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Kabinenin istif ası sayiası 
tamamen asılsızdır! 

ismet Pş. hükumetinin bu sırada iş başından 
çekilmesi faide gerine zarar verir!. 

Ankara ve İstanbuldan aldığımız en son haberler ve 
Anadolu ajansının tekzibi 

Ankarada ne vakit ki mec
lis faaliyeti; bütçe mesaisi bat
lana ortaya hükUmetin veya 
hiç olmazsa bir kaç vekilin de
ğiımesi ıayiası çıkar. 

Bugünlerde Ankarada, hara 
retli bir bütçe faaliyeti vardır· 
Bu faaliyetin mühim bir husu
siyeti var. Geçen seneki büt
çeden kırk milyon liray~ ka
dar bir tasarruf yapmak lazım 
geliyor. ltin mütkülitı mey
dandadır. Hükumette tebed
dül olacağına dair olan §ayİa
lar bu yüzden çıkıyor. 

Biz ıııerek buradan ve ge-

Anadolu ajansının tekzibi .. 
ANKARA, 19 A.A. - Haber gazeleai ecnebi mahafiline ırelen 

bir habere alfen Baıuekil ismet Paıa Haareıl.,rinin bugiin kabineai
nin utifcmnı uerJiğini yazmıfhr. Saliihiyeıtar makamlardan yaphiı
mı:ıı: tahkikal me:zkür haberi tayit etmemişıir. Tekzip edf!riz. 

yoktur. Esasen bu tebeddülü 
icap ettirecek yeni bir sebep te 
mevcut değildir. Bugünkü büt 
çe müıkülatı, dünyanın ve 
memleketin umumi ıerait ve 
vaziyetinden doğmut bir ıey. 
dir. İktidar mevkiine hangi 
hükfunet gelirse gelsin, ayni 
mütkülatın devamı muhakkaW
tır. Bundan baıka hükfunetle 
meclis veya fırka arasında bir 
ihtilaf ta yoktur. Bilakis is
met Pata hükumeti; fırka ve 
meclise tam bir tesanüt daire
sinde, bilhassa mütevazin bir 
bütçe tanzimi için, çahtmakta 
dır. 

vaıında tam bir ıükUnet 
vardır. İıımet Paşa hükU
meti iıe her vakıtten ziya
de vazifesile, bütçe işlerile 
meıgul oluyor." 

Asılsız olarak istilaları mevsubıı.b
sedilen iktisat VekiJi Mustafa ş~ 
rel, Maliye Vekili Abdülhalik, Maa
rif Vekili Esat, lnhiırarlar Vekili 

Ali Rana Beyler 

A nkarada Divanı muhasebaı daktilo 
Hanımı yaralı yan CelıiJ Efendi 

, 
Fırka 
Grupu 
f çtimaa davet edildi 

Ankara, 19 (Telefonla) 
- Cümhuriyet Halk fırka
sı grupu yann saat on altı· 

da içtimaa davet olunmut
tur. Bu içtimada Fırka Ma
liye komiayo.,unun ı-apon: 
)zerinde müzakere cereyan 
etmesi ve hükUmetin bu mü
~asebetle dinlenmesi ka

1 

/ Ru~tii B . <Bursa) 

I• riyyen memuldür. 

...._ __ __.inhisarlar kanunu dün 
ilk 
Tasfiye! kabul edildi 

Kanun Meclisten 
çıkınca yapılacak 

inhisar idarelerinin tevhidinde 
tatbik edilmek Üzere inhiaarlar 
umum müdürlerinden mürekkep 
komisyonun, mütterek kadroları 
hazırladığını yazmıttık. Bu kadro 
lar, haziran birden itibaren tat
oik edilecek ve bu tatbikat dola
yııile inbiaar idareleri memurları 
araamda yapılmaıı zaruri olan 
taafiyede bin kadar memurun a
çıkta kalacağı anlatılmaktadır. 
lnhi .. rlar Vekaleti, bütçe kanu
nile B. M. M. ne takdim edilec.,k 
eababı mucibede, oırf kadro faz
laoı olmaktan batka kabahat ve
ya ehliyetsizliği olmıyan açıkta 
kalacak memurlara tazminat ve
rilmeaini teklif edecektir. 

B. M. M. de müzakeresi yapılan 
inhisar memurlarırun tazminatla 
alakalarının kesilmeai layihasının 
umumi taafiye ile alakaaı bulun
mamaktadır. inhisar idarelerinin 
baılıcalannın talimatnamelerin -
de, bir memur, idarenin her tube-. 
sinde İstihdam edilerek hiç bir 
ite yaramaza.a alikaaı keailir, di
ye bir madde mevcuttur. Tabii 
bütün memurların - buırünkü 
vaziyette - her tubeyi birer bi
rer dolattırılarak istihdam ve tec
rübe ediJmeaine zaman müaait 
değildir. Meclise verilen layiha, 
haziranda tevhit dolayısile yapıla 
cak tasfiyeyi beklemeden, inhiaar 
)arda ıimdiki vazifelerinde muvaf 
fak olamiyanların ıimdiden ala
kalarumı katını ittihdaf etmekte
dir. Bu ilk taafiyenin, layiha mec 
liaten çıkar çıkma:ıı yapılacağı ve 
inhisar idarelerinin timdiden bu 
buauataki tetkikat ile metırul ol
dukları anlqılmaktadır . 

lnbisarlann tevhidüıde tatbik 

Mü~kirat ve tütün inhisarları umum 
müdill'leri Asım ve Hüsnü Beyler 
edilmek Üzere inhiaarlar umum 
müdürlerinden mürekkep komi.
yonun hazırladığı kadroyu hami
len inhisarlar Vekaletile temas et 
mek Üzere mezkür komiıyon rei
ıi ve Tütün lnhiaarı umum müdür 
Vekili Hüsnü B. bu,.ün Ankara'ya 
aidecektir. 

Tütün teıkiliitı 
inhisar idareleri hakkında 

müıterek bir tetkilat kadrosu ha
z!r!a~~kt~ ~lan komiayon vazife
"'."' bıti~nuıtır. lnhiaar idareler.ine 
8;~t .!abrıkalar memlihalar, yaprak 
tütün depolan, ve imalathaneler 
te~hi~te.~ hariç bırakılmııtır. Baı
m~d~rl~kler müstakil ve mülhak 
mudurlukler tütün tuz mu··ak· t • h" 

1 
• , , ıra 

ı~ ıaar arına aıt itleri görecekler
dır. 

Merkez teşkili.ti hakkında he
nüz kat'i bir karar verilmemittir. 
Merkez teıkilati ya Gümrükler 
ve inhiaarlar vekiletinin birer fU 
beai haline ıretirilecek veya bir 
müdiriyeti umumiye teıkilati al
tında toplanacaktır. 

işsizlere iş, işçi 
Arayanlara ifçl 
Buluyoruz! 

- ikinci solıi/etl• .• 

Mecliste yeniden hararetli muna
kaşalar olmuş, müteka

itlerin vaziyetleri görüşülmüştür 
Açıkta kalacaklara tazminrt 

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

AN KARA, 19 (Telefonla) 
- Bugünkü meclis in'ikadmda 
inhiaarlar kanunu müzakeresi 
münesebetile Gümrük ve inhi
sarlar vekili Rina Bey kamı
nun sureti tatbiki hakkında 
meclis izalannı tenvir etmit, 
ve ezcümle demittir ki: 

Vekil B. in izahatı 
- Kanunda kadro dolayı. 

sile açığa çıkarılacak memur
ların vaziyeti tesbit olunmut· 
tur. Yeni kadrolar taayyün et. 
tikten sonra memur adedi aza 
lacağı için fazla olan memur
lamı istihdamına tabiatile de. 
vam edilemiyecektir. 

Tasfiye nasıl olacak? 
Kadrolar ufalıncaya kadar 

olan devrede vazifelerini iyi 
göremiyenler karşısında bulu
nuyoruz. Onları da amiri va
zifesini bihakkin ifa etmekten 
aciz görünce ve buna muttali 
oldukçıt memuriyetinden çıka
racaktır. Bu kanun kabul buy. 
rulduğu takdirde kendilerine 

Naci Paşa Kemal Zaim B 

tayin edilen tazminat verilecek 
tir. 

Kanun tasarruf kanunu 
değildir 

Refik Şevket Bey (Manisa) 
- Bu kanunla ne kadar tasar. 
ruf edeceğimizi tahmin ediyo. 
ruz. 

Rina Bey - Bu kanun ta
sarruf kanunu değildir. 

Refik Şevket Bey - Yani 
ne tahmin ediyorsunuz? 

Rina Bey - Bendenizin bu 
kanunu teklif ederken gördü

[De11amı allınc:ı aahilfld.,] 

Rüstemiye vapuru kap 
tanının tevkifi hadisesi 
Ankara' daki büyük bir memurdan 

şifre geldiği haberi yalan •. 
Rüstemiye vapuru kaptam 

Sabri Beyin isticvabına dör. 
düncü istintak hakimi tarafın.. 
dan dün de devam edilmittir. 

Sabri kaptanın evrakı ara· 
sında Ankarada büyük bir me
murdan Sabri kaptana gönde. 
rilmiı tifreli bir mektup zu
hur ettiği hakkındaki haber 
yalandır. 

Sabri katanın evrakı an
amda böyle bir tifre ııuhur et· 
memiıtir. 

Polis betinci ve birinci tube 
sindeki evrak ta istintak daire 
sine tevdi edilmit bulunmakta 
dır. 

lbtisas mAhumesinde 
mablı:Om edilen 

Sabri Kaptan 

9 ay~ 

Ankarada toplanan Bayur kongresinden bir intiluı w ZJr .. ı Velıili 
.llUU. Bqio 1ıo111r•.,._ n,-t t>difi.~ 
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lssizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

aıze yazınız 1 
r, arayanlarla itçi arayanlar a- 1 ze bildirirlerse bize müracaat et

rasmda tavauuta !Ja!ladığmıız mit ve adreslerini bırakmış olan 
günden beri, &'erek iı arayanlar- iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan &'erekse İKİ anyanlardan pek Bu suretle hem İfsiz kalan ve 
çok mektuplar almaktayız. Bu meıneleketin neresinde it bulabi
mektuplar maksadı teshil edecek leceğini bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. vatandaşlarımıza hizmet etmit, 

" Milliyet " memlekette ço· hem de memleketin her tarafma 
faldığmdan bahsedilen itsizliğin, bir çok &'Üzide işçilerin dağılarak 
işsizlerin ihtiyaç sahalarına dağıl- müfit hizmetler deruhte etmeleri
ma~ıklarnıdan ileri geldiğine ka- ne yardım etmiı olacağız. 
nidir. Huıuıi müessc&at sahipleri de 

Birçok kaza merkezlerinde, bu husustaki ihtiyaçlarını bize 
hatta viliyetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle kayd. 
törcü, tesviyeci, tornacı, iyi bir edeceğiz. 

dülger, marangoz, alitı ziraiye 
taaürcisi; elektrikçi tU veya bu 
ihtisas itçileri ve ustaları yoktur. 

Onun için biz iısizlerle iıçi is
teyenler araamda tavassutta bu
lunmak iıteyoruz. 

Gerek lıtanbula, &'erek mem
leketin her köıesine tamil olan bu 
tavuautun daha müsmir Ve fay
dalı olmascu iıteyoruz. Onun i-
çia 

Ricamız şudur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ali-
kadar idare &mirleri bulunduklan 
ym"1"deki itçİ ihtiyacmı (ıekil, 

mahiyet, evıaf, verilecek ücret 
ve it tartları teıbit edilerek) bi-

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyacınız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip. muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
yaç sahipleri arasında d.1 bu ta
vassutu yapacağız. I~ İsteyenler 
de, işçi ve ınernur arayanlar da 
mektuplarını ~ıstanbul, Milliyet 
gazetesi iş tavassut bürosu" na
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vata11-
dasa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • 
iş ve işçi istiyenler kimler? 

iş istiyenler 
78 - Şehzadebaşı Fevziye 

ça.11111 20 No. marangoz İbra
him vaaıtaıile eletrikçi taşra

ya &'İtmez . 

MAKJNIST VE MEMUR 

79 - lstanbul Topkapı değir
men sokak No. 26 bahriyeden 
mütekait A. Hüaamettin Bey 
makinecilik teaviyecilik ve me 
murluk. 40 lira maaı istiyor, 
taıraya &'İder. 

80 - lstanbul Topkapı de
ğinnen sokak No. 26 Hayat 
Hanım orta mektepten, biçki 
yurdundan daktilodan mezun 
40 lira maq istiyor. 

81 - llhami B. matbaasın· 
da mürettip Nuri Efendi vaaı· 
taaile dayısı Zaim Abdullah us 
ta, dülserlik, marangozluk ve 
bütün ev itlerinden anlar. Yev 
miye 250 kurut iatiyor tatraya 
gider • ı 

82 - Takaim Tarlabatı &a

kız ağacı karanlık bakkal so
kak, No. 18 Hilmi B. almanca 
okur yazar, elektrikçilik teavi 
yecili1' veya memuriyet kabul 
eder. • 

ÇARHÇl 

83 - Osküdar Selman ağa• 
mahallesi Şehcami sokağında 
No. 25 Hacı Emin Ef. kara 11~ 
deniz çarkçm ve motörcü, tat· 
raya ıider, 

84 - Hadımköy aabık polis 
-una Halit Şevki B. okur 
yazar. Katiplik veya memuri
yet istiyor. Taıraya gider. 

85 - Osküdar doğancılar
da baap aokağmda 42 No. ha' 
nede mütekait binbatı Osman 
B. vautaaile mütekait Mehmet 
Ali B. 56 yatmdadır. Katiplik, 
talıaildarlık'} bekçilik, tatraya 
gider. Maaı 40 lira istiyor. 

MUHASEBECi 

TESViYECİ 

89 - İstanbul Topkapı Ye· 
nibahçe köprübaşı caddesi No: 
3 Ahmet lamail B. 29 yafında
dır, tramvay şirketi tamirhane 
sinde tesviyeci idi, okur yazar 
lstanbulda if arıyor. 

90 - Sirkecide Cihan ote
linde Süleyman Ef. 18 yaşında 

mücellittir okur yazar 100 ku
ruş yevmiye ile latanbulda İt is 
tiyor . 

91 - Betiktat Muradiye 
Kihtane caddesi 340 No. ibra 
him Şefik B. 22 yatındadrı. Ga 
latasaray mezunudur, bir ban· 
kada ve müeuesede vazife ... 
rıyor. maaş 70 lira taşraya 100 
lira ile gider. 

92 - İstanbul Samatya si· 
livri civarı karabat mahallesin 
de aynalı bakkal sokağında 28 
No. lu lbrahim Hulki katiplik, 
Erzincan ve civarı vilayetlerde 
vazife kabul eder. 

93 - Kadıköy kuşdili Viş

ne sokak 41 No .lu hanede Mü 
fit Cemil. 42 yaşındadır, al· 
manca, fransızca ve İngilizce 

biJir. Gerek resmi ve gerekse 
huauıi müeaaeaelerde tercüme 
ve sair hidematta çalıtınak iı
tiyor. Y alruz lstanbulda. 

94 ·- lst. Li.leli harikze11e 
apartımaru 1/8 No .da Necdet 
24 yafındadır. Katiplik anyor 
yalnız lstanbulda. 

95 - Beyoğlu Cihan&'İr Bü 
yüke.da apartımanı No. 1 de 
Kizon, 28 yqmdadır. Memu
riyet arıyor. 35-40 lira 111Uf 
ile. 

96 - Sirkeci 
Hüseyin Zühtü, 

Halep oteli 
her hangi it 

kabul eder, cüz'i bir maa§la, 
tafraya ı:ider. 

ODACI, KAPICl 

97 - Eğrikapı Avcıbey ma-
86 - latanbul Fatih Fethi- hailesi maslak sokağı No. 15 

ye caddesi 17 No. A. Hamdi B. Şaban, odacılık, kapıcılık bek. 
lise mezunu resmi veya hususi çilik yapu 40 lira istiyor. Yal 
müeııaeaelerde muhaaebecilik, nız lstanbulda. 
veya memuriyet anyor, tafra
ya cider. 

87 - Topkapı Falına Sul-
tan mahalleainin değirmen so
kak No. 26. Hüaamettin •,. 
çarkçı ve makiniotlik bilir, taı 
raya gider . 

88 - Gedikpaşa pazvant so 
kak No. 17 Mehmet Salih Bey 
42 ya,ındadır. Makarnacı 50 
lira maaı iıtiyor taıraya ırı

der. 

98 - Fatihte Hasan Halife 
mahalesi Veli Ef. sokak No. 4 
lamail Turan, odacılık, kapıcı· 
lık okur yazar it arıyor . 

99 - Kumkapıda Şelıauvar 

mahallesi bostan aokak No. 7 
süvari kaymakamlığından mü
tekait Mahmut Beyin oğlu Sa
dettin Naci 30 Y&Jında kapıcı
lık odacılık bekçilk 30--35 li
ra ta,raya 40--45 İstiyor. 

MİLLiYET PAZAR 20 MART 1932 

HAIRüCô ll==llAIBIE-RLIEIR ,......-... - _ 1 
Goethe'nin ! Japonya'da 1 Fransız DAK.•KA 
Hatırasını tebcil Kabine buhranı 1 Kadınları Ecnebiler hangi san' ai 
Sah günü Almanya'da 

muazzam 
merasim yapılacak 

Milli bir 
teşkil 

hükumet mi 
edilecek? 

Meclis te kadınlara 
intihap 

hakkını vermedi l TOKIO. 19. A. A. - Siyasi ma
hafil, memleketin geçirmekte oldu-

BERLIN, 19. A. A.- 22 mart ğu buhrandaki vahametin nihayet eARlS, 19. A. A. Mebuaan 
salı günü aaat 13,30 da Almanyada- lnukai kabincoinin ıukutunu intaç mecliıi, &'eçen &'ece intihabat ialilıa· 
ki bütün kliselerin çanlan çalacak ve edeceği kanaatini izhar etmektedir. tına ait projeyi müzakere etmİftİr. 
bu esnada V eimarda Goethe'nin Bu mabafil daha şimdiden milli bir Meclis, evvelce bizzat kendisinin 
metfun bulunduğu mezarlığa başve- 1 hükümet ıe'ıkili ihtimalini derpiş ey kabul etmİf olduğu projeyi 227 reye 
kil Brüning ile &'ranJüşes F eodora !emektedir. Diyetin fevkalade içti- · karşı 299 rey ile reddetmittir. Bu 

1 de Veimar tarafından çelenkler ko- ma devresi, dün başlanuştır. proje, ayandan geldikten sonra M. 
nulaeaktır. Son zamanlardaki aiyasi katiller Mandel'in riyaseti albndaki encü-

Ecnebi diplomatlar ile Almanya- dolayisile yüksek mecliıin hüküme- mene havale edilmit idi ve lntihaha
nın ve ecnebi memleketlerin her ta- te kartı biı- ~evbih takriri kabul et- tın bir devreli olmasını, kadınların 
af d el ı. ola heyetle · d k k ı ki be ber h"" İntihabata it•'rak etmelerı'ru' ve ın' -r ın an &' m t n r, muaz mesm en oı- u ma a ra u- u 

zam merkadin üzerine çelenkler ko- kiimetin beka ve mevcudiyetinin iç- tihap edilmelerini ve İntihaba İftİ· 
yacaklardır. tima devresi nihayetinde veya hi- rakin mecburi olmasını natık idi. 

Almanya, bu muazzam ihtifal ile tamından sonra tehlikeli bir geçit Meclis, 111 reye kartı 150 rey İ-
ebedi Verther ve Faust 'ün müellifi atlatma kmecburiyetinde kalacağı le ayan meclisinin intihabatm iki 

1 
olan en büyük Alman şairinin batı- tahmin olunmaktadır. devreli olması, kadınlann intihabata 

telıc:"I d kf E M N kah k" · · fl İştirak etmemeleri ve intihap edile-! rasmı rPsmen ı e ece ır. sasen ._ a as _mın " .. ı ":"" memeleri ve intihaba iıtirakin mec-

1 

Bu muazzam nümayi•te 3.000 ru .. " bu ahvahn ve_ka. bı.ned. e. buküm_ 
' k ı h k ki htil•' b buri olmaması eaaslarmı ibka eden fazla şalı.siyet hazn· bulunaeaktır. surme tc o •n a ı ı aıın ır 

safhası olduğu ve tebeddülatın bu- karanru kabul etmiıtir. 
Reiıiciımhur mareşal Hinden· nunla kalmıyacağı ehemmiyetle kay Bütçe hakkında izahat 

bourg, meraıime müsteşar Meis~ dedilmektedir . 
· b.. PARIS, 19. A. A.- Ayan meclisi mer'i gönderecektir. Almanya hükU Nihayet, Tokiodaki ikametıni u-

1 ü1ikatlar maliye, encümeni, maliye nazınıu 
metini başvekil Brüninır ile harbiye ~ün siyasi '"!uiyet!er e m .. . dinledikten sonra mazbata muharri-

ılahill . ıcraıına tahsıs etmış olan renı Saıon 
1 ve ye nazırı ıeneral Groener y·• . T ki d .. f ak t" b · rini kürsüden Franaanın ahvali ma-

·ı d k R · . Loe ı nın o o an mu ar a 1, u zı-
temsı e ee< , eıchstagda reıs t hakkı d b" k tef . 1 1 liyeıinin hakiki vaziyeti ve parla· 
be tarafından temsil olunacaktır. yare ~ n a ırço ur ere yo mentoya tevdi edilmiı olan bütçe

açmıı~. 

Hemen, hemen bütün Alman hü
kümetleri baıvekilleri Meimar'a &'İ
decektir. A1man darülfünunlan, e
minlerini, büyük tehirler, belediye 

1 reislerini e·öndereceklerdir. 

Tiyatro ve aanat alemine menıup 
heyetler de ayrıca merasime ittirak 
edeceklerdir. 

ı Bu meraıimde yüzlerce Alman ve 
ecnebi &'azeteci bulunacaktır. Ecne
bi meml•ketler, dünyanm en fÖhret
ıiar mütefekkirlerinden birine kar
şı Almanyanın yapacağı bu tebcil 
hareketine iıtirak etmek arzusunu iz 

ı har etmiılerdir. 
Ve.imar merasiminde Franıayi Ber 

lin sefiri M. Andre François Pon
cet ile Paris darülfünunu emini M. 
Charlety, tem•il edecektir. 

1 tal ya ve Japonya büyük elçile
rile Avusturya ve Belçika maarif 
nazırları, memleketlerini temsil ede 
cekleri gibi Avrupa devletlerinin el
çi ve maslahat&'üzarları da kendi 
memleketlerini temsil edeceklerdir. 
Hindistandan, !randan, Mısır ve A
merikadan birçok heyetler gelecek
tir. 

Goetho merasimi, pazar ~ünü Vei 
marda başlıyaeak ve önümuzdeki bü 
tün hafta zarfında devam edecek
tir. 

•••••• 
italya'da feci 
Bir tren kazası 

NAPOLI, 19. A. A. - iki elek
trik katarı, dün akf8lD bir tünelden 
geçerken m•kiniıtin dikkat&İzliği yü 

1 

zünden birbirlerile müsademe etmiş
lerdir. 

9 kiti ölmüt ve 10 u tehlikeli o
. !arak 22 kiti aralantnıfbr. 

Dünyanın en büyük 
köprüsü küşat edilirken 

SYONEY, 19. A. A. - Yenice
nubi Calles valisi Sir Philipı Game, 
büııün dünyanın en büyük köprüsü 
olan Sydney köprüıünün küşat res
mini icra etmiıtir. 

Bqvelr:il M. Lan&', merasimde ha
zır bulunu1ordu. 

lnııiltere kralı ile müstemlelı:i.t 
nazm M. Thomas'ın Galles hükii· 
metini tebrik için &'Öndermit olduğu 
teJıınıflar okunmuıtur. 

Bu ıırada bir hadise olmuttur. 

1 

M. Lang, merasimi resmi ıurette ic 
raya mü!Ja!eret edeceği 11rada bir 

l 
oüvari polis zabiti, köprüye geril
.mit olan kordeleyi kılıcı ile ke&mi§-
tir. • 

Yunanistan' da 
Buhran 

Paris'te 
nazırlar 

bulunan 
dönüyor 

PARIS, 19. A. A. - Pariıte bu
lunan Yunan Hariciye ve Maliye m
zırları dahili ıiyaaete ait bazı ıebep
lerden dolayı Y unanistan'a çağırıl
mıılar ve Atinaya hareket etmiıler
dir. 

Prensin, payitahtı ziyaretten mak nin hakiki mahiyeti hakkında izahat 
sadı milli bir hükümet tetkili oldu- itaaına davet eylemeğe ittifak ile ka 
ğu dütünülecek olursa bu mütalea rar vermiıtir. 
ve tefsirleri muhik &'Örmemek müm- Bütçenin 31 marttan evvel kabul 
kün değildir. edilmeıi için gayret edilmesine ve 

umumi meaarifi arttıracak mahiyet
teki bütçe metinlerinin recldolun
maırna karar "Verilrniıtir . 

-- ' ...... . 
Changhai' da 
Son vaziyet Amerika ve Ruıya 

LONDRA, 19. A. A.- Vaahing 
tonadan Reuter'e bildiriliyor: Ha-

Japonya bütün kuvvet- riciye nezareti, Ameri~ . ~ovy-;t 
· Ruıyaya kartı olan sıyasetiru tadıl 

lerini geri çekecek mi? edeceğine dair olan aayialan kat'i 
ıurette tekzi petmelrtedir. 

TOKIO, 19. A. A.- M. Yoshi
zava, kat'i talimatını bugün Japon 
elçisi M. Shigemtauya ı:öndennİftİr. 

Bunun üzerine müzakerabn bu
gün veya yarm son safhası.na girme 
si umumiyetle zannedilmektedir. Ha 
riciye nazmrun Çindeki Japon elçi· 
liğine &'Öndennit olduğu talimatın 

elçilik erkanının hakkında müzake
rat cereyan etmekte olan esaslı ted
birleri iıılaha teıebbüs etmeai lizmı 
&'elıfiiini de aatık olduğu söylen
mektedir. Bu tedbirler, Çin kıtub
nm timdiki mevzilerinde kalması ve 
Japonların Chanııhai ve V oosung'ıı 
çekilmesidir. 

Japon ve Çin mümessillerindee 
mürekkep bir komite, tahliye edil· 
mit ınıntakada inzibatı temin eyli
yecektir. 

Hariciye nezareti, mütarekein ak
. tinden sonra Cemiyeti akvam mec
liai reisinin teklifi veçhile açdaeak 
olan Yuvarlak masa konferansı rüz 
namesine Changhaidaki Japon teba
sınm emnü aelimetine müteallik me 
aeleleri kaydedecektir, bu meseleler 
meyanında Japonlar aleyhindeki ha
reki.ta nihayet verilmesi de vardır. 

Japon tebaamın emniyetleri temin 
olunduğu takdirde Japonya, bütün 
kuvvetlerini geri çağırabilecektir. 

ŞANGHA Y, 19, A. A. - Çın
Japon müzakeratı terakki etmekte
dir. 

Japon kuvvetlerinin beynelmilel 
mmtakadan rekilmeleri ve mıntaka
ya Çin hükii-;,,et makamatı tarafın
dan tekrar vaziyet edilmeaine ait o
larak bir itilaf vuku bulacağı, fakat 
Çin askerlerinin hali hazırda iıgal 
ettikleri mevzilerde kalacağı zanne.. 
dilmektedir. 

Cemiyeti Akvam tahkik komisyo
nu, müzakerata ittirak etmemekle 
beraber Şan&'baydaki mevcudiyeti. 
nin bu müzakerelerin intacını tacil 
edeceği ümidile Nnnkine azimetini 
tehir eylemiıtir. 

Japonya. ue Mançuri hÜkumeti 

TOKIO, 19. A. A.- Japonya hü 
kümeti, Çinin 1 Mart tarihli notası
na bir cevap vererek Japonyarun ye 
ni Mançuri devleti ile hiçbir suretle 
miinasebeti olmadığını ve bu devle
tin ihdasından meaul bulunmadığını 
bildirmiııtir. 

J&ponya bu cevabında, Mançuri 
hükümeti Japon hukuk ve menafü
nin mahfuz kalacağı ve sulh· ve a
oayİfİn muhafaza edileceği ümidini 
vermekte olduğu cihetle bu hükıl
mete taraftar olduğunu ve fakat bu 
devlete kartı müsait bir hattı hare
ket ittihaz etmenin fili müzaheret 
demek olaınıyaı:ağını ila•e etmekte
tedir. 

Graf Zeppelin'in 
Bir seferi daha 

Ziraat nazın M. Hyde, dün be
yanatta bulunarak hükümetin pek 
fazla miktarda olan Amerikan buğ
day ve pamuğunun bir k11mını Av· 
rupa ve diğer memleketler piyasala
rına çıkarmak için bir aatıt müea
deleıine giriteceiini söylemiştir. 

Profesör Picard'ın 
ikinci teşebbüsü 

PITfERFELD, 19. A. A.- Er· 
neat Brandenbourır'un balonu Stra
toıphere ikinci defa olmak üzere 
suut etmek üzere hareket etmİftİr. 

Balonu Schutz ıevketmekte ve 
mümaileybin refakatinde Suckadorf 
mütahit sıfatile bulunmaktadır. 

Profesaeur Pieard'uı müf&heclel&
rine cıe..am edilmesi ve bunların ik
mal olunması için iki balon mühim 
miktarda fenni malzeme getİrmİftİr. 

Frnnıa - Çekoslavakya 
PARIS, 19. A. A. - Ayan mec

lisinin hariciye encümeni, Çekoslo
vakyaya yapılan 600 milyon Enuık
Wı: ikrazatın hali teminatına ait 
Fransız - Çekoslovak mukavelesini 
taıdik eden ve evvelce meb'uaan 
meclisi tarafından kabul edilen ka
nun projeıine müteallik bulunan ra ... 

poru tasvip etmittir. 

Tuna hükumetleri 
itil ah 

ROMA, 19 A.A. - Tiryeste:re 
uğrayan Monaen1ör Seipel, Po
polo de Trieste gazetesine vaki 
beyanatında büyük deYletlerin 
manevi himayesi altında Tuna hü 
kiimetleri araaında bir itilaf husu· 
le getirilmesi hakkındaki her tür 
lü tetebbüaleri memnuniyetle kar· 
pladığıru söylemittir. 

Monsenyör Seipel Tuna hükiimet 
!eri arasında ne bir federasyon lef-
kiline, ne de bir gümrük birliği. vü
cuda getirilmesine taraftar olıruıdı
ğıru kaydettikten sonra demittir ki: 

" Fikrimce eniyi ve ameli yeıri.ne 
ha lçareai rüçhanlı tarife eaasma 
müstenit olarak tanzim edilecek ve 
birçok memleketleri biribirine bağ
layaeak muahedeler aktinden ibaret
tir." 

Manisa vilayet bütçesi 

ları yapamıyacaklar? 

Ecnebilere memnu olan san'atlar 
tamamen tespit edildi 

ANKARA, 19 (Telefonla) - Türkiyede Türk valandaf· 

larma tahsis edilen san'at ve hizmetler hakkındaki kanun layi 

hası tabolunmaktadır. Bugünlerde izalara tevzi edilecek olan 

bu liyiha gelecek hafta zarfında heyeti umumiyede müzaker 

olunacaktır. 

Liyihada bu kanunda Türk vatandaşlarına tahsis ediluie

mit olan san'at ve hizmetlerin ecnebi tebaası tarafından icrası· 

nın İcabında Hey' eti Vekile karan ile menolunabileceğine daiı 

bir madde de vardır. Layihanın aldığı son şekle nazaran Tür· 

kiye Cümhuriy'eti dahilinde aşağıda gösterilen san'at ve hiz· 

metler münhasıran Türk vatandatları tarafından yapılabile· 
cektir : 

Ayak satıcılığı, bahçecilik, kutuculuk, çalgıcılık, kadır. 
ve erkek berberliği, fotoğrafçılık, havadis filmciliği, klite ve 

çinkografçılık, oyuncak imalciliği, mürettiplik, seyyar gazete 

satıcılığı, simsarlık, dellatlık, kundura imalciliği; ütü, kol~ 
ve lekecilik kasket imalciliği, fapka tamirciliği, duvarcılık, sı· 
vacılık, nakka9lık, lafçılık, kaldırımcılık, tesviyecilik; torna· 

cılık; beraalarda mübayaacılık, devlet inhisarına tabi madde· 

!erin satıcılığı, seyyahlara tercümanlık ve rehber· 
lik. müzayede salonu ican, umumi su ve tenvir ve 

teshin ve muhabere itlerinde daimi ve muvakkat 

itçilik, tarama tahmil ve tahliye ifleri, fOförlük, 

ve muavinliği, arabacılık, hamurkirlık ve fmncdık, aleliimuır 

itçilik, hamallık; küfecilik, kundura boyacılığı, her türlü mü· 

esseselerle ticarethane, apartıman, han ve otel ve şirketlerde 
bekçilik, kapıcılık, odacılık, otel, han; hamam kahvehane; ga· 

zino; dansing ve barlarda kadın ve erkek hizmetçilik (garson 

ve servant) bar oyuncu ve tarkıcılığı, kukla ve karagöz oynat· 

mak, eskicilik, örücülük gibi küçük esnaflık ve küçük tacirlik. 

Ancak baytarlık ve kimyagerlik, musiki ve dans muallinı· 
liği ve metridotellik ile muayyen bir if için muvakkaten gelerelı 
montörlük iflerini görenler yukarıki fıkra hükmünden hariç 

tutulmuflardır. 

Avukatlık, tabiplik, dit tabipliği, ebelik, eczacılık; mü· 

hendiılik; gümrük komiıyonculuğu gibi mesleklerin icrası hu· 

susi kanunlarnıa ve sigorta ıirketleri memurluklannın ifatı 

1149 numaralı kanuna, deniz itlerine müteallik meslek ve ıan'· 
atlann icrası da kabutaj kanununa, gazetecilik te matbuat 

kanununa tabi tutulmuıtur. 

Habeşistan elçisi Ankarada 
ANKARA, 19 A.A. - Habeıistan Lnperatonı Hazretlerinin talı· 

ta kuutlan münasebetile vaki tebrikAta teşekkürde bulunmak üzer< 
Habeşistanın Paris ve Londra elçisi M. Bazjeronde Zelleka AjeudoU 
Cenaplan büyük elçi aıfatile bu&'Ün tehrimize &'elmit Ye iataayond• 
Hariciye Vekaleti teırifat Umum Müdür muavini Kudret Bey tar•· 
fından karşılanmııtır. 

M. Babjeronde Zelleka Ajeudou yann aaat 15 te Reisicümhlll 
Hazretleri tarafından kabul buyunılacak ve lmperator Hazretleri· 
nin Gazi Hazretlerine gondermif olduklamame}'İ takdim edecektit· 

Yerli pulluk/arımız kullanılacaflt 
ANKARA, 19 A.A. - Ziraat Yeki.Jeti hariçten memlekete l'ireP 

pulluk miktarile memleket yerli imalathanelerimizde imal edilen pol 
luk miktanru ve bunların nevi ve c:inalerini ve her vilayette &'erek yer' 
li ve gerek ecnebi nekadar pulluk mevcut olduğunu eaaalı bir suretli t 
teabite baılamıtbr. Bundan maksat yerli pulluklamruzm sürümünü" 
ve memlekette en elverifli ol&nlannın tamimini temindir. 

Hayvan ser.gisi açılıyor 
ANKARA, 19 A.A. - Bu &ene de ıoçen sene olduğu &'İbİ yarıt 

ve ulah encümeni tarafından verilen talıaiaatla 13 vilayette hayval' 
sergileri açılacak, seçen eene yanı yaprlan vilayetlerde ayni suratı. 
:rantlar icra edilecektir. ilk yarqlann lzmirde niaan ayı Arfmda ~ 
olunacaiı haber alınmıftır. 

Türkiye - Bulgaristan arasındiJ 
iktisadi münasebat 

SOFYA, 19 (Milliyet) - Türkiye ve Bulgaristan arasın· 
da iktıaadi münaıebatm inkitafı için Ankara ve Sofyada çalı• 
ıan komiayonlar mesaİ•İni ikmal etmişlerdir. Sofradaki Bul• 
gar komi.yonu mart nihayetinde Ankaraya hareket edip or•ıl' 
Türk komisyonu ile birlikte kat'i projeleri hazırlıyacaklardll" 

Muhiddin Bey 
Eskişehirde 

ANKARA, 19 (Telefonla)
Hususi bir davasını takip için 
Valiniz Muhittin B. dün Eıki
tehre gitmiıtir; orada 2.3 gün 
kalarak latanbul'a dönecektir. 

Şirketleri takip 

lnhiıarların nakli 
ANKARA, 19 (Telefonla)_... 

İnhisar idarelerinin; tevhitt~ 
tonra nihayet 6 ay lıtanbulcJI 
kal.malan tek~rrür etmiıt!~ 
O dan ıqııra Ankaraya n•"' 
muhakkaktır. 

--··--
Yunan maliye nazuı sabahleyin 

mali komite azası ile son bir mülikat 
daha yapmııtır. Bazı Yunan maliye
cileri memleketlerinin menfutlerini 
bu komitede temsilde devam edecek 

MANiSA. 19 (A.A.) - Vilayet 
umumi Meclisi mesaisini ikmal ede
rek daidmıttır. Meclü maarif büt
çesini son celaesinde 313.510 lira 
olarak tespit ve kabul eylmniftir. 

BERLIN, 19. A. A.- GraE Zep- Köylülerin kendi emekleriyle mey- ANKARA, 19 (Tclefonlo)-
Northcliffe mükafatı 
LONDRA, 19. A. A. - Hel' ,t' pelin, pazartesi günü cenubi Ame- dana &'etirdikleri mektepler için V akli geldiği halde heyeti umu 

rikaya gitmek üzere saat 0,30 da muallim kadrosuna 30 ilive yapd- miyelerini davet etmeyen bir. 
Fricdrichshafen'den hareket edecek- mıflır. Bu suretle muallim kadrosu k i ketler hakkında lizım 
tir. Zeppelin, Marsilyadan Balearea 403-ü bulmu,tıor. Vilayet bütçesi- ı çol ! r k'k -1 d"l 
adalarından, ispanya ve Portekiz- nin varidat ve masrafı 820 bin ola- ge en tel ı ata tevesau e ı • 
den geçecektir 1 rak teıpit olunmuıtur mitşir. 

nındaKım 

. . ·ı kt _ı.f ne en ıyı romana ven me e "" 
Nortchliife mükafatı bu sene J~1 

Schlumber&'er'in Saint•Satumin rO' 
maıuna verilmiıtir. 
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• 
anayı birliği heyeti • 

umumıye top anı or 
E'konomi 

Çürüğe karşı müca
dele başlıyor! 

Maarifte 

Goethe 
G

.. .., 
unu. 
--

22 martta darülfunun 
tezahurat yapacak ....... ' 

Ayakkabıcılar cemiyeti çürük kun
Ura yapanlarla mücadele edecek 

Salı günü büyük Alman dahisi 
Goethe'nin ölümünün yüzüncü yıl 
dönümü olduğu için dünyanın her 
tarafında olduiu gibi memleketi
mizde de bir çok ihtifal meraai
mi yapılacaktır. Darülfünun Ede· 
biyat fakülteai tarafından bir me 
r.WO. yapılacaktır. Meraaimde 
Goethe'nin eaerleri, hayatı, teıir
lerine dair konferanı verilecek ve 
lıitabel• irat edilecektir. Sah ak
f&DU Darülbedayide Goethe'nin 
Stella piyeai temsil edilecek •• 
pir hakkında bir de küçük kon
ferans nrilecektir. Radyod• da 
muhtelif konferaıular verilecek· 
tir. Sah ıünü Jiaelercı. Edebiyat 
Jıocalan deralerinde Goetlıe'den 
babaecleceklerdir. 

Ayakkabıcı lar Cemiyeti çü
.. ayakkabılara kartı ınücacle 
~rnış ve bütün kunduracı 
lla.fını bu mücadeleye ittira· 
davet etmittir. 

, J\yakkabıcılar Cemiyeti CS• 
. bir maziye malik 011111 v• ha 

Llnemleketlerde de ,aLre~. 
. "lllan Türk kundura aanayıı 

• buı mes:ıfaatpere9tlerİD 
"1.t. ınalzeıne kull•nma•mdan 
. 1-yı tehdit edildiiini nuan 
~te alarak çürüğe kartı ci 

içınaja karar venniıtir. 
Cemiyet bu noktai nuan 

uV\>eden file çıkararak ilk de. 
: ~iyet merk~in~e fa~liY:et 
· uulunan esnai teftıt edılınıt· 
. · Diğer taraftan cemiyet 
·~C.ret oduma müRcaatla bu 

•ide müzaheret edilmesini 
tıeıııiıtir. 

~
~da bu mücadele ile ciddi
e alakadar olmut 'te ima· 

ta ÇÜrük malzeme, mukavva 

il~--~ esnafa kartı t~tbik 
·~ kanuni hükümleri tet

b.tlamıftır. 

Hububat ihracı 
Mer•in Ticaret ocfasmın 

~iın ettiği bir rapora. naza. 
Mersinin bu seneki hubu· 

t ihı-acatı fevkalade mucibi 
ellınıuıiyet bir tekilde cere-

llıı etnıa, ve etmektedir. B~a 
bep olarak mahsulün dahil· 
f~kalide mebzul olmasına 

bil civar memleketlerdeki 
'l'ri IDüıait vaziyet gösteril

edir. 

tı !)eniz tarikile n~~iy~t v_e 
"-ce.tı kemiyet ıtıbarile bır 
· •eııelerden beri görülıne-
11 bir dereceyi bulmuıtur · 

l:lububat ihracatı en ziyade 
•, buğday üzerinden olmuf 
· Bilbasa~ ihracat yapılan 
llıleketler Filiıtin, Suriye, 

ları ve Mıaırdır. 

F'ındık stoku azaldı 
~hracat ofisi 15 mart tarihin 

· t fın..ıık ıtoku miktarını tes 
etıııittir () . 

~ fiain topladığı malômata na 
t~rı fındık stokumuz pek aza· 

')
0 
~ Trabzonda iki milyon 

·ı k huklu, Orduda 306, 176 
~bu.klu, 62,639 kilo iç, Gi 

e 2
7 

8 941,529 kilo kabuklu 
iıı !.760 kilo iç, Faıtada 90 
ı~lo kabuklu fındık ıtoku 

llıe.ktadır. Bu vaziyete 
~ fındık atokumuzl,337, 
kılo kabuklu ve 340,399 ki-

~orsa fiatlan 
lelllnbiyo Kapanış-

lo içtir. Bu miktar takriben 2l, 
150 çuval ~ fındık tutmakta-

dır. 

Tütün fiab 
BURSA 18 - Tütiin piyua· 

ti hanret)enmemİftİr. Mabıul 
iyidir. Satın alman tütünler 
mahaalün aı iyi lmmı olduiu 
halde en yüknk fiat albnıtla 
aekaeo kurut araıınclacbr. 

ipekçiliği teşvik 

BURSA, 18 - lpek böcekçi
liği enatitüıü köylüyü lana yo
tiıtirmeğe tetvik için köyler~ 
tqvik aıniz livhalar ııöndermıt 
ve kazalarda köylüyü topla>:•: 
rak konferamlar vermek · ııibi 
tqebbüılere giritmittir. 

Müdür Tabir Bey Karaca be.. 
iderek kaymakam tarafın· 

ye g il k'' Jül' mek dan davet ed' en oy ere 
tep binaımda bir kooferanı ver 

mittir. .._ ..... _ • . . d ak 
Geçmıı sene, olu_.. ıyı ı '. 

ec1·1en mabıule rağmen hanç

teı: koza idhal ecl~lmit .~im~! 
bu yıl kozanın ragbet gorecegı 
hakkındaki ümitleri kuvvetlen 

dirmektedir. 

Paris borsası 
PAR.IS 19 (A.A.) - Dünkü 

1 pe...'eob~ ırüı>kü celaeden 
ce ae, ·• M'' te faz.la hararetli olmamıttn:• . Uf 
riler, yeni taahhütlere ~~7 
ten ·yade meYCUt taabutleruu 
tan:e mütemayildir. 

Maamafib, ilk fiy~tlar ~ldu~-
• 1amda. Müteakiben Rio Tm 

ça aag hm a=-lannaar to ve Royal Dutc . •.. .. . 
wmımi temayül üzenode mueuır 

olmuştur. • • d 1 
Kapanıt. kararaızlık ıçm e o 

muştur. 
Franıız rantları, mukavemet 

ö•tenniştir. 
g GünıÜf para, biraz daha aai· 

tamdır. 

Amerika'da buğday 
meselesi 

ŞIKAGO 19, (A.A.) - Zira 
aının 'Amerikada buiday 

at oaz k fazla i•tihsalatınm satı 
ve pamu. maksadile hariçte bir 
ftıll =çıkacağına dair olan. be
aeya tı neticesinde buiday fıa!' 
t::=ı batma 200 dolar kadar dut 

m~tür. d bö•le bir oiyaaetin 
Pıyasa a ' da b' · .. bu. day piysaların " a m 

O ıriin aabah saat onda febrimu 
deki Alman liııeai Tötonya klübön 
de Goetlıe için bir ihtifal merasi· 
mi yapacak, dibinin bir ~iyeai f!Y 
11anacak, ıiirleri inıat edilecektir. 

Darülfünunda yapılacak mera· 
aimde celaeyi evveli darülfünun 
emini açacak müteakıbeo garp ta· 
ribi miidenüi Şerif B. Coethe'nin 
tarihi hayatına, mellJ"i- dair bir 
konferaoı verecektir. Bu konfe
raıuıı müderris Orhan Sadettin 
Beyin Goethe'niıı edebi bayatı 
hakkmda Terecefi konferana ta • 
kip edecektir • 

Bundan sonra fakülte talebele
ri tarafı,.dan büyük aan'atkarm 
muhtelif tiirleri inşat edilecek ve 
merasim bitecektir. 

Bütün dünyada olduğu gibi, 
memleketimizdeki aaıı'at mecmu• 
alarr da bu hafta Goethe nüahaaı 
yapacaklardır. 

Konferans! 
Mühendia mektebi profesörlerin 

den Refik B. dün mektepte nakil 
vaaıtalan ve otobüsler mevzulu 
bir konferana nrmiıtir. 

Bugün içtima yapılacak 
M. T, talebe birliii yeni idan 

heyeti b~ içtima ederek aza 
araamda taluimi vazalf yapılacak 
br. 

Reşat Nuri Bey 
Maarif Vekaleti --i müfet• 

titlerindeo Retat Nuri B. hlla'ÜD 
Ankaraya pdecektir , 

Yirmi günlük bir 
seyahat 

Ticareti mektebi ili kıamma 
menaup talebelerden 30 • 40 kiti· 
lik bir kafile müdürleri Hüsnü B. 
in riyaııetinde ı O niaanda Viyana
ya bir tetkik seyahatine çıkacak
lardır. Bu aeyahat yirmi ıün de
vam edecektir. 

Orta tedrisattan 
memnunmuş! 

BALIKESiR, 17 - Buraya ıre
len orta tedriaat umum müdürü 
Fuat B. mektepleri gezmit, Balı
keair'de orta tedriaatt..n beyani 
memnuniyet eylemiıtir. 

dki!"'~atevıft etmeainden ve tuec&• 
sa . tini bozmasından en 

nn manevıye 
diıe ediliyor. b 

•da fiatının •ukutuna ae ep 
Bug . y • ·ı de Form Board'. 

olan dığer ""!1 
• kredi ile sata· 

10 hariçte bu&'dayı r'' yeni 
. · · M Hoove m 

Limon fiatları 
·Yükseliyor 

~:!"'.:~~~:,"ti ın~liye hrbdır.:a da· 
ir olarak çıkarılan a er~ • 

Ticaret müdürlüğü 
kiralardaki 

yükselişi tesbit etti 
Ticaret miidürlüiü limon fiatle

riııin yükselmeai aebepleri hakkın 
dak.i tetkikatını ikmal etmiıtir. 

Mahkemeierde 
• 
ihtisas mahkemesinde 

Mesai 
Saatları 

dün verilen kararlar •. 
•••••••• 

Gemlikten getirilen kaçakçılar 
dün muhakeme 

edildiler, bir çoğu mahkum oldu 
D~ dok.uzuncu ihtisas mahke- ı tın açılmasına ~air .. o!.•n .. kararda 

me•ı Gemlıkten gelmit Vll latan· duruımanm asliye uçuncu ceza 
bulda yapılmıt kaçakçılıklara ait mahkemeainde yapılmau :&ikredil 
birkaç dava rüyet etmiftir. mit, üçüncü cezadan da bu kara-

1 - Bunlardan biri Kürt Meh· n muhil diğer bir karar çıkmamıı 
met iaminde ıremlikli eaki bir ka• olduiundan evrakın ÜçÜncü eeza 
ça.kçıdır. Kürt Mebmeclin elinde ya aevkine karar verilmittir. 
34560 yaprak ai&'ara kiiıdı yaka· 
lallllllflır. 

icra edilen muhakeme neticeain 
de 6 ay hapae, 345 lira 60 kurut 
para cezasına mahkum olmuftur· 

2-:-- Se~ar.aabcı ıs yaımda 
oldugunu aoylıyen Muzafferin e
linde 4 de~er •İ&'ara kiiıdı ile 
bir paket a•ker aigaraaı buluomut 
tur. Muzaffer bunlann baba•ına 
ait olduğ~nu aöylemiıtir, Hakim 
Muzaffenn tevkifine ve yatının 
tahkıkına karar venn.it muhake· 
meyi baş~':' g.üne bırakmıttır. 

3 - Sılıvrıdeki evinde havan 
~uluoaı;ı Muhtar Hüaeyin efendi 
ıcra edden nıuhakerne.ai neticeaia 
de beraet etmiıtir • 

4 - Gemlikte Müezzin oğlu 
Muatafa efendinin !obaiazaaıoda 
57640 yaprak sigara kağıdı bulun 
muıtur. 

Mevkufen muhakeme edilen 
ma~u!'un ortağı diğer Muatafa 
efendıoın de bu itte dahi bolun· 
duğu anlaıılmıı, onun da celbine 
karar verilmif ve muhakeme b&f
ka ırüoe bırakılmııbr. 

5 - Cibalide oturan Jlhaml 
Hanımın evinde ı7ı& yaprak .;. 
gara kağıdı bulunnııllftur. Jlhami 
Hanım bunlan 5 ay DVTel ucuz bu 
lup aldığnu, o zaman •icara içti· 
fini, fakat bilahare doktorlar 
kendiaini aigara içmekten menet
tikleri İçin bunlan kullanamadığı· 
m aöyleıniı, neticede ka.;akçılık· 
tan beraet etıniıtir. 

6 - Topkapıda oturaa Ferit 
Tııhain ve Veyaelin nlerinde rab 
imaline mahaua alil " ede...at 
bulanmuttur. Fakat - tahkika. 

Burhan Cahit Beyin 
açtığı dava 

Bürhan Cahit Beyin Sonpoata 
gazeteoi De§riyat müdürü Selim 
Ragıp ve muharrir Peyami Safa 
Beyler aleyhine açtığı hakaret 
davaaına dün Sultan Ahmet birin
ci aulh ceza mahkemesinde de
vam edilmiştir • 

Muhakemeye Peyamı Safa ve 
Selim Raırıp Beylerle davacı Biir
han Cahit Beyler gelmişlerdir. 
Fakat Peyami Safa ve Selim Ra· 
gıp Beylerin vekilleri irfan Emin 
Beyin lzmitte bulunduğu anl&§ıl
dığmdan muhakeme başka güne 
bırakılmııtn. 

Kasımpqa cinayeti 
Kasım patada ilkmektep bade

meai Zeyııep kadını boğup öldür. 
mekle maznun, Mehmet, lbra.bim, 
Nuri ve Oıımanm muhakemelerine 
dün aiırceza malıkemeainde de
vam edilmiıtir • 

Geçen celaede iddia makamı ta
rafından dördünün de idamı iate
nilen maznunlardan Mahmutla 
lbrabimm Etem Rubi Bey tarafın 
dan müdafaalan yapılmrıtır. E· 
tem Ruhi Bey müvekkillerinin hu 
cinayette metheldar olmadıklan• 
ru ve buna dair delili kanuni de 
bulunmadıiını aöylemlt, beraet la
temiştir . 

Muhakeme karar tefhim edil
mek üzere batlı:a süne bıralnllllJf
tır. 

Kasımpaşa cinayeti failleri dün adaletin hu:zurunda hesap venrlerltt11 

Poliste 

Şüpheli yerler 
a_ranıyor! 

Polis, Beyoğlundaki şüpheli 
yerleri aramaya başladı 

Dairelerde yaz faaliyeti 
nasıl olacak? 

Nisan bidayetinden itibaren re .. 
mi devairde yaz meaai saatlerinin 
tathior.ına baılaııacak, memurlar 
&'Ünde 8 saat çalıttınlacaktır. Ge
çen yaz, latanbul'da sabahlar 9 
dan 12 ye öğleden aonra 13 ten 
18 e kadar devair açık bırakılnuı 
tı. Bu yaz için saat kaçtan kaça 
kadar çalı9ılacağı henüz kat'i au
rette kararlapnamııtır. Bu saatle
rin tayini salahiyeti Vilayetlere 
verilmiı olduiundan hu huauata 
kat'i karar Vali Muhittin Betin 
Ankaradan avdetini müteakıp 
verilecektir. 

Bu aene de aaat 9 • 12, 13 • 18 
araamda memurların çalıtbrllma
aı diifüoülmekte iae de, bu busua
ta baıka noktai n&2arlar da ....,, • 
cuttur. Ezcümle, aabablan deTai• 
rİn 8 veya 8 buçukta açılarak .ı.. 
tanılan 17 veya ı 7 buçukta tatil 
yapılması, memurların •k .. mJan 
bir az yaz ırüneıi ırörebilmeleri, 
nlerinin ihtiyaçlarım ortalık ka
rarmadan tedarik edebilmeleri im 
kanını vereceii için pekili kabili 
tatbik &'Örülmektedir. 
Diğer bir noktai nazar da, aa

bablan devairin erkenden açılıp 
devamlı olarak 8 saat çalııılma11 
lehindedir. Bu takdirde saat 15 
veya ıs da devair tatil edilebile
ceğinden, memurlar da ırünün .,. 
caldığmm ve mesainin verdiği ta
ap ve rehaveti bir deniz banyosu 
da alarak gidermek imkanını elde 
etmiı olacaklardır. Ancak, bu u
aulü mesainin esbabı maaalih için 
müşkı1itı mucip olup olmıyacağın 
da tereddüt edilmektedir. 

Vali Muhittin B. in avdetinde 
verilecek kat'i karar, fıtanbulda
ki bilümum devaire tamim edil .. 
cektir. 

Kibrit 
Fabrikası 

Fabrika açılmaya 
başladı 

Büyilkderede yeni inta edilen 
kibrit fahrikaaı bir aydan beri 
tecrübe için iılemektedir. Fabrika 
&DCak bir iki ay aonra piyasaya 
kibrit çıkaracakbr. Şimdi piyaaa
ya kı"brit çıkanlmamaamm aebebi 
memlekete 9 aylık ihtiyaca kifa
yet edecek kadar kibrit ithal edil 
mİf olmaaıdır. 

Geçen aene Türkiye'de 2ı,864 
saodik kibrit aarfedilmittir. Bu 
miktar 5,500 milyar çop ediyor. 
Bundan nüfus baaına 400 çop iaa· 
bet ebnektedir. 

Kibrit ıirl<eti, memleketimizde 
aeoede ı2 milyar aigara ıarfedil
diğini nazarı dikkate alarak bu 
mikt!'n. az bu~maktadır. Avrupa'
da kıbnt aarfıyatı vasati olarak 
nüfua ba§ına günde aekiz çop 0 1: 
duğu balde bu miktar bizde bir
den biraz fazladır. 

Kibrit çopleri memleketimiade 
pek az yeti9en bir nevi kavak a· 
ğacından imal edilmektedir. Bu 
ağaçlan 20 • 25 senede memleke
timizde yetiştirmek kabil iae de, 
tirket bunun yerine baıka bir ne. 
vi agaç kullanmak kabil olup ol
madığmı tetkik etmektedir. 

Kibrit tirketi geçen sene hazi
~ye. ı,800,000 lira hasılat nrmit 
tır. Şırket mukavele mucibince 25 
hin aandığa kadar olan aarfiyat 
için hazineye maktuan bu mikta
ri, fazlası için beher aandik haıı· 
na 30 lira vermeğe mecburdur 
Yüz paralık bir kutu kibritin s6 
parası hazineye aittir. 

Beledi11ede 

Tenviriye 
Resmi 

Resinin artbnlması 
teklifi 

tekemmül ettirildi 
Tenviriye ve tanzifiye vergİai· 

nİD yüzde 30 artınlmaaı hakkın 
daki teklif lıcaap itleri müdürlüğil 
tarafından tekemmül ettirilerek 
daimi encümene verilmiıtir. Tek
lif bir ııiaan içtimamda tekrar ıe· 
hir mecliaine arzedil-'rtlr. Tek
lif edilo!n tezyit 90 bin lira ka
dar tutmaktadır. 

Kongreye iıtirak 
edilemiyor 

23 mayıata Lonclrada t..ynelmi
lel tebin:ilik koncrem toplanacak 
br. Ba konırreye latanlııul t..&ed;,e 
Iİ de davet t.di!miftir. Yalnız hiit· 
çede bu huaulta hiç bir talıaiaat 
mevcut buluomadığmdan latan
bul tehri bu kongreye ittinık ede· 
miyecektir. 

Fen heyeti kadrosu 
Heyeti fenniye kadroaunun kü

çültüleceği yazılıyordu. Aldıimıız 
malümata nazaran fen heyeti 
kadroau küçültülmiyecek, daha 
müfit bir fdkilde ıala.lw edilecek
tir. 

Fiatlarda ihtikar 
var mı? 

Belediye iktıaaı miidüriiiii ha· 
Tayici zaruriye maddeleri üzerin
de yaptığı tetkikab -ticeainde 
hazırladığı raporu ikmal etmit
tir. Muhittin B. Ankaradan avdet 
edince rapor kendiaine verilecek
tir. 

Ha•ayici zaruriyeden bazı mad 
delerde ihtik&r yapıldıiı teabit e
dilmittir. 

Belediye bütçesi 
Daimi encümen bütçe te.tkikine 

devam etmektedir. Gelecek aene 
için yeniden yapılmak Ü2ere yol 
tahaisatı konamıyacaktır. Y almz 
tamirab mütemadiyen iktifa edile 
cektir. 

Dikilen ağaçlar 
tutmuyor! 

!Jir çok aemtlerden belediy4!'ye 
muracaat edilerek dikilen ağaçla
rın kuruduğu ve tutmadığından 
ıikiyet edilmektedir. Belediye bu 
huauAJ tetkik ettirmektedir. Di
kilen ağaçların biiyütüJmeoi · in 

ard daim
• iÇ 

CIV &il 1 au temial tetkik 
edilmektedir. 

Sürpagop mezarlı~ 
Havalar açtıiı cihetle Siirpa&'op 

mezarlığı -leal için tayin edi
len ehli T111ıuf bagiinlenfe·mahaJ. 
linde ketif yapacaktır. 

Hikmet 
Nazım Bey 
Türk matbaab dün eaki ve kıy

metli bir UZ't1llUI daha kaybetti. 

lııRiliz 1. K. S. 
ıruı 7 72 SO 

Odalarda 

60-70 bin 
Aza olacak 

Ticaret odasına 
kimler yazılacak? 

Müdüriyet kontenjanın tatbikiıt 
den beri limon fiatlerinln hariç 
piya•alarda aabit olduiu halde 
d•hilde yükaelcliiini ve bu ,;ilue. 
liain gayri tabii olduğunu teobit 
etmiıtir. Bu vaziyete nazaran li. 
mon tacirleri iktioadiyatı koruma 
kan..- miize)'781 ı913 nu11M1nı 
lı kanun hükümlerine muhalif ha
reket ettiklerinden Müddei umu
ıniliğe tevdi edilmeleri lazım &'el
mektedir. 

Beyoilu polia merkezi bazı 
§Üpheli otel ve kahvelerde taharri-

türülıniif, orada 1izeri &ralldrfl •· 
mao ceplerinden bir ~ euar pk
mııtır. 

Neaimin annesi Annayj ,. ..... ,._ 
tır .· - -·""!" 

Eıbak Matbuat 
müdürü umu
m.ilerinden ve 
Hamburk haf 
aehbenderle • 

rinden Hikmet 
Nazım Bey 

dün oabah ..... 
fat ebaİftir. 

On bet ıriin 
kadar e-.1 

Hikmet Namm 
Bey köpeii 
M..Jini tara

~viıat 
~Dahili 
4. · ~Uvahhade 

• eıııirvolu 

12 06 
o 47 40 
9 14 4J 
3 39 S4 

36 80 15 
2 44 63 

63 84 50 
1 17 66 

15 89 50 
4 03 91 
6 27 75 
1 98 37 
4 20 19 
3 90 88 

79 09 
26 71 

]Kapanış 

95 00 
51 25 
26 75 

Harıci 

Cemiyetler mürakaba biiroau 
. T' ret oclaama kaydo-

luuıuT ıcburi,..tinde olan kii· 
ı~.:..::'- •D'at erbabmna 
~ilerini tanzime baıl~br •. 

B suretle memleketunızde ilk 
def: olarak muntazam aicil yapıl 

•• olacakta· 
m y, pılan taıımm. -zaran Oda· 

aza olacak olan bu eanafın a• 
~=di 60 • 70 bini bulacaktır. 

Tarih 
Kongresi 
Mualliınler Ankara'da 

toplanacaklar 
Temmıı.sda Aııkarada liae ve or-
ektepler tanlı ınuallimleri kon

tam • toplanacalrur, Kongrede yeni 
:.:: kitaplan ve usulü tedriai hak
kında prÜtülecektir. Kongreye da-
rülfünun tarih müderrisleri de itti
rU eoiecdder ye münekkit vaziye
tiad9 müzuerata ittiralıı edecekler-

ılıııııııılııılııim• 

Ticaret müdürlüğü fiat yükaek 
liği ve ihtikarda mebdein hanıri 
nokta addedilebileceğini lırtısat 
Vekiletinden aormu9tur. 

Sanayi birliği 
içtimaı 

Bugün Birlikte 
toplanılıyor 

Milli •anayİ birliği heyeti umu
miye•i bugün fevkalade bir içti
ma yapacaktır. 

Geçen pazar günü yapılan içti
mada yeniden tanzim edilmekte 
olan tqviki aanayi kanunu proje
si ve tesisi mukarrer eınai kredi 
bankası projeei etrafında miizake 
rat cereyan etmiş "Ve neticede her 
iki meaele de tetkik cclilmek üze• 
re üç kiailik bir heyete havale e
dilmişti. Bu komiayon . .. .. .. . .. 

)'lll yapmıftır. 

Gılivui aokaiıoda Acem Rüıtii 
nün kahveainde yatan Muhittin.in 
üzerinde uzun munulu tabanca bu.. 
lunmuı ve müsadere edilmittir. 

Hırsızhk yaparken 
yakalandı 

Fenerde Sadrazam Ali Paıa cad. 
desinde 35 numaralı bakkal dükka
moa Aclapazarlı Rahmi &'İr«ek çek
meceden para aşırırken yakalaıunış
ta. 

Sarkıntılık 
lıtikli.I caddeıindeo zevci ile geç

mekte olan Muammer Hanıma el i
le sarkıntılık eden Şükrü Efendi ya. 
kalanmııtır. 

Rakı ve esrar 
Mehmet imıiode birisi evvelki ge 

Mebmet balduocla gerek oarhcıt
luk ve &'erekae esrar zuhuru ciiriim
lmnden evrak tanzim olunmuıtur. 
Maznun adliyeye verilecektir. 

Metruk çocuk 
- Be~oğlun~ . Boatanbaşmda ıo

for Ali Efendınıo kapıaının önüne 
dün gece dört bet aylık bir kız ço
cuğu bırakılmııtır. Zabıta çocuiu 
Da: ülaczeye götürmüı ve bunu bı
rakanlar hakkında tahkikata basla
mtflır. 

Sahte yirmi beşlikler 
Poliı 5 inci ıube müdiriyeti Latif 

isminde birini tevkif etmi,tir. Lati
fin üzerinde müteaddit 9"hte 25 fcü . 
rüşliiklar bulunmuıtur. 

Cerh \ a ,'aları 
ce aoo derece -bo~ bir halde oto- ı - Küçükpazarda Fethiye cad
mobil ile Beyazita gebniş, orada desinde oturan Niyazi Kürt naınile 
ıoförün parasını ve'.'!"cden savuş- manıf olan lsmail tarafından bıçak
mak iıteıni~tir. Bu yuzden aralann ! ]3 üç yerinden ağır ve tehlikeli au
da kavga çıkmı~, iıe polis müdahale · rette yaralanmıttır. Mecruh Cerrah 
etmittir. PBta hutanesioe kalclırılnuıbr. Ca

rih yakelenm•tbr• 

3 - Balatta Ayan cacldeainde 20 
numaralı evde oturan inlıioar -
murlanndan Oaman ~ &Tııi nde 
oturan aknbalarnıdu Razi tanıfm. 
dan yara)ann119br. 

Muslukçuluk hırıızı 
Eminönü polis merkezi =L.kel• 

bir hırsızı yakalamııtır. Mııalukçu
luk suretile yankeaicilik cürmünden 
muhtelif sabıkalan olan Servet, dün 
Y enicami f&dırvanları etrafında do
laşırken mualukta abdeat almakta o
lan ismet efendi iaminde birinin Y•· 
nına yaklaşmıttır. 

ismet efendi me4gul bulunduiu 
urada Servet orada duran paltoyu 
yavaşça &fırıp kaçmaya başlamııtır. 
Bu sırada lamet efen "i itin farkına 
''a~ıt ve Servet palto ile kaçarken 
c:ımun avlusunda yakayı ele vennia 
tır. 

iki hırsız 
Polia ikinci tube mücliriyeti Hik

met ve Haydar iaimlerinde iki kifi 
tevkif etmittir. Maruf ıece itÇilerin 
den olan bu ilıi hırsız muhtelif cü
rümleriade:t dolayi bir mliddettea 

ileri ~ tanıflıMıııt - - .. 

fından ...,...., ba aelteple kendi
aine Jnıcluz afi"' tathiluna baılan
llllflı. Birkaç ırün evvel Hikmet 
Nazım Bey ıreçirdiii bir otomobil 
kazaaında bazı yaralar almıı ve 
tetanM olmuı ihtimaline mebni 
atı yapılmaaı lüzumu hiaıl olmuı 
bı. 

Bu iki atmm teoirile dün aabab 
J;likmet Nazım Bey vefat etmiı· 
tır. 

Selinik 't'aliıi tair Nazmi Pafa• 
nın oğlu Ye talr Nazam Hikmet 
Beyin pederi olan merhum 50 
yaılarmda idi. 

Cenazeai yann öğleden evvel 
Kadıköyünde Süreyya pafa aine
ması yanındaki haneıinden kaldr
nlarak Karacaabmede defnedile
cektir • 

Yaralanan kadır. 

Dün &'ece Abanoz ııobğınıla Sf. 
noriğin evine giden Saf( et iamincle 
biri ücret olaralı: vercliji bir lin1'i 
tekrar Seri .ı.ak iı•-,z N ....... 
n11dan p._ wi rı·+ n il ... ...,. . .,,. ... ,..... 
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Aarın umde&i "MiLLiYET" tir. 

20 MART 1932 
fda.rehane: Ankara e&ddcei, 

100 No. 

Telgraf ad.resi: fet. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazı işleri Müdürlilğil 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ı\.BONE ÜCRETLERİ: 

1 lktısadt bahisler 1 
Krom madeni sanayiinde buhran 
Kıymet itibarile krom kömürden ı imtiyaz rüıumunun iki midi oldlfiu 

sonra ikinci olarak gelen sanayü ma na nazaran ikibin ton ihracına dair 
deniyemiz iıtiboalatmdandır. olan ruhsatında madenin hali hazır 

On ıekizinci urın nihayetine doğ kıymetinin "buna tahammülü olmadı
ru Türkiyenin krom ihracatı cihan ğından laymetsiz ve keenlemyekün 
ihtiyacatının yüzde ellisini teıkil et- dür. 
mek dolay11ile piyasada bu madenin Binaenaleyh bu gayri tabiilik ruh 
fiyatını teıbit etmekte idi. satnamelerle istihsal olunan cevhe-

Türkiye için 
L. K. 

Diğer memleketlerde ve bilhassa rin ihracına kat'iyyen mani olmak
lngiliz Rhodeziyasında bu maddenin tadır. Merasimi asgari iki seneye mü 
keşfi Balkan harbi ve bunu mütea- tevakkıf bulunan imtiyaz dolayısile 
kip Harbi umumi ve vesaiti nakliye ihracatta bulunulmamaoı ticareti ha 
nin yoksulluğu, etki idarenin ihmali riciyeyi rahnedar etmekle beraber 

Hariç için d T yüzün en ürkiye dünya kı·om tica maadin nizamnamesinin yirmi altın· 

3 aylığı 

6 

L . K. 1 retinde işgal etmekte olduğu mevkii cı maddesi müteharriye taharriyat 
8 - ; 1 kaybetmiştir, halbuki ıimdi dünya esnasında ve imtiyazın istihsaline ka 

ihtiyacatının n11ffm1 bundan yirmi dar geçecek müddet zarfında ihraç 
sene mukaddem k<>!folunan Rhodezi edeceği m•I için sarfolunan serma
ya müstemlckesinden temin eden in- yenin velev bir kumıru olsun telafi~ 
giltere Türkiyenin eski mevkiini pi ye imkiın kılmadığından maadin işle 
yaoadan alınııtır. rinde her türlü ciddi teşebbüsatı öl

4-
.. 7 50 14-

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
. uştur. Gaute ve matbaaya ait 
i şler için müdiriyete müracaat 
, dilir. Gautemiz ilinlarm nııca'u-
1 iyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y qilköy aıkeri raoat meft<e.. 

zinden verilen malumata söre bu
gün bava bulutlu olacak gök
gürültüıü ve yağmur yağmur 

muhtemeldir. 
Rüzgar mütehavvil olarak ese

cektir. 
19-3-32 tarihinde tazyiki neıi· 

mi 762 milimetre en fazla sıcak
lık 14 en az 8 oantiıınıt kaydedil-
miştir. 

y eni Türkiyenin teıekkülü ve hü dünnekte ve bunun neticeyi tabüye 
kumetin Devlet demiryolları siyaoe- si olarak müteharri hali hazır buhran 

j ti sayeıindedir ki bu sanayi yeniden dola)"lsilc hukukunu devir için velev 
faaliyete ıelerek muntazam istibsa- masarifinin cüz'i bir kısmını telafi 
!atını ıqağıda görülecek rakkamlaı- edecek bir fiate mütteri aramakta 
dereceıinde artırmaktadır. ve bulduğu takdirde maden ifleri 

1924 •enesinde 3400 ton telin ederek kendisine başka kazanç 
1925 ,. 7506 ,, yolları aramak mecburiyeti elimesin 
1926 ,, 6670 ,, de kalmaktadır. Maden i,lerinin ve 
1927 ., 18318 ,. bilhassa kromun durgunluğuna ikin 
1928 ,. 11849 ,, ci bir ıebepte velev imtiyaz olsun 

1929 ,. 16178 ,. hiç §Üphesiz hükı'.imet tarafından isti 
1930 ,, 28095 ,. fa olunmakta bulunan pek fahit rü-

1931 ,, 29357 ,, ıumu '1isbiyedir. 
1931 senesinde ihraç olunan (Manganez) istihsali kromdan 

29,357 tondan yalnız 3,257 ton Ak daha p.-. halıya mal olmadığı halde 
deniz sahilinde F etbiye vilayetinden yüzde beş rüıuına tabi olduğu halde 
halbuki mütebaki 26, 100 tonu mer- kromdan ihTaç limanındaki fiatının 
kez~ viJiyetler, yan~ ~ütahya, Eski- yüzde onu istifa olunmaktadır, şu 
şehır ve Buroa dan ııtıhsal olmuştur. hale nazaran yüzde kırk sekiz cev

rfELEıa\J 

Eskişehir vilayetinden ıevkolu- her ihtiva eden bir madenin beher 
nan 3,000 tondan ma~daaı 23,000 tonuna 300 fazla olarak isabet eder. 
ton ancak yeni İnşa olunan ve bu ma Maadin nizamnamesi mucibince her 
denleri Derince limanına rapteden altı ayda bir tesbit olunan rüıumu 
Kütahya Balıkesir hattı oayesinde nİıpıye dolayısile Türk aMden müs
ihraç olunabil~iştir. .. . tahsilleri himaye olunmaları icabe. 

1931 senesınde goze çarpan ibra derken elan 1-10-931 tarihinde tes
cat fazlalığına rağmen krom sanayii bit olunan maden fiatı üzerinden rü 

Otobüs ve belediye ' pek kc~tik bir vazi~~tte~ir, buda §U- sumu niıpiye vermektedirler. lngiliz 
nunla ısbat olunabılır kı 1931 sene- lirasının sukutu ve maden fiatlerinin 

Otobüs imtiyazı belediyeye sinde ihraç olunan 29,357 tondan yal · bu arada tenezzülü nazarı itibare a
devredildi. Bundan daha ma- nız 13,800 tonu halen işlemekte bu- lınmarnası yüzünden Türk madenci 
kul şey de olmaz .. İstnabul so- 1 lunan ~denl~rden istihsal edilmi~ !eri kanunen yeni fiatler üzerine ver 
k ki 'b" t yerle olup mutebakı 15,500 tonu Harbı meleri li.zım gelen rüıumu nisbiye-a arı gı ı mun azam r- • d K ·· · . . ·· · • . .. . umumı esnasın a rup mueııesesı den ıımdı yuzde otuz fazlasını verı 
de. gay~muntaz~m otobus iŞ· tarafınd'.':n. istihıal olu~up timdiye yorlar. Hükumette buna mukabil is
letılmesı ayıp bır feY olurdu.. kada~ h~~umetle bu fırına araaıncla tifa olunan bu fahit rüıumun sanayii 
Demek timdi; belediye araba· bazı ıhtilafabn hallolunmaaı yüzün- madeniyenin inkişafına sekte ver
larma bineceğiz •.. Eh artık be. den sevkolunamayan maldır. mekte olduğunu nazarı itiba.re ala-
led. • t•• k"" .. .. .. 1 Şu bale nazaran 1930 senesine la rak 26 mart 931 tarih ve 1794 numa 

ıyenın ur usunu soy eme- yaıen tezayüt yerine 13 000 tonluk al k ı ·· d bire · · k 1 y 1 b · • r ı anun a rusumun yuz e r 
mıze manı a maz.. a nız ır bir tenakus göriilmektedir. Bu tena kadar tenzilini ve bu nisbetin tayini 
kere arabalar işlemeğe batla- kus te maalesef hükumetin yeni bir huıuıunda Heyeti vekileye havale 
sa... ~anu~~ m~di~ ıana~iini inkitaf et4 etmek auretile yerJi madenciliğin ter 

Diyelim ki; arabaya bindik.. tı~eceg_ı vaıdteı:ıne ragmen bu oana- fihine çare aramıştı. Maalesef bu 
Ne türküsü söyleyeceğiz? •. Bu yun elan (Necıp Melhame) pqa za. kanun da Heyeti vekile tarafından 

1 ~~md~n kal~. maadin ni~name vukubulan teklifleri ret ancak yeni 
bir meseledir, lı; her ha de be sının agır §eraıtı altında ezılıneden imtiyazların bu kanundan istifade e
lediyeye ait bir güfte ve zemin kurtulama~ası yü_zü~~en ileri gel- debilecelderi ve lakin e•ki imtiyazla 
ve zamana uyar bir beste bul- mekte olduguna hıç ıupbe yoktur. rın eski rüsumu tediyeye tabi tutula 
maktadır. Hükümetin memleket iıtibsalatı cakları hakkındaki Şurayı Devletin 

Mesela: nın tezyidi ve fazla ihracat oayeıinde kararı ve bu kararında ısrarı üzerine 

ı'ken aldı da ticareti. ~b. ari.ciyeıini tevzin için gay. bir netice vermi9tir. Bu vaziyet kar. 
"KGtip ava gid•r ettı" b d ( eml r. et. _gı ır .zaman a m eket •uında maden müıtahsıllarırun bir 

bir yağmur tib 1 t b d ' u sa a ının. ı. racını mene en bir dereceye kadar terfih edecek olacak 
Katibin paltoou uzun eteği ça- takım kavanının elan cari olma11 cid bu kanunun neticesiz kalmasıdır ki 

mur,, den anlaşılmaz iılerdendir.) memleket istihoalatırun büyük mik-
Şarkısı zemine münasiptir ~u yasak maalesef Babıali hüku- yuta tenakusunu intaç etmif ve da 

amma zamana uygun mudur?.. metı tarafından kabul olunup yirmi hacla edecektir. 
Yağmurlar kesildi .. Malum ya! ~tıncı maddı;s~nde hiç bir ıehebe iı- Türkiye maden iıtihıalatınm tabi 

(KOÇUK t>AKTILO) filmindenberi balkm en fazla sevdiği yılcl 

MARY GLORY, FERNAND GRAVEY 
ile beraber pek muvaffak olduğu 

Düşes Olacaksın 
(TU SERAS DUCHESSE) 

mükemmel komedide tekrar bütün lıtanbul halkını kofluracaktır. 

Önümüzdeki Çarf&lllbadan itibaren 

MELEK SİNEMASINDA 

HİKAY~ 
Arifane ziyafette 

Millô hikaye: Karısından izinsiz bir ıey ya 
Eski Defterhakani kuyudu pamıyan zavallı Rakım Efendi 

atika mümeyyizi Rakım Efen- bu emrivaki karfısında iyi sı
di ile karısı Sadberk Hanım , kıldı. Fakat arkadaşlarının ya
o gece yatsıya kadar kavga et- nında kılıbık görünmemek 
tiler. için: 

O gün dairede konuşulmuş- - Hay hay, dedi. Olur. 
tu. Ve hatta ili.ve etti: 

Şube mümeyyizleri ve mü· - Bizim evde gayet nefis ir-
dürleri bir gün sonra gelecek mik helvası yaparlar. 
olan cuma için Küçüksuda ari Hepsi birden ağız şapırdat-
fane bir ziyafet yapmağa karar tılar: 
vermişlerdi. - Oh, i.li., ıi.li. ! Cumaya her 

Mevsim bahardan yaza ge- §ey hazır olacak. Bebek iskele-
çiyordu. sinde toplamnz iki sandalla kar 

Çayırların tam zamanı idi. frya geçeriz. 
Bakla tarlaları çiçek dökıneğe Karar mükemmeldi. 
başlamışlardı. Küçüksu civan Fakat Rakım Efeodi o ak-
cennet gibiydi. fam sıkıla sıkıla bu kararı evde 

Herkes bir yemek yaptıra- açınca Sadberk Hanım açtı ağ 
caktı. zını, yumdu gözünü. 

Hazinei evrak müdürü Asım - Haftada bir cuman var. 
Efendi kuzu doldurtacaktı. ı Onu da evde kannla oturup eğ 
Mahluliit müdürü Kamil Efen- lerunedikten sonra ben seni ne 
di: yapayım a herif. Üstelik sıkıl-

- Bizim kaymvalde çok ne- madan bir de benden elin herif 
fis börek açar. Börek te ben- !erine yedirmek için irmik bel-
den olsun! vası istiyorsun ha .. Sana helva 

Demişti. değil zırnık bile yapmam. Ye· 
Takrir dairesi müdürü Emin diği naneye bak. 

Bey çerez, meyva gibi ufak te- Gürültü epey devam etti. 
fek şeyleri ben yaparım. dedi. Rakım Efendi arkadaşları-

Eski adamlar hacıdır., hoca- nm yanında rezil, kepaze olaca 
dır amma •ğızlanrun tadıle ara ğını dütünerek kansını yumu
sıra çakıntı yapmağı da pek se şatacak çareler aramağa başla. 
verler. 0Qı,tn için içki itini de dı. Fakat ne söylese: 
levazım müdürü Hayri Efendi • . -Yağma yok. Beylerim ora 
deruhte eltı. da gülsünler, eğlensinler, ben 

Rakım Efendiye de: burada çile çıkarayun. Bu dün-
- Artık tatlıyı da sen ya- yanın neresinde görülmüş şey .. 

~~~~-~?.! .. !?..~~!~~:........................... Ne helva yaparım, ne şuradan 
tir. Buna mukabil Türkiye ihracatı şuraya yollarım. 
da 1913 deki (24,000 kırk iki bin) Cevabını alıyordu. 
tondan 1930 seneıinde (28,000) to- Maamafih Rakım Efendi Ü· 
na tenezzül etmiştir. Aleyhimize kay midini kesmiyordu. Ne kadar 
dolunan bu fark 1913 seneıinde 
(7,000) ton ihraç . ederek bu olsa kadındı. Elbet bir zayıf 
mikdarı 1930 sene11nde ( 25, tarafı olacaktı. 
000) tona iblağ eden Yu- Güzel bir ipek yeldirme va
nanistanda vazihen görülmektedir. detti, olmadı, maatını odacıya 
Bu mukayeseyi yarark<n Türkiye kırdırırsa bir de roza yüzük ala 
ihracatının tezayüdüne yardım eden 
ve hükumete aralarında eski bir mu- cağını söyledi, yutturamadı. 
kavele mucibince diğer madenlerin Nihayet işi politikaya ka· 

• 

Jön promiyelerin en güzeli. 

GARY COOPER 
Önümüzdeki Çarşamba alqamından itibaren 

ELHAMRA SİNEMASINDA 

Tehlikeli Yollar 
(LES CARREFOURS DE LA VİLLE) 

müessir ve mühiç filminde aörünecektir. 

Bu hafta iki büyük ve mükemmel film: 

MELEK 'te 
muhteris 

GRETA GARBO 

Solmuş 
Güller 

(ROMANCE) 
filminde. 

ELHAMRA'da 
(GEL EVLENELiM) filminin 
yaldızı ROBERT BURNIER 

tarafından 

DAHA 
Öimedin mi 

(QUAND TE TUES-TU?) 
fevkalade ıen bir komedi. 

1 M~!!n : ~~ ~r~sı~ 
sözlü opereti 

1 ( __ RA_D_Y_o_J 
PRENSES 

EMRİNİZ 
LILIAN HARVEY ve 

HENRY GARAT 
tarafından temsil edilen muazzam 

film. 

MEVLİDİ ŞERlF 
Martın yirmi birinci pazartesi ırü· 

nü öğle namazını müteakıp Nitan· 
taşında Teıvikiye camiinde Hahz 
Biirhaneddin Bey tarafından ge
çenlerde vefat eden Kara Osman za. 
de Zahide Hannnın ruhuna mevlidi 
şerif okunacağından bütün akraba 
"e ehibba ile zevatı sairenin tetrif· 
leri rica olunur. 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 RL 5 kilovat) 

18 Gramofon, 19,30 Darüttalim he
yeti, 20,30 opera, 21 Darüttalim b.,. 
yeti, 22 orkestra. 

Yeni nefriyat 

Çocuk heceleri 
Muallim Hasan Nahit Beyin H•· 

yat Bilgisine uygun "ÇOCUK Hf> 
CELERI" çıkmıştır. Buluş, ayrılıl 
ve resim itibarile cidden yeni "t 
kıymetli bir eser olan bu kitabı mel> 
tepli okuyucularımıza hararetle te" 
siye ederiz. 

Satı, Yeri - f stanbul Millet l(i• 
taphanesi. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi 

Merhumenin zevci tchassısr. Karaköy, 
FAZLI NECiP 1 bici yanm.da 34. 

hastalıklar mii• 
büyük mahalle· 

Hani derler, tatlı ye, tatlı söy. 
le ..• Ya karıcığım. 

Sadberk Hanımın hırsı geç· 
memitıl, fakat kocaımın iti 
böyle resmi tekle döküşüne bir 
şey diyemedi. Sinirli sinirli: 

- Pek ala, pek i.la, dedi. İs
tediğiniz irmik helvası değil 
mi, yarın yapanın, rahat rahat 
zıkkımlanıramız. 

Rakım Efendi neticeden 
memnundu. 

Arkadaşlarının yanında mah 
cup olmaktan korkuyordu. 

Perşembe günü daireye git 
tiği zaman pür neş'e: 

- Eh, bizim helva hazır. Ya 
rın gidiyoruz değil mi! dedi. 

Hepsi: 

yakalıkları çıkarmıtlar içiyor• 
!ardı. Kuyudu kadime müdüriİ 
okuyor, senedat müdürü çalı· 
yordu. 

Uzun zaman içtiler, hattJ 
mektep çocukları gibi çimenlet 
üzerinde kovalamaca o:ynadı· 
lar. 

Nihayet öğleye doğru )~e' 
mekler hazırlandı. iki odacı bil 
met ediyordu. 

Hazinei evrak müdürünü~ 
kuzu dolması nefisti •• 

Yediler. 

Mahlulat müdürünün kayP' 
valdesinin bilhassa yaptığı sill1 

böreği enfesti. 
Yediler. 
LevaZllD müdürü: 

vennelde oldukları niıuma tabi ol- zaklığa döktü. 
mamak dolay ıs ile piyasaya diğer Dedi ki: 
Türk müıtahııllarınclan aıgari 300 - Hanım, hanım, bu gezın-

Bunu bırakalım. Ne tarkısı tı.nat etmekıızın "uhoatname ile iki tutulduğu rüsum rakiplerimiz Sırp 
.. I I" ? bın tondan fazla mal ıevkoluıımıya- ve Yunanlıların vermekte oldukları 

soy eye ımı. ·· cağı;"' taı~ edı;n ;"W'din nizamna. rüıumclan !uyu kabul etmeyecek de 

- Elbet elbette .. 
Mahliili.t müdürü: 

- Bizim kaşık düımam bir 
börek hazırlıyor. Sormaym. 

- Eh, bakalım biraz mideli 
re cila verelim. Sıra tatlıya g~ , 

"Çıkabilsem ama11 fU yokuıun m~oınd".' mundençtır. Ruhoatnameye rece de yükıeldir. Sırbiıtan krorpu 
baJına" ~ustenıde? se~kolunan her hangi yalınız yüzde bir rü1Uma tabi olup 

hır madenın tabı tutulduğu rüsum Yunanistanmkine ıelince her türlü 
Şarkısı da İstanbul sokakla ·-··•m ............ _,,_•••• ihracat rüıumunclan maaftır. Rüıum 

nru İma eder amma belediyeye ku dolayısile rakiplerimizin lehine olan mak çok münasip olur. ait bir itaret yoktur, bu maliyet fiatından maada rakipleri 
Ne türküsü çağırmalıyız?. yeni bir yanardagı"' miz mevaddı infilakiye, ıimendifer 
Bence ea münasibi şudur: nakliyesi, ardiye ücreti bizimkinden 

kuruı noksanına mal oatan Dağardı 
tirketidir. ti, eğlenti değil, adeta resmi 

Haber aldığımıza göre Vekalet ye bir vazife, Bizim müdürü umu
ni maadin kanununu Alman kanunu mi böyle şeyleri tertip eder, ak
esası üzerine hazırlamaktadır, es- silik oldu mu mimler.. Sen be
ki kanunumuza kıyasen temin edece nim tefeyyüzüme, ileri gitme
ği menfaatile beraber sureti tatbi- . 

Rakım Efendi de: 
- Bizim hanımın irmik hel

vası bütün mahallede meşhur
dur. Dedi. Yarın göreceksiniz 
ya! 

"Du• madan aylar geçer yıllar Habbeyi kubbe yapmak boy 
" .11eç':.r '!.efme;z !"!in,,_ numuzun borcudur. Eski ingiliz 
Hasretın .11.onlumde lak!" ~~ım Başvekillerinden Loyd Geıorge 

bılır sen nerdesın. J I . d h""'-"- _ . 

pek çok aşağı olmuı maliyet fiatmı 
rekabet lehine o derecede ucuzlat
mak ve Türkiye krom ihracatını im 
kiınsız krlmaktadır. Sahile dört yüz 
kilometre mesafeden gelen Dağardı 
madenleri aynı meoafeden gelen Sırp 
malının maliyet fiatı mukayese edi
lecek olursa Sırp malının beher tonu 
bizimkinden yedi ili. dokuz lira daha 
ucuza mal olmaktadır. 

kinde karıılaşılacak mü~küli.ttan ma me en~e~ ol~ym:_sun adeta.. ':lıl 
ada büyüklüğü dolaymle tetkiki u- , mez mısın sıyası meseleler bıle 
zun ~ü~ccek olan bu kanunun Millet j yemek sofrası batında halledi
Meclısınce bu •ene.de kabul.?Iunaca- lir. Düşünsene bir kere, mü-
ğmı hiçte zannet."Tiıyoruz, diger taraf ı d.. .. • ·ı b" f d 
tan buhranı iktısadi sanayii. madeni- uru ~umı ı e ır ~o .ra. a ye. 

Levazım müdürü Hayri E
fendi: 

- Öyle mezeler donattım ki 
İngiliz bakkalı haltetsin. 

apon mese esın e uıuımetı 
Buna mukabil eski otobüs h b ı mua aze etmiş, İr gazete bu· 

sahipleri de: nun için şu serlevhayı koymuf: 

yemizi tehdit. etmekt~ bu.lunduğun- ı mek, ıç~ek.. Bu teklıfsızlı~. B~ 
elan hükumetın maadın nızaınname- dostluk ınsana adeta terfı yerı 

Ötekiler alay ettiler: 
- Yaparsın kafir, miçoluk 

elinden gelir. 
"Acaba fen muin kederin var [Loyd George alev püskü. 

mı? 

ıinin 261 ve 50 inci maddelerini tadil 
ıureti]e müzeyyel bir kanun neşre
derek muhakkak bir ölüme sürükle
nen memleket sanayii madeniyesine 
ecnebi rakiplerine mücadele etmek 
frrsatını veremez mi? 

ne geçer. 
Biraz da koltuklarını kabart 

mak için ili.ve etti: 

:(. :(. :(. 

Ne kadar bitkinim haberin var rüyor.] 
Bununda neticesi olarak 1913 se 

nesinde ( Yalnız üç yÜZ beş ton) ih 
raç eden Sırbistan 1930 senesinde 
(5300 elli üç bin) tona iblağ etmiş-

Cuma sabahı Küçüksunun 
iç tarafındaki ağaçlıkta müdür· 
ler, mümeyyizler kuytu bir a
ğaçlığa çekilmişler, ceketleri 

mı?" Görenler yeni bir yanardağ- - Hem müdürü umumi se
nin yaptığın helvayı da yiye
cek. Muhakkak tebrik edecek. 

Bunlann birincisi Uıak ma- dan bahsediliyor sanacak!. 
kamından ikincisi Süzni.ktan o FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 44 1 ni, giyeceği hükmü bekliyor! ' nun kıymetini, iyiliğini, kötü. rı için böyle ıölüyor !. Katil burada yine bağırdı: 
Kal'§ınızda oturan.. Katil, ça. lüğünü tayin edecek olanlar biz Maksadı değittiriyor!. - Ben o fenalığımm cezasmı 

GÖZYASLARI!. 
mur, yamyam adını tatıyan değiliz. Biz burada bir hakkı Diye bağırdı. Avukat: çektim! • 
hunharla bu hatıraların alaka müdafaa için bulunuyoruz ve.. - Reis Bey. Müdahalenizi Karqtuma onu!. 
ve münasebeti bile her halde siz o hakkı bize teslim etmek rica ederim. Sözüm kesiliyor!. ikisi biribirinden ayn teY?-
çok şüphelidir. vaziyetindeainiz. Hem bu not- Dedi. Hakim Ruhiye: Avukatlık yapma •.• 

- Müsaade eder misiniz hi 
kim bey?. 

Dedi. Herkes, salonu kapıla
rına kadar dolduran bütün din 
leyiciler, hikimler, müddeiu
mumi, avukatlar hepsi çıt çı
karmadan zabıt katibinin yük
sek ve gür sesle okuduğu batı 
ralan dinliyorlardı. Avukatın 
böyle birden bire aöıc istemesi; 
hatıraların okunU§unu keameıi 
yadırgandı. tık önce çamur Ru 
hi yorgun ve .. dütük batını avu 
kata çevirdi. Bu, 

- Ne oldun yine?. 
Der gibi bir bakıtb. Dinleyi 

cilerin baı çeviriıindeki mana 
da farksızdı: 

- Tatlı tatlı dinliyorduk! • 
Der gibi idiler. Hakim sa

lona göz gezdirdi. O da dinle
mı;-.iY.e..:!!J•~'l'Jt , F~k_.,_t v •lnJ 

Etem iZZET Avukat söylerken çamur Ru lar bize, hatta hariciye nezareti Ot bek Ve.. hakim üst üıte tiddetli - urunuz, suıwıuz.. -
hi bütün dikk.atile onu dinliyor tifre müdiri Ruhi Beyin ça- leyiniz !. ihtarlar yaparak, jandarmaya: 

söz iıteyiıi onu da bu dinleyif- arada bir söz söylemek, atıl- mur Ruhiden, katil Ruhiden - Oturt!. 
teki sadakatten ayırdı· mak için hareketler yapıyor,· farksız bir Ruhi olduğundan Dedi. Ve .• avukat söyleme-

Buyurun b . ., A . d ğe devam etti: Emrini vererek onu ıustur-
- •·· mırıldanıyor, kalkıyor, oturu- atka ne öğretıyor. ynı Üf- du. Ve .. avukat katili böyle ta 
Dedi. Ve .. vekil sözlerine yordu. kün adam, ayni zayıf adam, ay· - Sevmek, atk, iradenin yı- rif ederken Naran'ı da ifade et 

bafladı. Çatlak bir sesle keskin ni akıbetin ma'hkumu adam de- kıl••ı, tutgunluk, kara sevda .. 
k kin 1 rd Avukat devam etti: .... mele çalqıyordu: 

es · söy üyo u: ğil mi?. Bütün bunlar manasız e§yler. 
- Reis Bey .. Saatler oldu hi. - Hem kabul edelim ki ça- O d b 1 d . . Katil bir ahla·k du"'tkü"nun·· den - Bu dütkün ruhlu adam 

li. bu hatıraları dinliyoruz. rnur Ruhi, hariciye nezareti es- n a ta a şangıcın an ıtı· her cümlesinde her satırında 
Faideaiz, manaaız, davamıza bak şifre müdürlerinden Ruhi baren ahlaki, fikri, ruhi bütün başka bir şey değildir. Tanıma müvekkilimi m~zannda bile ra 

zerre kadar teması olmayan bir Beydir. Bu hatıraların hepsi de sefaletlerin yer ve inkiaşf bul. dığı bilmediği hatta tenkit hatsız edecek ağır tavıifler kul 
sürü notlar. ~eyhude yere din- doğrudur. Fakat, bütün bu not doğunu görüyoruz. Bu hatırala takbih, ruhi sefaletini teşrih e~ !anıyor. Ona cuuıluk isnat e
lemek zahmetine katlanıyorsu- !arın cinayetle ali.kası ne? Biz ~·~ _oku~~şu Naran Hanımefen tiği bir dalgın kızın pefinde diyor, orospuluk isnat ediyor, 
nuz ve katlanıyoruz! Sıhhati, bir tarih encümeni değiliz .. Ma \ dınbı"nl askı ruhlarını muazzep e- 1 koşmak için karısını çocuğunu, onu dalgın kızlıktan çıkarıyor 
hüviyeti, varlığı her şeysi tüphe I zi nasıl olursa olsun! Edebi e. e 1 ece sat.'.rl~rı .kaydetmek- istikbalini, bütün ömrünü feda da nelere ne sıfatlara bürüyor! 
1i bir hikaye, bir masal!. Niha- serleri tetkik eden bir jüri ol- le beraber mucrımın zaaf ve ah ediyor. Hangi baba hangi vic- Bütün bunlar yalan, hezeyan, 
yet muhterem heyetiniz bir ma maktansa çok uzağız. Belki bü· l~~sızl.ığı_nı da bütün vuzuhile danlı insan gebe ka;ısını bir ay sonradan uydurulmut ıeyler-
salı, uzun bir hikayeyi dinle. tün bu okunan satırlar güzel ı;oz!erımızde canlandı~mıyor içinde, bir kaç hafta içinde en dir. Belki de istintak, isticvap 
melde ne kazanacak?Ortada en yazılmış, iyi canlandırılmış, du mu.. küçük bır vicdan azabı, en ba- esnasında bir romancıya anla. 
feci, en vahıi şeklile yapılmış, yolmuş edebiyat ilim ve tekni. 1 Katil burada yerinden fır· sit bir alaka duymadan silkip tılmıf, yazdırılmış, acele ile ha 
tüyler ürperten bir cinayet var. ğine uygun, derecesine göre l layarak: atıverir de tarif ettiği hüviyet· zırlatılmış; şimdi getirilip bu. 
Efkarı umumiye, gazeteler, her kıymeti olan notlar, hatıralar.. - Hayır.. teki bir kadının eteklerin .. do. ' rada okutulan şeyler. Bu hatıra 
t,.~b:_i••i-r .b-.11 .. ,.~r;-:_ ~1 ... L ...... : l • r.:;:-.1-.....& (a 

di. dedi. 
İrmik helvasını ortaya getir 

diler. 

Helva nar gibi rengi, üzerİI' 
de f11tıkları, tane tane maııs•' 
ruı ile hakikat fevkalade idi. 

Kaııklara sarıldılar. 
Fakat helvayı ağzına al.ı1 

elini kapatarak sofradan fırl• 
dı. 

Müdürler akaıra, tıksıra çı 
yırın dört tarafına kaçıyorl•t' 
dı. 

Sadberk Hanım kocasmd-' 
ve arkadaşlarından intikaınıı'1 

alınıt, helvaya teker yerine tıı1 

koymuıtu. 
Burhan CAHlT , 

' 

onu masumlattıracak kı~el,,ı 
lendirecek, günahsız edecek iP'· 
bir §ey yok! .•. 

Aksine her satınn okunutıl 
da onu bir kat daha dütmüt lı" 
1 1 • uyoruz .• 

Ve •. avukat ısrar ediyordıı=. 
- Bu hatıralar mahiyet il' 

barile ne oluna olsun her h•I· 
de bugün karannu:a arzeclilııl 
cin•yet ile ali.kadar değildi' 
Cinayette mazeret değil, bı 1 

iris kait, tasmiuı ve taa~ 
vardır. Katil her vakit aöylJ' 
ğimiz gibi cinayetini bilerelı 
clütüoıerek, isteyerek yapDJ'!; 
tır. Bunu huzurunuzda da, 1 

ticvapta da, istintakta da bel 
yerde ve her vesile ile söyleı11 
tir. J 

Bu itiraf onu cezalandırııı., 
için ki.fi gelmelidir. Katil b• 
ve sizi oyalıyor. Ve .• bize dll11 
yetini örtecek, hafifletecek, ı1' 
zeret sebeplerini ortaya kof' 
cak hiç bir eşy söylemiyor! 

Bu hatıraların okunması 

lüzum yoktur. 

.. .. 
lcı 
ı. ; 
lı: 
d 
lı: 



t) .... 

ti 
el 
ı· 

le
il 

ir 

MlLLIYET PAZAR 20 MART · 1932 

r~=.=:;,==~S~i~N~E~M::-:A:----~J~•~) 
5 

. . cevirdiği en son filminden bir sahne !rfalek'in Metro-Goldwyn-Mayer ıçın . 

Greta Garbo 
Sinemayı 
Terkedecek 

Sinema aleminde yine Gret& 
Garbo'nun Amerikadan Avrupa· 
1& gelecefi ve artık ~emadan 
çekileceği aöylenmektedır. An
cak bu rivayet bu sefer . tahak
kuk edebilecek bir haldedır. 

Acaba Greta Garbo çek.ilmeğe 
muhakkak karar verdi mi? Es
rarengiz kadın •.>irçok fmıatla~da 
dostlarına artık bu İ§ten çekile· , 
rek iıtirahat etmek istediğini söy 
lemittir. , 

Hollyvood'da herkes bilir ki 
l<aliforniya stüdyolarile Greta 
hın periıi hoılanmamrıtır.. Her 
zaman ürkek ve çekingen durur, 
ıtüdyolarda her zaman yapmağ:' 
mecbur olduğu soıyetee yi kendı 
hususi hayatına hiç kanttırmaz 
Ve ondan u ·ak durur. 

Gretn Gorbo zengindir. ~un:' 
İlaveten <le mukteıitbr. Dıgen 
Vedette'ler gibi paraırut har vu· 

heaabıru rup harman savurmaz, tt 
bilir. Gayet ıade yaıar, ~ayal a 
Yegane haraı çok zeng.ın ° ~ 
küt.. h . . d ha zengınleıtir• 

u~ aneaını . a. lik oldu· 
hıektir. Bu artistin ma • kim 
iu kitapta Hollyvooclda baç " 
ac tnalik değildir. G t& 

Fakat asıl mesele acab~ ';.1• Garbo Amerikayı terked.'p 
hıanya'ya mı yahut lngıltereye 
l'ni gidecektir. . • k ' 

Bu hususta laveçli artiıtın ~o M -Goldwyn-Mayer firmasının emrinde olan Albertina Ra•ch baretln 
l'akın dostlarının aöyledikler;:.e etto ba§ dansözü Albıutina Vitak 
&'Öre, Greta Amerikadan ayr! • 
la artık bir daha avdet etı?,ıye
Cekt" ç·· k" da artık dauua• ır. un u on .. 

1
• ve 

la batlamıftır. O artık gunef ~ 
•ıcak beldelerde yaf~a ı:: 

. ek istiyor ve kat'iyen . bir 
çırm ·· ··1cm k ıate daha stüdyolarda gozu e • 

Yorgundur. O memleketının • 
iuk iklimini özleyor. I d • 

Sinemada çalıtarak top a 1~1 

•eı:-vetıe artık doğduğu yere çeki· 
ı· im ldu· _ıp hayatta çok yoru Uf. ~ or 
&'u zamanları unutmak ıalıY .. · 
Onun kanaatine göre artık o bu· 
tü.n varlığını göstermi, ve ~
tık sinemadan kat'i surette çekıl
llıeıi İcap ediyorm~ . 

Gr•t o..ı-rirıden ı Garbonun ... on ll~l~ 

B · · eni de-• .1 . u ayrılmak iıteyıfl Y birkaç 
tı dll'. C..rbo bu arzuaunu 

miyor. 
Fakat bütün bunlara 

halen Greta Amerikada 
virmektedir. 

Artistlerin 
Hususi 
Hayatları 

rağmen 

film çe-

Perdede muhtelif kalıplara ı;: 
. . h auıi hayatlanna m . 

artıslenn u B merakı talının 
edenler çoktur .•. trerin husuıi hayat 
. . t nı--•t ar ıa • 1 
ıçın a ·~.- den cilt cilt kitap ar ya 
!arını taıvır. e bunları hülaıa edelim. 
zılmııtır. Bız . k .. 

Albert Prejan dıyor ı. 

.. k. net bir ocak köşeıi, 
Ben su u ' . bil - t""fl nedır mem. • da pan u a "d ayagım ki hayatım stu yo 

Bir çok sene var . Berlinde film 
de eeçıyor. b" da ve tren d a geçiyor, ır 

. "rk n Lon ray E" çevırı e , kı .. ylüyorum. ger 
müzik hold~ f&r 

10 
Pariste çalıt•Y0 

Viyanaya gıtb~zsf.i'.:Un harici man
rum. Derken. ır ~ . in ya lsviçreye 
zaralarını ~e.vınne aç var ki, eğer 
ya Niıe gıdıyorum. Şu bulabilir
hakikaten bot bir zaman 

kitap okuyorum. 
sem, . b artiıt 

Gi Maneı' e gelınce, u 
na • . yf" ede 

Satın aldıgı bır sa ıy 
kın sever. ____ ı kocası 

• edi" i ZJlllllUU&r 
film çevınn g ·ı beraber oturur. 
George Charbo ı e 

Der ki: . . k t 
ktandır ansı ter e 

- Bi:ı: zaten ço B da keıo:dimizi 
mel< iıteyoroedid~ ura Tavuklarnnı:ı:, . · hi yoruz. daha ıyı • . · · kutlan-
tıöpelderimi:ı:, keclileı:-•~ bakmak 

nuz yar.BeBum:: h:iki bir köylü 
lizn&.· n • 
kadım oldum. 

Marie flory, kır ufuklar!na ~kan 
. • 8 ..t.. Parıate bir •-bir oayfideyea zıy :""' "blolan, ki 

tercih eclıyor. Bı 
~ ._._. __ , ve ayaklan kıaa 
taı>ları, yaıua-
nıolıilYalan aever. 

Bella kitap mo-akl11ıdır. 
Anna • .. "t 

Helbling eger muaaı zaman 
Jeanne erhal apartımanını bıraka 
buluna, d • T---' "d 

N. veya Saint- ..,.... e gı er. 
ralı, ıa . . 
N" t• bir yatı nrdır. Canı ıot~ymce, 

':.... atladaiı sibi töyle denıze açı-
ya~ • . . 
tarak uzun bir ge:untı yapar . 

Gaby Morley'in evi yetillik orta
ndadır. Penceresinden baharın ':"n 

İıılığı daha iyi görünür. Kıtın yıne 

def• İ%har etmit, ancak menoup 
olduğu firme onu elinden !'-çır· 
:'1-m•k için birçok fedakarlıkh 
•r Yapmr9trr. Greta Garbo oa • 

""de kazandığı büyük muvaffa· 
ı.Ye tl.,re çok biganedir. Bu .h~I 
lıeııdiainde 0 kadar yer etmifbr 
lci İatikbale ait büyük muvaffa
lc~etleri direktörlerin ağzından 
dtı\lerken 0 hiç umurlamaz ve 
ı...rvrnda ısrar eder. . ~ 
~kkak lıveçe ekili bır ıu-

. ecerelerden at9' kenarının 
aynı pn ' 
zevki daha iyi çıkanlır. 

Fakat Gaby ocak köteıini se.v-
Canlı ıporcu ve oynak oldugu 

mez. • 1 · · 
için, daima yolları, yoku§ arı ve ınış-
leri tercih eder. 

Richard Arlene kııtlara bayılır. 

auıi bayatlannı ifta ediyor. Meseli. 
Greta Garbonun daima ıslık çaldığı. 
nı ve söylediği bir çok tarlatan biz. 
zat bestelediğini bilir miıiniz?. 

Marion Davieı mükemmel brodri 
yapar. Nonna Shearer'in İp atlamak
ta emaalıiz mahareti vardır. Bot :ı:a 

manlarında da tablo yapar. 

Ramon Novarro mükemmel muıi 
kişinastır. Sinemaya girmezden ev
vel çocuklara muıiki derıi verirdi. 
Emeli de bir gün operada muganni 
olmaktı. Ramon piyanonun önünde 
bir gün otunnazsa olmaz. Setinin 
güzelliğini de hep biliriz. Stan Lau
rel de iyi bir muaikitinaatır. Wallace 
Berry eğer stüdyoda değilıe, mutla
ka havadadır. Yani tayyaresine bin
diği ıribi havalanır. Eğer havada de
ğilse kütüphanesindedir. Muazzam 
bir kütüphanesi vardır. 

Joan Crawford'un en büyük arzu 
IU trÜnÜn birinde iyi bir heykeltra§ 
olmaktır. ao, zamanlarında güzel el 
!erini çamura sokarak modelaj ile uğ 
rafır. Dostları kendisinde istidat se
ziyorlar. 

Wiliam Haines antika meraklıaı
dır. Antikadan iyi anlar. Geçenlerde 
Hollyvood'da bir antika mağazası aç 
mıttır. 

i Sinema 

i ~:.~::.~:~.OID 25 ;.. 
1 den haziı·anın 31 ine kadar bey 
1 nelmilel dörüncü kitap sergisi 
1 açılacak~ır. Bu sergide bi~ de 
ı beynelmılel sinema fotograf 
sergisi bulunacaktır. . . 

" Macaristanın büyük fılım 
amillerinden Engel sanatı bı
rakmış, büyük bir kahve aç
mıştır. 

" Çindeki vak'alar sinema ~r 

1 
tistlerinin merakını mı mu~ıp 
oldu? Richard Bartbelmess ıle 

ı Ronald Colmann Şanghaya ~a 
sıl olmuşlardır. Will Rogers ıle 

I Douglas Fairbankı'a da intizar 
, edilmektedir. 

" Japonlar, bilhassa ecdad 
hayatına taalluk eden filmler
de sesıiz filmleri tercih etmek
tedirler. 

r 

' 

• " Yüzüncü senei devriyesi 
münasebetile Goethe'nin haya
tı Almanyada filme almuııttır. 

" Amerikalılar Grand Hotel 
isminde bir film Ç89iriyorlar. 
Bu filmin h..tlıca artiıtleri §Un 
!ardır: 

Amerikan bahriye efradına bir :ıirhlının maktaı üzerinde ders veriyor 

Greta Garbo, Joan Gravford, 
Johin ve iLonel Barrymore, 
Lewis Stane Wallace Berry .. 

" W allace Berry yeni bir kon 
turat imzalamıttır. Wamer'le 
yaptığı bu konturat mucibince 
film batına bizim paramızla 
beş yüz bin lira alacaktır. 

" Nancy Carrol ile Lilyan 
Tashmam hali hazırda Nev
york ve Brooklyn tiyatroların· 
da oynamaktadırlar. 

" Metro Goldwin ıirketi Sov 
yet Rusya hakkında bir film çe 
virecektir. Bu film bizim para· 
mızla bir buçuk milyon liraya 
mal olacktır. 

" Conchita Montenegro ~r , 
angajman teklifini reddetmıt· ı 
tir. İspanyaya gidecektir. 

Rus ordu.suna. mensup bir kıta baş kumandan tarafından teftiş ediliyor 

,,. İngiliz sanıöril filmleri iki 
sınıfa ayırmıttır. Biri gençler 
için, biri de herkes için.. Buna 
sebep Ben HUT filmi olmuıtur. 
Çünkü bu fıhnde Ramon No. 
varro'nun göğsü çıplaktır. 1 

" Ahiren lngilterede denize 
indirilen Georgic vapuruna ses · 
li sinema salonu ilave edilmit
tir. 

• Londra belediyesi ıinema 
!ardan alman darüliceze hisse
sini yüzde yirmi bet tenzil et. 
mittir. 

" Moskovada Lenine'in ha
yatı filme alınmaktadır. 

* Madene Dietrich bu sene Avru
paya dönmiyecektir. Bu müddet zar 
fında Amerikada üç film daha çevi
recektir. "Şansbay Ekıpreıi" ikmal 
edilmittir. Yakında gÖıterilecektir. 

• "Kongre Eğleniyor., fil
mini vücude getiren Eric Char 
rel meşhur Caaanova'yı da fil
me alacaktır. 

• Metre Goldvin Jeannette 
Macdonald'ı angaje edecektir . 

" Hollyvood' da altı firket 
çalışmaktadır. Kolumbia stüd
yolarını kapamıştır. Müttehit 
artistlere Pathe stüdyolarını 
nisanda açacaklardır. 

Jf. Reginald Denny bir polo 
maçında ağır surette yaralan- 1 
mıştır. ı 

ı) Mösyö Sitaline. 2) Mösyö Kale

nin. J) Mösyö Molonoll bir 

resmi geçiti ~yrediyor/ar 

Falih Rıfkı Beyin 
eserleri 

1 - Denizaşırı 

Cenubi Amerikayı anlat.an ye
gan<: türkçe kitap: Yeni yazı ile 
basılmış kitapların en ııefiai. 

Papyekuşe üzerine tabedilmiş • Collen Moore Nevyorklu 
bir borsacı ile evlenmiştir. 

1 
:nüteaddit retıimler. 

-o-

l 

1 

ı 
.. 

2 - F aşiat Roma 
Kemalist Tiran 

Kaybolmu 
Makedonya 

Faşist ltalyadan, inkılapçı Ar
navutluktan ve bizden sonraki 
Nlakedonyadan bahseden yegin<o 
türkçc kitap. 

3 - Yeni Rusya 
Rug inkılabından, bolşevikle· 

'in terbiye ve telkin metot!arın
~an. Rus inkılabının bugünkü 
ıaziyetinden bahse~<:<ı yeğine 

ı.ürkçc kitap. 
-o-

Bu Ctierlcrin hem san'at, hem 
fikir kıymetleri vardır. Yeni ya. 
zı ile herkesin hem lezzet, hem 
istifade ile okuyacağı en ivi ki
taplar bunlardır. 

-o-

Hepsi Muallim Halit kütüpha
:ıe•inde bulunur. 

1 
1 

Karların birdenbire ~rime::ii müthiş seylaplar yaptı. Bıı resim Fıwnsadakı 
nehirlerin ınüthi~ fevezanını ve emniyet setlerinin yıkılıp tarümar 

oluşuııu ıösteriyor. 

Golfu valnız gençler oynanıaz ya ... işte hu resim meşhur milvarder 

Rockfelleri gol( oynarken gösteriyor 

ve 

Sirgortala.nnızı Galatada Ünyon hanında kiin 
ÜNYON SlGORT ASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafaaıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptn

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 
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Kadın Stltunu 

BizdP. kadın 
Bir cemiyetin seyjyeıi kadının 

o cemiyette oynadıfı TOi ile ölçü· 
Jür. Kadm ırayretini arttınr, üze 
nitini derinlegtirir, adnnlarmı sık 
latlrnp hızhlqtınna o cemiyet 
tekli ve rengi itibarile bir kai da 
ha yükaelmit olur. Bugünün itle
rini .. Ören, cemiyetlerini idare e
den, kanun]a..nnı yazıp çizen ... 

damlar onun çocuklandır. Kadm 
bu çocukların bot dimağlarına 

ilk kelin:eleri, ilk hiıleri, ilk ter• 
biyeyi yazıcı bir muallimdir. Ka· 
dınm bu huıuata aöatereceği ma
haret Ye itina, yanrun ordu ve 
cemiyetinin geçit temelleri üıtiin· 
de bqbca &millerden biri olarak 
işaret edilebilir . 

Milletlerin biribirlerile ölçülür 
!erinde kadm yine bat l'Olil oynar. 
Kadım en çok yükaelmif bir miJ. 
let cliierı.i- nazaran daha ,..... 
giıı, daha tantanalı, daha ınecle
nidir. Bir aı1ede evi idare edecek, 
Yariclat ile maaarif kefelerini ay· 
ni bat iiatiinde tutacak, lı:ocaamı 

niııia qılu yapacak lı:adm oldu
iu a-ibi bütün bir cemiyeti refah 
..e medeniyete ıürükleyecelı: te yi 
ne kadmdD'. Böyle bir hakikatin 
haykırdığım duyduktan aonra bü 
tün kadmlarm kendilerine borç 
olan Yazifelerini yapmaktan ka· 
çmmeme1an li.zmı aelir. 

Bizdeki lı:adm tiplerini beıı üç 
kama ayırabileceğim: 1 - İt ka 
dım, 2 - Süı kadını, 3 - Anado 
lunun köylü kadım. 

Anadoludalô köylü kadm mem 
leket Ye vatan borcunu kat be 
kat ödmıif fedakar ı.;.,. tiptir. Kıs 

A.vrupada son me•simin en son sırı; 
tuvall!tlerile oadül;,syoDluın lt!ta· 

(t!tini muhafaza lı;in kat t!dilt!n gü
mllf kaplamış uç maşalarının 

mubtt!lif kullanış tarzları 

Milyonerin 
İntiharından sonra 

Pariat• bir tevkif 
PARIS, 19 (A.A.) - Bor

sa simaarlaruıdan M. Jaoques 
Barrault, emniyeti suiistimal 
ve piyasada &ayri kanuni mua· 
meleler icra etmiş olduğu sure 
tinde Stokholm bankerlerinden 
ve kibrit kralı Kreuger'in dost 
larmdan M. Haymann tarafın. 
dan yapılan tikiyet üzerine tev 
kif edilmiştir. 

Tetrinisani ayında M. Hoy. 
mann, 30 milyonluk Kreuger 
eshammı karııhk göstererek 
para istikraz etmeğe teşebbüs 
etmit idi. 

Bu muamelede M. Berrault, 
delalette bulunmağı teklif eyle 
mİftİr. 

Aralarında aktettikleri mu· 
kaveleoame, M. Berrault'un 20 
milyon frank vermeği ve muka 

velename müddetinin hitamın

da, yani 18 ay sonra, abnıt ol 
dufu eshamı iade etmeği taah 

hüt eylemi§ bulunduğunu natık 
idi. 

M. Berrault, 15 milyon frank 

vermit •e fakat ihtimal mua

melede devam için zaruri olan 
parayi tedarik etmek üzere ze
hamı satmak hatasını irtikap ir 

tikip eylemiıtir. 

M. Hoymamı, M. Berrault'un 

nezdinde bulunması icap eden 
esbamın kanunevel ayında Nev 
Y ork borsasına çıkmıı olduğu. 
nu ve bunlarla Kreuger eshamı 

na kartı apeküluyon yapıldığı

nı hayretle görmüttür. 

M. Berrault'un iki aeriki cür 
mü de derdest edilmittir. 

M. Venizelos 
istifa etmedi 

Gece Atmadan, ıehrimizdeki 
rumca &azetelere gelen tergvf 

lara &öre, Yunan Batvekili M. 
Venizelos'un istifası haberi ta,. 
hakkuk etmemittir. Bir ara. 

lık, bütün fırkalardan mürek

kep bir kabine teıkili de şayi 
olmut ise de bu da teeyyüt et
memiştir. 

--·-·--··-·------
if hayatma ablan kadmlara hor 
nazarla bakar. Onun için çalıt
mak bir tenezzüldür. Bir hayır 
cemiyetine uğramak, bir hayır i· 
ıinin batma geçerek çalıpnak ha 
tınna bile gelmez. Sinemaama, ti 
yatroauna kıymadan aaçbğı para• 
nın yüzde birini olaun önüne uza 
nan miilıtaç ellere bırakmaktan 

çekinir. Bu kadının memleketine 
biç yardnnı yoktur. 

Netice olarak Türk kadınının 
memleketine hizmetini cihan ka
dım ile mukayeae edecek olunak 
acaba huna ne cevap bulup ver
mek li.zundrr? ·· 

Meliha Avni 

Bilmek lazım 

MlLLIYET PAZAR 20 MART 1932 

İnhisarlar kanunu kabul edildi 
[Baı tarafı birinci •ahi/ede] 

ğüm fayda ıudur. Kadrolar 

küçülünceye kadar vazifesini 
iyi göremiyenleri vazife başın
da tutmak mecburiyetinden 
kultulmak. 

Tasarrufun ınıkdari 
Refik Şevket Bey - Yani 

bu kadar müstahdimini dışan. 
ya çıkarmaktan olan faydai a. 

meliye bütçeden tasarruf yap· 

mak olduğuna göre ne kadar 
tahmin ediyorsunuz? 

Rina Bey - Tasarrufun 
miktannı tayin etmek imkanı 

halen mevcut değildir. Bunu 

anlayabilmek için vazifede bu 

lunan memurlardan tu kadarı. 
nın dirayetsiz ve iktidarsız ol
duğunu bilmek lazımdır. Şura 

ıı muhakkaktır ki vazifesi ba. 

vardır. Mütekaitleri istisna et
miyelim. 

Kuvvei bedeniyesi mazbut, 
müstahdimlere ve mevcut müs 
tahdimlere sahip adamlara; 
sen mütekaitsin bu daireye gi. 
remezsin demek ona vatandaş. 
lık hakkını vermemek demek· 
tir. Bu doğru değildir. 

man ve Sait Azmi, Kocaeli meb'u \
au Sırrı, Konya meb'uıu Muıtafa 
Lutfi, Muğla meb'uau Yunuı Na
di, Siirt meb'usu Mahmut Beyle
rin masuniyeti te~riiyelerinin ref'i 
hakkındaki ba§vekalet tezkerele· 
rile bu taleplerin devre aonuna 
bırakılmasına · dair muhtelit encü-
men mazbataları okunarak kabul 
edilmiıtir. 

Refik Şevket Bey (Manisa) teı 
Suiistimaller bize doğru e. 

saslardan ayrılmak hakkını ver 
rii masuniyetin ref'i usullerinde 

mez. Seksen yaşına girmiş IOO dahili nizamnamenin sarih hü-
lira tekaüt maaşı alan adam· kümlerine ittiba edilmeai lüzumu
ların sinine bakılmaksızın inbi nu aöylemiı ve mazbata muharriri 
sar idarelerinden maaş aldık. Hakkı Tank Bey (Cireaun) mub 

tarını · · t · telit encümenin gerek teıkilib 
goruyor ve ışı ıyoruz. . k d· ... 

1
• • 

esa.uye ve gere lllll ı nızamna• 

Bu mütekaitleri ite yarama- ı meye tamamen muvafık surette 
dıklan halde ite alanlan meaul hareket ettiğini izah eylemiıtir. 
edelim. Yoksa mütekaitlerden Müteakıben devlet tarafından 
buraya kimse alınmaz yolunda idare edilen iııhiaar idarelerinde 
ki hüküm çok şedit ve haksız· tqkilatrn defi,tirilmeai veya dar
dır. Bu maddenin tay edilme- laıtınlmaaı dolayıaile açıkta kala· 
sini istirham eyliyorum. cak memurlara verilecek tazmi-

ımda bulunup ipni göremiyen ta dair encümenden gelen muad· 
adamı itinden çıkarmak idare- Evvelden yerlerini 
nin ifini düzeltecektir. hazrrlay anlar del kanun layihasının müzakere-

sine geçilmiıtir. Bu münasebetle 
(Bravo sesleri) uıl fayda Relik Şevket Bey (Manisa): bazı suallere cevaben bütçe encü 

buradadır. - Hakikaten bugün tatbikat 

Merhametten gebniş bela j bize gösteriyor ki hazan daha 

meni mazbata muharriri Kemal 
Zaim Bey, memur ve müstahdem 

kaydının konulmaamdaki sebebi R • B d O d evvel inhisar idareainde yerini ana ey en aonra r u 

b• Ah et lh B kü. hazırladıktan sonra mülki ve- izah ederek bu daireler lı:adTOla-me usum san ey r . 
.. ·· · al tt' ya askeri bir hizmetten istifa nnda daimi olarak istihdam edi-suyu l§g e ı: 

_ Bu bir temizleme ameli· ederek tekaüt olanlar vardır. !enlere memur, mütedavil serma• 

yesidir , dedi. Merhametten 
gelmiı belayı kaldırmak ıçm

dir. Benim anladığım tudur: 

Bu odalar dolduran ve ııe ya
ramıyan efendileri vekalet ora. 
dan kaldıracak ve kendilerine 

bir miktar ikramiye verecek. 

tir. 
Besim Atalay Bey - Bu işe 

yaramıyan adamları neden dol· 

durmuılar? 

Ahmet Ihsan Bev - Onu 
bana ıormayın •• 

Münakaşalar 

Besim Atalay Bey - Bir 

ıual soracağım; vekilden, bu 
ite yaramıyan adamları kim 

doldurmuı, bunlar niye mes'ul 

olmıyor. 

Rina Bey - lıe yaramaz 
bir takım adamlar doldurulmuı 
tur demedim. İte yaramıvan· 
lar vardır dedim. 

Mütekaitleı 

Müteakiben layihanın bun. 
dan ıonra inhisar idarelerine 

mütekaitlerden memur alınma. 
muma dair olan maddesi gö

rüşülürken heyecanlı müzake.. 
rat cereyan etti. 

Naci Pş. nm beyanatı 
Bu münasebetle ilk sözü 

Cebelibereket meb'uau Naci 
Paşa aldı. Bu maddeyi hiç mü 

Ve akabinde o ite geçiyor. Bu yeden ücret alanlara müstahdem 
gibi gayri tabii hareketlerin denildiğini aöylemiqir. 

hadisatın ruhumuzda in'ikiaab 

derindir. 

Mütekait olmak müreffeh 

olmak demek değildir. Bugün 

fikrinden istifade edilebilecek 

eski mütekaitler aruında 29 li 
ıa alanlar vardır. Bununla Ça

pakçurun en hücra bir kö}'.iln· 
de geçinilemez. Buıılara husu· 

ıi bütçelerden it bulmalı çün

kü onlar da bu vatanın u~ 
da ömür telef etmiıler, ihtiyar 

lamıflardır. 

Bir vatandafm zararına ta. 
vazün edecek bütçenin manası 

ru anlayamam. Y ann S bin 
muhtaç vatandaş hükiımete mü 
racaat ederlerse bunlara ne it 

vereceğiz. Hamallık yapacak. 
ım desek yükümüz yok. Renç· 

perlik yapacakam desek buğda 
ynnız para etmiyor, ki fazla o 
kin ektirelim. Bu gibi vatan. 

daşlara hürmet lazımsa her 

ıeyde onları mahrum etmek 

günahtır. 

Masuniyeti tqriiyeleriniı 
ref' i iaten•nler 

lnhiııarlar kanuna 

Kanunun birinci maddesi reye ko
nularak atidelö tekilde kabul ediJ. 
mittir: 

De.Jet tarafından idare olunan in 

hiaarlar daimi memur ve müatah
demlerinderı te9kili.trn defiıtirilme

ıi n darlatbnlmaaı dolayiaiyle açık· 
ta kalacaklar, ber ne suretle oluna 
olsun vazifelerine nihayet Terilecelı:
lere bu kanun mücibince tazmin .,... 
rilir. Bu kanun mer'i yetinden enel 
bu idarelerle •lôkalan kesilmiı Ye 
nzifesinden çıkarılmıı olanlar ,,. 1 
haziran 1931 tarihinden ıonra bu 
idarelere tayin edilmit olan memur 
•e müatahdemlerden açıkta kalacak 
!arla, süi halinden dolayi açıp çıka
nlacaklara tazminat verilmez. 

lkinci madda; kanun netri tari
hinden itibaren inhisar idarelerine 
ait teşkilat kanunlan yapılıncaya ka 
dar bu dairelere mütekaidinin alrn
maman hakkında idi. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Feh
mi Bey, bu maddenin ıu veya bu 
Yatanda!• rencide edecek bir mahi
yeti olmadığını bu kaydm nz'ıncla 
bu idareleri l'enç anaaırla teçhiz et
mek ve mesleki birer tqekkül baline 
getiribnesi gözetildiğini aöylemit
tir. Madde aynen kabul edilmit, mü 
teakiben diier maddeleri okunarak 
kanunun birinci müzakereai ikmal e
dilmiı tir. 

ıın güne§ler altında ırmaklarını 

kazma haline koyup tarlaaıru ka· 
zan, ailayan çocuğuna meme ""'" 
ren, topraiından çıkardıfı mah
sulünü urtlanaralı: ekmek paraaı 
çıkarmak için yalm ayalı:, batı a· 
çık dikenli yollardan ıehre inen 
lnı kadm evinin hem erkeii, bem 
de kadınıdır. Bu kadm cfiltman Patetcs ... uyu layim görmediğini ifade ede-
.üngiiaü önünden ıeri dönmeyen rek ilave etti: 

ANKARA, 19 A.A. - Büyüle 
Millet Meclisi bugün Reia Vekili 
Refet Beyin riyaaetinde toplana• 
rak 1931 senesi bütçesinin muhte
lif faaılları arasında 878 bin 466 
liralık münakale icra11 hakkında
ki kanun liyibaamı müzakere ve 
kabul etmiıtir. 

Kanun verilecek ikramiyeler mik
tanm tu suretle tespit etmektedir. 
Hizmet müddetleri iki seneye kadar 
olanlara bir aylıklan, daha fazla ~ 
lanlara iki senesi için birer aylıkları 
ve müteakip hizmetlerinin beher 
tam aeneleri için rubu aybklan ik
ramiye olarak verilecektir. 

dört, bet oğlunu anarken tehit a- ' Patatea kaynatılınıı suyun 
nası oldum diye aevinç yqlan dö- gümiif talumlarnu mükemmel te• 
ker. Anadolunun mahrumiyetler 

1 mizlediğini bilir mi idiniz? Be
içinde yetiten bu kadmıru tasvir yaz kuru fasulye kaynatılan au 
ederken aabrm, çalıtkanlık ve fe- da yünlüleri pek iyi temizler, ka· 
dalı:arlıjın fonaali d-lı: lı:üi ge bartır, yepyeni sibi yapar. 
lir. 

it kadını: Bu kadmm yÜZde 
dokaan beti lumdi maddi ihtiyaç 
lan yüzünden mecburen çahfan 
:Damelerdir. Bunlar daktilo, önün 
<!eki ııüratlerini, ..._ batmctaki 
,tinalarmı imirlerinin gözüne ıi

rerek aylıklarını arttırmak için 
yaparlar. Onların tek aıldan yer
•erintle tntunabibnek ve ay batı· 
"' beklemektir. Bu kadmlar ara· 
•mda çalrımayı bir zevk olarak 
:tabu! edenler İse belki yilzde beş 
.ir. Bunlar mesleklerine maddi 
Üç bir teY diqünmeclen aanhr 
•evl<lerini memlekete ve medeni
ıete hizmet l!'ayeaiııi a-üderek ta· 
namlarlar. 

Süs kadını: Bu kadın ekaeriya 
<engin kadındır. Dudağından bo
ıası, arrtnıdan rengarenk elbiaela 
·i ekaik olm yan bu kadının ha
ıattaki tek rolü balodan baloya 
lolaflll&k, fuzuli ma•raflar aç· 
nak, poker masa.lan ba,ında aa· 
>ahlamaktan i~arettir. Karıısın

Ja çifte çifte hizmetçileri, mutfa
;mda atçısJ, çocuğunun miirebbi
·esi olan bu kadın a-özünün ucil 
>bun 8\'İne nezaretten üsenir. O 

'-~ N,r ırlar .. Giyin•-

Temiz süt 
Sütün safiyetini anlamak için ı 

en baait uıullerden biri de bu
dur: 

Bir dikit İğneııi altr ve ıüzel
ce ıilerıiniz. Sonra ucunu &Üte 
batınr v" ıakuli bir halde kaldı
nramız. Eğer su karııbnlmamıı· 
aa, iğnenin ı1cunda bir damla 

süt kalır. 

Siyah ipekliler 
Siyah ipek dantelalar yıkana· 

mıyacak derecede naziktirler. 
Bunlan tuni:zlemek için gergin· 
ce bir bezin üstüne iğnelemeli 

ve bir sünger parçasını bildiğimiz 
biraya aokarak dantelinın Üze
rinden geçirmeli ve kurumağa 
terketmeli. 1< ,....,yunca iğneleri 

çıkarmalr. 

Kedilerin piresi 

\ 

- Mütekaitlerin içinde 
genç adamlar vardır. 

Çalıtabilecek, istikametin

den istifade edilecek insanlar 

Aydm meb'uau Fuat Şahin, Bi
lecik meb'uau Hayrettin, Buraa 
meb'usu Dr. Galip, Çankırı meb'. 
usu Talat, Erzurum meb'ıuu A
sım, Kay•eri meb'uıu Çotkun Oa-

Meclis per,embe 
caktır. 

Bahçelerde yeni bir tezyin usulü 

günü toplana-

1 Laydy Chaytor'a 
Göre giyinmek 
San' ati nedir? 

[BQf tarafı birinci •alıilede] 

menin tartlannı izah edeceğim. 
- Öyle ise a-üzel giyinmenin 

ıım nedir? 
- Güzel siyinmenin ıım, el

biseyi kendiaine yakı9trrmaktır. 
Herkes zevkı selim ile giyinebilir, 
fakat hüner bu zevki selimi elde 
edebilmektedir. Modaya krrükörii 
ne ittiba etmek, batkalannm met 
hü aenalanna ehemmiyet vermek 
yalnıı bir harekettir. Bir kadın, 
hel'fOydea 8\'el lı:endi boyunu, ren 
ıini tipini tetkik etmeli Ye moda
yı ona Ye kendi ze•kine uydurma 
1ıc1ır. Mesela bir kadın, bir man

ken üzerinde ıayet gilzel bir bı· 
Yalet •örüyor, fakat onu üzeriıM 
IİYİnee yakı§madıiını anlıyor. it
te bu noktayı takdir etmek lazım 
dır. 

Konferanalanmda bu noktalan 
izah ederek kadınlara zevki seli
mi ile modayı telif ve me>:çetmek 
yollannı göatereceiim. 

Bua-ün kadmlar için kendi zevk 
lerine göre a-İyinmek, bundan bir 
lı:aç - eYVele niabetle daha ko
laydir. Çünkü kadınlar bu hıuua
ta hudutauz bir aerbestiye malik
tirler, eskiden kıaa eteklere, kıaa 
kollara itiraz edilir ve böyle giyin 
mek ayıp aayılrrdı. Halbuki bu
ıün buna itiraz eden yok gibidir. 

Moda Utilıbalda ncuıl olacak? 

Laydy Chaytor'un aözleri birçok 
sualleri hatıra getirdi. Mesela ka 
dm elbiaeleri bundan aonra ne 
tekle ırirecek 7 O bu suale düıiiD• 
meclen fU cevabı verdi: 

- Etekler biraz daha kıaa ola· 
cakla', batta l't!Ce tuvaletleri de 
biraz kısalacak n atık kemiğin. 
den Af&iıa imniyec:ektir. Tuvalet· 
ler dizlere kadar akı olacak, ye 
dızlerden atağı bollapcaktrr. De
kolteler arkaya doirudur, yani 

önden daha kapalı, aırt biraz da· 
ha açıktır. Kollan omuz baılann 
dan kabanktır. Şimdi Londra'da 
göiuse kadar inen kıaa bir ne'fi 
kaplar moda olmuıtur. 

-Ya aaçlar? 

- Keaik aaç modası bua-ünkü 
mevkiinin muhafaza edecektir, 
çünkü bu hem aıbbi, hem de te
mizlemeai daha kolaydır. Y alnıa 
bir mahzuru var, o da batlı ba

tma bir masraf kapıu olmaaıdır. 
- Düzgün hakkında fikriniz 

nedir? 
- Kadınlar için, düzgünü ka· 

bul ederim,fakat meharetle ıürün 
mek tartile. Düza-ünü o kadar me 
baretle sürmeli ki, bunun düza-ün 
olduğu anlatılmasın! 

Kadmlan esir eden bu moda a-

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banka komme~iyale 
tTALYANA 
Senna.yeai 700,000,000 

(ihtiyat ~: 

680,000,000 Liret) 

Travellera ( Seyyahia çekleri) 
satar 

Liret, frank. lngi]iz liraaı nya 
dolan frank olarak satılan bu çek 
ler sayesinde nereye gitseniz pa

ranızı kemali emniyetle lafa" ve 

1 caba neden ark aık değİ§İyor? Lay 
dy Chaytor bunu pek tabü bula
rak diyor ki: 

- Cihan nüfuaunun dörtte bl· 
ri moda yüzünden geçmıyor, o 
her a-iln deiİ§meaae bu kadar nü
fua i§aiz kalırdı. 

- Türk kadmlannm giyinııle· 
rini na .. ı buluyor ıunuz? 

- Türk kadmlannı yakından 
ıörmedim. Görebildifim baıu k0t 
tümler iyi olmakla beraber bun• 

lar üç ay evvelki modaya aittir. 

Bugünkü Londra ve Parla modası 
nı burada g'Öremedim. Lonclra ya 

kında moda merkezi olmaia nam 

zettir. Lükı eıyanm lngiltere'y• 
cinneainin men'i Paria terzileri· 

nin telifa diifürdil. Bu sebeple 
Franaanın Cbanel l'İbi en bü. 
yük terzileri Londra'da yerlet· 
meie ve İngiliz malile elbise dik· 
meie karar •erdiler. Şimdi Ame
rikalılar evvela Londra'ya aonra 
Pariae gidiyorlar. 

Paria ötedenberi tuvalet moda· 
larmı_· bütün aleme yaymakla 

m91hurdur. Spor modaaı da hep 
Londra'dan çıkıyor, fakat bundan 
aonra Londra her nevi moda da 
en önde bulunmak istiyor. 

Laydy Chaytor'un bugün tayya 

reaile Y eıilköyden hareket etmeai 
muhtemeldir. Tayyarenin pilotu 
Ricbarda, henüz pilotluk tehadet

naıneai alımı 20 • 25 Yatlannda 
bir ıençtir. Bu a-enç pilot, Balkan 
!ardan geçerken büyük müşkilit· 

la kartd&fllllf ve Sofya'da bir teh 
like atlatmııtır. Sofya tayyare ka
rara-Ahı karla örtülü olduğundan 
tayyare inerken devrilınit ise de 

ehemmiyetsiz bir basar ile kurtu
labilmiıtir. 

Pilot Ricbarda. Sofyadan hare
ket ederken, Şark'ta havalann 
pek sıcak olduğu hakkında veri· 
len habere istinaden kürkünü ve 

çizmelerini Sofya'da bırakzrut, ise 
de yolda aouktan pek müteeaair ol 
muftur. Bunun Üzerine Jngiltera 
sefareti vaaitaaile Sofya'ya telefo· 
ne ederek ilk ekaprea treni ile kür 
künü ve çizmelerini latanbula ge· 
tİrtmİf tİr. 

Laydy Chaytor, Avuaturalya'· 
dan avdetinde Ael'O Klübiln tale• 
bini kabul ederek tehrimizde de 
bir konferaııa verecektir. 

Dr. Celal Tevfik 
ZiibreYi ve idrar yolu hastalıkları 
mütehuam: Sirkeci Muradiye 

cadcıe..i No. 35. 
Her ıı:ün saat 14-18. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyotlu, lıtildil caddesi Bü

yük Parmalı lı:apu, Afrika hanı

na laİtİfİlı Apartım.,. No. 21.
Tel: Beyoflu '1:197. Sut: 14-18. 

Doktor 

Hafız Cemal 
her zaman iateraaiz clünyanm Dahiliye baatahldan 
lıer tarafında, tehir de, otellerde, müteba ıauı 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
on küçük tediyat için nakit ma- Cmnı"ı.D -ela heıı giia Öfled• 
kamında kolaylıkla istimal ede- aonra aaat (2,30 dan Se) kadar la
bilininiz. Travellera çekleri ha· tıuıbulda Dinn;rolunde 118 numa. 
kiki oahibindl!D batka kimsenin 

, rah huauıi daireeinde c1ahili ha•ta· 
kullanamayacağı bir tel<iJde ter· 
tip ve ihtaa edİlmİftir. l hklan muay- ve teclaYi eder. Te-

_________ .. , ....... lıtanbul 22398. 

Beş hasta Yari 
Etem İzzet Beyin en yeni edebi romanı. Kitap halinde 
çıkmıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphanesidir. 

, 
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Iran mektupları: 16 Memlekette 
ı\ilLLlYET PAZAR 2) MART 1932 

--~----~7:"-:--:------:--------------------------~7:_ 
Muhabir mektubıı 

Komşu me~lekette 
musiki ve içki alemleri 

• 
lzmirde feci ve tüyler 
Ürpertici bir cinayet! 

Ankara - Ereğli hattı 
ne zaman bitecek, 
şimdi ne halde? 

Bır tavzih 
Samsun orman müdürlüğünden 
Gazetenizin 16-1-932 tarihli nüı 

hıısmda (Terme kazasının Dertleri 
ünvalı bir numaralı bendte köylii 
nün araz.isi etrafını ağaçtan fıralrti 
denilen manialar yapmasından or
manlar mahvohy~r kelimesinin kul 
laudclığı görülmüştür. Terme kaza
·~dal<i 54 köyün kırk aekizine in
tifa kanununa tevfikan ruhsatnam< 

. v~ş ve mevzuatı Fenniye dairı Iranda muhayyeleye bütün vüs'a
tını verdirecek 

Ödemişte bir zengini, karısını, 
hizmetçisini öldürdüler 

• •Oı 

ıınde memurlar nezaretinde kat'iya 
yapbnlmıtbr ve yapbrılmakta bu 
lunmuştur. 

bir saz ve söz alemi vardır .. 

/randa bı'r kasrr ve safa bahçesi ... 

ve 15,000 lirasını aldılar! 
IZMlR, 18, Ödemişin Hasan, Mustafa Mahmut der-

maruf zenginlerinden Zeyrekli dest edildiler ~e cürümlerini 
Mehmet ağanın Turğut mıahal itiraf ettiler. 
lesinde çarşı crvamı4aki evine 1 

1 
dün gece sabaha karşı bir kaç 
şahsı meçhul girmiş, biçare ih
tiyarla yaşlı zevcesini ve 10 ya
şındaki hizmetçileri Hatçeyi ip 
!erle ve mendillerle boğup öl
dürmüşlerdir. Bu cinayeti mü
teakip Mehmet ağanın kasasını 
kırıp içindeki IS bin lirayi der
cep eden caniler, cesetlerin ya
nı başında kurdukları sofrada, 
beraberlerindeki rakı şişelerini 
açmışlar, kafaları tütsülemiş· 
!erdir. Katiller, sabaha doğru, 

Feyezan! 
Bolu, 17 - Eriyen karlar 

ve yağmurların tesirile dereler 
kabarmış, ovadaki arazi ve köy 
ler su altında kalmıştır. 

Çatak köyü havalisi ve Kap 
lrcalar yolu 'hemen hemen su· 
!arla mahsurdur. Bu yoldan 
ş~mdi arabalarla geçilebilmekte 
dır. · 

Karara itiraz 
pencereden atlıyarak firar et- Bursa, 18 _ Umumi vila
mişler henüz yakalanamamış- yet .meclisinin maaşlar hakkın 

TAHRAN, (Milliyet) - bilecek bir yüksekliğe varmış- lardır. d k k 1 ek a ı arar arına itiraz için m 
Musiki lranda eski bir tarihe tır. Eski Odem>iş Zeybeklerinden tep baş muallimleri, tekmil ilk ı 
maliktir. Aı·aplardan evvel 1- Bugünkü musiki, o devrin olup 60 yaşına gelmesine rağ- mektep muallimlerinin ittiraki-

Ereğli kömür havzasına çok ehem .. 
miyet vermek ve buradaki varidatı 

arttırmak mecburiyetindeyiz .. 

Faakti köylünün bir def'aya 
au~.ihtiy'."cı olup b!r. kaç senede biı 
degışmeıın.de kendıııne verilen m 
rukatı burada istimal edüp çıkardı 
ğı çürüklerlede mahrukatını temir 
eylemesinden mucibi israf değildir. 
Esasen sulak olan mezkiir muhitt 
köylünün kısmı ekseri yekdiğerin 
pek sık surette söğüt dikerek tem' 
maksada çahımakta ve bu uğurd 
memurini Fenniyemizçe mütema 
teıvikat ve teıhilat yapılmaktadır. 

Maahaza günbegün t<kessür ede 
domuzlardan köylünün kuvvetli fı 
ralrtilere rağmen mahsulatını güç
lükle kurtarmasından mezkur ha 
v&nabn ziraat vekaleti celilesinc 
itlaf ve imhası tedabiride alındığı 
betle keyfiyetin tavzihan tashih· 
hürmetlerimle rica ederim efendim. 

. Teşekkür 
Recaizade ailesinin en muhtere 

ve en sevgili rüknü Üstat Eım,.,,;;ri 
refikası Ay§e Güzide Hanımın irti 
hali üzerine bizleri taziye lütfund 
bulunan zevata ve bu meyanda Ada 
mızııı kadirıinas kaymakamı bey 
fendile maiyeti erk.anına ve mat 

Zonguldak -ndettği 
ı buata ailemiz namına tükranları 

randa hükii.met ·kuran Sasani- yadigarr sayılabilir. Bizdeki a· men henüz zinde bulunan Meh le ikinci bir içtima yaptılar. 
leı· ve ondan daha evvelki Eş- laturka ·m•·sı'kı'de dı..:gô.h ve se- met ağa, cinayet gecesi kahve- t ZONGULDAK: (Milliyet) -
k 'U d çtimada bütün muallimle- İki sene evvelki tetkik seyahatim 

aniler ve selefleri olan Heba- gahlar pek çok, bilakis çargah. ye çıkmış, saat 22 ye ka ar ne- rin İmızaladrkları istidanın Maa de (Irmak - Filyoı) hathna dair 

arada.ki bir lira farknı ruafmı, rü 
•umun affı auretile hükumet ve 
nısfı diğerini de kumpanyaların 
deruhte eylemesi hakkmdaki ma 
talip hükiimetçe iı' af olunsaydı. 
Bu gibi rüaumun doğrudan doğru 
ya almmuından ise endirektoınan 
alırunası daba faidelidir diğer hü 
kiimetler bu uıulü tercih eylemek 
te imiıler. 

DllZI arza muhterem gazetenizin v 
sıta olmasını rica ederim efendim. 

Muvakkar Ekrem 

menişiler ve yahut Keyaniler ik" · d şeli neşeli dama oynamıttır. "f D h maliimat vermı'•tun' . O zamandan 
d lar nadirdir. Acem mus ısın e 1 rı ve a ili ye V ekiletlerine • zamanında zuhur eden Zer öşt Cinayet, sabahleyin eve ge en d beri hattın almıı olduğu vaziyet 

ten çok evvel lranda musiki ise, dügah'tan başlayan musiki Mehmet ağanın evli kızı tara- gön erilmesi kararlaştırıldı. §&Yanı memnuniyet olduğundan 
mevcuttu. nağmeleri, segah, çargah, penç fından anlaşılmıştır. ödemiş K buna dair okuyuculanıruza güzel 

Bizim edebiyat tarihimize ga"h ve (•e•gah) a ka.da.r.var· kaymakamı, katillerin yakın za açakçılar! haberler vermek iatiyorum. Hat· 
• • ki d bn tulü 397 kilometredir. 

giren Cemşit İran efsanelerine maktadır. Iran musı sın e, ı manda her halde yakalanacak- Balıkesir, 16 _ Tahtı mu- ı - Irmak - Çangır; kıamı 
göre bu Hehamenişi - Keya· pençgah ve şeşgihlar, en tiz lannı temin etmektedir. hakemeye alınan dokuz kaçak- (153) kilometredir ve i§letilmeğe 
ni tabakasından evvel lranda nag" meleri ihtiva eder. k ı d açılm.ııtır. 
y Bitlis'te de bir ço çı an üçü altı ay, biri üç ay, 2 - Çangm - lldızun kııımııı 
aşamııtır. . Safevı· devrinin nihayetleri- b" · b' f · d f ka 

. Cemıit zamam, büyük .b':" d kaçakçı yakalandı 1 ırı ır ay, hapse mahkii.m ol. ~:.,:ı:;,. i~~:=: yo~~ ır a t 
ışu"nu"ş devrı· ı"dı·. Bı'zim musıki· ne doğru Iranda her şey e te. muştur. d' · d 3 - lldızım - Somurcak yani 
tııizde en tiz makamı işgal e- fessüh baş göster ığın en mu· Bitlis'ten bildirildiğine go- R h Devreı çayı düzlüğüne kadar -
den: siki de tedricen metruk bir ha- re, kaçakçılıkla şiddetli müca. 1 lım Belediyeye kizinci kısımda çalışılmakta, teıı.-

M . b bezmıi ta., le gelerek dini mersiyelere mün 1 deleye devam edilmekteJir. Snn veriiecek viyei türabiye tonel ve köprüler 
eyhane mbhı u,_ eın mi? hasır kalmı• idi. Her ne kadar günlerde 73 sandık kaçak şe- yapılmaktadır. 

ra aneı c · • k s· k h' . d b" M k 4 - Filyoı - Bahkısık kıamı 
. d .. M bt em Kitini'nin: / er, ıme na ıyesın e ır ev· evsu menabiden alman (72) kilometredir iki oenedenberi 

Peymane mi bu, efserı ar~,tu u eş b •1 ı de 1100 deste sigara kağıdı, 1 haberlere göre, Rihtım ıirketi- ialemektedir. 
haşem mt. Baz in çi şiirişest ki der çar ı a emest 6S7 k'I k k .. .. ak 1 . • . • 

ı o aça tutun y a an- nın son hadıse üzenn' e husule 5 - Balıkıaık - Eski pazar 
Kıt' asındaki "T araphanei

ceın" tabirinden de "cetn" de
nilen Cemtit'in hükümdarlık et 
tiği devirde Iranın pek müdep
dep bir eğlence hayatı yaşadığı 
na hükmedebiliriz. 

Asurilerin lranı istilaların· 
dan sonra her şeyde bir tevak
kuf başlamış, ve Hehamenişi
Keyanilerin zu'.burile beraber 
musiki de canlanmıştır. 

Meşhur Firdevsi'nin avaın 
arasında söylenen güfteleri top 
!ayarak Şahname isimli bir e
ser yazdığı malumdur. Esasen 
fa;·isinin mu&ikinin ahengini ko 
laylrkla temsil edebilen bir li-

san olduğuna şüphe yoktur. 
F aı·iside iki duraklı kelimelere 
sık sık tesadüf edilir. Ahenk, 
tenk, jenk, leıık, cenk; renk; 
senk; pelenk, erjenk gibi .... 

Yine goften, soften, gibi ke 
linıelerin ıonlannda den ve ten 

ler, yahut goft, moft, roft cibi 
tek heceli iki duraklı keli111e
ler, Yahut: 

An, pqıniin, erzan, erdü 
"an gibi aonları (an) la biten 

·kelimeler, liaanm ahengini kuv 
"etlendimııekte bilhassa iınil 
olurlar. 

Eıaıen musikide de güfte· 
1 ' L_ _ • ' ' 
erın uealeler üzerindeki tesırı 
aşikardır. 

F ariii lisanı bizzat ınusiki-
d' ' ır, denilebilir. Arap istilaıın-
dıın sonra büyük vakfeler geçi 

' . ten musiki Abbasiler devrınde 
kcrnaı nok~sına vasıl olmut
tu. 

Bin bir gece efıanelen, bu
r.., en mqhur bir misal olarak 
ltkredilebilir. 

. Iranın en büyük Lyrique ıa 
ırı Hafız Şirazi, ayni zamanda 
b r rn ·1 · .. d 'd" · us1 n usta ı ı ı. 

• llu/bUJ bes.i.hi serv begulbanlu. Pehlevi 

A1 ıbant d~; dersi makamatr m:.ınevi» 

Baz in çi nevbavü. çi azavuçi matemest A h d f 'I tred' H li ımştır ... ~rıca şe İt e ~S . ki.lo gelen hukuki vaziyeti tesbit ktıomı (173) kı ome ır. a 
· ·ı b J meşhur kaçak tutun derdest edılmıştır. edildikten sonra, •ı'rket derhal intadadır. Bu kısının heyeti umu· Beytı ı e aş ayan % miyesi önümüzdeki haziranın oo-

mersiye&İ, musikinin en güzel Ağrı asileri belediyeye devrolunacaktır. nunda kamilen tesviyei türabiyeai 
parçalarından sayılırsa d~ ~~- bitecek ve ray ferpyahna amade 
calarm müdahalesi, musıkının Bitlis, 18 - Ağrı isyanına Menenjit hastalığı bulundurulacaktır. 

h
. t iştirak etmekle maznun dokuz 6 - Eskipazar - Somurcak 

ancak mersiyeye in ısar eme- Adana 18 -Şehrimizde tek kıamı (100) kilometredir henüz 

b. . bu su irişi daha Eı·cişten buraya ge. l"k "t h t 1 v bı'r mu"teahhide ihale ounmamıf· 
sine sebe ıyet vermış ve tirilmiş ve Adanava sevkedil- u manenJı as a ıgı musabı 
retle musiki eski mevkiini kay mistir. görülmekte buna karşı sihhat br. Bu kııun, hatbn en kolay par· 

beml'ştı'r. - dlairesince cok sıkı tedbı'rler çandır. Hattın dördüncü kı.amı en - arızalıdır bu kısım (ıs) kılomet-
C ür mü itiraf a ınmaktadır. re olduğu halde 3 1/2 miyon lira· 

Son zamanlarda fiŞah. Haz- j Bu cümleden olmak üzere ya çıkınl§tır; Ve vaktinden evvel 
retlerinin sanayii ~e seyı ~e~- Konya, 17 - Hamile bi~· 

1 
hali:~ he.-xen umumiyetle aşı de bitirilmiştir · 

'k etmeleri aayesınde musıki- . kadınla kadının beş yaşındaki tatb1 Katı yapılmaktadır. Not_ Su çanı mevkiinden Zon 
;e de terakki hamleleri görül- j ~~uğu~u b.:~ ~.eş~. ~~r yerde Alır an tedbirler sayesinde gulda~a. bir hat i~oı. takarru~ 

kt d
. y ktile lranda bir 

1 
ıçın fecı şekılde oldurup uzun ' hastalık Aı!ar.ada ınüsait bir eyleuu~~·~· lrmk adk Fıdtrdo_•kbattı 

me e ır. a "dd · 1 · · k b . h b I 'b'd' · nm Ereghye a ar tem ı ı anun 
musiki aletleri kullanılır- mu et ız erını ay ettıren sa a u amamış gı ı ır. muktezaomdandır. Ereğliyi Anka 

çok ra'ya n.pteyliyecek bir demir yo-
dir. Vila•yette ı SPOR ı ıu hattı diğer hatlara müreccah-

R b Bat Berbat Tir, Ke tır. Çünkü bu hattın güzergilıı da 
e ap, ' b 'kabilden T k K k ı ha zengin olduğu gibi Avrupayı 

ınançe; Çenk; Ney u Opra ayJ yarJ.Ş arı Ankara'ya ve Akhayı f&l'ka rapte 
d den en kııa bir hattır. 

r. B .. en çok tesadüf edilen Bayramı C b .-d ·;:ı Kömür tirketlerı 
.~~:~eti Tiir'dır. Tir, bi- am rı ge 11 er gene ltalyanlar tarafından itletil-

zmım· usı ~ttaır küçük, sazdan Bu'"tu""n hazırlıklar bı'ttı". galip geldiler mekte olu (Türk kömür maden• 
d 

d ler ıirketi) ocaklarının bir kımu 
biraz büyük ut ve kanun anb.a B ! LONDRA, ı9 A.A. - O"ford Kozluda ve Kandilli ile Alaca. 

ha tanııin nağmeler çıkaran ır ayram yarın ve CambTidge Darülfünunları ara ağız m.mtakalanndadır. Bunlar 
. aD>da icra edilen kayık yanıları Ragıp pa~ merhumun ocaklan• 

'ki •J t'dir Memleketimizde ilk defa tesit · ı · ı· ı d " ' •-muıı a e ı • unıumıyet e ın ızar o un U&'U veç dır. Bu ocaklann iatihaalatı dör· 

ıranıllar ta"r'la o kadar canlı. edilecek olan toprak bayramı için hile Cambridgeliler tarafından ka düncü derecede iken geçen aene-
bütün iatihzarat ikmal edilınİ§tir. l t 

1 1 rlar ki 
insan dınler 1 zanı mıı ır. denberi ikinci olmuştur. 

b9va ar ça a . Bayram yann Halka ı ziaat mek- ,.. _ - F. ranaızlann Ere;;.ı; tirketile Tür-
~ tebinde te•it edilecektir • Bu muvaffakiyct, .....,..bridge ta- • 

keıı ınestolur. Bayrama iıtirak edecekler ya- rafından yekdiğerinden muteakip kiş ve Kozlu kömür tirketleri 

T
• , bazan kemançenin de rm aabah onda Sirkeciden hare· kazanılnuş olan muvaffakiyetle-. satı§ huıuounda birletmitlenlir. 
ar a . ket edeceklerdir. rin dokuzuncuaudur. ltalyan ıirketi bunlara rakiptir. 

refakat ettiği vakidir. ,~ynı zıı;, Ah,·ali havaiye, fevkalade mü- Hiikiimetin na.zarı dikkatine 
manda ıranda bizim Ke~an Varidat umum müdürü kemmeldi. Nehir boyunda binler- En kıymetli kömür damarlarını 
da kullanılır. Musiki medı .. sle- ce •eyirci toplanmı~tı. 

l Maliye Vekaleti Varidat Umum havi olan Çamlı ocaklan batka 
• d (Tar) çalınırken soy e- .. F 'k B h · · Bidayette Oxford'luler dört boy bir Fraıuıız tirketi tarafından i•le-

rın e h • mef müdüru aı ey fe nmıze gel- kadar ileride idiler. Fakat bu va· ~ 
nen şarkıların a eııgıne • miı ve defterdar Mustafa Beyi zi. ziyeti ancak bir yarda meaafe da- tilmek üzere aabiplerinden alın. 
tun olmamak imkinsız~ır. Moku- yaret ebnittir. bilinde muhafaza edebildiler. mı! iae de Möayö Deskofi ile arka-
siki meclisleri, ekserıya ç Cambridge'i:ı sekiz kürekçiıi, daılannm teıkil eyledikleri bu 

1 Olu
r iranda hanendeye Eli' b" f daha ziyade sür'atle yol almakta, ıirket hali. bir it yapamamtt ve 

ş&§aa ı • . . ki 1 10 a tın! rakiplerinin önüne geçmekte ve ocaklar maalesef muattal kalmıı· 
muganni, dansöze mutrıp, ıç bet boy ile muvaacliıt hududunu tırl Bunun da sebebi: miistahdi-

iki den. lzmfr, 19 - Metruk mallar kt ''--"-'ı'I r meynin istihkaklarımn ven'lm•-e dag-ıtana a • ır. geçıne e gecllUlleu e . ~ 
müdürlüg" üne vuku bulan bir y ı9 dakika 11 •~n· d k •İ, ilci aenedenberi asri teai••t ya. 

Hafız Şirazinin: arıt r ıye e a -
ihbarda yangın yerlerinde zen. zanılmııtır. pılmamaoıidır. Binlerce vatandat-

Siki biyir bad• bor•fruzu caJJJi mi. gin bir define mevcut ·olduğu larmıızm çalıııp ekmek parau ka 
/Jlutrip, bigü ki lıiri cibaru şat bUnuma ve hatta bunun elli bin altın zarunalanna mani olan bu tirket Erdenle müzakere hakkında Iktı•at veki.letinn tedit 

Kıt'ası eski musiki meclisle lira kadar bulunduğu bildiri)- bir icraatta bulunması halkın min 
1 d k nii<tir. Şehrimizde bulunan Şarki Er net ve ıükraruru celbeyliyecektır' . 

rm• 1• hayalimizde can an ıraca . • d ah k b k'l" H p Yakında bu iddia edilen ma en s ı aşve 1 1 asan a- Madencilerin iatirhamı 
kuvvette değil midir? halde taharriyat yapılacaktır. şa, yarın veya salı günü lstan-

Meşhur Kaani'nin: bul' dan ayrılacağını, lngiltere Yalnız ecnebi memleketlere 

Mtn er ş•t•P miburem. b~banki i'.Us mj
burem~ Mimar Sinan günü 

ile Erden Hükii.metinin bazı kömürlerin ihraç rü•umu kaldın-
h ki . . lınıa kömür itlerinin inkişafı mu· 

a arın tanınması ıçın yeni- hakkakbr. Bu rüsumun kaldınl-
den müzakerata ba,laınış ol. ·ı d 1 ı b" · d b 

Pl.y•l•L•yı· dehmeni alerru.us mibureml... I ması e eve utçeaın en ir ka. 
Beytinde Sadi'nin bülbüle " Mimar Sinan'ın Ö ümü yıldönü duklarmı ve bu münasebetle lem tenzili icabeder _gibi bir fikir 

ın..,$İki isnat etmesi ne hoştur. Kıt' asındaki "Piyalehayi müne müsadif 31 martta Tekir halkın IS martta büyük bir mi- akla gelirsede bilii.kia timdi alman 
b• • d bl k d h t" kt tt' "· · .. 1 • • rüsumun birkaç miali nisbetinde 

B k · dehmeni" ızım u e a e • dagv mda büyük bir ihtifal yapı. ıng a e ıgını soy emıştır. h u devirden sonra te rar ıs d K k azinei devlet müatefit olacaktır. 
til&.ya uğı·ayan İran, bir tevak- lere muadil bir tabir ir. aani , lacağı ve gençler tarafından Si-1 Vapur urtarılclı Ereğli ıirketi Pireye (200) bin 
kuf d h k 5 kimseden korkusu olmadığı ton kömür aııtacak iken fiatte u-
f a a geçirmiş ve anca a b d I ld k • nan'ın hayatını tasvir eden bir Karadertiz boğazı haricinde yu•amadıklarından pazarlık bo-
e.,·ı d b.. .. ı"çı'n •ara ı avu c.a ırara ıç- y bu d ı 1 ' 

•I er zamanın a utun sana· ~ eıer te-•ı'l e.ıı·ı~e<.ı' haber ve- em rnun " <araya oturan • !d E" k' b · . .. ı·· ·~ a '"'"' .,.,. za u. ger ı ton atına bir lira 

Sinema· Tiyatro -, 
Darülbedayi Son Temsilleri 

BUGÜN AKŞAM 
Saat 2ı,30 da 

Ereğli tirketi Zonguldağa gel 
diği zaman kömür istihsalatı 
(200) bin ton iken bugün bir mil 
yona çıkmııtır. 

lJDaroz 
Ka~ısı 

isı~nbul Belıdigesi 

SehirTiyatrosu 

111111111111111 

ilim 1 
Vilayet varidatının üçte likiıi 

kömürlerdendir. Türkiyede hav
zai fahmiye kadar varidatlı hiç 
bir yerimiz yoktur. İzmirin üzümü 
ve inciri, Gireoonun fındığı çok 
çok birer .milyon lira getirıinlerl 
Halbuki Zonguldak öyle midir 7 

Limanıızlık 

ltalya hiikiimeti Zonguldaktan 
70 bin ton kömür nakli için bura• 
ya 5,000 tonluk bir vapur gönder 
mit ise de fırtınadan ve !imansız
lıktan dolayı bir türlü kömürü 
yükliyememiı. Ve gemi süvarisi 
bir daha buralara gelmiyeceğine 
tubeler etmİ§tİr. 

Onun için Ereğli limanının bir 
an evvel intası lüzumu kendiliğin 
den anla§ılmaktadır. Vapurlann 
iatalyeleri çok yükoek olduğun. 
dan limansız yerlerde it görmek 
iıtemiyorlar. 

Çarük zamanında 

Rıuya'lılar, Doneç havza11n
dan vaktile senevi ( 63 ) milyon 
t?~ ~ömür çı.kara~ak harp genıile
rı ıçın Kronııtad a oevkediyorlar. 
dı. Şimendiferlerle bu kömürlerin 
aev~i pahalıya mal oldluğundan 
denız yolunu tercih eylemiılerdi. 
Fakat bu kömürler nakliye &'emile 
rinin iakaralannı bozduklanndan 
ayrıca Zonguldaktan kömür al
mak mecburiyetinde kalıyorlardı. 
lıte bu kadar nefia kömür çıka
ran bu havzai fahmiyeden li.yi
kiyle istifade edemediğimizi itiraf 
etmeliyiz! 

Binaenaleyh Zonguldafa çok 
ehemmiyet verilmelidir. 

Karantinetle U<rrnuf 

Könaür tirketi miifaviri Hüae
yİn Fefuni Beyle maden mühendis 
!erinden Cemal Bey fırtınalı bir 
!'":vada ~nd_illiden Zonguldağa 
ıltica edebılllllfler l Karan tine me
'!'urlan bunlan yakalıyarak (ka 
cıdnuz yoktur) diyerek 2· lira ce 
za almı§lardırl Kömür iflerile ali. 
k~dar zevatın hareketlerini tak· 
! 1t eylemek muvafık olanuyaca
!md'!'n. Marmara havzaımda oldu 
gu !tıbı bu havzadan da karanıi
n~yı kaldnmalıclır. Arbk mahdut 
bir mmbkada ve bilhaua havaıı 
ve denizi daima mütehavvil bir 
mahalde karantine tatbikine kal
lı:'ımak pek doğru olmasa l'erek
tır. 

Rqıp KEMAL 

Kafatası! 
Nazım Hikmetin eseri 
menedilmiş değildir 
Nazım Hikmet Beyin Kafatası 

isimli eae;inin temsilinin menedil
diği hakkındaki haber yalandır. 
Kafatası menedilmemiıtir. Müd
deiummnilik ve vilayet bu habe
rin aslı olmadığını oöylemektedir 
ler. Darülbedayin dün akşam Ka
fa.taamı oynamamı, olması en mü
him rolü ifa eden 1. Galip Beyin 
birdenbire haotalanmaaından ile
ri gelmi§tir. 

Menenjit hakkında 
konferans 

Halk gecesi. 
Yakında: 

SAATÇi 111111111 
ikinci mu•ikili komedi 

22 Mart salı giinü alqamı Göt 
aecesi Büyük ihtifal temaile sa 
21 de baılanacaktır. 

!Dl 
RAŞlT RIZA TiYATROSU 

Şelızadebaıı 

Bu akf&m saat 21,30 da 
Ladamo 

Kamelya 

Alekaandr Dü-~ 
mafisin Laye. 
mut eseri. Piyea 

5 perde 
Çarıamba aktamı: Kadıkiiy 

Süreyya ıinemasmda 
Bir Donanma gece&i 

vodvil 3 penle 
Yazan: Reşat Nuri Bey 

Kadıköy 

SÜREYYA SINEMASINDA 
21-3-32 pazartesi akf&mı saat 

9,30 da 
Sureyya Opereti 

'-ALAMl.Ş PANS1YONU 
Operet 3 perde 

Yazan: Yuauf Sururi 
Beate: Muhittin Fevzi 
Büyük Orkeıtra-Bale -Gelecek hafta 

KARANFiL KALFA 
Yazan: Sureyya 

ECONOMOU OPERET HEYETi 
Franaız Tiyatroıunda 

Bucün birinci matine NIBI 14,30 ı... 
CONCIT A. ikinci matine aaat 18 de 
TA 5 BOUBOUKIA. Ak"'°' saat 
2ı,30 ı.e SATANERIE. Yarınki pa
zartesi aktaım NIHTA SAN ONl
RO. 

lotanbul dördüncü İcra memat• 
luğundan: Seli.haddin Efendi vere
aeainin Hayri Bey veaaireye borcun 
dan dolayi mahcuz Göztepede Göz
tepe cadcleoinde atik 78 numaralı 
179 dönüm 1085 arşm ve ortasından 
timendiler reçen ve Nadir ağa Ha
lil, Sai~ Mebmet Ali, Selahaddin, 
Nebil, Derviş, Riza, Faik, Hafız Ah 
met, Hami Beyler Hasan P&Ja zev• 
cesi Rifat Bey zevceai Hasan Ali, 
Refik ·Paıa zevceoi Ahmet Refik Pa
ta zevcesi Nazmi ve Fuat Bey ve 
Hanımların köık ve bahçelerile mah 
dut bir kıt'a tarlanın dokuz bin li
ra kıymeti ınuhammeneli ihalei ev
veliyeai icra olunmak ü.zt-e 30 gün 
müddetle müzayedeye konmuştur. 

Yıi nefise ile beraber musiki de tiğinı ıoy uyor. talyan vapuru dün tah!io edilmi•- nokaamna verilmiş oloo ecnebilen 
..,.~._-.ı:n--.ı..·~·~~...a..·~ .... .ı....·~·-·~.1..·.-<1a."..L---~--~---~V~·~N~·-..!.!r~il~ın:,:::ek::,::te~d~i~r~.~~~~~~~~-L~t~ir~.--~~-----~~-·~~re~k~-a:!.!!bet münıkün olacakto. F 

AFYON, 19 (Milliyet) - Hal
kevinde aıhhat müdürü Kemal B. 
tarafrndan menenjit hakkında ko 
feı-ans verilmiıtir. Halkevioc rad
v da .konulmustur~·------

Talip olanların ve fazla malür.uıt 
isteyenlerin 330-1 doıya numeroa.ile 
İstanbul dö!'dÜncü icra memurluğu
na nihayet ihaJei evveliyenin icra 
olunacağı 23-4-932 taıihinde ... t 
15 e kadar müracaat etmeleri ilin 
olunur .. 
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Bu sene haşerattan ve bilhassa tahta kurnlarından 

kurtulmak için şimdiden bütün haşeratın yuvalarını FAYDA· ile tahr'"p edin=z. 
f Eml~ ve Eytam Bankası ilanlan 

Maçkada Satılık Kıymetli arsalar Matbaası 
lstanbul Evkaf Müdüriyetinden: 
Şehri 
Lira 
86 Bahçckapı' da Şeyh Mehmet geylani mahallesinde 

Maçkada Silahhanıc karşısında. halen aile bahçesi demekle I 
maruf mahal zirde lıırokisi gösterildiği veçlhile sıelkiz parçaya 

ifraz ve peşin para ile satılmak üzere müzayedeye vazedilmiş

tir. Müzayede aleılldir. İhale 7-4-932 tarihine müsadif perşem- 1 
be günü saat Oll altıda icra edilecektir . 

Milliyet 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 

pacılar caddesinde 69/ 57 No. lı dükkan. 
Baladaki emlak temdiden müzayededir. Fazlaıile talip 

1 lııın1arın Martın 23 - cü Çarşamba günü aaat 14 • de kadar Ak 
rat kalemine müracaatları. (1070) 

Tütün in~isarı umumi mü~ürlü~ün~en: Taliplerin ve daha fazla maliimat almaık istiyenılerin şube- ı 

mize müracaatları 
I 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
1 - Maltepede Bağdat caddesinde vaki olup 1/ 10/ 932 ta 

o 
... 1-

MAÇKA SİLAHHANE CADDES·, 

t4'ı ~•o (•ı •• l,111 8,11" 8.•• f.JI 

~ 

f 1 
~JllrO: 1! /E zır D ~ .. 

f 
.. 
' •• ;:; 

-
Elendi veresesi 

Vuııut izıellin .. 
Me~illi ıı.razısı 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri .. 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
,, 10 kiıiye 11100,,erden 1000 

10 kiıiye "50,, erden 500 ,, 

1 Türkiye İş Bankası 1 

KARON ALMAN KlTAPHANESI 
Beyoğlu Tünel mcydaiımda 523 

rihine kadar idaremizin tahtı isticarmda bulunan Doktor C 
mal Beye ait hane kiraya verilecektir. 2/ 4; 932 cumartesi; 

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 2 - Nümune ve şartnamesine tevfikan (5000) kilo yer 
Oatüpü satın alınacaktır. 31 13 / 932 pertembe. 

Taliplerin (o/o 7,5) teminatlarını hamilen yukarıda göst 
rilen günlerde saat (10) da Galatada Mübayaat Komisyonun TABEDILIR 
müracaatları. (979) 

Defteri kebir, YevmiJ1e ve 
Kasa delterleri mevcuttur. Tütün in~isarı unıuıni mü~ürlü~ün~en: , 

7 3/ 932 pazartesi günü ihale olunacağı evvelce ilin olun 
( 40,000) kilo yerli nebati kola için esbabı tarafından veril 
nümunelerin tecrübeleri henüz ikmal edilmemit olduğund 
kapalı zarf usulile yeniden münakasaya konulmuıtur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar Nüınuneleri Fabrikaca kabule fayan görülmüt olan tüc 

rm yevmi münakasa olarak tayin edilen 26."3/ 932 cumartet 
günü saat (10) teklif ve teminat mcktuplannı hamilen Galat• Adıres: ANKARA 

Hillireı 
Telef©n, 

3 uncü Kolordu 
llinları 

Dikim Evi ihtiyacı için 30 a

det harlisos çorap makinesi a
leni münakasa ile alınacaktır. 

ihalesi 2. 4/ 932 cumartesi gü-

nü saat 16 da komisyonumuz

da yapılacaktır. Şartnamesini 
almak ve iıtanpa nümunesini 
görmek üzere her gün münaka 

saya iştirak etmek istiyenlerin 
de vakti muayyende komisyo. 

numuza müracaatları. 
(124) (959) 

* * 
M.M.V. ti (ihtiyacı için lü

zum gösterilen bq bin çift mah 

ı muz aleni münakaaa ile alına
caktır. İhalesi 2/ 4/ 932 tarih 

Kitap 

ye fransız bankasında merhun bulu 
nan 30 adet arslan çimento müesse
oesİ hiıae aenedatı ve 50 adet tark 
deginnenleri hi11e aenedatı ve 5 a
det Anadolu tahvilatı ve 10 adet A
nadolu ıimendiferler mümeasili bu
.., seııedatı ve 5 adet HaydarP&fa li
manı mümeeıili hisse ıenedatı ve 25 
adet lzmir pakers incirleri hisse ıe
nedatı ve düyunu umumiyei osma
niye mümeaail hisse ıenedabrun A. 
serisinden 66 ve B. ıeriıinden S ve 
C serisinden 1 adet ıenedatın aatıl-

cumartesi günü saat 15 te ko· · · 8 masına karar verilnuthr. ennücibi 
miayonumuzda yapılacaktır • b ·ı · t d karar mezkUr ta vı a ve sene at 
Taliplerin ıartnamesini alma!c 30-3-932 tarihine müsadif çarşamba 
ve nümunesını görmek üzere günü saat 10 da lstanbul Boraaaın

I her gün münakaaaıına ittirak da aatılacağından talip olanların 
edeceklerin de vakti muayyen- ı yevm ve mahalli mezkiirda hazır bu 
de komisyonumuza müracaatla lunmaları ve tica~et kanu?~n.u.'.' 766 
rı. ( 125) ( 960) cı maddeaİne tevfıka~ t~ ıland~n 

itibaren medyunu mumaileyh 3 gun 

da Mübayaat Komisyonuna müracaatları. (980) 

Oev,et Demiryolları id aresi ilan2arı .. .. _., _________________________________________ ~ 

idaremize ait olup H. P. Limanında çalışmakta olan duba 
!ardan biri bil müzayede aatılacaktır. Müzayede 31 / 3 932 per 
ıenbe günü saat 14 te H. P. mağazasında icra !alınacaktır. Ta 
lip olanlann her gün H. P. de Liman ve Rıhtım ıer müfettit 
fiğine müracaatla dubayı görebilecekleri ve müzayede günü v 
aaatinde mağaza Müdürlüğünde hazır bulunmaları icap etti 
ilin olunur. (1078) 

Cumartesi, Salı ve Perıembe günleri Ankara'dan - Sıva•• 
giden yataklı araba ile pazar, çarşamba ve cuma günleri Sı• 
vaı'tan - Ankara'ya hareket eden yataklı vagonun Mart 9 
nihayetinden itibaren iş'arı ahire kadar lağvedildiği muhteretJI 
ahaliye ilin olunur. ( 1063) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Mübayaa edilecek kösele, vidala ve saire gibi 25 kalem kuıı 

dura malzemesi kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Tali 
olanlar şartname ve tafsilat almak için her gün Levazım ın 
dürlüğüne ve ihale günü olan 11/ 4/ 932 pazartesi günü de 17 
liralık teminat makbuz veya mektubu ile aaat on beşe kada 
Daimi Encümene müracaat etmelidirler. (1077) 

Mübadil, Gayri mübadil, ve Hazine 

B O N O 
lars her yerel., karlı ALINIR ve SATILIR. latanbul: Bahçelrapu Ana

dolu Han 28. Telefon 2,2939. iSMET ve AVNi. 

- Çok karlı bir it - •---------------------'i 
için 3-5000 lira g,e.ımayeli ortak D 

0 
K T 

0 
R ı TÜRKiYE MİLLi 

aranıyor. Galata - Kredi Liyo- E M ı N ş o K R o ITHALA T VE lHRA· 
ne Bank arkasında Mc.Lek Ham, CAT A ŞIRKET1NDE"1 ' 

Jahill hutabklar mütehaaaıaı I . . · . . . ,, ' 
___ .. 8 - 9 ____ .. rler ırün öfleden soma lıtanbul Şirbtbı alelide senelik hia...ıar-

11 
Türbe BabliJi Caddeti No. 101 1111' heyeti umumiyeü 28 Mart 93' 

lıtanbul dördüncü icra memurlu- Telefon 2,2622 pazarteai ırünü saat 15 te Ankara.ı-
ğundan: Temamı 19500 lira loyme- Kmacı Hanında 22 numaralı ya# 
ti muhıunmineli 1929 aeneıinde tek 1 bıuıesinde toplanacaktır. Heyeti ır 
mesi htanbulda İllfa olunmuı 62 ka Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk mumiyeye qtirak edecek hiıoedarlr 
dem tul ve 17 1/ 2 kadem arzında mabkemeainden: Beyoğlunda latik- nn himil oldukları biaae ıenetleriııl 

lil caddesinde Unardi aokağmda ve 7 kadem umkuncla 42 gayri aafi 
ve il safi ton hacmi iatiabiıirıde taz- 24 No. lu -tnnamn ikinci katın

da aakin iken 26-1-932,tarihinde ve
yiksiz iki silindir ve 100 beyğir kuv 
vetinde ve 1929 ıenesinde,Almanya 

fat eden Matmazel Antonya Mari

veya bunu müıpit veııaiki içtimada' 
bir hafta ene! Ankarada ıirket rntJ 
kezine ve latanbulcla Galatada ,,.. 
iopyan Hanında 8 numarada Şube' 
•İne talim ederek mukabilinde .ı;i· 

huliye vanıkuı almalan ilin olunut• 

RUZNAME! MOZAK.ERAT: 

• Merhum 
1 1 zarfında tarafı hasmı huzuru mahke 

.. M l L I;- . O T. O J meye celp etmek ıuretile itirazda bu 
T uı:~ Ano.~ Şır~etın~en '. lurunadığı takdirde ıatıt karannın 

da inıa edilmit motörlü elektrik ve 
fiğrofik makiııa ile mücehhez ve la
tanbul limanına mensup 1179 senedi 
bahri uumerocb- mukayyet olup ha
len Bebekte Bebek ki>yuncla kıçtan 
karaya bağlı Uğurola yelkenli ba
lıkçı motörünün temamı açık arttır 

D<>IWn vasiyetnameai açılarak tenfi
zine batlandıtmdan kanunu medeni 
nin 538 inci maddesi mücibince bu 
bapta bir güna İtİrllZI olanlann tari
hi ilindan itibaren bir ay zarfında 
Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk mah 
kemeaine müracaatları lüzumu ilin 

1 - Mecliai idare ve murakıp,.. 
porlarırun okuruna.,, 

) 

i 

Muallim Mı:bahat Beyin tercüme 
etti{il ve matbaamızda tabedilen 

Ameli Hayat alimi 

(Ber~erl N. GASSON )un 

İDEAL BÜRO 
ve 

Yeni müfteri bulmak san'atı 
Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 

Millioto Turk Anomm Şırketı d • · ili teb 
hiasedaran fevkalade heyeti umumi- iktisabı katiyet e eceııı nen -

. 32 . N' S . . liğ olunur. 
yeaı 19 aeneeı ı~run mcı ; 

aalı ııünü aaat 15 te lıtanbulda Su!- -------------
7 l· ncı" İcra memurluiundaıı: Patan Hamamında Bank Jeneral pur 

lö Komera Etnuıje Banluuında ini- raya çevrilmesine karar verilen Tah-
kat edecejinden biuedar efendiler takalede kadı oğlu aokağs l7 numa-

ralı dükkanda bir adet Matkap tez. bu içtima ela.et ol•nurlar. 
tıbu fevkalide heyeti umumiyeye gahı ile keza ayni borçlunun tahta 

ed ek 1 b. d 1 · kalede Dede og"lu •yokuıunda 12 nu-
ittinık ec o an ıne ar ar m-
zamnamei clahilinin 26 mcı madde- maralı Llğor efendi haneainde ra-
ai mucibince malik oldukları hiıae diyo makinesi ve kardırop balı Ye ııai 
aenedatıru tarihi içtimadan 7 ırün .,., re ıehri halin 26 ıncı cumarteei gÜ_. 
ve! latanbulda Sultan Hamamında nü ıaat ondan onbire kadar diik
Bank Jeneral pur lö Komers Etranje kanında onbirden on ikiye kadar ha 

J Bankaaına veyahut Pariıte Provana neıinde açık artırma ile satılacağın
) sokağında 59 numarada kain Boer dan yevm ve vakti mezkôrde hazır 

Mllr!al ve Şürekaaı efendiler banka- bulunacak memurine müracaat o

ıma tevdi ve alacakJan makpu:z mu lunmaıı ilin olunur. 

kabilinde dühuliye varakası veril
mek üzre liakal 3 gÜn eve! tirketin 
merkezine teslim eylemeleri ıcap 

eder. 
Ruznamei müzakerat: 
1 - Şirketin tasfiyeaine karar it-

tihaz. 

Tatraya gönderilen kitaplar içia poıta ücreti 

2 - Likidatörlerin tayini ile üc

retinin tayini 
alınmaz 3 _ Murakıp tayini ile ücretinin 

• l teıpi 

lstanbul sekiıoinci icra dairesin.
den: Bir deyinden dolayı mahcuz ve 
fürubtuna karar verilen yedi parça
dan ibaret kanepe talmnı gardırop 

ve orta maaası ve saire 26 mart 932 
tarihine müaadif cumartesi günü 
saat 12 den 13 kadar Bayazitte Ba
krn:ılarda müradiye aokağmda 10 
No. lu hanede furuht edileceği ilan 

• . ~~~..--.-~--------------- ,..tunur • 

.. .... 

olunur. maya vazedilmit olup 22 mart 932 

tarihinde fBrlnameai divanhaneye ta 1--------------
lik edilerek 13 nisan932 tarihine mü 
udif çarfUDba ırünü uat 14 claı 16 
ya kadar lıt.anbul clördüncü icra dal 
resinde açık arttırma ile aa~- ı 
ter_ Birinci arttırmaamda 8000 liraya . 
talip çıkmıf olup bu kene en çok 1 
arttıran üıtünde btralolacaktır.Art

tırmaya qtirak için yüzde yedi te
minat akçeeile mütenkim deniz rii
sumlan mütteriye aittir. icra ve if
las kanununun 119 uncu maddeeine 
tevfikan baldan deniz ticareti mü
dİrİyetinin verdiii ıicillerle ubit ol
mayan ipotekli alacaklılor ile diier 
alakadararun bu haklarım ve huıual 
le faiz ve maaarife dair olan ldcı
ları ilin tarihinden itibuen 20 ırün 
içinde evrakı müıbiteterile bildirme
leri lizımdrr. Akai halde haldan İf" 
bu aiciller ile aabit olmayanlar -
tıı bedelinin paylqmaamdaa hariç 
kalırlar. Alilradarlann itbu maddei 
kanunİ:JYe alıkimına söre haraket 
etmeleri ve daha fazla malUınat U
teyenlerin 931-668 doaya num-
ile memuriyet.imize miiracaatlan i
lin olunur . 

• HAREKET HASEBILE .. 
ZENGiN ViYANA 

MAMULATI 

MEFRUŞAT 
Kelepir •• acele atılıktır. 

Be,otlunda Zinbill eoluoimda 7 
..-ralı TtiDel .......-..- 4 
numaralı dalr-.ine (10) dan (5) e 

_._ kadar m6-t 411-· 

Devredilecek ihtira 
beratı 

" Mennll- ve ~ _._ı.,. mah
,,.. müudemell ittı.l tertibb" hak 
landa olan lıir ihtira brab lçiıa Ia
tanbal Viliyeti celi'-ine rt Mart 
1930 tarihinde talıdlm nlanup 1187 
......... ile -1m7Yet milnıcat ._ 
rindeld hukuk bu ..... hrat "18" 
hut icara verileceiincı.. .-kür lh
tirayı ubn almak veyahut uticar et 
mek ..-zuauncla bulunan zavatm h
tanlıul Bahçeakpı TAt Han No 43-
48 ele mükim vekill ISTOK Efen

cliJ'• miiracaatlan . 

2 - 1931 aeneai bilanço •..e ki"' 
sarar beaabsnın tetkik ve tasdiki il' 
Mediai idarenin ibruı, 

3 - Mecliai idare azalarına verl-
lece!< hakkı huzurun teepiti, 

4 - Murakıp İntihabı Ye Ücreti-
nia teapiti, 

5 - Ticaret kan..-... -
Mecliai lclan badeli aaprİde oldır 

fundan lüzum .örüldiifü taı.clirıll 
arttınlmaaL 

6 - Şil'ket itlerini tedvir ve ... 
llİp eden miirahhu azaya verilmelı 
te olan maktu ücretle müatahtemiı>l 
verilmekte olan aylıklarm yeniddl 
tetkik ve teapiti. 

lataabul lıirincl ticaret mabke 
elndea ı Merbun olup utııa.a- lıı' 
nr .....omı, olan Anadolu ve Ruıor 
u Şimenclif• tahwab De yüzde 
bet faizli ltalyan latikraz tahvilil' 
ve it Bankuı hiue aenedatı26-3-9:ıS 
cumarteai saat 14 te Boruda satıl' 
caimdan talip olanlarua hazır lıul1ıl' 
-1arı ilb olunur. 

JllLLlYET JIATBAAsJ 


