı aöyl '?. 
Caıuıluk mu yapıyor?. 
Diye dütündüm ve •• -gula 

rımı daha ziyade büyültt- de 
rinlC!tirdim: 

- Beni birden bire 
En küçük bir baha- i bı 

raktı! 
Nikih istemedi! 
En huaaa ve nazik 

!arda benimle beraberdi! 
Mahrem itlere o temaa i

yoı-du ! 
Ecneb;Jeri sevdiğini aöylti· 

yordu. 
Kollejde ol.umut!. 

( De-ramı var) 
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Muhabir mektubıı Birinci sahifeden geçen y ZI arl Poliste 

1 Bir kayık 
Devrildi 

Sinema· T\yatro 1 

Şirin beld~lerimizden 
biri: lzmit-

lstanbulun bu komşu ve mamur 
kasabası ne haldedir? 

iki şayanı 
Dikkat vak'a 

(Başı ı inci sahifede) 
•İt olarak 1 zmire ıidecektir. Vaplll", 
ağır ağır Boğazda ilerleyerek Be
şiklat açıklarma geldiği •ırada, he
nuz anlaşılamayan bir sebepten do
layi vapur ~bipleri ile suvari Sabri 
kaptan arasında bir münazaa olmuş 
ve bu münazaa neticesinde Sabri 
kaptan vazifeyi terk edeceğini bil
d~tir. 

Bir ihbar 

16 Mart 
(Başı 1 inci sahf!~deı 

muazzam ihtifal merasimi yapıla 
caktır. ihtifal saat on dört buçuk 
ta Eyüp ıehitliğinde yapılacaktır. 
Mer3sime davetliler, kıt'alar, 
mektepliler, halk iıtirak edecek
tir. 

Merasim, müfti ef. tarafından 
şehitlerin ruhuna Fatiha itbafile 
başlıyacak, sonra C. H. Fırka•m· 
dan, halk namına ıehir ınecliain· 
den ve gençliği ter.:ııilen darülfü
nundan bir zat tarafından birer 
hitabe irat edilecektir. 

Hitabeterden sonra muzika ma· 
lem havası çalacak bunu mütea· 
kıp, bir zabit kum~ndasında Ha
hcıoğlu aakcri lisesi talebesinden 
bir manga manevra fitcii ile üç 
defa havaya ateş edecektir. 

Anadolu hattı-
nın tasfiyesi 
(Başı ı inci sahifede) 

ğildir. Heyeti umumiyede eıaısen 
hukuki bir mevcudiyetleri kalına· 
mıı olan şirketlerin feshi hakkın
da bir karar verilecektir. Şirket
ler feshedildikten aonra diğer 
hissedarlara ait kupon ve amor
tiaman muamelihnı ve temettü 
hi.,..,.i tevziatı, Merkez Bankaıile 
Döyçebank tarafından icra edile
cektir. Haber aldığunıza göre 
Döyçebankın Berlin merkez mü
dürlerinden M. Wangenhard dün 
Berlinden ıehrimize gelmiıtir. M. 
W angenhardın bu seyahati şirket 
!erin tasfiyesile alakadardır. 

Şirketlerinin taıfiyesi meıseleıi 
hakkında Maliye vekaletile müza 
keratta bulunacağını yazdığımız 

Vapur Beşiktat açıklarında demir
lemit. Sabri kaptan da, usulen ge
miyi kontrola eglen polis ~inci ıu· 
be memurlariyla. gümrük kontrol 
memurlarına ıayanı dikkat bir ih
barda bt<hınmuştur. Sabri•kaptan bu 
ihbarında ıı;emide şu dakikada yüz
lerce kilo kacak havyar bulunduğu
nu ve bunun da gemi aah.iplerine ait 
olduğunu mevzuu. ba~ıe~İş~r. Bu 
iddia üzerine gemıde ıhzarı hır ta
harriyat yapdmıt •e bunun hemen 
ikmal" kabul olmayacağı anlaşıldı
ğı cllietledir ki, aranacak yerler ki
milen tahtı tenahire aJmmııtı~. 

Bundan aonra reımi geçit yapı· Döyçe Bank merkez müdürlerin
lacak ve ıehitliğe çelenkler kona den Dr Weigelt dün Berlin'den 
~aktır. Öğle vakti de Eyüp cami· ıehrimiz<" gelmiıtir. Dr Weiıı:elt 
ınde şehitler için bir mevlfıt oku- Maliye vekili Abdülhalik B. le 
nacaktır. ihtifale İ•tirak edecek görüımek üzere refakatinde ban
d.avetliler, köprünü~ Haliç iskele- kanm lıtanbul ıubeıi müdürü M. 
sın~c~ saat on d5rt buçukta hu- Golclenberg bulunduğu halde bu
susı. hır va.purla Eyübe gidecek- ırüa Ankara'ya gidecektir. 
l~rdır. Ayni vapur davetlileri ib-1 . . . . 

Bu şuretle icab eden t~abir. alın
makla beraber gemi aahiplermden 
Ali B de bulunarak, Sabri kaptanın 
;.ı.ıa:, hakkında ne . diyeceği ıorul-

tifaldcn •onra tekrar köpriiye bı- Takaııler tecil edıldı 
r~kacaktır. Davetliler ve halk İ· Cümhuriyet Merkez Bankasının 

/zmit lıükiimet dairt!si ve Saat Jrului Ç"'1 kıyafet serbesttir. hi11e senetlerinin bedeli olarak 

KOCAELi: Karamünel ile 
İzmit araaında vapurla iki sa· 
atlik bir mesafe vardır. Koca
eli şirketinin vapurları körfez 
dahilinde yegane vasıtai nak
liyedirler. Yüksek ve karlı dağ 
ların saldıkları gölgelerle ha· 
relenen bu sakin ve dalgasız 
körfezin kışın bile kendisine 
n: ah sus bir zevki vardır. Bu 
körfez lzmite doğru pek ziya
d e darlaştığmdan umumi man 
zara itibarile boğaziçini andır 
ın ktadır. 

lzmiı 

Ahtap ve genit bir 
iskele ve bunun etrafın-
daki irili ufaklı birçok genıi
ler, güzel bir nhtnn ve ilZe-
l"İııdeki resmi daireler ve ~adla- Kocaeli valisi Eşref Bey 
balık bir halk insan üzenn e . 
· · b' t · bırakmaktadır. ! &U çok bir memlekettir. Demır 
ıyı ır eıır .- dak" d"" 
Biz buradan tren yoluna çıır.tı- yolu ile sahil an.sın ı uz 
gımız zanıan, seyrine doyu!- olan ~sım çartı ve pazardan 
maz bir manzara karşısında ibarettır. . .. 
kaldık! . ı<.eımi emak~ ~uıteına ol-

muıtur. 

/#tinci ve fOyanı dilıka1 bir 
ihbar 

Gemi aahiplerinden Ali B., Sabri 
kaptanın bu iddiaımın doğru olma
d.ığmı söylemekle beraber asıl ken
dinin ıayam dikkat ila~a~ta ~ulu
nacatmı söyleyerek demı~tir ki: 

Şeyh E•atın resimleri 

- '' Sabri kaptan, vapurun bu 
ıelerinde oğlu Reıadı, pasaportsuz 
olarak Batuma ötürmüı ve orada 
bazı Gürcü ve Ermenilerle tema11m 
ve gizli münaıebeetler tesisini te
min etmiıtir. Hatta buradan tedarik 
ederek gotürdükleri maılup ıeyh 
Esat'm re.imlerini ve dini bir taknn 
kitaplan da orada dağıtmışlar ve o
radan gelirken de kaçak öte beri 
getinniılerdir. 

Bu iddiam, bu adomlarm eıyası 
arandığı zaman meydana çıkacak
tır." demiıtir. 

Bunun üzerine ~inci tube me. 
murlan vapura giderek, kaptan Sab
ri B. yeni oğlu Reşat ve kamarot 
Halil ef. leri eşyalarile birlikte rıh
tımdaki salona aetirmişlcr ve bura
da alak.ıdar memurları müvaceheıin
de bavullarını açnuılardu·. 

Memlekette 

Malatya da 
Bir cinayet 

Bir kadının ustura ile 
boğazını kestiler 

~atyadan bildiriliyor: Malatya
ya ıki saat mesafede (Atik §ehİr) İn 
Alacakapı mahallesinde mahiyeti 
h~nüz _kat'i surette nnlaşılamıyan 
hır facıa olmuş, Elif iaminde bir ka
dın uı~ra ile boğazından boğazla· 
narak oldürülınüttür. 

Elif kırk, kırk bet yaşlarındadır. 
Hayatı mncera doludur. Eıki efeler
den ve kaçakçılardan Y oğmurlu oğ
lu Yuıufun evinde yalnız oturmak
tadır. Yusuf ise hapishanededir. 

Beıı öyle zannediyorum ki, mak üzere ıehır bır ahşap yı-
İı:mitin en müstesna rrıah~ll~ ğmı manzaraım~ gö.st~ekt~- Bavullar açılınca 
b d Dernfryolunun iki dir. Kıymeti mımarıyeyı haız Bavullar içindeki eşya karqtırı-

Elifin, genç ve elyevm Malatya u 
mumhanesinde bulunan güzel bir la 
z1 vardır. Elif Y uoufun hapishanede 
bulunına'1ndan dolayı e-.de yalnız 
yaıamaktadır. Rivayete nuaran son 
günlerde keııaisine bi• .korkaklık ve 
sinirlilik ııelmiştir. 

t urafsı : İci uzun ve düzıün binalar içinde hükumet kona- lınca, vapur sahiplerinden Ali B.yin 
ara m a • ti eri d · 1 ekte iddiaımın hak'kat olduğu meydana 

caddeler bu caddelerin ım • ğıle aık aıre er, m . p- çıkmıştır. Yani, o filhakika, Batum-

Üç gündenberi Eliiin meydana 
çıkmadığını gören kom~ular !Üphe
hnerck !tapısını çalmıt ve hiçbir ce
vap alamamıılardır. d d 'd.kil • olan dört sr ter hastahaneler ve bahrıye d d • 1 Ş b E ' . 1 . a ınca ı mıt • , l . a agıtı an ey aat 111 ı·esım enn-

ra çınar ağaçları, iki keçe!! mahfeli zikre şayan~ır · zmı- den müteb ki kalanları, dini bir ta
dükkanlar mağazalar resmı tin hükilmet konagına. çıkan lmn kit.'\plar ve bunlardan ınaada Tahta aralıklarından baktıkları za 
ve huıuai daireler öyle bir man caddenin ihtitamı h~kikat~ da ka~ olarak dört y~z ~kmak J "'.'an kapının arkaaı.?" iki büyük kü-

. • t' ki en li.yik güzel bır resım taşı, bır kaç çekmak makinası Ruı ı tuk dayanm•t olduıı:unu, Elifin bir 
zara vücude getırnııt ır ' t~at•Y~ dd . it tütün ve ciğaraları , ciğara ı.iatlan köşede uyur gibi durduğunu. fckat 
mahir reHamlarm tablo yap· halındedır. B~ ca cnın a . v_e ' meydana crkanlmıt ve tahtı mÜ"'1· •es vermediğini hayretle görmüıler
ınalannıa müsait bir ınDdel, hu üıt tarafındaki muazza1? 1.ıtı. dereye aluunıştır. K çakçılık ve tah- dir. Bunun üzerine komtular zabı-
a 1 f · f nat dıvarlan ve yolun ınhına· rikit meaeleıi bu suretle bir evrak taya müracaat etmiş, zabıtanın mü-

u e ge ınn~t ır. • !arla gittikçe yükselmesi. ş~!·e ile tespit edildikten sonra Sabri. kap dahaleaile kapı açtırılmııtır. içeri gi-
Brr cevelan . t ren bir abide gıbıdır. tan, oglu Reşat ve kamarot Halil el. rildiği zaman Elifin adeti veçhile yo-

bfeli zıne ve . dd . 1 !er mevcüden ihtUas müddei umu- menisini boğazının altından sararak 
Evvela Halk fırk~ı nıa ne Bu ıereflı ca _. enın :amaç a- miliğine te1!im edilmi,lerdir. yabnakta olduğu görülmüştür. 

gıttik. ~eyahatirnız cumaya te rrrıdan geçtıgı yasaı ır ~epe- ilk ·hb l' Kadın •;;yle düzeltilmek ve kaldı-
d 

.. f led' • · 'h ti gerek bu . .. · d bir kartal KUŞU ı ara ge uıce • .,... sa u ey ıgı cı e e nın uzenn e . h nlmak iıtenmiı, bu sırada boğazı-
rada ve gerek diğer kahvehane gibi duran ve ~~ı~lerle şe • Diğer taraftan, kaptanın gemi sa- mn altından keskin bir ustura düt-
lerde oturacak bir yer bulama ri zaviyei rüyetı ıçıne almıt .o- bipleri hakkındaki ilk kaçakçtlık ih- müttür. Kadının boğazı ve göğıü 

ebe 
·ı her k • vaktıle barına gelince, bu cihetin de meyda- ka · · d 'd' Zab t b · dık '·· Tatil münas .tı.e .. lan hükumet. o. nagım, . n ıçın e • ı · ı a, unun üzerı-

D 1 b na çıkarılması için gaz ve benzin te.- d tah · at · • 
taraf hınca hınç dolu ıdı. on- '-ultan Aziz ıçın yapı mıt ır ne ev e arrıy yapmıt, ıınp çı-hf ~ nekelerini bulunduğu ambar ve dai- kıldığına dair etrafta hiçbir İz bula-
dük dolaştık ve tekrar ına e- ıaray yavrusudur. . . . reler mühürlenmiştir. mamııtır. Eoaıen kapının arka1Inda 
le avdete mecbur kaldık. Her• Gerek tezyinatr dahilıyea~ Geminin muayyen zamanda iz- da iki büyük kütük dayalı olduğuna 
kes tavla ve iıkarrıbil ile met• ve gerekıe etrafınd~ bahç~ı mirde bulunma11 İcab ettiği için, bu göre, oradan da ııirip çıkma imkanı 
gu

l! . ve • ...J.rin en güzel b.ır1 mhakikev~m mühürlü daireler, lzınir gümrük ve yoktu. 
\"'"' ba poliı idareleri tarafından açılarak i-

Herkea masaların üzerıne de bulunması iti rı e a- cab eden uzun muayene yapılacak- Vaziyet bu merkezde iken bazı 
kapanmıt, etraflarına bakın•: ten bir atheser ol~ bu ıarda. tır. tayİalar ve hapishanede bulunan Yu 
ga vıuu~·erİ y.ok.. O ı~r~da afi• ym tavanlarmdakı alt~ yal ~ ıufun iddiası üzerine bet kiti t ..... kif 

nalardan bir ıki zat hızı ~asa- lar 0 kadar parlaktır kı, .. sara Bu ~:;ir~:w:ıaye:..w. bat ::1:"~~~~,ıı!'.u~:~ :~uı':: 
!arına aldılar bu suretle bu: de yın' içı' ndeo uıtalarm hen~z çık il lar Hasan Ye Ahmet İlminde iki ki-

dol 
___ ı... kurtul ektedır ınüdürlüğii tarafından lzmir giinı- ,__ 

ayakta a§uuuuan • tıklan hissini v~mı . •. . rük bat müdürlüğüne mufaısalan :ıidir ve Yusufun a..nıbaaındandırlar. 
duk ! • . . Kornit ve finzelen~dekı ın: bildirilmiıtir. Rüstemiye vapuru bat Cinayetin, ya Yuıufa olan düıman-

Uır:un kıt gecelerınden ısb- celik ve tezyinatmdaki fevkala ka bir k:aptanm idaresinde olarak li- lıktan, yahut ta kendisi veya kızma 
fade ederek ziyare .. tleTde. _ b. ulun• delı'k hayretle temaşaya s. eza manmırzclan lzmire müteveccihen karıı beslenen kin neticesinde itlen-

.. _.ı - d k edi · ·ı · ı digı"' zannediliyor. 
makta bir beis goruuıouıgım en bir ınanzara arzeyleınıe t r. hareket ettırı'""' bu unmaktadır. _____ ........... __ _ 

vali Beyefendiyi konaklarında U mi mecıisi ziyaret 
görmeğe ıittim. Eıref mu . .. 
B f d' beni büyük bir Ben vali Eıref Beyı gor-

ey en ı . .•. bu sarayın 

nezaketle kabul ederek kendile mek için gıttı.gı~ r . mü
rile bir müddet görüttükten salorunda umum_~ ını:ı::d. sa
sonra avdet eyledim. zakeresine teaaduf d 1 ili• 

Kır!<, kırk beş yaşla~dıi. 
t h min olunan Eşref Bey Ru:e 
d en dört seııe evvel bura vali
l ı g ine nakledilmiştir. Eıret: B~ 
t crübeli ve yüksek idarelı vah 
lerimizdendir. Muhitine itimat 
ve rr.ıuvaffakıyet telkin ede~~k 
vili.y i idari! huauıun~a goıı
t rdiği ehliyet cüınlenın • ta~
dir ve ıitayıııni celbeylemıştır. 
Eşref Bey yaptığını ve yaptı. 
racağıru çok güzel bilir ve ~e~ 
ış im mütehassıs bir üstat gibı 
vakıfane beyanı mütalea ey
ler hassaı malfunatlı ve çok • • 
ihatalı bir zattır •• 

Manzara 
lzmit •ehn, yuksek bir da

gın zirvesine kadar çıkmış ve 
birçok tepeler üzerine kurul-

miin sıfatile bir san a yeye k .. 
tim. O sırada izahna!°e ~a • 
kında selis bir ifade ıle muta
leaımı beyan eden Aaapazarı 
Bankası Müdür Umumisi Ası~ 
Beyin ve ona mukni ve. mu
deUel cevaplar veren Veh .. Be
yin takrirlerinden çok muste-

fit oldum. 
Maarif 

Çok kıymetli bir şahsiyet 
lduğunu işittiğim vilayet Ma. 

:rif Müdürü Faik Beyin yük· 
sek tedrisat müdüriyetine elın 
m•sı üzerine maarif işleri ve
kaleten orta mektep müdürü 
Eşref Bey tarafından idare o
lunmaktadır. Umum vilayette 
194 ilk mekteple iki orta nıek· 
tep ve 389 muallim vardır. 

Orta mektep 
mektebi zi aret 

oldu. Şehrin yokuşlu ve mür-
Tuna projesi 

tefi bir mahallinde yapılmıı o. PARIS, ıs, (A.A.) - (Ha•aa 
lan bu mektep kiliseden çevri- Ajansı bildiriyor) 

lerek ve altı bin lira ~arfedile- Peti Parisien gazetesi yazıyor: 
rek vali Beyin himmetlerile "Tuna devletlerinin iktısadi 
güzel bir şekle ifrağ olunmuş. mukareneti için derpİJ edildiği 
tur. Yalnız büyük bahçesinin zannolunan birinci merhale, dört 
etrafına henüz dıvar yapılama· büyük devlet tarafından bet Tu-

na devletine gi>nderilecek ve ken 
rrııştır. Mektebin mevcudu 70 d'I · hariç olmak üzere dogru" 

. :L 1. l bed 'b . ı erı • mwıte ıt ta e en ı arettır. dan doğruya ve diledikleri gibi 
Müdür Şerif Bey büyük bir aralarında müzakere etmek tek
şevk ve hevesle çalı§maktadrr. ! lifini ihtiva edecek olan bir davet 
Çocuklar arasında bir (para bi olacak; 
riktirme) sandığı tetkil edile- ikinci merhale, B<;lgrat,. Bük. 

k h ık b k 
·ı b" h bı reş, Prag, Budapeşte ıle Vıyana 

re • a an ası e ır esa araımda yapılacak doğrudan doğ 
can açtınlmış ve her talebeye ruya müzakerelerden ibaret bulu-
banka gibi mektepten birer nacaktır; 
cüzdan verilmiştir. Bir de kü
çük aermaye ile bir kooperatif 
vücude getirilerek çocukların 
ihtiyaçları tesviye ettirilmek
tedir. Bunlardan daha mühim 
olarak talebenin hattı hareket 
!erini tayin eden bir "Yasa,, 
dahi bastınlarak yakında tale
belere tevzi olunacaktır. 

Ragıp KEMAL 

Üçüncü ve aonuncu merhale 
dokuz devlet ara.ında bir Konfe 
ran• akdi olacaktır. Bu Konferans 
ta Tuna devletleri büyük devlet
leri müzakerelerin neticelerinden 
haberdar edecekler ve bu proje
nin tahakkuku çarelerini onlarla 
birlikte dü~üneceklerdir. 

Ancak bu projenin tahakkuku 
henüz çok uzak bir ihtimal mahi 
veti arzebnektecV 

hiMedarlardan alınmakta olan 
tak•İtlerin tecili kararlaşmıt. ı 
martta alınacak taksit ı hazirana 
tehir edilmittir. 

Altın mevcudu 

Bankanın kasalarında mahfuz 
altm mevcudu ı7,447,000 liraya 
baliğ olmaktadır. 

751 kilo altın ... 

Bundan maada bankanın Anu· 
padaki muhabirleri nezdinde 75 ı 
kiloluk ıtok altını vardır. Bu al
tınlar da ihtiyaç görüldükçe çeki
lecektir. 

Banka ne if{erle mefgul 

Merkez Banka•ı, nizamname
sinde muayyen olan iılerle met
gul olmaktadır. Bunlar da malilm 
olduğu veçhile altm alım ve aa
tımı, derhal altıruı tahvili kabil 
olan kambiyo alım ve aatımr, is
konto ve tevdiat kabulü gibi teY• 
!erdir. B11nkanm lıtanbul ıubeai· 
ne son zamanlarda piyaaadan 
külliyetli altm arzedilmiıtir. Bu 
altınların ekserisi köylünündür. 

Teda~ülde bulunan paramı:& 

Elyevm tedawlde bulunan eT• 

rakı nakdiyemizin mecmuu 170 
milyon 276 bin liraya baliğdir. 

ihraç edilen miktar ısa milyon 
740 bin lira olduğuna göre ara· 
daki yükselit nispetinde altın ve 
döviz mübayaa edildiği anlBfıl· 
maktadır. Bankanın ,imdilik bü
tün meaaui altınla evrakı nakdiye 
miz arasındaki kıymetin aabit bir 
miktarda tutulmasına matuftur. 
Bu mesai sistem altında ilerlemek 
te ve mü.unir neticeler vermekte• 
dir. 
Bankanın ıs milyon lira aerma· 

yeıinden 7 milyon 697 bin liralık 
kısmı henüz tahsil edilmemiıtir. 

Davetler 

Hizmeti filiyeye davet 
edilmiyenler 

Eminönü askerlik şubesinden ı 

1 - Mülğa Süleymaniye, Aksaray 
Ye Sultanahmet şubelerinde mükay
yet olup henüz hizmeti filiyelerini J. 
faya davet edilınemit yerli ve ya

bancı efrattan balen lıtanbulda bu
lunanlann mart nihayetine kadar ıu
beye ınüracaatla yeni adreolerinin 
künyelerine itaret ettirmeleri aloi 
takdirde 932 nisan celbinde vakr o
lacak davette adreslerinde buluna
madrldarmdan dolayı kendilerine te. 
rettüp etıniı olacak cezayı kabul et
mİ§ adclolunacaldan. 

2 - Gerek aonyoldamalarda ve 

gerekse heyeti ııhbıyelerce yapılan 

muayenelerde sakata aynlanlarla ah 
val sıbbıyeleri dolayiaile celbinden 
nvel muayeneye veya berayİ ame. 
liyat hastanelere sevklerine karar 
verilmi! efrattan 326 doğumlulara 
Jr.adar dahil olanların keu mart ni
hayetine kadar ıubeye müracaatlan 
ilan olunur • 

328 doğumluların yok
laması başlıyor 

Beıiktaı Aıkerlik ıubeainden: 
328 Doğumlulann ilk yoklamasına 
ıs mart 932 tarihinde bafl..-cak
tır. Mezkür dotumlularm haftanın i
ki gününde (Cumarteıi-Çar'8Jllba) 

üçer kıt'a fotoğraf ve nufuı hün
yet cüzdanlarilo ve yabancılarm ay
rıca ikametgiıb ilmühaberlerile ıu
beye müracaat etmeleri. 

* Pangaltıda da Cemil Beyin 
kaybolduğu yazılıyordu. ÖjTendi 
ğimize ıröre Cemil B. kaybolma· 
mrtt1r. 

Denize dökülen dört 
kişi kurtarıldı 

Dün saat 11 de Y emif önünde 
Arif kaptanın motörü Rizeli Re
cebin kayığına çarpmıf •e kayı
ğın içindeki yolcular denize dö
külmüılerdir. Denize dii§en iki 
kadm ve iki erkek kurtarılını9tır. 

Fırında yangın 

EVYelki gece Zeyrek caddeain
de, 32 numaralı Memitin fmnm· 
da yanıı;m çıkmıtsa da söndürül
müıtür. 

12 okka esrar 
Fenerde Kamil isminde birinin 

evinde ı2 okka eırar bulunmnt
tur. Kamil ve kansı yakalanmıt
tır. 

Eski bir cinayet 
Arap Hamit iaminde biri vak

tile birisini öldürdüğü iddiuile 
vaki olan ihbar üzerine tevkif e
dilerek hakkında tahkikata b&f
lanmııtır. 

Kaybolmuşlar 
Tavtancılı Fatma Hanım iamin 

de bir kadının lstanbula ıı;elrlik· 
ten ıonra kayboldu~u yazılmııtı. 
Bu hanımın Haıeki nisa hastaba· 
nesinde olduğu teıbit edilmittir. 

işler azaldıkça 

.___ __ 
Darülbedayide Son Temsiller 

Bugiin akf&D1 
Saat 2ı,JO da 

Kafataaı 
ıs Tablo 

Yazan: Nazım 

Hikmet 
Zabitan gecesi . 

Yakında: 

SAATÇi 

İs!Jnbul Bdıdiyısl 

SehirTı'yatros111 

111111111111111 

111...11 

1111!1111 
ikinci musikili kom.,di 

22 Mart aalı ııünü ıılqamı Göte
nin yüzüncü -...ı münuebetiyle 
"St .. lla" ı:-iyeai t-•il edilecektir. 
Büyük ihtifal temaile saat 2ı de bat 
!anacaktır. Mütercimi Seniha Bedri 
Hanım tarafından ~ arun sa atlık koa 
ferans verilecektir. 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 
Şebzadebatı 

Perıembe• 
alqam 2ı,30 da 

Ladamo 
Kamelya 

Alebandr Dü-
mafisin Laye-
mut eaeri. Piyes 

S perde 

Gİf8 fİmdiden açıktır. Telefon: 
lat. 2053 d,. tiyatro ıı;i,eıini İıteyi 

KADIKOY SOREYY A SINEMASI 
Bu akf&ID 2ı,30 da Ratit Rıza 

Tiyatrosu san'atkarlan YEKTA E
FENDi AiLESi vodvil 3 ı>«de. 

Nakleden: M. YESARi B. Şehzade 
l:ıafmd• temsil yoktur. 

Bu akf&D1 aaat 2ı,30 te 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 
THE ENGLISH PLAYERS 

heyetinin veda gala müsameresi ola 
rak THE MOLLUSC. 

Y armki per,embe ıünü aaat 15 
te talebere mahıua veda matinesi. 

latanbul altıncı tali mübade
le komisyonunda itler azalmıt 
olduğundan yeniden dört me
murun vazifesine nihayet veril 
miştir. Bu ıuretle komisyonda 
mevcut memurların adedi 12 
den sekize indirilmiıtir. Son al 
tı ay zarfında Muhtelit komis
yoııla T a.li komisyondan çıkarı 
lan memurann adedi elliye ba. 
liğ olmuftur. 1 -------------~ı 

latanbul dördüncü icra memurlu 

frlanda piyangosu 
LONDRA, 15 (A.A.) - ö

nümüzdeki cuma günü Li•er
pool' da İcra edilecek olanGra.nd 
Natiooale Y&nfı için toplanan 
paranın mecmuu 3 milyoıı 
365.312 İngiliz lirasına baliğ 
olmuıtur. İrlanda hastahanele
rine verilecek olan para ile yarı 
tın tertibi mesarifi tenzil edil
dikten sonra mükafatlar için 
2 milyon 239,477 lira kalacak
tır. Yarışa itlirak etmek üzere 
51 hayvan kaydedilmiştir. 

..... 
12,000 ameleye yol 

veriyorlar 
PRAGUE, ıs. A. A. - Moravs· 

ka-Astrava maden mıntakaaınıfa 
patronlar ve im.ele arumda va .. 
him bir ihtiliıf zuhuru tehlikeai 
vardır. 

Patronlar aendiklaaı 12,000 ma
den ameleaine yol verecek ve di~ 
recek ve diğer amelenin ücretle
rini de indirecektir. 

Birkaç gündenberi devam eden 
müzakereler akamete uj-ramııtır. 
iki taraf ta hükümetin hakemli
tiııe müracaata karar vermiıler
dir. Mükalemelere önümüzdeki 
lıafta zarfında Praırueda baılan· 
maaı muhtemeldir. 

M. Tardieu Cenevreye 
gitti 

PARIS, ıs (A.A.) - M. Tardieu 
dün öileden sonra Yqoıl.,,ya ve 
Yunanistan ıefirlerini kabul ebniı 
ve ıeoo refakatinde M. Paul Bon
vour, M. Dumesnil ve M. Pabry 0 J. 
duğu halde Cenevreye hareket et
miıtir. T abclidi leılihat konferuuı 
ıiyaıi komiıyonu, bugün toplana
caktır. M. Tarclieu, celsede huır 
bulunacak n bu suretle hali huır
da Cenevrede tetkik edilmekte olan 
meselelere temas edecektir. Sir John 
Simon, ile M. Grandi salı ırünü ak
tolunan kabine içtimalan clolayıaile 
Londra ve Romada m"!ırul bulun
makta iseler de M. Tardieu, Cenev
rede hazır bulunan diğer devletler 
mümc11illeri ile konfenns haricinde 
hususi mülikatJ.;rda bulunabilecek
tir. 

Ahnanyada bir baskın 
BERLIN, ıs. A. A.- Bavyera

da devletin emniyetin.. karşı ent 
rikalar çevirmekle zanaltma alın 
mıı bulunan Na:zialerin ikamet· 

ğundan: Tamamına 42700 lira kıy. 

met taktir olunan latanbul Limanı
na mensup ve halen lstanbul Lima
nında Leqerendaz bulunan ı ı9 ı 
nedi bahride mukayyet ve ıssı 
nesinde lngilterede iıışa olunmut 
300 kadem yul ve 36-25 kadem ar. 
zmda n 24-58 kadem umkunda v 
7098 nl1IllAJ1l ve 29 Mayıa 340 tarih 
li mneh• ıehadetnameli ve 1460 r 
ıim tonilatoluk Kampavnt makinalı 
latanbul Vapurunun tamamı ıoo hİ• 
ıe itibarile SO hi1&esi açık artırmaya 
vezedilmiş olup 25 mart 932 tarihin 
de şartnamesi Divanhaneye talik o
clilerek 20 Niaan 932 tarihine müsa
dif çarşamba ıünü saat ı 4 ten ı 
ya kadar lstnabul dördüncü icra d · 
reainde açık artırma ile satılacak

tır. Artırmaya iştirak için yüzde 7 
teminat alınır. Müterakim bilumum 
deniz resimleri müşteriye aittir. le· 
ra ve iflas kanunun 119 uncu mad 
de.ine tevfikan haklan D niz Tica 
reti Müdüriyetinin verdiii ıiciller 
ile ıabit olmayan İpotekli alacaklı

lar ile diğer alakadaranın bu bakla· 
rlnı ve hususile faiz ve masarife dair 
olan iddialarını ililn tarihinden iti· 
baren 20 gÜn içinde evrakı müıbi. 

telerile bildirmeleri lazımdır. Akıi 

halde baldan itbu aiciller ile aabit 
olmayanlar sab1 bedelinin paylaş· 
mumdan ~ kalırlar. A!ikadar· 
lanıı iıbıı maddei. kanuniye alıkimı 
• ıı;öre tevfik hareket etmeleri v 

daha fazla malfımat almak isteyeni 
rin 931-440 dosye numaraıile ınem 
riyeti:mtte miiracaatlan ili.n olunur. 

lıtanbul birinci iflıi.ı memurlu 
fundan: Müflis Gronberg Efendini 
Beyoiluncla Elma dağı sokaimd 
Arifpııf& apartmanının karş11ınd 
3ı No. lu apartmanın birinci katın 
daki dairede mevcut bulunan eşya
nm tahri halin ı7-3·932 perıembe 
günü saat ıo elan 12 ye kadar ma 

halli mezkiirde açık artırma ile sa 
tılacağından talip olanların mahal 
linde hazır bulunacak memuru 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

ıı:ahlannda polis tarafından mü- ZA YI _ 3827 sicil numcrolu şofo 
t-ddit defalar taharriyat yapıl· 

tır vesikamı kaybettim. Yenisi çıkanla· 
mı~ . 

Roıenheimda yapılan bir bat· cağından zayiin hükmü yoktur. 
kın neticesinde İçinde mitralyöz- Beyoğlunda Şoför Ali. 
ler, ıilablar ve bir yığın klll"fUD . 
bulunan hakiki bir silah ve mü- ZA YI _ 3471 numerolu otomobrl 
himmat deposu meydana çıkarıl- plakası zayi olmuı yenisini çıkara· 
mııtır. ı cağımdan esltiıinin hükmü yoktur. 

Muhtelif tevkifat icra edilmit- H d 
tir. ay ar 
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GRiPE karşı AS iN komprimeleri kullanı ız. 

Memedeki Çocuklara gıda 
Doktor Ali Vahit Bevin 

Y ızÇocu U u 
Fazla fosforu ve vitamini vardır. Çok besler. 

Hasan ecZ'a deposu 

lstan~ul ivtal Mü~iriJetin~en: 
Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cinsi Müd- Ecrimis-

deti li Lira 
Aksaırayda Muratpaşa Cami 214 Hane 1sene12 

,. Sofular 
Şdu-emin.i İbrahim 
Çavolış 

Şehremini Mollagü-

avlusun.da 

Şeftali 

Değür-

men 
Halı-

cılar 

Sultanodalan 

8 
o 

1 

5 

.. 
Metkep mahalli 

.. 
Hane 

,, Ceımi awusunda 23 / 17 Dükkan 

Yuwiıpaşa Hacıbay- Hasc 23 .. 
nım kiC. 

,, Topkapı C. 
Vefa Mollahiliırev Vefa C. 

115 Baraka ars? 

2110 Dükkan 
Uzwıça.rşı SamanV'ira- Uzun.. 32 

nı evYCl çarşı 

Çakmakıçdar'da Büyük yeni- 31 
handa orta .katta 
Çakmakçılar Validdlıan alt 28 

katta 
Dayahıatun Kalcxlv 

Daya.hatun 
Kasımpaşa Caırnii

kd>ir 

hanmdıa 

Hamam 
Turabi-

baba 

36 
7/9 
1/3 

Mahmutpap Sultanodaları 1 

Samatya Etyemez Be- Miıh- 21 
yazıtlı cedit rihıatun 

Akııaray Sofular Safular c. 1 

.. 
Oda 

" 

" 

Sultan hanmda o

da ve odaba:;ılıık 
Haoe 

.. 
Bahçekapı Hob- Yenipos- 62/46 Methal ve dük-
yar taaıane itan f~nde oda 

" 3 
" 3 

" 2,5 

" 7 
,, 2,5 t 

" 2 

" 
3 

.. 2 

.. 10 

.. 4 

" 
12 

.. 4 

.. 1,5 

.. 5 

.. 7 

.. 6 

.. 9 
.. 45 

Dayahatun Yenihan 35/39 DUkkan ,, 6 
Çala:naStçrlar Biiy(ik yenihan 1 Oda ,, 4,5 
Defterdar Abdülve- Eğri- 5 Kayı.kıhane ve ıfıeıv- ,, 32 
dut lıepı lıılnde odalar 
Bahçe<kaıpı H~ Yeni.pos-- 64 
yar 

Galata Kemankq 
Kukbpmı~ 

var Bey 

tahanıe 

Helvacı 12 
Karan- o 

61 

3 sene 130 

Mağaza ,. 55 

Kahvehane vo anıa ,, 27 

21/5/3/1 ~araıi-' 

Taklitlerden sakınınız. 

PH ILI P S'in 
En son sistem 930 A tip numaralı radyo 

makinası piyasaya çıkarılmıştır. 

., 
ALIN! TECRÜBE EDİN! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 

Fiatı 225 Türk lirasıdır 

•• .... """"1 _.., • ftu r 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Haıat alimi 

(Berberi N. GASSON)nu 
ID ··Ro 

ve 
Yeni mUtterl bulmak san'atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde antifar etmiştir. 

Bütün it adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~ası 
Taıraya gönderilen kitaplar için posta lcreti ahnmaz 

il s 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDiLIR 

ileri kebir, Yevmire e 
Kasa defterleri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir . 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

~dıre~: Cadde~ü 

Milli f Kı mı 
2~~1 o .. 24319 - 24~1 ~ 

- ---------- ---- - -

ile 

yavrularınızı 
besleyiniz . 

Gürbüz, kuvvetli 
olur. 

Çabuk yürür. 
Neş'eli büyür. 

Depoaw Bahçekapı 

Salih Necati 

Dr. IHSAN SAMI 1 
Gonokok Aşısı 3 üncü Kolordu 

Belsoğukluğu ve ihtilatlarına lllnları 
kaqı pek tesirli ye taze aııdll'. -----------~ 
Divanyolu Sultan Mahmut tür- Ordu ihtıyacı için aleni m · 

beıi No. 189. zayede ile 5,000 çift mahm 

1 
. . . • 1 satın alınacaktır. İhalesi 6 N 

ıtanbul binncı ıflia memuru- 1932 Ç ba ·· " 
ğundan: Adreo: Mercimekyan ha- ,•lanO d . aedrı.alecektm . guTnuaı·'·ı 

. a ıcra ı ır. ıp 
nıncla lolron Arapyan Ef. Balida ıa- • .. tt k · . • nn o gun ve ıaa e omıayoo 
mi ..., adreaı yazılı olan aıtm lflaaı bul 1 .. • • .. 

. . . uruna an, numuneaını ır 
açılıp •aofıyenm adi tekilde Japıl- mek f • t' • ani . . evaa ve ıeraı ını ama 
maaına ~ ver.Jmit olduiundan; isteyenlerin her gün komiay 
J _ Müfbaden alacalı olan veya .. ti (130) (1007 
mali 'hl< ı. 'dd' da ..... na muracaa an. annd• İ•ti a ı taıın uu-

latanbul 3 üncü icra memurluiu 
danı Temamına 6661 lira loym 
taktir edilen Boiaziçinde Sanyerd 
ltafitpafll ve Hüseyin Ef.aokaklan 
ela atik 44 ve mii.kewer 44 eedit 
1-3-3 kalp numerolarla murak 
Sultanbeyazıt vakfından icareli v 
3300 lira mukabilinde Emlak ve Ey 
tam bant.aaına birinci derecede i 
teldi ve yekdiierine maldup iki 
hane açık arttnmaya vazedilmit 

Galata Şahkolu 
Samatya Hacııka-
dın 

San-af A- 5 Gazino 
gop 

.. 14 
,, 12 •= • fıtanbul blrlnei i.flU mmıurluiun 

danı Adretı Ballıtta Lonca cadde
sinde 9 No ela müldm Yahya Kem.J 
B.: Bali da ismi ve adresi yazdı o

laa -hn lfllaı llÇılıp tasliyenin adi 
tekilde yapdmauN karı r verilmit 
olduiundn; 1 - Müflisden alacaiı 
olan yeya mallanncla iıı;;;.kak iddia
sında bulunanlarm alacak ve idclia
larmı 1'bu ilindan bir ay içinde eJ

YBIDI reımiye müsteona olmak üzre 
her &Ü!ı ıaat 9 dan 12 ye kadar 
Sultanabmette vakı adliye binasın
da icrayi vazife eden birinci iflia 
dairesine gelerek alacaklannı kayt 
ettirmeleri, ve senet ve defter gibi 
delilleri her ne iıe bunların aııl 

veya muaaddak suretlerini vermele
ri, 2 - Müflise borçlu olanların yu 
karıda yuılı olan müddet içinde 
boo-çlan ınikdannı yazdll'Dlalan hi
llıhna hareketin ceza kanunu müci
bUace takibat ve meauliyete ufraya
caldarı, mazeret bulunmadıkça riic
ban haklarından mahrum kalacalı:
lannın bilinmesi, 3 - Müfliıin mal
larım nalut ve tahvllih ve buna mü 
muil kıymetli evrakım her ne ou
retle olursa olıun ellerinde bulundu
ranlar iıter 1ah11 ister banka ve uir 
müe11iıe olsun bunlann üzerindeki 
baklan mahfuz kalmak tartile o mal 
ları ayni müddet zarfında daireye 
vermeleri, vermezlerse cezai takibat 
ve meıuliyete ufrayacaldan, maze
ret bulunmadıkça rücban Jıa!d...,._ 
dan mahrum kalac:aldarmın bilinme
.;, 4 - 24-3-932 perpnıbe ıiiail 
aaat 13 te alacaldılann ilk içtimada 
hazır bulunmal...; ve mllf1lıin müı
terek borçlulariyle kefUleıinin ... 
'-cu tekeffül eden uir kimaelerin 

lunanlnrın alacak ve iddialamu İt· 
bu i!inclan bir ay içinde eyyami rea 
miye müıteına olmak üzre bs sün 
saat 9 elan 12 ye lıadar Saltanah
mette vaki adli1e bU.ımda lcrııyi 
vazife eden birinci lf1ia dairesine ıe 
)erek alacaldarını kayt ettinnelsl, 
n oenat ve defter gibi delilleri her 
ne iıe bunJann aaı) VeJ& müaaddak 
ıuretlerinl yermeleri, 2 - Müfliae 
borçlu olanların yukarıda yazılı .,.. 
lan müddet zarhnda borçları mik
danm yadırmaları hilafına hareke
tin cesa kanunu mucibince takibat 
ve meıuliyete ağrayacaklamu bil
meleri, 3 - Müflisin ınallaruıı na
kıt ve tahvillıh ve bana mtimaaU 
...,._tli ewaluru her ne taretle o

luru olıun ellerinde bulunduranlar 
ister talı•• ister banka ve Mir mü..
ıiıe olıun bunların üzerindeki ha!.:
lan mahfuz lcalmak IB"liJe o malla
n ayni müddet zarfmcla daireye ver 
meleri, vermezlerıe cezai takibat ve 
-u!iyete uğrayacaldarı, ınueret 

bulunmadıkça rüchan haklanndan 
mahrum lııalacaklanmn bilinmeıi, 
4- 24-3-932 pertemJıe ııünü saat 14 
tc alacaklılann ilk içtimada hUJr bu 
Junmaları, ve müflisin mü9terek 
borçlulanyle kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden uir kimselerin içtima
da bazJr bulunmaia hakları olduiu 

lup 10 Nisan 932 tarihinde fMl.na 
meei divanhaneye talik edilerek 
Nisan 932 tarihine müaadif pazert 
al ıribril ... t 14 ten 16 ya kada 
lttanbul 3 dl icra dairesinde açı 

arttmna ile aaW.calrtır. Arttırmaya 
lttirak edeceklerden :rüzde 7 temina 
~esi ıahmr. Müterakim •erai ve 
belediye resimleri ve valof icareı 

mütteriye aittir. Haklan Tapo ıicil 
li ile tabit olmayan ipotekli alacaklı 
lar ile diier alikadaranın ve irtifak 
baldo sahiplerinin ba halılannı bu
ıuaile faiz ve meaarife dair olan id
clalannı illın tarihinden itibaren yir 

Çallımakçtlar V aHde hanında 13 Oda .. 4 

mmcit altında 
Çalmıaıkçtlar Valide ham üst- 93 .. " 

8 

kat 
Beyoğlu Ayas- Semihha- 44/1 .. " 
paşa tun 

Bala.da movkilerile cinsleri yazılı olan vakııf emlMt hizala

rmıdaki müddetlerle ikraya vcırilmeok üzere müzayedeye kon
muştur. İhaleleri Martın 30 ncu çarşamba gtinü saat 14 te yaıpı
Iacaıktır. Taıqnerin yevm ve saati mezkfuıe !kadar Çemberlitaş'
ta Evkaf Müdiriyetinıde Akarat kalemine müracaatları. (916) 

l~ana Erkek muallim ınekte~i ın~~irli~in~en: 
1 - Adana Erkek Muallim Mektebinin 24136 lira 

keşifli yatakhane pavyonunun taraça tamiri, temelleri
nin takviyesi, harici ııva ve ıu oluklarının tecdidi ve <&
hilen yağlı boya ile telvini mektep müdürlüğünde mah
fuz keşifname ve şartname mucibince 1 Mart 1932 tari
hinden 21Mart1932 tarihine müaadif Pazarteıi gÜnÜ 

saat 15 e kadar kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl
mıştır. 

2 - Taliplerin uıulu dairesinde tanzim edecekleri 
teklifnameleri ve işbu inşaat ve tamiratı ifaya muktedir 
olduklarına dair resmi vesaiki muvakkat teminatlarile 
mazrufen Adana Maarif müdürlüğünde mün'akit ko
misyona vakti muayyeninde tevdi eylemeleri ilan olu
nur. (836) 

TiCARET iŞLERi UMUM MODORLOGONDEN: 
30 ikinci Teırin 330 tarihli kanun hükümlerine ıöre Tiirki1ede it :r-p

maia izinli bulunan ecnebi tirketlerlnden ( Soıyete Fnuıaeıı pur lö Ko-
men de Taba - Societe F rançaiıe pour le Commerce deı Tabacı) tlrlı:etit 

bu kere müracaatla tirketin Türkiye umumi vekilliiine alh ay müddetle 
ikİ§er ikişer imza koymak ve tirket namına yapacaklan işlerden doiacak 
davalarCla bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü tabı& ııfatla
rile hazır bulunmak üzre Mösyö Ladidaa Ervin Denet ve Todori Konı
tantinidis efendiyi tayin eylediğini bildinnit ve lazımgelen vea.ikayı ver
ınittiı·. Keyfiyet kanuni hükümlere muvahk ıörülmüı olmakla ilan olunur, 

Ziraat vekaletinden: 
Vekalet mübayaat kqmisyonu tarafından 14 Mart 1932 de 

ihale edileceği evvelce ilin edilen gözt,ıı, aniıükiyetii aut ve 
Pülverizatörlerin mübayaaamdan sarfı nazar edildiği ilin olu. 
nur. (971) 

Fatih sulh üçüncü hukuk bakim· 
lifinden: Cerrahpaıacla Kürkçü batı 

Çok karlı bir it 
ıçin 3-5000 lira -.nayeli ortak 

maballeıinde cami ıokaiında 6 No. aranıyor. Galata _ Kredi Llyo-
lu hanede mükim lımail oğlu Meh- , ne Bank arkasında Melek Hanı, 
met ef~ndinin mezkur hanedeki Ru-
bu hisaeyi irıiyeıini mahdumu ıağir .. ____ 8 - 9 ••••• 
Halit efendi hibe edeceğinden hibe
yi memuru mahıuıu huzurunda sa· 
ğir namına kabul etmek ve bu hu
susa münhasır olmak üzere talep ve 
muvafakatlerile mezkiir mahalle sa
bık imamı Tevfik Beyin vasi tayini
ne kar11r verilmit olduğu i1an olu
nur. 

İLAN 
104 numaralı muhtelit kata

rın 18 Mart cuma günü seyrüıe 
fere vazedilmeyeceğini ve mu
vakkaten ve ilanı ahire kadar 
104 ve 105 numaralı muhtelit 
katarlann 19 Mart 1932 cumar 

-------------· teıi gününden itibaren atide i-
-------------------------- j rae edilen günlerde haftada yal 

Jandarma satınalma komisyonundan 
114 : 180 eğer takımının kapalı zarfla münakasası 28 Mart 

932 cumartesi günü saat orı beşte yapılacaktrr. Taliplerin şaA;. 

name ve nümuneyi görmelk üzere her gün ve münakasaya işti

rak kin teminatlarile beraber meııkur günün muayyen saatine 
1 

kadar komisyonumuza müracaatları. (851) 

KARON ALMAN KİT APHANESİ 
Be o -ıu Tünel me • 

1 
SEYRISEF AlN 

Merkez aeenta: Galata Köprü 
başı B. 2362. Şulte A. Sirkeci 
Mühürdarzade han 2. 3740. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENiZ) 16 Mart 

çarşamba 18 <le Galata rıh
ımından k< '\ar. 

mz üç defa seyrüsefer edecek. 
!eri ahaliyi muhteremeye lii.n 
olunur: 

104 No. katar latanbul.Pit· içtimada bazll' bulunmaia hakları 
yon - Cumartesi, Pazartesi ve 
Çarıamba günleri. olduğu İlİın olunur. 

105 No. katar Pityon - İıtan 
bul - Pazar, Salı ve Pertembe 
günleri. 

Ora A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haata!ıklar mü-

İstanbul, 14 Mart 1932 tehassısı. Karaköy, bü ük mahalle· 

illın olunur. 

ISTANBUL 
MAVNACILAR! 

Tahmil ve Tahliye T. A. 
Şirketi idare Meclisi Riya

ıetinden: 
31 Mart 1932 tarihine mU..dif 

Pertembe ııinü Galatacla Ovaıim
yan Hanında oaat 15 te hiaaedııraıi 
heyetinin adiyen vukubulacak içti
mıuna dair olan evvelki iJi,. ze,.il
dir. 

Adiyen İçtimBI müteakıp mkallı
de bir içtima akdolunacaktır. 

Müzakere mevzuu ıudur: 
9-1-932 tarihindeki fevkalade içti-

mada nizamnamenin birinci madde
sine i!l .. eai takarrür eden fıkranın 
( tirket firmaamm ve Mavnacıhk 
un'atinin hudut ve ihtiaa11 dalı.ilin
de) ibareaile tavzihi. 

lıtanbul birinci iflaı memurlu
ğundan: Müflis elbiaeci Ahmet Nu
ri Efendinin akdeylediii konkordato 
ve konkordato şeraiti ifa edildigin 
den ifliısın kaldırılmasına mahkeme 
ce karar verilmi oldu · n olu-

mi gÜn içinde evrakı müıbitleril• b .. 
dirmeleri llızmıdır. Aksi halde hzk 
lan tapo a.icillile sabit olmayan! 
satı9 bedelinin paylaımasınclan ha· 
riç htrakılır. Aliıkadarların icra ve 
iffiı kanununun il 9 cu maddesi 
hükmüne JÖre tevfiki hareket e1tne 

leri ve daha fazla malumat almak iı
teyenlerin 931-3986 dosya numara· 
ıile dairemize müracaatları ilin olu 
nur. 

TEŞEBBOSA Ti 
IKTlSADIYE 

Türk Anonim Şirketinin: 
Hi11edaran heyeti umumiyeai 6 

Niaan 932 tarihine müaadif çarıam 
ba ı:;ünü zevalden aonra ıaat on te 
Şirketin merkezi buluna Galat da 
Voyvoda caddeıinde Bahtiyar Ha 
nındaki dairei mahıuıasmcla au etı 

adiyede içtimaa dpvet olunur. 

Ruznamei müzakerat: 
ı - Mecliıi idare ve Murakıp 

raporf rının kıraati, 
2 - Biliınço ve Ür ve zarar he

onbımn tetkiki, 
3 - Mecliaı 1 dare azı1sının ve mu 

rakıbın tayini ve Ucretinin teapiti, 
4 - Mecliıi idare rızasına verile

cek mezuniyet, 
5 -- Bazı hisse ıenetlerinin d 11 

ve ferağının tasdiki, 

··-·········--···-····-·· ...... 


