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ETEM lzZET 

• u r 
V . ti Avrupa'da Fraıws he-

aaa · ·• · Fraa-kemonyaıırun takvı,,.U JSUl 
uz diplomaaiıinin :rum~a.cb.iı 
aon fikir Tuna birlili proJesidır. 
Daba doğruou Tuna .birliii,ye.ni 
yuınurtlaıun•t b_ir fikD'. ~~ğıldır. 
Bu, Franaız diplomaııauıın, Al· 
manya ile Avuıturya ara-da 
muhtemel bir ittihada kartı taaav 
vur edilmit bir ihtiyat tedbiri idi. 
Her ne zaman Avuıturya'nm ikb
aadi imkanaıalıiı ileri aürüliir de 
Almanya ile iktıaadi aahada bir 
leıriki meaai lüzumundan bahaedi 
lirse, Fransa, derbal Tuna birliği 
projesinin Avuıturya'ya daha 11e 
niı imkanlar bahıedeceğini bildi
rirdi.F . !<at şimdiTuna projesi re;• 
men Fransa tarafından bir tekhf 
halinde ileri atılmıt bulunuyor. 
Proje Çekoslovakya, Yugoslavya, 
Avuaturya, Macariatan, ve ~o~an 
ya arasında rüçhan eaaım~ ıı~•! 
eden gümrük mukaveleler• akdını 
istihdaf etmektedir. Eğer bu dev 
letler buna muvafakat edecek o
lurlaraa,ayni zamanda Franaanm 
maddi yardımlarına da mazhar 
olacaklardır. Fransa bunlara der 
hal kısa vadeli avanılar verecek, 
ııonra da iktısadi vaziyetlerinin in 
kişafı i~in uzun vadeli istikrazlar 
Yapacaktır. Görülüyor ki bu ikbaa 
di buhran içinde Fransa'nın, bet 
Tuna devletini kazanmak için 
ileri sürdüğü teklif hayli caziptir. 
Bu bet devletin en ziyade muhtaç 
olduklan paradır. Para da Fran
aa'da boldur. Ve ıu ıerait altında 
Fransanın bu paralan venneğe 
haz ... olduğu anlaıılmaktadır. Bu, 
tıpkı karmlan aç olan in&anlara 
ekmek uzatmağa benziyor. Bunun 
la beraber acaba Tuna birliği pro 
j.,ıinin tahakkukuna imkin var 
ınıdU"? 
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Bekarlardan vergi 
alınacak mı? 

1 Heyeti vekile 
içti malan 

1 M. de Sorbier' nin ı 
Vefah Habeş büyük elçisi 

geldi, Atinaya gitti 

Bu au•le iktısadi ve ıiyasi cep
helerden cevap v ·ıebilir. T~te~ 
hüsün siyasi müla alarla ilen 
sürüldüğüne şiip yoktur. Bu-
nunla beraber zahiri manzarası 
iktıaadi olduğuna göre evvela i~tı
aadi cephesini muhakeme edelım: 
Çeka.lovakya, AvusturYa, Maca
ristan, Romanye ve Yugo!la.vya 
&raaında rüçhan esa&ma ıstmat 
eden 11üınnik muka".eleleri .~za 
etmek fU demektir ki, ~s ıtıba
rile iki sanayi ınemleketı olan Çe 
koslovakya ve AvustuJ'Ya zürraı 
nıah.aulita olan ihtiyaçlarını esaa 
itibarile ziraat memleketi olan 
Macariıtan, Romanya ve Yugoa
lavya'dan satın alacaklardır. On 
lar da bilmukabil sanayi mamiila
bnı Avusturya ve Çekoslovakya 
dan aatm alacaklar demektir. 

Evvel emirde bu ziraat ve aa
nayi ınemleketlerinin biribirinİ 
İtmam etmeleri la:umdır. Yani 
arada niabi bir müva- bulun
ınalı. Halbuki yeluıaJ:arda itin 
airaat tarafı galip ııörünüyor. 
Acaba Çekoslovakya ve Avu&tnr 
Ya'nın piyasaları, R0111anya, Ma
~riatan ve Yugoalavya ııibi mü
lınn ziraat memleketlerinin mah
•ulatmı iıtihlak edebilir mi? Hele 
Alnıanya'nın teklif ettiği gibi, 
İ~hada Bulgaristan 'da iftirak et 
tirılecek oluna terazinin ziraat.. 
~~afı büsbütÜn ağırlatacak ve 
ıttıhada dahil olmalanna rağmen, 
b11 ziraat memleketleri mahsulle
rini aatmak için yine yabancı pi· 
Y!'aa arayıp duracaklardır. Maca
rııtan'ın Romanya'nm Yuaoalav .. 
Ya'nın ve Bulgariıtan'm mahsul
leri tercihen Çeka.lovakya ve 
Avu..turya piyaaalarmda satılsın 
demekte ne fayda melhuzdur? 
~ademki bu piyasalar dardır, ve 

u memleketler meula Almanya 
·~ ltalya piyaaalanna muhtaçtır 
!'<>yle bir kombinezon ziraat mem 
e~etlerine büyük bir menfaat te
OJın edemez. 

Diğer taraftan ittihat, Alman 
~!' •e ltalya mamulatı aleyhine 
ı~'!' tercih yapacağından bu mem
.,..etlerin piyıualan Alman'lara 

•.• ltalyan'lara kapanacak demek 
tir. Almanya ve ltalya Yugosla•· 
Y~y~, Romanyaya ve Macantan'a 
ltüılıyetli mikdarda mamul etYa 
~aç ediyorlar. Mukabilinde de 
D:;:•t mahaulatı aabn alıyorlar. 

932 Bütçesinin tevzinJ 
için alınacak tedbirler 

1 Meselenin esaslı bir surette AN~ARA. 22 <Teieion> -
ı::ııı Heyetı Vekile bu sabah onda 

=== tetkiki İçin bir = tekrar toplandı. İçtima on dört 

1 k ı id 
s: buçuğa kadar devam etti. Heye 

~ komisyon teşki i arar aşhrı l ii ti v.ekilenin yarın da içtima et 
;;; _5 ~esı ve 932 bütçesini tevzin i-

=
5 ANKARA, 22 A.A. - C. H. Fırlıası 11rupu bugÜn mutat ;;; çın alınacak mali ve iktıaadi 

ıJeçhile 6 aat 15 te Afyon meb'uw Ali Beyin riyasetinde içti- = edb' ) = ma etmiftir. Yo.agat meb'mu Süleyman Sırrı Beyin memlelıet - t ır er üzerinde müzakerede 
~ nüluaunun te.ayidi oe izdiıJacın teııJilıi malı.adiyle bekarlar· !I bulunması kuvvetle muhtemel= dan oer,ıri abnman huauaıındalıi telılili müııalrere edilmif ıJe ~ dir, HükUmıet tasavvur ve karar 
1;ii bu meulenin e.aalı ~i~ nırette, tetlıilıiyle FP . heyetin.• bir ii !arını bu &ünlerde içtimaa da
:i rapor ha:&ırlanmaaı ıçın grup idare heyehnce bır lıomuyon = vet edilecek 1 fırk a 
§ o'eılıili lıararlaıtırılmq ıJe müzakereye nihayet ıJerilmiftir. E zalanna bildi~~tir .. grupu 
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eni inhisarlar 

Darıllliinundaki ihtifale iştirak edenler 

Goethe'niıi yıl önümü 
için dün muh

telif ihtifali er yapıldı 
Bütün dünyada yapılaq ihtifaller 

dahinin yalnız Almanl~rın değil,be 
şeriyetin insanı oiduğunu gösterdi 

16,30 da Hukuk fakültesi konfe
arnı aalonunda batlamııtır. Mera 
simde vali muavini Fazlı, Polis 
müdürü Ali Rıza B.ler, maarif er
kanı, Darülfünun fakülte reisleri, 
profeaörler, ' lise müdürleri, Da
rülfünun ve yÜkaek mektepler 
talebesi ve bir çok güzide ve mü 

Büyük Alman ıa.~ri Coe.~h~'n~~ 
ölümünün yüzüncu yıld<m~~· 
dün, bütün dünyada olduıı:uh ~fıbj' 
1 t bulda da muazzam ı ti a 
..:e:ıimile yadedilmit~r .. Bir çok 
yerlerde ihtifal meraıımı yapıl-
ınııtır. 

Kadrosu 
Cetvellere nazaran 
5500 memur kalıyor 
lnhiaar idareleri için hazırlanan 

tqkilat kadroıunun, memurların 
ıınıf ve derecelerine dair olan cet 
velleri tütün inhisar idaresinde 
tanzim edilmektedir. Cetveller 
bugün Gümrükler ve inhisarlar 
~eı.~·otine gönderilecektir. Aldı
g~ız ha!><'re ıöre yeni kadro mu
cıhınce, mhiaar idarelerinde tev
hit edildikten aonra 5400 _' 5500 
kadar memur hulun'acaktır. Tev
hi~ k":d~oau hu eıaıa göre tanzim 
edılmıtlır. İnhi&ar idarelerinde 1 
~evcut memurların miktan yedi 
bın kadardır. Bu takdirde açıkta 
kalacak memurların mıktan bini 1 

tecav~ edecektir. Teşkilat kadro 
su vekaletçe tasdik edildikten aon 
ra tatbikine baılanacak ve kadro 
da göaterilen vazifelere inhiaar i
darelerinde, elyevnı mevcut me
murlardan mürıa•İp alanlan tayin 
edif~ektir. 

iki kişi 
Boğuldu 

Bunlardan birinin 
ceıedi 

elan bulunamadı 
Dün sabah Haliç'te iki kitinin 

b?~lmaaı ile neticelenen feci bir 
hadır.e olmuıtur. 

FeriköyÜnde oturan aeyyar aeb
zeci 4;) yapnda Abdiirralunan,aey 
yar aebzeci 40 yaıında Karanfil 
20 yll§ında aebzeci laa dün sabah 
ıaat 5!30 .da ~a~?"Pata iskeleıin 
den Rizeh Refık ın kayığına bin
miflerdir. Bunlar ıebze haline git 
mek üzere Unkaparuna geçecek
lerdi. Köprü açık bulunuyordu. 
Kayık yoluna devam ederken kar 
ııama kırmızı boyalı olduğu söy
lenen bir motör çılmuıtır. Alaka
darların ifadeıine göre, motörün 

Darülfünundaki merasim saat [DeıJanu beıinci aahilede] köprünün motörlerin seçmesine' 
=-==;::,=========,,====="':'========= 1 mabsuı olan kısımdan geçmesi 

Darülfünunda 

Kredi bankası layihası '.:5!~:~r::.:~i~uradan ııeçme-
Kayıktakiler motörun geldiğini 

M 1 
e • ı d e gönnüıler ve bağırmıılardır. U-

ec 1 Se Veri ı kin motör yoluna devam etmiı ve 
kayığa çarparak ikiye bölmü, ve 
içindekiler de denize dökülmüı· 
!erdir. 

Gümrük muafiyeti ilga edilecek, 
yerine makine ve inşaat mal

zemesi kredisi ikame olunacaktır 

Bu fecaate rağmen motör yo
luna devam etmiı, ortadan kay
bolmuıtur. 

Al>dürrahman ile kayıkçı Refik 

Şehrimiz mahafilinde 
teeııür bırakb 

~ nüshamızda telıraf 
~a~ olarak Pariste vefat et
tığmı yazdığımız Osmanlı Ban 
k~sı müdürü M. Pierre de Sor
bıer de Pougnadoreaae'in vefa
tı haberi dün Bankanın Galata
daki merkezine telgrafla bildi
rilmittir. M. de Sorbier de 
Pougnadoreaae çiğerlerinden 
muztaripti, bundan on ıün ev
vel tedavi ve iıtirabat için ai
lesi ile birlikte Pariae ıltmitti. 
M. de Sorbier de Pouınado
resse Türk muhibbi olarak ta-
mmıt bir zat idi. Şehrimiz me 

hafilinde kendisini lıerkese sev
dirmit olduğundan vefati tees
ıürle karşılanmıtlır. 

Müteveffa 1879 ıeneıinde 
doğmuıtur. Henüıı: 53 yatında 
idi. Paria hukuk fakültesi ve 
UIWııu siyasiye mektebinde 
tahsilini ikmal ettitken 

Müteveffa M. de S.rbier de 
Pougnadottsse 

konsolosluk me..&.ine dahil ol 
mut ve 1908 de Franaanın 
Londra konıo1- vekilliğine 
tayin edilmittir. 191t da F ran
sa harbiye neureti kalemi mah 
sus müdürlüiünıiıi ve 1919 da 
Fas umumi valiliii katibi u. 
mllJllİ)iğini, lllZO .. Fas ıene
ral konsoloslai- ifa etmit
tir. 1922 de F.-a ticaret na
zareti, ticaret ml4iürü umumf 
muavinliğine taJİlı. edllmit, 
1925 de orta elP amıfma dahil 
olarak F ransa•fapanya komis
yonunda muraW... olarak bu
lunmuı ve 22 haziran 1925 de 
F ranaa - lspaD)'a itilifini im
za etmittir. M. de Sorbier de 
Pougnadoreaae 1926 da Os
manlı Bankasııam Türkiye u
mum müdürlüftiDe tayin edil
miıtir. 

Paris 
Tiyatrolan 

Bu ayın 29 unda 
kapa...,.Jar 

P ARiS, 22 A.A. - Paria tiyat· 
rol.an müdü!.leri .-İyeti tebliğ 
echyor: Bu/lUn .....,.... tiyatrosu
nun ~~. f~y_.ııiMe fevkalade 
umumı bU' ıçtona elıtetnıiı ol ı ilehilir ki Alman'ya bu m~m

<;ketlerin iktıaadi hayatlanna bi ANKARA, 22 ('~'elefonla) mittir. Liıyihada bankanm teaia.i 
itim vaziyettedir. Onlar piyaaala· T- '-' Sanayı· J(redı Bankası teı- maksadı hakkında ıu hükümler var
-- ur.,ye V '-'I . h dır 
. "'" Alman eaıteJOama kapatınca, kili hakkında lktıll\t """ .~tınce a : 
"ier Almanya da onlardan ziraat zırl- kanun li.yihası dun ~ Sermaye 

p . . an 
' ana tiyatro miWl.Mi cemiyeti 
' erk~ tiyatrolar isiaı ağır bir yÜk 

tetkil eden ve d'.._ -y1· "t . ._... ımue .. 
eaaır etmeyen feYkalWe ha . j'-haulitı aatın almazsa. vaziyet- eç vakte kadar devam eden Heyeti Türkiye Sanayi Kredi bankaaı dev 

erinin pek fena olacaiı aşikar- ~ekile içliınaında müz~':«"'e olu~u.ı let müeaaeaelerine mahıua haklar ve 
dır, Huliıaa orteda bir' çok iktısadi . bu"ün Millet Meclıoıne tevdı edil [DeL'amı beşinci .ahi/ede] 
"'İifküla t vardır. 1 I!' •!!!!!I!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!~!!!!!!!!~ 

Fakat projenin daha müşkül 11 

aaflıaaı ıiyasi cephesidir. Aşikir
dır ki Fran•a bunu siyaıi müli.ba
:ıta İle ortaya atmaktadır. Fran
i:'nın menafii bunun tahakku• 
,lll>da olduğu gibi, Almanya'nm 

11Yaııeti de bunun tahakkukuna 
:.ani olmaktadır. Çünkü bunun 

hakkuku Aııtlua'un yani Al
"1an - Avusturya ittihadının su
~· dütmea.i ve Vasati Avrupa'da 
re.naız nüfuzunun takviyesi d~ 

""'kıir. 
a ... d ı · · - f" d itti~ ev tm a.ıyaaı mena ıı e 

ıd dın tahakkukuna yardım 
b h mahiyeti deiildir. Gerçi 
d u lanın bugünkü zarure ' ' bu 
,.~v etleri Franaa'nın kollan içine 

ıtcak mahiyettedir. Bu devletler 

deniıe duşmÜ~ ,...e .arılacak bir 
f"Y arayan insr... .tar vaziyetinde
dir. Fakat a.iyaıi hedefleri b?'ibi
rinden çok ayrılıyor. Ma~anstan 
buııünkü hudutlarını kat'ı olarak 
kabul etmit bile değildir. 

Bu siyasi ve iktısadi müşkül&ta 
binaendir ki, birliğin daha dar 
ve yahut daha geniş ~aaı fi~~
leri ortaya atılıyor. Bır ln.ırılız 
tezine göre, gümrük mukavelesi, 
en mütkül vaziyette olan iki dev
let arasında, yani Macariıtan, ve 
Avwturya arasında olmaaı daba 
amelidir. Almanya bilikiı çerçive 
yi ıenitletiyor. Ve kendiıini de 
içine aldıktan ııonra Bulıariatanın 
ıinneıini de iltizam ediyor.Filba· 

kika yeknazarda yalnız iktısadi 
cepheden bu daha ameli görünü
yor. Fakat Franıa'nm istediji bu 
değildir. Esasen Almanya'nm gi
rip te ltalya'nın hariçte kalmaaı 
varit bile değildir. Franaa'run da 
kendi tetebbüsilc, kendinin hariç
te ~ald.ığı bir Avrupa bloku yap
maga biç le arzusu olmadığı atikir 
dır. Fransa, lngilıere ve diğer dev 
!etler de "ittihada" ııirecek olur
laraa, Tuna projeai tıpkı Fransa 
ite Amerika arasında buauai bir 
miaak akdi taaavvuru şeklinde 
batlayıp la bütün cihana taınil bir 
misak haline giren meıhur Kel· 
logc mioakma benziyecektir. 

Ahmet ŞOKRO 

Cesedi bulunamayan Arnavut 
lsa el. 

oradan geçmekte olan balıkçı Ya
ıarm kayığından görülerek kurta 
nlmıtlardır. 

Fakat Karanfil ile lsa boğulmUf 
!ardır. Karanfilin cer.edi Unkapa
nı köprüsü civarında bulunmuı
tu•. Bet çocuğu vardır. 

Kaçan motörun isminin Karabi
aar olduğu söylenmektedir. 

Tahkikata müddeiumumi mua
vinl~ri.nden Nurettin ~y vaziyet 
ebıllflır. 

.. k il f' zıne mu e e !Y:etleri 4-layııile 29 
marttan ıtıbaren lııa-•annı k "k ,... apa-
maga arar vermiflerclir. 

Hacim Muhiddin Bey 
IZMIR, 22. (Milliyet) -

Hacım Muhiddin Bey vukubu. 
lan davet üzerine cuma günü 
Ankaraya hareket edecektir. 

Denizli iktısat bankası 
DENiZLi, 22. A. A. _De

nizli !ktis.at. bankaaı heyeti u
mumıye ıçtımaını yapmııtır 
Banka hissedarlarına yüade İ6 
temettü datıtacakbr. 

M. Zellaka Gazi Hz. inden sitayiş 
ve hayranlıkla bahsediyor 

Resmi 
Müessese mi 
Değil mi? 

Sovyet mümessilliği 
ile Oda 

arasında bir ihtilaf 

~e~ ~careti hariciye mü
mesaıllıiı ile Ticaret odası •
~·;"!da mühim bir noktai nazar 
ı~tılifı hadis olmuı ve fayam 
dıkkat bir neticeye varmıtlır. 

. Sovy~t ~'!syanm Türkiye 
Tıca~e~ı hancıye. mümessilliği 
kendmı resmi bir müessese ad
detmektedir. 

Ticaret odası ise mümesailli
ii ticari müeuesattao saydığı 
için,Odaya kaydolunmaaı mec- ' 
buri olduğu kanaatindedir. 

Bu iki cepheli kanaat netice
si olar~k Ticaret odası Soviyet 
Soayalıat Cümhuriyetleri ittiba 
dı Türkiye Ticaret mümessilli
ğinin Odalar kanunu veçibile 
~~uriyeti. kaydiye muamele. 
smı ıfadao ımtina etmeaind 
dolayi, hakkında m'1amele y';: 
pılm~aı_naA ve ceza mazbatası 
taDZJ.mı lazım geldiği netice.i
ne varmıtbr. 

Oda mecliai buıün toplana
rak ~u meseleyi müzakere ede
cektır. 

"Ege" deki 
Kaçakçılık 

Maznun mahkemede 
tevkif edildi 

Musala ve Ahmet 

• Evvelk~ &ün Eğe vapurunda 
ki kardqı ateıçi ldriıin nezdin 
den çıkarken muhafaza memur 
lan tarafından aranan ve üze
rinde beline sarılmıt kaçak İ
pekli kuma9lar bulunan Musta
fa ve kumatları verdiği iddia 
olunan tayfa Ahmedin muhake 
ıneai dün gümrükteki sekizinci 
ihtisas mahkemesinde yapılmıt 
tır. 

Suçlu Muıtafa Eğe vapuru
n~ ~~d.eti ld_risi ziyaret için 
gıttigını ve bır gece gemide 
kaldıktan sonra çıkarken Ah-

[Deoamı beıinci sahilede] 

Çin Japonları kovmaya hazırlanıyor 
- Gazeteler 
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• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyor z ! 

işsizlere iş lmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

'4 , 1 ... w .., .. ı ..... 
nıamda taVaHuta bqladığımız 

güııd .. ı..n, -- it sa)'..W
dan ,..,...., İfÇİ arı1anlardan pek 
çok ...ı..t..pJm- .ı-ldayg. Bu 
:JJeid:uplıır makMdı teaül e.ı..ıı 
bir tanıla _., ec1i1 atHiı. 

• Mil&pt .. • Wıette ço

ğalclıiı=du ı..luedileaı iJmJii;aı. 
iısizleria ihti,.aç ..ı..ı.n.a ılaid
mac!ddarllldu ı eri pldijiıae ka
mclir. 

Birçoi< b.aa ~ 
batti vili1etl•de =.!+: ·, -
törcii, ~ -. İ7İ lıiır 

dülger, - •ın. ilib 2iniye 
tamircisi; ..w.trikçi "' -.e,.a ı.u 
ihmu itsiJeri Ye • ...._ ,...lmır. 

o.. için biz qaü:lerle ~ is
...,...,. _ _..ımda tavauotta ı.... 

ı.....ı. ioteyoruz. 

Gflftlı: latanbula, cereı.. -
ldmlin her lröJeaine flDllİI olan lıa 
ta -t- ....... ;,- Y10 fa1-
dalı olmaans i ı t ; cıraz. On11D i
çm 

Ricamız ıudur: 
Valiler, ka)'inakamlar, ..ıüye 

miidirlai; diğer taraftan t.eıe.ll
ye reisleri, fırka idzre heyetleri 
reish:ri; ticaret müdürleri Ti! ala
kadar idare amirleri bultlflduklan 
yerlenldci i§çi ihtiyııc:mı (,eldi, 
mahiyet, evıaf, verilecek ücret 
"e if prtlan tesbit edilerek) ı.i-

Bize yazınız 1 
ze badiririerse lııi:re .-.,_t et

miı ve adreslerini bırıdı:mıt olan 
i,.u:Jeıi ~ biloiiıı ıoğiz. 

Bu suretle hem işsiz kalan v< 
memeleketiıı nereoinde if bula.bi
lecejjni bjl,, l"ii için ......... 
___,___ ~ etmiı, 
'-de -ı.ı etin IMr '-atını 
bir çolı: ııiizide İfçilerin clağdarak 
miifit hizmeti.,,. -.U.te etmeleri
ne ,.ardba dmİf olııcağa. 

H.....; müıresent ..ı.;pı..,.; .ı. 

bu lousustalri ihtiyaçlarun lıüc 

bilofirirlera memnuıü1etle kayd
edeceğiz. 

1- Kime ve nasd işçiye 
ihtiyacınız Yar? 

2 - Nasıl iş istiyorsunuz, 
elinizde ne sa.n'at vardır, ne 
kadar ücret istersiniz, !stan
bul haricine gider misiniz, 
hususi bir şartınız var mı.> 

Bize bildiriniz.. 
Memur, kitip. muhasip veya 

cliğer bizınet talep edenlerle ihti-
1"S oalıipleri ansııtda 4a bu la

va.uutu yıopacai•z. Jı iateyeakr 
de, İ1çİ n memur ııra1anbır da 
melı:tuplannı "lstaftbııl, Milliyet 
sazetesi İ§ tava&aut bürosu" na
mına göndermelidirler!. 

Bu, memlekete ve vatan
daşa yapılacak en büyük hiz 
mettir. 

• • • 
iş ve işçi istigenler 

iş lstiyenler 
147 - Göztepe Sira .~ 
No 12 banede Nevzat her tirli 
saat t.ıuaircidir, memudnk da ,.._ 
;:ıar. T8fC'&Y• ırider. 

148 - Beyuiluada Dolap ..... 
Kdbumu caddesi No 30 §Oför 
Muharrem Necip 35 yaşındadır. 
otom91 pförü ve ı 'iriat dir. 
Maaıı 60 liradır. TAf"&ya 80 lira maa, ile gider. 

149 - Koca Mustafapafa a
zan c., Akarça sılrmevnda Ne 
33 ı-n eL ............_ 'l'e -ı.a. 

pcidir. Maat 50 liradlr. T"fl"a,.a 

·135 - BeYoilu Tarı.ı.a,i ead
desi K.er •-:; ookak Fatma Ha
DDll apAl'bmaDda 2 ci kat Nuif 
Ber, muhaabeci ve taıraya sey
yar pzete muluıbirliği için da 
vazife arJYGr. M.,.,, 60 lira. TaJra 
için 70 lira İdi}'m'. 

136 - Kadıköy o- a
ğa mahallesi Bikçi sokak No 19 
Osman Nuri el. Her hangi it o

hu._ ,.._. T.,...,... ıider. 

137 - Vefada ~ No 
16 Bitisli lbrabim oğlu RaJit 36 
yll§ımladno odaeılık, kıtpaeuluk 

bekçilik yapar maa~ 25 liradır.Tat 
raya 40 lira ile ırid•. 

L38 - K.ıınıgümrüktıe Mı&b
tSO - ~laJ z-ID hayat tesip Ukender bey maball.U lz_ 

JCıraa*zr oiıde Naim efendi 21 zet .p. tokalı; 16 No da, Omer 
,..,. 1 1 • lı:apuculalı:. .. lmma Saffet bey, 20 ..,..mdııdır, Me-
rotbık iatiyor. T...,._ Pıler. M.a ,., 
i 25 lio:adır. -"7et ariycw. Tatn.:ra ırider-

126 - Sirkeci Ehauôiıiit ea.ı.. 1 139 - ~ Sof,.ada Kieı· ' 
desı', Manto Alfandari, 17 }'aŞlll- çocuk yurdunda, Mehmet ef, lft.. 

dadır her hangi it 1 apar, M..,. ıilodar "7& :ravcddr --· tah
aili w' 'rr. y_. c'..ı-. 25 liradR.. Ta§Dya PA-. _. 

1.27 - Baluali Aakara cadd&- t• - llehkaz-rda o- ef. 
tıinde Acı llıluslod< .sokak 22, 18 hanında Z3 No. lu Sadak el. 44 
y.qmdadır.. her banal it yapar, Ya§ınde4rr. ka.,,...«, odr elık, 
maaı 25-30 lira. Tapya ııide>'· __ r-1,.k da -· l.,.;li~e 

ua - 1'.anııriimriil&te pqr i- oıı. ,_ 4li lira mut ;.a,.or. 
çiı.da No la R.iittii <ti. 1iO ,..._ Tllfl'llYa ,;.._ 

da, oclrd4, loademe, ~ 141 - Milliyet tavusu _... 
,. __ .Tatıa:Ja p!er. tasile A. Ş. ,-....., Fnsc ; ;.. 

J29 - Çözt- ........ ....,. teegnf Ye clelrtilecnıf bir hunn 
Hi ·• Jkahia Beyin , ' t • ciiz'i bir -tla it arıyor. Taını
mu Hayri Bey, 26 Yatındadtır.. Y• si-. 
K' r; !"! - -.ıri}'1lf. __., 142 - Karagiimrükte pqt i
m&af 25 linı iati,.ar. T..,.ya gi- çincle No 6 kah...e hanede Raıit 
.ı..r. ef, 50 ,...,...1., ..Mcılıtr. kaıtuca· 

130 - AnoavatlcÖJ' ..-rH bur· lak_,... llitiplik 20 lira,.._, is
nu No 1 Vedia Emin Hamın 19 tiyor. Tll!raya gider. 

ratn•ıfı ılım'. Tiir ~ claktilodur. 143 - lııtımloal '"" inmi ı.a .... 
m8a§i 30 lira T .... ,.. 11 ·; :ı lıuw>da No 2 Wrzi Hanı eli usta 

tal - Beyrığlu, Çukur Cuma vasatasile Bayram Ali 29 yaım· 
cami sokait No 17 Mehmet Şe- eladır. Hademelik, bekçilik, kapu

fik. Huııuai .-e yaut resmi dai- culuk, anyor, ~· 25 lira. Tll!
relerde katiplik art)'OI'. T..,.aya raya ıider. 
gider. 144 - Şehı:ııdebatı Fevziye 

132 - lzmirde Kömiir iotaayo- prfl'Ullda No 20 maraııeo:ıı vaıi
nunda kavas bamir vmituil San- talile, elıok.hik itJ-ine alt 1111 oon 
dıklili Nebi, memuriyet ""1'11"· oist-~ tıooisat astML Yalnız 
raşraya gider. lıta .,, ... çalqno. 

133 - Menan Mercan aia ba- 145 - Kıubkôy Kml lllprak 

nmda No 16 Hayri el. katiplik a- iatasyoa addeoi No 61 el.ımikçi 
riyor. MaaJi 40 rwadır. T"!raya Oriı.ıı, 24 }'ll!mdaıdır, eleldrikçi
gider. lik bü .. , fransııııça okur lııoauıur. 

134 - Davur Pqa ..._,,.,. , llWlfı 50 lira. T....,.,.. 80 1Ua i
durak mahalli 52 No ı.. har j, le gider . 
Ahmet ef. Muhasebecilik arİyar. 146 - Beyam: V ezaeciler Sucu 
50 lira DllUl§ istiyor. Ta§raya 70 Oıman ağa vasitasil.e Almıet ef. 
.iı-a ile gidel'. fotoğrafçılık bilir. T....,.ya gider. 

_j 

MİLLiYET ARŞAMBA 23 ~T 

· Changhai' da hem harp l ~üt~iş 
hem sulh hazırlı.., Bır tırtına 

g Bir kasaba yı ıldı 
/Jap 
1 

n fi 05 n b · r kı ı gı' tti. Bir ölü ve yaralı çok 
NEVYORK, 22. A. A. -

ta aft da t hki t Alabama, T ennessee ve Km· r an a ma tucky cenup eyaletleri üzerin.. 

! yapılıyor ve müsademeler oluyor ~-h~:ra~ı s~~~!~~:ı·: 
LONDRA 22 A A R d · r·· . yüzlerce insan yaralanmış Ye 

t 
. L•-_.;_ • . _-;-. eu 1 ~_. er:'bi:~ıokmn_}~p~nya n~~~- melcesiz kıılmqtrr. 

er •Jl.ı:ısı, <JDUTllya gamış o- nnua 1JU1Uat na:ıarı;mn Alaba lef · N rtb 
lan resmi haberlere atfen Ja- ı bir Rus-Japon harbinden ziya· Port eh-ah eybea ınhml.ndoedir 

d 5 d "dd' .. -1m kt ldu. f n ara a ı . 
pon onanmasına men<Sup e cı ı goru e e o guıru B ·· th' fırt t ki --' kru ·· 1 iki ı..- I . . mu ış ınayı a p cuen 

va.zor e tayyare gemisi. resmıen .L>Ç;ran ey eDllfbr. tufaniaa yainwrlar talı "s a-
nin ve 6 tOl'pido muhribinin Ja Harbiye _nazırının hali hazır. · meliyatını şiddetle işkal etmek 
ponyaya dönmek emrini abıııq da Mançunde bulunan Japon tedi 

l oldukLtrını ba.ber vermektedir. lwvve!lerinin ora.d~ bırakıh:r~a- NrEVYORK, 22. A. A. _ 
Diğer taraftan Changhaidan sında ısrar etmesını nazarı dik. ş·mıal' 1. ___ ,,__ lu 

, '---- b' h b •--- k 1 .. b" 1 b . ' ,.,....,....J<ll.lllD cenup •· 
1 
allll&ll ır a ere. göre .-yun ate a an ~!• ıt er u ısrarın mrrıdaki hükfunetler dahilinde 

1 dt"'•nmas.ınm bır kısmı daha geç~n Eylulde Japonyanın ha- çıkan kasırga esn.umda ölenle
i dünden itibaren Japonyaya mü rek~ta b*!laması_ anında M~- 1 riıı şimdiye kadar tesbit ~ilen 

1 
teveuihen ılı.areket etmi§tir. çurıde bulunan bır fırka yerme l mikdarı 140 t:rr. Bunlardan yii-

Bir frrlra da döndü takriben 3 fırkanın orada kal- %Ü Alabamada telef olmu tur. nıasını ihaaıı etmek aı-zusuıida · ' 
CHANGHA1, 22 A. A. -

, 11 inci Japon fırkasmm ciizü
tamlan J&ponyaya mütevecci· 
hen Ch•Jl4(baidan müfarakat 
etmİ§tir. 

bulunmasından ileri geldiğini l K ( b } 
söy'~mektedirler. 1 ar a aş ayan 

Çin • /a.pon konferansı Bahar 
CHANGHAl, 22. A. A,.....

Bir mütareke akti neticesini ia Yugoslavyada mebzul 
tihsal etmek üzere dün İngi~ 1 Bir knı'l'azöriin ku das• al 

tında bulunan Japon torpi<lo 
muhriplerinden bir fıkı Sa&ebo
ya dönmüştür. 

Bir taraftan da müsademe 

TOKY'O, 22.. A.A. - Cbang 
Chundan gönderilen bir telsiz 
telegraf, diin gayrı muntazam 
Çin kııvvetlerile Japon piyade
si arasında Nanhuto'da YUkıı. 
bulan musACleme neticesinde Ja 
ponlarm 13 tdef ve 15 yaralı 
zay:rat vel'dikleri ve Çinlilerin 
büyük bir saha dahilinde faali
yette bulunduklarını bildirmek 
tedir. 

150 telef :zayiat veren Çinli
ler, Chang Chımun cenubunda.
ki Atun istasyonuna taarrw: et 
mi!ler ve demir yolu hattını 
tahrip eylemişlerdir. 

konsoloshane.sinde Fransa, İn· 1 kar yağıyOI" 
giltere, Amerika ve ltalya kon- 1 BELGRAT, 22. A. A.- Bir· 
solosları ha:ıır bulunduğu hal- çok s=derde:nberi ilk defa ola. 
de Çinlilerle Japonlar arasm· l'ak, bahar, melnul surette ya
da bir konferans aktedilmiştir. ğan karlarla başlanıqtır. 

Japonların istediği Souk, son derece tiddetlidir-
48 saatteuberi fasıla•ız kar yağ 

CHANGHA1, 22. A. A.- maktadır. Belgrat'ta kar taba
Japon elçisi M. Slrigemitsu p· bulmuttur. 
zetecilere beyanatta bulunarak 
Çin, Japon mıümessilleriııin ö- Dalmaçya sahillerinden selen 
nümüzdeki çarıamba günü va- haberlere göre kar fırtması'm 
ziyeti tetkike muvaffakat et· bu bavalide demir yollan ~ 
miş olduklarını söylemiştir. nakalatı ile diğer yollar müna-

Mümaileyh, Japon askeri er· kalatmı sekteye uğratmıftır. 
kanının müzakereye esas ol- Splitz · Zagreb tarafında 
mak üzere atideki busu.satı ka- münakalit durmu,tur. 
bule amade bulunduklarmı be.. Diğer taraftan Novisad' dan 
yan etmi§tir. bildirildiğine göre Sava nehri 

1.- Çinliler, §İmdikİ mev- yatağından çıkmıt, tehrin at•-
zilerinde laılmalıdırlar. ğı mahallelerini su basmış ve 

, Japon harbiye nazırı ne diyor? 

\ T01KO, 22. A. A.- Diyet 
Meclisinde beyanatı sırasında 
Mançuri ve Ş.anğhaydaki aske
ri harekitın inkişafını gözden 
geçiren harbiye :nazın, mevzuu 

2.- Japon kıtaatı mütaaa.Y- kırlarda genit arazi au altrncla 
ver plana tevfika.n çekilmeli- kalmıştır. 
dir. Savuım bütün tabileri feye-

3.- Bitaraf deYletler mümes zan etmiş olup civardaki bütün 
sillerini de ihtiva eden bir Çin- kasabalar su altında kalmak 
Japon komisyonu yukarıdaki i- tehlikesine maruz bulunmakta· 
ki §.eraitin icra.ama memur .- dır. 

1 
habis me&elelerin ehemmiyet dilmelidir. 

' 1 

! Amerikanın 
Berlin sefiri 

Hint 
Müslüman lan 

Pariste mühim temas- Bir karar sureti 
larda bulunuyor kabul ettiler 

PAR1S, 2'l.. A.A.- Cem.ahi- LA HORE, 22. A. A.- Hint 
ri Müttehidenin Berlin sefiri İttih:\dı Müslümıınlar konferan 
M. Saclcett'"ın dün Paris'e vü. sı tetkikat komitesi bir karar 
rudu münasebetı1e, Amerikanın sureti kabul etm.İ§tir. 
Paris sefiri M. Edge bu akşam, Bu kımn suretinde bükiimet 
M. Tardieu, Flandin ve M.voo önümüzdeki iki ay zarfında 
Hoesch'iin de davetli buluna- Miislümıanlarm ıııetalebatım is 
cakları bir ziyafet çekecek ve 'af eylemediği takdirde kat'i 
şu suretle, M. Sackett'in ıre· !ara taYsİye eylemektedir. 
çen kanunusanide kendisine .. 
Berlin'i ziyareti terefine vermiş ! MADRAS, 28. A. ~·- Dün 
olduğu ve Alman başvekili ile Hendular anı.sm.~ . bir arbede 
maliye nazmnın ve F ransanın olm';1! ve ~7 kit•~~ yaralan. 
Berlin sefiri'nin de hazır bulan maaile netiuleımııttir. 
duğu ziyafete mukabele ebniş 
olacaktır. 

PARlS, 22. A. A.,- Mat
buat, M. Sackett'in Paris'i zi. 
yareti dolayısile Alman mat. 
buatmın ızbu etmekte olduğu 
fazla nikbinane ümitlere ittirak 
ten uzak bulunmaktadır. 

Mümai)eylııia :ıriyaretioi.n -. 
hep olacağı mülikatlann ebem 
miyeti inkar edilmemektedir. 

Kogrenin izhar eylemit oldu 
ğo kat'i rey ve Amerika bütçe
sindeki ehemmiyetli açık bu 
bapta fazla le meydaı n:r
memektedir. 

Maamafih, ıerek M. Hoover 
in mutemedi telakki edilen M. 
Sackett'in phaiyeti ve ııerekse 
göriitülecek nrevzulann hali 
hazırın itıal eden mühim me
seleler olması haaebile bu mü
lakatlar çok hususi bir alika.yi 
calip olacak ve bütün Pariı ına 
hafilinde ehemmiyetli birer ma 
kes bulacaktır. 

Dijer taraftan M. Saclcett' 
in mümkün olduğu kadar bir 
itilif zemini bulmağ. çalqaca
ğı da söylen:mıekte ve matbua.· 
tm mütaleasma nazaran da mü 
maileyhin Paristeki meYcudiye 
tinin yeğine sebebini bu nokta 

Mqhur tayyareci 
dolandırıcı imiş 

LONDRA, 22 A..A. - 1927 -
nesinde tayyareci Clarence Cham 
berlain ile beraber Atlas denizini 
geçen maruf tayyareci Charlea 
Levine, nıalıinne bınulık ve •ah 
tekirlık cürümlerile itham edil. 
mİfti. 

Mumaile7h. hundan bir •Y -
ve! Ne"f'J'orlı: bor&ası acentelerin. 
den biriniıa kendiJine _..- elti 
ği 100 adet "Am&i •n Telefon" 
ealıammm kaybolmaa oeticeünde 
tevkif olunmuş ve fakat kınlan 
bacaimm teda....ui maksadile bu
lunduju aeririyatta kalmasına 
me:ııunİyet TI1rilmİftİr. 

Atina tramvay grevi 
bitti 

ATlNA, 22 A.A. - Tramvay 
ameleoi ven, hitam bulmuttur. 
Gazeteler, M. V eni:ıeloa'un be1a· 
nabndan, ecnebi day.inlerdeıı U.. 
dak&rlık iaWaildiii 111 umanda 
Yunan milletinin de fedakirlık ve 
ferqat ııöstermeai icap ettiğiae 
dair olan kııonlan iktibaı etmek 
teclir. Bu Mbeptell dala}'I hilkii· 
met, fai:ııleri mahsua aurette ten
zil ederek dahili iatikra.:ıılan tah
vil etmeğe karar ve..,qtir. 

Gazeteler, daha ...,k büyük mÜ§ 
kil.&ta ıalebe çalllll§ olan milletin 
hiçbir fedaki.rlıktan çekinmiyece 

Şeker konferansı me
saisini bitirdi 

P A.RJS, 22 A.A. - tkt-di ..._ 
mali ajana, be,.....lmilel §eker kon 
feransmın dün gece saat 23 d
aabahm üçüne kadar devam eden 
bir içtima aktetınif ve nihayet a• 
tdeki esaalar dahilinde prensip i· 
tibarile bir itilafa vaaıl olmu§ bu
lunduğunu beyan etmektedir. • 

Bu itilaf mucibince Küba'nm ia
tihaalitı 1,500,000 tonu teca-riiz 
ettiği takdirde bu fazlalık 1,800, 
000 ton olarak tesbit eclilen Avnı· 
pa ve Perou'mm hisseleri üzerin· 
elen tenzil edilecektir . 

Bu ıuretle Avrupa• Küba• P&
rou crupu 3,300,00 ton §eker ..ı.. 
caktır. Diğer taraftan Küba hülai 
meti 1932 oeneai :zeriyatıru 1933 
senem iotihMlatmm 1,350,000 to
aayİ ceçmlyecek ııu-ette tanzim • 

decektir. 
Beynelmilel, teker konferAnsı• 

mn medui ldareai Küba mü.tah
ımeri ile itilafta yukanki eu.alar 
da.bilinde tatbikmı temin için icap 
eden müzakAlra.hn icraana ..._.... 
edilmiıtir . 

Müthiş şey 
NAPOLI, 22 A.A. - Benevento 

• Cancelle deaıil')'Olu hattı üzerin 
de teftiıte bulunmakta olan Lau· 
dato Vicenıııo, Durazzano yakinin 
de göfdeainden ayrdınl§ ve feci 
bir şekilde parçalarunıf bir insan 
kafa• bulmuftur. Mumaileyh, bu 
kafanın 19 yaımdaki kendi oflu· 
nun kafa11 olduğunu tannnqtır. 
Bir kaza YUknuna ihtimal veril
mektedir. 

Baba kederinden çıldımuttır. 

Yeni bir Fran•ız 
torpido muhribi 

LASEYN.E, 22 A.A. - "Le Cbe 
valier Paul" iamindeki 2634 ton• 
luk }'etıi Fransız torpito muhnl>i'· 
nin denize indirilmeıi merasimi 
dün birçok aivil ve asker remıi 
ePki.n müvacebaımda icra edil· 
nıiJtir. 

M. Walke, Budapeş
te'ye döndü 

BUDAP.EŞTE, 22 A.A. - Ma· 
cariatan hariciye llAZln M. W a]. 
ke, Budapefle'ye avdet etmiftir. 

Mumaileyh, Riına, Cenevre ve 
Paria'te icra etmit olduğu müli· 
katlar hakkında bugün bq..ekile 
malUnıat ve izahat verecektir. 

Çar9amba giİftÜ 33 k.itiden mü
rekkep olan parlamento komioyo· 

•••••••• 
Bir seri kıraat kitabı telifi iÇin 

bir komisyi>n teşkil edilecek 
. A~~' 22 (Telefonla) - Haber ald.ığmııza &öre Ma 

arıf Vekaleti gelecek ders aene1i için ilk ve orta mektep l=u.I 
Icitapl.mu Veület ta.rafmdan buırlatıp ltutmnağa W.r Vel' 

miştir. ' ... 
Şimdiye kadar ellerde dolqan birçok kıraat kitap~ vardır 

Bun.tarın taaddüdile lıenıher birbirlerincı- esaslı bir wdte ay 
hedeflere mü~eveccih olmaları tedriaat senfesinden *iişikli 
ler o&o.sına ıebep oluyordu. 

Vekalet bunun önüne geçmek için bazı preneipler lıı:ıırmuş v 
bu pre:ııaipler 'dairesinde bir ıeri kıraat kitabı telifi içm !m komi 
yon teşkil etmitşir. 

K-omisyonda Celil Sahir, RwteD Esref, Nec.mddn Sad 
Hasan Ali, Rqat Nuri ve Mitbaı Sadullah Beyler vanLr. Bu ko 
misyoo ilk mektebin bq ve orta mektebin üç senesi rÇln tedn 
~ yüksel n .sekiz kıt"allt kitabı kaleme alacaktır. Bu kita 
lu hırnrlanmca Vekalet tarafından resimli ve nefis 1>lr suret 
bafbrı\.acaktrr. • 

Vekalet bu suretle önümüzdeki den sene.sinden itil 1 c:.ıı büt" 
ilk ve orta mekteplerde yıa-.k ofıtrak kıraat denJednf bu ki 
taplardan okutturmak fikrindedir. 

Reisicümhur Hz. ile Iran Sahı .. 
arasında teati edilen telgrafja 

ANKARA, 22. (A.A.) - İran Şahı Rıra Sah PdJievi H 
retlerinin ftladetleri yıl dönümü münasebetiyİe Rtflllciimhu 
Hurdleri. miifarinileybe atideki telgrafı göndermi~: 

A'lilıazreti bumayun fOhİD!ahı İran Rıza Şahı Pebleııl0 
Zatı phanelerinin yevmi veladeti.erinin ae:nei devd,)eai müna 

sebetile Hmimi ve biraderane bialerimi ve tebriklerimi lııüyiik 
la takdim eder ve zah §&hanelerinin !absi ıaadetleri 'le dost lra 
devletinin refahı bakkrnıdaki kalbi temennilerimi arıederim. 

İran Şahı Hazret.lerini:n cevabi telgrafları şudur. 
Türkiye Reisicüımhuru Gazi Mustafa Kemal Ha.z~ine; 
Veladet bayramım vesilesile zatı devletleri taraftt•ho izha 

buyurulan tebrikler ve muhabbetkar hislerden dolayı bir c 
tefekkül'lerimi ve mütekabil temennlle> imi ar.ıeylerim. 

inhisarlar ve mütekaitler 
ANKARA, 22 (Telefonla) - lnhisarlara dair .a- kan 

layihasındaki inhisar idarelerine mütekaitlerden 'l"'ffl'P!" alnıma 
ması hakkındaki maddenin ilgası ve bu teklifin tayW eAmİ il 
reye kooulmaaı için 15 imalı bir takrir hazırlanmışbr.. 

Liyihanm ikinci ıoiizakereai yapılacağı içtimada 'takrir de g" 
riiıiilecektir. 

Riistemige vapurundan çıkarı
lan tenekeler muayene ediliyor 

lZM1R, 22. (Milliyet).- Rüstemiye vapurundan ~arılan 
tenekeler yarın açılarak muayene edileceklerdir. Vapar Mersi11-
de bulunmaktadır. 

lzmirde bir iau.m karan 
lZMlR, 22 (Milliyet) - 65 yaşlarında üf~ Malike 

Monayı parasına tamaen boğan Hüseyin ve metre:ıi ~branın 
muhakemeleri hitam bulmuıtur. 

Hüseyin idama, Zehra, feran zimenthal olduğundan, 10 ae· 
neye mabkUnı edilmişlerdii-. 

Memlekette 

Bir idam mahkumu 
kaçh ve yakalandı 

SiNOP, 20 - Ağır ceza nıahlr.e 
ııaesince idama mahkiim Boyabat· 
lı ibra.bira 24 aene ağır hapoe malı 
künı boyabatlı satılmıı, 12,!I ae· 
neye -bkiim Bartınlı Ziya ve 
yediııer aeaeye mahkUm Boyabat 
b Sadik •e Fikri namındaki beı 
kifi çarıamba ak§amı umumi ha· 
piahaneden firara mu•afık olmuf 
lardr • 

Firar gece saat 24 raddelerinde 
ııardcy-anlar tarafından anla9ılmıt 
tır. Firarilerin derdesti İçin hemen 
jandarmalar aevkedilmittir. Bun
lardan lbrahim, Satılmıı •e Ziya 
firarlanndan dört pat sonra 
pddetli takibata kartı zıılNtaya 
dehaleDe mecbur olm.uılardır. Di· 
ğerlerinin derdesti için tah.arriyat 
...., takibata de'l'aftl edilmektedir. 

Manisa hapishanesin--
de firar teşebbüsü 

MAl\llSA, 21 - Bu gece umu· 
mi hapi•lıanede gene uki•i ıibi 
liiıa açarak firar te§ebbWıüne 
lııa2nolsımldığı haber alınarak der 
hal ,_; bir ... .ı.·- iiDliıae pçil. 
di. Bu ite ön ayak olanlar ÜÇ ka
bl matıkümlandll'. Müdd-ami
lik tahkikat ,.apıyor. 

Akhisarda yağmurlar 
AK.HiSAR, 21 - Son yajan tid 

detli y:ağm.urlar hat üzwinde bir
çok köprii ve yollan tahrip etmi,.. 
tir. Karacabey O'l'atPDda on bin dö 
niim lıadar mera su içinde lcal
br. ~ koyuncular koyunları
nı ... dan kıırtarınak ic;in c:İTar 

Çok çocuklu anneı ~r 
ANKARA, 22 - Hıfzıssıhha 

Kanunu mucibince ~ '°"uklu 
ailelere geçen sene ~meyen 
ikr.anıiyenin bu aene veri1metıi 
muhtemeldir. 

Bu kanunun 156 met ınaddeai 
mucibince mükiifab atacaklar, 
altı veya daha ziyade ~uiu olan 
annelerdir. 

Bu mükafat kanunen annelere 
talısiı edildiği halde,.ham babalar 
Sıhhat Vekiıletine io!M.ı. .h müra· 
CBllt etmitlenlir. V ekl\ııt bu mÜ· 
muebetle bir tamim _,.ederek 
babalar tarafından yaphm müra· 
caatlerin kabul edihad,,.oeiinr bil 
dirnıiftir. ---·----

Silah kaçıranlar 
BARCELONE, 22 /ıı A..• Saint 

• Sebaatien ile Barcelııllıe .,.....da 
balık naldiy&b ..,..,,.iııinl 711Pmakta 
olan bir kamyonda ......... r ve 
bombalarla dola. birçak aandıklar 
bulımuuqtur. 

Sandddann içinde ...... " bu
lunduğu n bir takan.... em ait 
olduiu beyan edi1meoi t;zerine 
mezkur şahıslar cello .ıi!erek il .. 
deleri alınmqhr. 

Sandıklar, tophane parkına 
nakledilmi,tir. Kamy- 10förö
niin yanında iki komilniııt bulama• 
yordu. 

Akd iz lngiliz filosu 
ROMA, 22 A.A. _. Akdeniz 

lqiliz filosu, dün aaat 13 te Na
poli' den hareket etmiı•i• 

Aık izdivacı fapan 
prens 

P ARlS, 22 A.A. - P4111l Pari
•n p:zeteai, laveç knlı i1e ~ 
Cuillaume'un Prens 1 rrt ile 
zevc· ·ini çok büyük....... .ii1ıı 
ve amimi1etle kabcıt etmit oldulı: 
larmı Niateki muhabi.ı '•• of• 



Ekonomi 

ihracat Ofisinin 
kadrosu genişledi 

Yeni raportörlükler ve muavin
likler ihdas edilecek 

ihracat ofiıinin yeni kadrosu 
t••aian Heyeti .. ekilenin taatilı:ine 
ilr:tiran ederek dün ıelmittir. Ye
lli kadro mucibince Ofiıte yeni• 
doa iki raportörlük, raportör mu• 
~"İnlikleri ve doa)'a memurluğu 
ılıdaa edilınittir. 

resmen değilse de gayri resmi ola
rak tescil edilmiıtir. Bunlardan 
eahamın kıynıeti % 19 a kartı 14 
ve tahvili.hu kıymeti de 129 a kar 

1, 15 oarak tescil edilmittir. 

BORSA - ---
22 Mart 1932 

Ak§Bm fiatları 

11.aP<>rtörlüklerdell birine Jktr· 
l&t •elı:lleti ticareti hariciye mü
dilr;t Avni Bey tayin edilmitlir. 

. Ofiain dördüncü Vakıf handa 
'tral ettifi luıım bu kadro ile ça
lı""-ia lı:lfi ııelmediğinden dai
""11in tevaii takarrür etmiıtir. 

İstikrazlar Tahvilat 

f•t . dahili 
~ark d . vo11arı 3,40 
O.Mu,·ahhide 51,-
Gümrütler 8. -
Saydl mahl o. -

tı:lek:triL: 

·rramr ay 
Tünel 
Jbhtı m 

An3dolıı l 

4.85 

54.25 
4,Sfi 

16,75 

Üfiain lskenderiye 

ajanlığı 
Bagdat 6.;Q 
·r. as ı.eriye 

26,55 
26.6~ m 

.,i\oliımessH 21~76 

Esham 
'/'erk o.-; tr,-

I ihracat ofiainin yeni ihdaa edi· 
;." lskenderiye ajanlığına Suphi 

'Ya Bey tayin edilmittir. 

1.ş Bankası JO.-
Aoadolu 14.SO \'.imcnro . .-'\r. 9.30 

Uıı}«ın dey. •l.'•O 
Şark dey. 2,60 

B:ıl)'<l 1.90 

Reji 4, 
sır. ha.yri,re 14, 
Tnıml'ay 4,85 Berlin borsası 

il Umu1111 ~igorta l ı :?5 Şart. m ecıa 3.-

Telefon ERUN, 22 A.A. - Nisan ayı· Boım.ncı ~4.oO 
~rı İkinci haftasından itibaren 

1I>ıan borealannda eaham fiatla 
>ı b ·d • ·ı d" Pari< 
1 

.r enı en resmı surette teacı e ı 
'1:ektir. I Londra 

l\U)'OTk 

h. Prusya ticaret nazırı bugün / 1"1ilano 
r-ıı.ı Brülr<>cf 

•ya borsaları komitesine beya-
~&.t f Atına 
la, ta bulunarak bu tedbire tara " cıoene 

r olduğunu söylemi,tir. Sofyıl 
\r adeli b, . ·a muamelelerine tek .Ami s terdanı 

Çek fiatları 
12.0.ı Prı~ 

774. 
47.:17 

9.15 

Vlya.oa 
Madrit 
Beri in 

3,;1(t- \·ar,rı\·a 

.st.,8.i Peşte 

2.+ı~ • Rükreş 
65,:ıo f BeJgra.t 

l,17:J7 l\lfhl.:OVI. 

Nukut (satış) 

~ 

''' ha,Ianılması hususu muvakka 
teıı tehir edilmiş olup mütenevvi 
tt&cil nıt.tameleleri için 11.ncak bir 
taı,,ıtı esham tayin ve tesbit olun

'lO f . fı'ran .. ı z ı:-t. ı ~i\iıı . Av. 
ı pt1.ela 

"ıoştur. 

Stokholm borsası 

b·Sl'OKHOLM, 22 A.A. - Bütün 
S" hafta kapalı kaldıktan sonra 
tolthohn borsası dün tekrar açıl· 

"'•ıtır. 

l. lereuger ıirketinin muvakkaten ı 
~, h 

' erden çrkarılmıt olan e• amı 

Poliste 

ı isterlln 774.-

ı dolar 

20 lirec 
20 f. Relı· lkı 

20 drahıni 
2() i. fs\dçre 

20 ıe~·a 

20 florin 

2{t kor Çek.j 

212. - ı ınark 

220. _ ı zolti 

l. ~.-ı ~/ıe:';° 
.ıt. lG dınar 

'-'2·1· l <.~erno\·eç 
27. - ı Altın 

8-1. - ı ı Mecidiye 
125. - f t Banknot 

İki dükkan çöktü 

15,25 

15,40 

4,02 
G,21 
t,'985 
4,20 

3.88 
i'S.71 

26,56 
19~4Jl5 

Kuruş 

~:.-

16,-
0<).

'24. 

~J . -
24.50 
75,-

02J,
•8,50 

2.12. -

Bu dükkanların tamiri evvelce 
sahiplerine ihtar edilmişti 

l 

iade edilen 
Tarihi evrak 

Dün gümrükte tesel

lüm edildi 

Bundan bir müddet evvel Bul
garlar tarafından alelade kağıt
lar meyanında satın alınan kıy
metli ve tarihi evraktan mühim 
bir kısmı Sofya sefaretimiz vasıta 
sile şehrimize iade edilmişti. 

Sirkeci gümrüğüne gelen bu ev
rak 53 çuval içinde ambalaj edil
mittir. Bulgariıtanda evrakın ev
velce yapılan ambalajı açıldığın
dan yeniden ambalaj yapılmııtır. 
Evrak, dün Maliye teftiı heyetin
den bir zat ve sair ali.kadarlar ta 
rafından haricen muayene ve te
sellümü içn zabıt tanzim edilmiı· 
tir. Ancak, vakit müaait olmadı
ğından evra'k dün nakledilememit 
tir. Evrak bugün Tapu daire•i ar
kasındaki Maliye mahzeni evra~ 
kına nak.ledile~ektir. 
Aldığımız malômata nazaran 

bu evraktan baıka gelecek bir 
kısmı daha vardn·. 

- ---··· ... ·---
Ofis ve 
Kontenjan 

Ankaradan verilen 

yanllş haber 

hayretle karşılandı 

Dünkü sabah gazetelerinden 
birinde Ankaradan telefon haberi 
olarak İhracat Ofisinin kontenjan 
aleyhinde lktıoat vekaletine bir 
rapor verdiği ve bu raporun fena 
teair bıraktığı yazılmakta idi. 

Bu telefon haberi burada hay
retle karşılanmaktadır. 

ihracat ofisi, kontenjan tatbik 
edilen memleketlerde bu usulün 
tatbikinden mütevellit neticeleri 
ve temayülleri günü gününe takip 
etmek ve merbut olduğu makama 
bildirmekle mükelleftir. Kaldı ki 
Ofis kontenjan sistemi hakkında 
hiç mütalea beyan etmemittir. 
Yaptığımız tahkikata nazaran, 

Ofis, meıhudatını ali.kadar maka
ma ta bildirmekle iktifa etmiştir. 

Küçük Haberler 

* Osmanlı Bankası Pariı ıube .. 
ai umum müdürü M. Boiaaiere. 
şehrimize gelmiftir. 

* Darülbedayi nisanda büyük 
bir turneye çıkacak,tır. On iki ki
şilik bir grup evveli Ankaradan 
başlıyarak bütün Anadoluyu do
laşacak ve ondan .sonra Rodoa ve 
Kıbnaa gidecektir. 

* Martın yirmi yedisinde 140 
nisan 1 de de 500 lngiliz seyyahı 
gelecektir-

fak olamamış yakayı ele vermit
tir. 

llk tahkikatta civarda vukubu
lan daha bazı hırsızlıktan da 
Mehmedin yaptığı anla§ılmıı ve 
muhtelif cürümleri tesbit edilmit 
tir. Mehmet adliyeye verilecektir. 

Gizli randevu evleri 

1 

Mahkemelerde 

Şeker davasına dün 
devam edildi 

Alpullu şirketi murahhas azası 
dünkü muhakemede mukni 

ve müdellel izahatta bulundu 
Şeker fiatlerinin yükselmesinde mamaya karar vermit ve kararımızı 

amil oldukları iddiasile ve vilayet ko atabik eylemi§tik. 
misyonu ınazbata11 ile mahkemeye Hayri Bey bundan sonra raporun 
ıevkedilen Alpullu ıeker ıirketi ile ihtiva eettiği meae.ile ıreçmi,, ikinci 
19 şeker tüccannın muhakemelerine celaede Haydar Beyin anlattığı tarz 
dün Sultanahmet birinci sulh ceza da niçin Trakyada 75 vaıron şeker 
hakimi Ki.zun Bey tarafından devaın bırakıldığını, neden avarye şekerin 
edilmiştir. Mahkemede maznunların 38 Uraya verildiğini, şeker mevcudu 
isimleri okunarak yoklama yapıldık- nu, Uşaktan şeker celbi meselesini 
tan ~onra,lıta.nbul ve Trakya ıeker 

1 

ve sair ~etl~ri .izah et~İ!~r. 
fabrikaları muameli.hndanHayriB.in Hayn Beyın ızahatı bittıkten &on 
mes'ul olduğunu bildiren müddeiu- ra Hi.kim: 
mumil~ tez~~reai ile 11 şubattaki 1 -: !~caret odası ş~erin >:iikse!
şeker ~ıatlerıru. gösteren Ticareet ve meııı ıçın •':""!' ~lmadıgını zıkredı
Sanayı odası lıstesi okundu. Bu liı- yor, halbuki sız ızahatınızda beynel 
tede o tarihte yerli toz !ekerinin 34 milel teker piaoaaının yükıek olduğu 
lira 40 kuruıtan 37 lira 90 kurup nu söylüyorsunuz? Diye bir sual tev 
~dar mütehavvil olduğu tesbit edi- cih ~tt.i, .Hay~ Bey bu suale de: 
!~yordu. ~aznunlardan Aırop lzmit- -:; Bızım ! ıc;a~ete ~amız ~tte 
Iıran veSuleyman zade Hayrettin Be ':_5•~f şeker fıatını takıp ve tesbite .,.. 
yın fatura defterlerinin tetkikine ait lihıyetetaı· değildir, bu iktidara 
raporu i~zar edilemediği de anlaşılı- ~~k d~ğildi_r. l>!y~ cevaı_ı verdi ve 
yordu. Şırket vekili lsmail fsa Bey butun soyledıklerını tahrıren teıbit 
Hayri Beyin. hazır olduğunu mahke- e~eı;ek 14 ~ça vesika ile beraber 
meye anet~ hikim mumaileyhin h:tkime verdı. Bu esnada maznunlar 
dava edilmesine karar vererek Hay- dan Mahmet fikri Beyin gösterilen 
;i Beyin çağırılmasını emretti. Sami ":dreste bul~namadığma dair olan po 
ı~ me~anınd~ bulunan Hayri Bey lıs t~eresı ııeldi okundu ve şahit
Şırketın _ve.kılleri yanına giderek o- l~r ça_grılınay;a baılandı, çağrılan şa
turd.u. Hakım.lımail İsa Beye Hayri hitlerın sırasıle beyanattan şunlar-
Beyın de. vekili olup olmadığını sor dır: . _ . 
du, lsmaıl lsa Bey: Şahit Lıyon çıkolata fabrikası sa-

- Hayır efendim, yalnız şirketi hibi ve müdürü Y orıı:i Bey: 
temsil ediyorum, cevabını verdi. Bun 1.1 - Şubat~ şeker~iz kalmııtık, 
dan sonra Hayri Beyin isticvabı ya- ceınıyete vasrtasıle fabrıkadan şeker 
pıldı, mumaileyhi.n İsmini babası- istedik, 38 liradan avarye şeker aldık 
nın İsmini, yaşını ikamet~ihım ve bu al·ada Akosman zade izzet Bey~ 
altı çocuğu oldu,ğunu söyledikten den de 41 liradan normal şeker al
ıonra !irketin murahhas azası bulun dık. Bilaha~a fabrika bize 34 lira 40 
duğunu, bütün muamelattan kendisi kunış üzerınden 38 lira arasındakj 
nin mes'ul olduğunu söyledi. Müte- farkı iidedi. 
akıben hakiın: Şahit Ticaret komiseri Bahri B.: 

- Muhakemeni.zin icrasına lüzum - KontP.njanın tntbikını müteakıp 
gösteren komisyon raporu okunacak teker fiatlerinin tereffüe meyyal ol
lutfen dinleyiniz efendim dedi. Ev- duğunu ııördüm. fiatin ni.zımı vazi
velce bu sütunlarda yazdığımız ra- yetinde olan şirketle temasa geçtim. 
por okundu. Rapor dinlenildikten Şirket eski fiat üzerinden satışa de
sonra hakim Hayri Beye: vaın etiğini resmen bildirdi. 11 şu-

- Bu dinledikleriniz hakkında bi- batta öğleden sonra aahşın birdenbi 
ze izahat verir miııiniz? dedi. Hayri re kesildiğini haber aldık, bu esnada 
Bey ayağa kalktı ve hüliaaten tu §e fel<er imilleri de müracaatla şeker· 
kilde izahat vermeğe batladı: siz kaldıklarını, tatili faaliyet etmek 

vaziyetinde bulunduklannı söyledi-
- Efendim, evvelemirde §unu aöy ler. Şirket nezdinde tavaaautta bu

lemek mecburiyetindeyim ki şirketi- lundum, ıirketin avarye ıeker ver
miz halka büyük hizmet etmittir ve meğe razı olduğunu. müracaat eden 
bununla mühehirdir. Bunu efkarı u mamul şekercilere söyledim; "gidin 
~umiyee arzedebilirsem kendimi bah cumartesi günü şeker alın, kaça al
tı.yar adde~erim. Hakim Beyfendi dığıoızı da bana bildirin,, dedim. Cu 
bız kontenıandan evvel büyük bir re martesi günü tekerciler şekerleri al
kabet karşmnda idik. Komsu dev- mışlar, iki .,-ün sonra bize 38 liradan 
!etlerin idhalatı karşısında k;ndi ma aldıklarını bildirdiler. Esasen piyasa 
lımızı satabilmek için ·beynelmilel pi da da no•mal şeker 40 lira 20 kuru
yasadaa daha atağı mal vermek mec şa çıkmııtı- Biz bu fiatte ihtikar bul 
h~riyetinde idik. Bu mecburiyetle duk ve keyfiyeti bir tezkere ile müd 
pıyasadan çok a~r mal satmağa deiumumiliğe bildirdik. 
baıladık ve bu rekabetin mümkün Şahit Nuri ve şahit Şükrü Beyler 
mertebe tahdidi için de piyasamızın maliimatlan olmadığını söylediler. 
tanmntl§, namuslu tüccarlarından Şahit Hilal fabrikası sahibi Meb-
on üçü ile mukavele yaptık. Biz şe- met Kazım Bey: 
kerlerimizi münhasıran onlar vasıta- _ Piyasada .şeker yoktu. Bu vazi 
sile •atacak, onlara münhasıran bi- yette fabrikalarımızı kapamak mec-

Zabıta §ehrin muhtelif semtle- zim malımız üzerinden muamele ya- buriyetinde idik, yedibin şeker ame
rindeki gizli randevu evleri hak- pacaklardı. Ecnebi malı satmayacak- lesi işsiz kalacaktı. Alpullu şirketine 
kmdaki takibatı tevsi etmiJtİr. !ardı. Şeker refahın miyarıdır. Refah müracaat ettik, yok cevabını aldık. 

Bu hususta yeni bazı tertibat a- arttıkça ~eker istihlaki de artar, fa- Ticaret müdürü Muhsin Beye müra 
lınmışhr. Bu ay içinde lstanbul kat iş bizde berakis ~l".'u'!: ~efah a- caat ettik ve o•amn tavassutu ile 38 
ve Beyog" lu cihetlerind 4 · zalnuş, fakat ~eker ıstıhlakı geçen lira teminat mukabilinde bir ay son-

e evınj "beti t B . gizli randevu yeri olarak kulla. seneye nıs .e aı·tmı§ ır. u va:z;ıyet ra aynen iade edilmek .şartile muka-

nıld • d k 1 karsısında bız, mevcudumuzun ya- vele ile be• vagon •eker aldık, bila-
ıgı mey ana çı arı mıttır Ev- b - 1 · kal " ' 

1 d b 1 k d 1 
- anct el ere geçıp maması ve her hara •irket 38 liı-adan deg· il, 34 lira 

er e u unan a ın ar muayene- h · b" · k··ı· d ' 
ye sevkedilmişlerdir. _angı 11: ~~e u asyon.a. mey .an ve- 40 kuruş üzerinden bu beş vagon şe 

rılmemesı ıçın taleplen ıdare de kar- kerin parasını bizden aldı ve arada-

Viliyette -
Toprak 
Bayramı 

Çekilen telgraflar 

Romaya iblağ 
ve 

Toprak bayramı münaaebeti
le Vali tarafından çekilen telıı
raflar. 

Reisicümhur Gazi M ustala 
Kemal Hazretlerine: 

Yüksek dehanızla kurtulan 
vatanımızda ilk defa toprak 
bayramını bütün çiftçilerle bir 
likte teı<İt ettik. 

Bu veı<ile ile büyük hamimi
ze minnet ve şükranlarımızı te 
yiden arzeyleriz Efendim. 

Başvekil ismet Paşaya çe
kilen telgraf: 

Muhterem hükumetimizin 
pek yerinde olan kararını alkıt· 
lıyarak ilk toprak bayramını 
bütün çiftçilerle birlikte tesit 
ettik. 

Bu vesile ile hürmetlerimizin 
kabulün Ü niyaz eyleriz. 

Roma'ya bildirildi 
Ziraat Vekili Muhlis Beye 

çekilen telgrafta ise "bayra
mın müessisi olan Roma ensti
tüsüne ibliiğına müsaade ve 
delaletleri" rica edilmiıtir. 

imtiyazlı 
Şirketler 

Heyeti umumiyeler 

peydepey toplanıyor 
Memleketimizde mevcut imti

yazli şirketler, hükumetle aktet
tikleri itili.f. mucibince, hiısede .. 
ran heyeti umumiyelerini bu ayın 
nihayetine kadar toplamak mec
buı-iyetindedirler. Terkos ıirketi 
heyeti umumiyesi 30 martta top
lanacağından ıirket müdürlerin
den M. Y ouant Paris'ten şehrimi
ze gelmiştir. Rıhtım şirketi heyeti 
umwniyesi de bu günlerde topla
nacağından §İrketin murahhas a
zası M. Vivier ve Pariste bulun
makta olan tirket müdürü M. Ca
nonge tehrimjze gelmitlerdir. M. 
Yivi.er, nafia veki.letile temaa et
mek Ü2ere bugün Ankara'ya gide 
cektir. 

Bir vapur 
Oturdu 

Ayvahkta oturan 

vapur kurtarılıyor 
Karadeniz boğazı methaline 

15 mil mesafede Anadolu sahilin 
de Yunan bandıralı Leandros va
puru sis dolayısile karaya otur
mu§tur. 

Türk gemi kurtarma şirketinin 
La Valette tahlisiye vapuru der
hal kaza mahalline giderek tahli
siye ameliye~ine başlamıştır. 

Aynca Alemdar tahlisiye vapu
ru da berayi muavenet gönderil
miştir. 

.Kaz.azede vapur Teodoayadan 
Pıre lımanına 5500 ton kömür gö 
türmekte idi. 

Belediyede 

lstanbul için 
Temiz süt ---
Bir fabrika İnfası için 

tedkikat yapılmaktadır 
Aldığımız malumata gö..., Al

pullu §eker ıirketi latanbul temiz 
ve sıhhi tüt ihtiyacını tetkik et
tirmektedir. Şirket şehrin süt ihti
yacının İyi bir şekilde temini için 
ne kadar aennayeye ihtiyaç oldu 
iunu, satıt cniktannı ve aaireyi 
tetkik ettirmektedir. Tetkikat he
niiz bitmemiştir. Netice müspet 
çıktıjı takdirde Alpullu şirketi 
latanbulun süt isini Üzerine ala .. 
caktır. · 

Bizim yaptığımız tahkikata na
zaran, süt iti, bir ıüt fabrilı:aaı te· 
süi ile halledilebilmektedir. Bü
tün Avrupa memleketleri sıhhi 
sütü bu suretle temin etmektedir 
l~r. B~ ~~~~irde de diğer kaçak 
sutlerın onune geçmek lizım gel .. · 
mektedir. 

Balkan memleketlerinde de aüt 
fabrikası İnşa ettinnişlerdir. Ro
manyanın fabrikası yeni biınu.
tir. Bulgaristan da jkmal etmek 
üzeredir. Yapılan tahminlere gö
re lstanbulda da böyle bir fabrj. 
kanın tesiai için 300 bin liraya ih
tiyaç vardır. 

Evkafla mezarlık 
davası 

. Mezarlıkların belediyeye dev
rmden dolayı belediyenin Evkaf
tan alacağı kalan 18 bin lira me
selesinin muhakemesine bu hafta 
başlanacaktcr. 

Kümes hayvanları için 
hal yapılacak 

Belediye şehirde bir kümea hay 
vanatı hali yapmağı ka.rarlaştır
mtf ve bu hususta bütçeye tahsi
sat da koymuştcı. Vekalet bu ka
rarı kabul etmemiştir. 

Gene o şirket 
Beyazıtta Tavşan ta,ı ve Laleli

de Mimar Kemalettin mahalleleri 
halkı bir mazbata yaparak terkos 
şirketi aleyhinde belediyeye müra 
caat ehnişlerdir. Verilen mazbata 
da bu mahallelere üç dört aydan 
beri. •u ~erilmediği halde itleyec 
taksıtlerın alındığı iddia edilmek 
tedir. Belediye bu hususta tahki
kata ba~lamı.ştır. 

Burgaz mezarlı.IJı 
Burıı:a.z adadaki mezarlık çok 

harap. bu· halde bulunduğundan 
beledıye bur?"sını tanzim etmeği 
ve etrafrna bır duvar çevirmeği 
kararlaştırmıştır. 

Darülacezeye yardım 

Darülaceze himaye komitesi 
dün ikinci Vakıf handaki hususi 
dairede belediye rcjs mtıavini !""i. 
mil Beyin riyasetinde topJanmus 
ve Darüf.icezeye yardını ~ckiHeri: 
ni tetkik ebniştir. 

Mezbahadaki tesiscı.t 
Et .r-:smini siklet Üzerinden al

mak ıç~n yapılacak hattı havaı ve 
oto~:ıtık kantarın ihalesi bu l ~ i\f· 
ta ıçınde yapılacaktır. 

·--•-+-
Acıklı bir ölüm 

HaJa t aşırırken sılama~a mecb~r_ kalmıst~~ Esasen ı ki farkı bize ~eker olarak ödedi. 
kontenıan usul.u ıhdas edılır~en mev ı Şahit Besler fabrikası sahibi Sami 

Bundan başka Ayvalık civarın
da kazazede olan Tavilzadelere 
ait Saadet vapurunun tahlisi ame
liyeai de oldukça ilerlemiştir. 

Hali hazırda gözüken yaralar 
kapablmı§, geminin kurtarılması 
ihtimalleri çoğalmıştır. 

!ürkiye iş Bankası İstanbul Su 
besı çok faal ve sevimli bir meı~u 

Son günlerde Y ağkapanı uke- c';.'t ~eker f~brı.kalarunızın pı~a.,anın Bey de ayni tekilde tahadette bulun 
leıindeki mavna ve romorkörlere n~z~~~. vazıyetınde bulunacagını da du ve arada Ka:zınt Beyin tavassut 
bir takım hırsızlar dadanmı§ ve gazonunde bulunduruyorduk. Bu se- ettiğini söyledL 
muhtelif efya atırılmıttır. ne, geçen seneye niıbetle şekeı· istih Müteakıben Hakim Kazım Bey ka A B A 1 

Evvelki gece gene bu iskelede laki artmış olduğu. iç.in bizde normal rarıru tefhim etti: Sim • nkaraya gİth 
bağlı bulunan tahmil tahliye fir- şeker mevcudu gıtbkçe azalıyordu. Maznunladan Mehmet Fikri Be-1 M .. ki · h" 1 

ketine ait motörlerden birine bir Kanunusani ortalarında normal şe- yin _gös-terilen adreste bulunamadıg" ı .. Au~ rBat İınh.aaarı um.um ınüdüR 
b girerek t f t k d b"t k ·· ı ru aun n ısarlar k'I · ıraıı: e ra ı araş. ırmağa er mevcu umuzun ı me uzere o * için hakkındaki duruımanrn muvak- 1 d k' ' ve a etın-
baflamtfhr. duğunu hükı'.imte ve bayilerimize bil kalen tatiline Ticare"t ve Sanayi 0 _ kn va;,_ klan davet Üzerine dün 

Bu sırada diğer bir motörde bu- d~rd~. Şuha~ iptidasında da bu va: dasından Alp~llunun G, M, L, ve U- 1 a Şam n ara' ya gitmiştir. 
lunan Salih efendi isminde birisi zıyeti tekrar nah ederek herhangı şakın· toz, küp, büyük ıandık, kü ··k j ~~~T=~!1!!7.'1~~-!l!!!l!!!!1!!!!!!!~ 
bunu göörerek polise haber ver- bir buh:ana mani olmak emel~le o!' sa~dık, lüks ve p~yasanın sair m~~- İmaliyle kendisinin alakadar ol 
mittir. !ara harıçten normal teker g~tirtebı- telıf markalardaki tekerlerinin 11 madığını ·· k" 1 k · 

lecelderini bildirdik. Kontenıan tat- şubatta fiatlerinin sorulması • · ' o.~~. ~ra a ma 1
-

Derhal oraya giden polisler, bu bik edilince her mal bir ka~ kuru• kadarların mu'"dafaalar "h na,. ~- çın oraya gıttıgını, fakat bu 
l)İi y j . f ndinin idare•indeki tramvay Jııroızı mavnadan afırdıiı Jıali.t- . d ' mın ı zarı ıçın k ld • f k lıı;.t-"ç~·abah saat dokuzda •- n eb• ile mueademe ederek oto- 1 I b b k I fırladı. Şeker de fırlayabilır i. Biz e- de dürusmanın 29 Mart 1 .. .. va a O ugunu, a at kendiai-

t -. ~ ...__, ~- --L-~ 111'• .., ar a era er ya a amıtlardır. 1 ·ı 1 · d · aa ı gunu · d f 
b~ t•do_,lı: eloçi çar!mn~ ~ ...,bilin çamurluiu ve aluamı Hİ· sa•en şekeri beyne mı e P1~~·~ an ne talikine karar verilmittir. - nın e maznun sı aliyle yaka-
'' d«\•-·"oa efendıye ait klrsir _; par"alanmıt ve rakibi olan Hıraızıft Ahmet isminde biri•i 40 para afağı satıyorduk. Hukumet · Muhakeme ıaat 12 d ba 1 !andığını söyliyordu. 

. 
't'ılı:~ 1 .. an yrlobmttn'· _ y 

8
·-... ,. e~fendı" hafif surete yaralan olduğu ve Jİındiye kadar bu fe- k t · bilhas yerli sana ·- hi ta 1 d e f amtf M h ~ ı d d iri kilde daha mulıtelif bıraızlılı:larm on enıanı, . ıa . . B" Yll ve m a tı a celseye nihayet veril- a mutla Talat efendiler 

1 •f an uvarllll' yanın a • maye makaadile vazetm•!b. ız kon- mittir. b 1 1 d Hik" b 
~'iıt~diye ait düküıusı ü.tüne mlfllr· • • • faili bulunduğu anlatılmıştır. Po- tenjan tatbik edilince malımızı pek K . u unamamıt ar ı.. . ım un-
lııı1t ı«tndan Jıu clillı:kin da yıkıl Pohs devrıyesı ile lia merkez tahkikata devam et- h~klı olarak beynelmilel piyasa üze açakçı hır kadın 9 ların muhakemelerını ayırmıı, 
k.~~·~ılula" d"LLan· 

1 
__ .. __ vol karfı)a,.ınca mektedir. rinden, yani ~!lo.batına 40 para zam ay yatacak Nazlı !"fanı.mm s~ylediklerinin 

- .. , ..... .....,_ , Y H ) h j ederek satabilırdık ve bu su,etle Hi . . . de aluı sabıt oldugundan 9 ay 
~~li.::~. ve yılulaa luıımlar da K.a•IIDPat• polio merkezi Meh- a l lrSlZ art kim Beyfendi, ugari t~m 120 bin J?okuzuncu ihtıaaa mahke- hapaİne 45 lira para cezas 
•1111 • l'oaterdiğindea yoldan ıe- •et isminde bir hırım yakalaıaıf Polis 2 incı ıube müdiriyeti ge- lira kazanırdık. 120 !ıra feda edilir mesınde dün iki mahkumiyet mesine 've derhal t kT \;'fil: 
''l'i::ı ırıenolunmuştur. Nüfusça tır. Mehmed~n. birç~~. hır~ızlık, çenlerde mühım bir halı hırsızlığı bir para olmamakla beraber biz bu- karari daha verilmiıtir. Mah- molunm t D' ~v 1 ıne 

. unu kaybetmişt,ı·. 
Kontrol servisind'.• 
Suşeflik vazifesini 
muvaffakıyetle İfa 
eden ve henüz 30 
ya.şiarında bulunan 
.ı\hmet Nuri B. ve
fat etmiıtir. Zekd 
ve iktidarı, terbiye 
si, mahviyetile he• 
kesin kalbinde yeı 
kazanan merhum., 
'ıenüz doyamadığı 
fenaya gözlerini ka 

parken, '!eride acı Yatlar döken bir 
çok gözl~or bıralmıqtır. Ölümüne İ
nanmak ıstemeyen bir kıskançlıkla 
Ahmet Beyin maneviyetini daima a
ralarında Y•!atacak olan kederdide 
a~ka~"':rı merhumun ihtiyar pede
rıle aileıme aabn cemil temenni e
derler. 

Bir kadın doktoruınu
zun muvaffakıyeti 

tVv Yolı:tur. ve yankesicılık curumlerınden tahkikatına vaziyet etmi§ ve bu nu yapmadık, yani fiate zametmedik küın olanlardan biri Nazi H M aff u .ıur: ıger mabkfun 
~ f.,., elce buraaımn tamir ediline u··ıeaddit sabıkaları vardır. itle ali.kadar olmakla maznunen Gene beynelmilel piyasadan 40 para · · d b" kad d 

1 
a- uz er ısmin.de bir çocuktur 21-3-932 de Şişli çocuk haıtaha-

•·ı "1e"' 1 f d ihtar sn d N Hal"! C ı · · · 1 k d • nım ısının e ır ın ır B k el · · N- - · · de Sıhh. V ""' llıis . dur arı tara m an Du Bu azılı hırsız evvelki gece e eşet, ı ve ema ısımlerinde aşagısına ma satı:n• ta evam ettik. N l H Ü .: u çocu evv ce de kaçakçılık neoı uaıye senuın ıye e-
- .. h,; 1.~e e yaphrılmamıttır. Kasımpaşada Şirketi Hayriye.~ üç kişiyi yakalayıp adliyeye ver- Kasdimiz, ~ayemız, mallarımm bü- az 1 anı~ . skudarda tan 15 güne mahkU 1 ki.Jetinin ı:..yin ettiği Dr. Rauf Feh-

gun yıktırılacaktır. murlarmdan Süleyman efendınm miştir. yük bir hüsnü niyetle "kabul eden ne Nuh kuyusundakı evınde oğlu o·· "hf hk m 
0.muıtur. mi, Orhan Tahsin, Rifat, Ihsan Hil-

"·· Çarpışma evine giderek kapını~ kilidi~i ~: Zabıta bu tahkikata ehemmiyet cip Türk b~~kı'?a arzı _h!zmet edebil- Mahmut ve Talat İsminde iki un 
1 ~sas ı:h emes~nde .ce. mi, Eyüp Beylerden mürekkep jüri 

t "ı.ın rıp içeriye girmiş, elıne geçırdıgı le devam etmektedir. Bunlann ınek, aanayıı himaye ıçın kontenjan kitiyle rakı İmal etm kt r~yan e en ım akemeıu netıe4!'- '&~~ırunda ihtisas imtihanını muvaf 
t•f.,tti ıı~ce saat 3,30 da ıoför Şe- eşyayı bir çuvala dold~rmuştur. daha bazı arkadaştan da bulun- vazeden hükıimetimize de !Ükran ve nundu e en mıaz smde de 6 ay hapse mahkUm ~ak!yetle vermiştir. Türk tahabeet 

1-ı, n •da...,ıindeki 3163 numa- Fakat kapıdan çıktıgı zaman duğu anla,ılmaktadır. Yeniden cibemizi ödemeye çalışmaktı. Bey- N r. olmuş, fakat yatı küçük olduğu <arih"!d~ Tür~ k_adınları~da.'.' ılk de-
.ıdıg, oto~~bil ~eyoğlundan olı'• d.....;yenerile kar•ılaşmıftır. bir kaç kişi daba zan altına alın- nelmilel piyasadan aşağı mal sahnak azlı hanım, bu ev her ne- . . 3 . d" ·ı . fa veladı ve nısaı cerrahı mutelıa511-

..JL.il.ı...;:.;...._1Di._....,.__a.._....ıw.ıı.........ı..aıwıı.,:::~·~···2,!;::::.:;:,.;:;,,'!;;;:,:::::.::..:-.:-J .... u.aJtır.J'afı.k.ikaL-1"'1lL.Sıa.flJA>ıına.-Ll"1lıeJ.u~nıLmalt!!i!U.atılııı;1r._ııeı,ne1<ti,,:.ıJk2a~d~ail:r~ kend· · · · d T ıçın cezası aya ın ırı mı§, ay- sı sertilikasmı alan Dr Nadire Ha-r ıamın ıse e, alit rr ,.J ~ h.wnk li .... ra ...... rn .......... l ~ -~.l-- it'" .... ..ı;.; .. ~ tıPhrik f"df"r ve mu 
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M1LL1YET ÇARŞAMBA 23 MART 1932 

1 B0Y0K FiLMLER SERİSİ < 
BU AKŞAM karıı mi.iltefit ve mıüliyım ol- RADYO ••ttiy~t 

Asrm umdHi "MiLLiYET" tir. 1 

23MART 1932 

ınia; lstanbula aelen ecnebiJeı·e { ] 

mamızı ıarar ile isteyenlerde. , _ 
nim. Kendim de her fınatta hu -----------
fikrimi tatbik ederim. Bununla Bugünkü program 
ne kendi vatanıma kartı kanım 
da mündemiç bulunan sevgi ve 
bağdan bir miligram eksilir, ne 
de Türk milletinin kibarlığına 
bir gölııe ııelir ••• T eralik, kaba

MELEK SiNEMASINDA j ELHAMRA SiNEMASINDA 
GLORY'nin FERNAND G.RA VEY GARY COOPER ve SlLVİA 

İdarehane: Ankara caddeai, ile beraber temsil ettiği Tamamen Fransızca sözlü 
100 No. 

Telgraf adresi: İst. Milliyet 
Telefon Numaraları: lık, lanetlik kolaydır. 

ISTANBUL, ( 1200 m. 5 kilovat) 
18 gramofon, 19,30 Cennet Hamru 
heyeti, 20,30 Oııera,21Bedayii musi j 
kiye heyeti, 22 Cazbant. 

BELGRAT (429,8 m.) - 19 Al
manca ders, 19,30 kor.ferans, 20 Çek 
musiki konseri, 21 gazete hakkında ' 
l.onferans, 21,50 radyo orkestrası, ' 
.Rus musikisi, 12,55 dans havalar. 1 

Dü,es Olacaksın Tehlikeli Yollar 
Ba~muharrir ve Müdür 24318 Buna rağmen dün tramvay. 

da rut geldiğim ve merkezi 
Avrupa halkından olduğuna -
neresi olduğunu yaznuyaca· 
ğım- emin bulunduğum bir ka 
ba herife kartı kendimi nasıl 
tuttuğuma hali hayranım .. 

(Tu seras dücheue) (Les Carrefour de la ville) 
Yazı işleri Müdür!Uğü 24319 

ldare ..,. Matbaa. 24310 
Y Ye& Mirande'nin en parlak komedisi. Bir qk •e ihtiras 6Jmidir. Reji: Roub""" Mornoulin 

ABONE 0CRETLER1: 
1 

BOKREŞ (394,2 m.) - ~fohte- ı 
' laveten: Sözlü ve sesli varyeteler - Jurnal - Çin - Japon muharebesi - Washington'un yÜ7.Üncii sc'lei devrİYf"si _ GJasgow'da futbol macı 

Türlıiye iı;ia Hariı; için 
LE. t... K. 

3 ııybğf 4- 8-
6 » 7 Sil 14-

12 
" 14 - 28 -

Gelen evrak geri veri!mez: -
ı\ıiüddeti geçen nüshıı.lar 1-0 k11-

Ben ifin orta yerine geldim. 
Giıya evveke para vennİ§ .. Bi. 
letçi bilet vermemiş. l · 
çeri çekilmiş, tlive ede-
yim ki; tramvayın ön sahanlı. 

lif musilci, 19 Göte hakkında konfe
rans, 19,40 Romen §Mkılan, 20 .kon
ser, 20,30 k<>nferans, 20,45 Piyan<> 
J«1nseri, 21,15 keman konseri. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) - 17, 
30 gramofon, 20 müsahabe, 26,15 o
pera orkestrasının konsel"i. 

ROMA, {441,2 m.) - 17,30 pu-- 1 

Bl~r~~f iNE 
sözlü fil.m 

Avrupa sporlftl'l ve saire 

Yarın 

akşam 

- - - -- - ---

GKh1L MACAR 
THEIMER -

DANSI ERNST 
(Dan•e 

ruftUr. Gazete ve matbaaya ai: 
işler için müdiriyete müracaa~ 

::dilir. Gazetemiz illn.ların mes'u~ 

iBTi~Til 1 VEREBES OSCAR 
Hongrofse) 

Haflf, bot ve çok 

ğmdayız ve dört kitiyiz. Kala- kı, 19 haberler ve gramofon, 20,40 

halık yok!.. Bir aralık biletçi Opera. ı .. -----------
içeriden geldi. Bizim yabancı VARŞOVA, (517,2 m.) - 16 

1 iyetıni kabul etmez. fraıısn:ca olarak bilet vermesi- j Rady<ı juroa~ 19,15 ŞÖpen h_avaları, 
· · t d" Bil · de bil . d" 21,30 komedı, 22,30 radyo ıurnal. Çöl 

menfileri 
BUGÜNKÜ HAVA 
Y 111ilköy rasat merkezinden al 

clığmaız malWnııta rJAZaraıı Jııuaün 

nı ıs e ı. etçı etı ver ı 
ğioi ve cebinde aramasını söy , ViYANA, (517,2 m.) -18l'ad
ledi. Çekildi gitti.. Beriki il.Ç~I I YO jurnal, 18,35 Fnnsızca ders, 19 

- d - .. .. B"I . haberler, 20 operet havalan, 22,15 
hava •·-men bpalı ve Yaiıtlı " 
laı:ak, rüxPr ıimalden kuvvetli e--
oeeektiw. 22-3-932 tarihinde tu-

agzını yum u gozunu. 1 etçı. j Çingene muziaoı. 
1Jİn ne h1rsn:lığı, ne yalacılığ., 

ne namuuu2luğu kaldı .. Söyle j Sinema• Tiyatro 
medik lif bırakmadı... "Beni 

yik 766 milimetre, oubunet azami 
4, up.ri 3 aaııtigrat idi. soydun. H1rsız herif!' sözünü DARULBEDAYI TE.MSILLER1 

adeta tesb;b ittiha2 etti.. Alt- SON HAFTASI 
. 

~ 
I nan para da dört buçuk kuruş .. 

1
1 .. ~!l!'!!~-~!I \..,: j olduğunu unutmayın! O sırada 1 Bu gun Akşam lı1"1!bul Beltdiyul 
.. ICLE ' Allah ~i~ in~ndırsm! Usta bir Saat 2ı,30 da Sehir1J°ııiJtroSll 

~-•----iiiioimiiioiiiiim- yankesıcı gelıp te adam_ nasıl ,. 
1 camvayaakİ soyulur, şu herife ~ö!tersin di. SAAT Ç t ll!Jllllljjjllllll 
Y b l 

ye ne kadar beldedım... Musikili komedi 1 ' 
a ancı Misafir olduğu ve şüphesiz j ' 11 

aeneam anın 1 memlekette belki haklı, belki Yazan ve beste- uı 1928 
. de rüfek para kazanmak için geldiği bir 3 Perde ı 

ıığularmm aalyalamu ~ 1 haksız bilet vermedi diye bir Jeyen: Celal 
metbur Hollanda •e!ahatinı tramvay biletçisine bu kadar Esat lllJ!llll 
yapmıttmı •• • Holla~a bıze naza ağır hakaret eden adamın da 
ran aykın bır yerdir. Aramızda boş tutulmalarını he .. t !'11!: 
pek münasebet yok! •• Hollanda menni etü~ımız· · -eb~ gu.nafi~ RAŞ1T RIZA TiYATROSU 
d b. T·· k 1 bul b" ç· l. o ~· ı mıs r a ır ur atan a ır ın ı lerimizden oldug"un d" .. d"k Şehzadehaşı 
d d ha . .. .. 1.. Neden u uşun u 
~ a. ııanp goru ~r. . . çe ne kadar muazzep oldum.. Pertembe günü ~--. 

böy~edır, orumı tetkike ıımdi Ben ite karışmadım •.. Ve ıim · akşamı ıaat 21, 
vakit yok!. di kan§madığıma pişmanım! .. l 30 da ~ 

Amaterdam Olimpiyat itle.. Terbiyesizliğin de ilim ve fen Kurt ağzın- Q 
ri münuebetile temas 11anıre- gibi vatanı yokL d kuz 

FELEK a u 
tinde bulun.cluğum oranın olim Vodvil 3 Perde 

.Nakleden: 
Bo akf-

Mahmut Yesari Bey 
Şeiu.adebapada temsil 

yoktur. 

Liia. K,,. 

26 61 
97 

1 
54 

l 26 
2 54 

28 50 
4 52 
7 78 
2 20 

Dosya No. Alacaklr-
nın ismi 

36/ 188 Gülizar Hanını 
36/ 361 Singer kumpan 

yası 

36/568 Evkaf idaresi 
36/ 500 Feride Hannn 
36/ 589 Cevdet Bey 
36/ 136ô Arif Zeki Bey 
36/1596 l•t. Vilayeti. 
36/ 2954 Garp Efendi 
36/ 2 Hüsamettin B. 
36/ 131 Apdülhadi B. 

ı 9 36/902 Şaziye Hamın 

36/ 2584 Evkaf idaresi 5 27 
35 

4 
938 90 

36/497 Bayram Ağa. 
36/ 1060 Marko Ef. 
36/ 4234 Kemal ve Ce

2 
10 

lil B. !er 
l 34/ 275 Nikoliki Ef. 

34/201 Muflılfa Ef • 

1072 19 

piyat kcımitesi erkinuıdan bir 
Hollandalı bana o kadıır hüsnü 
muamele etti ve o kadtr husu. 
al bir alaka göaterdi ki hayran 
oldum. Fakat biru llQDra bu 
hüsnü muamelenin ıebebi aır 
latıldL Bu zat vaktile Anadolu 
da seyahat etmiş halktan ve 
köylülerdenı hüsnü muamele 
görmüf, aradan on beş sene 
geçtikten aonra bunun mukabe 
lesi fıraatmı bulduğu için mem

nun idi. Biz Amaterdamda gü. 
rqçilerimize bir idman salonu 
anyoı·duk.. Orada güreı pek i
leri değil •• İdman salonu da az. 
Kötü bir salona saatte 15 flo
rin gibi fahit bir para veriyor
duk. Buna mukabil idmanları
mızı bütün rakiplerimiz seyr e. 
diyorlardı.Buna çare ararken it 
le bu Hollandalı zat kendi kızı 
nı ve nüfuzunu bizim emrimi
ze verdi. Şehirden hariçte bir 
yerde bir •alon bulduk ve oradıı 

lstanbul icra RiyU..tindea: İcra 
ve:znesine bralolı:p eslııalıı tarafınd .. 

Kadıköy SÜREYYA SiNEMASIN- alınmayan ve jlİm.lerile do.,.a uuma· 
DA RAŞIT RJZA TIY ATROSU ra1arı işbu 3 ııumanıJiı cetvelde gös-

Ünümüzdeki Cuma gunu 
•aat 10,30 da aylık içtima ak. 
dedileceğinden azayi kiramın 
Cağaloğlunda Halk Evini tq· 
rifleri rica olunur. 

ZA Yl - Bip §ubesinden aldı-
iım askeri vesikam ve nüfus tezkere 
mi lı:aybettim. Y eııilerini çıkaıtaca
ğrm. 318 tevellütlü AbdiirTlllıim oil11 
Hüseyin Hüsnü. 

San'at.kirları 1 terilen alacalı:lılar müracaatla parala 
BlR ŞENLİK GECESİ ...... almadıklan takdirde icra ve if-

Vodvil 3 Perde Ias kanununun 336 mcı maddecine 
Y aza.n : Reıat Nuri Bey göre muamele yapılacİı.ğx ilan olu-

ECONOMOU OPERET HEYEfl 
FRANSIZ TiYATROSUNDA 

Bugün saat 17 de tenzilatlı fiatlarla 

....... 
--·----

FiZYOTEBlri 
matine ola."llk T Fakü'l . ,,_,L teda · -"' n.. 

Y A S E N A H R I S O M O U I ıp !:esi ruın. • '" f"" ."'~: 
p be ak ilk def _,_ __ ._ Oıman Ce-rdet Beyin Fı:ıyoterapı ki 
erıem şaın.t a .....,...... b b' • • ildi (Elektn"k ~- • 

C A M p A N E L L E ta mm ıruıcı cı tcuavı 

ve 

~i, Ultra - Viyole ve Enfra - Ruj) te 
davilerini ~ olarak intişar etmiş 
tir. F. 2 lira ikbal kütüpbaneoi. 

Sirgortalanruzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Beyoğlu DOrıliincü Sulh Hukuk 
MabkeeTD•inden: Beyoğlunda Ka
merhatun mahallesinde, Keklik, na

l ım diğeri Duraç sokağı.ncla Dapula 
1 apartımarunın zemin katında sakin 

iken 15-12-931 tarihinde •..,fat eden 

rahatça idman ettik.. Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

Beni iyi tannnıyanlardan, ya 
hut kasb olanlardan bir kısmı 
ecnebi taraftarlığı ile iUibama 
yeltenirler •. Her iftira gibi bu
nun da bana yapacağı tesirlere 
kartı artık naıı1rlanıhm. Y almz 
burada yaza bilirim ki; bele •ey 
yah ıelıri olmunu arzu ettiii-

ÜNVON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

maymJ.Z. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 47 

GÖZYAŞLARI!. 
Euın iZZET 

Edebiyat tarihlerine reçer •. , tiyor değil mi?. 
Katilin avukatı bajmyor. Halk, nğa sola bakmıyor, 

du: kimi dinleyeceğini tB!•nyonlu. 
- Hürmetai&lik!. Matbuat locasında muharrir. 
Ayıp!. ler boyuna not alr,.orlardı. 
Saygısn:bk.. Nib.yet, hiklın da,.nama-
Hakimlere hürmet edilmi. eh, ayağa kalkb: 

yor!. - Efendiler .• 
Müdafaa hakkı boğuluyOI'!. Diye hağmh, hem yiibek, 
Katil gittikçe yükselen aesi hem çelik gibi aertleıen bir -

ile yumruklarını sıka sıka sör le hitap etti: 
Jeniyordu: - Hepiniz susımuz!. 

- Korkuyoraunıız değil mi? Ve .. ilave etth 
Katili sık boğaz edemediniz - Kimseye söz vermİ}onun. 

değil mi?. Tek kelime daha söyleneni& 
Üzülüyorsunuz!. hepinizi hikimler bey'etine say 
Bu ne telif'!. guu:lık, itaatsizlik, hakaretle 
Naran Hanımefendi manen itübam edeceğim. Ve .• müddei 

de ölecek!. umumiye döndü Mll'du: 
Oıaa vekil olduğunuza utana - Maznllilun müdafaası üze . . . . 

kel susmuttu. Maznun için ilk 
önden: 

A··•me mw... 
isteyen müddeiumuminin 

söyleyeceği sözlere büyük e
'-'miyet veriliyordu. Bu söz
lerin psikolojik teairler nokta
sından da ayn bir kıymeti var 
eh. 

Müddeiumumi çok kısa söy 
ledi: 

- Katilin müdafaa bakla
na hürmet ederim. Hatıraların 
okunmaamın hiç §Üphe yok ki 
kıymeti var. Katili tamyoruz. 
Naram tamyoruz.. Cinayeti ha-
21rlayan sebepleri öğreniyoruz. 
Ruhi, içtimai, fikri vaziyetler 
üzerinde tenevvür ediyoruz. İ
ki tanfı, h.... iki karakteri 'Yll· 

zuhla takip edebiliyonı11. Ahlak 
-ricdan, fazilet telakkilerinin 
ba ruh "Ve vicdanlv üzerindeki 
kıymet ölçülerini tayin ve tes. 
bit edebiliyoroz. Bütün bunlv 
muhterem bey'etiniz için oldu
tu kadar, hepBııiz için de iati
E.delidiT. Katilin hüviyeti lıak-. . . 

E ranik kadının tereketrine mahkeme 
ce vaz'ıyet eclılmiştir. Tarihi ilandan 
itibaren eahabı matliibua ve alaka
daranon bir ay ve mirasçıların üç ay 
zarfında Beyoğlu Dördüncü Sulh 
Hukuk Mahkemesine müracaatlan i-
li11 olunur. 

dava karakter, gidiş ve vasıl 
olacağı netic;eler itibarile deği. 
tik bir hüviyet almıttır. 

Ancak §İmdiye kadar okım. 
muş olan hat1ralarla iki tarafı 
da iyice öğrenmİf oluyonız. Ci 
nayeti ve ona tekaddüm eden 
en kıa.a günleri anlatan parça· 
ların da okmıınuma tarafta
rını. 

Katil: 
- Hepsi ok-•ıın !. 
Demekte ıuar etti Ye.. yal.. 

vardı: 
- Yanın saatte, bir saatte 

biter!. 
Beodeıı bunu esirgemeyin! 
Hüküm vereceğiniz bir in. 

ıan için yarım ıaati, bir saati 
çok görmeyin! 

Rica ederim!. 
Yalvarırım •• 
K.aJ"1ı taraf avukatlan müd-

deiumumiya iltiliak ettiler. 
Katil vekili: 
- Hepsi!. 
Dedi. Ruhi vaziyeti o.uik 

buldu. ikinci bir teklif yaptı: 

sinemasında KARLwEIS sevimli filminde 

) arın a"şam ~· Bu akşam, hep:n:z ._ .. 

Mü,teh.ı:i dadı 

ROSA VAl.ETTİ 
MAJİK SİNEM .SINDA 

İzdivaç Limited Şirketi 
(Mariage Limitea) 

M"'slıur ooe•,. t • v·"> vi'i -ı d" g;;r ;ine~,.ktir • 

"Beyaz Rahibe" 
filminin unutul

maz mümessilesi 

Beyoğlu Dördüncü Su.~ı Hukuk j İstaı,bul nıülhakatından 
Mahkemeoindea: Terekesine ınalı Beyoğlu ile Galata beynin- ~ 
kemece vaz'ıyet olunan Onnik namı d Tah 1 D • J 1 

.ı.::oe Oh · Ka .. Ef d" · e te arz emıryo u 
u.a.g r ams ragozyan en ının T . . 
uhdesinde bulunan: ürk Anonım Şirketı 

1 

latanbul Mülbakatından 
1 - TaYUkp.azarında Hüaeyinağa Beyoğlu ile Galata beyninde 

mahallesinde Çilingirler caddesinde Tahtelirz Demir Yolu Türk 
34, 40 '.'ıımaralı ve ~~ 800 lira Anonim Şirketi, 1917 seneain
kıymet; ~~~ammen~li ~ ~de~ ~P'. de ihraç edilmiş olan yüzde beş 
~tçı .gedıgın 28 hısse . ıtibarile ıki 

1 

faizli "T ünd,. tahvil atma ait 
bissesı, 2 - Çarşıyıkebirde Çuhacı 29 numaralı ve 1 Nisan 1932 
Han, derununı!a 21 No. lu ve tama- tarihinde munkazi kupon bede 
mı ( 400) lira kıymeti mubammene- linin iıbu tarihten itibaren Oı
li bir bap oda gediğin 84 hisse itiba manlı Bankası Galata Merkezi 
rile 6 hüıseai, 3 - Mahmutpa~ada gişelerinde mezkUr Banka vası 
Daya J:!~tua mahallesinde ÇiniliHan tası ile tediye edileceğini mez
fevlı:aııi-de 10 No. lu ve tamamı lı:iir tahvilat hamillerine ilin 
400 lira kıymeti muhammeneli oda ile kespi şeref eyler. 
gediğin 84 hisse itibarile 12 hiHesİ, 

,, __ ; 
,..,,,_ 
'/ 

~ . 

·-.(;~ 
r-v ~ 

.ı.: . llLLIAM GISU 
N3zan takdirb se . 
retmek ve muhteşe:n 
Bir Gecenin Jl'.,man: 
(Le roman d'u11e nu-

it) filminde 

Açık arttınna suret.ile rüsumu della 
liye ve ilıale pulu müşterisine ait ol 
mak üzere 25 Nisan 932 pazartesi 
günü satılacalrtrr. Talip olanların 

kıymeti muhammenesinden yüzde o 
nu nisbetinde pey akçesini müstashi 
ben mezkllr ııün Ye saatte Beyoğlu 
Dördüncü Sulh Hukuk Mahkemeallı 
de hazır lnılunmalan lüzumu ilan <>-
lunı1r. 

İıtanbul Tramvay Şirketi 
İstanbul Tramvay Şirketi, 

1918 senesinde ihraç edilmit o
lan yüz-de beş faizli "Tram
vay,, tahvilatına ait 28 numara 
lı ve 1 Nisan 1932 tadhinde 
munkazi kupon bedelinin i§bu 
tarihten itibaren Osmanlı Ban. 
kası Galata Merkezi Gişelerin

ROO LA ROCQUE 
CONRAD MAGEL 
MAAIE DRESILll\ 
ile beraber ko:ıuş lı; 
ğunu dinlemek üzre 

OPERA 
sinemasına gidin· z. 
Bu film bütü'l İs

tanbul balkının 
kemali zı: \ ı. t 

memnuniyı.:dc S<') 
r cdeet!~i bir ş; 

he.~erdi r. -------------1 de, mezkur Banka vasıtası ile 

1 LAN 
Amerika.ya gİtmİf olan Elaziz Yİ

liyeti Palu kazası mülhakatmdan 
Künlıet briyeli Yuauf oğfu H•......, 
zevce ve çocukları hakkında her ki
min malfunatı varsa J.tanbulda Ame 
rikan Ekspres lı:ampanyası Yautasİ
)e F. S. P. umuma tahriren müraca
atlan rica olunur. 

Beyoğlu Dördiincü Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Galatada Keman 
keş Kanı Mustafapaşa mahallesinde 
eski Şarap iskelesi sokağında Abdür 
rahman Efendinin kahvesi iistünde
.ki odada sakin iken 13-1-932 tarihin 
de vefat eden Mehmet Efendinin te-

tediye edileceğini mezlı:iir tah· 
vilat hamillerine ilin ile kesbi 
şeref eyler. 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Türk Anonim Elektrik Şir. 
keti, 1919 senesinde ihraç edil 
miş olan yüzde beş faizli "Elek 
trik,, tahvilatma ait 26 numa
ralı ve 1 Nisan 1932 tarihinde 
munkazi kupon bedelinin, iıbu 
tarihten itibaren Osmanlı Ban 
kası Galata Merkezi Gi§elerin
de mezkilr Banka vuıtaaı ile 
tediye edileceğini mezkUr tah
vilat hamillerine ilin ile kespi 
şeref eyler. 

5.ıibli Hulaık Hakimliğinden : 
11-2-932 tarihinde vefat ve terekeoi 
tahrir edilen Salihlinin Eski ca •. 

mabbmeMnden elbiaeciffalil Falm 
fendinin çarııda Y enicami kar~•• 
da 'fiki dü.lı:kanmda mevcut 3751 l i 
ra kıymeti muhammeneli hazır elb;. 
ae, çorap, fanıla kasket gibi tuhal'• 
yeye mütedair eıya Jl-3-932 tarihi
ne müıadif Perıembe ırüııü saat 11 
den itibaren açık arttırma sureti e 
atq İcra edileceğinden talip olanl • 
nn mezkUr a:ün ve -..ıkıtte hazır hı.> · 
hmmplan ilin olunur. 

rekesine mahkemece vaz'ıyet edilmit 
tir. Tarihi ilandan itibaren eshabı j Çok karlı bir it -
natliibun ve aliıkadaranmlay ve mi MAMA ::ı ıçın 3-5000 lira sermayc'.i Ort0 

rasçdann üç ay zarfında Beyoğlu r aranıyor. Galata - K.redı L."}o 

Dördüncü Sulh Hukulı: Mahkemesİ· ı ı Dr. Hakkı Şinaııi. ne Bank arkasında Melek Haıor 
ne müracaatları lüzuma ilan olunur. Yavrunumn en aıhht ııdasıdır. 8. 9 -•••• 

Ancak arada yirmi beş otuz sa· 
hifelik kadar bir kuımın da W 
raber olcımmasmı bi.diaeııi.n ve 
sebeplerinin t.amamile aydmlıuı 
maaı için ısrarla istiyonım. 

Hikim acınlu: 
- Neresi, hangi kıaınıt. 

ti: 
Ve.. zabıt 'katibine emret-

- lıaret ettiriniz!. ,,. ,,. ,,. 

Hakim kararını vttdi 

Reis karan tebliğ etti: 
- Hatıralamıızm son kıaun 

lan okunacaktır!. 
Ve .• Ruhiye dikkatle baka. 

rak ilave etti: 
- Jıaret ettiğiniz kıaunlaım 

da olammaın uvahk 'bahm-
muıtur. 

Zabıt katibi okuyor 

Zabıt katibi yeniden okuma 
ğa baıladı: 

Temmuz 

Müthit paraswm! -· 

Derler. Ben de kendi kendi- kqbn7or. Hakkı da yok dtiil. 
me soruyorum: Sahiden eüiılik. Alb aydan faz 

- Bu itin - neye ftl'll· la oldu. Daha bir yerdeıı bet 
cak?. kunq elime geçmedi. lpiz -.e 

Saatim, albD bJemim, kol bombot bir adamım! Yüz defa 
düğmelerim. kırant ijnelerim, nazırı, bet yüz defa memurill 
fazla elbiselerim hepsi hepei müclürüııü gördüm: 
çoktan gitti. İlk önce rehine - Ne yapalım'! Biz de müte 
koymaktan baılayarak, ıonra easiriz amma, münhal bekliyo
teker teker elden çıkardılar; ea ruz.. 
aoııra da toptan bptirddt. O:ae DiJOl'W. Aç olan, puu.ıa 
rine oturacak bir n.ndalyam bi olan benim. Onlara ne değil 
le kalmadı. Ne var, ne yok eli- mi!. 
me geçen, rözüme gözüken her 
teY koltukçu Moiz Efendinin 
dükkanım boyluyor t. Kafir ya
hudide de biç merhamet yok. 
iki albna aldığım. bir ,eye: 

- Yarım kijıt törle böyle 
eder .• 

O da amin tüzel 
için.. 

Diyor. Şimdi bir deı 
- fuki müfterilik.. 
Çıkud • Bir teY götüniüm 

mii: 
- Eski mütterimain iki sö

züm. Sana da eksik söyleyecek -.. e 

Teşrinisaai 

Seksen kapınm ipini çaldıiD• 
Ya ben aform; editd· ; ya

hut ta it yok. En eski, samimi 
ahbaplarıma ridiyorum: 

- Y abu.. Bana bil' iıJ. 
O.. demez hemen suratları 

asılıyor, ellerini uğuftunn.ğa 
bqlıyorlar. Ve- bekliyorhn: 

- Gitse de kurtulsak!.. 
lt İstemedin mi hepsi 

cİ.ğer. Hatır soran sorana!. 
Bazan tevkifbanedeki o mut 

hiı rüya gözümün önüne geli· 
or. Nesrin'in: 



., 

r 
li 

! • 

,, 

ı 

le 

U· 

• 
il 

rt 

• 

t ,. 

-
lstanbulıın en ziyade 
iğneleyen doktoru .. 

Bir rekor, Kuduz tedavi müesse
sesinde günde kaç kişi iğnelenir? 

1 ••••••• 

Kuduz vukuatı çoğalıyor 

- Uzımköprüdeı llü .. .kiitt
Ha ... nım ..•. mr ! .. 

- Danalı Ah... met Efen. •• 
dlii .... 

- Mual.. li H.-. Müker .... 
rem H .... 

- İrfan 8 .... Hayim Ef-. .• 
dii... . 

Kirgir bmanm camlı kapı
•uıdan girer sirmez kendimi 
ınaznun ve 9ahitleri çağıran mü 
başirler aruında, adliye korido 
l'Undazannettim.Fakatneb«ı 
adliyede idim, ne de bağıran, 
beyaz gömlekli adamda bir mü 
h.§ir kıyafeti vardı. Bir an du
raldadmı- acaı.. yanllf mı ıel
dim. ea:ı, salonda önüme ilk 
çıkan adama sordum: 

- Burası kuduz müessesesi 
d~·ı i'? -51 m .• 

- Evet .. 
- Sertabip nerede, ismi? 
Elile beyaz aömlekli adamın 

Otdunduğu kapıyı gösterdi ve 
clerhaı ilive etti: 

rülecek yeni bir şey kalmamıf· 
b. intizar salonuna seçtim. 
Hutalann ilruma karıftım. 

Batı sarsılı 9, 10 Yatların
da aevimli tqralı bir kıacağrz 
ırraların birinde oturmuf uyuk 
lar gibi gözleri kapalı. Yanına 
yilklatbnı. Birden sözlerini a~ 
b. İımini sordum; Hacer, dedı 
ve önüne bakarak hiç ıorma
dan izahat vermeğe başladı: 

- Ben, Uzunköprüden gel. 
dim. Karlı bir gündü. Evden 
çlktun. Odun toplamağa bafla 
dım. Bir odun aldım, ikincisini 
alırken kaqıma karalı, beyazlı 
bir köpek çıktı. Beni devirdi, 
bafJ1D.dan ıaırdı." 

Hemen bütün hutalar etra· 
fımıza toplanmıtlı. Bu sırada 
Edirneden ıeldiğini söyleyen 

MİLLİYET ÇARŞAMBA MART 1932 

Birinci sahifeden geçen · yazılar Spor 
s 

Goethenin 
Yıldönümü 

(8'1f tarafı birinci sahifede] 
ne'V"'f'er zevat hazır bulunuyonlu. 
Salon hmca hınç dolmuftu. Birçok 
kimseler ayakta kalımt, koridor
ları doldurmU§tU. 

Saat 16,30 da edebiyat falcül 
tesi reisi Ali Muzaffer B. kiini
ye çıkarak merasimi açtı. Goethe 
nin tarihteki rolünü anlatt .. 

Bundan sonra garp edebiyatı 
müderriai Şerif B. küraiye geldi. 
Şerif B. evveli Goethe'nin dehası 
nın yükaekJiğ'inden, onun yarnn 
saatlik bir konferanola anlabla
mıyacağmdan behaetti. Ondan 
sonra büyük ıairin doğumundan 
ölümüne kadar geçen aafahatı 
kaydetti. Müteakiben eserleine 
geçti. Tesirlerini, rolünü izah et· 
ti. Bundan sonra Coetheınin milli 
bir Alman şairi mi, yokoa beynel
milel bir tair mi olduğuna nakH 
kelim etti. Ve böyle büyük deha· 
larda millilik aranmıyacağını, o
nun bütün bir bqeriyenin inaa.111 
olduğunu söyledi. Şerif Beyi taJri.. 
ben felsefe müderris muavini Or
han Sadettin B. küniye geldi. 
Goetlıe'nin "F au.at" felaefeıini i
zah etti. Metinden parçalar oku • 
yara!< teı·cüme ve iahlil etti. F •· 
uat'un ruhu üzerinde tevakkuf e
derek hialeriııi ioıah etti. F auat'un 
muhtelif fa"ll•larla Goethe'yİ 60 
sene i.,-1 ettiii-i 8Öyledi. 

Meruim aaat 18 de hitam bul-
du. 

DariJlbedayide 

Dün ırece Dariilbedayi de Goe
the'nin Stella p;y.ini temsil et
miftir. "T-ıldAın eTVel eairin mü-
1-=iıni Seniha Bedri H. c-tlıe 
t ' L rla bir kmtfenuu vermit
tir. 

Radyoda 

Nizama riayet mese esi 
İST ANBUL 22 A A T 

1. C. 1. lstanb~ . M;nt~kuı • jfb~- ~unlardan mevcut olan 
!Kredi bankası 1 Habeş Büyük 
Layihası mecliste 

[Baf tarafı birinci sahifede] 
imtiyazlardan müıtefit hükmi 
"'1tsiyetİ ve batlı ba§ına temsil olun 
mak hakkmı haiz on milyon 
lira aennayeli bir mali miiesaeae o

lup blcümle muamelatında huku· 
ku hııausiye ahkamma tabidir. 

merkeıı heyeti ny· uetind • ~nn sen~n çıkarılacak it'ennı 
. • -· nea -<eyleriz. 

[B<J§ tarafı birinci şahilede] Her cemıyetin ancak niza-
nıya lmperatonın intihabına arze mm. a riayetle baka bulacag"ı, d 1.-.. Kulübüniı.'zün ittifaka 
dilirler. uluıliiden ber nızamına riayet etmiyen l ı 'tatbik ettig" i 

Habefi•tanda maarif tedricen spor kaz d 
inkitaf etmekte, mekteplerimiz teşekküllerin yaıayamıya- ar, iln ığı birincilikler 
peyderpey çoğalmaktadır. Henüz cağı cümlenin malumudur ~e lmıntaka haricindeki kulüp-
Darülfünunumuz yoktur. Her hilngi bir teıekküle men: te~ e ve ec

1
nebi kulüplere yap. 

lmperator H ·ı s·ı · 1 1 t . . . ıgı temas ar ve n t" t • . aı e ı aaı Hz. sup o an arın o cemıyetın nı- e ıce erı. 
Habetıstanda çok büyük ıslahat k 2 F'"l 

Elçisi 

.. d . d 
1 

zammı, ilVilİdini, kendi hukuk ~ ıı en tatbik etti.·m· ;. 
v~cu e getirmek azman e o an 'f' . b'J . s rl · · 1 · J • 

Banka aennayui heyeti umu· yukoek görütlü bir :zattır. v~ venı ını ı mesi, bılir telik. po uı~ ısım erıy e her şube . 
miye kararile yüzde elli nisbetİn· Habeşiatanda vicdan hürriyeti kı olunması da pek tabiidir.Bi· d~ bu gune kadar faal azanızın 

Bankanın göreceği işler 

de tezyit olunabilir bu banka a· ~evc'.'t. olduğundan kimae kimse- / naenaleyh nizamnameyi esası- mıkdnı. 
ıağıdaki İşlerle itti;ı-al eder: nıd n. d~~ ~rı~az. Herkea iba- mize harfiyen riayeti düstu" ru·· 

Makin etını oe.-ueaçe ıfa eder, yahut et- . . "L-- • • Evvelce talebedilen ve umu-
e ve aa-yi İnfMılı üzeri mez. Buna kimsenin miidah •-· meaaı ıttı..,... eden heyetımızle mi merkezimizden talep o n 

ne kredi ve makine piyasası, iflet hakkı yoktur, a~,.e beraber teşkilitunızm bütün a. sicil varakalarınm doldurula. 
;"'°· kredi!~ri, sanayi gayri m~ f' - !:fabetiıtan, Tiirkiyeye bir ıe- nasırı mürekkebesinin kulüp· rak irsali içı" n S Nisan 932 la· 
erı ve muea5ea makineler üzenne ır gondermek niyetinde midir? lerimizin, sporcularımızın nı'. h' ı· ribine kadar son bir mühlet vt. 

re ın muame ab, aanıı.ri anüe-"e - Henüz böy!e bir tasavvur ı zama itaat ve riayet etmesi li. 
lerini" yapacaklan taaarnıflııra a yoktur. Maaınafıh Türkiyenin I' Se . rilmiştir. 
it obligaayonlar ihracı, milli sana Adisababada bir konsolosu old . zım. ge ır. kiz dokuz aydır Bu uman zarfında sicil ev. 
yİ mevaddı İptidaiye tedarikine ta ğunu zannediyorum. u vazıfe gören heyetimiz kulüp- kı 

1 
. . . ra nı mıntaka nıerkezine tea . 

va.~ut, küçü_k mikyaataki .•.an•. yi - Habeşistanda amai f••lıy" et erı_m,ızın bu husustaki dikkat I' · 
m 1 h 

- l mı etmıyen kulüplerin umumi 
ueaaeoe erı arasında kredı ı tıya var mıdır? ve ıtıma arına mütesekkirdir K t · H • · ongreye i•tirak ettiirlemıy· e-

cmı anzım ve tealıil makaadile ka 1 - enüz vardır deniı-.ez. E· yalnız bir h ~ 
nunu mahauauna ten>k.ıın kurula· ""'""n Habe,iatan mevati yetitti- 1 .. I . . . .nokta~ bazı ku- ceği -una nazan dikkati 
cak mütekabil itibar müesaeseleri ren bir ziraat memleketidir. ~.:"mızın ıhmillkar oldukları celbeder ve i,bu evrakın bir 
k" '"· gorulmektedir O d · "t an evv 1 'k ı· uç .... aanayü kooperatiflerine ve - Kanunu medeni ne halde- efk kul" · a gayn mu e ı ma ıne gayret edil-
mevaddı iptidaiye tedarik koope· dir? t. ~ uplerle temas keyfiye. mesini bilhassa rica eyleriz. 
ratifleri!e imalat kooperatiflerine -Habe•i•tanda polvganu·e yok· tıdır. Gerek Futbol Federasyo- B J 
v k · T • u cuma yapı acak 
~ a~unu _mal>ausu mucibınce tur. Her erkek ancak bir karı a- n~m~ca gerekse merkezi umu. 

bulanı '."h .. yeti haiz mütterek labilir. Taaddüdü zevcal adeti mımızce ehemmiyetle takip O· maçlar 
menfaatlı mevaddı iptidaiye mal- yalnız mÜ•IÜman kabileler ara- lunan bu noktaya kul" 1 • · JSTAN 
Z d k 1 • nd 

• ·d· up erımı- BUL 22 (A.A ) 
eme, ye e evazım mağaza ve 1 a carı ır. . t k a· . . • . . -depolarına ,,.., t !..J.. •• 

1 
ik . lhr zın e rar nazarı ıkkatını cel. İstanbul futbol heyetinden teb. 

aın.._..e ere ra - acabmız bllflıca kahve 1 becleriz Hey t · · · kul.. 1 li · 1 -
zatlAI:_ bul!"'":'-1<- milH fabrilralar balmumu, deri, fil dqi gibi ıneva'. . . . . ıa::drn:ızın, . _up_ e· g o unur: 
la mUJteıilen araamda vuku bula da münhuırdır. Hariçten memJe.. j rımı~ı ceza ırmak gıbı bız. . 25-3-933 Cama günü Tak. 
cak her türlü aluetitif maksat te ketimizo bazı manifatura efyası ce hıç te şayanı arzu olmıyan sım ve Kadıköy sahalarında ic 
ıekkülüne muva.fık obnalc üzere ithal ederiz." bir hale maruz bırakmamaları- ra edilecek Liğ maçları: 
hc:r türlü banka muameleıi ve ko Bahjerande Zellaka Hz. Atina· nı son defa olarak rica ederiz. 
mıayonc~l~k yapmak, ezcümle me ta .birkaç ~ün kaldıktan soara Her türlü muhaberenin tabri- Taksim stadyomunda 
...addı ıptidaiye üzerine avans ;.;:çreye gıderek_ bir müddet lı:sl- ren ve vakti zamaniyle icruı Eyup.Hilil ıaat 10 Hakem 
vermek, mevduat ka!tul eylemek, tan aonra Aduabahaya aTilet h' b' · Arif L--. 

. - Nah, fU oda.. Dokıonm 
:sroi de Etref Bey •. Hafif bir 
"edi brmığmdan evhama kapr 
l.n arkadqrmla beraber ilerle. 
ılık, odadan içeri girdik. Dok
tor hastaları iğnelemekle o ka
d. r IDefeul, ki .. Bizi görecek ııö 
ııı yok, Birden gazetecilik da
lllarlarım kabardı. Rengi solan ! 
ltkada§rmı kolundan tuttum; ı 
gözlerimi açarak, dudakla?mı 
~ınarak bir "sükut" işaretı ver . 
dirn: Şöyle bir kenara çekildik: ı 

· J Selim Sım B. de dün gece rad-
yoda Goethe'nin hayatı ve eserle
ri halclmıda bir saatlik bir konfe
rans vennittir. 

tediyat ve tah ;ı· t t edecektir. ıç ır ışarmuzın cevapsız kıt.!. """" 
mek ve aaire ... ~1 ata tava .. u e • __ . ~·-•. ~amABı ve kulüplerimizle sıkı Süleymaniye • Anadolu saat 

bır temasın teır.in ve idamsi 11.40 hakem Nuri bey. 

Doktor· hani harıl çalışı-' ' . Yor. Her hastayı iğıneledikten 
i-Orıra elinde pena ile iğneyi de
iıştiriyor, benüz d~a~_çı
ltan ıM:ak su içinclea bır ıgne 
lllıyor pruısaya takıyor, bir ıi 
~ına 'ter«!i sibi önünde biç ek 
•ık olmayan haııtalann bot yer 
lerine mütemadiyeo saplıyor, 
•aplıyor. 

Hastalar· onlar da bir ileuı.· 
(\,edilerin, köpeklerin, hatta fa 
relerin terlerine uğrayanlar .• 
~~drnı:, erkeği, küçüğü biiyü
tu; ber çeıit var. Muayeneh•
lleye her giren, bilmem neden 
bir h!beaıüm ediyor ve eli« ta 
bıi bir alı!kanlıkla lııdlere gidi· 
Yor; alesta.: 

B. dakikada kana meydan• 
çıkıyor, iki hasta bakıçı, loııkıv 
rak yakalıyorlar; gelsin iP.· 

Çeneler sıkılıyor, ık vık.. Dok 
t0r basta bakıcıya ihtar edi

Jilkacı bir muaevi, Hayım Efen 
di, derhal IÖze kal"lfb ve kızca 
ğıza hitap ederek dedi ki: 

- Odunları çalıyordun, da 
onun için köpek aeni ıaırdı. Y av 
rucuk parmaklarile oynayarak 
ciddi, ciddi teminat verdi: 

- Vallahi değil, odunlar bi-

zimdi. 
Gazeteci olduğumu öğrenen 

hastalar hep birden aöylemeğe 
batladılar. Yaşlı, İstanbullu 
bir kadın tramvaylardan şiki· 
yet etti: 

_ Ah, evladını bu trilDlbe. 

Yor: 

tenlerden (tranıvaylardan) ne 
çekiyonız. Bu hast.aııe .~tün 
lstanbula lizını. Allah bilir bu 
nya gebnek için yollarda iki 
ıaat kaybettinı. İnan olsun hep 

B trambelen yüzünden .. ~e olur 
b - itti •. Pilmuğu butınn, bu yoU•ra da sık araba ıtletse-
aatırm, geçer... ~ 

Bir aralık odaya babuının Jer •. 
elinden tutmUJ, 6, 7 yatlarmda . ~ * * •eviıııl' b' inli. ~ Saat on iki buçuk olm~tu. 

ı ır yavru g -r-1 odaıma gir 
Şen gülüyor, hastalan gösteri· Tekrar muay~ .. .. iğnele 
Yor, bin türlü maskaralıklar ya J dim. fakat ;ır ;:rtu ralık an. 
P•Yordu. Doktorun önüne yak.. ınek bitmiyor u. . ır a __ 1 __ .ı~ 
!li~ırkea babuma döndü: neaile benıber sekız Y~·-: 

Liselerde 

Dün liselerde edebiyat hocala
rı, denleriıı.i Goethe'ye tahais et
mifler ve dahinin oan' atı, hayatı 
hakkında talebeye uzun boylu i
zahat venni§lerdir. Bazı li:ıelerde 
umum talebeye mahaua olmak Ü· 
l1411'e konferanslar tertip edilmit· 
tir. 

Tötonyada 
Şehrimizdeki Alman liaeai de 

dW. sabah lll&t onda Tötonyada 
bir müsamere vermiştir. 

Müsamerede talebe tarafnıdan 
Goethe'nin muhtelif türleri okun 
- Ye &'ene talebe tarafından 
Goethe'nin "Die Guchvister'' i. 
m.İDdeki 6Mri -.;ı edilmiftir. 

Aktam oaat 18 de de :pehrisniz. 
deki Alman kolonia.i ırene Töton
yada bir müaamere venn~lerdir. 
MiMamerede konferanalar veril· 
mif Coethe'nin Egmont piyeoi 
temoil edilınittir. 

Neşriyat 

Maarif vekaleti umwni müfet
tiflerind- Hasan Ali B. Goethe'. 
nİn eserleri ve hayab hakkında 
''Bir dehanın romaıu'' mevzulu 
300 ahifelik bir caer nefretmit
tir. Şehrimizdeki aan'at ınecmua
lan bu laaftaki nüshalarını Coethe 
ıre talısia etmiflerdir. 

Muhteşem bir çelenk 
P ARİS, 22. A. A.- Goethe. 

ain ölümünün yüzüncü yıld(). 
nümü münaaebetile Paristeki 
"Victor Hugo" yurdu Veimar
daki "Goethe yurdu" na gayet 
muhteşem bir çelenk gönder. 

"ı'ir. 

Gümrük muafiyeti ilga 
edilecek 

Sana.yi müesaeaelerile müştemi
li.tımn teıiai, inşa ve tevailerine 
n;ıukte.~i her nevi inıaat malzeme 
sıle mue-ler için lüzumlu olan 
her nevi makine ve i.letler ve bun 
I~ yedek tecdit p..,.çaları ve bu 
1?-~eaaeıelere ait olarak vücude ge 
tirilecek nakliye, tahmil ve tabii· 
ye ve kuvvei muharreke istihsaH 
ve nakil teeiaatına muktezi bilcüm 
le malzeme ve """ati muharrike 
ve ınüteharrilr.e iç.in tııfYikİ ...... yi 
kanununun 9 uncu ınaddeainde 
mevzu olan aümrük muafiyeti il
ga edi1erek yerine makine ve in
f&Al malzemeıi kredisi ikame olu
nacaktır. 

lktıııat veki.letince gümrük tari 
fe }'iizbiziyonları ayrıca bir liate 
ile teabit ve icra velriHeri heyetin 
ce ta.dik edilecek olan alelılnıum 
~&kin-: alit, edevat yedek ve tec 
dit _ve ınşaat malzemeainin "Te b 
tarıfe yüzbiıiyonlan loaricinde b 
lıp aanayi m.üeaaeaeleri ve aana · 
k 'fı···. yı ooperatı en ıçın teaıa ve tev · 

• 1 • fı M proıe erme muva k olarak celb 
dildiği ve a>Üfterek menfaatG 
malzeme Ye yedek levazım dep 
ve mağazala.n için bu. depo ve m: 
ğazaların kanunu mabauauna m 
vafık olduğu lkbaat "''*&lelin u 
tasdik olunacak bilcümle alat, : 
devat ve intaat ma:zemeeinin ve 
yedek ve tecdit parçalarm.ın idha 
li e•n••mda tediye edilecek .. 
rük resimleri ırü1Wriik idare!:~ 
rafından emaneten tahail edilip 
derhal Sanayi Kredi bankası em
~i~e tevdi ve baaka ıermayeaine 
ılave olunacaktır. Bu nevi malz.e .. 
me gümrük imran eanaaında nıu
amele resmine liıbi ol'-Yacaktır. 

Keltllet 

"E2e" deki 
Kaçakçılık 
[Baı tarafı birinci sahifede] 

medin kendisine ipekli kumat· 
lar verdiğini ve bunları helme 
sararak vapurdan çıkarken fÜp 
be üzerine arandığını ve yaka
landığını söyledi. 

Hadise üzerine vapurda ta
barriyat yapan müfettif mua
vini Kadri Bey di.ıılendi. Maz. 
nun Ahmet bu ifadeyi ve Kadri 
Beyin .-bitliğioi kabul ..... 
yordu. 

Müddei umumilik makamı 
hidiaede İdrisin de i!tira.lci ol
duğu anlaşıldığından maznun 
sıfatile davaya dahil edilmesini 
ve Göreleli Ahmedin şahit sı
fatile celbini ve maznun Mus. 
tafaııın derhal tevkifini istedi. 

Mustafa tevkif edildi ve Eğe 
ile seferde bulunan İdriıı ve 
Ahmedin celpleri için muhake
menin 3 Nisana tehirine karar 
verildi. 

- - •. -. ...... t4., ... _ .. .,_ __ 

Maarifte 

Bir ihtilaf üzerine 
Baytar mektebi müderris vekil· 

!erinden !&mail Hakkı, Saip Ali, 
...iatanlardan Abdürrabman, Ce
lil Beyler mektep idareaile ara· 
larında çıkan bir ihti.l&f inerine 
vekalet tarafından mektepten çı
karblarak diğer vazifelere tayin 
edilmiflerdir. 

Avrupa talebe müfettişi 

~emmennisin~e bulunduğu . lstanlıulapor • Beykoz ı:ut 
gumuzu da bılvesi!e arzeyleriz 13,15 bakem Sedat Rıza bey. 
efendim. 

Diğer tebliğler 
İSTANBUL, 22. A. A.- T. 

l. C. 1. 1stanbul m.mtakası mer 
~ez heyetinden: UnyUD& Spor
tıva İtalyana kulübünün nizam 
namede muharrer seraiti ikmal 
etmemesine binae,; (müsaade
li) kulüpler meyanına ithal e
dilmediği ve vaziyetinin gayri 
müttefik addolunduğu tami. 
men tebliğ olunur. 

lST AN BUL, 22. A. A.- T. 
l. C. f. İstanbul Mmtakası mer 
kez Heyetinden tebliğ olunmut 
tur: 

Umumi -n.ezimizdeo -
kaddema tebliğ ve ahiren de e
hemmiyetle tekiden talep olu. 
nan malfımat -.,ağıya çıkarıl-

' 

Kadıköy .salıasında 

Altınordu • T opkapı saat 1 J 
Hilkem Ş ay bey. 

Nazarı dikkate: 
Otı dakika gec kalan takım. 

far mağlup add;dilecektir. 

Voleybol 
lSTANBUL, 22. A. A.- Vo 

leybol Hey'etinden tebliğ olun. 
muıtur: 

25-3.932 Cuma günü Galata 
aaray lokalinde yapılacak mın
taka Voleybol maçları: 

Eyup • Kasllllp&fa Hat 17 
Hakenı Ali Rıdvan Bey. 
&e,iktat · SülıeJ'lllaniye 17 .30 

Hakem Sami Bey. 
T opkapı • Vefa.Kumkapı 18 

Hakem Necıri. 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri.s 

- Baba, bu .. .... ı-n ııöderi fıldır, fıldır d~ ~ 
tayyare hem otsun,omobiJ aı.c-k· .--ı.. girdi. Odaya ~rrer P"· Darülfünun takımı ' ~ elile etb Perva il B...ı... hariçten sanayi ınalcine 
•ın değil mi? - annesini . . . • e mar leri, ali.dan '" aah- l ... ıumı ve 

A 
. .__. _ _., Kr=·enm yardmır Y • • lb 

Avrupa talebe müfottitliiine 
tayin edilen Maarif vekiôleti mnu 
mi müfetti,lerinden Kadri B. bu· 
sün Franııaya hareket edecaktir. ik•--;-. ğlamaz, baprmazaan. su: ~·.: kanımı aç Y-.i te,ekkül edeR Darülfü.. m..,at mabemeoı ce etmek iate-

ıaın_ı de alırım yavrum. na ~ ıcx_::ackn L.L.-~-'-. ırii ....,. lmliibü •-•-- ı"le 1 yen fabrik&tıirlere ve kooperatif. • 
B k euan:na .,_......,.. .....-• la&JIW s. lere menddı iptldaitre nıalaeme 

ır öpeğin ıerrine uğra· tı, ceaurane pcli ~ ö- tanbuhm muhtelif kulüplerin- ,,., }'edek ı-.zun ..,.Pza ve depo 
~an bu zavallı yavru da aksbet tan IOIU'• ' İğueleairken den mürekkep bir 'ldllbtelit ara- lanna ve tamirha,nelere makine 

11~t~~n tatlı d~li, fakat acı İğ ~ .. ~er içerisinde bı, .. mda dün Takainı ııtadyomım. ve levazon elDlanmm muhtelit 
t bı onüne g~dı. Bu d~ ha.~ hepmnaı" ıky" bile demedi- ele: bir maç yapdmıf ve neticede takaitleriniu ödenmesine kefalet akıcılar muma..-lerme gu rakarak '!bu _...;_ yav-· .. mu Darülfünün takımı 0-2 g•lıp' veya bu e§yanın dofrudan doğru 

Ilk tedrisat müfettişleri 
latanbul ilk tedrisat müfettitle· 

1 

ri bu hafta bir içtima yaparak 
Mmet -ktepleri hakkında ıri)rü 
ıeceklenlir. 

l!tı k • --'-~ .ı\nneS ~- •- 1 - ya celbine tava .. ut edecektir. Böy 
'°t: ~ ı çocuğu elıerİııcKu . . kJa :WUarı arasında aık- gelmiftİr. le bir kefalete ve tav ... uta ıPri§e 

•1aldarmdan ,..kaJadılar, ifbYa bilmek içia malıı:i- ve levazım .,. 
il l'Dı ~lclı; çocuk ta isyadı tı ve: --l·- rLV"nanm, 1 _ Mühim bi ek ' manınm en af"iı yüzde yirmisi 
'lalı: - Be0iın -- - ,,...-o- r r or.. • müfettitler tarafından pe§inen te-

L le.. _:ı.., dedi !amini ao11radan öğren· - Kuduz vukuatı çogaldı diye cdilecetktir. Be.nkaıun bfa 
- e le le ..• le.. le... -- · w:~"ı- S f'--'-''- bu ilti 1 mı" letile aalın alı--0 oları makine -

Yor, •&ırıyor, be... is~. diiiaı ~iia a _....... • • ·-~ ·-. fat üzerine odanın ortaaına doğ 1 - Evet .. Bilha&&a son gün. levazım harice ödf'necek taksitle 
vallaha teaıem" · d ler-'· ı ri benkanm l&YaMUlÖe tedi- ecfi 

ru ilerledi; hepin:ıze mey an o- uc.. ,_ YYare de senin olsun, otomo T ed . ı...,_ .. d lecelrtir. Bankanın kefaleti veya 
•l de.h Ağrnyor.- AiJrıyor-.. kurcasına bir baktıktan sonra . .ı __ 

1 
avı ._ gun evam tava .. utu ile mübayaa edilen ma-

• -4' • ellerini kalçalanna koydu, ba. """"· kine ve levazım eoınanı aa.hipleri 
S DOk c:aJduını açtı ve: "l,te ben böy - Asgari 14, azami 28 gün.. tarafından tamamen tediye edilin 

İinelııatler geçiyordu. rd !;r ı_;m" der gibi bir va:ziyet al- I>Oktorie beraber bu temiz ~e b.dar b_unlar ~ankaııın birin 
emekten usannuyo u. e aç7• d ık haı"'"-enin m".ı,'rı'yet od••ma cı derecede ıpoteki altında bul ... 

vi · • _..ı 
1 

d za dı -ve derhal oda an ç tı.. ...... uuu _ ... . ıçnı 5"""en er araem a • • d - ·ı rl k h naca..tır. 
l, a•ker mektepli arra ile anı .., * * ogru ı e er en emen bütün --------

1.ye-, r ' • • çıloy«lar Sıra bizlere gelmitti. F ınat gnetecileri tanıyan idare me-Yet= gi!n ··rdü. Gk lalı iııtifade edenik doktora sor' ınuru Yümnü Beyle karıılq· 
t-e •eldik ::.U -~ kiiıD -r dum: tım. Beni görünce: 
te0e. fu1.a ~örmd;:"1 _.tiiaaat - Kaç haıtaruz var? - Oh, ııazeteci bey der de. 
~ için ilerlediDı: İki yüze yalan. Bunların a- mez, doktora baktım. Birden 

Bir Yunan takımı 
lzmire geliyor 

Kapanan kolejin 
talebesi 

Dünkü akf&llll gazetelerind 
b~ kapanan Türk koleji talebe~~ 
nm a~ıkta kaldıiını Yazıyordu. 
Resmı makamattan aldıtmnz 
1~~~ ıröre, bu mektep Ha,:;~ 
liaesı ile anla,...., ve talebeaini O· 

raya devretınittir. 

15 şubata kadar 
gelecek koliler 

15 Şubata kadar mahalli pas
tahanelere te.di edilen hariç. 
ten gelecek koli postalların 
memlekete ithal edilebileceii 
posta ve gümrükler idaresine 
bildirilmittir. 

V be rasmda Ankara, Balıkesir, Bur vaziyeti değİ§tİ. Meraklı bir 
d --;- aktinıiz var, doktor 'Y d ı:tro, arkadatımı bir lcOOi tır sa, Kırklareli, Gelibolu, Çan. baata an ziyade bir gazeteci ile 
...., a ad

1 
da ... En son muilyene gın, Ordu; Uşak; Kula ve U· konu~tu~unu ~laymca .. sanki 

tzMIR, - Atinadaki metbur 
Yunan talı.ımlarındaa ApoUen ta
kımı Kurban bayramında tehrimi 
ze gelecektir. Apollon takımı bu- ' 
r•d• ı 1, le ve 22 nisanda üç maç T rabzonda balık 

•-.ıerıiniz olmaz mı?. zunköprüderı selenler var. . _çenesı birden bıre kılıtlendi. 
\ .. ~~tor cevap verıneğe bile - - Günde kaç defa iğneliyor 1 Ağzından tek bir kelime dahi 
;1<1t bulamadı. Tekrar iğnele ıunuı?. ı almak kabil olmadL., 

ege basladı. Artrk odada gö. - Gününe göre; 210. 220 ... ! Nazım Nafiz 

yapacaktır. Birinci müsabaka Al- b ll .., 
tay .talamile, ~kinci maç K'""ıya- O ugu 
ka ılo, son muu.baka da bu iki 1 TRABZON 21 B ünl d •-·l"b.. ..L ı:...:: 4 1e • - ug er e au a DD muate - ı yapılacak. balık bollugu vardır. Hamsi balı-
tır. ğının okkaoı 5 kuruttur-

2500 lira m.ükaf atlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 
ikinci mükafat 250 
10 kişiye "100,,erdcn 1000 
10 ki,iyc "50,, erden 500 

" 
" ,, 

Ban ası 1 



6 MiLLiYET ÇARŞAMBA 23 MART 1932 

Kansızhk, Romatizma, Saraca, Kemik, Sinir, Damar,. 
verem hastahklarına, yürümeyen, diş çıkarmayan 

çocuklara, genç ve ihtiyarlara HASAN 
• 

Türkiye Ziraat Bankası lzmir Şubesinden: 
Sokağı 

Demirhane 

:Varvara 

Cinai 
V .. dardi namile maruf 

kereste kutu fabrikuı 

No. 

31.33 

Karmanyola namile maruf 
...._ ı.ı..a.-. l7.19 

Sepetçi Pamuk yağ ve Pirina 
fabrikası 123.127 

MuhammenK. 
Lira Kurut 

167.511 92 

18.600 

186.111 91 

123.836 sr 
10.074 45 

133.911 o:ı . -

80.442 

19.327 

99.769 

Müdevver K. 
o 

o 

o 

Bu kıymet fabrikanın binasile 
arsaıma aittir. 
Mezkur fabrikada mevcut ve 
listeainde ecnasile miktar ve 
kıymetleri yuılı makineler ve 
alit ve edevat ile etyanm mu-

hammen kıymetleri. 

Bu kıymet fabrikanın binasile 
anasına aittir. 

Mezkiir fabrikada mevcut ve 
listesinden ecnaaile miktar ve. 
kıymetleri yazılı makineler 

ve alat ve edevai ile eşyanın 
muhammen kıymetleri. 

3u kıymet fabrikanın binasile 
arsasına aittir. 

Mezkur fabrikada mevcut ve 
listesinde ecnasile miktar ve 
kıymetleri yazılı makineler 

ve alit ve edevat ile eşyanm 
muhammen kıymeti. 

- Ynkarda evsafı yazılı fabrikalar ile derunlanndaki makineler ve alat ve edevat ve eıya 18 Mart 932 cuma günün
den itibaren kapalı zarf usulile ve petin para ile müzayedeye çıkarılmıttır. Haziran 928 tarihli talimatname
aindeki etkile göre hak sahiplerine '~· ilmit olan Bonolar da nakit makamında kabul edilecektir. 

2 - Mezkiir fabrikalar ile makineler ve alit ve edevat ve etYa 9 Nisan 932 tarihine tesadüf eden cumartesi günü ihale 
edilecektir. latiyenlerin mezkur günde saat onda Ziraat Bankasının Gazi Bulvarındaki İzmir Şubesi binasında müte
tekkil aabt hey' etine müracaat eylemeleri lazımdır. Müzayedeye ittirak edecekler teklifnamelerini muayyen vakte 
kadar makbuz mukabilinde müzayedeye memur hey' etin riyasetine teslim edeceklerdir. 

3 - Talipler teklifnamelerini bir zarf içine koyup mezkôrzarfı mühürliyecekler ve üzerine yalnız isimlerini yuacaklar
dır. Ancak teklifnameyi havi olacak olan itbu mühürlü zarfı teminat akçesine ait makbuz ilmühaberi veya Banka 
kefaletname.ile beraber diğer bir zarf içine koyup itbu ikinci zarfı da mühürliy(!Cekler ve üzerine tekJifnamenin yalnız 
hangi ite ait bulunduğunu yazacaklardır. 

4 - Yüzde yedi buçuk teminat akçesi ve fabrikalarda mevcut makine ve alit edevat ve eşyalar ile sair cihetler hakkında da
ha ziyade malOmat almak ve fabrikaların krokilerini görmek istiyenler lzmirde mezkôr Bankanın Muhasebe servi
ıine ve lstanbulda Ziraat Banka11 Şubesi Müdiriyetine müracaat edebilirler. 

5 - Talipler sabt prtnamelerinin musaddak suretlerini İstanbul ve İzmir Ziraat Bankası şubelerine müracaatla alabi
lirler. (1065) 

Devlet Demiryolları idaresı ilan arı 
.................................................................................. __ ___ 

25. 3. 1932 tarihinden itibaren muteber olmak üzere Mu
danya - Buna hattında muıamba icarma mahaua M. B./2 nu
maralı bir tarife ihdas edilmittir. Mezkôr tarifeye nazaran 
vagon üzerine örtülecek muşambalardan beher nakil için 50 
Te qyarun istaayonlarde muhafazasında beher mutamba ve 
her 24 aaat ve kôauru için 150 kunıt alınacaktır. 

Fazla tafailit için Mudanya - Bursa hattı iatuyonlarına 
müracaat edilmelidir. (1094) 

LEMAN EKREM HANIM 
Sevmem Hni öpmem aenl 

........... bir yq gibi 
- FERiHA TEVFiK HANIM 

KAÇAKÇILAR FiLMiNDEN 

DORDANE HANIM (BERELİ KIZ) 
Bereli kız tenha kaldı kafeaia · 

COLUMBiA 
J> Plildannda Sahta Çıkmııbr. 

Emniyet sandığı müdürJüğünden: 
Doaıinkokasyü Teledi Paskavala Efendinin 1327 ikraz nu· 

maralı borç aenedi mücibince istikraz eylediği meblağ mukabi
linde SandığlJDIZ namına merhuo bulunan T oplıanecle Hoca Ali 
mahallesinde eeki hendek caddesi ve yeni lüleci hendek cad
desinde eski 55 ve yeni 51 numaralı ve yüz ÜÇ arım arsa iize. 
rinde kiğir bet buçuk katta on oda bet aofa, bet mütfak, bir ant
re bodrum Daraça, Çamaıırlık aabit kazan ve üç •rtm bahçeyi 
havi bir hanenin tamamı vadesi hitamında borcun ödenmemesi 
haaebile müzayedeye çıkanlarak dört bin yediyüz elli lira bedel 
mukabilinde müıteriai Fazlı B. namına kat'i ihalesi yapılmıt 
iıede mümaileyh teferruğundan imtina eylediğinden tekrar yir. 
mi gün müddetle aatılığa çıkarılmıı ve 20 Niıan 932 çartamba 
günü saat on bet buçukta kat'i ihaleai mukarrer bulunmuş oldu· 
ğundan talip olanların mezkôr ~n ve aaatte Sandık idareaine 
milracaat eylemeleri ilin olunur. 

M. M. V. HAVA MOSTEŞARLICINDAN: 

\anbul Beled:yıG~ı 

Fatihte Haydar Medresesi: Teminat 38 liradır. :Kapalı zarf 
Fatihte Etfal zade Medresesi: Teminat 19 liradır.Açık müzayede 
Şelızadebqında Ebülfadıl Mehmet medresesi icarı teminat 4 li. 

ra açık müzayede 
Beyoclunda Emin camii mektebi teminat 15,50 lira açık müza

yede 
Yukarda yazılı emlak kiraya verilecektir. Talip olanlar tafsi

lat almak için her gün Levazım müdürlüğüne ve ihale günü olan 
14-4-932 per,embe günü de teminat makbuz veya mektubu ile 
aaat on bete kadar Daimi encümene müracaat etmelidirler. 

(1125) 

Istanbul Liseler Müba
yaat Komisyonundan: 
1 IstanbulKızMual-

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

SUR .. 
Antalya Ziraat Bankasından: 

Maliyece 
Muhammen hini devirdeki Mahalle veya 

kıymeti kıymeti karyesi 
Lira Lira Sokağı 
1500 1500 Makbule mahallesi Balık pazarı Hane maa mağaza 

Hane maa ma~aza 
Hane 

Sıra 
No 
1 .~ 
3,4 
6 
7 
8 

1800 3500 Makbule mahallesi Balık pazarı 
1500 2000 Makbule mahallesi Civelek 
4500 4500 Makbule mahallesi Kara Molla Hane 
4000 3000 Rağbetiye ,, Y enikapı cad. Hane 

150 360 Şeh Sinan .. Mektep S. Hane 10 
11 
12 
13 

800 1500 Makbule .. Civelek S. Hane 
1500 2400 Rağbetiye .. Yenikapı C. Nısıf Hane 
250 600 Meydan ,, Fransız bahçe 22 dönüm Bahçe 

maa hane 
Dükkan 

ai civag 
800 
250 
300 

250 
1333 

450 
10405 

Çartı Demirciler içi 
· Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Meydan mahallesi 

14 
16 
17 
19.2C 

Kara Molla S. Mağaza 
Kara Molla S. Hane 

600f Tepe yolu 60 dönüm portakal 
bahçesi maa hane 

200< 3300 Meydan mahallesi Dede oğlu 27 dönüm portakal 21 
bahçesi maa hane 

Balada evsaf ve kıymetleri yazılı emval peşin para ile sablmak üzere 23-3-932 tarihinden iti· 
baren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bono hamilleri işbu emvalin satışın' 
İştirak ve bedellerini bonolarla tediye edebilirler. 

Bu hususta daha fazla malumat alabilmek için talip olanların 11-4-932 Pazartesi günü sa•' 
on dörde kadar Antalya Ziraat Bankasına müracaat etmeleri ilan olunur. (1103) 

Oh! baş ağrıaıadan l,urt_ulduın. 
Yaşasın NEVRCIİIİI 

----~·~~~~----~ 
Devredilecek ihtira 

beratı 
" Mermilere ve bombalıi>'a mah

sus müsadcmeli işti .. ı lcrti h11 hµk 
kında olan bir ihtira beratı ~;';. Is-

. tanbul Vilayeti celileıine 2'1 Mart 
1930 tarihinde takdim oluııUp: 5167 
numara ile mukayyet müracaat li;ı;e • 

rindeki hukuk bu kere ferai nya
hut icara verileceiinden mezkUr ih
tirayı satın almak veyahut iaticar et 
mek arzusunda bulunan zevatm h
tanbul Bahçeakpı TllJ Han No 43-
48 ele mükim vekili ISTOK Efen
diye müracaatları. 

, :ı üncü Kolordu 
illnlerı 

Ordu ihtiyacı için alem mü
zayede ile 5,000 çift mehmua 
ıatm alınacaktır. lhaleai 6 Ni
san 932 çartamba ııünü ıaat 10 
da icra edilecektir. T alip1-in o 
gün ve aaat.te komi.yonda bu
lunmaları, nümunesini ıiıı•ek 
evaaf ve ıeraitini anlamak i.te
yenlerin her gün komia7..- mü 
racaatlan. (130) (1007) 

• • • 

KARON ALMAN KlTAPHANESt 
Beyoğlu Tünel meydanında 523 

MEHMETÇ1GIN KIRAATİ 
Yazanlar: Muallim Fazıl Behiç, Muallim Celal Sıtkı 
Büyük Erkinıharbiye Reisliğinin 21/11 /931 tarih ve 7 Ş. 32336 numa
ralı tahriratı ile takdir edilerek alfabeyi bitiren askerlerimize okutul• 
mak üzere orduya kabul ve tavıiye olunmuıtur. Aıkeri tedrisab yapan 
merkezlerin: ISTANBULDA, RESiMLi AY MATBAASI TORK 1. 
Şirketine sİparİJ etmeleri rica olunur. Toptan slpariılere tenzı1iıt yapılır. 

Fiatı (25) kuruştur. 

SEYR1SEF AlN 
M~rkez acenta: Galata Köprü 

b•şı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
ı lühürdarzade han 2. 3740. 

Mu~anJa Postası 
Her Hafta 

~ ~ M !, P l Z l 8, 
~lB,lMBl 

günleri aaat 9,30 da ida
re rıhbmındaa kalkar. 

T rabzoo Po.taaı 
(CÜMHURIYET) 23 

Mart Çarıamb. 18 de Gala
ta rıhbmından kalkar. 

DABCOVITCH ve ŞOREKASI 
Yapura~ 

M111r bandıralı "VERA" vapuru 
hamuleoini tahliye ve Burııaz, Var
..., Köstence, Kalaı " lbrail liman
ları için "!Yayı ticariye tahmil etmek 

teclir. Tafailit için Galatacla Frenlıı
yan Hanında klin DabcoYitch ve Şü 
reki11 vapur acenta!ıi- mü-t. 
Telefon: B .. O. 2274 

lıtanbul Beıinci icra Memurlu 
ğundan: Bir deynin temini için mııb 

cuz ve satılma11na karıır nrilen il<> 
taraflı, dört ıilindirli tekmil takıt" 

val11I, ikisi Viııo, üçü Nor mark 
rı ve iki adet PliD§ilter ve Nuııır' 

markalı ve bir adet elli beJrsir ku• 
vetinde elektrik motör, ve bir ad<1 

80 beyııir kuvvetinde ve keza 30 btl 
gir kuvvetinde ceman üç adet elel< 

trikli motör dinamo ve bir adet te~ 
değil buğday yıkama makina11 ma' 

teferriiat ve bir adet LD" 
voe markalı buğday yık• 

ma elvertörile beraber bir • 
1 det e..rika buğday temizlemek içİ~ 

H. D. ve bir adet baiday almak içİJI 
elvetör H. D. otomatik kantarile bt' 

nıber 28-3-932 tarihine müsadif P' 
zartAısi ııünü saat 12 ili 14 de kad•1 

Cibalide Tat iıkeleıinde cJeiirnıefl 
falırikumda bilmüzayeole satılacl' 

imdan talip olanlara -hallinde b•· 

- lıulunacalı: memura " 931-541 
No. lu dosyaya ~t etmeler' 
ll&n olunlll'. 

Beyollu Dördüncü Sulh Huku~ 
MahkemMiıoclen: T erekeıine mahke 

- vaz'ıyeet olunan müteveffa 1'1' 
lıor Köıedyaa Efendinin uhdesiııcl 
bulunan: 

1 - Şitlide Darülaceze binası"' 
geçince blribirine muttaaıl ve cepl>' 

leri Haıköye ıziden parke kaldır•"' 
caddeye müsadif ,,. cem'an 16()00 
metre rubu saha11nda 62, 83, 64, sS-
86, 67 harita numarasını• beberiıı' 

300 lira kl)'lllet takdir olunan 6 p•' 
. ·ı . . ta•'' ç.a •ra.EJ ı e aynı arazıye: mut 

iyi Almancayı bilen ve konutan bir mütercime ihtiyaç var
dır. Ayda (100-150) lira ücret verilecek ve Ankarada Tercü
manlıkta ve Almanca Türkçe muhaberatı yekdiğerine çevirmek 
vazifelerinde istihdam edilecektir. Taliplerin devlet hizmetinde 
istihdamına meni bir hali olmadığını gösterir Polia vesikalannı 
ve sıhhat raporunu, evvelce istihdam edildiği mahallerden hüs
nühal tahadetnamesinin ve iki aene zarfında ukerlikle alikaaı 
olmadığına dair vesikalarını ve muvazzah adresile bir kıt'a fo. 
toğrafmı istidasına ilisik olarak Milli Müdafaa Vekaleti Hava 
Müste,arlığma müracaat edilmesi. (1123) 

Gürhane haataııtlli ı.aloriferi 
6459 lira 72 kurut beffli ke
tifle kapalı zarfla münakuaya 
konnıuıtur. tı .. Ieai 6 Niıaa 932 
çarşamba günü saat 15 de J&Pl 
lacaktır. Taliplerin tarbıeme-

2 - Münakasaya iştirak edecek olanların fenni ehliyetlerilıi ıini almak üııere her IÜD ve 

Oılriidar 2 inci Sulh Hulı:ulı Mah 
k-lnden: Oılriidarcla Hama Fa
kıh mahallesinin Abdi Ef. ııolraim
da 9 No. lu hanede sairin iken 19-3· 
932 tarihinde vefat eden ve terekeıl 
ne mahk..-..izce vu'117et edilen Sa 
nı:tlı Dilbeste Hannnm tahrir ve teı 
bit edilen em,,.Ji menkuleai 27-3-932 
Paur ~nii saat 9 ela mezldir hane
de • arttı.._ ile paraya çevrile
celinden talip olanı- sabf ııftnü 
mahallinde buır ı..ılıı !arı n mi 
teyeffiyeden alacalı: ve lıorw iddium 
de klunanlann bir mah " ,,_set 
iddlaaıade bulunanı- da ilç mah 
:ııarfmda vesailı ve .-clatı ır-ıni
yelerile birlikte Ooldld.. ikind ıullı 
hulmk ma1ıı.-n. minıcaat etme 
leri ve akıi takdirde kanunu mede
ninin ..,.vaddı müftaaa.ı ahlimı 
tatlıilı: olu-caiı lüz- ilin olnnur. 

2 - 89 harita numaralı araaiııin 150 
lira kıymet takdir edilen anıf hi .. etİ 
3 - 70 harita numaralı anıziııin ı;O 
Hra kıymet takdir edilen ltette bi' 
hiueo.i. 4 - (76) harita _...ıı • 
nızinin 100 linı kıymet talıı r edilel' 

üçte bir hiaaeai. Açık arttırma ıu~ 
tile rüoumu dellaliye ve BuJ pul0 

mütteriıine ait olınalı a-e 25 .,1 
san 932 pazartesi ııünü •at ıs 1' 
satılacaktır. Talip olanlara klymel' 
muhammenelerinin izde - JIİgbt 
tinde pey akçesini müstasH\tn 

lstanbul gümrükleri muhafaza 
Müdürlüğünden: 

1 - Mühürlü nümune ve evsafı veçhile 718 adet Aleminyiım 
matra pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Taliplerin nümune, evaaf "Ve teraitini görerek ve yüzde 7 ,5 
teminatlarile 24 Mart 932 perfembe günü saat 14 te Müdirivete 
müracaatlan. 1122) 

resmi vesaikle isbat etmeleri Iazmıdır. münakasaya ittirik e•r ı.lde-
rin vakti muayyeninde aek-

3 - Proje ~ şartnamelerile da!ha fazla i2ıahat a1mak isti-. tuplannın Komiayonm•q .. te- · 
yC111erin Istanbulda Fmdıklıda kain Güzel San'atlar Akademi- minah muvakkatelerile birlikte 
sinde Maarif Vekaleti Resmi Miman bürosuna müraoaatla.n. 'vermeleri.(134) (1026) 

4 - Taliplerin yukarda yazılı ihale gününde teminatı muvaik- 1 
kate maldıuzları ve ehliyet vesikalarile birlikte İstanbul Maa- Askeri fabrika-
rif müdiriyeti binasındaki Liseler Mübayaat ıkomisyonuna gel- lar llinları 
meleri. (981) 1 _________ _. 

Mn~an1a ~ alın~~ürlü~ün~en: 
Mudanyanın Halitpaıa mahallesinde Ali Fuat Bey soka. 

ğmda Yalı kenarında kain 140-162 No. lı hane yirmi gün müd. 
detle müzayedeye konulmuıtur. Taliplerin 27-3-932 tarihine . . .. .. . . 

200 TON GAZÖL 
Y ukardaki malzeme kapalı 

zarf ile 21·4-932 de saat on 
dörtte ihalesi yapılacaktır. T •
!iplerin tartnaıne için her IÜD 
ve münakasaya girmek için de 
o gün teminat (teldifat) ile mü 

k" ve saatte Beyoilu Diird 
lh Hukuk malıkom...W. baıı" 

--,-a-ti-'h_l_cnıam __ d_a_n_: -Bir-. _d_e_y_İn_den_ I bulumnaları. Fula maliimM al~ 

dolayı tahb hacze alman ...ı.;,. par .,. harita11nı ııörmek iot~ 
ça demir lıapı 29 Mart 932 ..ı. ıil- 926 - 6 No. la doıyalİle ..ıı....-' 
nü saat 14 ten sonra çarııcla .... dal . kalemine müracaatlatı 19-u il'" 
bedeat.anındıı bilmüayecle füruht • I olunur. 
dilecelııtir. Taliplerin .-halli me-

lıiircla memuruna nıiincHtlan ilan 1 •-----------"" 


