
PAZARTESi 
21 MARTl932 

7 nci ;;;:- No. 219S ----NUSHASI 5 KURUŞTUR 

1 Sahip ve lJao:muhnrrirı 

Siirt Meb'u u MAHMUT 

Umumi Neşriıa~ ve Yazı MüdürJ 

ETEM İZZET 

Kontenjantmandan 
.Sonra ... ismet Pş.nın· mühim yanalı! 

Lisanımız yeni bir kelime 
kazandı: Kontenjantman •• ~
lı ay evveline kadar ya~z !~: 
lısat ülemannın anlayabildıgı 
hu tabir bugün artık harcı ilem 
oldu. Bilhassa bu iktuadi mü
zayıka içinde kootenjantmanın 
manasını öğrenmiyeıı kalmadı. 

Biz Jiontenjantmanı ideal 
bir mübadele sistemi olduğu 
için kabul etmit değildik. Bu, 
cihan buhranmm bize "empo
ze,, ettiği bir usul idi. Piyasa
lardaki darhk dolayııile mab
ıulitımıza rağbet edilmiyor
du. Binaenaleyh ihracatıınız 
düşüyordu. Paramızın kıyme
tini korumak için buna ~artı 
tedabir almak lazımdı. Bız de 
ihracatımız niıbetinde ithalat 
Yapacağımızı söyledik. 

Kontenjantmarun aylard~ 
heri tatbikatından çıkan netı· 
ce ıudur ki bu bir takım mab
:ı.urlarına r~ğmen, ticaret mü
Vazenemizin muhafazasına yar 
dıın etmiş, binaenaleyh paramı 
zın kıymetini korumuttur. Kon 
tenjantmamn devam edip etmi 
~eceği soruluyor. Bu, Konten 
Jantmanm kabul ve tatbikine 
iınil olan esbabın devamına ve 
Yahut zail olmasıııa tabi bir 
llıeıelediıo. Bu itibarladır ki 
birçok devletler tarafından son 
Zamanlarda takip edilen iktı
•adi siyaset, kontenjantınanın 
terki şöyle dursun, bilak_is ~un 
dan da bir adım daha ilerı gıde
rek Kompansasiyon usulünün 
bıtbikine bizi icbar edeceğine de 
lalet etmektedir. Binaenaleyh 
eğer bu cereyan devam ederse, 
Yakında lisanımız yeni bir ke
liı:ne daha kazanacak: Kompan 
•aaiyon ... 

Kompansaıiyon şudur: Her 
tııeı:nleketten ancak bizden sa 
tın aldığı eş;a niabetinde m~l 
'•tın almak. Yani ithalat mık 
tarını bir kül olarak tayin ve 
tesbit ettikten sonra bunları 
tııeı:nleketlere de taksim etmek. 
F.ilhakika hunu timdi mahdut 
bır nisbette bazı memleketler 
~athik etmektedir. Almanya 
•le Arjantin kömür ve buğday 
~iibadelesi için müzakerat~ gi 
~~ıniılerdir. Almanya, ArJan· 
tınden ne kadar buğday alırsa, 
llıukahilinde de 0 kıymette kö
llıür verecektir. Diğer taraf
tan Almanya ile Roınanya ara 
sında da bir mısır ve arpa ve 
l'ııaınul eşya mübadelesi mana
sını tazammun edecek bir mu
kavele imzalanmııtır. Alman· 
Ya, Romanya arpası hak~d~ 
% 50 noksan gümrük tarıfesı 
t'ltbik t:decek. 
h Şu §artla ki, Romanya da 
azı Alman eşyası hakkında 

ayni nisbette aşağı bir tarife 
tatbik edecek Bu dar manada 
Koınpanıasiy~n ' olmayabilir. 
F •kat her halde Romanya ile 
Ab hnanya arasında bir eşya mü 
~delesidir. Ve Almanya bunu 

hırçok devletlerle aktettiği ti
caret muahedesine rağmen yap 
~aktadır. Bu devletler arasın-

a biz de bulunuyoruz. Ve son 
~aınanlarda Almanyaya yaptı
ıt1nıız arpa ihracatı armakta 
idi. 

İngiltere henüz uınumi bir 
ıiiınrük tarifesi tatbik ediyor. 
I a.kat temmuzda Otava'da top 
tnacak olan imparatorluk k?" 
~ransında mühim kararlar ıt-

,ııııııııııııııuı11111uıuıwuıuuınunııııııııııııu111111ıuııuııuııııııuııwıuıı~ 

i Hariciye. vekili Fır-~ 
; kada izahat verdi 1 
= ~ 

M ütekaitl~rin 
Vaziyeti J 

Kanund~· ~addenin 
ilgası i~n 

teklif yapılacak mı? 
r Yarınki içtimada mali ve iktı

sadi vaziyet izah edilecektir. 

55 
5 == ANKARA, 20 ~Telefonla) 
~ - inhisar idarelerinde yeni teş 

-
5 kilit d1olayısile açı).ta kalacak 

ANKARA 20 (Telefonla) _ Hariciye Velrili Teulilc memur ara verilecek tazmine· 
Riiftü Bey bu,/ün toplanan Fırka grupunda. Tahran ue .C•· § ta dair kanun liyiliaıının ikin
,..,.,,.. intibalarını arkadaılarına izah etmiffir. Mali ue ıkh· 5 ci müzakeresi mecliıin perşem 
sadi mesai/in aalı iı;timaında midakereye baflanman ma· e_ be günkü in'ikadında icra edile 

~ karrerdir. Bu münaaektle hükrimet lırka a:ııalaruıa mali ı>• cektir. 
§ iktıaadi ua:ziyeti isah edecektir. § Bu münasebetle liyibada 

1 
ANKARA, 20 ( A.A.) •_: ~. H. t:ırkaa! grup'! ~u pn § ~üte.kaitleı;e. dair olan maddesi 

t 16 d Afyon meb'unı AU Beyin r'l'ycuetuıde ifh'!'a et- E nm 1l.ga11 ıçın bir teklif yapıl
:: .,. H:riciye Vekili Tevfik Riiftii ~eyin ~hyalıatlerı ~-:::.- E muı ıhtimali kuvvetlidir. Bu 
kında ııerdikleri i:zahatı dinleyn•k iı;tunaa nı ayet uermq -_ı gibi devlet tetkilit kapılan-

......_ nunı-•Rllllllllllllll~- nın mütekait ıınrfma kapanma 
-.nnı1111mııunuıwuwımınıumUllllllUlllllP' •• tqkilab esasiye kanunile 

I
•nhisarlarda tevhit kabili telif görülmemektedir. 

Muhiddin 
nasıl yapılacak? Bey geldi 

Komisyon dün vazifesini bitirdi 

Açıkta kalacak memurların bine 
baliğ olacağı zannediliyor 

Tevhit edilecek olan tütün, barut 
tuz, müskirat inhisarları hakkında 
mütterek bir teıkiliıt. ~cirosu tan-
. ebnekte olan, ınhııar um~m 

ZI'.?d.. !erinden mürekkep kom11-mu ur • b. . k d • 1 
yon dün vazifeıinı . ıbkaredre ":' -

t Komisyon yenı ro ve ev-
mış ır. .beo. h k 
hit projesinin esbabı mucı ı a -
hında bir rapor hazırl~ıtır. Bu ra-

dilnl•Ü içtimada bw defa daha o
r.::arak kabul edilmiftir. ~dro. ve 
rapor buıün Ankaraya ıonderıle-

cektİr. lnhi 
Kadro projesi Gümrükler ve . -

ıarlar Vekiıletei tarafından taadıin?• 
müteakıp mayıs ayı. zarfı~da tatb~~ 
d·lecek ve yeni şekil hazırandan ıb 

;;..~en meriyete girecektir. ~~ro!'un 
eıa• noktaları ıunlardır: B~ ınhisar 
Jar umuın müd~~lü.i~ te~kıl oluna· 
cak ve umum mudurun bır ~e .?1"!~- ~ - - -
.. bulunacaktır. Umuın mudurluk 

'":~~. .. ki t barut, tuz kısımla- Tütün inhisarı umum müdürü 
tutun, muı ra • b' H" ü B 

1 k ve bu kısımlar .rer usn ey 
nna ayrı aca . O ani 1 1 • .. .. .. 'd · de bulunacaktır .. , ki sm ı mparator uıu zamanın 
mu durun ı areıın d d · ·hd t" ... · 'kd .. d .. r·klerine tevhide a- a ısb am et ıgı meınur mı an, 
Kısım mu ur ':.eıer raptedilecektir. bugijnkü mevcudun ancak nısfı ka
hil olmaya( ~;::ka metnlehalar, yap- dardı. Merkez teıkilitında ~evcut 
Bunl~ .~a da 1 ' e lmalathaneler memurlar, o zaman Galatadaki mer
-ı. tutun epo arı v k bi d bul ak ·d· Faka raa be h kuk itleri memu- ez naıın a unm ta ı ı. t 
dir. Muhaıe ef '· u int""t ş~belerile hugÜn bu daire mevcut teıkilitı İsli 
rin, satış, t tı~!ba komiayonlan ap edemediğinden bazı kısımlar kar
münakasa vi,-";° f~~:rek umum mü punda bulunan diğer bir binaya yer 
ve vezneler ırd.elt 1 ktır' Yeni kadro lettirilmiıtir. Bununla beraber k.ad-
d .. )"" • e rapte 1 ece · b k d k b ur ug . .. . bi çok memur- ronun u a ar a armasının, adam 
nun tatbıkı ~zjnne_ r anlaşılmakta- kayırmak zihniyetinden ziyade, yeni 
lann açıkt~nh~ aca·':ı'aresinin merkez idare sisteminin icabatından olduğu 
dır. Tütün 1 • !sar~ evcut memur beyan edilmektedir. Yeni t<!fkilitın 
Ye tqr~ teşkıli!,';; :i: kadardır. Di· tatbikı üzerine inhisar idarelerinden 
larm mikdarı Y k·ı·u da da iki açıkta kalacak m•murların bine ba
... .. . hisar teş ı a n 
ger uç ın vardır Halbuki Re liğ olacağı tahmin edilmektedir. Mec 
bin kadar memur • , t e . k k . . .. h"k" t tarafından vaz ıye . : lı!l,ten çı an anun mucıbınce açıkta 
ııye u um• d da ıkı 
dild'g"i zaman tirket ka roıunT" .. kalacak memurların iki sene hizme-

1 • . t idi utun 
~in. küsur ":ae:.:~:O~te~=afıncİ8n işle- ti olanlara birer maat niıbetinde, 
ı?bısa~ının ]andıktan sônra yeni ah fazla hizmeti olanlara da her ıene 
tılmesıne baş · kadrosu için rubu maaı nisbetinde tazminat 
nan memurlarla, memunn "b t il k . M 1 kabarmış ve nı aye "er ece tır. emur ar 1 hazrandan 
seneden seneye H ta veri- itibaren tasfiyeye tabi tutulacaklar-
b ·· kü tekli almıştır. at 

ugun .. Reji şirketinin, eı· d1r. 
len habere gore, 

Askeri 
Fabrikalar 

. 1 Bugün Nevruza 
Girdik 

Otobüı imtiyazı Bele
diyeye veriliyor mu? 

Vali ve belediye reisi Muhiddin 
Bey iki hafta evvel Ankaraya gİt
ınİfti. Muhiddin Bey Ankarada 10 
günden fazla kalmrtbr. Bu müddet 
zarfında belediye ve idarei hususiye 
bütçelerile, otobüs imtiyur Mecidi
ye köyünün belediye hududuna alın 
nıMı ve saİI: İtlerle metıul olmuttur. 
Muhiddin Bey oradan Eskiıehire de 
gİtmİf ve bazı iılerile meşgul olduk
tan ıonra dün Eslrişehirden ıehrimi 
ze gelmiştir. Vali Bey öğleden son
ra vilayete ıı:elerek hir müddet kal
mı>ı ve oradan da belediyeye giderek 
alqama kadar meşgul olmut ve rüe
:ıa ile işler hakkmd ~ 'iitmüttür. 

Bir muharririmiz diln Muhiddin 
Beyi görerek Ankaradaki temaıları 
hakkında malümat istemiıtir. 

OTOBÜS IMTIY AZI 
Ankarada bu mesele hakkında e

saslı temaslar vaki olmuştur. lmtiya 
zı bel~iye alac:aktı_r;. fakat bazı ı•- ı 
zetelerın yazdıgı ııbı belediye imti-

1 

yazı aldıktan sonra Elektrik şirketi
ne devredeceği hakkında henüz kat'i 
şekil almıt değildir. Bu meoele hak
kın Muhiddin Bey muharririmize 
demittir ki: 

- Otobüs imtiyazı meıeleai üze
rindeki tetkikat devam ediyor. imti
yazı belediyenin Elektrik tirketine 
v..-eceği hakkında bir kar• yoktur. 

MECiDiYE KOYO 

Belediye Meclisi, Mecidiye köyü
nün de belediye hududuna alırunaın-

t~az edileceği timdiden bildi
rı.lınektedir. Çok muhtemel~r 
1'1 lngiltere de Domiııyonlarıle 
liıchan esaıma istinat eden bir Han'çten bazı sipariş· 
tarzı teıviye bulacaktır. Bu 
•uretıe mühim bir piyasa daha ler de alacaklar 

fran konsolosaneıinde 
resmi kabul yapılacak 

kapanın 1 ·kt • . ış o ac ır. .. .. A 20 (Telefon) _As- Bugijn eski martın dokuzu, yani 
t . Gıttikçe yükselen gumruk A.NfK:~ İaı· bütçesine müteda· lranilerin Nevruz bayramlarıdır. Bu 
arıfeleri Kontenjantınanlar k~n a rı a )arak 50 ooo lira ko- buıuıta Takvimi Ragıp diyor ki: 

•· .,. ' vil sermaye 0 
' • • ı· " 1932 · 21 · •e "-Ompanaasiyonlar karşısın· 1 sı hakkında mechse bır a- - senesı martımn ıne 

d• h' · 1 nu ma d'Jm' t . La"yihaya ve 1348 ıenesi rumi martının 8 ine 
.~ ızım de tedahir a maını~ yiha sevke. ı ış 1

.'· • • 
!azıındır. Ve bu tedbir aglebı göre aakerı fa~~ıkal~r, . 1m~ll! ve 1350 hicri kameri senesi zilka-
ılıtimal KompanıasİyOll usulü müdafaa vekiılebtmın ka~platr.ış emrınu·· ı desinin 13 i.nc mÜ•adif olar. pazarte 
ol k makla bera er ve a e ın • si ıünü 1 O saat 17 dakikada gÜneş 

Muhiddin Bey 

na karar vermİI ve hu teklif vilayet 
vaaıtasile Dahiliye vekaletine teklif 
eclilmiıti. Fakat Dahiliye Vekileti u 
ıule at bazı noksanlardan dolayı bu
na ait enalu iade etmişti. Muhiddin 
Bey bu husustaki beyanatında de
miıtir ki: 

İstifa şayiaları 
Karşısında .. 

Başvekil 

şayanı 

beyanatta 

dün gece 
dikkat 
bulundu .. 

Kabine istifa etmiyecek 

ANKARA, 20 (A.A )
[Gece yarısı.. saat 4) Baş
vekil fJmet · Paşa Hz. Ana· 
dolu Ajasına şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"-Son günlerde benim 
hDkumetten çekileceğim hak
kında veya bazı vekillerin 
çekilmeleri ıuretile kabinede 
tahavvül vuku bulacağına 
dair ıayialar olduğunu bazı 
matbuat netriyatında anlı
yorum. 

Vatandaşlarımı ve Tür
kiye Cümhuriyeti hükume· 
tile alikadar olanları tatmin 
için söylemiye lüzum görü
rüm ki, benim hükumet ri· 
yasetinden çekilmemi icap 
ettirecek hiç bir sebep 
ve zaruret yoktur. Büyük 
Millet Meclisinin itimadına 

ve Reisicümbur Hazretlerile 
daima hemfildr hulunmak
lığıma istinaden beyan ede· 
rim ki, memleket ve mille
timize ve vüa'ımın azami 
hizmetini ifaya bilitereddüt 

ve nefsime büyük itimadımla 

devam edeceğim. 
Kabine arkadaşlanmdan hiç 

birinin dahi bugün en müş· 
kül meseleler karşısında kal· 
mış olsalar da henden ay
rılm&larını icap ettirecek 
bir sebep yoktur. 

Hükumet, Büyük Millet 
Meclisile tam temas ve müş· 
terek çalışma halinde bu
lunarak idealimiz olan pren
siplerin tahakkuku ıçın 
ilemıümul müşkülat karşı· 
sında d~hi mutlaka muvaf
fak olmıya azim bir haleti 
ruhiyede ve sarsılmaz iman
dadır. Bunu, bir itminanla 
beyan ederim. ., 

M. Venizelos 
Çekiliyor mu? 

Başvekil bir temerküz 
kabine-

ainden de bahsediyor 
ATINA, 20 A.A. - M. Venizelos 

dün aktam ıı:azetecilere uzun beya
natta bulunınut ve ezcümle demiı
tir ki: 

"Pek az memleket Yunanistan de
recesinde cihan buhranına kartı 
koyabilmittir. 1927 den beri bütçe
miz daima fazla varidatla kapanmıt 
ise de harici ticaretimiz mütemadi
yen açık vennittir. 

Hükümetin derpif ettiii tedbirler 
sayesinde Yı:.nanlstanın iktısadi inki 
f8fı temin eclilmiıtir. Haricin mua
veneti olmasa da memleket 'bet sene 
sonra harici tediyata batlayalıilec:ek 
vaziyete ıelecektir. fakat bu ted
birler ıenit bir temerkUz hükümeti
ne ihtiyaç göıtermektedir. icabında 
ben hu hükilmete bir nazır olarak 
da iştirak ederim. Bu da gösteriyor 
ki ben meı'uliyettetn kaçmıyorum.'' 

Salihiyettar mahafil M. Mihala
kopulos ile M .Marisin Atinaya aY
detini ve maliye komitesi raporunun 
n"!rini müteakip çartamba ııünü va
ziyetin teva22uh edeceği mütaleaıın 
dadırlar. 

~ca hr. ihracat eşyalarımız yapd . h dudu dahilinde diğer hamel bürcüne dahil olması ile o 
lllut d 'th 1 .aaa esı u · · ·· N S it bah 
d 

«:!evvi olduğun an ı • !' e· ı deYlet deva irinden ve harıç~en sı- gun evruzu u an ve ar mev- D h•ı• k•J • 
CCegımiz et Ya mukahılınde parit ye avans almağa .ve pıY_asa: siminin İpt idası itibar olunarak dün 3 ı ı ye Ve ı ı 

alacaklı bulmak çok ınü•kül da geçecek mamulatmı tıcarı yanın her tarafınd~ gece ve gündüz - ---·--·- _ G 1 1 S' ... b luna müsavi olur." e ı· yo 

_ Vekiılet bu meselede bir sual 
sordu. Reımen cevap verildi ve bu 
iş le hallolundu. 

~.ınasa gerektir. Gerçe bu usu tekilde aatmaga mezun u - Sanayi bankası müdürü r 
un de mahzurları vardır. Me- eaktır. lran konsoloshansinde resmı ANKARA 20 (T I f I ) 

•ela ithalitımızı 
00 

ucuz piya- ....................................................... kabul M, d" e e on a ANKARA, 20 (Telefonla) 
ı d aya ba•layıncaya kadar bu N ba .. b .1 b - Sanayi ve aa ın Bankası - Dahiliye vekı'lı' Şu.'krü' Kaya 
1 

an satın almak mümkün o· m ~ 1• ' evruz yranu munasc eti e u U ·· d .... 5 d t · B 

1 

Sanayiciler dün iki 
meseleyi görüştüler 

Gelecek içtimada daha müsbet 
fikir elde etmek üzere yeni 

kanun layihaları tetkik edilecek 
1 Sanayi birligi heyeti umumiyeıi 1 ra mazarrat veren ecnebi Mırma

dün fevkalade olarak toplanmq- yesine karıı yapacağı teairleri u· 
br. Kazım Ziya Beyin riyaıetinde zun uzun anlatb. Viaıf Bey amal 
yapılan bu İçtimada lstanbul meb' kredi bankaaının da sanayi erba· 
uıu Vasıf Bey de hazır bulunmut- bına ne tekilde yardnn edebilece-
tur. iini söyledi. 

_ lçtimaın mevzuu; Teı.viki aana- Viaıf Beyden aonra Sanayi bir· 
Y• kanunu ve sınai kredı bankala- Jiği umumi katibi Nazmi Nuri B. 
n ~eseleleri idi. Bu iki meMıleyi söz aldı. Nazmi Nuri Bey 1 hazi
tetkik eden komiayonun raponı- ran 927 tarihli Tefviki sanayi ka
nun okunmaıile içtimaa baılan- nununda l huiran 942 tarihine 
dı. Komiayon elinde reuni ve.aaik kadar mer'i olduğu kaydmm bu
ve ~a !"eMılelere mütedair. k~nun lunma11 erbabı .aanayi ellerindeki 
proJeU bulunmadıfmdan, ııtihba- aennayeyi demire, makineye tah .. 
!:at ".e gazete.lerde yazılan nukat vile sevkettiiini, eğer bugün mua· 
uzennde tetkıkatını yapmıt ve fiyetten istifade eden fabrikalara 
raponınu hazırlamıştı. her veçhile ayni haktan müstefit 

1 

Rapor okunduktan sonra, latan- o~ak y~lu açıl~~zsa bugün . d~· 
bul meb'usu Vaaıf Bey ba iki ka- mıre baglanan Turk serınayesmın 

1 

nun proje.si Üzerinde izahat ver· h.eba olacağını aö~1edi.Nazmi. Nu .. 
meie baıladı. V a11f Bey yeni Teı- n Beyden sonra soz alan hatıpler 
viki aanayi kanunu projeeinin ne ayni fikre İttirak ederek her ka
İçİn ve kimi himaye makaadile ya nun projeeinin aetirtilerelı tetkik 
pıldığı bfünerek hazırlandıiimı edilmesini teklif ettiler. Bu teklif 
söyledi, faidelerini saydı ve kanu kabul edilerek içtimaa nihayet 
nun Türk aanayiine bir hatten aon verlidi. 

Toprak bayramı için! 
Halkalı Ziraat mektebinde 
bugün merasim yapılacak 

Her aene martının 21 inci s-ünü 
toprak bayramı olarak dünyanın 
her tarafında teıidi beynelmilel 
ziraat enıtitüaünce kararlatml§ 
ve hükümetimiz de buırünü kabul 
etmiıti. 

Toprak bayramı, buıün Halkalı 
ziraat mektebinde muaıimle teait 
edilecektir. 

/~ 

( 

Vali Ye Belediye nıi.i Muhittin 
Bey de toprak bayramına ittirak 
edecetkir. 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Bütün dünyada olduju cibi yarın 
memleketimizde de toprak hayra. 
mı teıit edilecektir. Ankarada zi
raat menıubini bu münasebetle ya 
nn kırlara çıkacalılardır. 

llJnıyacaktrr. Fakat cihan ik- zaruretlere katlanmak azım 1 gün ı•hrimizcleki lran konsoloıha- ı m~m mu uru a e tın .. ey Bey huıuıi itlerini takip için 
hıadiyatında daha geni§ biı· 11:elmektedir. nesinde ıaat ondan on ikiye kadar vekaletle temads tlm•k uzere aglebi iht imal yarın aksam ls- - Bir Avrupa karikatöru -
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• 
işsizlere iş, işçi 

istiyenlere ,_ 
işçi buluyoruz! 

lssizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyo· 

Bize ya~ınız 1 
it arayaalar!a itçi arayanlar • I ze bilclirirlerae bize müracaat et

raaırula tavaasuta b&fladıiamz mit ve adreslerini bıralanıt olan 
ırGııden beri, serek İf ..-.yanlar- jtoizleri kendilerine bildireceğiz. 
dan gerekse iıçi anyanlardan pek Bu ıuretle h- iısiz lıalan ve 

çok mektuplar almakta:rı:z. Bu memeleketia -inde İf bulabi
mektuplar makaadı tabii edecek leceğinj bilmediği için bunalan 
bir tarzda tasnif edilmektedir. vatandatlannuza hizmet etmiı, 

• Milliyet " memlelrette ço- hem de mmnlelretin her tarafına 
ğaldığmdan bahsedilen İflizlitin. bir çok süzide itçilerin dağılarak 
İfıizlerin ihtiyaç aalıalanna dağıl- müfit hizı:netler deruhte etmeleri. 
maaldanudan ileri geldiiine lıa- De yardım etmit olacaj'Iz. 
nidir. Huıuıi müeasesat sahipleri de 

Birçok lıaza merkezlerinde., bu huıuıtaki ihti.,açlarmı bize 
hatti viliyetlerde makineci, mo- bildirirlerse memnuniyetle ka.,d. 
töreü, tesftyeci1 tornacı, iyi bir edeceğiz, 

dülser, maransoz, ilah ziraiye ı - Kime ve nasıl işçiye 
tamirciıi; elektrikçi fU veya bu ihtiyacınız var? 
ihti1a1 itçileri ve ustalan yoktar. 2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 

Oman için biz itaizlerle İKİ is- elinizde ne san'at vardır, ne 
teyenler arasında tanuutta bu- kadar ücret istersiniz, lstan
lunmak iateyoruz.. bul haricine gider misiniz, 

Gerek lstanbula, guek mem- hususi bir şartınız var mı? 
leketin her köıeaine tamil "'8n ı.. 
tavanutun daha müıımir n faT
dalı olması:u iıteyoruz. Onun i
çin 

Ricamız §Udur: 
Valiler, kaymakamlar, nahiye 

müdürleri; diier taraftan beledi
ye reideri, fırka idare heyetleri 
reiıleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare &mirleri bulunduklan 
yerl..,.deki işçi ihtiyacını (tekil, 
mahiyet, enaf, verilecek ücret 
•e it prtları tesbit edilerek) bi-

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veya 

diğer hizmet talep edenlerle ihti
.,aç sahipleri arasında da bu ta
vauutu yapacağız. 1 ş isteyenler 
de, itçi ve memur arayanlar da 
mektuplarmı "lstanbul, Milliyet 
eazeteıi it tavaııut bürosu" na
mına göndermelidirler!. 

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

• • • iş ve işçi istiyenler kimler? 
it istiyenler 

100 - Betiklaf Kö:riçi imam 
zade ookair No. 67 Sadullah 
izzet. 60 yqındadır. Matbaa 

müdiirlüfü, Fen memurluğu, 

çinkocraf atelyeai t.fi 150 lira 

DIAaf iati.,or. Tqraya tart ile 
gider. 

101 - Ayazpafa Cami so 

kak No. 16 Mibriha.n Saffet 

daktilo bilir maq 40 lira Yal

nız lstanbulda. 

102 - Haydarpaşa çayır" 11 

raaı Mübendia sokaiı No. 2 M. 

Ha-,ri. ki.tiptik istiyor maq 60 

lira tafraya seksen lira. 

103 - Beyoğlu Tebebaıı cad

deai No. 164 Bali. Bey Fran.oız 

ca, Rusca bilir katiplik an-,.ll'. 

104 - Kaıunpaşa Çmciler 

Söiütözü -.ak No. 38 Ce .. clet 

elektirik teaiaatı, elektirik mo

törleri ... makinalan tamir e

der. Benzin, su, mazot motörl• 

ri tamiri it arıyor maqı 60 lira 

tatra.,a 80 lira. 

105 - Beyoğlu Camcı IOkak 
No. 11 Tanq Stefanidia 22 .,a. 

~ındadır Türkçe Rumca Fran· 

sızca ve lngilizce otel saroonu 

maaı kırk lira. 

106 - Fatihte Karqümrük 

111 - Sultanahmet Ayasof

ya kimsesiz çocuk yurdunda 

Mustafa 19 yatında, matbaacı 
110 kurut yevmiye iıtiyor. Ta, 

raya 150 kuruşa gider. 

112 - KasımpafA Badulla 

mahallesinde ibadullah çıkma 

zı 10kak No. 14 M. Tevfik, ma 

ran&'OZ dıvarcı ve nhbm i,Ieri 

bilir ta9raya gider. 

113 - Samatya Etyemez Be

yazıt caddesi Çavu9zade 10kak 

No. 4 Mustafa Nafi B. Trikotaj 

çorap makineleri için uıtaha,ı 

dır, tesviyecilik bilir haftalık 

15 lira tatraya gider. 

114 - Eski"'hirde Ankara 
demiryolu caddesinde No. 113 

hanede Hakkı oğlu Hasan. Te 

lefon makinesi ve hatları tamir 

eder 150 -200 kuruş yevmiye iı 

tiyor. Her hangi bir vilayete 

gider. 

116 - Bursa Paşa mahallesi 

Kazanlılar sokağı No. 6 Ahmet 

Enver ve Hamit kumat dokuma 

sı 100 kurut yevmiye iıtiyor. 

Tqraya gider. 

116 - Tahtakalede Uzun 

çartıda lzmit banmda No. 266 

Bursalı Ahmet. Beyaz peynfr 

yapmaaıru bilir 50 lira maıq isti 

yor. Tafraya gider. 

le Keçecilerde HiirremçaYUf 1 ı 7 _ Kırklareli makinat ve 
mahallesi No. 85 makiniıt Kadir elektrikçi A. Refik makiniıtlik, 
21 Y"fmdadır. Montaj ve tesri 
yecilik bilir, taıraya da sicler. 

107 - Kazlıçeşuıe Hacı Ha
•an ookak No.6 Süle:rman tay
yare makinistliği ve plak fabri. 
kalarda fresördür. 27 'T&flDda 
dır 2 lira yevmiye ile it arıyor. 

108 - Vefa San Beyazıt ma 
hailesi Kütüphane kaquında 

No.27 Şükrü Ef. 22 yatmdadır. 
Her ne it oluna 'T•p&r. T qraya 
gid .... 

109 - Küçükpazar Oç mib 
raplı cami sokak No 20 kırk 

yedi yaımdadır. Memur ve her 
hangi it .,apar maat 30-40 lira 
taşraya gider. 

110 - Sultanahmet Ay&10f 
ya kimaeaiz çocuk yurdunda iz 
zet, 18 yatında, tesviyecilik hi 
lir 150 kurut yevmiye istiyor laf 
ray 200 kuru,a gider. 

elektirikçilik ve buz makinele 

ri idare ve tamir edebilir. Tat
raya 60 lira ile gider. 

118 - letanbul Karagümrük 
Dervi, Ali mahallesi Firuzağa 

caddesi No. 20 Muıtafa usta 38 
yqmdadır. Dülger. lıtanbulda 
it anyor. 

' 119 - Boğaziçinde Çubuklu 
da Muhacir mahallesi . maki
niat H. lamail Ef. 40 yqında
dU'. Marangoz makineleri mon 
taj ve tamiri bilir maat 76 lira 
tatraa iae 100 lira iıtiyor. 

120 - Boğaziçiııde Çubuklu 
iskele memuna Rifat Ef. vauta 
sile Hamdi Ef. sazoz fabrikala 
rmda ustabqı vazifesi yapmıt 
lir otomatilr ve yahut el makin&
lerinde ibtiaası vardır. 39 yqm 
dadır. 60 lira maat iatiyor tatra 
ya 75 lira ile gider. 
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j Prusya Dahiliye nazı-
: nnıa bir nutku 
1 BERL1N, 20, A.A.) - Prus 
ya dahiliye nazırı M. Servering, 
Dosdrof'ta nasyonal sosyalistle 
re karıı hasseten ıiddetli bir nu 
tuk irat etmqtir. 

Reisicümhur intihabından 
behseden mumaileyh, Alman 
milletinin 13 martta başlamış
olduğu iti 10 nisanda itmam 
etmesi yani Hindenburg'u in. 
tihap ederek müfrit milliyetper 
verleri hezimete uğratma11 la· 
zım geldiğini söylemiıtir. 

Mumaileyh demiıtir ki: Bu 
suretle Hitler' cileri onların 
n:enfaatine hadim ve selimet
bahış bir inkisarı hayale uğ. 
ratmq, Almanya'da ve ecnebi 
memleketlerde itimadın avde
tini ve Fransada Almanya ile 
itilaf zihniyetinin kuvvet bul. 
masmı temin etmit oluruz. 

Müfrit milliyetperverlerin 
gayri kanuni hareketlerini ve 
maksatlannı gizlemek için sar
fetmif oldukları bütün mesai, 
hadisatın manaaını değiştire
mez. 

Bu hadiseler, meydanda
dır. Hitler'in "Siyah Ordu., 
sunun faaliyeti öyle bir hadde 
gelmiştir ki hiç bir devlet bu 
haddin tecavüz edilmesine mü· 
samaha edemez. 

lçtimam nihayetinde, Ber. 
lin polis müdürü M. Grzesinıki 
naayonal sosyalistler nezdinde 

ahiren yapılmış olan taharri
yat esnasında ele geçirilmiş o
lan vesikaların Hitlercilerin 

Berlin ile Alır anya'nm diğer 
büyük şehirlerini sarmak ıçm 
tertibat almış olduklarını şüp
heye mahal bırakmıyacak su
rette göstermekte olduğunu 
beyan etmiştir. Mumailyeh, 
Prusya hükumetinin devletin 
emnü selametini temin için e. 

!inden geleni yapacağını söyle 
miştir. 

Kayan topraklar 
BONNEVILl.E, 20 A.A. - Son 

ynğmurlar, mühim miktarda ara~ 
zi kaymaaına sebebiyet vermiıtir. 
Chamonix yoluna bakim ol~n ka
valıklar, par~lanarak büyük bir 
!araka le 300 metreden aşağı düş 
müştür. 

Birkaç bin metre mikabı top
rnk ile köklerinden çıkmış ola.n 
çam ağaçlan enkazı yolu kapata
rak münakali.ta mini olmuş ve 
telaraf ve telefon tellerini kıımen 
tahrip eylemittir. 

Münakalatr temin için tedbirler 
ittihaz edilmi9tir • 

Yunanistan'da grev 
ATINA, 20 A.A. - Force et 

Traction iomindeki lngiliz - Yu
nan kumpanyaıı, memurin ve miia 
tahdimininden büyük bir kısınma 
yol vermit olduiundan tramvay 
aıneleıi, grev iliruna karar ver· 
mittir. Fakat tarihi henüz tesbit 
edilmemittir. 

ATlNA, 20 A.A. - Tramvay 
amelesi, bu sabah srev ilin etme
ğe karar vermit idi, maamafih .. 
at 10 da ameleden ek .... iıi vazi
fesi batma gelmit, saat 11 de he· 
men, hemen bütün tramvay ve o
tobüsler itlemeğe batlamıştır . . 

Changhai müzak~releri 
CHA.NGHAI, 20 (A.A.) - Çin 

'Ye Japon mürahhaılan., Fransa, lo
gı1tere, Amerika ve ltalya elçileri 
hazır bulundukları: halde bugün öğ
leden ıonra _bir içtima akdetm.i'1er
dir. Sir Nilos l.amp10a'a göre bu 
müÜkereler müsait bir neticeye ildi 
ran edeuk mahiyettedir. Diğer ta.
raftan Cemiyeti Akvam tahkik ko
misyonu reisi · Lord Lytton, dün Ja. 
pon bahriye erkim ile sörütmüttür. . . 

Italya rejisi tütün 
, ahy~r 

. SAMSUN, 20 A.A. - lıalya reji
ıi naoıma Samsuna gelen M. Kate
lani tütün müı...,aasına batlanuıtU'. 
l'umı:s rejiıinin de Türkiyeden tü
tün mübayaa edeceği haber ..erili
yor. Ali.kadarlar 21 mayııhın evvel 
tekliflerini bildireceklerdir. 

Sydney köprüsü üzerin 
deki hadiseler 

1 SYDNEY, 20 A.A. - Gece yan 
sına kadar köprü üzerinde yrlulıp 
ölenlerin miktan 3 kişidir. Diğer 
500 kiti bayılmıt ve 300 çocuk ta 
kaybolmut iıe de hemen bulunmut 

1 lıı.r. 

! Kahirede 
Bir bomba 

---
Baıvekilin yolu üstünde 

patladı 
LONDRA, 20 A.A. - Kahire

den bildiriliyor: Ba4vekilin ika
metgahına isal eden yola meçhul 
bir taknn ~h11lar tarahndan ko
nulmuş olan bir bomba, dün ak
şam Zafran aarayından avdet e
den Sıtkı patanın geçmesinden 
birkaç dakika evvel patlamı9hr. 
Sıtkı pafa, mezkür sarayda sefir· 
ler tarafrndan verilmİf olan bir 
ziyafette hazır bulunmıq di. 

1 Hindistanda 
Boykotaj 

- ·-
Ingilizlerin bütün tet
birleri boşa gidiyor 

MOMBAY, 20 (A.A.) -
Vali ile Hint tacirleri araım· 
daki müzakeratın akamete uğ
raması dolayııile valii umumi-
nin kabinesi erkanından iki 
zat, İngiliz müesseseleri ile 
ticaret sahasında normal mü
nasebatta bulunmasını men'e 
matuf olarak kongre tarafın. 
dan ittihaz edilen karar netice-Kaba bir surette imal edilmit 

olan bomba, hiç bir hıuara bai• si olarak işlerde hasıl olan dur 
olmamıttır. Bundan, bu bombanın gunluğa bir nihayet verebile
bir nümayiı kastile konulmuf ol· cek tedbirleri ne gibi şerait al 
duğu istidlal olunmaktadır. Ce- tında ittihaz etmek mümkün 
çen sen~ bu kabil ıuikastlere İf~· olabileceğini tetkik etmek ü. 
rak etmıt olmakla maznun 17 ki- k d B b • id 
ti dün mahkeme huzuruna ıevke- . %ere. ya m a om aya g e-
d ilmİftİr. ! cektır. 

Yunanistan da 
Mali buhran 

Hükumetin yeni bazı 
tasavvurları var 

ATINA, 20 - Buradaki mali 
buhran gün ıreçtikce ıiddetini ar
trrmaktadır. Bilhassa Cemiyeti 
Akvam maliye encümeninin göıter
diği mütkilat buhranın tiddetlen
meaine aebep olmaktadır. Bu Ta· 
ziyet karşıaında hükumet yeni ba
zı tedbirleri derpiş etmektedir. 
Bu oehepten Pariıte bulunan Yu· 
nan hariciye Ye Maliye nazrrlan 
müstacelen Atinaya avdet edecek 
terdir. 

Ortada dönen rivayetlere naza
ran, hükümet borclar takaitlerinin 
tediyesini tecil edecektir. Ancak 
M. Venizeloa harice karşı mütkil 
vaziyette kalmamak için, alına· 
cak tedbirleri bir temerküz kabi· 
neııine bırakmağa mütemayil gÖ· 
rünmektedir. 

Gene deveran eden rivayetlere 
göre, kar9ılığı bulunmak Üzere 
400 milyon drahmi kağıt para c;ı· 
karmak taaavvuru da vardır. yal
DlZ drahmiyi ıukuttan vikye için 
altrn ile tediyeai metrut ecnebi 
tahvilleri gbıterilmeai dütünül
mektedir. Maamafih henüz mu
karrer ve kat'i bir teY Toktur. 

M. Caillaux'nun bir 
nutku 

ACEN, 20 A.A. - M. CaillaW<' 
nun bir nutuk irat ederek bükü· 
metin mali ıiyaaetini tenkit etmit
tir. Mumaileyh, 133 de bütçede 
husule gelecek açığın 7 milyar· 
dan qağ-ı olmıyacağı:nı aöylemif
tir. 

Mumaileyh, muahedelerin ik· 
tısadi sulhu amir bulunmadığını 
ve iıtihsalin ~tira kabiliyetini geç 
mekte olduğunu söylemiJtir. 

M. Caillaux, netice olarak böy
le bir vaziyete ancak sol cenaba 
mensup bir hükUınetin çare bula
bileceğini ve Avrupa memleketle 
rini iktisaden birbirine bağlama. 
nm pek mühim olduğunu söylemit 
tir. 

Mumaileyh demittir ki: Gerek 
ıiyaset ve gerek iktısat aleminde 
sulbü temin edecek devletle!' fey. 
kinde bir devlet vücude getirmek 
icap dr. 

Kreuger konsorsiomu
n un vaziyeti 

STOKHOLM, 30 (A..A..) - Mu. 
hafazaki.r gazetelerden N ya Dq. 
ligt Allehando Kreuser ıiıtı .. · in n 
ziyetinin vaziyeti hakkında talır'laı~ 
icra11na _,ur olan mütehauıoAa. 
rın ciddi ariitkülita maruz ı.aı-ı,. 
ta olduldanıu eali.hiyeettar bir -
baclan almıt oldufu maliimata atfen 
yazmaktadır. Filvaki Kresuer, mali 
muamelatı bizzat kendiai idare et
mekte idi. gaybubeti elim bir ıurette 
hiaaeılilmektedir. Bu gazete, konaor 
ıiumun iıtikbalinin kısa Tadeli taah 
hütlerin ıirketin vaziyeti üzeriade 
cra edeceği tesirin tabi olacağı tart 
lara baib olduğunu beyan etmekte
dir. Bu gaiete, bütün clnletler es
ham kıymetlerinin bu,;ialı:ü buhra. 
nm ıebebi Ölan tenakuau hasebile 
halihazırda yapılacak blr taıliye mu
amelesinin ga.,rimüsait olacağını 
yazmaktadır. Temdit edilecek bir 
moratorium. müreccahb_!. 

Dato'nun katillerinden 
biri yakalan dı 

SEViLLE, 20 A.A. - Sabtk bq 
vekil Eduardo Dato'nun btillerin
den olan Ramoıı Casenellaı iıminde 
bir sahıa ile refakatinde bulunan ve 
içlerinden birili kadın olan 6 kiti 
tevlrif edilmittir. 

Uzun müddet Rusya'ya ltica et
miı ve cumhuriyetin ili.nmdan son
ra lıpanya'ya avdet etmit olan Ca
aenellas, Barcelone' dan geliyordu. 
Komüniıt kongresinin inikadı mii
nasebetile bir nutuk söylemek üze
re Seville'e uidiyorclu. Caaenellas ve 
arlcadatları Berlinden alnunıı pasa
ortları hamil ediler. 

Mutasavver tedbirler ara. 
sında. borsalarının ve bilhasıa. 
pamuk borsasmm imtiyazlarını 
istirdat etmek ve bwnuı yerine 
mümasil organizmler ikame 
etmektir. 

Umumt amele gr~leri, hali 
hazırda Gandhi'nin ibtilil hare 
ketleri için yeni bir unıur teı· 
kil eylemektedir. 

Liman itinde çalıılll&kta 
olan binlerce amele itlerini lx
rakmıtbr. Bu hareket diğel' 
limanlara ve bilhassa Madraı 
limanına siyaret eylemektedir. 

Bütün memleket dahilinde 
demiryollan amelesinin de 
umumi bir ırev ilin edeceği. 
ne dair bir J&yİa deveran et
mektedir. Bu grevlere sebep 
olarak ücretlerin tenzili ileri sü 
rülmekte ite de bunlar, Gandhi 
taraftarlarmm tahrikitı ile 
sıkı surette alikadardır. 

Belçika 
Sefirinin 
ltimatnamesi 

ANKARA, 20 A.A. - Yeni lkl· 
çika aefiri M. Ceorgi Raymond bu· 
gün Reiıicümhur Hazretleri tarafın 
dan mutat ..-aaimle kabul edilmit 
tir. Sefir -8Plan itimatnamelerini 
takdimden aonra qa.ğıılaki nutku 
irat eylemiftir: 

Reisicumhur Hazretleri; Muhte
.._ aelefimiu vedanameııile ııUti1ı:te 
mufahbam metbuum kral Hazretleri 
nin beni nezdi devletlerine tayin 
buyurduldannı bildiren nameyi zab 
de..letlerine tevdi ile §em kealıedi
yorwn. Zatı devletlerinin nadir m• 
ziyetlerini tahrik ıuretile kendialne 
şayanı takdir bir memleketin mü
messili ııfatile uhdeme tevdi edilen 
vazif e iftibarla baflayorum. ey .. d 

Milletine nüfuz Te §AfU ıçm e te-
min ettiii azim terakkinin kendisi· 
na 1ra ı.aadırdıtı parl..ı.. töhret ta
mamile valı:ı:f olduğum pnlı: reiae i
timatla bitap ediyorum. Memleketi
nin ç.bpnaımı yeğitJiiini Ye hial• 
riııia ıohiyetini takdir tttıtim lıir 
millet -m.. .ıe ...-inçle amyo...., 

Belçika ile Tüıtiye her --.. 
brfdıklı hım bir itim.ı ... ..,. .. 
M)'Uinde ancak artacak olan pyet 
faydalı it münaaebetlerini iclame ... 
mitlerdir. itte hunun içindir lı:i illİ 
hiilı:Umet -da .w- hüküm 
........ olan ,_i mü....-..tlerin i
dame n inlı:ipfma bütün kuvvetim 
le nefaini hasrecleceğim. Şanlı Türk 
milleti için hi11ettiğim hararetli mu 
habbet lı.iıleri vazifemde hana yol 
gÖatereceldir. Uhdeme tevdi olunan 
vazifenin ifaamı kolaylatbrmÜ i
çin zatr devletlerinin beni yüluek 
hayırhahlıiıyle taltif buyuracaldan 
temennisini izhara ic;tisar ediyorum. 
Reiıicumhur Hazretleri. 

Reisicumhur Hazretleri atideki 
nntlnı irat etmişlerdir: 

Elçi Hazretleri; Belçikalılarm hat 
metlu kralı Hazretleriı:ıin zalı dev
letlerini nezdime fevkalade murah
has ve orta elçi aı:fatile ta:rin buyur 
duldamu bildiren mektubu memnıa· 
niyetle ve muhterem aelefinizin T&
danan~ıiyle lıorliktc alıy.,_,.m. Şah

sun ve Türk 111illeti hakkında söyl&
mir olduğunuz nazik sözlerden dola 
yı: ah devletlerina tetekkür eder ve 
Belçika milletinin bu ayni çalqma 
Te yiğitlik ve hiı ulviyeti meziyetle 
rne kartı bizim de ayni takdir hia
leryte mütehassis oldu(umuzu size 
temia eylerim. Kartılddı: tam bir i
timat ve saygı hiıleri Türkiye ile 
Belçika araımdaki it münasebetleri 
için filhakika ancak faydalı olabilir. 
Zatı devletlerine mevdu yiibelı: va
zifem.• ifasında ıarfedeceğiniz gay
retler{., ~ mükemmel münaaebetle
rin takviyesine müteveccih olac:ağm 
dan JÜphe etmiyorum. Bu huıusta 
gerek tah•i müzaheretimin ve serek 
Cumhuriyet hükümetinin yardnnla
rımn ıizden diriğ edilmiyeceiinden 
emin olabilirsiniz elçi hazretleri. 

D 
Gazi Hz. Habeşistan Büyük 
Elçisini kabul buyurdular 

Nutuklar söylenmiştir 
ANKARA, 20 (A.A.) - Ha· 

betiatan lm-atorü Hazretleri ta 
rafından Reiaicümhur Hazretleri
ne gönderilen name)'İ takdime me 
mur fevkalade ıaurahhaı ve bü
yük elçi M. Babjerande Zellake 
Ajoudou Cenaptan busün Reiai· 
cümhur Hazretler tarafından ka· 
bul edilmiştir. Kabul eınaaında 
Hariciye Vekili Tevfik Riiftü Be., 
hazır bulunmuflur- M. Babjeran
de Zellake Ajoudou lmperator 
Hazretlerinin namelerini takdim
den sonra atideki nutku aöylemit· 
tir: 

Reiaicümhur Hazretleri, Mu
fahham metbuumun tetevvüç ...,.. 
ıni münasebetiyle doıt cümhuriye 
tin kendilerine izhar eylemİJ bu
lunduğu itibar ve iltifatlardan do 
layı aamimi tiikranlanru mubteTi 
namei iıaperatoriyi zab de..letleri 
ne tevdie memur edilerek miailsia 
delalet ve irp.datı: devletleriyle 
yeni Türlı: milletinin tetelı:lı:ülüne 
sahne olan bu kahraman beldeye 
girı:nek terefiııe nail oldum. Zab 
devletleriyle Tiirk hükUmetinin 
Aids Abadada tetevviiç me 
rasimnde <emııil edilmif olmaları 
zamanın ne kadar defitlkliiini i· 
fikir bir surette ırösteriyor. Zatı: 
denetlerinin -rleri aayesinde ev 
velce biz Hahetler Türkler 
haklnndaki dütfin"lerimiz Ü· 
&erinde aç çok bir tÜP 
lae ,,. lareddüt hbl edebilen 
hertey bir sabah aiai gibi zail ol
mut ve bunun yerine bugünkü 
Tlirlı:.,ede hizaat bizim hahitki.r 
olduğumuz ıalahat eserinin müte
f<lbbisiııi seli.mlayabileceğimiz ka 
naati kaim olmuttur. Zatı: devlet 
!erinin bu kadar ınütebariz hüTi
yetini taflYa.n ..e Türk tekamülü. 
nü zab hqmetpenahi hükümeti
nin tam bir alaka ve muhalesatla 
takp e.,lemekte olduğunu arzetti 
ğim zaman Mufabham metbuu
mun kanaatini ifadeden batka bir 
teY yapmiyorum. 

Hatmelpenah lmperator 
Hazretleri!e bütün Habet 
milleti nıım!l!W zatı deYletlerine 
huznr ve ,... temenni etmekle kes 

bi ,eref eylerim. 
Reinciimhur ffaJJretlerinin 

ceuaplan 
Reisicüınhur Hazretleri bilmu 

kabele atideki nutku irat buyur
mutlardır: 

Büyük elçi hazretleri; Mufah· 
ham metbuunuz Hatmetlü Habe
,Utan imperatoru Hazretleri tara· 
fı:ndan bana teme memur buyrul 
mut olduğunuz mektubu memnu• 
OTetle alıyorum. Zatr Hqmetpe
lıinin 1&hımn ve Türı. milleti hak· 
kında izhar buyurduktan hialer 
ve temennilerden dolayı çok mÜ· 
tehauisim. Cümhuriyet hükümeti 
lm~alor Hazretlerinin taç giy· 
ıı:ıe f8Dliiinde kendisini temsil et
tirmek suretiyle yeni Türkiyenin 

. necip memleketiniz hakkmdak.i 
dostluk hislerinin bariz bir delilini 
izhar etmek iatemİftir. Cümhuri· 
yet hükümeti Te ben lmperator 
Hazretlerinin vukuflu ve nurlu i
dareleri sayesinde Habeş milleti
nin nü.belen kıaa bir zaman zar
fmda tahakkuk ettirmeğe muvaf· 
falı: oldufu terakkiyi muhabbetli 
bir ali.ka ile takip ediyoruz. lmpe 
rator Hazretlerinin saltanatlan
run parlak baılangıcı Te milleti· 
nin mümtaz kabiliyetleri necip 
Habeşlileri ideallerine erittirecek 
yakın bir itinin tahakkuku içia 
birer falihayiı· tetkil etmektedir. 
lmperator Hazretlerine srhhat ve 
uzun ömür ve Habet milletine de 
saadet ve ikbal temennilerimin ib 
li.ğı:nı zatr devletlerinden rica e• 
derim Büyük elçi Hazr.ıleri. 

Hariciye vekilinin 
ziyafeti 

ANKARA, 20 (A.A.) - Hari 
ci,e Vekili Tevfik Rüıtü Bey tara 
fmdan bu akşam Hariciye kötkün 
de Habeşistan Büyük Elçiai ve 
fevkalade murahhaaı M. Abjeran 
de Zellake Ajoudou terefine bir 
ziyafet verilmittir. Ziyafette miaa 
firlerden maada Maarif vekili E· 
sat, lktuat vekili Muıtafa Şeref, 
meh'ualardan Rüşen Eıref, Y akup 
Kadri Beyler ve Hariciye vekale
ti erkim hazır bulunmuşlardır. 

lzmirde bir kaçakçı şebekesi 
1. ele geçirildi .. 

- IZMIR, 20 (Milliyet) - Uya ismindeki bir yahudi çocu
iunda yak•la0 an iki paket kaçak tömbeki mühim bir kaçakçı 
febekeainin ele reç.mesiai intaç etmiftir. 

Acem Hüıeyin, Acem Muıta.fa, Çeımeli Hasan ve lttipli 
Huandan mürekkep kumpanya efradmm evleri birer birtt 
ar•nmış, külliyetli kaçak tömbeki bulurunuıtur. Kaçakçdar 
adliyeye verilmiılerdir. 

MUCLA, 20 (A.A.) - Şehrimiz ihtilas mahkemesine De 
nizli ve mülhakatından cigara kağıdı, oyun kağıdı ve tütün 
kaçakçılığı cürümlerinden suçlu 21 kişi gelmiıtir. ihtisas 
mahkemesi halk üzerinde büyük bir tesir yapmıt ve kaçakçılı· 
ğm kökünden kesileceğine herkeı kani olmuftur. 

Ankara -Haydarpaşa treninin 
hareket saatleri değişiyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) - Bir mayııta.n itibaren Anka· 
radan Haydarpqaya ve Haydarpaşada.n Ankara'ya hareket 
eden trenlerle keza Ankara'dan hareket eden muhtelit katarın 
hareket saatleri deiiJCCektir. 

Ankara'da aktauı altı buçukta hareket eden tren 6,42 de 
hareket edecek ve ıabah 9,55 te Haydarpa,aya muvaHlat ede
cektir. 

Haydarpqadan tren saat on aekUde kalkacak sabah onda 
Ankara'da bulunacaktır. Muhtelit katar 11 de kalkarken 12,25 
te hareket edecektir. 

Bundan maada Hayclarpa,a ile Nuıeybin arası tim.diye 
kadar 61 saatte katedilmelde iken bir mayıstan itibaren T aroı 
sür'at katan bu meaafeyi 50 saatte katedecektir, ki bu suretle 
Batdat ve Muır istibnıetlerine ridecek olanlar bir gün ka
sarvnıf olacaklardır. 

Banka müdürlerinin avdeti 
ANKARA, 20 (Telefonla) - Maliye Vekaleti ve Cümhu· 

riyet .Merkea Bankası ile temas ve müzakerelerde bulunan Dov 
çe Bank müdürleri bu aktamki trenle lstanbula döndüler. . 

Buradaki müaakerat müsait bir zemin takip etmittir. 

lzmirde gene zelzele oldu 
lZMlR, 20 (A.A.) - Bu gece saat yarımda otdukça şid. 

detli bir zelzele olmuttur. Hasarat yoktur. 

Filistinde kıtlık endişesi 
BEYRUT, 20 (A.A.) - Filiıtinde kuraktan 'mezruat ta· 

mamen nıahvolmuıtur. Kıtlıktan endite ediliyor. 

Antalyada sıtma mücadelesi 
ANTALYA, 20 (A.A.) - taklığm suları Avlan ıölüoe 

Elmalı kazumm Bayralar kö- akıtılmıttır. Avlan köylüleri 
yünden Avlan gölüne kadar Sihbat vekiletine tetekldir td• 
d"auı eden ve 30 - 35 dönüm graflan çekmiftir. Bataklıt01 
lük bir sahayı tutan bataklık 1 tenelerdenberi yaptığı tahribat 
m.mtaka 11tma mücadele tef· mühim idi. Ehnahda karakDI 
kilatmın devamlı faaliyeti ne- bataklığının da kurutulması i· 
ticesinde kurutulmut, ve be- çin tedabir alınmııtır. 

Dün gece bir dükkan yandı 
Dün gece Çakmakçılarda Abit Ef. Hanımo altındaki boya• 

cı dükkanından al8' çıkmıştır. Yangın yetİfea itfaiye tarafın-
dan dükkan kamilen yandıktan sonra ıöndüriilm.. .. 
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Bir çok yeni ve büyük inşaat ·eşebbüsıeri vari 
Ekonomi 

Pamuklu mensucat 
için bir teşebbüs 

lstanbul Tüccar kontenjanın 
hissesinin tezyidini istiyoı 

Şehrimizdeki pamuklu mensu
cat tacirleri Ankaraya kontenjan 
ıneaeleıinin lehlerine halli için bir 
heyet röndennektedirler. Kon· 
tenjanda pamuklu menıucat tah· 
•iaatnıın muhtelif ırümrük kapıla· 
rına takıimi yapılırken latanbul 
riiınriilderine çok az bir miktar 
verilmektedir. Kontenjanın bida· 
Yetinden beri bu vaziyet böyle ol· 
dtığundaa munzam tahsisat ahn
ınası zan1reti hiııl olmaktadır. Ni 
tekinı yapılan tetebbüsat Üzerine 
eyvelki cün pamuklu ~ensu~t İ· 
çın yeniden 150,000 kılo tahı,ısat 
Yerilmiftir • 

. Bunun için An.karaya üç kitilik 
hır heyet gönderilerek lstıınbula 
tahsis edilen pamuklu menıucat 
kontenjanının 930 • 929 senelerin 
deki ithalat nazarı itibara alına
rak te:ı:yidi istenmesi kararlaıtırıl 
>nıttır. 

b lstanbul pamuklu mensuc.at it
alatınm bütün Türkiyenin yüzde 

7~ ini teıkll etmeaı lazım reldiji'i 
lôylenmektadir. 

Tel - Aviv panayırı 
7 Niaanda Tel-avivde açılacak 

r.rk panayınna resmen ittirak e
ılıaemektedir. 
Ofisin yaptığı tetvikat neticeain 

de bir çok müe11 .. eler bizzat pa· 
nayrra ittirak etmekte Ye bazılıın 
Yalnız: nümune göndennektedir· 
ler. 

lstirake karar veren tüccar 
ınartın 25 inci cuma ıünü hare· 
ket edeceklerdir. Ofis tarafından 
da bir zatın gönderilmesi düşünül 
lnektedir . 

Sergide tethir edilece~ ba~lıc.a 
efya ipekli kumatlar, trıkotaJ et· 
Ya.aı, el itlemeleri, teker, ıtrıyat 
Ve çıkolatadır. 

lzmirde bir haftalık 
ihracat 

lzmir mıntakasından son hafta 
•a.rfında 8619 kilo afyon, 22689 
kilo incir 741 000 kilo palamut, 
Ss9 ooo k'-ı .! ·· 263 000 kilo t·· , ı o uzum, , 
lltün ihraç edilmittir. 

Samsun mıntakasından son haf 
ta zarfında 22 300 kilo tütün 95 
& , • • • 
a.ndık yumurta ihraç edılmıttır. 

tarafından hazırlanan yedi muhte_li~ 
propağanda brotüründen bı':' 
Türk-Alman pazar ittihadı fikrı-
ne aittir. . 
Bu brotürün uyandırdığı alaka cıd
den dikkate ,ayandır. Bütün Alman 
matbuatı bu fikri Liyiziğ sergisinin 
en büyük kazancı olarak takdirle va· 
detmi,lerdir. 

Amerikanın pamuk 

ve buğdayları 
NEVYORK 20 A.A. -Buğday 

ve pamuk satışı için bir mücadele 
yapılması projesinin uyandınn~~ 
olduğu yeiı kart1&1nda şatıra? zı
raat nazırı M. Hyde, nezaretın pa 
muk ve buğday istoklarını es~i 
piyasalara sevketmiyerek y~nı 
mahreçler tedarikine çalı,acagını 
beyan etmittir. . 

Maamafih alakadar mahaf~_ı, ~u 
beyanatı, tüphe ve . teredd~t ıle 
kartılamaktadır. Chıcago bugday 
piyasa11, yenide? ~ t ı 2 çent te· 
nezzül kaydetmıştır. 

ispanyaya ithal 

edilen ipekler 

MADRlT 20 A.A. - Gaceta 
Madrit lsp~nya'ya ithal olunan 
İpekle; hakkında bir karamame 
neıretmittir. 

20 mayii tarihine kadar ithal e-
dilecek olan pamuk ve ipek mik 
tannın 25 000 kilogram olacağı 
tasrih ediİmektedir. Bu miktar, 
milli iplik fabrikalarına aittir. 

Berlin borsası 
BERLIN, 20 A.A. - Nisan ayı 

bidııyetinde tescil muamelelerine 
batlanılma11 hususu temin edil
mittir. Maamafih vadeli piyasa
nın tekrar açılmaıı mevzuu bahis 
değildir. 

Romanyadaki mısır 
ve arpa 

BERLIN, 20 A.A. - Alman hü
kWneti, rüçhan esasına ~üs~enit 
olarak Romanya ile aktedılmıt O• 

lan itilifın mer'iyet mevkiine gir
mesine halen hiçbir mani bulun
nıadığını Romanya hükômetine 
bildirmiştir. 

Beledlyede 

Yeni yeni 
Aparhmanlar 

Bu sene de epeyce 

inşaat olacak 
• 

lntaat mevsimi hulül ettiği ci
hetle belediye heyeti fenniye mü
dürlüğüne bir çok inşaat projele
ri verilmektedir. Bu sene gene bir 
çok apartımanlar yapılacaktır. 
Ev yaptırmak üzere müracaat e
denler çok azdır. Heyeti fenniye 
bu projeleri tetkik etmektedir. 
Sıhhi ve fenni mahzuru olmıyan
lara müsaade verilecektir. 

Aktam gazetesi bu aeneki İnf&• 
atla apart1manların irtifalarının 
caddelere röre tayin edildiğini, 
herkeıin istediği yükseklikte apar 
tıman yaphramıyacağını yazıyor
du. lstanbul plim henüz yapılma 
dığından bu yolda verilmiş bir ka 
rar olmadığını salihiyettar zevat 
beyan etmektedirler. 

Gözlüklü şoförler 
Gözlerinden sakat olan ve hat

ti. gözlük kullanan hiç b~r kimı~
nin şoförlük yapamıyacagı, bu gı· 
bjlerin işten çıkarılac.ığı yazılı
yordu. Belediye reis muavini Hi.
mit B. dün bu hususta demiştir 
ki: 

- Bu yolda verilmit bir karar 
yoktur. Şoför olmak istiyenler ev
veli umumi ve sıhhi bir muayene
den geçirilir. Bundan başka her 
sene muayene edilir. Gözü, gör
miyecek derecede rahatsız olan
lar ıoför olamazlar. Yoksa goz
lük kullanıyor, diye şoförlükten 
çıkarılan kimse bulunamaz." 

Müracaat eden lngiliz 

grupu yok! 

Dıinkü akşam razetelerinden 
biri belediyeye bir fngiliz grupu· 
nun lstanbul süt itini halletmek 
üzere müracaat ettiğini yazıyor
du. Bu huıusta yaptığımız tahki
kata göre müracaat etmiş hiç bir 
grup yoktur. 

iktisat müdürlüğü 
binası 

Son :ı:amanlarda harap bir hale 
gelen belediye iktıaat müdürlüğü
nün işgal ettiği bina tamire baı
lanmıttır. 

Garip bir tedbir 

Mahkemelerde 

Y asef'in sandalı, için-
Goethe 
ihtifali 

deki 8 y~Jcu ile Edebiyat fakültesinde 

beraber nasıl devrildi?[ y::t::.f~:~11~::~ndan 
Dün Y asef mahkemeye bunu 

izah etti; şahitler getirilecek .. 
Bundan altı ay kadar evvel, 

Salih reis isminde bir kaptanın i
daresi altında sür'atle ilerliyen 
bir motör, Hasköy açıklarında ka
yıkçı Y aıefin içinde 8 yolcu bulu
nan. sandalına çarparak, sandalı 
devırmi~ ve yolculardan birinin Ö· 
lümüne, kayıkçı Y asefin muhtelit 
yerlerinden yaralanmasına aebe· 
biyet vermi,ti. Ağırceza mahke .. 
mesi dün bu motörün kaptanı Sa
lih reisin muh3.kemeslne başlamış 
tır. Musademe netice5 inde boğula 
rak ölen yolcunun varisi ile parça 
lanan sandalın sahibi Ya ef da,·a· 
cı mevki.inde bulunuyorlardı. 
Sandalcı Y asef vak' ayı şöyle an 

lattı: 

. -. Efendin., D~n u gUn s:tıÜJte
rılerı aldım sandalda .... yola çık
tım. Deniz, haniya çarşaf kibi .... 
Ne dalga var, ne bir şey ... Yidiyo 
ruz ağır ağır Ha~köyde .... Biraz 
a~ıldık deni.:de, baktım karşıdan 
bır motör yeliyor. Sandaldakiler 
başladı_lar bağırmaya .... Ben ita· 
ret verıyon1nı ama dinleyen kim? 

Motör, durmadan yakla4ıyor. 
Yolcular, hepiai kalktılar ayak
ta ... Ben elimde mendil, bağırıyo· 
rum: 

- Yana§ma be! •... 
. O .ıı:~n~ yana,ıyor. Nayeti bin· 

dırdı uıtumüze ..•. 
- Tornistan yapmaclı mı? 
- Yapmadı heyim ... 
- AranızdtJ n~ kadar meıafe 

vardı? 

- I? k!'yık boyu yer vardı ... . 
Ne vakıt kı çarpmıı bizim kayık .. . 
yaralandım, yüzümden ayakların 
dan, kulaklarından akıyor kan ... 
Yolcuları aorat"aaniz hepai deniz 

de bağrişiyorlar. Aman aman ... 
Beni almıtlar, yotunnutlar hasta· 
nede.... r 
~aznun Salih Reis,. bütün kaba 

hah Yasefte buluyo"u: 
- Efendim, diye anlattı: o sa .. 

bah Hasır iskelesinden 25 ton 
buğday hamuleıile açıldık. Hao
köye gelirken, ilerimde bir 
sandal peyda oldu. Ara
mızdaki mesafe yaklathkça 
ben motörü aancağa çevirdim 
Derken sandal da ıancaji'a düıt .: 

görünce hemen ııtop tornistan 
kumandasını verdim. Esasen kaza 
motör, kayığa binmeden evvel ol .. 
du. Bütün yolcular hep birden 
ayağa kalkınışlardı. Tabii sandal 
devrildi. Yolcular denize dökül
düler. Müddeiumuminin talebile 
bazı hususların sorulması ve gel
meyen şahitlere tebligat ifası için 
muhakeme başka bir güne bırakıl 
dı. 

100 bin liranın hesabı 

olan defter 

Vazifesini suiiBtİmal ve ihmal· 
den maznun Sultanahmet sulh 
hukuk hakimle<inden Ki.mil Ra
kım, avukat Şefik ve avukat A. 
Arif Beylerin muhakemelerine 
dün dE"va.m edilmi~ ve tütüncü Rı
za ve Kadri Ef. ler şahit olarak 
dinlenilmj~lerdir. Neticede, maz .. 
nunlartn yedinde bulunan ve 100 
küsur bin liralık matlubatın müf
redatını bildiren defterin mahke
meye ibrazına karar verilerek mu 
hakeme batka güne bırakıldı. 

Komünist maznunlar 

Komünistlikle maznun ethasa 
ait tahkikat 7 inri istintak hakim 
liiince ikmal edilmek üzeredir. 
Komüniıtlerin Ağırce:ı:ada yakın
da muhakemelerine. baslanacak
lardır. 

Doktor mahkum oldu! 

Çocuğunu dütünnekle maznun 
Firdes isminde bir hanımla firdeı 
H. ın çocuğunu düşiirmesine ta
vauut eden Dr. Horhoryan Ef. 
hakkında Ağn· ce:ı:a mahkemeıi 
dün kararını vermittir. Horhor .. 
yan Ef. cürmü sabit görülerek 10 
ay, Firdes H. altı ay hapjs cezaaı
na mahkUm edilmiılerdir. 

Hukuk talebesi 

hapishanede 

yapılacak Goethe ihtifali konfe
rans salonunda değil, Edebiyat 
fakülteıi dershanelerinde yapıla· 
cakt.ır. 

Talebe birliği idare 

heyetinde 

M. T. Talebe Birliği yeni idare 
heyeti dün içtima ederek va:ı:aifi 
taksim etmiştir. 

Bir talebe cemiyetinin 

yıldönümü 
Darülfünun fen fakültesi kim

ya zümresi talebe cemiyeti 7 nİ· 
sanda 15 inci yrldönümlerini tesit 
edeceklerdir. Y ıldönümü merasi
mi Makıimde yapılacaktır. Bu hu 
auata büyük bir prorram hazırlan 
maktadır. 

Hususi bir lise kapandı 
Bu •eneyi deniye bafında açı

lan Türk koleji ismindeki hususi 
bir lise ahiren mali vaziyetinin fe .. 
nalığından dolayı kapılarını ka
patmak mecburiyetinde kalmıt· 
tır. Mektepte esasen 25 talebe 
kayıtlı bulunmakta idi. Mektep i
daresi mektebin kapandığını res
men Maarif müdiriyetine bildir
mittir. 
Açıkta kalan 25 talebe mektep 

idaresi tarafından diğer mektep· 
lere yerlettirilecelderdir. 

Muallimler ve 

darülfunun 

ANKARA, 20 - Muallim mek 
tebi mezunlannın, eaki idadi me
zunlan ribi darülfünuna kabul e· 
dilmeleri talepleri, Talim ve Ter
biye Heyetinde tetkik edilmekte
dir. Talim ve terbiyenin Muallim 
Mektebi mezunları lehine bir ka· 
rar vermesi muhtemeldir. 

Poliste 

Akıllı mı, 
Deli mi? 

Müşahedehaneden 

iki kişi kaçb 

Bir ayda limandan 

geçen vapurlar 

Bir çok memleketlerin ve bu 
meyanda Rusya ve Arjantin'in 
ınuhalefetine maruz kalmıt olan 
bu itilifname mucibince Alman· 
ya, Romanya arpaoı ithalatı ru~
munu c;t, 50 ve Romanya mısırı ıt
halitı a'.-usumunu da o/tı 60 nisbetin 

Dünkü gazeteler, lzmir gazete .. 
!erinden naklen §Öyle bir haber 
veriyorlardı. İzmir belediyesi ao
kakle.,;ın pislenmesinin önüne ceç 
mek Üzere hayvanlara torbalar 
takacakrnış. Bu torbalar muayyen 
zamanlarda, §ehrın muayyen yer
lerinde boıaltılacaktır. 

Şehir sokaklarının temiz tutul
ması için İzmir belediyeıinin bul
duğu hu garip tedbir karşıaında, 
latanbul belediyesinin ne düşün
düğünü öğrenmek istedik. Beledi 
ye reis muavini Himit B. bu hu· 
susta gülerek dedi ki: 

!'19n iakeleye çevirdim, hadi 0 d':; Hukuk fakültesi talebelerinden 
~akebleye._..k. B

1
en san~ğa, 0 sanca bir grup dün, muhakemat uıulü ce .. 

ga, en ıs e eye, o ıskeleye A zaiye müderrisleri Cevdeet Ferit B. Mütahede altında Tıbbı adlide 
mız;akNi ~hesafe gittikçe y~kıa,:~ le birlikte lstanbul umumi hapisba- bulunmakta olan 16 seneye mah
yor u. ı .. ar.et ka_za vukua geldi. neoini dolatmıılardır. Bu eonada ba- küm Cindo lamail ile arkadaıı 8 
. .-. Motoru tomıatan ettirmeıı· katili h larl t ' 

Bir iıtatistike nazaran, geçen 
\llhat >:arfında lotanbul limanın· 
do.n 1,409,513 safi ton 637 vapur 
Keçıniş ve muamele yapmıştır. 

ıdınız? zı er ve ıraız a emaaa ge- Mneye mahküm Recep evvelki re 
leorek bunlann üzerinde ruhi tecrübe 4 5 d 

- Ettirdim efendim. Tehlı.key·ı 1 1 ce saat , a müesseseden nasıl· 

de tenkis eylemekt~dir. .. . 
Bükret hükümetı, henuz ~er_lın 

1 hükUmetine cevap vermemııtır, 
fakat Berlin bu cevabı pek rakın 
da alacağını ümit etrnektedır. 

!erde bu unmuı ardır. 
=::=============~==========,,;,;;.;,,~,,;,;~======~============~==~,! aa firar etmeğe muvaffak olnıut· 

Yeni
• PoJı•s !ardır. Bu iki mahküm derhal ta-

Server Cemal harriye batlanmış ve Cindo lsmail 
dün yakalanmıştır. Layipzig sergisinde 

Türk pavyonu 

- İstanbulda atla, tahrik edi
len vasaiti nakliye çok azdır. On
lar da kenar semtlerdedir. Manda 
arabalarını iıe evvelce menetmi, .. 
tik. Bizde vasaiti nakliye bi:ı:atihi 
müteharriktir. lzmir belediyesi
nin alacağı bu tedbirin nasıl neti .. 
ce vereceğini bilmiyorum. Fakat 
bizim böyle bir tedbir almamız~ 
lüzum yoktur.'' 

Kanunu Beyin cenazesi Recebin de bugün yakalanmaaı 
beklenmektedir. 

li.yipı:iğden gazetemize yazılı- ğl 
:?r: - il!, defa olarak iştirak etti-' f armakolo arın çay 

lr•"'_l:ı: beynelmilel Layipziğ sergiıin· ziyafeti 
de ıkt d" . . • T"' ,_, . ta ısa ı ve ıçtımaı ur&1yeyı - ., · ı· • · 
nıtınak · · hi b' d va Du .. n farmakologlar bır ıgı tara-

ıçın ç ır propagan a ·ıeı · f 
••tası ihmal edilmedi. UçyüzÜ mü- fmdan birlik a:ı:ası ve aı .en şer; 1 

t~a.viz yerli ve ecnebi matbuat I ne Beyoğlunda. E~en. g~zınosun a 
"'utneasiline Layip:ı:iğ belediyesi . bir çay ziyafetı verılmııtır. 
.tarafından verilen ziyafette Limanda kaçakçılığa 
;raı oıunan beı resmi nu- Irak sefiri geldi karşı bir tedbir 
h~ktan birini söylemek şerefi ,'1.J Türke düıtü. Diğer ecnebi itti- Irak sefiri Emir Zeyt Hz .. A.~~ L~anda kaçakçılığın önüne geç-
a . er namına hi( bir ki.mseye söz . · c.o -~ ik gu mek: ıçın, badema celecek ecnebi va-

Ver 1 dan •ehrirnize ~elrnıttır. ,,._,ır. 1 1 ·ı T"' k 
C 

1 ın. edi. Milli Taoarruf ve lktıoat ' • d k pur an 1 e u. r vapurları ayrı ayrı 
e ne kadar tekrar Ankaraya il'' ece • 1 d d 1 il rnıyeti müdürü Dr. Vedat Nedim yer er e emır eyecelderdir. Meseli 

t ey de söylediği nutukla bu fırıat- b.r Fran•ız bandıralı vapurlar bir sıra-:n Y.e?i Türkiyeyi propaganda için da, diğer eenebi vapurların ayni ban 
./-"'• 11tifade etmesini bildi. Radyo YaloV'ada bir sıfat dırayi taııyanları da ayrı ayrı ayni 
r 11 da bir propaıranda va11ta11 ola- sıralarda duracaklardır. Türk bandı 
Sak kullanmağa muvaffak olduk. iıtasyon U ralı vapurlar da limanda ayrı buluna 
.~•ri ~aha11 müddetince huausi bir caktır. Ecnebi vapurlardan çıkacak 

Layiha Millet Meclisine I 
tevdi ed~ldi j 

Polisin umumi vazife ve sa.Ji. .. 
hiyetlerine dair layiha Mecli•e 
gönderilmi~tn· 

Liyihaya gör" ı>oliı inzibat va 
zifesini ve bükUm~t enı;rlerini ifa 
ya mecbur, umumı emniyet ve iaa 
yi~in, tahıi masuniyetin, taaaın,. 
fa müteaJlik e~niyetin teınin.ine 
memur kuvvettır. 

Polisin vazifeleri, •İyasi ve ida 
ri olmak üzere ik.i,-e ayrılır. 

Hükümetçe lüzum görülen yer 
l".~d".. b_~lediye v~zif .. j d.e polisçe 
gorduruluı·. Polıı hiç bl1' su.-etle 
esas vazife.i ha ı icinde kullan,la· 
maz. ""'mi yet kazanan Liyipziğ radyo y alovada bir SJfat iıtaıyonu t~- eıya ve yolcunun, doğrudan clo•ru· 

•u Veci d ou mu ı .. ı • N ~ırramında yer alan Dr. at sis etmek üzere aygır er.o • ya yo un ..... onuna çıkanlmalan tet- Polit izinli olduji'u ::amanlardr. 
. edırn Bey yerine ecnebi olarak dürü Abdülkadir B. burun y alo· kik edilmektedir. Ecnebi vapurlarla göreceği ıuç• .nif .. ahale edecek 

~lı.n efkarı amumiyeıine yeni Tür vaya cidecektir. temas eden motör ve emıali veaaiti tir .. 
.. Yeyj tanıtmak fır .. tını buldu. Gö- ----- bahriyeye birer numara ve iıim veri Poliain kanun ve u.aul daireain-

'1llüyor ki Türk Alman iktıoadi k 1 lecektir. Numara ve iıim almayan de verdiği emre riayet etmiyen-
1tı~na•9etlerinin daha senit bir Tevzi edilece aygır ar motörıerin ııürnrük muameıeı.,.; Y•· ıer karakola ..... k. evraı.. tahkı1u b:r Yaıta inkitafı için ıa:ret müıait pılmayacaktır • ye tanzim ve adli makamlara tev-

Z<ıınin huvlaıın114tır. Bundan Ninn ortalarında vilayet •Yır•r di olunur. 
•:taınj istifade etmek ~i artık ihra· depoıunda mevcut 19 aygır her ., 
<at tacirlerimize dütıiyor. Ayni za- sene olduğu gibi bu sen• de Ça- Baytar mektebinin Layiha, poldin hangi zaman-
lnarıda yeni iktnadi ıeraite uyma: talca Silivri, Halkalı, Yalova, 01- larda kimlerin parmak i:derini a-
:Y&rı ticaret muahedeleri yerine ay~ küda~, Beykoz, Şile sıfat istasyon nakli labileceğini tesbit etmektedir. 
"'"badele prensibi üzerine müstenıt !arına tevzi edilecektir. ' ANKARA, 20 (Telefon)-Yük Filmler göıterilmeden en-el po-
Yen· k · · hü b k b' . liain muayene ve iznine tibi tutu 
ı.,;.,: muahedeler akdetme ıçın : - •· - sek aylar me te ının Ankaraya lac.aklardır. 

etimizin de bir ayak evvel faalı ( h J k nakli hususunda vekaletle temas d 1• il ~ete ıreçmesi çok ıemmuıiye py~n: At yarış arına azır 1 etmek üzere buraya relen mek- Polis kat'i e a elde ettikçe 
rr. lnkitafa çok müsait olan mıllı tep rektörü Sabri Bey iki güne ka kumar oynanan umuma açık ma-

~nayiimizi rasyonel bir tarzda kura Yazın yapılac.ak •t .. Yar•ı.la~ına dar lstanbula dönecektir. Mekte- halleri, uyusturucu maddeler kul 
ılın~ için İcap eden bütün teknik ait program 11lah encumenı rıya- bin Ankaraya nakli İçin 1932 büt. lanınağa tahıiı ~dilen yerleri, gi:ıı: 

l~ ..... ti ihracat mallarımızla mübade setinden vilayete bildirilmiıtir. çesinde tahalaat konacak ve 1932 ı,i randevu evlerı ile adap ve ah-
e •u ·ı · k iki umumiyeye mugayir oyun 
ı.. . retı e memleketünize retırme tedriıatının Ankarada yapılabil. il · · h 
d~ıldir. Bundan maada mühtaç o~ - N f" b mesi temin olunacaktır. maha erıru, ru utaız açılan yer-

Marıilyadan bugün 

şehrimize getiriliyor 

Marailya Başkonsolosu Server 
Ceınal B. merhumun cenazesi bu 
sabah Theophile Gautier vapuru 
ile ş,ehrimize getirilecek, evvelce 
yazdığımız pro,ram veçhile na
mazı Ayaaofya camiinde öğle na ... 
mazını müteakip eda edilecek ve 
merasimle Sirkeciye, oradan iıtim 
potla Kadıköyüne v<: otomobille 
Eırenköyüne nakil , • ., Sahrayi ce
dit'te defnedilecektir. 

Fotograf ve imza 

meraklı lan 

Son zamanlarda tehrimiae kart 
.. t~ veya büyüklerin fotograf 
•e 8U!alarmı toplıyaıı bir takım 
seyyahlar gelmektedir. 

Dün d!' üç Bulg:ar genci tehrimi 
:ıı:e ~el~ Ye Yalı Muavini faalr !::;.' uyaretle imzaaını almıılar-

Bunlardan ikisi koakoeamuı bir 
•lbüın t&f.tyorlardı. Bu albümde 
Bulgar kralı Hz. !erile hükıimet 
erkinı ve Sofya sefirimiz T..,fik 
Kurul Beyin de bi....- fetografiai 
vardır. Bunlar bur.dan Ankaraya 
da siderek resim toplıyacaklar
dır. 

Bunlar bu suretle bütün dünya. 
yı rezerek Cihan albümünü ikmal 
edeceklerini IÖylemektedirler. 

Bir tepe kaydı 
Sarıyerde Sular boyu caddesin

de mühendis Mahmut Beyin evi
nin arka tarafındaki tepe dün oa
at 8,5 da ani olarak çökmüttür. 
Evin arka tarafı biraz haaara uğ 
ramıftır. Nüfusça zayiat yoktur. 
Heyelan mahallinde tetkikat ya
pılntaktadır. 

Üç kaçakçı daha 

Eie vapuru tayfalarından üç ki. 
tinin üzerinde kaçak kumaı, elbi
ae Yeniıre bulunduğundan, bun
lar yakalanarak ihtius mahkeme 
aine verilmiıtir. 

Beyazıt havuzu önünde 

bir cerh 

26 yatında Münevver iıminde 
bir kadın zevci lbrahim ef. tara· 
fmdan dün Beyazıt hanazu yanın 
da aıutalı çakı ile aai -uzundan 
yaralanınıfbr. Carih yaluılanmıı· 
tır. 

Mecruh Haaekiniaa haıtahaneai .. 
ne yatınlmıftır. 

Camekandan içeri 

firen otomobil 

• Dün Şifhane rokutundan aıaiı 
mmekte olan bır otomobil freni 
i:r! idare edemediğinden bir elek
tnk mağazas1nm camekinına 
çarpmıttır. 

Zarar ve ziyan bet yÜ2 lira ka
dd!"rdır. Tahkikat devam etmekte-
ır. 

Berberlerin 
Dilekleri 

Yeni heyeti idare 2 
nisanda aeçilecek 

Berberler cemiyetinin infisah 
halinde olduğu yazılmıştı. Cemi
yet idare heyeti iki üç ay evvel 
iıtifa etmit bulunduğundan Tic.a
ret Müdürlüğü yeni idare heyeti 
İntihabatı yapılmasına karar ver
miştir. intihabın 2 nisan cumartesi 
günü icraaı mevzuu bahistir. Ta .. 
karrür edecek kat'i cün Ticaret 
Müdürlüğünce ilan edilecektir. 

E•nafın bir kısmı toplanarak es 
ki reis İsmail B. in riyaaete nam
zetliğinin vazını kendisinden iste
mitlerdir. lamail B. bu hususla 
mütereddit görünmektedri. 

Yeni idare heyetinin göreceii 
bir çok itler vardır. Bu meyanda, 
bir türlü ikinci devresi açılamıyan 
Berberler Mektebi kütat edilecek, 
cuma tatili meselesinin intacına 

çalışılacaktır. Cemiyette, lıtan· 
bul, lzmir gibi muhtelif merkez· 
!erdeki berberlerd,.n cuma tatili 
İçin toplanmıı Üç bini mütecaviz 
imzalı bir ma:ı:bata bulunmakta
dır. Bu imza sahipleri, cumalan 
öğleden sonra ve cumartesileri ö~ 
leye kadar tatil yapılmasının .. sea
nuni bir mecburiyet halini ahna ... 
sını istemektedirler. 

1 

Yeni idare heyeti teşekkül ettik 
ten sonra bu i'i takip için Anka
raya bir heyet gönderilmesi arzu 
edilntektedir. 

Bundan baıka, esnafın sınıflara 
takaimile cuma ruhaatiyesinin o
na göre alınma11 için belediye nez: 
dindeki teşebbüaata da devam edi 
lacektir. 

Bir tavzih 

Türk Antropoloji mü

essesesi ne yapıyor? 

Son Posta razetesinin 19 mart 
932 tarihli uyısında Türk Antro
poloji Enatitüıünün tetkikat ve 
neticelerini ve ayni zamanda da 
Şah11m hakkında ya:ı:ılan aatırlan 
rördüm. Bana ve tetkikatıma ait 
pek bariz hatalan ta•hih ve b.ızı 
hakikatlan söylemek mecburiye
tindeyim: 

1 - Tıp fakültesinde 925 ae
neainde kurulan Antropoloji Ena
titüsünün profetörü M. Mouchet 
değildir, ve ben onun muavini de· 
ğilim. 927 de Paris Antropoloji 
mektebine darülfünun namına 
rittim ve 929 da diploma olarak 
döndüm. Antropoloji Enstitüıün
de burün asli bir profetör yoktur. 
929 dan beri mustakil Prof. aırre· 
je olarak enstitüde tetkikat ve net 
riyatı idare eden benim. 

2 - Cenevre darülfünun An· 
tropoloji profeaörü doıtumuz M. 
Pittard memleketimize 925 de de· 
ğil 927 seneıinde gelmiş ve 2 ay 
kadar Anadoluda tetkikatta bu
lunmuftur. M. Pittard lıviçrelidir. 
Franaız mütehassısı değildir. 

3 - Türk Antropoloji enıtİIÜ· 
sünün 925 den beri altı ayda bir 
çıkardığı mecmua ~imdiye kadar 
12 İnci aayıyı bulmuştur. ilk sayı· 
dan son sayıya kadar çıkan tet
kiklerde Türklerin "Dolikosefal" 
olduklarına dair hiç bir kayıt Ye 
not yoktur. Mecmualar meydan· 
dadır. Tetkikatımız gizli değildir. 
Her münevver kontrol edebilir. 
Ben yukarda kayıt ettiğim gibi 
M. Mute'nin muavini olmadığım 
gibi dostumuz Prof. Pittard'ın d• 
metodunu takip etmiyorum. Söy· 
lemek iaterim ki Antropoloji mec 
rnuaaını 9 Üncü numaradan idare 
etmekteyim. Şah•i lf'l.kilı.lerim bu
radadır. Gerek lıtanbul darülfü
nununda serekae Ankara Gazi 
Enstitüsünde bu aene verdiiim 
"Türk ırkının kraniolojisi tetkika 
tının neticelerine dair" konferana 
lanmı dinleyenler ne .gösterdiiimi 
•e ne dediiirrıi pek İyi hatırlarlar • 

~i Rız;a Beyi tanımayorum . 
~ynı_ z_amanda bana da atfetmek 
ıstedıi;i kanaatları hangi vesika
)~ ve "?~sbet hanci esaslara İ•· 
tmat ettırıyor? Oirenmek İ1tle· 
nm. 

Li.boratuvarımın aak.in duvar• 
l~rı _;-raunda Beteri ve Siyasi rü· 
rültulerden uzak ve üstünde aa· 
~ Vat.ana_ ve İnsanlığa faydalı 
ılım selr.ınetı tek gayemdir. 

Zührevi hastahlar 

Umumi Hıf:ı:ısaıhha kanununda 
zührevi hast ... hh..lar ı<. ~·ı .~"zt.. te-. 
davi mecburiyetine ~İayet etmİ· 
yenler hakkında mevcut 280 ninci 
maddeBİ hükmüne riayet etmedik· 
leri tebeyyün edenler hakkında 1

• lleuınuz bütün natia iııerini de m•ı Postanın a ıaya rap ıeri, açık filim rö•terilen ıinema· ı h ları kapatabilecektir. meai ve çalınması memnu bulu. 
<.ıı ":ı~- •ula!ımızla öd yebiliriz. Kısa.· ANKARA, 20 (Telefon) - Pos Milli darphane bütçesı· Polis irü hayaya murayir hare- nan ıarkılan menedecektir. 
~L unya ıktısadiyatmın bu ,unkü T 1 f 'd · b ı -uıneıinden memlcketımiz lehine a· ta ve Telrraf ve e e on ı aresı· kette u unanlarla renç kız: ve er 18 yaşından • ki ~aın1 j istifadeyı· temı·n etmenin kabil nin ,ahıiyeti hükmiyeyi haiz ola- ANKARA, 20 (Telefonla) - keklere söz atanları ve genç kim- I lelümum k aşkagdı çoc1 u arla a· 

Ç 1 
hazırlanan yeni bir liyihaya go-

ata caya havuz re, bu vaziyette olanlar, bir haf· 
. tadan üç aya kadar hapis vey.-

Od k
· ı · t d · M·ıı· d h · b"'t · S b' 1 • h · hl' k ı:ı: ve a ın arın kahve 

dir z· na yıpzıg ıergııı ır mısa ·ı· ı- "h ecl'ıe aevkedil liralık mütedavil sermaye ili.vesi t t "k k 1 1 ·, · ' ey ane, a epntan ve em-
&ığu l.i . . .. b" · 1 rak Nafia Vf' a etıne rap ına aır ı ı arp anenın u çeaıne ın se erı er nevı a a ıuzltğa i,re· ı bar m h k f , 

1\1
; •Yaretçilere dag"ıtılmak üzere t04kı at ayı uı m 1 • e eşvı ve •ev ey ıyen •:rı ve nı- sali umumi yerlerd · ı·hd 1 

11
• 1 · · b" 1 • ·h h 1 t · ı· · h l"f e 

11 1 
am arı 

~~~.·~·~k:t:•:h~t ~v!e~T~a:•:a:r:•~~f:c:e:m~~~e:l:İ~~m~i§~t~~.·~~~~~~~~~~~~~l~~.·.n~·rr~alylı~a~lalzlılrlalnlm~ı~tlılrl. ~~~zlalm~ılılç~ım~aıye mu aı, ıiylen- menoluna~aktı~ 

Ça.talca'da teşkıl edi.,n itt'aiy~- yüz liradan 500 liraya kada.ı· ,. .. 
ye. b.•r kolayı Irk olmak Üzere çar- /1 ğır para cezasına mahl,Um edile .. 
fi ıçınde muazzam bir havuz jn.. ceklerdir. Bu davalar Bulla mahluı 
tasına başlanmıttır. melerinde Jı:"ÖrÜlecektir. 
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Asrın uındesi "'r!lLLlYETn tir 

21 MART 1932 

ikm t Nazım 
B y·n cenazesi 

MİLLiYET PAZARTESi 21 MART 1932 

Kıymeti muhammenesi 
Lira K. 

lstanbul Evkaf Miidirivetinden: ıc~A~YO 
T (46) (98) 

. .. 
1 

· Bugunku program 
a;namr . arşın . s~ntım terbıınde bu u- ı ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 

nan Hocapa ıa m~hallesın:de Hocapaş ca<l..leJ ıı 18 G f 19 30 v d" R H 

308 33 

) 

İdarehane: Ankanı ca~i, 
100 No. 

Haberi vefatını dünkü nüshamız 
da yazJığımız eıbak Matbuat müdü 
rü Hıkmete Nazım Beyin cenaıesi 
dün merasimle kaldmla,,.k Karaca
ahmette ~air Nedimjn mezan yarun
da Allahın rahmetine tevdi edilmiş
tir. Merhumun me-:_anna f!iatbuat 
cemiyeti namına iki çıtl<'ıık ve diğer ı 
müteaddit çelc.-k ve b .. ketler bır3kıl 

1 
mııtır. 

raıno on, , e ıa ıza • 
de ati.k (35) cedit (41) numara ile murakkaın Jıeyeti, 20,30 Darülbedayi artistleri' 

aeali aarı,m san'atkir 
L THEiMER 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon Numaraları• 

Başmuharrir ve ırndür 24318 
Yazı işleri Jıl!idürlüğii 24319 

İdare ve Matbaa ,24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
TOrlı:iye için H•riç için 

LK.. L. K. 
3 aylıit 4- 8-
6 

--·-Kari sütunu 

Radyo hakkında bir 
temenni 

420 

ıi2 

00 

co 

arsanın 56/128 hi~sesi. 1 tarafından temsil, 21 Zeki Bey, Bol-
Tamarnı (36) arşın terbiindr Çarşıkapısır Ja kis H. heyeti, 22 Orkestra. 

Kaliçeci H:ısan mahallesinde Çarsıkapı cadde- ı " G t h i k d oe e ;, a ın a 
sinde atık 14 No .• le murak .am dii:-kanın i-20 -
hissesi. ı konferans 
Tam l:mı tahminen (336) ar .m terbiinde bulu- ı Selim Sın-ı Bey "'Göte" nin ölü
nan Kumkapı la Tülbente;; Hüsamettin mahal- ınüm.in yüzüncü yıldöniıl'.ıü nıünase 
lesinde Hisar<libi soka<>ında atik (71) ce<lit (91) ı betile büyiik ıairin hayatı hakkınıia 
!'.o. I• bir kıt'a arsanın tamamı. 1 salı akşamı saat sekiz buçukta rad-

alada kıymetı rnuhammenelerı gos!uılen emlak satıl-

ile en genç Alman komiklerinden 
ERNEST VEREBES 
Bu perşembe akşamı A R T İ S T i K' te 

MACAR DANSI 
. ( Danae Hongroiae ) 

• sözlü ve prkılı mükemmel filminde görüneceklerdir. 

" 7 50 14 -
12 n 14- 28 -

Bir karİİmjz, bize gönderdiği 
mektupta, Radyoda Darülbedayi 
temıillerinde müzik namına ıade
ce bir piyano bulunmasından ve 
muvaffak olan bazı .an'atkarla
rın, bu meyanda Cemal B. n yal
nız pazarları tarkı &Öylemeıi bir 
çoklarını tatmin etmediğinden 
ıikayet etmekte ve böyle güzel 

B ' · · .. . 1 yoda bir konferans verecektir .. 

mak üzere (4) hafta m:irlrletle iia:1a koıım1•5tur. Müzayedesi j BELGRAT (420,8 "'.:) -- ~9 ı-------------
Nisanın (20} inci çar~amba günü saat on beştedir. Talip olanlar Fransızca ders, 19•30. Lllyıpzıg.W: 
kıymeti muhamrntnenin yJzde yedi btıçug~ nishctin:ıe pey ak- ııaklen konser, 20,45 !'ıyano konsen 

Güze. veçbinde daima ma 
sumiyet, şefkat vt> 

melihat beliren 

Gelen evrak ~ri veri!me.z -
Müddeti geçen nüsh~.lcr !O ku
ruştur. Ga.ıete ve matbaaya ait 
işler için müdirlyeu m!iracaat 
!dili.r. Gaxtemiz il!nların mes'ıı
liyetini kabul etmez. 

BUGONKO HAVA 
Yeıilköy A&keri rasat merke

ı:İnd• aldıimuz malumata naza 
razı burüıı bava bulutlu olacak n 

riizPr fİaıalden uecektir. Hafif 
YAiamT yaimaaı muhtemeldir. 
Dün tazyilci nesimi 764 derece, en 
fazla aıcaldık7, ve en az sıcaklık 
5 derece idi. 

1 sesli san'atkarların haftada hiç 
1 olmazsa iki defa radyoda dinlen

mui arzu edildiğini ilave eylemek 
tedir. 

Bir konser 
Konservatuvar alafranga kur.u 

Park otelde büyük bir konser ver 
mek üzere hazırlanmaktadır, 

Fransız Alplar1 

Galatasaray lisesi muallimlerin
den M. Guioltot yarın Union Fraoça 
ise de uFranıız Alplan" mt'vzulu 

~~~~~~~!"'-~~~~/bir konfe,,.ns vereuldir. 

f-.. mı!llLE-~~ I fmroz limanına gırıp 
__ .._ ~ çıkacak gemiler 

lmroz sahil aıhhiye muhafaz:> 

Bıçak g:bı• f memurluğu 21 Man 932 tarihin-
A •• de ;ıga edileceğinden mezkur ta-

Kemneyi severiz •. Afi olsun, rihten itibaren lmroz limanına ge-
ak la ·· · 1 B lecek ve oradan hareket edecek c a o un, umıt o sun... un- .1 • hh. 

!ar bazdanmızda bir karakter eemı erın " ı muamelelerinin 
mahalli Liman idaresi tarafından 

ıeklini almııtır. Bunlar §ahsın ifa edilecektir. Fakat, Liman lda
mevcudiyetine bağlıdır. Kolay relerinin rüsumu sıhhiye cibayeti
kolay sökülemez amma, başka le cezayı nakdi tahailine ıalahiyet 
bir fey vardır ki; bunu mutlaka tar olmıyacaktır. 
değiıtinneliyiz ..•• 

Biuı bir mesele arzederler .. 
Aero klüp azasına 
Aero kulüp katibi umumiliğin

den: 

1 "j b" \"k İ b 1 E kf K·· • • • • , , 22.50 orkestra konsen. çe c :-ı e ır ı t.:: sc:m u vn l\<ıudınyetı Lııasında Mahlulat 
kalemine müracaatları. (957) 

Galata ithalat gümriiğ·ü 
Müdürlüğünden 

10200 kilo mul~avva kutu hurdaları 
Gümrük ambarlarile antrepolarda bulunan tahminen 

10200 kilo kadar mukavva kutu hurdaları 1513 932 tarihin
den itibaren 20 gün müddetle transit edil •. ek şartik bilmuztı
yede satılacağından taliplerin 3, 4 932 pa:..-r günü saat dörde 
kadar satıı komisyonuna müracaatları. (997) 

İstanbul mülhakatmdan 1 ALENi TEŞEKKÜR 
Beyoğlu ile Galata beynin- r Kmm P.-riha...'H yapı:an ameli. 
de Taht J D • l yatın eöst< rdikleri muvaffakıyet ve e arz emıryo u . . d . -· 

1 
. • 

BOKREŞ (394 m.) - 18,10 rad 
yo orkestrası, 19 Göte hakkında kon 
fcrans, 19,40 ıı:ramofon, 20 Betbofen 
!ıaldunda konferans, 20.,ld konser, 
20,40 konferanı, 20,55 şarkı, 21,20 
Harp konseri. 

BUDAPEŞTE ( 500,5 ın- ) -
18,15 Çingene muzikası, 20,10 kon
seı·vatu\.·ar konseri. 

ROMA (441.2 m.) - 19 gramo
fo.,, 21 senfonik konser, 22 kadın
lıı.. hakkında müsahabe, 22,10 kon
ırr, 22,55 radyo jurnal. 

VARŞOVA, (1411 m.) - 19,35 
gramofon, 19,45 radyo jurnal, 20,15 
esiri musiki konseri, 22,35 radyo jur 
nal. 

T .. k A • ş· k - ıtına ve te avı gun erınde ızhar et-
ur nonım ır etı ti"kl · al"k "h · h b.. A 

l b 1 .. h en <. a veı timam ase ııe n' ViYANA (5172 ) l945 
atan U Mu! akatından kara Nümunc hastahanesi opera or · ' m: - ' 

Beyoğlu ile Ga'ata b•yninde b-b. . Öm . komedı, 21,15 radyo Jurnal, 21,30 
Tahtelarz Demir Yolu- Tür vBeyfsertad.' ~I n:u.btere~lı . er Va~ı 1 keman konseri 22,15 radyo orkestra 

. . . . e en ı ı c muavın erı operator 
An~nım Şı~ke~ı, 1917 .~enesın- Aıil Beye ve hastahane heyeli sıhh .. sı. 
dı: ı~r~.ç ~ılmış ola~ !uzde b~ş yesine ~ükranlarunın iblağına muh- ------------
faızlı T unel., tahvilatına aıt te:<"m Milliyet' in ve-..atetini rica ey-
29 numaralı ve 1 Nisan 1932 ı· !erim 
tarihinde munkazi kupon bede Diva~1 Muhasebat Mürakıplerinden 
linin işbu tarihten i tibarm Os- Kemıtl 
manlr Bankaıır Galata Merkezi 

Üsküdar Altıncı icra Memurla-gişelerinde mezkür Banka vası 
tası ile tediye edileceğini mez
kiir tahvilat hamillerine ilan ğundan : Kadıköyünde Kurbağalı 

Yeni netriyat 

Seyahat ki apları 
Ankara 

Sinema· Tiyatro 

Darülbedayi Son T emsillerl 
Yana Yalnız Alqam 

Saat 21,30 ela hı~nbul Sclıdigrsl 

Göte g~ mü Sıhir1Yyatrosıa 

T:::!7~:~e ııııııııııııııı 
Yazan: Goethe 1111 Tercüme eden : 
Seniha Bedri 111 

Fiyatlarda tenzi 
lat yoktur. 1111!1111 

ÇarflUDba ıı:ünü akıamından itibaren 
SAATÇi 

Musilcili komedi 3 Perde 

RAŞIT RIZA T1Y A TROSU 
Şehzadebaşı 

Bu alqam saat 21,30 da 

Ladamo 

Kamelya~ 
Ale.ksandr Dü. a 
mafisin Laye-
mut eseri. Piyes 

5 perde 
Pek yalunda: · 

KURT ACZINDA KUZU 

Vodvil 3 Perde 

Nakleden: Mahmut Yesari Bey 

ROD LA ROQUF. 
ve 

CO. RAD NAGEL 
ile beraber 

Bir Gecenin Romanı 
( Le roman d'u,c nuit ) 
ilk sözlü filminde prenses 
ALEXANDRA rolüııu ha
rikulade bir tarzda temsil 1 
etmektedir. Çarşamba ak-

şamından itibaren 
OPERA sir.eı:Qaıunda Daha iyice mahiyetini anlama 

dan keser atarız.. Ve ondan 
sonra artık o karanmızda ısrar 
ederiz .... Her 9eye rağmen ıs
rar ederiz. Bu fena bir itiyat. 

Kulüp azayi muhteremesinin 
25~~932 cuma cünü saat 15 te ku

ile keapi teref eyler. derede yedinci sokakta 1 No. hane
de Hatice Hanıma: 

lübe teırifleri ehemmiyetle rica olu 1-------------

Türk Maarif Cemiyeti h• kiitiip 
haneye cidden lizon bir aeyahat se
risi nqr:ine başlamııtır. 300 sahife 
kadar tutan birinci cildi Ankara vi- !-------------- J.tanbul Mahkemei Asliye Birinci 

tır. 

Halbuki bektqinin fıkrası 
bize batka bir yol gösteriyor: 

Bekt&§İ bir hocaya aormu§: 
- Abdestaiz namaz kılınır 

mı?. 

nur efendim. 

Bu seneki ehli hay
vanlar sergisi 

Her sene kanunuevvelde yapıl
makta olan hayvanatı ehliye sergisi 
bu ıene teşrinievvelde yapdacaktır. 

- O ima z... dem it.. Bektaşi : ! R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

- Ben kıldım oldu cevabını 
vermit···· 

Hepimizde bu zaaf vardır. 
lıtanbuldan Osküdara köprü 
yapılamazdan tutun da patlıca 
nın tatluı olmaza kadar her fe 
yi kökünden atanz .• Ve maale
sef bu yüzden çok defa esas
sız feyler üzerinde tepinir duru 
l"UZ. 

Mnırça11111nm kapısında 
ıincir yoktur diyeıılıı, zinciri 
tutup ıilkmesi ve hala "yok!" 
demesi gibi •• 

Eğer fikirlerimizde, iddiala 
nmızda daha yumutak ve tem
kinli olursak aramızda hani ha 
nl her gün hadis olan manasız 
~e neticesiz çekitmelere mahal 

almaz, daha iyi an1afabiliriz. 

arilerimizden Ziyaed
din Nezihi Beye 

Bir muharrir, her gün yazan 
~harrir karilerile kendi arasın 
da daimi bir fikir rabıtası tesi

..aine mecburdur. Bir tarafta bu 

mecburiyet diğer tarafta da 
mesleki mecburiyetler bazan bi 
zi ip cambazına benzetiyor. 

"Bir hakikat kalmasın alem
de Allahım nihan" 

Diyen tairin fikrine uyup ha 
kikatleri çırıl çırıl ortaya atar
sak ilk önce kendimiz tedirgin 
oluruz. Çünkü hakikatin kıy. 
meti, mestur oluşundadır. Ta
biat bile vücutteki en beliğ ha-
kikati g'.. ittir .. 

Bu ut . ukaddemeden son-
ra gelelim sizin tramvay mese
lesine; hiç başınız, dişiniz, 
diziniz, beliniz bi mem ağrır 
mı? .• Allah afiyetten ayırma
sın: Hele bu sıralarda da bu 
dört yerimizden mutlaka birisi 
nin ağrımadığı gün yok!. Eş
dost aruında tikiyet ederiz 
amma, yine batımızdan, dişi
mizden, dizlerimizden ve beli. 
mizden vaz .geçemeyiz .. Çünkü 
başkaamı bulmanın imkim yok 
tur. Bilmem arzedebildim mi?. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 45 

GÖZYAŞLARI!. 

latanbul Tramvay Şirketi 
latanbul Tramvay Şirketi, 

1918 sen .. inde ihraç edilmi§ o
lan yüzde beş faizli "T ram
vay,, tahvilatına ait 28 numara 
lı ve 1 Nisan 1932 tarihinde 
munkazi kupon bedelinin itbu 
tarihten itibaren Q3manlı Ban
kası Galata Merkezi Gişelerin
de, mezkiir Banka vasıtası ile 
tediye edileceğini mezkiir tah
vilat hamillerine ilan ile kesbi 
teref eyler. 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Türk Anonim Elektrik Şir
keti, 1919 senesinde ihraç edil 
miş olan yüzde beş faizli "Elek 
trik,, tahvilatına ait 26 numa
ralı ve 1 Nisan 1932 tarihinde 
munkazi kupon bedelinin, işbu 
tarihten itibaren Osmanlı Ban 
kası Galata Merkezi Gişelerin
de mezkiir Banka vasıtası ile 
tediye edileceğini mezkiir ta. -
vilit hamillerine ilan ile kespi 
şeref eyler. 

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

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

Kadıköyiinde Kurbağalıdere cad
desinde Hah2 Hamdi Ef. ve zevcesi 
Zekiye Hanıma: 

!ayetine Wuis eclilmiıtir. Bu ciltte 
Ankara vilayetine ait t.ihi, coğraf"ı, 
zirai, mülki, idari ve iıtatistiki ber 
türlü malıimatı bulabilirsiniz.. Her 
cildi bir viliyete taluiı edilecek olan 
bu aeyahat ıerisini Pındidea topla
mağa batlamak kazançlı bir İt ola
caktır. 

Aleyhinize tatih ... ı ettikleri Os
kiidar Aıliye Hukuk Mahkemesi ila
mı mucibince itgalinizde bulunan ha 
nelerin tahliyesi karargir olmasına 
ve tarafınıza İcradan gönderilen öde 
me emrindeki mübaşirin meşrubatı
na ve zabitaca yadan tahkikatta ika 
metgabuıızm meçhul bulunma&ına lstanbul ikinci icra memurluğun 
binaen bir ay müddetle ilanen tebli- dan: Bir alacaim tanini için mah
gat icrasına karar verilınit ve bu cuz ·oe açık arttırma ile paraya çav
müddetin intiaasında dairemize tara- rilmesi mukarrer mnbtelif renkte el 
hnızdan bir müracaat vaki olmadı- hiaelik kumatlar 24-3-932 tarihine 
ğmdan bu kere mezkUr hanenin tab müsadif pertembe ıı:ünü Mat ondan 
liyesine karar venlmif olduğundan onbire kadar Beyojluncla istiklal 
tehri halin 24-3-932 tarihinde saat 1 caddesin~e ~uri.~e-- Pasajı 29-30 nu-
9 dan itibaren tahliyesine başlanaca maralı dukkin onunde satılacaiın
ğmdan ve yevmi mezkfı.rda bizzat dan talip olanların mezkıir ırün ve 
ve bir mümessil bulundumanız, aksi saatte mahallinde hazır bulunacak 
halde tahliyenin icra kılınacağı ma- memuruna müracaatları ilin olunur. 
IUmunuz olmak üzere ililn olunur. 

lstanbul ikinci icra Memurluğun 
dan: Bir alacağın temini istifası i
çin mahçuz bir adet (Beri in Hart
mılnn) markalı piyanonun şehri ha
lin 24 üncü perşembe günü saat 13 
buçuktan itibaren Sandal bedeste
ninde bilmüzayede açık arttırma ile 
paraya cevrilnıeıi mukarrer bulun .. 
duğundıın taliplerin yevm ve saati 
mezkUrda mahallinde hazır buluna
cak olan memuruna 01üracaatları lü 
zumu ilin olunur. 

l.tanbul Bir:inci Ticaret Mahke
mesinden : Mahkemece iflasına ka 
rar verilip muamelitı ifliaiyesi ted
vir edilmekte bulunan Beyoğlunda 

Parmakkapıda Papadopulos apartı
manında 6 numaralı dairede mukim 
Kasaıo Ahmet Faik Efendi balıkında 
ki iflaa kararmtn 17 Mart 1932 tari
hinde cereyan eden muhakeme neti
cesinde kald1rılmasına karar verilR 
miş olduiiundan İcra ve iflia kanu
nnnun 177 İnci maddesi mucibince 
keyfiyet ilan olunur. 

ne yaptığımı, ahlaklı mı idim, ğız açtırmadan mı beni mah. bu efendinin durmadan bana 
değil mi idim, şimdi neyim, ne kum ettirmek istiyorlar?. hakaret etmesine nasıl müaaa. 
yapıyorum bütün bunları biliyo Hikimleı- bana müdafaa hak de Ediyorsunuz? Hayret ediyo
rum !. Naran'ı da çok iyi tanı- kımı veren, cinayetimden çok rurn. Karımızda oturan bu a
yorum. Avukat efendi onu öl- eski olan hatıralarımı okutmak dam, eli kelepçeli adam biç fÜP 
dükten sonra tanıdı. Ve.. bu ve dinletmek müsaadesini ve.- he yok ki bütün hakaretleri da 

Etem iZZET davadaki vaziyeti onu tanımak ren siz değil misiniz.? O halde vet edecek birisidir. Fakat, ma-
tahlil etmek, onun karakteri, hu efendinin ağız kalabalığına rifet ve insanlık onun bu vazi

Ve.. inat ile sesini yükselle 1 meliyiz! Müdafaa hakkından telakki ve düşünütleri üzerinde neden meydan veriyorsunuz?. yetinden istifade etmemektir. 
yükselte: daha mertu bir hak nasıl ta- durmak değil benim aleyhimde Müdafaamı elbette yapacağım, İnsan terbiyesi, inaan ahlakı, 

- Kafidir. Yeni bir fey öğ. savvur olunabilir ki onun ke. bir hüküm almaktır. Söyledim. Naran'ın ölümü üzerincle değil insan irfan ve vicdanı böyle em 
\otınmiyoruz. Cinayet için bir ailmesi, yarıda bırakılması ia- Tekrar ediyorum. Hüküm ne ölümünü ve ölümümü icap etti reder. Halbuki avukat efendi, 
fey söylemek istiyorsa söyle- tensin? Böyle bir talebi redde- kadar ağır olur ise olsunı ona ren sebepler ve içtimai hüküm. benim en masum, en temiz, en 
sin. Bu hatıraların okurunasmı deceiinizden eminim! katlanmakta asla tereddüt et- ler üzerinde elbette duracağım. kıskanç his ve fikirlerime taar-
menedioi:ı: reis bey!. Ve .• bu ande katil de söz ia- miyeceğim. Kalpleri rahat ol- Kendim için bundan daha ipti- ruz etti. Onlara hakaret etti. 

Diyordu. tedi: sun. Belki hükmün ağırlığı ile dai bir hak tasavvur etmiyo- Kendime, kalıbıma, yqay19ı-
Ruhi asabi idi: - Reis bey bu avukat efen- muvaffakıyet nisbetini ölçecek, rum! ma, içinde bulunduğum hayat 

- Elbette okunacak!. diye cevap vermek iatiyorum!. müekkilinin varislerinden de Katil burada biraz auatu. fartlanna hiç ehemmiyet ver-
Müdafaam!. Dedi. Reis müsaade etti: bu muvaffakıyet derecesinde Durdu. Yutkundu, sesi daha miyorum. Kim ne derse desin!. 
Yalnız sen mi söyleyecek- - Söyleyiniz!. para çekeceklerdir. Bundan da titrek, daha içli bir hal aldı ve .. Fakat, yazılarım!. Onlara söz 

in?. Katil titriyordu. Çok hırçın endişe etmesinler. Ortadaki cü tekrar söylemeğe başladı: söyletemem reis bey. Benim 
Diyordu. Kendi avukatı da dı.Sesi boğuluyor, dili dolatı- rüm ağırdır. Ben katilim. Kur- - Reis Bey! Bütün irfanını, hayatta tek ifade ve varlığım o 

öz istedi ve söyledi: yordu. Çok az söyleyebildi: tulmak ta istemiyorum!. Yaşa- vicdanını, sermayesini alacağı yazılarımdır. Onlar güneş yüzü 
- Reis bey en meşru biı· - Ben hüküm giymekten, makla ölüm arasındaki farkı davanın mahiyetine göre a}·ar nü daha ilk defa burada, bu 
akkın kullanılmasına müsaa. hatta idam edilmekten korlımu kaldırmıı vaziyette birisiyim! eden, kendi hüviyet ve karakte mahkeme salonunda görüyor. 
evermiş oluyorsunuz. Müek- yorum! İstediğim tek şey kendimi, Na- rinin samimi ilhamlannı boğa. lar. Her şeyimi feda ettim, her 
ilimin lehinde de aleyhinde de Avukat Ef. bundan endişe edi ran'ı ve bu elim maceranın bü. rak, susturarak sadece önüne şeyimi kaybettim, fakat onla
lsa cinayelini Langi sebep1er yorlarsa müsterih ola unlar. T e- tün safahatını göz önüne koy- koyduğu mevzuun icaplarına ı rın satırını bile gözlerimden 
hında yaptıgını en iı::c nok- laşa, gürültüye, hak rete lü- maktır. Hem, bu benim hakkımı göre aöyleyen, düşünen, kazan- kıskandım; korudum, en düt
alarına kadar bil111eli, Jgren - zum yok! Ben kim olduğumu, değil mi?. Avukat bey bana a- mayı ve alebe etmeiii üden kü anı d 

G• • D • · - 1 ' - - '--1 nındaKIPI • 
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lıtanbaJ ikinci Ticareet Mahke
Tic:aret Daireıinden: 

mesinclen: Mukaddema iflisına luı 
rar veorilet"ek lstanbul iflU ._.._ 
luiunca muamelesi tasfiye edileo 

Şiılide Oamanbeycle Davutoğlu so
kak 37 No. ela sakin Perlepeli Paça 

bana müteahhidi Hamdi Aianm ahi 
ren vukuu vefatı baaebile veresesin
den ZeYceaİ Şefika H. esbabı matlıi
bun kısmı küllisi ile akdeylediğim 

kongorclato berayi tasdik mahkeme 
ye arzeclilmit ve muhakemenin 6 ni 
san 932 çarfamba eününe talik edil
mit olduju ilin olunur. 

ZA YI - Maat tatbik miihüriimil 
kaybettim. Yenisini yapbracağımclan 
eskisinin hükmü kalmadığını ilan ey 
!erim. 

Arnavutköy'de Çetme 11c>ka 
fmda 6 No.Ju hanede M. 

Emin 

Şarlu Karip Ticaret Baıılıasma 

merhun olup mahkemece sablması
ııa karar verilmit olan202' teneke kre 

rna 336 teneke teleme peniri, 41 tene 
ke ınablut yat ve 39 çuval bşer 

peynirini almağa talip olanlarm 23-

2-932 tarihine miisadif Çarıamba ıı:ü 

nü - 1(),30 da lıtnbul Balık.,.an 
cıvannda Tütün giimrüiünde C""am
buriyet soğuk ban deposanda baır 
hulunmııdan ilan olunur. 

lLAN 
Osmanlı Bankasının Galata, 

Y enicami ve Beyoğlu devairi, 
Paskalya yortusu münasebe. 
tile Martın 27 nci Pazar günü 
kapalı bulunacaktır. 

tf7:gın!!;J!H!a!y!a!t i!N!akli!!_iye;!!Kaza 
Otomobil --

SİGORTA ŞİRKETİ 

TC'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
20531 

ve kalbimin üzerinden ayırma- şiddet verdi: 

İş Bankasıdır 
Telgraf : 
İmtiyaz 

dım! Bir de bu efendi bu yazı- - Reia Bey. Okunacak. ilk 
lanr.dan şüphe ediyor, onlann satırından son satınna kadar 
asaletine, varlığına iftira edi- okunacak. Bwıu hak diye isti
yor; belki de bir romanıcıya yu: yorum. Son söz .• diye istiyo. 
dırchlar •.• diyor. Hikim efendi, rum!. Hiç olmazsa f\U"adaki üç 
buna ne ihtiyaç var?. Ölmüı ki9iye bet ki9iye kendimi anlat ' 
bir adam, karımızdaki bu adam tıın, içimi döktüm.. diyelıilmek 
niçin buna ihtiyaç hissetsin?. için okunmasmı istiyorum!. Bu 
Ölüm mü?.. Ondan korkum memlekette ben de okudum. Be 
yok. Ölen bir adam iki defa, üç nim de bir diplomam vu. Be
defa, beş defa öldürülemez! nim de kafam bir zamanlar 
Hapsedilmek mi? O benim için bir çok içtimai fikirler 
en büyük iyilik. Hiç olmazsa di ve hükümler üzerinde itle. 
lenrneden, didinmeden bir lok- mesini bildi. Onların hiç biriai
ma ekmek bulabileceğim!. ni bir satır, bir nazariye, bir 

- Vezirliği bitti, rezilliği varlık halinde mensup olduğum 
ba§ladı.. cemiyete veremedim. Ve. timdi 

Derler. Benim için bu böyle bu satırlar arasından lıayata 
oldu. Fakat hapislik bmıım çok kan§ıyorl r. Yarısına hayat 
aksidir. O zaman itte tekrar re verdiniz, dirilttiniz, beterin ka 
zilliğim bitecek, vezirliğim ba, fasına Ye gözleri önüne koydu. 
}ayacak. Sıcak bir koğu§, sıcak nuz. Geriye kalanlarını boğma
bir çorba, kaygusuz yenen bir 1 ymrz. Onlara da hayat veriniz! 
ekmek, yatacak bir tahta üstü, Ve .• çok ağır, çok şiddetli 
örtünecek bir battaniye! Ömrü bir ciımle ile aözünü bitırdi: 
mi.in sonunda bana bundan da- - Bir avukatın istepti ile 
ha büyük nimet daha büyük ve 1 bütlin bir hayat ve bir fikir kül 
zirlik ne olabilir?. çesi imha edilemez!. 

r 

i 
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MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'b..E MEVKi VE 

MÜŞTEMiLATI 

lstanbul gümrükleri 
- başmüdürlüğünden:. 

el · takibine dair Güm-
Koatenjandan çıkan beyannaın enn 1 k ı k üze-

riiklere udan ilinın mağduriyetlerine maha a maDNl 

~::.,_::e~rb~a~bt~mea~~a~li~h~ta~ra~' f~m~d~an~oku~~n~m~u'.:!ı,;i:lin:::ol~un=u~r;.;·-=-----

Diyan bekİr Vilayeti Dai_mi 
Encümenınden: 
. · d gösterilecek ma-o· arb k' - une hastanesı cıvann a ve . 

h 1 ıy e ll' num tephirhane binası keşfinin ahn-cn yapı-
a de yaptırılacak olan . eşf 9983 lira 57 kuruşa baliğ ol-

tan tadilat mucibince bedelı ~ . 
1 ~ebeddülii dolayısile 27 Mart 

<lu tından lceşif ve şartn~n~~ 15 ıkadar 20 gün müd-
93.z tarihine müsadif pazar gunu saat e .. 
dctı 

1 
_ _,, ihale edilmek üzere munakasaya vaze-

e ve kapa ı zaı .. a · · · önnek 
dilmiştir Tali-plerden keşifnaıne şartname~ pro.ıestmlg l . 
· . • • :: .......... ;...., müracaat ey eme en 
~stıyenJerin viliyet daim• enc ... ~---

11an olunur. (991) 

MiLLiYET PAZARTESi .:n 

Sıhhatinizi muhafaza ediniz 

ASIPIN - KENAN 
Komprimeleri 

Grip, sosluk algınh6ının 
baş, diş ağrdannın en 

birinci ilacıdır. 

MART 

ldana ~rkek oıualliın uıekte~i mOdirli~in~en: 
1 - Adana Erkek Mualliın Mektebinin 24136 lira 

keşifli yatakhane pavyonunun taraça tamiri, temelleri
nin takviyesi, harici sıva ve su oluklarının tecdidi ve da
hilen yağlı boya ile telvini mektep müdürlüğünde mah
fuz keşifname ve şartname mucibince 1Mart1932 tari
hinden 21Mart1932 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 15 e kadar kapalı zarf usulile münakasaya çıkarıl-
mıştır. 

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

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

4 Kalem ooya malzemesi: Açık münakasa ile s Nisan 932 
salı günü saat 1 ı de 

1500 kilo kösele: Açrk münakasa il.e S Nisan 932 salı gü
nü saat 14 te. 

Yuk'. ·ıda ciruı ve mikdaırları yazılı boya malzemesi ile ıtro
selcnin ıhizalarmda yazılı gün ve saatlerde münaltasalaırt icra 
olunacağından şartnamceirri gömıck isteyenlerin her gün ve 
vcrmeğe talip olanlamı münakasa gıün Ye saatinde mu'9'aBdı:at 
tcminatlarilc birliıkte Kasımpa.şada Deniz Levazımı Satınalma 
komisyonuna müracaatlarL (964) 

Istanbul Liman şirketinden: 
Şi~i~izi? ihtiyacı ol~p a~ağyda c:ıns ve miktarları yazılı 

malze~e ıçm hı~lar_mda goııtenl~ tarihlerde münakasa ya· 
pılacagmdan talıplenn fartnamelen almak üzere tirketimizin 
Y ağkapanmda Haydar Hanmda bulunan Fen heyetine müra
caatları lüzumu ilin olunur. 
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AH! AMAM! (ABUK! 
••• ARKAM 1 BiR ALKOK YAKISt 

tu: ltıwr•n4•~: brıo M:ld~n •••t•ı lta.41 _.,, •uç"' •fi " 
• e. •ln.emalr - Me.a""a" '°" •-~ .._ ,.u, AU..ok ••\.MI. MU. 

~::, .,,...ı,. •• ""llı••aw m.;., tedbiri ,...,.,..., s.- telı.ru .......,_ 
mı ""' Ilı... ••lıı"ı •,fn••n mahalle teıtbık -L-4•. A•clehıııl -·et· 

1 olura"''""· Daı- e"ınııde W • ..,.. iılııi Alkek ,.1ıı ... t.•lıuı . 

SANCI GEÇTİ 

Turkiyc Umuraı Acentaları : 

<i· & A. BAKER Ud 
İlfAMhL 

..... lıı.Nq ,._ .... ,.~ .. 
Yeni,Delikli.'ALLCOCK"YAKISI 

---- SANCIYI iZALE EDER 

lstan~ul Evkal Mü~iriyetin~en: 
Mahalle ve MevltiJ Sokağı 

Aluan.:r Onaçıazi ı!C.öprülü s. 

No. 111 

11 
16-32 

7-1 

Cimi MiJddeti Ecrimis
iur li Liıw 

tt- • - \4 
Y enikapı Katipkaımı 
Hırbiffll'İf Akae1ri 
Karaciimrük Karabt 
Fatih Kirmuti 

Orta 
Akseki c. " 5 

" .. 
Kalfa 

Emirler 
19 .. .. 

Çar,ı Çaclırcılar 

Çarv 
Çaclırcılar 

9-11-13 Mektep :reri "" " 
talıtmda 2 düldrin 

121-123 Düld.an " 
., 
" 

.. 
" .. 

123-53 
110-UZ 

80 
.. .. 70-66 

" .. 48-42 
'' ,. 44-50 
Koc:amuıtafap&J& Ve caddesinde 4Sl-393 

Şehremini Denizaptal Toplcapı 338-296 
Balat~ Vapur iskelesi 13 

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

" » 15 ~ 
Fener Aliyazıcı Masc.it 2 Arsa ve baraka 
Çakmakçılar da V al de ba-
ıunda 1 inci kemerde 90da 
Kumlrapı Kürkçübatı 

Süleymanağa T &!Çılar 14ArN 
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3 
Kadirga Şdısuvarbey Bostan 55 Meıruta hane 

7-1 Arsa 
2 ıene 12 

ÇelebioğluAlaeddin Y enicami avluıu 
Kumkapı Kazpniaadi Patrikane 

u ,, " 
Tahtekale Rüıtempaıa Papazzade 

• hanı tahbnda 

Atikalipafa Arnavuthanı 

ıs .. 
ıs .. 
12 Mafaza 
o Baynunpata 

cami yeri 

.. 
" .. 

3-.. 

3,5 
3 
3 

6 
12 

Balada muhan-er emlak 16 Mart 932 tarilıinden lS Nisan 932 tarihine 
kadar müddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya verileceğinden talip olan
ların Çemberlitqta Evkaf müdiriyetinde Akaret kalemine müracaatlan. 

(1086) 

Dr. t H S A. N S A M t 

fST AFlLOKOK AŞISI 
Stıafilokolıılardan mlitıevcllit (cr
&'"ftlil<. kan çıhenı, koltuk altı 

çıbanı.-,..cık) ve bütün <:i.1ıt bas
talılı:lıı.ruıa karJı pek teeirli biı 

a. .ıştdtr. Divanyolu No. 189. 

3 uncu kotorau 
lllnlerı 

K. O. ihtiyacı için 14250 ki 
lo yatak ve yastık yünü kapa
lı zarfla alınacaktır. İhalesi 
22/3/932 salı günü saat 15 te 
komiayonumuzda yapılacak
tır. Taliplerin şartnamesini al· 
mak ve nümunesi ~i görmek ü
zere her gün ve münakasaya 
ittirak etmek üzere teminat ve 
teklifnamelerile birlikte vakti · 
m.uayyende Kom' a müracaat-
ları. (103) (798) 

Gftl 
yapraklarının 
cazip ve göz 
kamaştırıcı 

rengini 
' 

81••• Kremr, 
pa .... sı ve ••IHI· 
•••• •u•taıı:a
•en btimallle tt"
•la edeblll ... lah 
ki b• suretle en
din temhle•me8I• 
.. ,. ... ta ..... 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları ;: '::;'~':::!l; 
"-----------------------------------------'--- ~ .. •liiae Fanluıl 

idaremizin mülga Eıkimalzeme deposunda bu kere topla- etler. 

nan kısmen hurda ve kısmen tip harici. muhtelifülcins lüks ve ~REM~ 
radyum lambalan; 110 mumluk, muhtelıf mum kuvvetinde bin- '-' ....:.1 
!erce ampuller, müsta.-1 elektrik dinamoları, telgraf ve elektrik s 

1 
M · 

tellerine mahsus izolatörler ve suporlan, limba şi,eleri, karyola O a_y 
ve karyola ıomyalan yazı makinesi, kupilya ve civatalar ve bun- '"' • J.,. 
!ara mümasil 1000 kalemi bulan birçok hırdavat aleni müzayede (MMEM SUIO ) ı . J 

suretinde satılacaktır. Müzayede 2-IV-32 de saat 10 da batlaya
caktır. Talip olanların yevmi mezkiirda mafaza müdürlüğüne 
müracaatları ilin olunur. Malzemeyi aörmek ve malumat almak 
isteyenler müzayede tarihine kadar her cün sabahleyin saat se
kiz buçuktan aktam bete kadar maiazaya müracaat edebilirler. 

(1011) 

25. 3. 1932 tarihinden itibaren muteber olmak üzere Mu
danya • Buna hattmda mutamba icanna mahsus M. B./2 nu
m-aralı bir tarife ihdas edilmiıtir. Mezkiir tarifeye nazaran 
vagon üzerine örtülecek mut•mbalardan beher nakil için 50 
ve qyarun i.atuyonlarda muhafazasında beher muıamba ve 1 
her 24 saat Ye ldlıuru için 150 kurut alınacaktır. 

Fazla tafsilit için Mudanya - Bursa hattı iatasyonlann 
müracaat edilmelidir. (1094) a 

1 lstanbul Belediyesi ilinları 1 
Beykoz Belediye Şubesinden: Sokaklarda batı bot olarak 

tu"!1ı_ıP Beykoz ahınna konulan 6 merkebin üç güne kadar 
sahıbı zuhur etmediği takdirde Beykozda bilmüzayede satıla-
cağı ilin olunur. (1096) 

K.ızıltoprak'ta Zühtü Pata mektebi kiraya verilmek üzere 
müzayede müddeti bir hafta temdit edilerek 28/3/932 pazarte
si günü ihale edilecektir. Talip olanlar 18 liralık teminat mak. 
buz veya mektubu ile yevmi mezkiirde saat on bete kadar Dai. 
mi Encümene müracaat etmelidirler. (1099) 

SEYRlSEF AlN 
Mrrkez acenta: Galata Köpru 

batı B. 2362. Şube A. Sirkec 
Mllhilrduzade han 2. 3740 . 

İzmir - Pire - lskeoderiyE 
postası (EGE) 22 Mart Sa 
lı 11 de Galata nhbmından 
kalhr. 

Trabzon Postası 
(COMHURIYET) 23 

Mart Çarpmba 18 de Gala
ta nhtımımlan kalkar. 

1 - 4 - 932 tarihinde tes
lim edilmek üzere Azapka
pıda Seyriaefain Havuzla· 
n dahilindeki sabık zabitan 
mahfeli 31/Mayıs/935 ni
;ıayetine kadar (Bir seme j. 
çin de verilebilir) depo ola· 
rak kullanılmak için müza. 
yede ile kiralanacaktır. 

ihale 21/3/932 Saat 
16,30 • Teminat maktuan 
bin liradır. 



Giyinse .. 

HlLLIYET PAZARTESi 21 MART 1932 

•• • .,,. • • • v • • 

TURKl.YEDE VE T.URK ISCILJGJ iLE YAPILMIS · 

FO KA YONLA.RI 
f ord kamyonları İstanbul'da Tophane'de Türk işçiliği ile yapılmak• 
tadır. Yapılan müteaddit tecrübeler bu kamyonların Türkiye'nin 
nakliye ihtiyaçlarını en elverişli bir surette temin ettiğini isbaf 
etmiştir. Bundan maada satın alınan her Ford kamyonu· b:u mem
leketin refahı noktai nazarından yapılmış en faydalı bir teşebbüsün 
timsalini teşkil eder. 

Ford kamyonlarının fiatı ehven ve evsafı pek yüksektir. Bu 
kamyonlar o derece idarelidir ki ilk işletilmeğe başlandığı günden 
itibaren sahibine para kazandırır. 

Yeni Ford kamyonlarının makasları, yük ne kadar büyük 
olursa olsun, arabayı daima yaylı bulunduracak bir tarzda yapıl· 

mıştır. 

Bir kamyon alacağınız zaman evvela Ford kamyonunu tetkik 
ediniz. Çünki iktisada son derece riayet edilmesi lazını olan bu 
günlerde para yatırılacak her hangi bir işin azami bir istifade 
temin etmesini düsünmek lazımdır 

Fabrikamız mütemadiyen hali faaliyette olup sipariılerin 

derhal teslimini teahhüt eder. 

FORD kamyonlarının yeni fiaUatı 
1311 /~ pusluk ilrlc~ tek tekerlekli kısa • 1780 Lira şası: 

157 uzun • 1820 u " " " " • " 
1311

/_ çift kısa • 1830 " " " " " • 

157 uzun • 1870 
" " " " n • ,, 

A modeli tenezzüh şasisi • • • • • • • • • • • • • 1210 ,, 
Bu fiatlar, ııtandard lastiklerle mücehhez olan berııechi bala kam)'onların 

• 
her hansti bir limanda gümrüklenmiş satış fiatlandır. 

LINCOLN Fordso1' 

ATRCRAF.l' 

nınoaKnıı • 


