
CUMA 
18 MART 1952 

7 Dcİ teDe, No. 2192 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

ı tak ac k ı 

Sahip ve Saşmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

isa mu la ına 

Umumi Neşriyat ve Y uı MildllriJ 

ETEM iZZET 

1 

verilmesine dair •• anun encumene e • 1 
• ' • • • • ; • • .. 1 • ' • - ' 

1 

' • "'1 - • 

Buğday meselesi için inhisar memurları kanunu görüşü-
verilmiş lürken Mecliste münakaşalar oldu 

hiç bir karar yoktur!. 
Ziraat vekili Muhlis beyin 

dikkat beyanatı! 

.Bazı hatipler tazminat meselesinin aleyhinde bu
lundular ve kanunun yeniden tetkikini istediler 

şayanı 
Vekit Rana Beyin izahatı - Açıkta kalacak memurların müktesep 

hakları var mıdır? - Tekaüt maaşı alanların 

Hayvancılığa büyük ehemmiyet veriliyor; Ziraat 
siyasetimiz yeni veçheler aldı; 

vaziyetleri - Kabiliyet ölçüsü? - Bir tarihçe ve münakaşalar .. 

Yakında büyük bir orman kongresi toplanacak .. 

ANKARA, (Milliyet) -
Ziraat Vekili Muhlis Bey, kabi
nenin en enerjik rükünlerinden 
biridir. Ve bu enerjiyi muhte
reın vekil ile ilk temasta hisse
dersiniz. Vekalet yeni ihdas e
dildiğine nazaran Muhlis Beyin 
henüz program çizmekle meş· 
l!lll olacağını farzediyordum. 
Yanılmışım. Vekil, programını 
h.azırlamış, teşkilatını ya!'mış, 
:Z•rai faaliyetimize veçheyı ver· 
miş, hiç bir sualim cevapsız 
kalınadı. yeni teşkilatından 
bahsederek dedi ki: 

elverişli tohumu seçmek ve bul 
mak ve bu suretle seçilmiş ve 
karlı ve en verimli bir su
rette yetiştirilme tarzlarını 
tesbit etmek. Eskişehirde 
yapılan tecrübelere :°az:ıran 
720 ,,e 710 num•ra ısmı ve
rilen sert buğday tohumunun 
çok verimli olduğu tesbit edil
mittir, bunlar muhtelif yerlere 
tevzi ediliyor. 

Muhlis Bey Ziraat mekteple
rinden bahsetti ve dedi ki: 

_ Ziraat mekteplerinde de 
gayet ameli ~ir ted~isat prog
ramı takip edılecektır. Oraya 
verilecek istikamet şudur: "Az 
fakat öz öğrenilmesi. Öğ.-endi
ğini tatbik edebilmesi, tatbık 
edemiyeceğini öğrenmemesi ". 
ftte bu esas tebarüz ettirilecek 
tir. Burada yetişecek efendile
rin mektepte öğrendiklerini ia· 
tihsal sahasında bilfiil tatbik 
edebilecek, muhitl~e eserle. 
rile nümune olacak bir surette 
yetiımeleri gayemizdir. 

Hakkı Tarık (Gireson) Ali Rana (inhisar vekili) Hasan Fehmi 
(Bütçe encümeni reisi) Beyler 

ANKARA, 17 (Telefonle) -
Devlet tarafından idare olunan 
inh.ioar idareleri memurları hak
kındaki kanun layiha11nın müza• 
keresi Meclioin bugÜnkü içtimam 
da çok hararetle cereyan etmittir. 

Ta~minat meselui 

Bu münaaebetle ilk oözü alan 
Eski,ehir meb'usu Emin Bey layi
hadaki tazminat eıasma itiraz e
derek; "Bu tazminata neden Jü .. 
zum görülmüştür" diyerek vekil 
beyden izahat istemiıtir. 

Rana Beyin iz.ahati 

Gümrük ve lnhiaarlar vekili Ra 
na Bey küraüye gelerek vaziyeti 
§Öyle İzah ebnİ§lir: 

Sal§haddin (Kocae/J) Emin (Es
kişehir) Beyler 

- lnhiaar idarelerinde halen 
çalıımakla olan memurlardan va 
zifelerini bihakkın ifa edemeyen· 
ler vardır. Bu memurları idarenin 
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başka yerlerinde istihdam etmek 
ve kabiliyetlerini oralarda gör
mek mümkün olabileceği kanaa
tindeyiz. Fakat inhiaar idareleri-
nin vaziyeti hali hazırda bunları 
tecrübeye müsait değildir. Bina
enaleyh şimdiki vazifesini göreme 
yenleri çıkarmak mevzuu bahso
luyor. Bu sebepledir ki bunlara 
çıkanJdıktan M>nra tazminat ve· 
rilmeai için reyi alinize müracaat 
ediyorum. Çünkü ihraçları muhte 
mel olan bu memurların ıekaütle 
ri yoktur. Bu sırada it bulmak hu 
sosunda mevcut müşkülat la he
pinizce maliimdur. Bu meyanda 
tazminat mevzuu bahaolmuttur. 

Kabiliyet ölçüsü 

Emin Bey (Eakiteh.ir ), bu izaha 
ta tekrar itiraz etti; kavrayamıyo 
rum dedi. Bu kabiliyet ölçüaü me
aeleıini kavrayamadım. Evvelden 
bu adamlar kabiliyetli değildi de, 
neden tayin edildiler ve timdi ka
biliyebizlikleri nereden anlaşıldı. 
Kabiliyetsizlikleri tahakkuk ettik 
le ve çalışbrılmamalan icap ettik 
len aonra bir de tazminat niçin ve 
rilsin? Vazifesini auiistim.al eden. 
ahlakını kaybetmit bir memura 
bir §eY verilmeden ihraç muamele 
•i tatbik olunmalıdır. 

Suiiıtimal edenler 

Ali Rana Bey - Efendim auiia
timal edenler bugünkü kanun 
teklifinin mevzuu haricindedir. 
Bunun için bir ıey teklif edilmi
yor. Onlar tabii azlolunurlar ve 
icabında da muhakeme eclilirler. 
Onlar için tazminat mevzuu bahis 
değildir. Maddede taarih edilmif. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

- Vekalette zirai tubeler 
lllevzular üzerinde seksiyonlara 
taksim edilmiştir. Sekaiyo1;1lar 
§unlardır: ı - Zirai ted~a~t 
Seksiyonu. 2 _ Zirai t~şkılat 
"e :zirai teşekküller seksıyonl~
rı, (ziraat odaları, ziraat cesnı
Yetleri, kooperatifler.) 3 - ~u 
hubat ve sınai nebatlar seksıyo 
nu.. 4 _ Bakliyeler, tütün, af
Yonı ve hayvan yemleri s~ksil'.,o 
nu. 5 - Ziraat makinelerı ve a
letleri seksiyonu. 6 - Ya~, 
ltıeYve, sebze ve fındıklar seksı
Yonu. 7 _ Hatarat ve hastalık 
1ar ile mücadele seksiyonu. 
8 - Zirai kredi zirai mahsuli
t~n gümrük ve ~akliye tarif~le
tı, zirai borsa ve pazarlar, zırai 
"ergiler seksiyonu. 9 - Zirai 
•an' atler seksiyonu. 

Enstitülere ve Z~raat me~ı;
bi alisine ehemmıyet atfedilı· 
yor. Baytar mektebi ilis!nin A_n 
karaya nakli üz~~nd~yız.: .. Bı.~ 
az e'l7Vel izah ettıgım• ıı bölumu 
ve mesaisinin programla~tınl
ması baytari ve orman daırele
rinde de hazırlanmaktadır. 

Memleketimizde vebayi ba. 
kari ve diğer hastalıklarla m~
cadele meselesine çok ehemmı
yet atfediyoruz. Karacabey ha· 

··~~~i~~~~··-~~~~i~~~······························· 
Son dakika . İşte burada bu mevzular üz~ 

~ıne işlenecek. Her ~ube kendi 
1 '. ş,ıgali sahasında olan mevzu-
Urı memleketteki vaziyetini, bü 
:İiıı dünyadaki vaziyetini, meuı 
ekette bu sahanın alması lazıın 

gelecek istikameti, bir taraftan 
hu •abada çalışan ilim müesse
selerinin mesaisine istinat ede
b~k, diğer taraftan taşrada tat· 
ıkattan alınmış olan neticele

r~ göre ınezcederek istikametle 
rıni tayin edecektir. Her seksi· 
Yon kenc!Uine bir mesai prog
~ h . Dıt azırlayacak ve bu mesaı 
P_rogramı üzerinde yürüyecek· 
tır. 

b" - Taşra teşkilatı hakkında 
ır Program var mıdır? 

. -:-- Vardır. Taşra teşkilatı da 
ılıtısaıi ve tatbiki bir vaziyete 
getirilmeğe çalışılacaktır. Bu 
fitograma göre her mıntakanm 
ıktııadi ve ziral icaplarına göre 
müteaddit mütehassısları ve bu 
10ütehassıslarm idaresi altında 
l>tatisiyenleri bulunacaktır· 

Bu suretle memleketin her 
ıne":zuu üzerinde ilmi tetkikat· 
ta. huıunan müesseseler ilmi e
saaatı verecek merkez bu ilmi 
ea ' "d • aaata nazaran tatbiki ve 1 arı 
blan noktalarını tanzim edecek, 

u luıım yavaş ya,,aş taşrada 
tatbik sahasına geçecektir. Taş 
ta teşkıla hnın bu esas dahilin
~e tan:zimi ve elemanlarının Y~ 
tıştirilmesi için z· man geçınesı 
lııhiid" ır. 

ltın'i müesses. tımızın teka· 
tlıiilüne e emmiyct atfedilmek-
led· h ır. Son zamanlarda to um 
~ongresi akdettik. Bunun mesa· 
••ini peyderpey neşredeceğiz. 
Esaslı neticelere vanlmıştır · 
lier nııntaka kendisine mahsus 
olan nıuhitinin icap ettirdiği va 2: 'Yette çalıtacaktır. Bunların 
gııyeleri yerli tohumlarımızın 
e"•<ıfını tetkik ve tesbit etmek, 
bize en ziyade memleketimizde ... _ . . .. .. 

hayvanat ıslahı vadisinde 
rası, akt d 
mühim adımlar atm a ır. 

Sultansuyu ve Çuk~ov~ hara
! teessüs devresındedır. On
ı:~an da çok ümit beslemekte 

yız. b" koııı 
tık fırsatta ır. orman • 

gresi yapacağız. Bır Ç~~ ir;'a
ili orada tetkik edecegız. tı-

cli icaplarla memlekette ta· 
sa .. .. lazım gelen işler üze 
aınmumu kk f 
rinde ehemmiyetle t~a ku e
d" z Taşradan bır ço ne-
ıyorut: ·terek üzerlerinde tec-

bat ge ın 1 tecrübe 
.. be yapılıyor. Bun ar 

ru d t tkike mevzu 
istasyonların a · ~ 
ittihaz edilmektedır. 1 Memleketimizde hayvancı~
' m istikbali fevkalidedir.ecekBı
g. ok ehemmiyet atfed 
~;kri~izden biri de budur. 

Benzine ispirto katmak mese 

1 
. • esas projesi hazırlandı. 

esmın 1 ··tebaa· 
Alakadar veki et "e ?'u . h 

kkül etmış bır e
sıslardan teşe kik edilmekte 
yet tarafından tet dd . . tidai
d" Bu suretle ma eı ıp 
ıl. . ize yeni bir mahreç bul 

ye erımolacag'ız. Ve bu mad~ele. 
muş · k" h" 1 1 rin de inkişafı ım anı ası o a-

caktır. hl" B Ziraat Vekili Mu ıs ey, 
son söz olarak ~ekrhar t~şra teş. 
kilatı projesini ıza ettı: 

_ Kadroyu değiştirmedenı 
,,cut elemanlara iş hölümle

~everdik ve bu iş bölümlerini 
rı T kil. mevzulaştırdık. aşra teş atı 
d zamanla ona kalbedilecek
ti~. Mesela farzede_lim. ki lzm.~r 
de bir başmüdür, hır zıraat mu-

d .. rü ve 15 ziraat memuru var. 
u • b" dır. Bunların yerme, ır mı~ta: 

ka müfettişi, mmtakamn zıraı 
ve iktısadi icaplanna göre l~
zım gelen mütehassıslar ve bıl· 
fiil öğrenebilecek pratiaiyenler 
olacak. Kendi kanaatimce bir 
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telefon şebekesi! 
Yeni telsiz istasyonları tesisi 

ile 
düşünülüyor, Estren 

yapılan mukavele nedir? 
Posta U. müdürünün beyanatı 

f 

Posta ve Telgraf umıım1 müdürü 
Fahri Bey 

Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürü Fahri bey dün lıtanbul 
posla merkezine gelerek meığul 
olmu§tur. 

Fahri Bey dün kendiıile gö
rüten bir muharririmize muhtelif 
meaail hakkında fU beyanatta bu 
lunmuıtur: 

· - Seyahatimin ıebebi, Avru
pa ile açılmıt olan ve açmakta bu 
lunduğumuz telefon muhaberatı-

sıa olamaz. Şimdiki ziraat me
murlarımızdan herşeyi bekliyo
ruz. Buna imkan yoktur. 

- Bir buğday meselesi var. 
dır, dedim. 

Muhlis Bey güldü. Bir aralık 
etraflı izahat verecek gibi ol
du. Fakat vazgeçti. 

nın Ankaradan da latanbul kadar 
iyi yapılabilmesi için lazım gelen 
tertibabn ittihazı için lıtanbul te 
lefon ıirketile ıür'atle müzakere 
yi temin ve bu tertibab yapmağı 
deruhte ettirmek içindir. Nite• 
kim, biraz evel tirketin buradaki 
bll§mühendiıile göriiftüm. Kendi
ıi de bunda ııalıibi salahiyet olına 
dığım oöyledi. Petledeki bat mü
hendisleri M. Leyderle yapbğı te
lefon mükalemesi neticeoinde M. 
Leyderin pazarteai gÜnÜ tehrimiz 
de bulunacağını aöyledi. 

Ali Yaver bey telefon tneııele
ıile meığul olmadık. ileride lazDL 
oluna bu meaele tetkik edilir. 

Anadolunun mühina ıehirleri 
araamda telefon teaisab yapabil
mek için gelecek aene tatbik ede
ceğimiz programın hedefi tudur: 
Yalova - Buna, Buraa • Eıki,ehir 
ve Eaki§ehiri lzmire bağlamak. 
Fakat bu taaavvuratın fiile çıkına
., ancak tahsisatla mümkün ola
bilir. Heyeti Vekilede bulunan ka 
nun layiha•• çıktığı takdirde mü
diriyeıi umumiyemiz Nafia veka
letine raptedilecektir. 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

- Karar verilecek mi ve bu 
karann mahiyeti ne olmalı ? 

- Mesele fırkadadır, dedi. 
Fırkaca müzakere ediliyor. Ka
rar alınacak. Biz de buna bağlı 
yız. 

Ziraat vekili Muhlis Beyden 
buğday meselesi hakkında bun 
dan fazla malum'at almak kabil 

Kabinenin 
Vaziyeti 

ANKARA 17 (Telelonla)
Dünden beri kabinede bazı ta. 
dilôt olacağına dair bir takım 
şayialar deoeran etmekte idi. 
Bu fQyİa oe rioayetleri teyit e· 

decek hiç bir haber alınamamı1 
hr. 

Al pullu 
Şirketi! 

Dün heyeti umumiye . 
içtimaını yapb 

lıtanbul ve Trakya Şeker Fab
rikaları T. A. Şirketi Hey'eti 
umumiyeıi dünkü pertembe günü 
aleli.de ıenelik içtimaım Şirketin 
Bahçekapıılaki merkezi idaresinde 
aktetmiıtir. 

• Me~ilr. hey~te arzolunan Şirke
tin he$ıncı faalıy-.t aeneıi meaai ve 

Dünkü içtımaa 
riyaset eden 

Edirne meb'usu 
Şakir B. 

muamelatına ait 
idare raporunun 
bazı mühim kısım
lanru atiye derce
diyoruz: 
" Geçen sene Af. 

pullu müessesatı~ 
mızı ziyaretleriy .. 
le Şirketimizi tal
tif ve bahtiyar et
mİ§ olan Büyiik 
Reisi Cümhuru
muz Gazi Haz. 
retlerinin emri ir
şatlarına imtisa~ 
len 1931 ıenesinde 
F abrikamızm ka
biliyeti % 60 niı
betinde arıtınldı
ğı gibi küp şeker 
leaiaatı da viicude 

getirilmiş ve mezkiır sene i eli-

Şanghay limanına umumi bir nazar .. 

Yepyeni bir safha! 
Çin ve Japonya hükumetleri sul~· 

müzakeresine başladılar 

Muvakkat itilaf mucibince Japonlar 
geri çekilecekler 

LONDRA, 17. A. A. - Çinliler- ı şark vakayüni takip etmek ve ma. 
le .. aponlar g_ayı·ireımi surette sulh yıs bidayetinde Çin-Japon ihtilafı. 
müzakerelenne baılamışlardır. Fa- nm ne halde olduğuna dair bir ra· 
kat bunların mahiyetini alenen bil- por tanzim ve Cemiyeti akvam bü
dirmek niyetinde değildirler. yük meclisine takdim etmek vazife-

Çin mümessili M. Quotaichi, der- •ile 11 mart tarihinde teşkil edil 
hal muhasamatın tatili ve Japon kuv mİf olan 19 azadan mürekkep hu 
v~tleri~ ıarta ıab~. oln;ıaksı:zın ç~- ausi komite, ilk defa olarak dün öğ
kilmelerı esasına muıtemt sulh mu- leden sonra M Hymana•ın riyaseti 
zakeresine girişmek husuounda hü- altında toplanmıştır. 
kUmetinden emir telakki eylemiştir. Komite, noktai nazar teatisinden 

Japonların sulha ait müzakere aonra perşembe günü öğleden son· 
tekliflerinde samimi oldukları zan- ra bir heyeti umumiye içtimai akt
nediliyor. Müşahitler ve birçok ec- ctmeğe Çin ve Japon müme11illerini 
nebiler ııiıbi bir süklınun hakim ol- dinlemeğe karar vermittir. 
duğu cepheyi ziyaret ebnektedirler. 

Çin • Japon mu1Jakkat itilafı 

ŞANGHAY, 17. A. A. Çin 
menabiinden verilen malümata göre 
Çin.Japon muvakkat itilafı !U mad
deleri ihtiva etmektedir. 

1 - Çin askerleri yirmi kilo met
relik mınlaka haricinde işgal ettik
leri mevkilerde kalacaklardır; Japon 
kuvvetleri ioe İşgal ettikleri yerler
den geri çekileceklerdir . 

2 - Tabliye edilen bavalinin zap 
tu rapb Çin memurları tarafından te 
min edilecektir. 

3 - Japon askerlerinin geri çe
kilmesine ve tahliye edilecek hava
linin idaresi itine bitaraf mümeaail
lerin yardımiyle nezaret etmek üz
re muhtelit hir Çin-Japon komiayo
nu teşkil edilecektir. 

Cenevre oe Çin • Japon ihtilafı 

CENEVRE, 17. A. A. - Uzak 

Yeni Mançuri hükiimeti 

TOKIO, 17. A. A. - Yeni Man
çuri devletinin payitahtı olan 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

·-· ... ··---··----·············· ... 

Seyyahlat Ayasofyada tercDmanı.ıı 
izahatın. dinliyorlar. 

Bu seneki zeriyat 
noksan değildir! 

Yüzde 40 noksan iddiası tahak
etmemektedir .. kuk 

Buğdayın kıymetlendirilmesi 
ve köylünün himay.,.i meaelesinin 
hükiımetçe ehemmiyetle tetkik e
dilmekte olduğu, lktıoal Vekili 
Mustafa Şeref B. in dünkü nüaha· 
mızda intiıar eden beyanatı ile 
de teeyyÜt etmiş oldu. Vekil B. 
pek haklı olarak buğday meaeleai 
için evveli bir sistem kurmak za
ruri olduğunu beyan etmiıtir. Bu
na rağmen, ekıneğin herçebada· 
bat 12 kuruıa çıkanlmasını iaıi· 
yenlerin bin dereden au getirerek 
noktai nazarlarını teyide çalııtık-

lan görülmektedir. Gene bu cüır. 
leden olarak, bu aene köylünün 
geçen seneye niıbetle a.z buğday 
ektiği, bu yiizden buiday fiatiniıı 
çok yijkaeleceği gibi hariçten d• 
buğday getirtmek ihtimali bulun· 
duiu ortaya atılmıttır. Farzı mu
hal olarak, bu aene zeriyat eksik 
olaa bile, aon senelerin zeriyatı .,. 
aaaen ihtiyaçtan fazla olduğun
dan ve buğday zeriyat ve manab· 
kının tahdidi lazım geldiğinder 
köylü, buğdaydan başka mahsul 

(Devamı 6 ınc, sahifede) 



MiLLİYET CUMA 18 MAKT 1932 

• ' HARüCl ll=DAl61E:R-LER fllHll- ~;-~ işsizlere iş, işçi 
istiyenlere 

işçi buluyoruz l 
İşsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 
Bize yazınız 1 

it arayanlarla itçi arayanlar a-1 ze bildirirleroe bİ%e müracaat et
raamda tava11uta b&fladığımız mit ve adrealerini bıraknut olan 
günden beri, gerek i! arayanlar- iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan gerekse itçi arıyanlardan pek Bu suretle hem itıiz lralan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu memeleketin neresinde it bulabi
mektuplar mak1adı teshil edecek leceğini bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. valancfatlarımıza hizmet etmit. 

" Milliyet " memlekette ÇO· hem de memleketin her tarafına 
ğaldığmdan bah•edilen itoizliiin, bir çok eüzlde itçilerin dağılarak 
işalzlerin ihtiyaç sahalanna dağıl- müfit hizmeti... deruhte etmeleri
mabklamıdan ileri eeldiğine ka- ne yardım etmiı olacağl%. 
nidir. Huauai müeueaat sahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde, lıa husustaki ihtiyaçlannı bize 
batti. vilayetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle kayd
törcü, tesviyeci, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

dülger, marangoz, alib ziraiye ı - Kime ve nasıl işçiye 
tamirc:Ui; elektrikçi ıu veya bu ihtiyaurnız vad 
ihtisas i§Çileri ve ustalan yoktur. z - Nasıl iş istiyorsunuz, 
Onwı için biz iııizlerle itçi i... elinizde ne san'at vardır, ne 

teyenler araımda tava11utta bu- kadar ücret istersiniz, /stan
lunmak isteyoruz. bul haricine gider misiniz, 

Gerek lstanbula, gerek mem- hususi bir §8.rtınız var mı i' 
leketin her köıesine famİI olan bu 
tava11utun daha müaıııir ve fay
dalı olması:ıı iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reiıleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ııli
kadar idare amirleri bulunduklan 
yerll!rdeki i§Çi ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it fartları teıbit edilerek) bi-

Bize bildiriniz. 
Memur, Llltip, muhasip veya 

dijer hizmet talep edenlerle ihti
vaç sahipleri arasında da bu ta
vasıutu yapacağız. lı iıteyenler 
de, İ§çi ve memur arayanlar da 
mektuplamu "lıtıınbul, Milliyet 
gazetesi it tavassut bürosu" na
mına göndennelidirler 1. 

Bu, memlekete ve vatan
da~a yapılacak en büyük biz 
mettir. 

iş ve işçi • • • istigenler kimler? 
Dünden itibaren it isteyenlerle itçi arayanların isimlerini ore prt

larmı neıre başladık. Şimdilik en çok müracaat it isteyenler tarafın
dandır. En ziyade Anadolu ve Trakya'da işçi ihtiyacı olduğu için bu 
husustaki taleplerin muhaberat itibarile biraz gecikeceğini zannediyo-
ruz. 

iş iatiyenlerin adreslerini de kaydettiğimiz için İJ vermek istiyen
ler ya doğrudan doğruya taliplere yahut ta bize müracaat etmelidirler. 

iş istiyenler j 59 - Üsküdar Toygar tepesi 

53 B -ı K h t çacuş dere caddesi 17 No. lu ha-- eyog u amer a un ma 
hallesi Zerdali sokak N :5 Hasan nede Galip oğlu Talip. Elelı:trik
Kernal. Tesviyecilik yalnız latan- çi ve tesviyecilik, tafraya gider. 

bulda. 60 - KasımpB§ada kulaksızda 
54 - lstanbulcla Tophanede Amir el. sokağında 85 No.lu Hay 

kışla kartısında 13 No. lu hane- dar; bilumum benzin, gaz, dizel 
sinde Riqit oğlu Mustafa, maki- motörleri monte ve tamir eder. 
ne buhar ve gaz ambarı tamiratı. Ser makinist; maaıı 140 -
Taşraya gider. 150 lira tafraya gider. 

55 - Betiktaş Kılıçali fı•tıklı 

çılanazı No. 6 hanede Ömer te<

Yiyeci. lstanbulda gündelik 3--4 

lira taırada 5 lira. 
56 - Eyüpte Defterdar fesha

ne fabrikası karşısında kahveci 
Hak!<ı Ef. vasıtasile Lutfi 29 ya
şında. Tesviyeci ve makinist yev 
miye 150 1.-urut taşraya 200 ku· 
ruş gündelikle gider. 

57 - Konyanın ıırçalı maha
lesinde Sari oeynoğin Mustafa oğ 
lu Yuıuf tesviyeci ve malrine ta-
mİratL 

T eaviyeci ve makiniat ! 

58 - Kalamııta mütekait mi
ralay Zeki Bey nezdinde lbnhim 
Yekta. 30 yaşında tesviyeci ..., ma 
kinist, katip, muhaoebeoi ID&af 

80-100-120 lira. 

Not: 
1 -iş isteyen veya işçi arayanlar 
için bir gün yazdığımızı ertesi 
gün tekrar etmiyeceğimiz cihet
le bu listeler alakadar/ar tarafrn-
dan muhafaza edilmelidir. 

2 - işçi isteyenlere eğer bu lis
telerde matlüp evsafta kimse 
varsa tavsiye ediyoruz. Yoksa is. 
tenen evsafr haiz i~çi veya nıe
murlar bize müracaat ederek talip 
olmalıdırlar ki kendilerini tavsi
ye edelim. 

3 - Bir iki gün sonra yalnız 

Usteleri neşre başlıyacağımız i
çin bu sütunları tahsisteki mak
sadı izah eden sat11larrn dikkat
lı okunmasınr bütün alakadarlar
dan rica ederiz. 

lhtilil mi 1 Lindberg'io M. L. George J h • D } 
Hazırlanıyor? Çocuğu Gene sahnede! D ısar memur a 

Hitlerin ihtilal hazırla- Bulunamadı, felaketze-
maS1ndan korkuluyor de valde hastalandı 

BERLIN, 17. A. A.- Bütün 
Pnuyada Nazia fırka11nın mühim 
merkezlerinde taharriyat icra edil
miJtir. Bu tahaniyat, dahiliye nazı
rı M. Kari Severinır tarafından icra 
edilmiıtir. Bu taharrıyatın ıehebi 

I buı nuyonaliot gazetelerinin tel
mih ettikleri veçhile Nazislerin bir 
ihtilal hareketi hazırlamakta olup 

1 
olmaclıklannı anlamaktır. 
Geçen pazar günü Hitl ... ,Reisicüm

fıur intihap edilmiı olsa idi, N azis-
ler hemen o gece büyük tehirleri ve 
iktidar mevküııi ele ,ııeçirmek için 
bir darbei hükı'.imet yapacaklar idi. 

1 Diye bir rivayet clolaımaktadır. 
Bu darbei bükiimet fikri bazı faz. 

la pyretli riiesanın husuıi taaa~
ru olmayıp umumi talimat cümlesin

' den idi. 
Bu da Hitler fırkasmm muvaffaki 

! yetinden bilistifade darbei hükUmet 
/ yapmağa azmetmiJ olduğunu gö ... 

terir. 
Faıiıtlerin tabiyesi, hücum ıabUJ'. 

larını bütün leva.Ömile birkaç gün 
I müddetle ıinıal ve tark eyaletlerinde 

ve bilhaı1a Şilenig cenubunda ve 
Lehistıın hududunda tahıit etmek . 
Ye buralardan kamyonlarla Berlin'e 
naldetmekten ibaret idi. 
Eğer Hitler intihap edilmiı olıa 

idi Bertin ile diğer bir takım Prus
ya tehirlerindeki polisler silihlarm
dan tecrit edilecek ve bu silahlar in
tihaptan birkaç eün evvel Berlinde 
meydana çıkanlmq olan fesat terti
batmın ,ııöstermit olduğu veçlu1e 
Hitler tefkilitına dağıtılacak idi. 

NiCE. 17 .A. A. - Roma tran
ııatlantiği Villefranche-sur-mer'e uğ 
nmıı olduğundan Lindbergh'in ço
cuğunun vapurda olup olmadığını 
anlamak için gemide tahkikat yapıl 
mııtır. Taharriyat, boıa çıkmıftır. 

HOPEVELL, (Yeni Jeroey), 17. 
A. A. - Aıap hastalıkları mutabas-
1111 olan bir doktor, son 15 günlük 
elim hadiseler neticesinde had bir 
uykusuzluk haaebile aııabmda mü
teelSİr olan Madam Lindberg'i te
davi için çağınlıruş olduğu zannedi
liyor. 

Şimdiye kadar çocuğu bulmak i
çin takip edilen yeni izlerden biç 
biriı: müsbet bir netice vernıemi§
tir. 

Acaba o mu? 

CRESTON, 17. A. A. - Nez
dinde Lindbergh'in çocuğuna ben· 
>:eyen bir çocuk bulunan bir kadın, 
te\•kif edilmiıtir. 

Wurtenberg'te bir 
devlet bankası 

BERLIN, 17 (A.A) - Wur 
tenberg hükilmeti, nısfı devlet 
tarafından ve diğer nısfı sanayi 
müesseselerince kabul edilecek 
20 milyon mark sermayeli bir 
devlet bankası te,kiline karar 
vermiıtir. 

Tahdidi teslihat 
konferansın da 

Sivil tayyareciliğin beynelmilel bir 
şekie konulması düşünülüyor 

- CENEVRE, 17. A. A. - Manevi 
terki tealihat meseleaile metgul ol
mak için terki teslihat konferan11-

I nın ııiyasi komioyonca teoio edilmit 
] bulunan hususi komite, dün öğle. 

den sonra mesaisine devam etmiıtir. 

sinni haddi olarak 20 ve tahtelbahir 
ler için 13 aene kaı.ut etmektedir. 

ispanya murahhası, battı harp ge 
ınileri için 24, İngiliz ve Japon mu
rahhasları da 26 ıene teklif etmiı
lerdir. 

F ranııa murahhası, hattı harp ge
mileri için 25 ve tahtelbahirler için 

---
Nutkunda hükumeti 
şiddetle tenkit etti 

LONDRA, 17. A. A. - Son haa
talığından tamamen iadei afiyet e
den M. Lloyd George'un dün Lond
rada Junior liberal klübünde vermit 
olduğu nutuk, mümaileyhin siyasi 
hayata avdetini kaydeden bir hadi
sedir. 

Liberal lider, ecnebi gazetecilerle 
bütün konsoloslar heyetinin hınca
hınç dolu bir aam.Ün kütlesi önünde 
atideki nutku söylemiştir: 

" Milli hükı'.imet tarafından Ce
nencde İzah edilen terki teılihat 
programı, geçen sene muhafazakar, 
liberal ve mesai fırkaları tarafından 
kabul edilen proııramdan daha zaif
tir. 

Hali h8Zll"daki program, Almanya 
ve Ruıyanın terki teolihata ait ola
rak tevdi ettikleri programlardan 
peka:. ileriye gİtmİ§ ve ltalya, Ce
mahiri Müttahide ve Fransanm ver
mİ§ olduklan programlardan da çok 
daha dar bir şümul ve ihatayi haiz 
bulunmaktadır. 

Büyük Britanya için hayati bir 
mahiyeti haiz olan !&l'k meselesinde 
son zamanlarda ııösterilen tereddüt, 
zafiyet,iki yüzlülük her ne oluJ'aa ol 
ıun, Cemiyeti Akvamın kıymet ve 
ıerefini izale etmek,clüıürmek için 
büyüle bir müeHir olmuıtur. 

işte milli hükiimetin harici işler
de yaptığı şeyler. 

LONDRA, 17.A. A. - Junior ku
lübündeki nutkuna devam eden M. 
Lloyd George, bilhassa serbest mü· 
badeleyi terketmiı olduldarmdan 
dolayi liberallerden M. Samuel,Run 
cİtnann ve Sir Jhon Simon'u acı a
cı tenkit etmiı ve M. Mac Donald 
ile Baldvin hakkında müstebziyane 
imalarda bulunduktan sonra, hüsnü 
niyet sahibi olan bütün makul in-
1anları bak:ki liberalizm bayrağı al
tında toplanmağa davet ederek be
yanatına nihayet vennittir. 

Mısırda feci bir inhidam 
KAHİRE, 17 A.A. - Dün 

Ashcb lnel Kom' daki yerlilere 
ait bi., mektebin inhidamı neti. 
cesinde talebeden 3 çocuk öl
müş ve 29 çocuk yaralanmıştır. _____ _.. __ _ 
Gülhanede 
Konferans 

Bütçe encümeni layihada tac 
yaph. Tazmin at nisbetleri ind 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Bütçe encümeni Heyeti 
içtimamı müteakıp toplanarak kendisine iade edilen 1nhi 
m yeniden müzakere etmit ve bazı tadiller yaparak cum 
dma yetiıtirmek maksadile mazbatasını hazırlamııtır. 

Açıkta kalacak memurlara tazminat verilmesi eaaaı ın 
dilmiıtir. Ancak li.yihadaki tazminat niebetleri tenzil olunm 
tekle göre iki senelik hizmeti olnlara bir aylık, ilci aeneden 
meti olanlara ilk iki senelik hizmetleri için bir aylık ve bu 
laaı ve her sene ve kesirleri ınukabilinde rubu ayhk tazmi 
cektir. 

Hariciye vekili dün hey 
vekilede izahat verdi 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Bugünkü Heyeti Vekile i 
Tevfik Rüıtü Bey seyyahat intibaları ve Cenevre müzakera 
da izahat vermiıtir. 

Harikzedelerin işgal etti 
meskenler meselesi 

ANKARA, 17 (Telefonla) - Harikzedeler tarafında 
dilmekte olan meskenler hakkında yapılacak muameleye d 
tiye ve Maliye vekaletleri arasında tabaddüı eden ihtilafın 
Milet Meclisinden tefsir istenmittir. 

Banka direktörleri Ankar 
ANKARA, 17 (Telefonla) - Doyçe Banlı: direktörleri 

geldiler. Maliye vekili tarafından kabul edilerek ııörüıtüler. 
tesi gününe kadar burada kalacaklardır. 

Valiler arasında tebeddü 
ANKARA, 17 (A.A.) - Yapbğnmz tahkikata göre 

valiler arasında tebeddülat vuku bulacağı hakkında bazı 
de tesadüf edilmekte olan haberlerin aslı ve e.ası yoktur. 

Divanı muhaseb 
dairesinde cinay 

Sabık bir katip Mediha H. is 
bir daktiloyu yaraladı 

le hemen daktilo odaam 
tir. ı Fikri tetriki mesai enatİtÜ•Ü müdü

rü M. Bonnet, manevi terki teali
hat meselesi hakkında beynelmilel 25 ve tahtelbahirler için 13 •- tek 1 ___ _ 

ANKA~, 17. (Telefonla) -
Bugün §ehrimizde divanı muhase
bat daire•inde bir cinayet olmuf, 
bir daktilo H. çalşırken yaralan
mııtır. Resmi daü-ede yapılan bu 
cinayet etrafında ıu malı'.imatı al-

Bu sırada Mediha 
hemıiresi Seniha Harum 
çabııyorlardı. Celal Efe 
daya girmeaile cebinden 
tabancayı çek:meai ve at 
bir olmuıtur. 

1 fikri tefriki mesai teıkilab tarııfm-
clan tevdi edilmiı bulunan veaaike 

1 dair izahat vermiş ore bu servisin 
1 bütün vesaitini komiıyonun emrine 
· tevdi etmif olduğunu beyan eyle

mittir. 
Romanya murahhası M. Helladan 

beynelmilel hayatla milli kanunların 
tatbiki meseleşi ve aldıkları istika
metler hakkında hir rapor yapman 
reca edilmiıtir. 

Komite, 11 niıan pazarteııi günü 

1 

yeniden i~tima edecektir • 
CENEVRE, 17. A. A. - Terki 

Teslihat Konferansınm hava komi .. 
I yonu, dün sivil tayyareciliğin bey-

nelmilellettin1mesi için en muvafık 
1 olan şekil ve usulü tetkik ile metgul 

1 
olmuttur. 

1 

Fransız murahhası M. Dumesnil, 
sivil tayyareciliğin prensip itibarile 
beynelmilellettirilmi fhir tetkilata 

1
, tabi bulunmasını derpiı eden millet 

!erin noktai IUl7.B.rını umumi suret
te teabit etmeleri icap ettiğini aöy-
lemiı ore ırelecek N iaan aymda bu 
bapta daha mütemmim ve sarih ma
lumat venneği vadeylemiıtir. 

Bahriye komiayoruuula 

CENEVRE, 17. A. A. - Tahdidi 
tealibat konferanıı lıalıriye komisyo· 
nu, ııabahleyin Norveç murııhhast 
M. Colban'm riyaseti altında top
laruruttır. 

Komisyon, denİl: mukavelenamesi 
projesinin abkimına müteallik mü
zakerelerine devam etmiıtir. 

Proje, harrtı, harp gemileri için 

lif etmiJtir. 
Komiıyoa, mesaisine ni1an ipticla

ıında devam edecektir • 

Amerika meb' usan meclui "" 
konleraru 

VASHINGTON, 17. A. A. -
Meb'usan meclisinin hariciye en
cümeni, terki teslihat konferansmda 
harp halinde buluna nmilletlere si
lih ihracatından ferağat suretile 
Kelloğ misakını tahkim edecek ma
hiyette olarak akdolunacak herhangi 
bir itilafa Cemahiri Müttahidenin de 
iştirakini teklif eden kararı tasvip 
eylemiıtir. 

CENEVRE, 17. A. A. - M. Za
ı.,ski, bugün Marki Londonderrü,M. 
Nadolni, M. Benes ve M Ca.ton de 
Viart ile birlikte oğle yemeği yiye
ceklerdir. 

CENEVRE, 17. A. A. - M. Tar
dieu biri biri ardı sıra ve uzun müd 
det M. Litvinoff, M. Marinkovitch 
ve M. Gibton ile görütmüıtür. 

M. T ardieıı öğleden sonra alman 
mutahas11ılan ve Saleaki ile ıörü
tocektir. 

Mareşal Pilsudski 
Mısırda 

KAHiRE, 17 A.A. - Sıhhi 
bir takım aebeplerden dıolayı 
Mıaır'a gitınit olan marepl 
Pilaudskiı dün kral Fuat ile 
birlikte öğle yemeğini yemiş
tir. 

İki konferans vermek üzere 
şehrimize gelmiş olan Viyana 
Tıp fakültesi müderrislerinden 
profesör Dr Alfred Lüger şere
fine dün akşam T okatliyan ote 
liırde Dr Necmettin Rifat B. ta 
rafından bir ziyafet verilmiştir. 
Dr Alfred Lüger bugün Anka
raya gidecektir. Dün Gülhane
de bir konferans vermiştiı·. 

i dırn: Divanı muhasebat ıabık ki.tip
lerinden Celal Ef. uzun müddet
ten beri dairede çalışan daktilo 
Mediha Hanımı seviyormuı. Me
diha H. Divanı muhasebatla hem
şiresi Seniha H. la birlikte dakti
lodurlar. 

Celal Efendinin urarlarından 
ve izdivaç teklifinden usanan Me
diha Hanım, günün birinde taham 
mül ed~emi§ ve riyasete müra-

l 
caat ederek geçen şeyleri birer bi 
rer anlatmış ve kendisinin Celil 

1 Efendiden kurtarılması ricasında 
bulunmuştur. 

Müdiriyet Celal Efendiyi çağır
mış ve dinledikten oonra kendiaini 
istifaya davet etmiştir. 

Divanı Muhasebattan aynlmak 
mecburiyetinde kalan Celal Efen· 
di bir müddet qsiz dolaşml§tır. 

lt bulmak için muhtelif yerlere 
batvurmuı, fakat müsbet bir neti
ce elde edemeıniıtir. 

işte Celal Efendi nihayet ıabah 
müteessir bir halde tekrar Divanı 
Muhaaebata gelmit ve doğruca 
Reis Beyin yanma ginniıtir. 

- Rica ederim beni tekrar iti· 
me alınız. Çok f""3 bir haldeyim. 
Demiıtir. Kendiıine Divanı Muha 
sebattan aynlmaıma sebep olan 
hadise İfaret edilerek mümkün 
değildir, cevahı verilmiıtir. 

Celal Efendi ıiddetli bir teessür 

Celal Efendi Büyük 
lisi bahçesine doğru ka 
yakalanınıftır. 

Mediha Hanımın y 
değildir. Mecruh hastah 
dırılmııtır. 

Amerika 
işsizlik 

ve 

LONDRA, 17. A. A. 
Y orktan Reuter ajan11na 
yor: Amerika mesai fed 
aizliğe ait olarak, kurni 
bir iııizlik veyahut y 
retlerin tenkisi neticesinde 
müttehidede milyonlarca i 
bati İçin lüzumlu bulun 
çok dununda yapmakta 
nı söylemektedir. 

Şubat ayında İ§ıizl • 
8.300.000 kitiyi bulmuttu. 

Federasyon, iııizliğin 
mak buıuıunda tesadüf ed 
kiili.lın !asını azammm in 
•İnin makineler tarafından 
sından ileri geldiğini tah 
mektedir. Federaıyonun 
netrettiği beyanname, it•· 
tadan kalkmaaı içiu yeğ&.n 
mesai saatlerinin tenzili 
teyit eylemektedir. 

1
1 lar bütün geçmif ve gelecek 

(H ft 1 k • - • 1 hadiıelerin mea'uliyetini ber. a a 1 s 1yas1 1 cm a veç~i peşin Çine tahmil etmit-
- lerdır. 

·-------------------------"' Cemiyeti Akvamm nihai ka 

nın tatbiki ve bu komisyonun Mançurya'da bir hükômet te
intihabı bütün heyetçe ittifakı ıekkül etti. Bu hükiimet tanı. 
ara ile kabul edilmittir. Yal- nacak mı tanınmayacak mı? Sa 
nız Çin ile Japonya reye işti- niyen Şanghay vardor. Şang
rak etmemişler ve müstenkif 'lıay'da şimdi Japonların şu üç 

radan Mançurya'ya gidecek 
ve Japonlann harbe başlamak. 
ta ne derece haklı olduklarını, 
yani filhakika iddia edildiği gi· 
bi ıı:enfaatleri tehlikeye düş
tü mü düşmedi mi meselesini 
tetkik edecek. Sonra yeni Man 
çurya hükiimetinin ne kadar 
Japon yardıınile meydana gel
diğini ve ne derece Japon as
kerlerine istinat ettiğini tah
kik edecek. Mançurya'daki Çin 
askerlerinin hafta arası çıkan 
ihtilillerinin sebebi de bu nok
tada aranmalıdır. 

recek değille .. dir. Bu n 
zarlar şöyle hülaaa edi 

1 - Amerika hali 
muhafazasında ısrBl' ed 
miyeti Akvama dahil 
halde bu tqkilatm Cemiyeti Akvam hey~ti u-1bulunuy~rlar •. Y~i .Çinlileri ran sudur: Çindeki vaziyetle 

mumiyesinin geçen haftaki ka- Şanghay dan yırmı kilometre meşpl olmak üzere bir mÜfa
rarmdan sonra Aksayı Şarkta. geriye atmıtlardır. Hafta ara- hit komisyon tayin edilmittir. 
ki müsademeler durmuta b.;n- •ı bir rivayet çıkt! : Gôya Ja.- Mütahit komiıyomm reiaile 
ziyor. Ancak müaademelerın pon kumandam Çın askerlen- beraber 19 izaın vardır Bun
durmaama sebep, ~yeti Ak nin. daha .~ kilomet~e geri lann on ikisi Cemiyeti. Akvam 
vamın kararından zıyade Japon çekilmelerını talep etmiı. Fa- meclisinin azasıdır. yani mec. 
lann askeri hedeflerine var. k~t b';'- rivayet tahakkuk. etme- fu izalan 14 olduğuna göre, 
mış bu~unmalarıdır: Mançur dı. Bm~~aleyh b~ teraıt al. Çin ve Japonyadan maada di
yad.a Çın asker.len .tamamen tmd~ ~lla~enn devam et ğer azalar kirnilen bu komi11. 
çe~l!Dıt demektır. Çın asker- meaı ıçın bır sebep yoktur. yonun izaaıdır. Bu 12 azadan 
ler~ . fUl'ada burad_a kalan ~ ~~t sulh~ ne derece pamuk maada intihapla 6 aza daha ko 
~kiye&ı hafta arası ısyan et.- ıplıgıne baglı °'!1uğu tundan miayona girmiştir ki bunlar da 
mışler, . fakat bunlar Japon da anlqılıyor ki, Japon ku- ıu devletlerdir: İsviçre, Çek06-
askerlerı tarafından top~ak mandam fU beyanatta bulun- lovakya, Kolombiya, Portekiz, 
tad~r. Japonların ~an~a ~a mut: Macariıtan ve laveç. Bu ko
vazıyete ~.mamile h~ - Her gün bir müsademe misyonun reisi de heyeti umu
olduklanna şuphe etmemek la. olabilir, demiı. Ve olursa tim miye reisi Belçika hariciye na-
zımdır. diden fUDU aöyliyeyim ki mes'· zırı M. Hymana'tır. . . . . ' 

nın 

kalmışlardır. Nizamnameye j şeyi istedikleri anlaşıloyor: 
göre müstenkif kalanlar içti- 1 - Şanghay etrafında Ja
maa iştirak etmemiş telakki e- ponlar tarafından işgal edilen 
dildiğine göre, karar ittiiakla mmtakanm bir daimi bitaraf 
verilmiş telakki ediliyor. mıntaka haline ifrağı. 

Ancak asıl mesele şimdi 2 - Japonya'ya bitaraf mm 
Mançurya'nın mukadderab takada diğer devletlerden faz-
ve Şanghay'daki vaziyettir. la bir iştirak hissesi temini. 
Cemiyeti Akvam muhasamatın 3 - Kapitülasyonların ted
durması için ve bir de müşahit rici ilgası için verilen karardan 
komisyon intihabı için karar rücu edilmesi. 
vermiş bulunuyor. Muhasamat Öyle anlaşılıyor ki bazı dev 
kendiliğinden durmuştur. Ko. Jetler Mançurya'nın ayn bir 
misyon da intihap edilmiş ve hükumet olarak tanınmasına 
bugün yarın toplanacak. Bu mütemayildir. Fakat Aksayı 
kararlar Aksayı Şarktaki vazi- Şarka giden Cemiyeti Akvam 
yetin tasfiyesine ne derece yar komisyonu tarafından yapıla. 
dını edebilir? cak tetkikatın neticesini bek· 

Bu sual iki noktadan tet- liyorlar. Lord Lytton'un riya-
ki edilmek lazımdır: setindeki bu komisyon Japon-

Ancak komisyonun tetkika
tına ve kararına fazla ehem. 
miyet te atfetmemek lazımdır. 
İşin İç yüzü şudur ki, bugün 
alakadar devletlerce malôm 
olmayan hiç bir nokta yoktur. 
Ve bu devletler hiç te tenvire 
muhtaç değillerdir. Tetkikat 
neticesi de devletler ne Man
çurya ne de Şanghay hakkın-

9 taraflı Waşington 
sini, Kellog misakını 
pı siyasetini, hülisa h 
lanan ve imzalanmay 
hüdü ileri sürerek hali 
muhafazasını istiyor. 
rikaya İtalya kuvvetli 
rette bulunuyor. 

2 - Fransa Jap 
meyyaldir. Öyle anlat 
Fransa Japonları ren 
mekten azami derecede 
etmektedir. 

3 - İngiltere her i 
da idare etmek İstiyor. 

Her halde şimdiki 
raya göre, Aksayı Şark 
lesi büyük devletler a 
bir diplomasi mücadel 
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MART MiLLiYET CUMA 18 1932 - 3 c_ lekrarsea ya başladı 
' Poliste Ekonomi 

I
• Yanan 
hracabmızgeçensene Yalı 
ye nazaran artmışbr .. 

1 ••••••• 

Sigortalıdır. Tahkikat 
yapılıyor 

-
1 Mahkemelerde 

1 •••••• 1 

Belediyede 

Tahkikat 
Yapılıyor! 

Darülacezeden izahat 
istendi 

Milli 
Tasarrut 

Kurban bayramı için 
yeni hazırlıklar 

ihracat ofisi tezayüdün hangi mad
deler üzerinde olduğunu tespit etti 

ihracat ofiai ıubat ayı zarfmda 123 may11 931 tar!hi.nde bir ticari 
lıa,lıca ihraç eıyamızm umumi mukavele aktetmıftı. 
hareketlerini teabit etıoıiıtlr. Ofiı Bu mukavele ile Fransa Yll!'an 
1931 ıubatına nazaran 1932 fUba taraplanna rüçhanlı k~nt?Jan 

b"k · t' Bundan iki gun ev-tn.da hangi ihraç eıyamızm daha tal ı etmlf ı. . 
fazı "hr dild"" · · b :.:-:.. vel bu ticari mukaveleyi tadı! e-a ı aç e ıguu, anı~- b" . T f dmı tı f sa 
daha u ihraç edildijini bir bül• den ır •.bba .>'.a

1
!'f .

1 
f .r. d" rank 

tell hal" d tını" t"ır biikUmeü u ıti a ı e tun ıye a• m e neıre t • ·ı -
.Bültene nazaran 193ı ıubatma dar Yunan f'l;'"aplıu:ma ven en ruc 

Oıküdarda Paıa limanmcla Ame
rikan tütün depoau yanmda Reme
li Nazım beye ait 69 numaralı üç 
katlı evin banyo dairesinden dün 
ııece yaııgm çdanıt, e• tamamile 
yaamqtır. 

Evin 10 lıin liraya ıiııortalı oldu· 
ğu anlaşılınıftır. Zabıta yanıımm ne 
den çıkbiı luıkkında tahkikat yapı-
yor. - _._ .:...- - .----

Kavga ve cerh 
Balıkpazarmda kci il~ Abbaa it 

miade iki kiti kavııa etımtler, A),.. 
baı b1Ç11kla Berciyi yaralamııtır. 

Çolak Hayri Efendinin muhake
mesine dün de devam edildi 

Dün sabah aiırceza mahkemeain- ı lediler .Halbuki dinlenen f&bitler 
de çolak Hay~ ile manav ~n bilakia maznunl~nn bu efyalan ıra: 
m~~emelenne devam edilmıtbr. çak ?lımık .ıe.darık ettiklerini, Dün· 
Dunl<ii muhakemede f&bit cılarıık to- yamın Levının müaeccel bir kaçakçı 
pal Muatafa dinlenmiıtir. Topal Mu• olduğunu, ltalya ile Türk limanları 
~ da . KBÇen celeaede dinleMa ta· arasında vaai kaçakçılık iıleri yap
hiller gılıi S.brinin çolak Hayriyi tıjım ileri ıürdüler. Mahhme netf
aaabJeıtirdiiini çok aarbot oldniu· cede Blinyamİn Levlnin timdiye ka
nu, ~a ~öpeji keatirettk 1tiadea dar ııüınrükten reami verileTdr ıre
~ezelik pırzola yaptırmak iltediii· ~I ticari etYlltı bulunup bulun. 
ııı. fakat bu arzuaunun yerine ıeti- madığını Cümriik idaresinden sorul 
rilmedifini, ailihlann birdenbin ması için muhakemeyi baaka bir 
palladığını, ba arada Sabriııia de gÜne bıraktı. 

Yapılan tahkikat neticesin. 
de ,ehrimizdek i sinemalardan 
birinin bir ayda 22 seans röa
terdiği halde mecmu müıteri
nin 90 kiti olduğunu gösterdi.. 
ii anlatılmıttır. Bu vaziyet ta
bii bulunmadığından tahkikat 
tamik edilmittir. Bu mesele bak 
kında darülaceze müdürlüğüne 
de bir tezkere yazılarak mesele 
baklanda izahat iatenmittir. 

Milli lkbsat •e Taaarruf cemi. 
yeti idare heyeti evvelki gün top. 
!anarak buıulu yakınlatan Kur
ban Bayramı münaaebeüle halla 
yerli mallanna rağbete ve tasar
rufa davet için yeni bazı kararlar 
Yennİftir. 

Bu kararlara göre, cemiyet, Ü· 
zerlerinde "Vatandaı 1 Kurban 
Bayramı için alacağın ~k eı· 
:raamı yerli mallar11DJzd .. al.-. 
~ unutma", "Kurban ~amı İ· 
çın Y•pacafın tekeri, milli fabri· 
lıalarnnızm tekerlerinden yap", 
"~a~nda,I Kurban Bayramında 
..U.Uırleriae üzüm, incir fmdık, 
badem, Ayintap fıatığı iİ.ram et'' 
Ye "Vataadaıl çoculr.lanna Kur· 
ban Bayramı hediyeıi olarak mil· 
li bankalanmızın kumbaralann• 
dan al" ibareleri yazılı büyük afiı 
lar tab Ye duvarlara tarik ettirile
cektir. 

llİlbetle 1932 tubatında ibracmda hanlı ~onten.ıan~ ıl.ıı~ buna 
fazlalık aöriilea .,,a •• luyaıet· muka~~ ~unan b~eb ~e Fran 
leriniıı niabeti dıır• aa re111ınm daha buyiik mikyaa!" 

~:t T: L Yım:a~ tütünü mubayaaaım temm 
Ala4ıfe 1931 1932 etmıfür. 

Enişteıini vurdu 
'tiitün 2,3ı6,408 1,360 227 Yunanİltan bu suretle frenaaya 
P....,ulr 1 

309 791 825 '625 tütünleri için yeni bir mahreç te• 
Şeb.-.iniode Hüaamettiıı mahal 

leaiııde 22 aumarab evde oturan 
Mustafa Efendi ile eniıteai Mehmet 
Efendi a-eçimıizlik yiizünden kavııa 
çıbrnll41ardır. Mustafa pıçalda Meh 
medi yaralamııtır. 

~a 71'923 546,553 min etmiş oluyor. Bundan evvel 
tıl. könıii " '306 113' 953 lıveçle aktedilen muahede ~e 
ı93ı ae':eai ıubatına ıüıbetl~ bu Y~a~ !'itünlerine mahreç temm 

~hatta ihracında nokaanlık ııö- edılmııtır. 
~eo naaddeler ve niabetleri ıu· Kontenjandan vaz 
Ar~c1.. 1931 1932 geçecekler mi? 

OF'D>dık lti7met T. ı.;. Fransa ile ltalya arasında u;run 
Zİinı 749,703 423,154 zamandan beri müzakere edilen 

Z. Ya"- 863,709 340,213 ticari itilafın aktma muvaffakıyet 
A.__ '" 1,440,463 ı86, 705 ba"ııl olmu•tur. . 

•roa ı54,895 91 247 ' d k 1 • Bu mukavelenin en ıayı:.nı . ı 
"cit' 1 88 ı5 925 y 04, 1 ' kat noktası Fransanın_ kontenJa'! 
""'urta 382,592 201 ?05 1 d enı 'tiftik ,.. aistemini terke temayu e en Y 

y ·· 36,476 22, 764 bir iktısadi siyasetin takibine bil§ 
111' 64,270 40,078 !andığım göatermeaidir. . 
Yukandald maddelerin ıubat 

"" Zllrfmda.kl ihracat kıymetleri: Heyeti umumiye 
.. 1931 1932 • 
""-O~cfe KG. KG. içtimaı 
~lllıin 1,720,593 2,640,608 Milli Oto Türk anonim tirketi 
F'<Uııuk bam 816 131 2,593,764 heyeti umumiyeti dün yapılmıt-
01ndık iç 1 083• 054 soa,120 
2iiın lturu3'o36,463 917,942 tır. 

Z. Yatı .i494'280 511,439 Tütün içtima• 
yapılamadı ~!Yo" • 15,285 14,474 

l"" ı37 450 102,441 
hcir kuru 1,127;843 J3,546,670 
~· 2.318.955 13.546,670 
l~Urta 575,527 449,509 

''tik 48 287 62,383 
t.ı. köınilril • 31 8,234 

Fransa ile bir itilaf 
~•nıa bükfuneti, Yunanistan!• 

Borsa fiatları 
:]{ambiyo j Kapanı~ 
hı "li lir 1 L. , K. , S. ~ gı z 811 7 65 50 

llir T. Lirasının mukabili 
f':-ran-aı-z"""f-ran_g_ı _,_-.,-1...,,2~03• 
Dolar O 47 45 
liret 9 17 50 
~clga 3 39 03 
urahnıt 36 67 50 

l
ls'YiÇre frangı 2 44 7 5 

eva 66 14 27 
Floriıı 1 17 35 
I<ııron ç. 16 45 00 
~iling A. 4 06 00 
.. czata 6 27 00 

zı"ıark 1 99 02 
oti 4 25 67 

rCDgQ 3 92 93 
ey 79 56 75 

~Dinar 27 18 00 

_Tahvilat 
l Dahili 
D. Muvahhade 

~ A. Dcmirvolu 

--

!Kapanış 

00 00 
53 00 
27 10 

Dün toplanması m~karı:er Tic":· 
ret Odaaı tütün encumenı Nemh 

de Milat Bey Samsundan be· 
za "buld" nüz avdet etmemıf . . '!° ugun• 
dan dolayı tehir edi!miftır.. ... 

Japonyanın hancı 
ticareti 

TOKYO, 17 A.A. - Şuba~ ayı 
arfmda Japon ihracatı 83 milyon 

;en'e, ithalab da 135 milyona ba· 
lii olmuıtıır· 
Fransa ve ltalya ticaret 

mukavelesi 
PARİS 17. A.A. - Fransa il~ 1-
1 ra' smda müzakere edilen ta ya a . ı· 

• t muvakkat teıvıye ıure ıne 
tıcare d • b"ld" • tnın' kararlaıbnl ıııı ı ı· 
aıt ıne b · •!mi tir Pek yakında u teıvıye 
n t! b~kkında tafsilatı havi res· 
:;i,~ tebliğ nefredilecektir. 

Aınerika buğdayının 
fazla istihsa 

linin satılması için 
VAŞiNGTON, 17 A.A. ~-Faz· 

. d iatihsalatımn 11tıkrarı 
1~ ~'!!!' ar· M George Miltoıı, 
bf ırl;ııı ::isday. istibsalattmn aab§I 
az a 1 membalar bulun-

• · z:>Uhteme b" 
.çıı:ı hakkında tiındiye kada~ ıç 
~ı i beyanat yapılmadıgmı, 
bır reaın d" . . Avrupaya hare· 
fakat ken 11kmıdndem farm Board 
k tinden mu a · ı la e d.. r mütehaaaı• ar 
..,..lan ve ıfe sine ait olarak gö-
bujday ıneae e . · 
rüf"Ceiinl beyan etmıfbr. - -

Paris borsası 
• "'" 17 A.A. - Dün bo~ ... ~~ 
P~ d ekııenaı ıy• 

kompartımanlar d ldiiatefit 
bir talep cereyanm an her - ka 

d"" ıuuıaran -
olmut v.• :;klan kaydolunma· 
dar !"'vıdye b:-.,k ahvalde ,.yanı 
mıt ıae e .. r-

Açık gözlük 
lbrahim iamine biriıi evvelki gÜn 

tayyare piyango bat bayü Ventura 
Efendiye giderek ikramiye isabet e
den 12343 numaralı biletin nııfınm 
kendisinde olduifunu söylemiı ve bi 
leti verip parasını istemiştir. 

Ventura Efendi bundan ıüphe
lenmiı ve bileti tetkik edince bunun 
asıl numarası 12444 iken tahrif e
dilerek 12343 yapıldığını gÖrmÜJ 
ve polise haber vermİ§tİr. lbrahim 
yakalaıunqbr. 

Hüviyeti meçhul ölü 
Bundan yirmi gÜn evvel ıiddetli 

kar ve fırbna devam ederken Hal
kalı köyü civarında birisinin soğuk 
tan donarak öldüğünü yaznuştık. 
Ceset ıimdiye kadar bulunduğu yer 
de teıhir edilmiı, fakat hüviyyeti 
anlaıılamanıııtır. Son zamanlarda le 
feaıübe hatladığı için Müddeiumu
milik cesedin ııömülmeaİne müsaade 
etmqtir. 

Yunan ve Belçika 
sefirleri 

Yeni Belçika sefiri M. Georges 
de Raymond, refakatinde ıefaret 
ataıe komeraiyali M. Mott bulun· 
duğu halde itimatnamesini tak
dim için dün akşam Ankaraya 
gitmiştir. 

Yunan sefiri M. Polihronyadis 
te dün akııam Ankara'ya gitmit
tir. 

ehemmiyet tereffüler görülmüt
tür. 

Maamafih, kapanıatan biraz ev• 
vel temayül birdenbire değişmiı· 
tir.' Acil arzlar, bidayetteki ka· 
zançlan mühim surette tenkiı et
mi~tir. Hatti bazı esham aon sevi
yelerinden de aşağı dü~müştür. 

Kambiyolar, sakindir. .. 

F ran&a ve zahire 
kontenjanı 

p ARiS, 17 A.A. - Ayan mecli· 
ainin ziraat encümeni dünkü cel
eeai eanaamda: 

ı - Mısır danesinin kontenja. 
na tabi tutulmaaıru, 

2 - Arpa, yulaf ve çavdar üze • 
rine mevzu duhuliye rüsumunu 
45 franga iblilğmı, 

3 - Hayvan yemi olarak kul
lanılan ve merkezi Avrupadan ge 
len mısır danesine 16,80 frank ve 
diğer memleketlerden ııelen mı· 
ur danelerine 40 frank reıim va. 
zım hükUınetten talep etıneğe ka· 
rar vermiştir . 

H~J?ye iki el ıilü attıtım aöyle
mııtır. 

Şahit dinlendikten aonra mücı.faa 
vekilleri vaka mabııllinde ketif y&• 

pılımıını talep etmitler. Mahkeme 
b!' talebi kabul etmiı ve mubakeme
nın davanı baıka ııüne bıralalınıt
tır. 

Sabıkaları sorulacak 
Mori... dö Kobradan naklen tefri· 

ka edilen bir milyonerin tarihi un
vanlı eserden dolayi aleyhine mÜ•· 
telıçen nqriyat davası açılınıt olan 
Apoyevmatini ııazeteıinin mubake
mesine dün birinci ceza mahkeme
ainde devam edilmiı dava netice
leruniş,heyeti hakim: karar verilmek 
üzere maznunların aabıkasının ıo
nı_l"!aaı için batka gÜne talik et
mııtır. 

Çocuk nasıl düştü? 
Karagümrükte Hatice Hanımı dö

verek çocujunun düımesine ııebep 
olmaktan maznun ıütçü lbralıim a
ğaoın muhakeme•ine dün devam e
dilmiştir, 

MWıakemede lbrahim ajanın ve
kili çocuğun düımüı olmayıp Dr 
Süleymao Bey tarafından alib mah 
ausayla ve üaülü tıbbtıi dairesinde 
alındığını iıpat etııüı ve ı.numailey
hin tabit olarak celbini İıteıniıtir. 
Mahkeme Doktorün celbi icin bat· 
ka ıı:ünc kaldı. 

Edirneden getirilen 
komünistler 

Edirnede yakalanan 4 komüniat 
lstanbula ııetirilmiı ve adliyeye tev
di edilmiılerdir. 

B_unlar Refet . ~ımai_l, Rıza Hayri, 
Sebun Sırrı, Nun Zıya efendiler
dir. Her dör.dü de müddei umumiy. 
lik tarafından yedinci iıtintak ha
kimine tevdi edilmiılerdir. 

Ortaköy yangını 
Ortaköyde bir tütün deı>oaunda 

geçenlerde vukua gelen yangın hak· 
kındaki tahkikat ikmal edilmiıtir. 
Yangında kast ıı:örülmemiı, fakat 
bata ve dikkataizlik olluğu anla,ıl
mıştır. Şimdi bu hatanın nıeoulleri 
tespit edilmektedir. 

Bir kacakçılık 
daha 

davası 

Mikeyi yaralayanlar 
kimlerdir? 

Y enifehirde bandao bir müddet 
evvel bir vaka olmuı, Minaa ve Oa
nik iaıninde iki arbd&f Mike iamio
de diier bir arkadaşlarını yarala· 
mıılardır. Mike yaralandıiı zaman 
ifadesini almak için gelen polislere 
kendiaini kimin yaraladığını söyle
memlı. 

- Ben Bolıevikim, icraatımı ken
dim aypanm demittir. 

Bunu söylediği zaman aıikar ve 
kendisini bilmiyecek kadar aarhot ol 
duğu anla§ılmıı ve ertesi ırünü tek
rar ifadesi alınmak İçin hastaneye 
gidildiği zaman: 

- iki yerimden yaralıyım. Beni 
Onnik yaraladı demiıtir. 

Polisler Onniki tutmatlar, o da: 
- Ben yaralamadıın, Minıp yara. 

!adı, deıniıtir. Polialer Minaaı ela 
yakalamıılar, her ikisini de iatiçvap 
ettikten aonra kefalete raptan tab
liye ebniılerdir. 

Aradan 15-20 gün geçmif, bir 
gün Mikenin hemıireai karakola git
miı: 

- Mike hastanede ölüyor, katil
leri ıerbeat dolaşıyor diye tiki.yet 
etmiıı bunun üzerine tekrar hasta
neye gidilmit. Mikenin tekrar ifade
ai alııımtttır. Mike bu ifadesinde: 

- Beni hem Minaa vurdu, hem 
de Onnik vurdu, Onnik katıfıından 
yaraladı, Minaa da omuzumdan ya
raladı, clemiıtir, ve bu ifadeyi •er
dikten aoıır:ı da Olmüıtür. Bunun ü
zerine Onnik ve Minu derdeat e
dilmişler ve adliyeye verilmiıler
dir. Onnik meYlnıf olarak, Minaa 
rayri mevkuf olarak muhakeme e
dilmektedirler. Raporda Mlkenin 
omuzundan aldığı yaradan öldüğü 
tespit edilmiştir. fakat Mike ifade
ainin birinde kendiaindeki iki yara
yı ela Onnikin yapbğını söylemekte, 
diğerinde ele bacaiındaki yaramn 
Onnik tarafından, omuzundaki ya. 
ramn Minu tarafından yapıldığını 
ııöyleınittir. Bu ifadelerden banııi
ainin doğru oldujunu tespit etmek 
mümkün olamaınııtır. Dünl<ii mu
hakeme neticeainde heyeti hakime 
bu cihetin ve daha ıair baıka nok
taların tenviri için Onnik ve Serkiı 
iaminde iki tahitle aerkomiıer Hida. 
yet Beyin ve maktülün akrahaam
dan Kirkorla bemıiresinin celbine 
karar verilmit, muhakeme başka ııü· 
ne bırakılmıştır. 

Kaptan tevkif edildi 
Rüatemiye vapuru kaptanı Sabri 

elendi dördüncü iıtintak hakimliği 
tarafından tevkif edilmiıtir. 

Tapu senetleri 

Evinde yapılan arattırma da bıızı 
bçak ipekli kumatlar ve kadm mu
tambalan zuhur eden ltalyıın tebaa
sından Rikardo Frimand'? ve Koço 
Miainanın muhakemelenne ihtisas 
malıkemeainde dün de devam edil
di. Maznunlar araaında Rikardonun 
zevcesi Marprita da bulunuyordu. 

Maznunlar, bu etYaları Bünyamin 
Levi iaminde birinin borç mukabili 
kendilerine terkettifini, kaçak ol
duğundan haberleri olmadığını ııöy-

lzmir, Buca ve Bumova'da
ki mubadillere tevsi edilen enr 
lakin tapu senetleri yakında 
dağıtılacaktır. 

Zehirli gazler 
Sanayi erbabile itfaiyenin 

aıhhatlerini koruma talimatna· 
meainin tatbikine batlanmııtır. 
Bu talimatnameye göre her za
man zehirli eazlarla temasta bu 
lunan kimseler it eanumda be
hemehal maskelerini taııyacak 
lardır. 

Alelade ahvalde zehirli gaz 
zuhur etmeyip yalnız kaza VU· 

lruunda zehirli maddelerin hi. 
sıl olması muhtemel olan yer. 
lerde mukeler ihtiyat halinde 
bulundurulacak ve kaza vuku· 
unda derhal istimal edilecektir. 

Kaza vukuu daima ihtimal 
dahilinde olan yerlerde meseli 
maden ocaklan, itfaiye ve gaz 
hanelerde aynca birer can kur. 
taran kıtası teıkil edecekler
dir. 

istatistik yıllığı 
Belediye istatistik yıllığı bu 

ay sonunda ikmal C'c:lilerek Def· 
redilecektir. 

Balıkçılara vesika 
istenmiyor 

Bazı belediye memurlannm 
toförler gibi, balıkçılardan da 
ehliyet ... .,.ikası aormuılardır. 
Balıkçılar vaziyeti bdediyeye 
tikiyet etmitlerdir. Daimi en. 
cümen yaptığı tetkikat netice
sinde balıkçılar hakkında böyle 
bir vesikaya lüzum olmadığına 
karar vermittir. 

Münhaller lağvedildi 
Daimi encümen belediye büt 

çeainin ~aridat kısmını tabet· 
tirmi§tir. Maaraf bütçesinde ba 
zı kı&ımlar tevhit edildikten 
sonra taba verilecektir. 

Münhal memuriyetler liğve.. 
dilmiıtir. 

Belediye para istiyor 
Belediye, defterdarlık me

murlarının aldıkları 18 bin lira 
ilk tedrisat vergisi ikramiyesini 
yeniden takibe başlamıştır. Şu 
rayı devlet alınan verginin gay 
nkanuni olduğuna karar verme 
si üzerine, belediye defterdar· 
lık aleyhine dava ikame etme
ğe lüzum görmüıtür. ------

Müfit Bey 
Aero klüp idare heyeti riyaae

tinde bulumnakta olan mülkiye 
müfettiılijinden mütekait Müfit 
Bey mezkiır heyet azalığmdan ve 
riyasetinden çekilmiı ve yerine di
ier bir zatın intihabım heyete bil 
dİrmİ§tir. 

Bundan bqka, Kurban Bayramı 
münıuebetile ayni mevzularda, 
radyo ile müteaddit konferanslar 
verilmeai kararlaıtınlmıttır. 

İçtimada, bayramda şeker ye
rine misafirlere üzüm ,,., :incir ik· 
r~ !'di'!neıi etr":fında da ııörü. 
t!funut, azadan bıri kestane teke
~· annut !ekerlemeıi nasd yapı
lııı;oı:sa, m~ün. olacafmı ııöyle
mışür. Cemıyet, mcirden de teker 
leme imal etmeleri için tekercileı 
nezdinde teşehbüate bulumniya 
karar vermiştir. 

Bundan başka, içtimada ,.üze! 
vitrin meselesi göriifülmiittür. A· 
zanın tetkik.atına aöre, vitrinlerin. 
ekseriyetle bu işle geçinen mah· 
dut birkaç kifiye tanzim ettirildi
ii, bu itin mafazalann kend, 
müstahdemini •e sahipleri tarafra 
dan yapılamadığı, bir vitrin için 
vasati 10 lira Ücret verildiği anla 
tılmıştır. Bunu nazari dikkate a
la~ cemiyet, vitrin aan'atinin 
Turkler araamda taanımlimünü 
tenıin için Ticaret Mektebi ve di. 
ğer bazı mektep idareleri nezdin 
de birer vitrin kursu açılmaaı le
hinde teşebbüaat icrasını kararlaı 
lırnııfhr. 

• 
Villyette 

Toprak 
Bayramı 
21 martta Halkahda 

yapılacak 

Ziraat odası dün toplaıııntt 
tır. Bu içtimada 21 mart pazar 
teai günü Halkalı' da yapılacak 
toprak bayramı proğramı tea
bit edilmiıtir. 21 mart pazarte
si günü saat 10 da Sirkeci'den 
hareket edecektir, 

Liman tarifeleri 
Tasdik edilmedi 

Şirketihayriye ve Haliç vapurla 
rile Liman tirketinin yeni ücurat 
tarifeleri, nıart bidayetinden iti· 
baren tatbiki lazım geldiii halde 
lktısat Veki.letince henüz taıdika 
iktiran etmediiinclen ...ki tarilele 
rin tatbikma devam edilmektedir. 
Yeni tarifelerin Veki.lelçe henüz 
tasdik edilmemesi, yapılan tadi 
li.tın muvafık görülmedifine delil 
addedilmektedir. Liman Tarife 
Koaıiayonu, vapur tarifelerinde 
esaslı tadilat yapm-kla bera· 
her tahmil ve tabliye ücretlerini 
tirket lehine kımıen değiııtirmişti. 

Halk zararma olan bu bıdila 
tm Veki.letçe taavip edihnediği 
anlaaılmaktadır. 

. -. -

anlatılmak· 

• • • 
İıı . Al.ıııanyada reisic:ümhur 
b lthabatı yapıldı. tik intiha' f kat'j netice vermediği anla 
.~ ıtıııtır. Çünkü kan1111u eaa· 

1
>'e ıöre ilk intihapta reisi 

hllnıhur ~abilmek için intiha· 
ı-'İ!a İtlirak eden reylerin mut. 
:ı: ekaenyetini kennmak la-
idı. Hindenburg, 18 buçuk 

lılı Yon kadar rey aldığı halde 
~tlak ekseriyeti alamaJDJt 
t küsur bin noksan kalını§· 
ır. intihabata 37 buçuk mil

r,on lliüntelıip iştirak ettiği an· 

~- Bu neticelıin tayanı • bay~et 
rafı Hindenburs wı ilk 

olan ta ffak lamama-. 'h ta muva 0 
uıtı ap . d H" tler'in bu ka· 
sından zıya e ı H" 
dar çok rey almasındadı~. ın 
denburg'wı ar~ı~ 1~ . ~anda 
yapılacak olan ıkincı ıntiha~ta 
kazanacağı mubakka~tır. Çun· 
kü bu intihapta hangı ?~e~ 

fazla rey alırsa, o ınti1!•P 
:imr. Fakat mağlfıbiyAet11erıne ~... Hitleriıtler, man-
ra.,-- tl" • • fı 

raftan Hitler her meaelede 
kendiıile beraber yürüyecek 
adamlann reylerini almı§hr. 
Yakında yapılacak olan Prus· 
ya meclis intihabatı da ayni te
kilde tecelli ederse, Hitler'in 
hükfımet için büyük bir tehli. 
ke teıkil etmesi beklenebilir. .,. .,. . 

Harpten evvel "Avrupa'nm 
sulh noktaamdan en tehlikeli 
mmtakau Balkanlardı. Şimdi 
bilitereddüt Baltık havzası ol
duğu kabul ediliyor. Fakat ik 
tısadi noktadan en zayıf mm· 
taka da ıüpbesiz vasati Avru. 
padır. Bu zaafı da tabü gör
mek lazımdır. Çünkü vasati 
Avnıpada koca bir Avusturya 
Macaristan imparatorluğu var
dı. Bu a11rdide imparatorluk 
ansızın parçalandı •• Eski Avuı 
turya Macarıstan ımparatorlu
ğunun yerimle bugün yeni bir 

bir Avusturya vardır. Kolları 
kanatlan keailmit Macaristan 
vardır. Mütebakiai de Roman, 
ya, Yugoslavya ve İtalya ara· 
smda taksim edilmittir. 

Ba taksimin ıiyaai hak ve 
hukuk noktasından ne derece 
isabetli olduğu ayn bir mese. 
ledir. Alakadar milletler, ken • 
di arzularile olsun, kerhen ol. 
sun, hudutları muahedelerle 
kabul ettiklerine göre bu nok
tayı karııtırmayalım. Fakat 
iktısadi zaruretler, suni hudut. 
!arı tanımazlar. Avusturya 
Macaristan İmparatorluğunun 
uzun hayatında kendiliğnden, 
bir takım iktısadi vaziyetler 
hasıl olmu§tu. Bu vaziyetler 
alt üst oldu. Ve binnetice ne 
yeni vücude gelen devletler 
rahat etti, ne de kolları kanal· 
lan kınlan eaki deıvlet bakiye
leri ... 

muıtur ki bütün vaaati Avnr ğerine münadatta buhmacak. 
pa çökmek üzeredir. Zaman tır. Geçen sene Almanya ile 
zaman vaziyetin ıslahı için ça Avusturya arumda imzaaı ta· 
reler aranmıttır. Fakat bir ta- nvvur edilen gümrük muahe
raftan vanti Avrupa devlet. desi kadar tümullü olmamak 
leri arasında ihtilaflar yüzün- üzere her halde ikbaadi sa
den, diğer taraftan da Alımın. hada sıkı bir teıriki meaai için 
ya ve Fransa gibi büyük dev. mukaddeme telakki eclilmekte
letlerin menfaatlerinin de çar. clir. 
pı§ma&ı yüzünden bir netice F ranaa'nm bu projeai - Al 
vermemittir. Geçen sene bir manya, ne İtalya, ne de lngil. 
çare olmak üzere Almanya'nm tere tarafından hüsnü telakki 
Avwıturya ile gümrük ittihadı edilmediğini hemen söylemek 
teşkili için yaptığı tC§ebbüsün lazımdır. Evveli meseleyi yal. 
neticesi malumdur. Şimdiki nız iktısadi noktadan tetkik 
karmakanşık vaziyetin bir imi etmek hatalı olur. Proje ile 
li de bu te§ebbüı olmuştu. büyük devletlerin büyük aiya· 

Almaııya atikir aurette aöy 
lemittir ki, kencliainin dahil 
olmadığı bir vasati Avrupa kon 
binezonuna aala razı olamaz. 
Diier taraftan Ahnanya'nın 
dahil olduğu bir kombinezona 
Franaa'nın da dahil olmaaı la
zım. Fransa gelince İtalya da 
celecek. Denebilir ki "daha iyi 
r•.! Briand'm maruf ATIUpa 
rttihadı projesi kendilifinden 
tahakkuk ediyor.,. 

~ılıyor. Bunlann 18 buçuk 
~ıll'oııunu Hi.ndenburg, il mil 

011Unu Hitler, 5 milyon kada 
i:111 KoDlÜnist Thölmann, 2 

11 
Uçuk mılyonuuu millicilerin 
W~~edi Düıterberı almıttır. 

• llıter'in aldıiı revler . 

'nın en kuvve ı sıyası r-

k
ya olarak tebellür etmiıtir. 
ası , ç· kü Hindenburg a rey ve-
W:er Almanya'nm vasat fırka 

ren ld ""ek 
1 r ve Sosyalist er en mur • :ep birçok zümreleri olduğu 
halde Hitlere rey verenler t~ 
bir frrka mensuplarıdır: • ~am 
Hindenburg, ancak reısıcum· 
hur intihabı gi~i meseleler~.e 

oılovakya vardır •• Küçük Bu vaziyetin neticesi şu ol. 

Şimdi de F ranıa bir proje si nüfuzları alakadardır. Al
ile meydana atıldı. Başvekil manya, bu projede Avusturya. 
Tardieu tarafından ileri sürü. yı, küçük entente içine almak 
len pro1eye göre, vasati Av- ve kendisinden ayırmak gibi 
rupa devletleri, yani Çekoalo. bir teşebbüs hissediyor. hal· 
vakya, Avusturya, Macaris· ı yanlar da Macaristandaki nü· 
tan, Yugoslavya ve Romanya, fuzlarının tehlikeye düteeeiin. 
gümrük meselelerinde yekdi- den korkuyorlar. 

Fakat bugün, Avrupa itti
hadı projesinin tahakkukuna 
mani olan bütün amiller, dün. 

kü kadar, hatta belki de faz· 

lasile mevcuttur. Binasıale:rb 
Fransa' nın Tuna birliği proje
si de Avrupa birliği projesi ka 
dar uzak bir ihtimal halinde 

eorunuyor. 

Ah-t SUK.11.0 
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Bir kıvılcımdan bir yangın 
F o kal enfeksiyon 

Telgraf adresi : !et. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Ba§muharrir ve Müdllr 2:4318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye iı;ia Hariç içiı' 

L. K. L. K. 
3 aylıği 4- ·-6 

" 
1 50 14 -

12 
" 14 - 28 -

Gelen evrak geri veri!mez -
I üddeti geçen nüshalar 10 ku· 
uştur. Gazete ve matbaaya ai , 
~!er için müdiriyete müracaa t 

edilir. Gazetemiz Uinlarm mes'ıı 
lıyetini kabul etmez. 

BU\:;ONKO HA VA 
Yetil köy atkeri rasat merke

zinden verilen habere ıöre bu
gün ha va ekseriyetle açık olacak 
rüzgar şimalden mütedil kuvvet 
le esecektir. 

16-9-932 tarihinde hava tazyi . 
ki 769 milimetre en fazla sıcak 
ık 8, en az sıfır santigrat derece 
i idi. 

1 Fm:Lm:+&\al 
Bekçi parası 

Hekimliğin günlük, taze, turfan 1 

da meaelelerinden bir tanesi ı fo
ka! enfekaiyon. Her na kadar &Öz 
götürür bir çok noktaları olduğu 
içn haylı zaman daha bir çok gün 
!erin meaeleal olacak... ilk önce 
fokal enfekoiyon ne demek? Onu 
anlayalım. 

Yucudun küçük bir noktaıın
da ufacık bir irin kaynağı peyda 
oluyor. Burada peyda olan mik
roplar, vücudun uzak noktaları
na kadar yayılıyorlar, umumi 
enfeksiyon hô.aıl ediyor. Bir kıvıl
cımdan bir yangın oluyor. Ufacık 
bir zehir kaynağı bütün vücudu 
zehirliyor. lıte bu eskiden bilinen 
şey yeni yeni tetkiklere temel ol
du; bu tetkikler günün meselesi 
oldu. 

Bu zehir kaynağı bademcikler 
de, ditlerde, aimüılerde, pru:ıı.tat' -
ta ve ilh .. Muhatii gı9a denilen in 
ce zarda, sinsi ve gizlidir. Oralar
da hiç ehemmiyetsiz gibi görünür 
keıı uzaklarda yaptığı arızalar gö. 
rültülü patırdılı olur. Aralarında 
hiç nisbet bulunmıyor. Görünüıte 

-··········••1..1••··········-··················· .. 
bafazamız garip oluyor. 

Ciddi şeyler 
Bir film seyrettim •. Hot eğ· 

, lenceli ve neş' eli bir şeydi.. Fa 
kat mevzuu ciddi değildi.. Ar
kadaşım dedi ki: 

- Güzel şey amma ciddi 
değil.. 

Cevap verdim: 
- Ayol! Ciddi şey tuhaf 

olmaz ki; neş'ede ciddiyet yok 
tur .. Eğlenen adam ciddi değil 

Bekçilerin gözü aydın!. Bil dir .• Ciddi sözünü hep fenalık
~m hangi semtte dükltaıtcı- ta kullandığımıza baksan a ! 

bekçi parası vermemi,, he. 1 Bir hasta hakkında "Vazi-
.ti ihtiyariye de polis vasıta- ı yeti ciddidir,, deriz .• Fakat "cid 

_.[e müddeiumumiye müracaat I di bir eğlenti yaptım deme
etmiş... Müddeiumumilik icra yiz .•.• "Ciddi bir teblik~ tabiri 
marifetile bekçi ücretini tab- ı doğrudur. Amma "ciddi' bir tu 
ı;.il ett~rmi~··· lş.i~. ka~1;1ni !ek- haflık., sözü mana ifade et
h n~ır. bılme?ıgım ~çın ıcra 1 mez .•• Onun için tuhaf, eğlen. 
mat·ıfetıle bekçı aylıgı topla- celi ve neş' eli şeylerde ciddi
marun ne dereceye kadar doğ. yet aramaya gelmez .• Tubaflı
ru olduğunu tayin. edemiyo. ğı kaybolur •• 
rum. Yalnız bunu olduğu gi- B ı d• 
gi hakikat kabul ederek mulıa- eıe ıyeye vapur 
kemeye giriyorum •.• Bekçi ne- Şimdi anladım, latanbulun 
cliı·?. HükUmet memuru mu?.. ötesinde berisinde havuzlar, ka 
O halde ücretini benden neden nallar, su birikintileri ve göl
alıyor?.. Benim aylıklım ise ler vücude getirilmesinin hik
aylığım ve hizmetinin şeklini metini... Demek ki belediye 
benim tayin etmem lazım. Son vapur işletecek imiş .. Ala!.. Bu 
ra, bekçi aylığı ücret midir?. , ıuretle senede 300 bin lira irat 
Vergi mi?. Bu da anlaşılma- temin ediliyormuş... Amma 
lı.. masraf ne alemde? •. Ondan bab 

Yoksa mevduatı kanuniye. 
J e uydurup şahsını bile göre
mediğimiz bir takım adamlara 

seden yok!.. 
Geçende belediye cıvarın. 

dan geçtim .•. Gözüme bir şey 
ilişti. 

dayanılabilinir sanılan bu aeuiz 
kaynaklar her tarafa tohumlar 
saçar, bu tohumlar ba9ka. batka 
uzuvlara ayrılırlar. 

Bu yayılan tohumlar, mikrop
lardır. Mikropların - Pünomo 
streptokok kümesindendir. Bu 
bakteriyolojimeselesinde türlü tür 
lü itirazlar yapılmıftır. Ye, aala 
kabul edilemez ki zatürree yapan 
Pünomokok ve, bazı cinsleri ando 
kardit kalp hastalığı yapan İste· 
reptokok ayni nevin başka baıka 
morfolojik tekilleri olmasın ... 

Her ne olursa olaun gizli, sin
si bir kaynaktan etrafa yayılan bu 
tuhumlarm bir hassası var: Dai· 
ima ayni yere konuyorlar, ayni 
yerde yerleşiyorlar; böylece vak' 
aama göre mafsal iltihabı, kalp 
bozuklukları, böbrek iltihapları, 
mide rahataızlıkları yapıyorlar. 

Ditlerin bakımsızlığından ağız
da peyda olan enfekoyonların mi 
de ve bağır&ak hastalığı hemen 
hemen kat'i olarak kabul edilmif 
gibidir. Dişlerden gelen cerahat· 
leri yutmakla yarasız mide ağzı 
iltihabı, midede kimyevi muamele 
nin bozulması, mide iltihabı, kalın 
baiır•ak karıtıklıkları ağız enfek 
aıyon'una, septiremi bükodanter'e 
atfolunmaktadır. 

Başka vak'alarda da bu küçük 
cerahat kaynakları tamamile kanı 
zehirliyorlar. Septiremi yapıyor
ar. Hastadan almarak ayrılıp hay 
vanlara şırınga edilen mikrop hay 
Vanlarda hastada yaptığı ayni 
Arızaları yapıyor. 

Bu itibarla, Amerika hekimle
rinin söylediğine göre foka) enfek 
siyon'dA vücutte peyda olmut e
hemmiyetsiz bir ilk kaynak var
dır ki vücudün daiına ayni nokta .. 
aını tutan ve daima muayyen au
rette sİ!tematize olmuo bir hasta .. 
lık yapan mikropları kanın içine 
salıveriyor. • 

Şüphe edilmez ki bu telakki
nin §Ümulu ifrat d'!recede geni§
letilebilir. Çünkü bir çok haatalık 
lann baılangıcını bunda buldular. 
Bir zamanlar hemen her ~yi diş
lerdeki enfeksiona isnat ettiler. 

Bir çok diıleri çıkardılar. Çok 
defa da •eı>tiremi'nin sebebi ola
rak bademcik iltihapları ittiham 
olunmuştur. 

Sağlam fikirli, tenkitçi birçok 
değerli hekimler foka! enfeksiyon 
sahasını geni§letmişler ve mevzii 
enfeksiyon'ları kaldırarak umumi 
enfeksiyon'lann önüne geçmek 
suretile davalarını isbat etmiıler
dir. 

iltihaplanmış bademciklerin, 
uzun müddettenberi cerahet ge .. 
len dişler, uzaklarda peyda olan 
vahim arızaların batla.ngıç nokta .. 
sı olabilir. 

Bir çürük dişi, bir iltihaplı ba
demciği ehemmiyetsiz görmeme .. 
lidir. 

Şairin dediği gibi: 
açıktan aylık vermeye lüzum Bir taraftan İstanbulun nü. 
görenlerden değilim. Kaldı ki; 1 fusu bir milyondan altı yüz bi· 
ben mahalle bekçisinden şika- 1 ne düştü. Ote taraftan beledi- K.atrei 
yet edersem ne olacak.. Bana ye kadrosu genişledikçe genişle 
h . · b" · . ı di.. Vaktile yalnız Türbedeki 

Arif ol bir ;r;errede yüzbin mehi
tabanı gör 

naçiz içinde cümbüfi.i 
Ummana bak 

tzmet etmıyorsa ızmetçımın b" · 1 k.fi ·k · d" b - . . . . . j ına ış ere a ı en, şım 1 u 
a;.lıgm vermedıgım gıbı onun na zamime olarak Fatih bele-

Dr. Rusçuklu HAKKI 

3 üncü Kolordu 
lllnları 

da vermem... Bunu icraya ver diye dairesi Sultanabmetteki 
I?ek doğru mudur; Maballele- eaki beledi;e mektebi, Babçe
r~nde hırsızlık vak ası olan bek kapısında Taş banda daire-
çılerden kıstelyevm yapılıyor ler ve ayrıca vilayet daireleri.. K. O, Nakliye taburunda 
mu?. Bundan büyük mürvet mi o. mevcut hurda 67 kalem malze-

Her vakit te söylediğim gi- lur?. menin aleni münakasa ile satı-
bi bir takım ne hizmet ettik- Yallah uzun lafın kısası.. lacağı ve 9-4-932 cumartesi gü 
leri maçbul adamlara aylık te. Bizde bu geniş kadro, bu vasi nü saat 16 da ihalesi komisyo
min etmekten başka şeye ya. kağıt ve yazı tezgahı kurmak numuzda yapılacaktır. Taliple
ramıyan bu kurunu vusta usu· atkı, varken vapur işletmek de rin hurdaları Nakliye taburun
lünün artık terkedilmesi vak- ğil ya herkesin kesesine pehli· da görmeleri ve münakasaya 
ti gelmiştir.. Zabıtamızı en van yakısı yapıştırıp belediye iştirak edeceklerin de şartname 
modern vasıtalarla techize kal- hesabına işletsek yine irat ka- ı sini. al~rak komisyona vakti mu 
karken Nasrettin hoca devrin- fi gelmez.. ayyenınde müracaatları. 
den kalına bekçi usulünü mu. FELEK (135) (1044) 

Hikaye 

Çok bilen 
Çok yanılır! 

Avukat Nail Bey yazıhaneain
de itsizlikten patlıyordu. 

Bir haftadan beri kimse uğraını 
yordu. 

Vekaletlerini aldığı bir kaç bü 
yÜk yazıhanenin aylıkları olmasa 
iısizlik onun da belini bükecekti. 

Bereket iş olmasa bile para
aız kalmıyordu . 

Kalmıyordu amma işsizlikten 
de sıkılıyordu. 

Gençti. 
Çalıımak isterdi. 
Böyle boş boıuna yazıhanede 

oturmak sinirine dokunuyordu. 
Oüıt üste içtiği sigaralar ar

tık ağzını, zehir gibi yapmışb. 
Bir ahbap ta gelmiyordu ki çene 
çalsın. 

Düıündü. 
Aklına arkadaılarından avu

kat Macit Beye telefon etmek gel 
di . 

Kendi yazıhanesi Galatada, 
Macit Beyinki İstanbul tarafında 
idi. Merkezi buldu. 

Narin, billfu- gibi bir •es: 
- Allo, Beyoğlu. 
- Matmazel. 
- Efendim. 
Kızın sesi o kadar güzeldi ki 

Nail Bey birden bire isteyeceği 
numarayı unuttu. 

- Şey Matmazel. Ne diyecek· 
tim ... 

- Ne diyecektim. 
Aman yarabbi, ne güzel, ne 

ıuh, ne kıvrak ses. 
- Matmu:el şey .. 
- Ne efendim. 

Nail Bey artık numarayı, Ma .. 
cit Beyi unuttu. 

- Matmazel, dedi, ne güzel 
aeainiz var. 

- Öylemi buluyorsunuz efen-
dim. . 

- Harikulade ... Bu güzel se
sin sahibini tanımak için her §eyi 
feda ederim. 

- Çok naziksiniz efendim. 
- Lı'.itfeder misiniz. 
- Ne emrediyorsunuz. 
- Sesinize nasıl a~ina oldum-

aa yüzünüzü de göreyim. 
- Ya aldanrraanız. 
- Zannetmem. 
- Öyle ise. 
- Öyle ise. 
- Bu akşam. Tam yedi buçuk 

ta. 
- Bu ak§Alll. Tam yedi buçuk 

ta. 
- Tünelin Beyoğlu tarafında, 

tramvay bekleyin . 
·- Peki su:i -uJ 

yim • 
tanıyabile

[Biraz tevakkuftan sonra gü
zel sea yine batadı.] 

-Ben tüylü lacivert kumaıtan 
manto, siyah markiz §apka giye
rim. Elimde şampanya rengi eldi
ven, ayağımda ayni renk iskar
pin vardır. Peki ben sizi nasıl ta
nıyayım . 

Nail Bey sevincinden deli ola
caktı. Fakat eski çapkın çok de
fa böyle güzel seslerin taham
mül edilmez çehreleri olduğunu 
bildiği için bir dakika tereddüt 
etti. Düşündü. Kendi kendine: 

- O bana kıyafetini söyledi 
ya. Ben ona yanlış kıyafet aöy
lerim. Eğer güzel bir şeyse iti an 
latırnn. Değilae beni tanımadan 
çeker giderim. 

Ye hemen ağzını telefona ya. 
pıştırdı: 

- Başımda gri ıapka, sırtun 
da bal rengi pardesü. Ayaklarım 
da sarı iskarpin, giimÜfİ getr 
var. Gözümde Amerikan gözlüğü 
elimde aarı baston vardır. 

- Mersi. Tam yedi buçukta. 
- Mersi. Tam yedi buçukta! 

* ;.":: l(: 

Tam yedi buçukta Tünel mey 
danındaki tramvay İglasyonu
na giden Nail Beyin sırtında bal 
rengi pardesü yerine siyah pal
to, ayaklarında san iskarpin yeri 
ne siyah fotin vardı. Ve dediği 
gibi gözünde gözlük, ayağında 
getr, elinde baston yoktu. Yalnız 
kocaman avukat çantası vardı. 

193" 

RADYO 

SiNEMALAR 

M 
Bütün 

s 
A J 1 

İstanbul'un takdirle 

K' te 
alkııiar:iığı 

A L l y 

A R T i S T i K'te 
Kemali muvaffakiyetle gösterilmekte olan 

Bugünkü program 1 hicviamiz mükemmel komedi 

ISTANBUL - 18 gramofon, 19,5 K 1 R A L E G L E N i Y O R 

.. 

Vedia Rıza Hanım heyeti, 20,5 (Le Roi s'Amus !) 
Habibe Molla, 21 inci Hanım saz 1 Pek mükemmel ve gayet nükteli hakiki bir Fransız filmidi 
heyeti, 22 Tango. . EMİLE CHAUTARD FRANCOISE ROZAY 

BELGRAT - (429,8 m.) - 19,45 1 
müsahabe, 20,15 Senfonik kon- -, P A U L N E G A R O N 
ser (Varaovadan naklen). Bugün saat 10 buçukta tenziiı\tlı 
BOKREŞ - (394,2 m.) - 19 kon , .. h 1· · 25 k 

ferans, 19,30 Bükret operası. GU U 1 yesı urut 

BUDAPEŞTE - (550,5 m.) -
17 ,30 edebi mwıahabe, 18 keman 
konseri, 19,30 Flüte Enchante o- '. I F ransızça 
perası. 1 

1 

ROMA - (441,2 m.) - 17,45 1 
muhtelif musiki, 19 gramofon, 
20,45 operet, 23,55 radyo jurnal. 

İngilizçe, Almanca, İspanyolca, ltalyanc 

BiERLITZ 
Çabı..k iyi ve Ehven öğretir. 

Sınıf ve hususi dersler VARŞOYA - (1411 m.) - 19, 
45 radyo jurnal, 20 musiki müsa- Memurin, Muallim ve Zabitana hususi tarife 
habesi, 20,15 senfonik konser, Kayıt açılıruşhr. 
22,40 radyojurnal. 

ıVIeccani Bir Tecrübe Dersi Alınız. 
VIY ANA (51 7•2 m.) - 18•15 'ı Ankara: Hacıbayram caddesi lstanbul: 373 i stiklal cadde 

radyo jurnal, 19,25 şarkı, 19,50 llııııl•••••••••••••••••••••••••• haberler, 20 Nevyork radyosu, I 
20,15 konferans, 21,15 şarkı, lıtanbul Kad~atro Hakimliğin- muameleli giyap kararı ittihaz 
21·~51 orkestra, 22•30 Macar halk · den: Mihran Körpeyan efendi tara- miı ve evrakı dava okunarak m 
şar 1 arı. fından Kadıköyünde Sökütlü cad- keme 21-4-932 tarihine müaadif 

• * • 

fiyatro hayatımız;a dair 
konferans 

A.efik Ahmet Bey tarafından ls
tanbul radyosunda verilmekte o
lan tiyatro hayatımıza ait konfe .. 
ranala.rın ikincisi bugüıı saat on 
dokuzdadır. 

lıtanbul Betinci İcra memurlu
ğundan: Bir borcun temini için tah 
tı hacze alınnuş olan bir adet kürklü 
kaaın mantosu 7 nisan 932 tarihine 1 

müsadif perıembe günü saat 13 de 
Çarşu yu kebirde sandal bedestenin
de milzayide ile satılacağından iste-
yenlerin eün ve saatte ve mahallin-
de hazır bulunmaları ilan olunw·. 

---··----·-----·--·•••11-•••• 
Binaenaleyh genç kızın kendioini 
tannnaaı imkanı yoktu. 

Nail Bey bu e'"1niyetle kalaba
lığa karııtı. 

Bir çok tramvay bekleyen var 
dı. Bunlar arasında güzel, min .. 
yon §eyler vardı. Fakat kızın ta 
rif ettiği kıyafette, yani lacivert 
mantolu, siyah markiz fa.pkalı, 
şampanya rengi eldivenli kız yok 
tu. 

Etrafa dikkatli dikkatli ·.akan 
çok güzel, sevimli bir kız vardı. 
Adeta birini bekliyr r.ıibiydi. Fa
kat onun arkasında yakası kürk 
lü kahverengi manto. Batında da 
lacivert tupe ıapka vardı. 

Nail Bey çok bakındı. Fakat 
kızın telefonda verdiği kıyafette 
kimseyi göremedi. 

Nihaydt bıktı. Tramvaya at
ladı. Evine gitti. 

• * • 
ikisi de biribirini bulamamıı 

lardı. 
Çünkü. 

Nail Bey her hangi çirkin bir 
cehre ile karıılaşrp gülünç olmak 
tan korkarak yanlış kıyafet tarif 
ettiği gibi genç kız da ayni dü
şünce ile kıyafetinin büsbütün ak 
&İni söylemi§ genç adama sürpriz 
yapmak iatemişti . 

Çok bilen çok yanılır galiba! 

Burhan CAHIT 

desinde 278 nun•.aralı hanede müki- ıembe günü saat on beşe tc :ik 
ma Muadele hanım hakkında ika- miş olduğunda., hükmü kanuna 
me olunan davadan dolayı ikamet- fikat bet gün zarfında İ§bu kar 
gi.hmda bulunamaması sebebile yev itiraz etmediği ve yevmi muayy 
mi muhakemede isbatı vücut etme- de mahkemeye gelmediği ve gi 
ai hakkında ilanen vukubulan da masarifini tediye etmediği t 
vet üzerine yevmi muayyende mah- vakıayı ikrar etmiş addoluna 
kemeye gelmemiş olmasına binaen ı bi bu baptaki itirazatının da 
vaki olan talep üzerine hakkında olmayacağı ilanen tebliğ olunur. 

Hervakit muvaffakiyetten eminim 
çünkü Bromural alarak sinirlerimi hüsnüidaro 
ediyorum. Bu ilacın hiç bir mahzuru yoldur, 
sinirlerimi kuvvetlendirir ve zihnimi açar. 

(Ludwlgshafen a.Rtı.,Almı-.nya) KnollA.-0. Kumpany• 
11nın Broınural'ı çeyrek asırdanberi halkın aradıp 

ve heryerde muhtaç oldufu bir ilaçtır. 
10 ve 20 komprimelik tüple

0

r içerlsfndedir. 

Milliyct'in Edebi Romanı: 42 - Sabri Bey hep burada mı Dedi, ilave etti: Bar bar bağıracağım!. - Onlara göstereceğim!. 
Hizmetçi kadın bu bağırışım 

olduğunu bilmiyor muydu?. 

GÖZYASLARI!. 
- ı-leredeler?. 
Dedim. 

- Bilmiyorum. Annesi, Sab 
ri Bey hep beraber a:ittiler !. 

Dedi. 
- Sabri Bey •• 

Sabri Bey?. 
Bu da kim oluyordu. Kafa

ımn içini yokladım. Bu iıimde 
Naran ile münasebeti olan biç 
kimseyi tanımıyordum. Yüreği 
me birden bire bir ıızı düttü. 
Sordum: 

- Sabri Bey kim?. 
Hizmetçi gayet ıoğuk kanlı 

Ye tabii bir eda ile cevap ver. 
di: 

- Naran Hanımefendile be
raber yaşıyorlar. Büyük bir 
bey!. 

Etem lZZET 

dun: 
-Beraber yaşıyorlar. Büyük 

bir bey!. 
Kafamı zorluyordum: 

- Bu büyük Bey kim olabi 
lir?. Tüccar mı, doktor mu, zen 
gİn mi, memur mu, avukat mı; 
mirasyedi mi kim?. 

Ve .. ıaıİiyeJer geçtikçe bey
nime giren endişe kurdu sancı 
sını çoğalUyor, bir i,kence kıs
kaçı sanki damarlarımı ayak 
parmaklarımdan başlayarak bi. 
rer birer çekiyor ve kurutuyor 
du. 

Mesele yoktu! • 
Her şey apaçıktı •• 
Naran bir başkasına metres 

olmuştu! 
Beni baştan atmıştı!. 

kalıyor,. - Sabri Bey zengin bir a- Hepsini öldüreceğim .. 
- Evet!. dam. Büyük rütpeli bir bey. Beni bu hale o düşürdü •. 
- Ne zaman tanıştılar? • Çok sevişiyorlar. Her gün gez Ve .. lanet ediyordum: 
- Ben geleli yirmi gün oh.ı- meğe gidiyorlar. Zannederim - Bundan öte kahpe ol-

yor. Bey buradaydı! , bu apartımaru bırakacaklar, · maz!. 
Ve .. titrek, korkan ağlayan daha başka bir yere çıkacaklar!. Her şeyi yalan~ 

bir sesle ilave ettim: Bütün bu lafları kapının ö- Her şeyi düzen!. 
- Benden hiç bahsetmiyor nünde ediyorduk. Ay~klarımda Ve .• hayret ediyordum' 

mu?. takat kalmamıştı. Titriy~r- - Daha bir hafta evvelsi 
Hizmetçi kız yüzümıt bavret dum. Neredeyse yere düşecek- bana gelmişti!. 

le baktı baktı: · tim . Seviyordu!. 
- Siz kimsiniz? • - içeriye girip onları bek. Ümit veriyordu!. 
Dedi. Bükülen boynumla: liyeceğim!. Kimsesiz yaşıyorum .. diyor 

- Ruhi.. Dedim. . dul. 
Dedim ve .. ilave ettim: - Yapamam!. Beni bekliyordu!. 

- Naran'ın delisi!. Darılırlar. Bu ne maskaralık?. 
Aşıkı!. Sizi içeriye alamam:. Ne değişiklik?. 
Ben ağlarken o gülüyordu. Beni kovarlar!. Ne iki yüzlülük.. 

Müstehzi idi. Akşam gelirler. Siz de ge. Ve .. zihnim karışıyordu: 
Belki de içinden: lirsiniz... - İsminden polise bahset-

- Pişkin ol pişkin. Bu alem Dedi. larar ettim: miyeyim diye mi geleli?. 
de erkekle kadının biribiri için - İçeri gireceğim!. Casusluk yaptığmı 
ağlaması, sızlaması kadar gü- Bu evde benim de hakkım vermiyeyim diye mi 
lünç şey yoktur. Bu insanlar bi var!. di?. 
ribirini ite kaka göre unuta ge- Onları bekliyeceğim. Beni mi oyalıyordu 7 • 

haber 
gel. 

lip geçiyorlar.. Ve •• aklımdan deli deli fikir Demek aşıkının koynundan 
Diyordu. Fakat, bana, sade. t ler geçiyordu: çıktı da geldi! 

Ve .• se.le ha kır 

dan üı , j: 

- ı-tıddetli olmayın!. 
Dedi ve ilave etti: 
- Aman Sabri Bey hemen 

seni yakalatır. Merkez memur 
lan, komıi . •;fer ona hep selam 
duruyorlar?.. 

Hizmetçinin bu sözleri zih. 
nim<le ·bir çark gibi işledi ve 
hemen intikal ettim: 

- Sabri .• 
Sabri •.•• 
İstihbarat müdürü Sabri!. 

Ve .• o zaman hizmetçiye bil
mediği bir şeyi haber verirmiJ 
gibi bağırdım: 

- Tanıdım .. tanıdım!. 
Bizim Sabri .. 
istihbaratçı Sabri!. 
KtSkandım, kızdım, üzül. 

düm'. 
- Çok para alıyor .. 
Kendiıi de zengin! . 
Çalımı yerinde bir çocuk!. 
Genç .. 
Güzel!. 

- Ve •. Mddetlendim: 

Nasıl bu cür'eti gösterdi! 
Ve.. bu hiddetle, onun v 

diği kudurganlıkla hizmetçi 
- A~ ,\ timdi gitmiy 

ğim!. 
Kalacağım .. 
Yüzlerine tüküreceğim!. 
Hesap istiyeceğimı. •. 
Dedim. Ve.. küfür etme 

ba,ladım : 
- Utanmaz. 
Rezil.. 
Alçak!. 
Ben, böyle söylerken b 

metçi kadın kapmm araııınd 
yav&f yava, çekildi; kapıyı 
züme kapayıverdi. 

Kapıyı tekmeledim. Bağ 
dun: 

-Aç!. 
Kıracağnn . 
Seni de öldüreceğim!. 
Diye söylendim. Fakat, k 

dın aldırmadı!. 
"' .... 

- Kapıyı iıterse açsın:. 
Yine dönerim!. 



Greta Garba (Romance) filminde , 

[ Haftanın filmleri 1 
€Ih Melek - Solgun Güller (Çar . anıra - Daha Olmedin 

llıı (Ç · sambadan beri) arşambadan berı. - A al t (C 
Artistik _ Kral eğleniyor Glorya - ~~k ve 1 e u 

(l>erşe b d b ") martesinden ıtıbaren) 
O m e en erı M "'k Sally (geçen per· 

• l>era - Çingene hırsı (Çarı aJı -
••ıııbad11n beri) şem beden beri) 

MILL1YET CUMA 18 MART 

Artistik'te 

Kıra! eğleniyor 
[ Sözlü film ] 

Opera'da ------
Çingene hırsı 

[ Sözlü ve şarkılı ) 

Bu f;°Im renklidir. Bu mev
t simde bir kere d ha gösterilmiş 
tır. Güzel ve caziptir. 

Melek'e 
-----

Solmuş güiler 
[ Romance] sözlü film 

Oynayanlar: Greta Garbo, 
Lewis Stone, Cavin Gordon. 

Bizim sinema aleminde en 
az görüien artisti erden biri ve 
hatta birincisi Greta Garbo' -
dur. Bu dünya artisti esasen 
çok film çevirmediği için az 
görülüyordu. 

(Greta Garbo) nun ilk gör
düğümüz sözlü filmi Anna 
Kristi idi. Ve Almanca idi. 
(Romance) İngilizcedir. Bu 
dünya artisti filmin bütün yü
künü üstüne almıştır. Mükem- ı 
meldir. 

Filmde aşk rolü yapan genç 
le iyidir. (Lewis Stone) da 
ku~ursuzdur. Film hazindir. 

1 

Çoktandır piyasayı dolduran 
'hafif ve eğlenceli filmler ara
sında böyle bir ciddi eser çok 
tan beri bekleniyordu. Bu fil
min mevzuu dünyanın bütün 
tiyatrolarında binlerce defa oy 
nanmış ve oynanmakta olan 
(Romance) pİyesidir. 

Oynayanlar: Emile Chau- Bi.r ihtiyar büyük baba, bir 
d P 1• Ga F · · k ı 1 kını hikaye ediyor. Film i'te tr , au ıne rron, rançoıaı a terıs e ev enmek iıtiyen toru . , . T 

Rozay. nuna elli sene "Vvel kendi ba- ·bu hıkayemn canlandırılması-
Bu film bir melodramdır.! §~dan g;çmiş ve hüaranla ne- 1 dır. ~Romance) kuvvetli bir 

Seyircive alaka tevlit edecek tıcelenrmş olan bir akteriı as·! eserdır. 

Glorya 
Sineması 

"( A~k ve asalet) iı'lmin.fen bir sahntJ ... 

rile senede 33 bin lıraya beş se 1 tir. lstihbarımıza nazaran ye
ne müddetle kiralamıştır. ni idarede meşhur Amerika 

Önümüzdeki ağustos başın- ı film firmalarından Metro Gold 
dan itibaren Glorya beş sene win'in İstanbul acenteliği de 
için bu yeni idareye geçecek- alakadardır. 

Daha ölmedin mi? filminde Noeı ... Noeı ... 

1 ~;.., .... ma h ~ber~-rı 1 -1--------
.y. Bu sene Amerikan film 1 Universa) 26 Müttehit artıst· 

imalatı programı şudur: Para- ler 16. ' 
mount 65 film, Metro 50, Foy ı ~· Moskovada 12 milyon sar 
48, Warner First national 70, file bir stüdyo inşa edilmekte
R. K. O. ve Radio Pathe 48, dır. 

"° Mary Glory yakında "Pa 
ris Senfonisi,, isminde bir film 
çevirecektir. 

"° Marie Beli yakında çev\
receği bir filmde manken rolü 
alacaktır. 

"' Meşhur muganni Chalia
pine yakında bir film çevirecek 
tir. Şarlo'nun tavsiyesi üzerine 
muganni Don Ouichotte'u çe
virecektir. 

"' Bessi Love'in - Mars 

1 
William Hardker - bir kızı ol 
muıtur. 

"' Edison' un ailesi büyük 
ilimin hayalının filme alınma 
ıına müsaade etmiıtir. 

"' Lon Chaney'in oğlu Creig 
thon sinemaya başlayacaktır. 

"° \Vallace Berry bir yeti
mi evlatlık almıştır. 

"' Greta Garbo nıethur İtal
yan edibi Luigi Pirandello'nun 
''Beni na.aıl iaterıeniz" iamin· 
deki eserini filme alacaktır. 

"' Adolphe Menjou büyük 
resmi kabul tertip ederek kır
kıncı yaşını tes'it etmiıtir. 

• Paramunt Marlene Diet
rich'in mukavelesini temdit et-
miıtir. . . 

.,. Britiab and Domınıon haf 
Greıa Garba Mac L•ı· 
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Memel 
ihtilafı 

Server Cemal Beyin 

cenazesi 

• • ... :l • : • • • ' ~ ' • • •••• ··:,·~ ,._' ~ .. • ~ - t . . ~· .• ' , ~· ". , .. ~. >& •• ' Marsilyada kavas Osman Ah 
met tarafından katledilen koza. 
ıolosumuz Server Cemal Beyin 
cenazesi orada tahnit edilmit
tir. Cenaze 21 Mart pazarten 
günü limanımrz4 vapurla ııele 
cektir. Ayni gün cenaze mera· 
simi yapılacaktır. 

inhisar memurları kanunu görüşü
lürken mecliste münakaşalar oldu 

Bu senekj 
Zeri yat 

Alpullu 
Şirketi 

(B•p 1 iaci abil•d•) 
tir. Tazminatı iatihdaf eden züm. 
re yalnız bugün va:Ufeaiai bibak· 
kin ifa edemeyenlerdir. 

EmiA B. - O halde ikramiyeye 
ıayri layiktirler. 

Rana Bey - Efendim gayri la· 
yık olmak için idarenin hiç bir ye 
rinde bu adamlann ite yaramaya 
caklarmm teıbiti lazımdır. Bu iae 
tecrübeye mühtaçbr. Halbuki b_u 
siinkii vaziyetimiz tecrübeye m~· 
aait değildir. Kendilerine tazmı· 
nat verilmesini teklif ettiiimiz me 
murlann idarede hiç bir İf40 yara 
mayacaldannı zannebnİyonız. O
nun için tazminat t&znndır. 

Emin Bey - Bunlaım ıınilııdan 
nı lütfeder miainiz 1 

Rana Bey - Muayyen deiildir. 
Sabit oldukça ynılacakbr. 

T elıaüt maaf' alanlar 
Rifat Bey (Zonguldak) - Te

kaüt maaıı alanlara da ..nlecek 
midir. 

Rana Bey -TekaüJ maap alan 
lar iatiana edilmiyor. Mütekait 
ınemura da kabul buyurananız 
tazminat •erilir. 

Halı iddia .ımelı ~ 

Sal&hattin B. (Kocaeli)- Mük 
leMip lıak.km tanmm•m•11 adale
te uyırun değildir. Fakat inhiıar 
idarelerinin tetekkülü tarihi pek 
yakındır.. Buraya intiaap etmiı 
olanlar müktesep bir hak iddia et• 
mek için ne dermeyan edebilirler. 
Biz mühim tasarruflar yapmak 
mecburiyetinde iken, zannederim 
ki bu zevat ıimdiye kadar aldık· 
lannı kar addetmelidirler. Borç· 
lar kanununa göre bir ecir çıkan! 
dığr zaman nihayet kendiıine 15 
siinlük Ücreti verilir. Şu halde bu 
memurlara fazla bir tazıninat ver 
mek için hiç bir saik yoktur. Maa· 
mafih meselenin daha ziyade ta
miki için encümene iade edilmeli
dir. 

''Merhameten" 

Ahmet Ihsan B. (Ordu) - in
hisarlar idaresine birkaç seneden 
beri bir takım fazla adamlann 
merhameten dolduruldu~u her 
kes biliyor. Bu fazlalann çıkanl· 
maaı bir taafiye meselesidir. Bura 
da tazminat kelimesinin yeri yok· 
tur. Bu bir tasfiyedir. Dünyanın 
hiç bir yeri yoktur ki bir adam 
hizmetçiaini bile çıkartaro da eli
ne hiç olmazaa 15 giinlük yevmi
yesini YermMiD. Kanunun metni· 
ne, inhisardaki maaımdan maada 
tekaüt maa91 alanlara bir veya İ· 
kiter aylık bir ücret nrilıin diye 
bir fıkra ilave edilmesin. Fakat 
IAyihay; encümene iadeye kalk· 
mayalım. Böyle bir layiha on bet 
ırün daha encümenlerde dolqma
ınalıdrr. 

/lir taraltan ttuarrul, l>ir taraftan 
tazminat 

Reıit Bey (Gazi Antep) - Ri
ca ederim, bir taraftan tasarruf 
yapalnn eliyoruz, bir taraftan taz· 
rninat veriyoruz. Bir tekaüt kanu
ııu yapbk. ikramiye verelim de
dik. Şimdi itin içinden çıkamıyo
ruz. L&yihanın encümene ıritme
sine lüzum yoktur. Taaarrufta 
haddi azamiye aidelim. 

Kanunun ubel>i ı><u'ı 

Hasan Fehmi B. (Gümüıhane) 
- Arkadaılar, kanunun sebebi 
Yaz'ı inhiaa.r idarelerindeki me
mur adedinin çokluğudur. lnhiaar 
idarelerinin aalrf teşkilatının teY· 
hidi lazımdır. Memur adedini a· 
zalbnak, salrf teıkili.bnm tezyidi· 
ne doiru ilk admu atabilmek ve 
ona göre 932 bütçeıini tanzim e
debilmek için bu kanunun daha 
evvel çıkmau liznndır. Bunun i
~indir ki müstaceliyetle müzakere 
si iatendi. 931 aenesinde inhisar i· 
darelerinin bütçeleri mülhak büt 
çe olarak heyeti celilenize arze· 
dildi ve o zaman kıamen Maliye 
Yekaleti, kıamen bütçe encümeni
miz 600 kadar memuru ihtiyaç
tan fazla görerek kadrolardan 
tenzil etti. Böyle bir ameliye ya
parken çıkarılan memurlara mu
ayyen bir tazminat •erdik. Bina
enaleyh bugün göriiştüğümüz la· 
yilıadaki tazminat esau 931 büt
çe kanunundan bu layihaya nakle 
dilen bir hükümdür. O hüküm bu 
~n yaşayor. Bu sene nihayetine 
kadar tatbik edilecektir. Şimdi 
tevhide doiru gidiliyor. Belki a
çıkla kalacak daha çok memur 
vardır. ikinci aineliyeyi seri bir 
surette yapmak için vekalete bu 
mezuniyet veri1iyor. 

Münakaıalar 

Emin Bey (Eskitehir) - Ne ka 
dar para verilecek? 

Hasan Fehmi B. (devamla) -
Geçen aene bütçe ile teabit edilen 
kadrolarda tenzil edilen mühim 
mikdardan sonra ne niabette me-. 
mur adedinden tenzilat yapılaca 
jı hakkında t<1 bil encümen bugün 
bir şey arzeder. 
Hakkı Tr.Tık Bey (Gireaon) -

Birinci m~ddedeki ibarelerin büt 
çe knounundn mevcut bulunduğu 
nu iddia ettiler. Bu kanunda bu 
madde aynen var mı 

Hasan Fehmi B. (devamla) -
Orada bütçe ile lesbit edilen kad 
ro haricinde kalan memurlara ve
rilecek tazminattır. Bu layihada-

ki birinci maddede henüz kadro- (Baıı 1 inci sabifeıh) • (B•ıı 1 ine! sahifede) 
far tesbit edilmediii için valnız ekmif İle bunu memnuniyetle ğumuz terekki ve inkişaf yolunda 
eYaafı teabit eililmittir. kartılamak icabedeceği tahdidin feyizli bir merhale olmuştur • .1931 

Maddenin lıuauru kendiliğinden vuku bulmuf olaca ıenesi kampanyasında (105000) ton 
ğı kaydedilmektedir. Halbuki An· pancar itlenerek bundan (14120)ton 

Hakkı Tank B. - Bendenizce kara'dan gelen haberler, ilkbahar teker istihsal olunmuştur. Kü;> ıe
maddenin kusuru ıuradadrr. Mad zeriyatma baılıyan bir çok Vila· kerlerimiz evsaf itibariyle piyasayı 
de kadro darlatmıı oluraa açıkta yellerin hükümet merkezine gön- tamamen tatmin etmektedir. 
kalacak bir memurla vazifesini derdikleri raporlardan, bu aene ispirto fabrikamız henüz faali. 
ifaya muktedir olmadığnıdan do- köylünün pek az buğday ektiği yetini ikmal etmemiş olmakla bera
layı açıkta bırakılacak bir memu doğru olmadığı, bilakis bu sene bcr iıpirto mahsulümüzün bu sene 
ru ayni ıurelte ırörmektedir Bu daha fazla "eriyat yapıldığı, ha· (1,200.000) kiloya baliğ olacağı 
iki sınıf araımda tefrik yapılacak valar müsait giderse bereketli tahmin edilmektedir. 
oluraa ben Salahaddin Bey arka· mahsul alınacağı anlatıldığı mer- Şirketimiz bir tekamülü tedrici i-
datmım noktai nazanna iftirak e kezindedir. le her sene iatibıalit mikdarmı art-
derim. Bu maddeler encümene a· Zahire Boraaaı erkanından biri, bnnakta ye faaliyet aabaımı genit
lmmalı ve bu eaaa üzerine yeni· her aene rekoltesinin normal za· !etmektedir. Bq ıenelik faaliyeti
den tanzim olunmalı. manlarda mayıata ve darlık za- mizin mea'ut semeresi af'liıya der-

manlannda iae mayııla ağuıtoa cettiğimiz mükayeae cetvelinden be-
BC1flıa l>ir me11zu d ani ı b"I • · · b · araaın a atı a ı ecegmı, u 1" liğ bir surette anlatılır: 

Kemal Turan B. (Isparta) tibarla, fimdiden 932 buğday re- I 
d kolıesm. m· ~ 30 • 40 nok··- olaca tlenen pan· lıtihaal olu- Pancar Ben batka bir meTZua temas e e- '~ ~ ek 1ı:ampa 

ceiim. Filhakika inhisar idareleri ğı yolundaki sözlere itimat edi· car nan t to": müd;: 
nin tahıisatlan çok kadrolan yük lemiyeceğini ıöylemiştir. 

927 
ton 

4420 
35 ııün 

lüdür. Fakat biraz da bunun tari- Alakadar diğer bir zat te demiı 27372 
hini tetkik edersek hu meselenin tir ki: 928 18667 3280 45 " 
200, 300 ailenin maitetine tema• "- 932 rekolteıinin ıu veya bu 929 31772 4829 57 " 
ettiğini ırörürüz Düyunu umumi· rnikdar olacağını aöylemek istical 930 59573 8204 98 ,, 
ye idareai merkez kadroları bir eseridir. Bu tekilde yapılan tah- 931 105500 14120 105 ,, 
taraf mülhakattaki idarelerde kü rninler, yürütülen faraziyat ve or Bu mes'ul ve feyizli neticeyi Trak 
çük memuriyetler tamamen Türk taya ablan niabetler, memleket ya köylüıünün pancar zrraatini her 
memurlan elinde idi. Hükümet, zararınadır. Diier bazı memle- gün daha fazla kavrayıp beniınseme
Düyuna umumiye ayn bir tqek- ketlerde lktısat Nezaretlerinin re aine ve memurlanmızla itçilerimizin 
kül olduğu halde memurlarınro kolte haberlerile münhasıran mütezayit bir ıayret ve vukuf ile 
tekaüt hakkını kabul etmifti. Dü- meıgul bürolan vardır. Oralarda, çalıımalanna medyun olduğumuzu 
yunu umumiye idaresi lağvedilin- bu bürolardan baıkaları rekolte- bir defa daha tekrar etmek iıteriz. 
ce memurlarnıdan bir kıamı dev· ye ait hiç bir miktar aöyliyemcz· Pancar zıraatinin güçlüğü v11 in
let memuriyetine girdi. Bir kıarnı ler. Aksi halde ıiddetli ahkiı.mi celiği karımnda başlangıçta sayin 
da müakirat idaresine girdiler. Bu cezaiye vardır. Bizde de böyle hakiki semeresini göremeyen çifçi 
ıirket inhisara inkılap edince bu bir büronun tqkili, bu sene her bugün bet senelik tecrübelerden bi
günkü ıekil tahRuül etti.Bunlann i- kafadan çıkan rekolte tahminleri hakkin i•tifadeyi öğrenmiş ve elde 
çinde on bet.yirmi ıene çalıımıt,le- nin önüne geçmeğe yarayacaktır, ettiği bereketli neticeler karııaında 
kaüdiye hakkı kazanmıt memur- fikrindeyim." bu zıraate iki elle sarılmı~trr. Şir-
lan vardır. Fakat hi2metleri 25 Köylüye yardım ketim iz bir kilo pancarı köylü tarla-
aeneyi bulmadığı için daha tekaüt Şehrimize gelen Ziraat Banka- ama en yakın istasiyonda altnuı pa-
müddetleri dolmamıştır. Böyle bir il umum müdürü Şükrü B. banka- raya satın aldığına nazaran bu aene 
memuru tasfiye münasebetile ha- nm her sene olduğu ıribi, bu sene bir dönüm tarladan va•ati olarak eJ. 
riçle bırakırsak 4 aenelik hizmeti de köylüye icabeden yardımda de edilen pancar mahsulü müstah-
ni muhafaza itibarile alacağız, bulunacağım söylem~ıtir. ailine 1950 kuruı gayn safi kazanç 
yoksa 15 senelik hizmetini memur Ne ya_pmak lazım?. . . temin etmittir. Bu gayn safi ka-
25 aeneyi doldurmadığı için teka- la~b";! :Z:ıraıı:t Oduı. katibı. U· zançtan tenzili icap eden ekme mas-
üt maaıı alamayacaktır. Onu 200 mu.mısı.!;-utfı Arif.B. b'!gday fıat·ı raflan hiç denecek kadar cüz'idirı 
300 liralık bir tazminatla açığa lc;rıle _dıger efya _fıatlen araam~a- Bir dönüm tarlaya ablan tohum 
çıkarmak zarurete atmak demek kı bugday aleyhine mevcut muva bedeli takriben bir buçuk liradır ve 
olacakbr. z~nesizliıii.n. izaleıi lazım geldiği- fakat bu tobum köylüye şirketimiz. 

Hamdi B. (Yozgat) tazminat m, bunun !çın de: ce bedava verilmektedir. Tohumun 
meaeleıinin tetkiki için layihanın 1 - N •ta.sla~ılık aa~ayımm serpilmesi için iktiza eden mibzer 
encümene gönderilmesini iatedi. memlekette ınkitafrnı temm; • makinalan keza ücretsiz iare edilcli
Bütçe encümeni reiai Haaan F eh- , 2 - Bu.!<Jayla~;ıın han~ ii ıribi fenni bir ekme ameliyesinin 
mi Bey meM"lenin heyeti umumi- P~Ya"."l'!~a kıymetını bulması ı· temini için ekiçi uıtalan da şirket 
yede halledilmesini tercih ederek çın cmaını ıslah; . heııabma olarak köylünün emrine a· 
bu eaaaı müdafaa etti. 3 - Buğdayın temız, topraksız made lolınmılktadır. Bundan ~ka 

Tahain Bey (Avdm) _ Vakti". "e kalburlannut ve yabancı ot to- pan tah il" kil k beh 
h 1 d •· 1 t • carmuı ıınee ece er 

le tekaüde sevkedilenler bir zata um arm an an o masmı emm dö ·· bat r k d 
ricada bulunarak inhiaarlara yer- etmek icabettiğini aöylemittir. eril~um kt eli'?" °K~. '1~~ytara la ar avanab v me e r. oyu atının mu 
leşmiş kimselerdir. Eğer bütçemi· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! taç olduğu ihtimamı ailesi halkının 
zin kabiliyeti olsaydı, kendilerine b rruf • · muavenetiyle ve el birligı"'yle icra et · ütçesi tasa atı uınumıyesın tazmmat vermelerinde tereddüt tiği için bu avans ancak diğer tar. 
etmezdik. Eaaaen bunlar ameli- den verilecektir. la mahaulatmm temini için aarfet-
manda adamlardır. Vücutların- Askeri memurlar hakkındaki mekte ve bu suretle itlerinin tedviri 
dan bir iatifade edilmemittir. kanunun ikinci maddesinin ta- için faizaiz para temin etmit olmak-

Takrirler diline dair kanun da kabul edil tadır. Köylü, eskiden ocağını aön-
mi•tir. düren Murabahacılann elinden pan-

Müteakıben müzakere kafi ırörül- T carcılrk aayeainde kurtulmuıtur. 
dü ve takrirler okundu. Hakkı Ta R 
nk Bey takririnde diyordu ki: apOr Pancar zıraatinin çifçiye temin et-

"Tazminabn n_ıütekaitlere leş• d tiii bu menfaatleri, tekerin fabrika 
mili muvafık olmadığı gibi kadro Hazırlan ı maliyetini tahlil ettiğimiz zaman da-
dolayıaile açıkta kalanlarla kabili ha bariz bir ıekilde görürüz. Mali-
yeuizlikleri yüzünden çıkantanıa Tevhit nasıl yapılacak yetin: 
nn ayni kalemde toplanmau mu- inhisar idarelerinin tevhidile % 67,23 ıini pancar bedel ve maa-
vafık değildir. Bu eaaa üzerinde tatbik edilecek müıterek kadroyu rafları. 
tadilatta bulunmak ve cumartesi tanzime çalııan inhisarlar umum % 10,- nı işletme malzeme•i be-
ruznamesine yetiıtirilmek Üzere müdürlerinden mürekkep komia- delatı. 
maddenin encümene verilmesini yon, dün alqam mesaisini ikmal % 7,99 nı lıçilik. 
t -1-'if edenm' ." · C1U etmiıtir. Komisyon son bir ıçtima % 5,18 ni müteferrik masraflar. 

Reis - Bu takrirler iki tanedir. daha yapncak ve tebyiz 
Ban. "sı· Ahmet lhaan Beyı'n takrı"rı' d"I k 1 .. teşkil ebnekte olup mütebaki % 

e ı me le o an rapor umum mu· 9,60 tı memaliki ecnebiyeden celbe
dir ki tadil mahiyetinde olan bir dürler tarafından imzalanarak 
teldiftır· . Dı"g"er takrır· de madde- • 1 .. d il k . dilen işletme malzeme•i bedelleri i-

Ve!<a ete gon er ece tır. le ecnebi memurin maatlanndan te-
nin "ncümene iadesi hakkındadır. Aldığımız maliim.ata göre, u .. 
Eğer encümene iadesi kabul edi- mum müdürler komisyonu, tütün, rekküp etmektedir. Ş~ halde mali-
1:-e tadı"le hacet kalmaz. k" . h" 1 b ' yetin takriben % 70 ~· pancar be-...... tuz ve müs ırat m ııar arının ır 

umum müdür tarafından idare e- deli olarak köylüye ve mütebaki % 
Layiha encümenine harJale edildi 20 ai yine kömür, kireç ve saire gi-

dilmesine, Barut inhisarı şirketi- bi memlekette yetiıen m~hıulatı arHaian Fehmi B (Gu'"mu··ıhane) nı'n taafı"yesı· bitince barut inhisa-• zİye ve madeniye ile yerli memurine 
- Gerek Ahmet lbaan Beyin tak- nrun da bu umum müdürlüğe ilti-
ririnde, gerek Hakkı Tank Beyin hakına karar vermiştir. inhisar i- ve itçilere kalmakta ve ancak ~-clO 
takririnde tadil mevzulan göate- darelerinin teftit Hulıuk, Sicil ve nı harice çıkmaktadır." 
rilmiştir. Heyeti celile bunlardan Memurin, takibat, inşaat kısımla- Raporun diğer kısımlarında şe
hangi birini tasvip buyuracak ise n tevhiden doğrudan doğruya u- ker satıtlarından bahsedilmekte ve 
encümenin müzakereıi ona göre mum müdürlüğe merbut birer ıu- bilançodaki rr kkamlar hakkında iza .. 
teshil edilmiı olur. Encümen bura be halinde çalı~acaklardrr. hat ve~ilmektedir. 
da söz söyleyen arkadaılann •Ö· Bunlann haricinde tütün inhisa- Alpullu Şirketi bu aene hisaedar-
zünden mi, ilham al11n, yoksa be- nnm ziraat fen, imalat ve müba- lanna % 12 temettü tevzi edecek. 
yeti celileni_n kararından mı? Zan- yaat kıarmlan bir ve Müskirat in- tir. 
nederim, ki heyeti celilenin reyin hiaanrun ticaret ve fabrikasyon 
den ilham alacaktır. kıınnlarile tuz inhiaarı da ayn bir 
• Bunun Üzerine takrirler ııra müdürün idaresinde ve umum mü
ıle reye kondu. Ve layihanm büt dürlüğe merbut ayn birer direkai 
çe encümenine iadeaine karar ve yon halinde idare edileceklerdir. 
rildi. 

Encümen cumartesiye tadilatı lnhiaar idarelerinin taıra teşki-
heyeti umumiyeye arzedecektir. lata, tamamen birlettirilmekte, bü 

D ··ıf b yük merkezlerde birer baımüdür-
arU unun Ütçeainde tük, tali merkezlerde birer mü. 

tadilat diirlük ve daha küçük yerlerde 
birer memurluk bulunacak, bun

ANKARA, 17 A.A. - B. M. lar hem tütün, hem müakirat ve 
Meclisi bugün reis vekili Hasan hem de tuz inhisarma ait itlerle 

metırul olacaklardır. 
Beyin riyasetinde toplanmııtrr. 
İstanbul Darülfünunu 193l büt Bu yeni teıkilat dolayıaile bir 

çok inhiıar memurlan açıkta ka
çesine merbut "C" cetvelinde lacak, yeni bütçe kanunile açık
tadilat yapılması hakkındaki ta kalacak memurlara hizmet 
kanun layihası müzakere ve müddetleri niıbetinde tazminat 
kabul olunmuıtur. Buna naza. verilerek alakalannm keıilmeai 
ran mezkur cetvelin hukuk fa· B. M. M. ne teklif edilecektir. 

kültesi kısmında üçünçü derece ite yaramiyan inhisar memur-

d 1 1 lannın tazminat ile alakalarının 
en 100 ira es İ maaılı mü der- keıilmeıi için B. M. M. ne verilen 

risler adedi bqe iblağ edilmek. kanun layihaamm, müıterek kad
te ve yine ayni kısmında yedin ronun tatbikinde yapılacak tasfi
ci dereceden 55 lira maaılı mu ye ile alakası yoktur. 
allim adedi bire indirilmekte. Bu kanun layihası ile inhiaarlar
dir .Kadroda yapılan bu tadili. da ite yaramayan memurlann ye-

l 1 ni bütçeyi beklemeden tazminat 
bn isti zam ey ediği tahsisat ile alakalarının ıimdiden kesilme 
farkı darülfünunun 931 seneai ıi uti~daf e_di~e!<tedir. 

Memleket 
Dahilinde 
Telefon 

(Başı J inci sahifede) 

Yeni telsü: programı 

Gelecek aene tatbik etmek iste
diğimiz yeni telıiz telgraf progra 
mında üç yeni iıtasyon tesisi istih 
daf edilmektedir: Samsun, lzmir, 
lstanbul veya Merıinde olacak o
lan bu istasyonlar kısa dalgalı ve 
1000 • 1200 kilometre mesafeli o
lacakbr. Sahilde yapılacak olan 
bu istaayonlar vaaıtaaile gemilerle 
de muhabere temin edilmiı olacak 
tır. 

Estern müzakerah 

Estem tirketile geçen seneden 
baılamıı olan müzakerat bir mu• 
kavelenin feıhi, diğer bir muka· 
velenin akdi suretinde olduğu için 
l&zım gelen teırii merasimi geçir
mesi laznndır. Bu mukavelenin e
aasb.n tirketin 30 senelik imtiyaz 

a\clrı tfA" ç.,_.,._ •• .. ,. • • 

Yepyeni 
Bir safha 

(Ba§• 1 inci sahifede) 
Tchang Tchoun'e yeni payitaht ma· 
nasına ırelen Sin-King ismi veril
mittir. 

Yeni devlet için merkezi bir ban
ka ihdası ile iıtiıral edecek olan İh· 
zari komisyon toplanmıştır. 

Hükumet, bir takım ecnebi roe
muı lar anııaje ebneğe karar vennİf· 
tir. Bunlar yeni devletin tenaiki em
rine i~tirak edeceklerdir. 

Bu ecnebiler araamda yalnız Ja
ponlann değil, ayni zamanda Av
rupa ve Amerikalıların da bulunaca 
ğı tahmin edilmektedir. 

/ngiltere ile yeni Mançuri devleti 

LONDRA, 17. A. A. - Hariciye 
nezareti, iki ırün evvel yeni Mançu· 
ri de.Jeti hariciye nezaretinde diplo
ma11 münaaebatınm teıiıi talebine 
dair bir nota almıtbr• 

Resmi mahafilde lnıriltere hükü
metinin benüz hattı hareketini taa
vip etmediği beyan edilmekte ve bu 
hattı hareketin ayni talep muvace
hesinde kalmıt olan diğer devletle
rin, Cemiyeti akvamın ittihaz ede
cekleri hattı harekete Ye Yuvarlak 
masa konferanımm netayici ile lord 
Lytton'un riyaseti altındaki tahkik 
komiıyonunun elde edeceği netice
lere bağlı olduğu söylenmektedir. 

Yeni M ançari hülıümeti ile 
Amerika 

NEVYORK, 17, A. A. - Nev
y ork Timeı gazeteıinin verdiği bir 
habere nazaran dokuz devlet muahe
de•ini imzahyan devletlerden her 

lngiltere, Fransa, İtalya 
ve Japonya Lit

vanyayı protesto ettiler 

CENEVRE, 17. A. A. - Meme! 
itilafını imza etmiı olan lngiltere, 
Fransa, ltalya ve Japonya, Litvan
ya hükUıneti mümesailine son Me
me! vukuatı hakkında bir protesto 
notası Yerıni~lerdir. 

Bu notada, Cemiyeti akvam huzu
rumla yapılmış olan vaitlerin tutul
mamıı olduğu beyan ve Litvanya, 
Meme! diyeti ekseriyetinin itimadı
nı haiz bir direktuar tayin etmeğe 
davet olunmaktadır. 

Bu talep, is'af edilmediği takdir· 
de itilifı imza etmiş olan devletler, 
ihtilifı La Hayc divanına sevketmek 
mecburiyetinde kalacaktır. 

K.abulu takdirinde 4 devlet, M. 
Boettcber'in; azli keyfiyetini bita
raf bir hakeme tevdi edeceklerdir. 

3 çocuk diri diri yandı 
MONTARGIS "Fransa" 17 

A.A. - Petit Joumal gazetesi 
nin istihbaratına nazaran bir 
panayir arabası içinde kapalı 
kalan 3 küçük çocuk kibritle oy 
nayarak arabayı tutu§turmuı
lar ve kendileri de diri diri yan 
mıtlardır. 
Yangına ko§anlar, bu 3 ya;.,. 

nun kömür haline gelmit ceaet 
!erini bulmutlardır. -----

Bir F ranaız tayyaresi 

düştü 

Tabut, cenaze arabasile Aya. 
aofya camii Musalla mahalline 
getirilecektir. 
Öğle namazını müteakip ce

naze namazı eda edilecektir. 
Badehu cenaze alayı hareket 

edecektir. Divanyolu, Ankara 
caddesi tarikile cenaze Sirkeci
ye getirilecektir. 

Cenaze buradan vapurla Ka• 
dıköyüııe nakledilecektir. Ora
dan da Erenköyüne götürüle
rek Sahrayiceditteki aile mak
beresine defnedilecektir. Mera. 
simde vilayet, kolordu erkanı, 
konsoloslar bulunacak ve par
lak merasim yapılacaktır. 

Çekirge mücadelesi 

ANKARA, 16 - Ziraat ve
kaleti yeni senede yapılacak çe 
kirge mücadelesine ait hazır· 
lıklan ikmal elmit ve eski teş
kilatı takviye eylemittir. 

Bir Fransız maliyecisi 

vefat etti 

hangi biri yeni Mançuri hükilmetini MARSIL y A 17 AA -Dün 
tanımağa mütemayil görünecek olur k b" k '• d · • • 

P ARlS, 17 A.A. - Paris ve 
Nevyork borsasında esham ve 
tahvilatı her zaman büyük bir 
itibare mazhar olmu, bulunan 
Saint - Phalle ticaret müessese 
sinin naşlıca şürekasından olan 
M. François de Saint Phalle 
dün sabah Parlsteki ikametga
hında ficceten vefat etmiştir. 

sa Amerika hükümeti bu devletinin a. şam ır ~s .. eı:~ e~ız ta:;yare
dikkntini bu muahedeye calbetmeği 1 sı, Berre g olu uzerınde kapak
dü~ünmektedir. Amerikanın Mançu- , lanmıştır. Bir kiti boğulmuş, 4 
riyi Çin memleketinin eczaaından kişi yaralanmıştır. 
addettiği bu münasebetle hatırlatıl
maktadır. 

Dokuz devlet muahedesini İmza. 
hyan devletlerden her hanıri biri. 
nin Mançurido tqekkül eden yeni 
hükümeti tanımaia derpiş edi et
mediği henüz bilinmemekte iae de 
Amerikanın muhtemel bu ihtannm 
Japonyaya da yapılacağı söylenmek 
tedir. 

Yeni Mançuri hülıümetin• lıarp 
bir uyan 

CHANG CHUN, 17. A. A. - Man 
çuride tqekkül eden yeni hükümet 
ve iJareye kart• ayaklananlardan 
mürekkep kuvvetli bir ırrup Petuna 
ıehrini ele geçinniıtir. Topçu kuv
vetine de malik bulunan bu kuvvet 
İfgal ettiği bu tehirde tuttuğu mn
kileri tahkim etmektedir. 

TOKYO, 17. A. A. - Hükilmet 
Şanırhay ve Mançuride yapılan as
keri hareketlerin lüzum ıröaterdiği 
masarifi karfılamak için diyet mec• 
liainin yann akdedeceği içtimada 
munzam tahaisat talebinde buluna
caktır. 
~ANGHAY, 17. A. A. - Cemi

yeti akvam tahkikat komiıyonu Çin
Japon harbi esnumda harap olan 
mmtakalan yirmi bir Martta gezip 
ırörecektir. 

Çin lehinde bir konlerana 

LONDRA, 17. A. A. - Firuıncial 
Nevı Cbina Association'un katibi 
M. Gull'un Japonyanın Mançurideki 
hukukuna dair bir konfer~nı ver
mit olduğunu haber vermektedir. 

Mümaileyh, evveli üçüncü asır .. 
dan 1623 tarihine kadar, yalnız tak
riben 20 senelik bir müddet müstes
na olmak üzere, Japonyanın Core 
üzerinde hakimiyetini muhafaza et
miı olduğunu beyan etmiıtir. Çin
Japon ve Rus-Japon harpleri Japon
yanın bumdaki nufuzunu tevsi et
meaine medar olmuıtur. 

Şimdiki ihtilafın amili olan aon 
vakayie telmih eden mümaileyh, şu 
sözleri ilave etmi,tir. 

Maçurinin Çin'e aidiyeti ıüphe 
götürmez, Japonya burada hukuku
nu cebir ve şiddete iatinat ettİrmİf• 
tir. Fakat Japonyal)ın Mançuridelô 
iktisadi ve ıiyaıi menafii her halde 
bir uzlaşma zemini araıtmlmaarnı 
mühik &Öıterecek derecede mühim
dir. 

Yeni Mançuri hülıiimeti. erlıcinı 
araaında ihtilôl 

LONDRA, 17. A. A. - Gazete
ler, yeni Mançuri hükümeti erkim 
arasmda bir ihtilif zuhur ederek va
hinı bir buhrana aebebiyet vermiı 
olduğunu yazmaktadır. 

Vatica'n1n nufusu 

VATİCAN, 17 A.A. -Yapı 
lan bir tahriri nüfus, Vatican e
halisinin 283 ü mukim olmak 
üzere 994 kitiden ibaret olduğu 
nu göstermektedir. 

Bir Japon gemisi bath 

TOKYO, 17 A.A. - Ch°ean. 
Maru ismindeki Japon vapuru
nun batmış ve tayfasının mah
volmut olduğuna dair olan ıa· 
yİa, zannolunduğuna göre, Co
re' de ki in Seoul' a gelen bir tel 
grafın yanlış anlaşılmasmdan 
mütevellittir. 

Filvaki 180 ton hacminde o
lan ve İsmi japoncaya Choan 
auretinde tercüme edilen Chan 
san iamindeki Çin gemisi, Che 
fou açıklarında batmıttır. 

Bir Japon istikrazı 

TOKYO, 17 A.A. - Hüku
met 50 seoe sonra tediye edil
mek ve o/o 5 faizli olmak üzere 
8 'iz milyon yenlik bir istikraz 
aktine karar verınittir. latikraz 
tahvillerinin ihraç fiatı 86,40 
yen olacaktır. Bu istikraz aaga 
ri mesarifatın kapatılması mak 
aadile yapılmaktadır. 

Şehre düşen ve yangın 
çıkaran tayyare 

LlLLE, 17 A.A. - Lille 
tehri üzerinde uçan hususi bir 
tayyare tehrin başlıca caddesi· 
nin kaldırımına düşmüt, benzin 
hazinesi infilak ederek iki raki 
bini kömür haline getirmiş ve 
düştüğü mahallin civarında bu 
lunan bir kahvehanenin yanma 
ıına da sebep olmuıtur. 

Sabık f spanya kralı 
Fransaya döndü 

MARS1L YA, 17 A.A. - Sa
bık ispanya kralı 13 üncü Al. 
pboose, bugün buraya vasıl ol. 
mu§tur. Mü9arünileyh, sorulan 
suallere cevaben F ranaada siya 
set yapmıyacağını söyliyerek 
beyanatta bulunmaktan iatin
kif eylemit ve muvaselitini mü 
teakip Marki Miranda'mn refa· 
katinde olduğu halde otomobil
le Sarreo'ya hareket etmiıtir. 

Hindistanda kıyam 
LONDRA, 17 A.A. - Bom· 

bay' dan Ajans Reuter' e bildiri· 
liyor: Kongre tarafından neşre 
dilen bültende evvelden beri ln 
giltereye karşı ibraz edilen bü
tün husumetler mevcut bulun. 
makta ve ahiren Gandhi'nin 
tevkifini icap ettiren "Boyko
taj ve tahrip" kelimeleri yine 
mutat yerlerini iıgal eylemekte 
dir. 

Bu ıuretle Hintlilerin başlıca 
vazifelerini bildirmekte olan 
bülten, ıöyle demektedir: 

"Hindistan üzerine bir ifrit 
ııibi çökmüt olan Büyük Bri· 
tanya ticaretine kartı ıiddetli 
bir boykotaj tertip ve tqkil et· 
meliyiz. Onu hudutlarmmıdan 
tard ve ihraç eylemeli, ellerini, 
kollanın budamalıyız. Büyük 
Britanya mallan Hindiıtan İ· 
çin birer zehirdir. Onlan içimi% 
den defetmeliyiz." 

Bu vazifeleri tam bir surette 
tadat ettikten sonra bülten, ec
nebi it adamlannın ve Hindi•· 
tan hükiimetinin hakimiyetin
den kurtulmak makaadile çalıt· 
manın Hint milleti İçİıD en mu. 
kaddeı bir hak olduğunu söyle 
yerek nihayet bulmaktadır. 

lmperatorluk 

Konferana1 

LONDRA, 17 A.A. - Siya· 
si mahafilde deveran eden bir 
ıayiaya göre evvelce yapılmıf 
olan tahminler hilafına M. Bal 
dwin, imperatorluk konferan· 
smda hazır bulunmıyacaktır. 
Mumaileyh, Lausanne' a gide· 
cek olan batvekilin gaybubetin 
de kabinenin içtimalanna riya• 
set etmek üzere Londra'da ka· 

lacakbr. 
Ottawa' da lngiltere'yi temsil 

edecek olan zevat arasında M. 
Runciman, M. Thomas ve Sir 
John Simon'un iıimleri zikre-

"J~Pf!WI!P 

Diğer taraftan, tahdidi tesli
hat konferansmda Sir John Si-

Beynelmilel şeker mon'un riyaseti altında bulu. 

konferansı nan lngiliz heyeti değittirilım· 
yecektir. 

PARlS, 17 (A.A.) - Bey- italyada elektrikli 
nelmilel teker konfenıuı, dün d"f 
ikinci celsesini Belçika ayan a- şimen ı er 
zasından M. Bauroin'ın riyaseti ROMA, 17 A.A. - Ba9vekil 
altında aktetmi§tir. Celse, h~ Romayı Civit.;..a ve Viterbe'y• 
men ki.milen, idari meselelerin raptetmek ve elektrikle müte-
intacı ile mqgul olmuttur. Bu harrik olmak üzere yapılan 101 

leketimizde bırakbğı teaiaatı ida- ! ıabah aktedilecek heyeti umu• kilometre uzunluğundaki yeni 
reye terk auretindedir. 'nıiye içtimaı memleketinin ıe- demiryoluna ait inıaatı gezip 

Umumi varidat ker ihtiyacatını hali hazırdaki 1 görmüttür. 
müzakerelere tevfikan idare e- Bundan sonra M. Muaaolinİ 

idare, bu ırünkü vaziyete 
göre muamelatını en mü debilmek için Cüba heyeti mu- bu intaat için kullamlan levazı 
tek&mil değilae de en iyi it- rahhasaaına icap eden vekaleti · mın çıkanldığı tat ocaklarını 
!etmekte olduğu kana&tindedir. vermelie inhisar edecektir. Kon gezmiştir. 
Eskisi kadar ne mektup zayiatı, feranım müzakere ruznameain. 2700 itçinin yapmaga çalıt• 
ne telgraf gecikmesi vukubulmak elek' dd 1 · b k l b d • 1 R tadır. Araaıra bazı hadiselerin ı ma e enn ugün a tama tık an u emıryo u oma uzıt 
vukubulmaaını tabii telakki et- kadar İntaç edibnesi ümit olun rine yürüyüt hareketinin onUll 
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Bogaziçi 
Ve halk 
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Maarifte 

Darülfunun 
Eminliği 

1 

Spor Mulıabir mektubu 

Ayancıkta muaşeret 
hayatı tam 

bir ahenk içindedir 

Memlekette 

Altın yutan 
Hırsız! 

Alai'yede bir altın 
hırsızlığı hikayesi.. 

Alaiye' den bildirildiğine gö-

Bu sene bogaza rağbet 
artacak mı? 

Ankaradan avdetini haber ver· 
diğimiz Şirketi Hayriye müdürü 
Yuıuf Ziya Bey dün bir muharri• 
rimize Ankara :.Cyahati ve ıirket 
itlerine dair ıu izahatı vermittir: 

Darülfünun emini Muammer 
Ratit B. tedavi için Viyanaya 
gittiği cihetle eminlik vekaleti. 
ni vekaleten fen fakültesi reiıi 
Mustafa Hakin B. ifa etmekte
dir. 

Görülmemiş 
hareket •. 

bir 

Istan bul bu hafta çok hararetli bi 
spor günü yaşayacak •• 

Kaç mektepte yapıldı 

Ayancık - Sinop şosesi bu sene 
yapılıp bitirilmelidi,. 

AYANCIK. (Milliyet) - Ayan
cıkta kapandım kaldım. Ne kara· 
da n, ne de denizden gitmenin İm· 
kanı yok! Bakalım ayinei deveran 
ne suret gösterecek? Maahaza bi~ 
bnkıma göre iyi de oldu. Çünkü 
havalar müaait gitseydi ben Ayan 
cı ğ ın esasından te tkikine inıkin 

re, orada sarraflık yapan Aptul 
lah Ef. isminde birine, temiz 
kıyafetli biri müracaat ederek 
zinet altını almak istediğini 
söylemiıtir. O gün pazarlıkta 
uyuşulmamıf, ertesi günü ve 
daha ertesi günü ayni suretle 
tahsi meçhul Aptullah Ef. ye 
müracaatta bulunmuşsa da her 
defasında uyuşulmamııtır. Ni· 
hayet, zinet altınlarının içinde 
bulunduğu torbanın hafiflediği 
Aptullah Ef. nin nazarı dikka. 
tini celbetmit, polise haber ver· 
mittir. Meçhul adam, dördüncü 
defa Aptullah Efendiye müra· 

- "Ankaraya reımi devairle •· 
ramızda çıkan ehemmiyetsiz bazı 
ihtilafları halletmek üzere gitmit 
tim. 

Bunlara ihtilaf bile denilemez. 
Tabii kolaylıkla birer sureti t
viye bulduk. 

Maarif müdürlüğü müfettiş. 
ler vasıtasile şimdiye kadar kaç 
ilk mektepte kooperatif teşkili ı 
tı yapıldığını tahkik ettirmek· 
tedir. 

ikinci imtihanlar Şirketi Hayriyenin bu sene yap• 
mak taaavvurunda bulunduğu it
lere dair malılınat iatlyonunuz. 
Önümüzdeki yaz mevsiminde Bo· 
ğaziçine rağbetin artacağını ümit 
ediyoruz. 

Lise ve ortamekteplerde ikin· 
ci yoklama imtihanlarına bat
lanmııtır. İmtihanlar ay sonun ' 
dıı bitecektir • 

bu!amıyacaktım. 

MAARiF 

1 caat edip gene uyuıamiyarak 
·ken gizlenmiş bulunan 
.rafından gizlice aıırdığı 
la cürmü meıhut halin

,alamıı, karakola sevke-

Bilhaasa, tehre on dakika mesa 
fede yegane pli.j mahalli olan 
Salacık deniz hamamlarından 
halk bu sene tanı mevsiminde is
tifade edebilecektir. Günün gayri 
muayyen aaatlerinde plaja gidip 
&"elecekler için 11k poıtalar itlet • 
mek ve halka kolaylıklar ııöater· 
mek ııihi bazı tasaVYUrlarnnız 
var. 

Fuat B. Balikesire gf · 
Evvelki gün Ankaradan şeh. 

rimize gelen Maarif vekaleti ar 
ta tedrisat umum müdürü Fu
at B. dün berayi teftit Balık.esi 
re gitmiıtir. 

Kuleli takımı son antteıımanlar:,.da 

Kaza dahilinde merkezle bera· 
her 15 mektep, 20 muallim, 500 
talebe meycuttur. Merkez mek~e
bini ziyaret eyledim: ~ina ~~t'ı_Y
yen tedrisata e!verıtlı degıldir. 
Dershaneler daracık ve dıvaı:Ian 
Yıkık dökük olan bu abtaP hına• 
da 170 çocuk okumakta~ır. Şeh· 
r~, haricinde ve bir tepe u~erın~e 
30 bin lira aarfile temellen ve hır 
katı ikmal olwıan mektebin mev• 
kii bili.hara muvafık olmadığı an 
Ia,ıldığından orası terkohın'!'°.f" 
lur. Baımuallim Ihsan Bey .nazik 
Ve çalııkan bir zattır. Muall~ ~.r· 
kadaılarile beraber gece gunduz 
uğra,maktadırlar. Millet mektep· 
lerine 35 hanım devam etmekte
dir. Şimdiye kadar 505 erkek ve 

..ıqtir. Fakat karakolda, pcr 
İis efendinin hırsızdan Ali cebi 
ne koyduğu altınlar, bir türlü 
bulunamamıf, nihayet tahsı 
meçhul rontkenle muayene edil 
mit, altın!arı yuttuğu anlatıl
mııtır. 

Diğer taraftan Yukan Boğaz 
krmıında da epeyce rağbeti eelp 
edecek teıiaat J'apılmıttır. 

Mülkiye talebe cemiyeti 
. Bugiln lıtanbul nadır görülen 

hır •por hareketine tahit olacaktır . 
Hareket merkezi sildetini te,kil • 
den futbol olacaktır. Çünkü timdi-

bul Atletizm Heyetinden: 25-3-9 
tarihine müsadif Cuma ııünü yap 
cak Kros p.mpiyonasma ittirak ed 
cek kulüpler atletlerinin ... 
samilistlerini 19 -3- 932 tarihi 
ne kadar atletizm heyetine &"Önder
meleri, liıle &"Önderıniyen kulüple 
rin müsabakaya ittirak haklann 
kaybedecekleri ilan olunur. 

200 kadın okutturulmuıtur .. Yer· -~
!ilerden okumayanlar pek .az.dJr. 

Şakiler 
Yakalandılar 

Albnkuına, her &"eçen sene bir 
evvelki seneye nazaran rağbet art 
maktadır. 

Bu aene Sütlücenin de kalaba· 
lık ?lacağmı tahnıin ediyorum. 

Şırk":~ Boğaza göç edenlerin "f 
yasını oteden beri meccanen nak
letmektedir. 

Londrada bir Türk 

Mülkiye mektebi talebe cemi 
yeti senelik kongresini yapmıt 
ve yeni idare heyetini seçınittir 

Tal ebe birliğinin ihyası 
M. T. talebe birliğinin ihyası 

için bugün saat 9 da Halkevin· 
de Darülfünun ve yüksek mele. 
tepler talebe cemiyetleri murah 
haslan içtima edeceklerdir. Şiındi hariçten gelenl~rle ~'tiga! 

olunmaktadır. Zingal şırke~deki 
amelelere bir A dershanesı açıl· 
"nrş tır. 

te ve merkeze de 50 bin _lira ina• 
li.t yapılmaktadır. Huıusı muhase 
be 26 bin lira aarfile ~a"":badan 

kıa •uıuz ve bahçesız hır tepe 

Şilvan kazasında icrayi taka 
vet eden Hasso, Fatma, Nadir, 
Şerif jandarmalar tarafından 
yakalanmıf, bunların arkadaşla genci Nizamname encümeni yeni 

nizamnameyi tadil etmiftir. 

Aycıncılıtcı ahengi muoferet 

Öyle diyebilirim ki hilkaten 
YÜkaek ruhlu yaratılmıt mem~; 
lar burada içtima eylemiı.ler~ır • 
Bunlar arasında ahenk ve ım~ı~~j 
cı görüp te gıpta etmem~k ahı 
değildir. Kaymakam Nurı Bey u 

uza • . b" kt nin üzerinde kargır ır me . ':P 
b. baılamıt ioe de ancak bırın 
ınası . . B 'k 

ci katını çıkabilmıttır: un~n ~ · 
1 .. ın· aarfı muktezı 25 hın lrra 

rmdan Halil meyyiten istisal e j 1930 senesi İstanbul Darül. 
dilmiştir:. Diğer fir~r ed':" arka ı fünunu Hukuk fakültesinden 
daşları şıddetle takın edılmek- b' · Tkl 
tedir. kırıncı 1 e mezun Kıbrulı Şev 

h.. .. . • ıınıdır. Bun l.lsnu muaşeretin naz • . 
8 lar meyanında Şirket komıaerı ita 

ha Bey herke• tarafından sev • 
-· .. d "" memleket ve ... ış, gece gun uz . b. 
tnillet için hayatını vakfetmıt '! 

·· h" ıneınurı•attır. Baha Bey mu un . ••. 

ma ı ıç • . 
nın §İm.diki mel<.t~bın tamır ve tev 
süne sarfedilmesı çok muvafık ?" 
lacaktır. Hususi muhasebe 10_ hın 
lira aarfile 280 metre uzunlugun· 
da, 30 ayaklı büy~k bir k~prü yap 
bnnıştır. Bir de dıspanaerı vardır. 

Aycıncığın dertleri 

1 _ Kıtm her tarafla muvasa· 
1 münkali olduğundan Ayancık 
• fı derhal fırsattan istifade ile ema . . . . 
malların ve ha vayıcı zaruny~nın 

Bir cinayet 
Akhisarın Süleymaniye vapu 

ru ihtiyar heyetinden Hasan 
Hüseyin Ef. Koçanalı Hüseyin 
tarafından öldürülmüt, katil fi· 
rar etmittir. 

Av neticeleri 

et Kemal Bey, tahsilini ilerlet 

mek üzere Londraya gitmişti. 
Bu genç, kendisini az zamanda 
Londra muhitinde tanıtmağa 
muvaffak olmuıtur. Geçenler 
de Londradaki National Libe
ral Club'ün siyasiyat komitesi 

Şevket Kemal Beye müracaat 

ederek klüp binasında bir kon
Yetlerde bulunmut ve her gıtti&"• 
Yerlerde çoluk çocuğu ile memlo;
ketin hayrına çalıtmıttır. Be!e~ı: 
Ye reisi Haydar Bey mütekaıdini 
O.ıkeriyeden iyi kalpli ve ha)'1"!· 
hah bir arkadaıtır. Şirket ko'?'· 
&er muavini Sami, Dr. Şera.fet~ 
hükumet tabibi Mehmet ~ı, mi> 
lreıne batkatibi Vasfi, tahrırat ; 
tibi Süreyya, malmüdürü Abdu • 
lah, J. K.. Süreyya, Orman fen ~e 
ltıurlanndan Zeki Beyler benım 
Üzerimde iyi intibalar bırakınıtlar 

f . ti rini arttırmaktadırlar. Bına· 
~ e . . b 

enaleyh Sinop toseaının u •_ene MAN lSA 15 - Manisa ka. ferans vermesini rica etmiıtir. 
zaaında sürek avları neticesi 
bir hafta içinde bir panter, 3 ç.a 
kal, 2 tilki ve 33 domuz ki ce
man 39 zararlı hayvan öldürül
müttür. 

dır. 

Memleketin kcırcı giinlerirıde 

.. l'V!eınleketin kara gilnlerinde bü 
un ıtıevcudiyetlerile çalıp.o .AY!:0 

<ıklılar meyanında isimlen hur· 
j"e~Ie yadolunan zevatı tahkik e! 
hedıı:n. Bunlardan Şükrü zade Mıt 
aı ve aerkomiser Remzi Beyler 

'"Yanı takdir bir surette uğra§· 
~•tlar ve çok faydalı hiz~etl~rde 
ulunınutlardır. Ayancıgın ıma: 

rrnda da ıimdi meb'uı olan Ali 
Şuuri Beyle sabık kaymakam Ke· 
~al Bey ve Şükrü zade merhum 
k a.cı Ahmet Efendi, ve mer~ 
h ~Ylıılıkaın Nizamettin Beyler mu 

ıırı hizmetleri aebkat etıniftir. 

ldmcın Yurda 

l_Conıiaer Baha Beyin eseri him 
kee~ı olarak burada bir ıpor hıan; 
ed!ı bqlamııtır. Henüz teıkil 

ılen idman Yurdunun 60 aza11 
~e bir mükemmel ıtadyumu var
h ~r • .B!'ha Bey burada sençliğin 
""'

1aa Ye rehberidir. 

Garip bir deruİf 
t> AY_ancıkta herkesin tanıdığı 

ikmali elzemdir. Bu sayede Sıno· 
ba kereste naklediler_ek • oradan 
vapurla tahmiline de ımkan ~ulu-
nabilir ve Sinoplular da hır az 

"f "f .,, mev alıf verit yaparlar. atı anı 
kii liman olduğundan oraya ka· 
dar bir yol yapılarak vapurları~ 
uğramaaı düıünülüyoraa da arazı 

k anzalı olduğundan oraya ka· 
~:.. yol yapdmaoı külliyetli bir pa 

mütevakkıftır. Bun.-!an bat· raya . .. 
ka da Sinopla olan tıcarı muame· 
leler de sektedar olmuf olur. 

2 - Ayancık çartıaının yamru 
ru olan çarşısını ulah eyle; 

yumk 1• dır Tümoek yerlerdekı 
me azım ·· dk 
dükkanlara müıteriler uğram~ ı 
!arından dolayı esnaf pek mutte· 

ki1i~rKasabadan fabrikalara ka 
b. se yapılarak halkın ça· 

!':r ~:..;.:ıından kurtanlma11 ça 
• e bakılmalıdır. 

resın - Şirket memurlarına evler 4 I k ıükna buhranma ve 
yapı br~ k. muhtekir esnafın da 
~htika:.U: ~ihayet verilm~·~ herke 
:in intizar eylediği iki muhım me-

seledir. Ragıp KEM AL 

Hususi bütçelerde 
tadilat 

Ankara 11 - ?ahiliye ~~: 
kiletinde hususi ıdareler ~u 

lerini tetkike memur ko~•: 
çe büt elerle bazı tadrlat 
yonun . ç · ku etle muh
icrasmı ısteroesı vv 
temeldir. 

Avlara devam ediliyor. 

Zeytin budaınası 
MANİSA, 15 - balyadan 

gelen vilayetimiz zeytincilik 
mütehassısı Remzi B. halka 
zeytin budamasını bilfiil göster 
mekte ve bilimtihan ehil gör. 
düklerine vesika vermektedir. 

,. Bir cinayet 
lZMİR, 17 - Evvelki ak· 

tam Kartıyakanın Dedebaşı 
köyü ile Yamanlar köyü arasın 
da bir cinayet olmuttur. Haber 
aldığımıza 3öre Yamanlar kö. 
yünden eski kır bekçisi Saki na 
mındaki J&bıa meçhul bir sebep 
ten dolayı ayni köyden Recep 
oğlu Mehmedi bıçakla boğazın 
dan kesip öldürınüttür. Meh. 
met ancak on dakika kadar ya. 
ıayabilmit ve ölmüıtür. Katil 
firar etmiştir. 

ervıı namile maruf bir Arnavut 
"ardıı-. Bu adam 50 yaılanndadır 
vl" Zingat tirketinde bekçidir. Ora 
ard k d' · ----a Uf uçurmaz. Ken ıııne -

"
0 

lira maa, verdikleri hatde ba- Devlet bankası altın 
ne. 30 lira kafidir diyerek üst ta• 

Vak'ayı haber alan Adliye 
ve merkez bölüğü kumandanlı 
ğı derhal faaliyete geçmittir. 
Merkez kumandam beyle tabi
bi adli bey dün gece geç vakit 
hadise mahalline gitmişlerdir. 
Müteaddit karakollardan tah· 
rik olunan müfrezeler katili ta. 
harriye baılamışlardır. raf · · Zo •nr reddeylemittir. Bu derv, ·~ı~ alıyor .. 

d ı-u derdi kurban keıip et ennı ş· d ' 
"iılınak ve boynuzlannı da ha· ANKARA, 17 - • ım ıye 

tJ°" ! kıp takır ıakır oyn~a~tır. kadar 10 altından aıagı almı
Tevkif edildiler 

l:ı ""tindeki allı pullu elbıse•ı ~e 

1 

Merkez Bankası, bazı ıa. MANİSA, 15 - Dervitlik 
k t aki boynuzlarla berber d~ yaf~ m altın ihtikan yaptıkta- yaptıkları iddiaaile cürmü meş 
t:ndnı'! Önünde çı~a~ndtıi•kı:esmga;: ra anrazan dikkate alarak ban· hut halinde yakalandıklarını ev 
b eny0rum Tabıatı e ı rmı 1 . ·1 1 b"ld. d" •. h 1 

et Yanı hayrettir ! ka giıelerine bir a tmkugetın se ve~ ıb ır ıgım j'rekaı~a~ ~-
b"l mukabilinde 925 ruf ev. mrıden uraya ge e ayıne ıt 1 ~ nakdiye vermiye başlamış 1 tirak edenlerin tevkifine lüzum MALiYESi 

d Ayancıfın tahakkuk eden vari· 
~lı 341.5()() liradır. Bunun 334 

~ı!' lira,. tahsil edilmekte ve faz· 
aı "Varidattan 109 bin lira merke· 
z~ l!Önderilmektedir. Borç için ha· t11 ~lan azdır. Suiiıtimal J'O~r. 
arıdatm mühim kıaını emlak, 

a.ra:ıi, kazanç, aayun ve deYlet or
ltıanlan hasılatmdıındır. Burada 
~ektuın arazi çoktur. Eğer yeni· 

en bir tahrir yapılmıf olaa ,.an 
Yarıya ınektum arazinin meydana 
Çıkacaııım aoylüyorlar. 

ra 
1 

görülmüt ve maznunlar tevkif 
tır, edilmitlerdir. 

M. Troçki 
Müsaade bekliyor , Taksitlerde tenzilat 
Çekoslovakya'J'• &"İdeceii haber Yavuzu tamir eden Sen Na-
rilen M. Troçki'nin pasaportu· zar Şirketinin, tak.itlerin İngi. ve kl ·ı .. 

nun vizesi iç~I be ~n~ enBmuhaaa· liz liraaı olarak ödenmesinden 
de henüz ven mamlftJr. u uaua ld " d bah• 

koılo•ak konooloahaneıile, mutazarrır o ugun an . IS• 

ta kÇe ı kya hariciye nezareti le F ranılZ frangı olarka tedıyat 
Çe Ol ova 1 1 ·ı· • de ld aında muhabere cereyan et· yapı ırsa tenzı ata ama o ır 

Humai Muhcısebe ::ktedir. M. T~ki, paaa~0!1? ğunu hiikiımete bildirdiği, me. 

Bu kıymetli Türk genci "Türk 
noktai nazarından Yakın Şark. 
taki siyasi vaziyet" mevzuu Ü· 

zerine, klub azaaına bir konfe.. 
rans vermi§ ve pek ziyade allat 
lanmı§tır. Bir Türk gencinin 

Londradaki bu muvaffakıyetin
den dolayı müftehir olduk. Bu 
iftiharımızı okuyuculanmıza da 
bildirmekten büyük bir zevk al
maktayız. 

Mısırda telsiz t~lefon 
Mısırla Avrupa mıerkezleri a

rasında telsiz telefon tesis edil 
mesi tekarrür etmittir. T eaisa. 
b Markoni Şirketi meydana ge
tirecektir. 

Önümüzdeki mayıs iptidasm 
da muhaverata batlanacağ1 kuv 
vetle muhtemeldir. 

Sinema- Tiyatro 

Darülbeda,.ide Son Teınıillıır 
Bugün matine saat 15,30 da •• ıuare 

Saat 21,30 da 

Kafatası 
15 Tablo 

Yazan: Nazım 

Hikmet 
Yakında: 

SAATÇi 

lstJnbul 8tlıdl11ttl 
SehirTı·yaf ros111 

111111111111111 

1 11111 

ikinci musikili komedi 

Göten.İn yüzüncü sene devriyeıi 
münaıebetile 22 mart aalı günü ak. 
tamı "Stella" piyesi büyük bir ihti
falle temıil edilecektir. Piyesin mü
tercimi Seniha Bedri Hanım tara
fından konferans verilecektir. Tem
sile saat 21 de başlanacaktır. 

--1· 

RAŞlT RIZA TiYATROSU 
Şebzadehatı 

Bugün matine saat 15 de 
ııkfam 21,30 da 

Ladamo 
Kamelya 

Aleksandr Dü· 
mafüin Laye
mut eseri. Piyeı 

Bugünkü içtimada niz.aınna. 

nıe müzakere ve kabul edilecek, 

yeni idare heyeti seçilecektir. 

Tasfiye diye bir ıey 
yok .. 

Dünkü aktam gazetelerinden 
biri muallimler arasında bir taı 
fiye yapılacağmı yazıyordu • 

Bizim yaptığımız tahkikata 
göre vaziyet tudurı 

Maarif vekaleti umumi müfet 
tiıleri ıehrimizdeki bilUnıum 
mektepleri tefti§ etmektedirler. 
Bu teftitler umumi mahiyette 
olup hiç bir suretle muallimler 
arasında bir tasfiye mulahazaaı 
ile yapılmıt değildir. ..._ 

Avusturalyada 
Konferans verecek 

lngiliz zenıı~erin~en. Lad,. 
Chaytor pilot Richard m ıdare et 
tiği bir tayyare ile. A.vuatural~a!a 
gitmek üzere 19hnmıze gellDlftJr. 
Laydy Chaytor, bir hafla evvel 
Londra'dan hareketle Paris, Viya 
na, Belgrat, Sofya tarikile Y eıil· 
köye inmiıtir. Yarın Y eıilköyden 
hareketle Halep, Bağdat ve Hin

' 1 • diılan tarikile Avuıtura yaya ıı•· 
decektir. Bu seyahatten ınaksat 
rekor kırmak değildir, Lady Cha,. 
tor, Avuıturalya'da konferanalar 
verecektir. 

Y eşilhilil çayı 
Yetilbili.I cemiyeti Gençler he· 

,.eti tarafından dün alqam Tokat 
liyan otelinde içki aleyhtarlan Ye 
cem.iyeb' asaaı •e aileleri terefine 
bir çay ziyafeti verilmiftir. Yetil· 
hilal Gençler cemiyeti DarüJfü. 
nun ve ,.üksek mektepler liseler 
talebesi tarafından, ıençler ara· 
aında içki aleyhtarliğinin tamimi 
ınakaadile teıkil edilmittir. Ceıni
yetin azaıı gÜnden güne artmak
tadır. Gençler niaanm ilk hafta. 
ımda Darülbedayi tiyatro.unda 
bir de müsamere vereceklerdir. 

Saadet vapuru 
lmire giderken karaya otu. 

ran Saadet vapuru henüz kur 
tanlınamııtır. 

Verilen haberlere göre va. 
purun açılan rahnesi büyük bir 
zarar tevlit etmittir. Söylen
diğine göre vapurun uıl kıyme 
ti kadardır. 

Dün nelere karar 
verildi? 

Muhtelit Türk· Yunan mah· 
kemesi dün 16 dava görmüt. 
tür. Bunlardan 4 tanesi hakkın 
da karar verilmittir. Bunlar me 
yanında Seyrisefain idaresinin 
Kırlangıç vapurunun iadesi j. 

çin açtığı dava· da reddedilmiş. 
tir. Mecmuu 7 bin lira tutan 

a k ka vize edildifi takdı~d t~~alvdıkıtçın selenin Devlet Şurasına arzedil 
1 u İdarenin ton vi tabak u tı : _ ay ÇekosloYakya a aa ı an .•• h ber ·ı k ed" 
99 bin lira 1.., de bunun ancak uç • • avdet edecektir. dı ı a verı me t ır ?3 • _. L 1. 1- - • L.t 

5 perde 
Gi§e gündü2leri açıktır. Tel. lat. 

22053 den ti ·atro i esini İste iniz. 
1 hükUmetimiz aleyhindeki üç 
dava da reddedilmi tir 

J'e kadar bu kadar çok futbol maçı
nı ayni zamanda seyretmeğe imkan 
,.oktu. Bundan evvel topu topu eli
ınHde bir stad,.om vardı ve orada 
da ancalc bir cuma gÜnüde 4 maç 
oynanabilir yani 8 k\ılüp çarpıtabi
lirdi. 

Halbuki timdi elimizde F enerbah 
çdileriıı büyük emekler ve bitmez 
çalıımalarile vücude getirdikleri bir 
ıtad daha var; burada buırun lam 
12 kulüp birhirile çarplfacaktır. 

Deınek aluyor ki Fenerliler hiç 
kimseden yardan ııöreceklerini hesa
ba katmadan urf kendilerine gÜve
nerek bu iti yapmamıı olsalardı bu 
12 klılüpte bugün birbirlerile nizami 
bir sahada Ye rahatça karplatamaz· 
lardL Bugün bu ıütünlamnızda 

Apollon takımı 
Önümüzdeki Kurban bayranun 

Üç maç yapmak üzere Atinanm ku 
vetli talmnlarmdan Apollon lzıni 
Edecektir. 

Apollonu lzmire getiren K.. S. K.., 
Altay takmılarnruzdır. Bir a,.da 
beri yapılmakta olan muhaberat i · 
netice nrmit ve Apollonun gel
katiletmittir. 

Maçlar K. S. K. Altay ve bu iki 
takımımızın muhteliti ile yapılacak 
tır. 

bu büyük hareketi yazarken Fenerli Gülhane müsamereler 
arkadaılarnnızı unutmak imkan ha-
ricindedir. Çünkü onlar bu kıymetli Bu seneki 1<üihane tıbbi müsame
harekete ıırf kendi iınki.nlarile mu· relerinin altıncısı 13 mart 932 P8· 
zaharet ebniı vaziyette bulunuyor- zar günü gülhane konferans salo 
!ar. nunMuallda l'.apdnnttır . 

Stadyomda bugÜn S maç yapıla. un Fuat Kamil B. tarafından 
c:ak ve tam 10 kulüpte orada çarpı- Nadir görülen bir bu .. eyza papilo. 

.. ı~- ınu, Haydarpafa aıkeri bastaneıi da fll"""'ur. hiJ 1 
Buna nazaran bugiln 22 kulüp bir · iye ınütahaum boan Rifat B. 

birile maç yapıyor ve çarpıtıyor d&- tarafından bir trombo-anjeit, dahi
mektir ki bu ilk defa olmak üzere tiye ınuavini Dr. Nurullah B. tara
ıpor noktai nazaraından barukula- fından tetani. Muallim Niyazi l "™'t 
dedi B. tarafından Ceybi veledi tümôru, 
B:~dan batka &"ene Fener atadın· Muallim Sani Yaver B. tarafından 

da atletler 8 nisanda yapılacak bay. Ozofagotomi ile tifayap olmut meri 
ram için çalııacaklardor. Beylerbeyi tazayyuku, Müderriı Tevfik Salim 
sabaımda da askeri liıelerin maçları paşa tarafmdan nadir viladi bron. 
oynanacaktır. tektazi vak'alan takdim edilmiş. fn. 

C. H. F. ımda gürq heyetinin mü tanİye muavini Dr. Hulôıi Hasan 
sabakaln yapılacak ve Haliçten ol- B. tarafından kolitülseröz vak'ala
sun V efa-Kumkapudan olıun birçok nnın amilleri ve tedavileri hakkında 
gürqçi birbirlerile karıılatacaklar- bir tebliğa yapılmııtır. Münakata
d lara: Muallim Abdülkadir Lülfi,Sa-
ırBunlar iae nihayet çok hararetli ni Yaver, Lütfi, !ua~ ~· Niyııızi 

bir ıpor &"Ünü ııeçirtecektir. , lıınet, Kemal Huıeyuı, Kazım Bey. 
Bugtin haftalardan beri devam e- lerle Dr. Ihsan Rifat ve Nami Bey. 

degelen tik maçı için kümenin en ler iftirik etmitlerdir . 
kuvvetli iki rakibi kartıiatacaktır: 
Maltepe.Kuleli. .• 

Aliıkadarlan araımda aabıraızlık. 
la beklenen bu maç her iki rakip ta 
lam için bir imtihan çarpqmaaı ola. 
calrtır. 

Bu iki takımdan bilhaısa Kuleli 
bu ıe.ıe büyük bir varlık göstenniı 
ve yaptığı bütün maçlarda kazana. 
rak 1931 senesi lıtanbul nuntakası 
askeri p.mpiyonu olmuıtur. Büyük 
takımlarmıızla boy ölçüıebilecek bir 
kıymeti haiz olan bu takım 932 sene
si içinde oynadığı dört lik maçında 
yirmi aekiz &"Ol alarak hiç &"ol ye
m~ftİr. 

Birinci devrenin ton oyununu lef· 
kil eden bugilnkü oyunda rakibine 
kartı ,,,.; bir netice alacağını ümit 
ederiz. Mamafi rakibi bulunan MaJ. 
lepe mektebi de yaptığı üç maçın 
üçüncü de kazaıımıı vaziyettedir.O. 
nun için bu maç her halde çok ent&
resan olacaktır. Bundan batka ha
ber aldıimııza nazaraıı Kuleli liıeıi 
takımı fatanbuldaki kuYVetli ta- ) 
kmılarıdan biri ita maç yaparak 
müktesebatlarını fazlattırmak iate- j 
mektedirler. 

Borotra yenildi rıe f<lmpiyonluk 
ünuanını kcıybetti 

NEVYORK., 17. A. A. - Kapalı 
sahada Amerika milli t .. riı p.mpiyo 
nası için yapılan çeyrek ,·inal müaa· 
bakasında Berkeley Bell 6/2, 6/4 o
larak timıliye kadar f&IDPİyon un
vanını muhafaza eden Tenisci Borot 
rayi yenmiıtir. 1 
iki daimi rokip olan Oxlord rı• I 
Ccımbridge Dcırülfünunlarmda 

LONDRA, 17. A. A. - iki ezeli 
ve daimi rakip olan Oxford ve Camb 
ridge Darülfünunlan araımda yapı
lacak kürek müıabakasr Londnıda 
büyük bir alaka uyandrnnaktadır. 
Bu alô.ka ıpor sahaaı hududunu da 
&flDlflır. 1926 senesinden beri Camb 
ridge Darülfünunu her ıene muTaf. 
fakiyet kazanmaktadır. Bu ıeferki 
yarıı yeni bir hususiyet ve cazibe 
gösterecektir. iki DarülEünunu tem 
ıil edecek ekipler tarafından katedi
lecek olan ve altınıı ıencdenberi hiç 
değitmemiı bulunan meoafe 400 
yarda kadar azaltılmııtır. Bu suretle 
katedilecek mesafe 6400 metreye ya 
kın olacaktır. 

Tebliğ 

Kadınlardan orkestra 
Dün alqam Aero K.lüpte bir 6U• 

vare verilmittir. Suvarede bazı 
variyete numaralan gösteril.mit 
ve kadınlardan mürekkep bir or
keatre terennüm etmiştir. 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 
C....ubi Amerikayı anlatan ye

;ane türkçe kitap: Yeni yazı ile 
">asılmış kitaplann en nefisi. 
Papyelruııe üzerine tabedilmi§ 
:nüteaddit resimler. 

-o-

2 - F qiat Roma 
Kemalist Tiran 

Kaybolmuş 
Makedonya 
Faıist İtalyadan. inkıllpçı Ar

navutluktan ve bizckn sonraki 
M:akedonyadan bahseden yegane 
.ürkçe kitap, 

-o-

3 - Yeni Rusya 
Rus inkılabından, bol evikle 

rin terbiye ve telkin metotların· 
lan, Rus inkılabının bugünku 
ıaziyetinden bahsc.Je.ı yeğine 
ürkçe kitap. 

-o-

Bu eserlerin hem san"at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya· 
" ile herkesin hem lezzet. hem 
stifade ile okuyacağı en iyi ki
aplar bunlardır. 

-o 

Hepsı Muallim Halit kutüpb•· 
ıcsİ" 1c bulunur. 
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Bu sene haşerattan ve 
kurtulmak için şimdiden 

bilhassa 
bütün 

tahta kurularından F 
haşeratın yuvalarını D ile ah ip il 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~--=~~~~~~~~~~~~~~~----

AS .E 
Komprimeleri 

Grip, •oOuk algınllOının 
baş, diş aslrllannın en 

birinci ilicıdır. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

'---------------------------------------~---Haydarpaşa ve Üsküdarla civarında mı.ikim demicyollar men 
9Ubininin tedavileri zımnında her gün gideceık dok.torlar için 

bir sene müddetle ve aleni münakasa ile biır otomdıil kiralana

caktır. 

Bu işe talip olacakların Haydarıpaşa işletme müfettişliği ka
lemiınden tedarik edecekleri şartnameyi okuyarak 26 mart 932 
cumartıesi günü saat 15 te meıJkfir müfettişlikte icra edilecek 

münaıkasaya yüz lira teminat akçesini hamilen iştirakleri ilan 
olunur. (947) 

AMAN NE SANCI! (ABUK! SANCI GE(Tİ 

811' Alkok ,. ...... •trı11 ıa•le eder. Dundao "'aad. hir Altı.ok 
S'PMt . bO.tün &çt.rın h;l.lfı- •larak·biU. ı .. ııa l•irini icra ... 
ı .. kin •• Cccla•f .der. Sia ip.mi. mocııut .aurlııcn o da ••dleo 
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Öksürenı·ere: Katran HAKKI EKREM 
Oiyarıbekir Vilayeti Daimi 

Encümeninden: 

Dr. İHSAN SAMİ 

ÖKSÜRÜK SüRüBU 
Öksürük ve nefes darlığı i<;in 

?Ck tesirli ilfıçtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbesi No. 189. 

Her eczanede bulunur. 
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Traş Bıçakları 
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Piyasada bulunan bütün traş bıçaklarından 
üstün, rekabet kabul etmez derecede metin ve 
gayet keskin olup kullanıldığı vakit cilde yu-

muşıııklık verir. Radium SuperUn';; traş 
bıçaklarımız satışa çıkarılmıştır. 

Her Yerde Arayınız. 

Radium Ticarethanesi idaremizin mülga Eskimalzeme deposunda bu kere topla

nan kısmen hurda ve kısmen tip harici muhtelifülcins lüks ve 

radyum lambalan; 110 mumluk, muhtelif mum kuvvetinde bin

lerce ampuller, müstamel elektrik dinamoları, telgraf ve elektrik 

tellerine mahaua izolatörler ve suporları, lamba titeleri, karyola 

Diyarbekir nümune hastanesi civarında ve gösterilecek ma
halde yaptırılacak olan tephirhane binası keşfinin ahiren yapı
lan tadilat mucibince bedeli keşfi 19983 lira 57 kuruşa baliğ ol
duğundan ~eşif ve şartnamesinin tebeddülü dolayısile 27 Mart 
932 tarihine müsadif pazar günü saat 15 e !kadar 20 gün müd
detle ve kapalı zarfla ihale edilmek üzere münaılı:asaya vaze
dilmiştir. Taliplerden keşifname şartname ve projesini görmek 
istiyenlerin vilayet daimi encümenine miirncaat eylemeleri 
ilan olunur. (991) 

Dr. A. KUTiEL I 

ve karyola aomyaları yazı makinesi, kupilya ve civatalar ve bun

lara mümasil 1000 kalemi bulan birçok hırdavat aleni müzayede 

suretinde 1atılacaktır. Müzayede 2-IV-32 de saat 10 da başlaya. 
caktrr. Talip olanların yevmi rnezkôrda mağaza müdürlüğüne ı 
müracaatları ilan olunur. Malzemeyi görmek ve malumat almak . 
isteyenler müzayede tarihine kadar her gün sabahleyin saat se
kiz buçuktan aktam bete kadar mağazaya müracaat edebilirler. 

(1011) 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Satıhk Voli 

Büyükada Sadefadası volisi satılmak üzere şeraiti atiye dai
resinde müzayedeye vazedilrni§tir. 

1 - Müzayede (Kapalı zarf) usuliledir. 
idaremiz için pazarlıkla mübayaa edilecek olan 20 kalem yol 2 _ ihale birdir ve kat'idir. Talipler 750 lira teminat akçe-

halısı, hamal arkalığı, emayye levha, şeker, kestane fişeği; kon- si vereceklerdir. 
trplake; ampUI; su kovau ve saire gibi muhtelifülcins malzeme- 3 - lbale 11/4/932 tarihinde Ankaracla idare meclisimiz 
nin pazarlığı 21.3-32 tarihine müıadif pazartesi günü mağazada huzurunda icra edilecektir. 
icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkurda saat 9 dan 1 l,30a 4 - Uhdesine ihale olunan zat on beş gün zarfında bedel~ 

ihaleyi tamamen tesviye etmeğe mecburdur. 
kadar iabatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu baptaki mal

Talip olanlar ve daha fazla malumat almak isteyenler iha-
zemenin listesi mağaza dahilinde asılmış olup nümune getiril· 1 leden bir gün evveline kadar şubemize müracaat ve bir ira mu. 

Cilt ve zührevi hastalıklar mil· 
tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· 
bici yanında 34. 

DOKTOR 

EMİN ŞÜKRÜ 
Dahili haatalıklar mütehassısı 

Her gün öğleden sonra lstanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se) kadar Is~ 
tanhulda Divanyolunda 118 numa
ralı hususi daireıinde dahili hasta
lıklan muayene ve tedavi eder. Te
lefon: lıtanbul 22398. mesi icap edenler için pazarlık günü nümunelerinin beraber ge.. kabilinde bir kıt'a şartname almaları. (1039) 

tirilmesi nümunesiz vaki olacak teklifatın kabul edileceği ilan ----------------..ı...------- ·----------· 
olunur. 0002) a Dr. HOR H () R UN I ~ Doktor 

--------------------- ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi Rusçuklu Hakkı 

T B ı d 
• d Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 Beyoğlu, istiklal cadde.i Bü-

arsus e e ı• yesın en•. ============= yuna .. kbiPtiarmakşik Apkaarptuıman' AfriN.kao. 2harul •• • r;caaara-::=C:2=:H:er.=:=:a:X: ...... 
Hayvanla cerredilir azami beş yüz 1 Merhum 1 Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

Mua·Him Ma:bahat Beyin tercüme 
kiloya kadar tahliye eder bir lağım ettiği ve matbaamızda tabedilen 

tathir makinesi alınacaktır. Talip Ameli Haıat alimi 
olanların makinenin bedeli evsafı 

kataloğ ve fenni izahnaınelerile be- !Berberi N. GASS~N)un 
raber tekliflerini Tarsus Belediye 
riyasetine bildirmeleri iliin olunµr. 1 İDEAL BÜRO 

(875) ı 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü Belediye Dairesinden: Bedeli keşfi (729) lira olan 

Eminönünde müceddeten inta edilecek mebal kapalı zarf usuli
Je münakasaya vazedilrnit olup nisanın 11 inci pazartesi günü sa 
at on be§te ihalesi icra kılınacağından şartnameyi görmek üzere 

ve 
Yeni müşteri bulmak san'atı· 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmişt3r. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~ası 
Daire Heyeti fenniyesine müracaat edilmesi ve teklif zuflarının Taşraya gönderilen kitaplar içiıı posta ücreti alınmaz 

' 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka koınıner~iyale 
1TALYANA 
Sermoıyeıi 700,000,000 

(ihtiyat akçe.i: 
580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) 
satar 

Liret, frank, 1 ngiliz liraoı vey• 
dolan frank olarak satılan bu çek 
lcr sayesinde nereye gitseniz pa
ranızı kemali emniyetle la§ll" ve 
her zaman isterseniz dünyanın 

'ıer tarafında, şehirde, otellerde, 
ıapurlarda trenlerde bu çekleri 
!n küçük tediyat için nakit ma
'aurunda kolaylıkla iıtimal ede
>İlirıiniz. Travellerı çekleri ha
kiki sahibinden bıqka kimaeniıı 
kullanamayacağı bir ıekilde ter
tip ve ihtaa eclilmittir. da tarihi ihaleden mukaddem Daire encümenine tevdi edilmesi • • 

lüzumu ilan olunur. (1057) 3 = = ' 
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Fatih Belediyesi Müdiriyetinden: ŞeL~emini Mecidiye kara- - M 
11 

M b ~ 
kolu hududu dahilinde yangın yerinde küçük hammallar caddesi i iyet at aası -
sırasında dört ve Hammallar hanı ile Çukurbostan sokağı sıra-
srnda bir ki cem'an dört adet ağzı açık kuyunun Üzerlerinin ka. NEFİS VE SERİ SÜRETTE e= 
pattırılarak bir hafta zarfında izalei mahzur ettirilmesi sahip- tier nevi evrakı matbua tab'ını deruhte eder. Notere 
!erinin meçhul bulunmasına binaen kendilerine tebligat ifa edi- ...: ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, 
lemediğinden tebligat makamına kaim olmak üzere ilanı keyfi- muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar 
yet olunur. (1059) ilanları yapılır. Fiatl~r m~te~ildior. § 

:= ADRES: Ankara caddesı datreı mah•us;ı ~ 
Telefon: ?4310 - 24318 - 24319 = 

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\1., Hudut ve sahiller sıhhat 
Umum m_üdürlüğünden: 

Kavak ve Tuzla tahaffuzhaneleri pavyon ambar ve bazı 

aksamları aleni m;inakasa wretile tamir ettirileceğinden talip
lerin şartnamelerini görmek üzere her gün Galata'da Kara
mustafa paşa sokağında İstanbul Limanı Sahili Sfhhiye mer
kezi Levazım Daiıresi.ne ve münakasaya iştiraık için de 28 Mart 
932 tarihine müsadif Pazartesi günü saat On dörtte meııkilr 

meriı:eroe müteşeklril mub~·aa komisyonuna müracaatları. 917 

YÜKSEK IKTISA T ve TiCARET ~:::::=::::=!.. 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - :-- ,. • 7. il ._ ' 

Mektepte yapılacak inşaat 27 Mart 932 tarihine müsadif pa
zar günü saat 14 te ihalesi icra olunmak üzere kapalı zarf :ısuli
Ie münakasaya vazolunmuştur. Talip olanların keşifname ve 
şartnameyi görmek üzere her gün mektebe müracaatları ilan 

(853) 
• 1 _ , •• .ıoıııı!BLvPnındakını '~:ll••lliı 

, Dr. Celal T evfi 
Zührevi ve idrar yolu haıtalıldan 
müteha11m: Sirkeci Muradiye 

caddeoi N o. 35. 
Her ~ün saat 14-18. 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sa.hioleri .. 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kişiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 ,, 

1 Türkive Is Bankası 1 

. 

Ziraat vekaletinden: 
Vekalet mübayaat komisyonu tarafından 14 Mart 1932 Oe 

ihale edileceği evvelce ilin. edilen göztaşı, arıinikiyetii aut ve 
Pülverizatörlerin mübayaaaından sarfı nazar edildiği ilan olu
nur. (971) ı 

Adli Tıp işlerf umum 
müdirliğinden: 

35 lira maaşlı Konya tabibi adliliği münhal bulunduğundr 
teraiti kanuniyeyi haiz taliplerin evrakı müabitelerile birlikte 
Soğukçeımede Adli Tıp İtleri Umum Müdürlüğüne müracaat• 
lan. (1040) 

Istanbul Evkaf müdi1ivetinden: 
~ 

Elecik mandırası vakıf ormanları dahilinde vaki kal aahuııı 
dan kati ve imal edilecek bin kantar kadar kömür 26 Mart 932 
Cumartesi gününe kadar müzayedeye konulmuştur. Almak iste
yenler Evkaf müdiriyetind~ Orman Arazi kalemine müracaat e1 
lemeleri. (1035) 

Emniyet sandığı müdirliğinden: 
Sandığın malı olan Boğaziçinde Çubukluda Çubuklu cadde" 

sinde 49 mükerrer eski ve 24 yeni numaralı yüz otuz artın a 
üzerinde kain bir hanenin tamamı. Satılığa çıkarılarak 20 Nisa. 
932 tarihine müsadif çartamba eiiııü kat'i ihalesinin çekilecei' 
mukarrer olduğundan talip olanlann mezkôr tarihte Sandık id•• 
resine mü!1lcaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 


