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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve 8a9ıuuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUl 

Umumi NeJFiyat ve Yazı Mildllril 

ETEM fzZET 

Bekarlık 
Vergisi Mecllste hararetli mü ak ak! sala .. 
Bekirlıiın sultanlık olduiu· 

nu ilin eden bekarlar, günün 
birinde bir inkılap geleceğini ve 
l>adişahlıkla beraber kendi sul
l1111lıklarmı da silip süpüreceği 
ni bilselerdi, belki de sultanlık· 
larım ilanda is .ical etmezlerdi. 
)' ozgat meb'usu Süleyman Sır
rı Bey: 

- Bu kadar sultanlık kafi. 
dir, diyerek ileri attığı bir tek. 
lifle bekarların vergiye tabi ol
rı:ıalanm istemektedir. Muhte
rem meb'usun teklifi Halk Fır· 
kası grupunda müzakere edil· 
dikten sonra esaslı surette tet
kikile grup heyetine bir rapor 
hazırlaması için grup idare he. 
Yetince bir komisyon teşkiline 
karar verilmittir. Binaenaleyh 
eğer bu komisyona havale Na· 
P<>lyonun yaptığı gibi işi hiç İn· 
taç etmemek maksadına matuf 
değilse ve Meclis te Süleyman 
Sırn Beyin teklifini kabul eder 
se, bu çeşit sultanlık ta tarihe 
kanşacak demektir. 

Süleyman Sırrı Bey teklifi. 
• •• • nı memleket nüfusunun tezyı· 

di ve izdivacın teşviki" maksa
diJe yaptığım beyan ettiğine 
göre, bekarlık kanununu nüfu· 
llUn tezyidi için bir tedbir te
lakki ediyor demektir. Biz bu· 
nu daha ziyade bir maliye ka· 
nıuıu telakki etmeğe meyyaliz. 
Çiinkü evveli bekarlık vergisi· 
tı\n izdivaçlan arttıracağına ka 
ni değiliz. Hiç bir memlekette 
bekarların vergisi izdivaçlan art 
tınnamıştır. Besim Omer Pata 
da geçenlerde bekirlann ~u 
noktadaki inatçılıklanna tercü· 
illan olarak demişti ki: .. 

- Vergiyi seve seve verınz 
amma gene evlenmeYiz. 
Diğer bekarların Besim ~

ltıer Paşadan aynlacaklan bır 
nokta varsa, belki onlaı:, .muh· 
terem doktor gibi, vergıyı seve 
•eve vermiyecekler, fakat her 
halde kerhen de olsa bu mali 
Yiike katlanacaklar ve gene be-
kar kalacaklar. .. 

ikinci nokta da tudur: B~: 
liin doktorlar ve içtimaiyat mu 
lehaaaısları tarafından kabul ~ 
dilnıiş bir hakikattir ki, .. b~ 
~emleket nüfusunun tezayu~u 
IZdivaçlann çoğalmasını temın 
etmekten ziyade doğan çocuk
l~rı yaşatmağa bağlıdır. Y~ bu, 
lııihassa bizde olduğu gıbı ÇO• 
c:ul( vefiyatı pek fazla olan 
ltıenıleketler hakkında doğru· 
dur. 

Ancak bu sözlerimizdeıı be 
karlardan vergi alınmasın• ta
raftar olmadı~mız mil!Jalı çı· 
karılmamalıdır. Süleyman Sır? 
Reyle aramızdaki ihtilaf, teklı· 
fin eababı mucibesi hakkında· 
dır. Yani iıtihdaf edilen gaye 
elde edilemez diyoruz. Fakat 
hu buhranda mali tedbir olarak 
bekarların ayn bir vergiye tibi 
01nıalan lehinde söylenecek 
!;ok •öz olabileceğine kaniiz. 

Malumdur ki en muhik ver. 
!lİ tediye kabiliyeti ile ölçülüp 
tahsil edilen vergidir. Kazanç 
'Vergisinin de esası bu tediye ka 
biliyeti değil midir? Müsav_i ka 
:ıııııçta her bekarın her evlıden 
d~ha fazla vergi verebilecek va 
:ı:ıyette olduğunu iddia etmeye 
Ceğiz, Fakat umumiyet itibari· 
le §Öyle bir kaide koDDlabilir ki, 
~karların tediye kabiliyeti ev· 
lı.lerden fazladır. Ve hiç tüphe
•ız bu ıalim bir kaidedir. Bu ıe 
rait altında verei mükellefleri
ni e'Vli ve bekir olmak üzere 
tasnif etmek ve ikinci sınıfa da· 
lıa ağırca bir yük tahmil etmek 
ltıiinıkü· d .. n ur. l k 

Eıaaen bu birçok oıem e et 
l~rde yapdm~tadır. Meseli ln 
g~lterede doğrudan doğruya be 
kar 'Vergisi şeklinde alınmıyor: 
Fakat kazanç vergisi mükellefi 
r.eti, mükellefin bekar veya ev-
1 olduğuna göre deği§iyor. Se:, 

kede şu kadar varid~tı olan mu 
ellef evli i86, vergıden maaf· 

tır. Bekir ise vergi veriyor. A· 
~e~kada da beki.rla~ın ve ~
ılerın mükellefiyet nısbetlen a 
~aı_ında fark vardır. !talyada 
?gı-udan doğruya bekarlık ver 

~ıai v_ardır. Faltat İngiltere v~ 

1 
llıenkadaki sistem de dolayısı 

e b..ı.~ -u ____ :.: .ı_.. ... 1ct; 

Saraç oğlu Şükra B. Sfrk11ci istasyonunda 

Saracoğlu Şükrü Bey 
geidi, Ankara ya gitti 

Hükumetle temas ettikten sonra 
tekrar Parise avdet edecek 

H&millerle devam eden müzakere 
bir safhaya girdi? ne gibi 

Oımanlı lmperatorluğu borç !eri ile cereyan eden muzakerat 
lari hakkında yeni bir tesviye hakkında izahat vermek üzere 
ıureti bulmak ve bu hususta hi dün akgam Ankara'ya gitmiş· 
miller meclisi ile temu etmek tir. Hükumetten yeni talimat 
üzere Pariı'e gitmif olan Sara. aldıktan sonra tekrar Pariı'e 
coğlu Şükrü Bey dünkü ekı· avdet edecektir. Saracoğlu 
presle ıehrimize avdet etmit· Şükrü B. le birlikte müzakera
tir. Saracoğlu Şükrü B. istas- ta iıtirak etmiş olan Nurullah 
yonda poliı müdürü Ali Rıza Eıat B. Paris'te kalmı§lır. 
B. tarafından karşılanmış, ve Saracoğlu Şükrü B. dün ken
bir müddet istirahat için Pera• diıile görüıen bir muharririmi· 
palaı oteline gitmiıtir. Sara. · ze Pariste cereyan eden müza. 
coğlu Şükrü B. otelde kaldığı kerat hakkında izahat veremi. 
müddet zarfında defterdar Muı yeceğini, Ankara' da hükfimetle 
tafa Beyi kabul etmiıtir. Şükrü temu ettikten sonra tekrar Pa
Bey Pariste hamiller müıneeıil· rise gideceğini söylemittir. 

Sıhhat yurtları tica
rethane midir? 

Oda kaydiye istiyor, doktorlar 
bu talebe itiraz ediyorlar 

Etıbba odası reisi ve licaret odası 
umumi katibi ne diyor? 

T• t Od,... hususi tedaviha· ..,.re • I .. 
1 • bulunan doktor an tuccar 

ndd.:derek kendilerine odaya ka
a t mecburiyetinde olduklannı 
yı .. 
tebliğ etmııtır. 341 tarihli 

Oda bu huıusta 
Ticaret' ve Sanayi odaıı k!'n!'nu· 

3 .. u·· maddeıine ıatinat 
nun f1I unc 
etmektedir: 

"Berri ve bahri ticaret . ka."unj 
lan mucibince aıfatı . b.carı.yey. 

.. eseı tıcarıyeaı haiz olan ve muess • hük· 
bulunan her ıahıa, ferdı ve 1 
m·ı her nevi borsa mubayaacıtanl . s· r ve e. 
ve huauıi ve ream• ımaa ·u 
)allar, merkez ve ıube olt';t::ı ı ri 
metgahı ticari ittihaz ey e .' oJ,.. 
mahallerin ticaret ve sanaY• d 
1 

k ydolunınağa mecbu ur
anna a . · 'f tmeyeJar • Bu mecburıyeb ı a e 

Tlunt odası k§tlbi uınumisJ 
Vehbi B . 

Etıbba odası reisi T11vlilc Salim Pş. 
rek tarihi ilandan itibaren üç ay 
zarfmda kendini odaya kaydettir 
mek için müracaat etmeyen eıha· 
11 ferdiye ve hükmiye ile aimaar 
ve telli.llardan muayyen olan ..,_ 
nelik kayıt üçretlerinin üç miıli 
cezaen odaca tahsil olunur. Ceza· 
nın tahakkukundan itibaren üç 
ay zarfında kayıt olunmamakla 
ierar edenlerin ticarethaneleri, o• 
da kararile hükômetçe aet ve ıim 
sar ve tellallar icrayı muamele
den menolunur." 

Ticaret Odaaı katibi umumlal 
Vehbi B. de bu huauata bir mu
harririmize demiştir ki: 

- "Madde çok vazıhtır. Oda· 

[Devamı altıncı sahiiede] 

Her halde teklifin esbabı muci . Süleyman Sırn Beyin tek. 
bes · deki zaaf bariz olmakla lifi, bir ismi de şimdilik ıultan-

be 
ınbe bu un·· kü. vergi mefhu· lık olan bekarlık vaziyetini kal 

ra r, g · d b lk' bek• 1 " 1 muna göre, bekir~ık ver~~: j ıra1~z, .1e ıed ar ıgm su • 
. . k t esasa iıtınat ettıgı tan ıgmı ı ga er. 

aının ... a . Ahmet ŞÜKRÜ 

Mecliste 
Münakaşalar 

E'ugün inhisarlardaki 
mütekaitlerin 

ıaziyetleri an' aşılacal 
ANKARA 23 (Telefonla) -

Yarın Büyük Millet Meclisinde 
inhisarlara dair olan kanun lıi
yihaaının ikinci müzakereei ya· 
pılacaktır. Hararetli münakaşa 
ara intiuır edilmektedir. Müte 

kaitlerin inhisarlardaki vazi
yetlerine temas eden madde 
:i:urinde, bilhassa, ba miinaka 
;aların hararetli olacağı ve bir 
;ok hatiplerin noktai nazarla
rını ~ah edecekleri anlarılmak 
tadır. Eııasen bu hu•usta müte
addit İmzalı bir takrir de ha
zırlanmıştır. Lıiyihanın yarınki 
:kinci müzakeresi esnasında bu 
takrir okunacaktır ve müdafaa 
edilecektir. Bu münasebetle 
Gümrük ve inhisarlar vekili Ra 
na Beyin de tekrar i=hat ver
mesi kuvvetle muhtemeldir. 

Türkiye-Iran 
Dostluğu 

Hudut itilafnamesi 
lran meclisine verildi 
ANKARA, 23 A.A. - Aldığımız 

malUnıata nazaran Hariciye vekilimi 
zin Tahranı ziyareti esnaaında lran 
ile aktedilen hudut itilafnameıi ve 
Iıakem muahedesi, l ran Hariciye 
Veziri tarafından 19 mart 1932 de 
tasdik edilmek üzere l ran Meclisi 
Şurayı Millisine tevdi edilmiştir. 

Hariciye Veziri bu .,ı;,.,. ebetlP İ· 
rat eylediği nutukta ik.i memleket 
miina.aebatının pek hayıTlı bir tekil
de inkitaf etmekte olduğunu ve Tev 
fil< Rüştü Beyin Tahrana tetrifleri 
hudut itilafının teshil ve tahakkuku 
nu temin eylediğini söylemiıtir. 

ANKARA, 23 A.A. - Hariciye 
Vekili Tevfik Rüıtü Beyfendi, C.H. 
Fırkası grupunun 20 mart pazar gÜ 
nü aktettiği içtimamda Türk - lran 
doıtluk münıısebatı ve bu defa Tah
randa akteclilen hudut itilifnameıi
le hakem muahedeıi hakkında etraf
lı beyanatta bulunmut ve mezlliir 
beyanat takdir ile lcartılanmııtır. 
Hudut itilafnamesi ve hakenı muahe 
desi bugünlerde Büyük Millet Mee 
liıinin tasdikına arzedileeektir. 

Bir lngiliz tayyaresi 
geldi, gitti 

İngiliz tayyarecilerinden F e
ranti evvelki akşam şehrimize 
gelmiş ve dün tayyare ile Ati
na'ya gitmiştir. Tayyareci Fe. 
ranti Londra'da elektrik maki. 
neleri radyatör ve tayyare mal 
zemesi İmal eden bir fabrikaya 
maliktir. 

iade edilen 
Tarihi evrak 

Noksan olduğu 
söy lenınektedir 

Bulgariıtan'dan iade olunan 
tarihi evrak dün de gümrük
ten çıkanlarak tesellüm edile

memiştir. 

• 

Aldığımız ma 
lfunata göre, kon 
tenjan usulü tat 
bık edildiği ci
hetle uıule ait 
bazı muamelatın 
ikmalı zaruri gö 
rülmüş ve bu ci. 
bet vekiletten 

ia ti zam edilmiş tir· 

Evrakın bugün maliyece tesel 
lüm alınması muhtemeldir. 53 
balyadan ibaret olan evrak te. 
sellüm edildikten sonr• Sulta
nahmetteki hazinei evraka gö
türülerek tetkik olunacaktır. 

Evrakın noksan gidenlerin 
80 balya ve 30 ton olduğu söy
lenmektedir 

Sovyet 
Mümessilliği 

4000 lira kaydiye icra 
vasıtasile 

tahsil edilecek .• 

1 

Sovyet sosyalist cümhuriyet
leri ittihadı ticaret mümessilli- 1 
ği il~ T!c_aret odas~ •rasında çı· 
kan ıhtılaf ehemmıyetli bir saf 
haya dahil olmuttur. 

Dünkü Oda meclisinde bu me B 1 d • b 
sele müzakere edildi ve idare he e e ıye oto u·· slerı· 
yetinin tezkeresi okundu. lda. 

:e~ii:~r;n~::~~i~: te;;~- işletmeg"" e hazırlanıyor 
ğundan fevkalade sınıfa dahil 
edildiğini ve geçen seneki aida 
tın cezasile beraber 4000 lira o- Jmtiya 1 d H t• f • • 
larak icra vasıtasile tahsilini iı z a ID 1. eye 1 ennıye yeni 
tiyordu. • • 1 . h J d 

Bundan ıonra mümessillik- SelVIS prOJe erJDİ azır a 1 
ten dün gelen bir mektup okun latanbul otobüs imtiyazının 
du. Bu mektupta mümessilli- belediyeye verildiği dün akıam 
ğin bugünkü vaziyetinin iki bü vekaletten teblii edilmittir. 
kumet arasında aiyaai bir müza İstanbul belediyesi 9ehir oto 
kereye esas olduğu ve müzake. büılerini hiç bir ıirkete devret· 
ratın yakında neticelenmesi ü- miyecek ve kendisi i9letecektir 
midinin havi bulunduğu Mot· Bu husus için lazım gelen teai· 
kovadan henüz alınan bir tel. ıat ve teşkilat projeleri tama.. 
grafa atfen beyan ediliyor ve men hazırlanmıı olup vekalet 
yapılacak muamelenin tehiri iı tarafmdanda tetkik ve kabul e. 
teııiyordu. Bunun üzerine ıöz dilmiştir. 
a~an. azadan Şerefeddin Bey de j Projede otobüs aerviı hatla 
dı kı: rı, teşkilat ücret miktarlan ta-
.-. S~vye~ ticareti hariciye mamen teııbit edilmiıtir. 

mumeasıllen başka memleket. Belediye haziranda yapa • 
lerde aleli.-le tüccardan addedi· ğı yeni seyrüıefer teşkilatı ne 

bu otobüsleri iıletecektir. Oto
büslerin belediyeye mühim va-

[Devamı altıncı sahifede] 
Bekdıye len heyeti mlldllrll 

Zıya B. 

Şeker meselesi ve 
Al pullu şeker · 

şirketjnin vaziyeti 
Şirketin murahhas azası Hayri B. 

şeker meselesinin bütün 
Ticaret müdürü MubsJn B. safahatını mahkemeye izah etti 

lirler. Bizim memlekette her 
nedense kendilerinde imtiyazlı •Şeker fiatlannm yükıeltil- ı mecllii idaresine muhavveldlr. F • 
bir sıfat görmek istiyorlar. mesi iddiasile on dokuz teker kat gene bu eaaa mukavelenanıe-

Ticaret müdürü Muhsin Bey tü«:an aleyhinde açılan dava- nin bir maddesinde (mecliai ida-

b fh 
daAlpullu teker tirketi murab. re hai.z olduğu. salahiyeti aııaım· 

İse vaziyet siyasi ir la aya h LL.. • Bey' . dan hır veya bırkaç zata tefvlıı .. 
girdiğinden meselenin tehirini ~· azası .-...yrı ın evvelkı dehilir) denllmektedir. lıte mecll 
teklif etti. gun mahkemede beyanatta bu. ai idaremiz ıirket umur ve muame 

Kara Osman zade Suat Bey lunduğumı kayıt etmittik. Şe- · li.~m tedvirinl murahhas aaa aı
ker mea'eleaini bütün aafhatile fatıle bana tevdi eylemiıtir. Bina. 

ise: 1 h · k · izah ve tenvir eden bu beyanatı e_na ey fır etın umur ve muame 
- Geç bile kalınmıştır, dedi. .. b . labndan ben mes'ulüm. Alpullu 

Bu para şimdiye kadar alınma· 0

1 
gund ~y~e? za t eletmek dkabıl teker ıirketi gerek kontenjandaa 

lı idi. o ma ıgı ıçm gazet ere ere evvel ve gerek sonra halka büyük 
Bundan sonra izahat veren olnnamaınıştı, bugün muhtevi- h;zmetler ebniıtir. Ben mubterea 

katibi umumi Vehbi Bey bu yatını efkarı umumiyeyi tenvir mahkemenin ve dolayıaile mat• 
itibarile şayanı istifade buldu- ~uat ve efku umumiyeye bunu 

husuıta Ankarada makaraab ai • b . h . . ızaha muktedir olabilir iaem 
desile temas ettiğini ve ücreti gumuz u .ıza atın metnını ay- kendimi bahtiyar addedecefİf". 
kaydiyenin alınması lizım gel- nen neşredıyoruz: Kontenjandan evvel ıirketlmis 
diği neticesine varıldığını söy- "- Şirketin umuru idaresi her ıiddetli bir rekabet kartıamda 1-
ledi. anonim ıirketinde olduğu gibi e- dl. Komıumuz Bulgariatan, ko-

saı mukavelenamesi mucibince [Devamı altıncı sahifede] 
Neticede bugün için Sovyet ....

ticareti hariciye mumenilliği 
bir ticari müessese olduğundan 
geçen ıeneki aidatın cezaaile 
beraber 4000 lira olarak İcra 
vautaaile tahsili için muaınelei 
kanuniye yapılması kararlattı
nldı. 

3 kahve tüccarı 
Fiatlan yükselttikleri 

iddiasile 
Adliyeye verildiler 
Ticaret müdürlüğü dün ye

niden kahve fiatlerini hiç sebep 
yokken yiikselten üç kahve ta· 
cirini Cümhuriyet Müddeiumu· 
miliğine vermittir. Ticaret mü. 
dürlüğünün teabit ettiğine na. 
zaran kahve fiatlerini gayri ta
bii tekilde yükselten tüccarlar 
şunlardır: lstronkilos, Eskina. 
zi biraderler, Grezegarides. Mü 
diriyete nazaran bu müessese
ler 1913 numaralı kanun hü· 
kümlerine muhalif hareket ede 
rek kahve fiatlerini sebepıiz 
yükseltmiştir. 

- Gar.on .... Ben terbiyeli çerba İıltemiftim. Sen piliç ıu)unda çor- , 
ba 11eurdin 1 

- Ne yapalım Beyim. Terbiye için lıırdığmu~ yumurtalardan ci.,.. 
civ çıkıyor .... 

· • edılemez. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



ART 1932 

• 
işsizlere iş, işçi 

HARüCl HA~E:RLER 
Changhai' da 
Mütareke 

1 De Valera 
iş başında! 

l Amerikadaki 
Fırtına 

-~· 
isti yenlere 

işçi buluyoruz! Japonlann masrafı 
74 milyon yendir 

~--

lngiltere ile son rabıta- Ölenler 300, yaralanan-
ları da kırmak istiyor lar 2500 kişi .. 

Kredi Bankası 

Fabrikaların idaresi bir kanunla 
tanzim edilecektir Issizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 
CHANGHAt, Z3. A. A.- LONDRA 23. A.A.- lngi- B1RMINGHAM, 23. A.A. 

Bugün mütareke aktedilecek- liz gazeteleri, muhtar İrlanda (Alabamada) - Müthiş sik
tir. hükumetinin ittihaz etmiş oldu len fırtınası neticesinde nü-
~A~K!N, 23: A. ~--~er. ğu hattı hareketi Büyük Bri· fusca olan zayiatın fırtınanın 

kezı sıyas~ m~lu, dun Ç~n • , tanyaya karşı bir meydan oku. en büyük şiddetine maruz ka
Japon vazıyetı hakkında muza- t ma mahiyettinde telakki etmek lan beş eyale arazisi dahilinde 
keratta bul~;"ma~ üze~e M.Van 1 tedir. Londra ile Dublin arasın 1275 kişiye baliğ olduğu anlaıd 
T cheng Vaı m rıyasetınde top- ı daki gerginliğin vahameti giz- maktadır. 

ANKARA, 23 (Telefonla - Sa
nayi Kredi Bankası kanun Liyiha11-
na göre banka kanunu mahsuılarma 
tevfikan kurulmut olanlardan maa· 
da fabrikalardaki devlet sermayesi
nin aynca tanzim edilecek kanun 
mucibince hisse senetleriyle teshil 
edilen miktarının yüzde altmqını 
geçmemek ve devlet hiuelerine lcar
ıılık tutmak ıuretile obligeıyon çı
karmak aali.hiyetini haiz bulunacak
tır. 

Reiıicümhurun tasdikine arzoluna· 
caktır. 

Iı arayanlarla İKİ arayanlar a
rasında tavaıouta bafladığmıız 

günden beri, gerek it an.yanlar
dan cerekoe İtçi arıyaıılardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar makaadı teshil edecek 
bir tarzda tasnii edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ÇO· 

ğalclığmdan bahsedilen qsizliğin, 

işıizlerin ihtiyaç sahalarına dağd
maı!ıklarnıdan ileri geldiğine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
batta viLiyetlerde makineci, mo

!örcü. tesviyeci, tornacı, iyi bir 
dülger, marangoz, ili.tı ziı.-aiye 

tamirci.i; elektrikçi şu veya bu 
ihtisas İ§çileri ve uatalan yoktur. 

Onun için biz itıizlerle işçi U
teyenler arasında tava11ulta bu· 
lunmak isteyoruz. 

1 Gerek latanbula, ırerek mem
leketin her kÖfeaine ıamil olan bu 
ta-tun daha müsmir ve fay
dalı olmaaı:ll iateyoruz. Onun i-

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaymakamlar, nebiye 

mildürleri; diğer taraftaıı beledi
ye reiıleri, fırka idue heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare amirleri bulundukları 
yerll'rdeki iıçi :htiyacını (tekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve if {artları teabit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse biu müracaat et
mit ve adreslerini bıralanıt olar. 
iısizleri kendilerine bildireceğiz. 
Bu ıuretle hem işıiz kalan ve 
memeleketin neresinde iı bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandatlarımıza hizmet etmiş 

hem de memleketin her tarafın• 
bir çok ırüzide İfçilerin dağdaraL 
müfit hizmetler deruhte etmeleri
ne yardım etmiş olacağız. 

Hususi müesıesat sahipleri de 
bu husustaki ihtiyaçlarını biz< 
bildirirlerse memnuniyetle kayd
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaanrz var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veye 

diğer hizmet talep edenlerle ibti
yaç sahipleri arasında da .bu la· 
vasıutu yapacağız. lı İlleyenleı 
de, İşçi ve memur arayanlar de 
mektuplarını '1slanbul, Milliyet 
gazetesi it tavaaıut büroıu" na 
mına göndermelidirler!. 

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

• • • 
istiyenler • • 

ışçı iş ve 
işçi istiyenler ı52 - Karaköy 3 üncü Noter

de katip Necati bey vaaitasile Ali 

lanmıştır. lenilmemektedir. Harap olan küçük Montgem 
. M. T chang Kai Chek, bu iç- ı Mamafih, vaziyet büyük bir merry şehrinin yağma edilme. 

tunada hazır bulunmuştur. . 1 souk kanlılıkla tetkik edılmek- mesi için milis kuvvetleri so-
TOKİO, 23. A. A.- Mebu. te ve bir itilaf husulünün müm kaklarda gezmektedir. 

1 

sa.n mecli~i,, imp~ratorun. 3. e- ! kün olduğu hissi izhar· olun- .". aralananların takriben 2500 
mırnamesım tasvıp etmıştır. ı maktadır. kışı olduğu ve bunJann ekseri· 
Bunlar, Mançuri ve Changhai ! M h G . J' h - · sinin yurbuz ve melcesiz kal-
h k • t · ·ı 1 d. -· 1 anc ester uar ıan angı d are a mm ıstı zam eye ıgı k 1 d .. "f h ' 1.. .. ıkları görülmüştür. 
mesarife mütealliktir. Bu me- ı 0~.mküta ~r al ıt!la !usu ukn~ B1RM1NGHAM 23 A A 

'f . 'kt 79 ·ı mu n o acagını an ama ı- • · · • 
sarı mı arı, mı yon yen- 1 • M d V 1 Geçen günkü kasırga esnasın· 
dir. çın 11 ' . ~ . ac:;'nı'! gaye t:e da telef olımlann mikdar şimdi 

Meclis, ayni zamanda uksku ede~ı,nın ~n. en. ınceyel _;_ 300 tahmin edilmektedir. Mad. 
67 500 000 'kt daki ı ı mesını tavsıye ey emeı< d• h 'k' .1 . • yen mı arın ed' ı zarar ve asar ı ı mı yon do 
mütemmim bütçe tahminatmı 1 t ır. ları bulmaktadır. 
da tuvip etmittır. Bu krediler, 1 .~u. gazete, muhtar ~ükUm~t Alabama Valisi neırettiği bir 
yakında ayan meclisinin tasvi- ! reısının kanaatlarındakı samı- beyannamede kasırgadan zarar 
bine arzedilecektir. miyeti kabu!.vı:_~e~lim etm~.e görenlere yapılan yardmıa iş. 

ancak tarafgırlıgını ve kendisı· tirak etmesini halktan rica et· 
Mançuride tahrikat.. ~ ~it olmıy~ _icraat~ kabulden miştir. Kasırganın tahribat yap 

TCHANG TCHOUN, 23. ımt.ına etmesını tenkıt eylemek 1 tığı diğer bükUmetlerin Valille 
A. A. - Petunadaki askerler- tedır. ri de bu suretle hareket etmis-
den bin kaaar süvari kıyam et- Milletin intihap etmiş oldu- !erdir. 
mit ve Hsia şehrinde ıcrayi hü- ı ğu mümessillerden yemin et
kiimet etmekte olan başı bo- melerini istemek filhakika asri 
zuk kuvvetlerle birleşmiştir. 1 şeraite uyğun olmıyan birşey. 

- -·----
Zeppelinin 
Seyahati Kirin valisi Harbındeki Ja-

1 
dir. Fakat lrlandanın lngilte. 

pon kuvvetlerinden asileri dur- re ile her türlü siyasi irtibatını 
durmak için tayyareler gönde- 1 kesmemiş olduğunu göstermek Afrika sahilleri üze-
rılmesmi talep etmiş ve Nan. üzere yemin maadesinin mua- ! rinde uçuyor 
gandaki Çin kuvvetlerine vak'a 1 hedena meye dercedilmiş oldu- ı 

' mahalline gitmeleri emrini ver ğunu göstermek üzre yemin CASABL:4'NC'\ 23. A. ~· 

1 

miştir. maddesinin muahedenameye ı Permambouc a do!lru seferıne 
Yeni Mançuri hükUmeti ka. dercedılmiş olduğunu unutma- devam eden Zeppelın, bu sa~ab 

·ı binesi, bugün aktetmiş olduğu mak icap eder. saat ~,30 _da 4 derece 2 dakıka 
bir içtimacıa ahiren ılan edil· Şu halde, mesele bundan i- a:zı şım~lıde ve ~9 der~~ 3 ~a· 
miş olan affı umumiden katil- barettir. İrlanda, bu rabıtayi i. kıka tulu garbıde gorulmuş-

i lerin, hırsızların ve komünist- dame mi etmek istiyor, kırmak tliı.'6r8• 0 
kı'lometre mesaf~.de ve 

!erin İstisna edilmesine karar mı? -
vermi~tir. Bu nokta, Permambouc'dan 

• Avam Kamarasında Qky "be"' ded' TOı<YO, 23. A. A. - tam anosun go gın ır. 
Chang Chundan bildiriliyor: LONDRA, 23. A.A.- M. BERL1N, 23. A.A.- Dün 

Türk tabiiyetinde olmıyan sanayi 
·erbabı bankadan hiç bir ıuretle iıti· 
rak hissesi alamıyacaktır. Banka i
dare meclisi reisi idare azalan ara 
sından iktısat vekaletince intihap o
lunacaktır. Azalar iktısat vekaleti
nin inhası, heyeti vekile karan ile 
ve Reiıicümhurun tasdiki ile azami 
5 kişi olmak üzere tayin olunacak
tır, Bankanın müdürü umumisi he
yeti vekilece intihap edilecek ve 

Bankanın daiıni murakabesi için 
bir baş murakip tayin olunacaktır. 
Bu baı muı·akip yüksek mühendiı
Iik tahsili ııönnüı ve devlet hizmet• 
terinde en az beı sene istihdam olur 
mut zevat arasından seçilecektir. 

Sanayi ve Maadin Bankasının taı 
fiyeıi üzerine fabrikaların banka il6 
alakalan lcesilecek ve bu fabrikala
rın sureti idaresi bir kanunla tanzim 
olunacaktır. 

Sanayi Kredi Banka ·' tesisi hak
kındaki kanunun nP.sri tarihinden 
evvel teıviki sanayi . kanunu muci . 
bince muafiyetname almış ve sipa· 
rişlerini yapmış olan sanayi müesıe 
seleri mezkur tarihten itibaren 6 a y 
zarfında ceibedecekleri makine aliıt 
ve malzeme ile yedek parçalan gÜm 
rük muafiyetinden istifadeye dev~m 
edeceklerdir. 

Dördüncü kontenjan listesi 
ANKARA, 23 (Telefonla) - lktısal vekaleti kontenjan komh

yonu dördüncü kontenjan kararnamesi ve listesinin hazırhkJanna 
ba§lamıştır. Bu listeler de evvelki li.teler gibi üç aylık olacaktır. 

Esaret ve seferberlik zamları 
ANBARA, 23 (Telefonla) - Esaret ve seferberlik zamanları

nın tekaüt muameleande bilfiil hizmetten sayılma11 hakkında ba:ııı 
alakadarlar Meclise müracaatla bulunmuılardır. 

Binicilik müsabakaları 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Muhafız alayı ıüvari zabitleri ara· 

sında binicili:t müsabakaları baılamıştır. Milli Müdafaa erkanı mü· 
sabakalarda bulunmuılardır, • 

Pamuklu mensucat tacirleri 
ANKARA, 23 (Telefonla) - Pamuklu mensucat tacirlerinin 

lstanbuldan Ankareya gönderdikleri üç mümessil bu sabah şehrimi
ze geldiler ve ali.kadar vekaletlerle temaslarına başladılar. 

Bazz ithalatçıların suiistimali 
ANKARA 23 (Telefonla) - lstanbulda ve diğer gümrüklerde 

idhalat ordinolarını birbirlerine ciro eden bazı tacirler ve idhalatçı· 
lar nazarı dikkati celbetmif ve keyfiyet Gümrük vekaletine getiril
miştir. Vekalet bu tekilde suiistimal yapanlann §iddetlo takip edile
rek mahkemeye verilmeleri hakkında icap eden emirleri venniştir. 

Daktilo isteniyor.. Nazmi Eczacı kalfalığı demiryolu 
Oldukça ehemmiyetli gayri Thomas Avam kamarasında so- saat 14 te alman bir telgraf 

1 muntazam bir Çin kuvvetinin rulan bir suale verdiği cevapta Zeppelinin 17 derece 25 dakika 
' Chang Chun cendm ndaki Tao serbest l' .·lar..da hükUıneti fev- arzı şimalide ve 21 derece 39 
Chittung demiryolu istasyonu kalade komiserinin kendisine dakika tulü garbide bulunduğu 
civarına geldiği istihbar edil- vermiş olduğu vesikayi hatır· nu bildirmekte idi. 

Ankarada Fahri Ef. ve refikası
nı öldürenlerin muhakemesi Şehri elli lira ücretle bir dak- ve ebniye İn§aahııda sürveyan o

tilo hanım aranmktadır, latan- larak çalııır. Orta mektep me
>ulcla dördüncü Valaf hanında zum. Fransızça az bilir. 24 ya
dördüncü katta ı _ 6 numaralı da tmdadır maa~i 60 liradır. Tq
;,.eye müracaat. raya gider, yatılacak yer olmalı-----------1 dır. 

miş ve Çinlileri dağıtmak için !atmış ve demiştir ki: Krala i. Bu saatte Zeppelin, Arcona 
bir Japon polis müfrezesi göın· taat yemini on sene evvel akde burnu üzerinde uçmaktadır. Ba 
derilmıştir. di lmiş olan ve allıkamına her i- lon mürettebat ve yolculan se-

ANKARA, 23. (Telefonla) - Ankara eırafından Fahri Ef.yi 
ve refikasını öldürmekle maznun olanlar hakkındaki tahkikat 
hitam bulmuş ve evrak ağırceza mahkemesine tevdi edilmiştir. 

iş istiyenler 
ı47 - Göztepe Sira Köıkler· 

ıle ı2 No lu hanede Nevzat her 
1 türlü saat tamircisi. Memurluk 
da yapar. Taşraya gider. 

}48 - Beyğlunda Dolap dere 
Kılburnu caddesi No 30 toför 
Muharrem Necip 35 yqındadır. 
Otomobil şoförü ve makinistir. 

. M::ıaşı 60 liradır. Taşraya 80 lira 
ya ırider. 

ı49 - Koca Muatafapaıa Ra. 
mazan ef. Akarca çıkmaz<nda 38 
No da lsmail ef. marangoz ve 
ınobilyacidir. Maaş 50 lira i•tiyor. 
faşraya ırider. 

150 - Betiktat Zevki hayat 
lciraathaneainde Naim efendi 21 
yaıındadır. Kapuculuk kamarot
!uk arıyo. Maat 25 lira istiyor. 
Tatraya ırideı·. 

ısı - Betik!af HaMnpeJa de
resi 85 N o. lu hanede M. Aaaf 
:notör çarkçisi, Tesviyeci, toför 
her nev'i benzin ve mazut nıotör 
ları çalıştırabilir. 25 yaıındadır. 

j Tqraye gider. 

'-

ıSJ - Kadiköyde Bulırar si
mitçi fırında 37 No da Mustafa 
Süleyman kitabet ve memuriyet 
ariyor. 

ı54 - Aksaray çakırağa ca· 
mii eeril aokağır.•Ja 19 No da 
Bürhan 22 yaşındadır. Her gün 
öğleden sonra çalı~mak tartile. 
Memuriyet ariyor. Maa§ 2 lira 
istiyor. 

ıss - Kadıköy Y eldeğirmen 
düz ıokak 64 No da Melımet 0r 
han 20 yqımladır, Memuriyet a
rıyor ma&§, 30 lira istiyor. Taı

raya 50 liraya gider. 

ı56 - Tophanede Kadirler yo

lruıu Bakkal Haci Latif ef. 5 No 
lu hanesinde Saime Süleyman 
hanım, 18 yaımdadır. Türkçe 
daktilo ve terzilik anyor, maaş 
30 lira. Ta, raya ııitmez. 

157 - Oıküdar Solak ıinan 
mehalleai gümüı arayici sokak 
No l hanede Osman Nuri ef. 44 
yaıındadir. Muhasebecilik 23 se
nelik tecrube. Meaıı 40 lira, taı
reya 60 lira ile ııider. 

Şiddetli bir musademeden ki tarafça temamiyle nayeı e- yahatlerinden memnudurlar. 
sonra, Çinliler, 92 ölü, 53 ya. dilen muahedenin mütemmim 
ralı ve 70 hayvan terkederek bir cüzünü teşkil eder. SeTbest 
kaçmışlardır. Japonlar'ın za. lrlanda hükumetine noktai na 
yiatı 5 ölü ve yalnız bir yaralı- zarunızı anlatmak üzre bir no
dır. ta gonderiyoruz. Emlak ve a· 

razi vergileri senelik taksitleri. 
Japonya Mançuriye yeni asker ne gelince, bu hususta serbest 

1

1 gönderiyor I rlanda lıükfımetinden resmi 
TOKlO, 23. A. A.- Askeri hiç bir ış · ar vuım bulmamıştır. 

talim ve terbiyelerini bitirmiş Fakat M. de Vaıeranın ayan 
' olan yeni eıınan erbabı Japonya meclisinde dün yaptığı beyanat 
ya avdet edecek olan ikinci Ja. i tan amaşr1aığma göre serbest 
pon fırkasının askerlerini istib. lrlanda ııükumeti bu senelik 
dal etmek üzre dün Mançuriye taksitleri alakomak niyetinde. 
müteveccihen vapura binmiş· dir. 
!erdir. Sarayda 

Bulgar kralı ve kraliçesi 
SOFY A, 23 A.A. - Kral ve kra

l !içe mütenekkiren Avrupaya seyaha 
la çıkmışlardır. 

Milano sergisine 
iştirak ediyoruz 

ANKARA, 23 A.A. - 6 nisanda 
Miliino' da açılacak sergiye hükıime
timizin de iştiraki tckarrür etmit ve 
şimdiden bir pavi yon iıticar edilmif 
tir. 

LONDRA, 23. A.A. - M. 
Thomas, saat 10,15 te Bokin· 
gam sarayında kral tarafından 
kabul edildikten ıonra başve. 
kalet dairesine gitmiı ve kabi
ne içtimaında hazır bulunmuş. 
tur. Nazırlar meclisi müzakere
lerinin mevzuunu de Valeranın 
beyanatı teşkil eylemiştir. 

Malum olduğu veçhile İrla.n 
da meselesi bugünlerde İngil
tere hükumetinin başlıca meş. 
galesini teşkil etmektedir. 

Yunkers 
İflas etti 
BERLİN, 23. A. A.- Dün 

tediyatmı tatil etmiş olan Yun 
kers tayyaresi müesseseleri, 
şimdiki halde hükfunet tarafın
dan bir yardım göreceğini Ü· 

mit etmemektedir. 
Münakalat nazırı, mali va

ziyetin bütün Alman ~anayi 
müesseselerine karşı müsavi 
muamele gösterilmesini iatil. 
zam eylemekte olduğunu ve bu 
halin hükUınetin Duau müea 
sesesinin vaziyetin islih etme
me müsait olmadrğını çünki 
böyle bir yardunın hükumetin 
malik olmadığı bir takım mali 
vesaite ihtiyaç göstereceğini be 
yan etmiştir. 

Mamafih nazır, tasarruf yap 
mak ıuretile bu müesseseyi aağ 
lam bir esas üzerine yeniden 
tenik etmek mümkün olduğu 
takdirde hükUmetin nakti mua 
venetlerde bulunmağa devam 
edeceğini ilave eylemiştir. 

Muhakeme nisanın onuncu günü baılıyacaktır. 

Orta tedrisat müdürü geliyor 
IZMIR, 23. (Milliyet) - Orta tedrisat müdürü Fuat B. ya. 

rm İstanbul' a hareket edecektir. 

Metruk evde bulunan kitaplar 
IZMIR, 23. (Milliyet).- Emvali metruke idaresi tarafından 

müsadere edilen mütegayyip bir museviye ait evde külliyetli 
mikdarda eskı kitaplar bulunmuştur. 

3 memur mahkemeye verildi 
MUC.LA, 22 (A.A.) - Muğla, Denizli, Çine mıntakalarında ka· 

çakçılıktan auçlu yedi kişi muhtelif cezalara mahkıim olmuş, rüau· 
mat muhafaza memurlarından iki, inhisar idaresinden bir memur ih
tisas müddeiumumiliğine tevdi edi,lmİftir. 

ismet Pş. hakkında Atina mat· 
buatının sitayişkarane yazıları 

ATINA, 23 (A.A.) - Matbuat ismet Patanın istifa ettiğine da· 
ir deveran eden ıayialann kat'i aurette tekzip olunduğunu ilan edi· 
yor. Bu tekzip efkan umumiyetle büyük bir •evinçle karıılanmıttır. 
Elefteron Vima gazetesi diyor ki: "Yunaniıtan ve bilhassa birkaç ay 
evvel kendisini heyecanla karşılayan Atina halkı Türkiye B&fvekili· 
ni pek ziyade seviyor, dersek yeni bir teY söylemit olmayız. Çünkü, 
Türle ve Yunan dostluğu ne kadar sağlam ve kat'i ve bir çoklannın 
zannettiklerinden daha geniı esasat üzerine mebni olursa ol•un, fU· 
raaı muhakkaktır ki, Jsmet Paıa bu itilafı huauai bir gayret, saraıl· 
maz bir İman ile temsil ediyor. Binaenaleyh müıarünileyhin iktidar 
mevkiinde kalmaımm bizi aevindinnesi kadar tabii bir f<'Y olamaz. 

haber veriyor, gazeteler bunu folet yüzünden belki yüz binler Cemiyet (Maniaque) oldu. Şu zamanda can ciğer evla. Hani bir fıkra vardır: 
24Nıart Hafta Sohbeti Perşembe 

Burhan 
Cahit 

yazıyor. Radyclar bunu söylü- ce çocuk aç kalır, hasta olur ve Bir Lindberg'in çocuğudur dını baktıracak bir hayır sahi- Bir değirmende mü,teriler-
yor. Çocuk, çocuk, çocuk! ... Ar daha ne olduğunu anlamadan tutturdu gidiyor. bi arayan kaç bin ana vardır. le değirmenci ve yanatması a
tık bu haberleri evlerinde radyo dünyaya gözlerini kapar. AlJah razı olsun Madam Onlara kimse bakmaz bile. raaında kavga çıkını,. Un çu
olan çccuklar bile öğrendiler. Büyük şehirlerin sefahat yu. ( Lindberg) den... Çalınan ço. Emrazı akliye üstatları va il arı üzerinde gırtlak gırtlaFerman okunmuyor ki .. .! Amerika Japonya harbe tu- valarmda biı· lokma ekmek için cuğu arana dursun derhal yeni fertlerin kafasındaki bu tersli- ğa boğuşurlarken çiğnenen un· 

!erce (Umde) yi neredenı çı. tuşsaydı bu kadar büyük mese kapılan bekleyen, geceyi geçir bir ç~ğa gebe kalmış. ği nasıl ifade ediyorlar bilmem. !ardan değirmenin içini bir toz 
kru-dı bilmem.Rahmetli harpten le olmazdı. Bir çocuk dünyayı mek için kaldırımda sürükle. Zaten çocuk hırsızlannı çi· Makul düşünce namına ortada dumandır kaplamış. Bu arada 

Dünyanın ayarı bozuldu. 
Kafamızın fodoru tükendi. 
Cümlei uabiyemiz yağsız 

kalmq bir motöre benziyor. lş
lt..-dikçe beynimiz sarsılıyor. Mu 
harebedeıı. 11<>nra inaanlar ken. 
dilerini toparlayamadılar. P•y
chclogie ülemuı bu denle de. 
va bulamıyorlar. 

Müvazenesizlik fertlerde de
ğil, cemiyetlerde... Cemiyetle
rin kafasında. Ralıı:netli dok. 
tor (Gustave le Bon) nun taın 
istediği gibi tetkik mevzulan 
çıktığı bir devir .. Ne çare ki üs 
t:adm ömrü vefa etmedi. 

Onun, ruhunu tahlil ettiği 

sonra faal hayatta çok kalma· meşgul ediyor. nen yüz binlerce çocuk vardır. leden çıkarmak için en iyi çare ele alınır (mefhum) kalmadı. kafa, göz dövüşe devam eden 
lıydı da ıu müvezenesi boznk, Cengiz ana rahminden eli Büyük harbin toprağa çekti bul Politikası da böyle, maliye- kavgacılar biribirlerini tanımak 
kafasının fosforu tükenmiş kanlı olarak doğmuş. Bu ala- ği milyonlarca insandan cemi· Siz bir çocuk mu çaldınız, ıi de böyle, iktısadiyatı da böy. için ıeılenmeğe batlamıtlar. 
(Nübaişevki) sının usaresi met onu cihangir yaptı. yete yüz binlerce yavru kaldı. Alın güle güle •. Fabrikası biz- le, İçtimaiyatı da böyle! Değirmenci yanqmuına 
kuru.mut cemiyetin ruhunu bir (Lindberg) in çocuğu yir. Bunların çoğu açmadan kuru- de. Siz çaldıkça biz yen·isini Diplomatlar da tatırdı. Muk haylurnuş: 
talılil etseydi Kim bilir ne minci asırda, Amerika gibi me yan çiçekler gibi sürüne sürüne dünyaya çıkarınz. tesitler de tatırdı. Pisikoloklar - Ali, acıma, baı yumruğu! 
(Aphorisme} ler keşfederdi deniyet alt-n:i.nin kumkuması öldüler. Dünyanın bir müvazeneaiz- da şaşırdı. Diplomatlara bakın Uzaktan bir aes cevap ver· 

Meaeli Çin _ Japon dan.- olan bir yerde hırsızlar tarafın- Ne ajanılar, ne gazeteler, ne !iği de burada zaten. ki, Japonya pek maliim aebep- mit: 
smda yirmi bin kadar .Aksayc dan çal111dı. Bu akıbet onu kim radyolar bunlardan bahsetme. Kilise kapdarına, cami ke- !erle Çini ezdi. Kabahati Çine -Basayım amma ağam, to:ı. 

ki l be • . . . A • bilir ne yapacak. di. narlanna bırakılan çocuklar da buldular. dan, dumandan ferman okun. 

ıı: v; ~vru~: b~ıh~d1!~yi :ha Dünyanın müvazenesi.zliği Her gün gazete sahifelerin- elbet te ana baba evladı, hatta lardManuktbeesrı·itJı'ketrıesabtaı~lmı' kiL',ı'L8,_sraır-_ muyor kil 
d b ak• ·ı b' d h b' 1 de ve aJ·ans telgraflannda, rad bunlann çog"u birer a&k mahsu oe Dünyanın hali de böyle ol· yet bir siyasi nüfuz avası gibi u v a ı e ır a a sa ıt o - ,. 

telakki ettiler. Geçti, gitti ve du. yo haberlerinde şu havadisi işi lüdür. Onlar cemiyetten mer- li•me propağandaıı yaparken du. Olema cemiyetinin bu mü· 

gidiyor. fuh h tiyoruz: hamet, himaye beklerler, ötede ticareti alt üst eden bir Eta. vazenesizliğine bir kulp taka· 
Pariıte uş ma ıulü ola· - Lindberg'in çocuğundan (Lindberg) in çocuğu arabası& tisme yapmağa ba,ladılar. caklar amma çorbaya dönen bu 

Fakat (Lindber) İnçocu.....ı.~ra~k~g~ü~n~d~e~be:;;::lk~i~b~i~r~k~a~b=i~n~ç~o-:.Lb.ıı.ltılilı:~..ır.J':....~~~~~~~:Aiuı....:.a.Jluııt.r...Aı:ıa&ını:lan~.ba.ba.:~.....Jltııh"lllJl.tcı...J[jw.ı::t.uıD.a.1.Xa!ta..ii...Li.s'W..~ ......... ....ıı...ı._._....ıü·.ı...~.....ı 
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Gaz· k'öprüsünün inşasına ba a r 
Ekonomi 

Oda meclisinde bir 
fındık meselesi 

• • •••• • 1 

Meclis dün meseleyi halletti 
Ticaret odası meclisi dün re

fe vekillerincim Habip zade Zi
ta Beyin riya&etinde bir içtima 
tapmıthr. 
• Ruznam'!lye ı:eçilmeden evvel 

lıir fındık ticaretaneaile eksper 
aruında çıkan ihtilafm tetkiki 
Yapıldı. Bu ticarethane Roman 
Yaya ilıraç edeceii fındıklanm 
ekspere muayeneai.ai yaptınnıt 
'~ eksperin menfi cevap vermo
tı üzenne fındıktan standardi
te ettirmittir. Eksper ikinci mu 
~Yaıeainde tombul cinsten olan 
~ fmclıim içinde yüzde dört 
lıabetinde aivri fındık bulımdu 
iundan ihraç edileıniyeceğini 
fındık ihracı nizamnamesine ia 
linaden söylemit- Son bikem 
Oda meclisı olduğu İçİD meclis 
\ııı huauıta karar verecekti. 

Fındık tüccan olan aza bu 
husuata izahat verdiler. Netice 
ele bu fmdıklarm nümuneleri
lıin meclis huzurunda ve müte
h-.ııs aza tarafıudan muayene
li kararlattınldı. 

İki büyuk torba fındık ııeldi, 
Ortaya döküldü ve muayenesi 
ne batlandı. Bu uzun süren mu 
~Yeneden sonra fındıklarda 
>iizde dört bile sivri bulunma
dığı anlaşıldı ve ihraç edilebile 
tegi kararı verildi. 

Bundan sonra geçen Oda kon 
Jte•ıne aıt müzaker~t. zabıtlan 
kabul edildi ve tenzilatlı salıf 
h~daki ahkama muhalif. ha 
~et eden Osman F errub tı~
l'etanesinin tecziyesi t~arrur 
ettikten ao11ra içtiımaa ııihayet 
lerildi. 

Afyon fiatlan 
Afyon fiatleri yiiluelmep mü-

..__ il . . . L-'aza et--ay vazıyetiDJ mllll&' 

1931-32 pamuk iıtiluali.tı beneç
biati tahmin edilmektedir: 

M...&eı..tl• 1931-32 tah-
miııleri 

ı.ooo Balya 
Amerika 16.918 
Hindiıtaa 3.429 
Mıaır 1.286 
Çin 1..849 
Uıanda 184 
Mekaika 207 

Yekun 23.873 
Bıı iatatiatikten anlaplacaiı 

Teçhile, Amerika rekolte8İ geçeıa 
aeneye niabetle 2,988,000 balya 
fazla olacaktır. Mekaika'nm 29. 
bin balyalık iatihaali.t fazlaamdan 
sarfı nazar,difer memleketlerde 
rekolte daha az olmaama rağ
men. umumiyet itibarile 19~1-32 
mahoulü 1930-31 mabıulunden 
1.285.000 balya fazladır'. . 

Cihan pamuk müıtwıllen ara 
ıında 3 üncü relen Ruayanm 
1931·32 rekolteai hakkında reımi 
maUiınat mevcut değilae de Ruala 
nn bu baptaki pli.nlanna ~zaraD 
zeriyatm geçen aeneye ı1;~1bete'!' 
takriben % 60 kadar m~tezayıt 
bulunmall lazım gelecektır. F •· 
kat bu rakam mütebaaaısl~rc;a 
yiikaek görülmekte ve Rusya ıatib 
..ıatının 1930-31 kampanyasında 
1 600,000 balyadan 1931-32 <!_e 
a~cak 2.ooo.000 balyaya tereffu 
edebileceği zanolunmaktadır. 

Brezilya ınahmlünün geçen -
neye göre 80.000 balya daha az 
olarak ancak 375,000 balya tuta
cağı bildirilmektedir. 

Penı da zeriyat % 25 niabetin 
de yımi 75.000 balya azdır. 

Pamuk yeti~tiren diier memle
ketlerde (Türkiye, Cenubi Ameri 
ka, lran, Kora, Sudan, Afrika) 
birlikte 900.000 bnlya tutan iatih
aali.tın bu sene % 10 niabetinde 
tenezzül edeceği farzolunduğu 
takdirde 1931-32 cihan pamuk 
rekoltesi berveçbiati maa:ıara ar
aedecektir ı 

J• 
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Mahkemelerde Belediyede 
Bebek yalısını 
Soyanlar 

Valdei Hidivinin evini 
soyanlar 

mahkum oldular 

Gazi köprüsüne bu 
yaz başlanıyor 

•••••••• 

1930 ..ııeai rnayu.mda Valdei 
Hidivinin baıki.tibi Ali Beyin Ar
navutköy\indeki yal11ma cebren 
ıirerek bazı kıymettar eıyayı ça
lan Bekir oğlu Rıza, Meryem ve 
laakla meanık rnab bil• bile kul
lanan Hüaeyin ve Muıtafanuı 
muhak-e'eri düıa Atırcezada 
Deticelenclirilmittir. 

Köprünün inşası Belediyeye dört 
milyon liraya mal oiacaktır 

Rıza 3 sene, Meryem, biı' buçuk 
- ain' ha...-. Hüaeyinl• Mua
tafa befer lira para cezaauıa v• 
buna muadil müddet zarfında 
emniyeti umumiye nezareti altın
da bulundurulmasına karar veril
mİftİr. laak cürmü ..&it olmadı• 
imdaıa beraet etmİftİr. 

Şerefeddin Bey 
mahkum oldu 

Daimi encümeo dün vali ve 
belediye reisi Muhittin Beyin 
riyasetinde İçtima ederek Gazi 
köprüsü tartnameaini son defa 
tetkik etmit ve bedeli tama
men tesbit oluıımuıtur. Şartna 
me nisanm birinde ilin edile
cek ve inıaata yu sonlannda 
muhakkak batlanııcaktır. 

Köprünün inşuı için dört mil 
yon lira sarfedilecektir. 

iki sıhhiye müdürlüğü 
tevhit ediliyor 

Daimi encümea belediye ve ,,;. 
lhtiliıtan maznun Şile tuz .inhi- li.yet nbbiye müdürlüklerinin tev 

san ambar memunı Şerafeıtın ~· bidi muameleıini dün ikmal et
in muhakemeli dün neticelenınıt- miştir. Bütçelerde de münakale 
tir. Şerafettin Beyİ? tuz aınbanıı yapılmıftır. Tevhit karan nisanda 
daki çuvallardan bır kısmını 'ıı<a- 1 tehir mecli•ine ar:ıedilecek ve ka• 
yıt harici. bır~arak 2~6~.l.ira. 51 bul edilerek tatbike başlanacak· 
kurufU zınme~ geçır~ıgı ~~,._ tır. Tevbitten dolayı biç bir dok
ce:ıa mahkemeaınce aabıt gorul- tor veya memur açıkta kalnuya• 
müı, ancaL ambann teftiti aıra- caktır. 
aında intihara teşebbüa etmeai mu 
baffef esbaptan addedilerek ken 
disi 3 ıene dört ay hapse mahkUnı 
edil.ıniJtir • 

Haliçte boğulanlar 
Haliçte bir motörle müaademe 

ederek iki kitinin boğulmaaile ne
ticelenen sandal kazaanu,devrilen 
aandalm sahibi vak'ayı ıu suretle 
anla tmı§tır: 

- Kaıımpatadan aebzeci Ab
durrahman IH. ve Karanfili aan
dftla alarak yola çıktık. Unkapanı 
köprüsün ortaaından geçerken 
kınnızı bir sandal üstümüze doğ 
ru geldiğini gördüm. Kenara kaç
mak istedim olmadı, motör sanda 
la çarptı, sandal parça parça ol
du. Ben denizin dibinden bir müd 
det bocaladıktan ıonra suyun yü. 
%Üne çıktım. 11 

Ete konacak azami 
narh 

Belediye iktısat müdürlüğünün 
tehir iktisat meseleleri hakkında 
hazırladığı raporda et meoelesi 
de dahildir. 
Şehir meclisi et ihtiki.nnm önü

ne geçmek İçin azami fiat konına-
11na karar vermiıti. Fakat benüz 
bu buauata bir formül bulunama• 
dığından bu karar tatbik edileme 
mektedir. 

lktı.aa~ müdürlüğü raporda, ete 
a~""'! ~ıatın nasıl konacağını, ıe
killerını ve et nevilerini teıbit et
mektedir. 

Vakit küresi haziranda 
işliyecek 

Galata kulesinin üstüne konan 
vakit küreoinin tesisatı ikmal e
dilmek üzeredir. Küreyi, Kandilli 
rasathanesi ifletecektir. Bu huaua 

için kablo teıisab Te saire yapıl
mıştır. Küre hazirandan itibaren 
~!emeğe batlayacaktır, Bütün te
hir .aatleri vakit küreıine göre 
doğnı olarak ayar edilecektir. 

Kimsesizler yurdu 
Gelecek hafta belediye muavin

leri Te müdürler bir içtima yapa
rak kimaeıi:ıler yurdu yapılmak 
üzere, Calatada 55 bin liraya aa• 
tm alman binanın ıureti istimali 
Te kütat tarihi teabit olunacaktır. 

Gözlüklü şoförler 
Dünkü Ak§&ID gazeteıi gözlük 

kullanan toförlerin Tazifelerine 
nihayet veri.leceğini yazıyt1rdu. 
Bu asılsız haberin itae•İ şoförler 
arftaında haklı bir endi.., uyandır
mı,ıır. 

Yaptığımız tahkikata nazaran 
böyle bir teY yoktur. Ancak gö
zün Jen fazla rahatsız bulunan ve 
icrayı f<Aaliyetine m Ani c111nlar e
au~n fOförlüğe kabul edilmemek
tedirler. 

Hizmetçiler muayene 
ediliyor 

B~lediye müstahdemin idareü 
hizmetçi ve aairenin üç aylık mu
ayenelerine batlamıştır. 

Sarıyerde çöken ev 
Sanyerdeki vukua ırelen heye

lan neticesinde bir ev çökm~tü. 
Sarıyer kaymakamlığı belediye 
heyet fenniye müdüriyetine bir 
nıpor göndererek heyelinm m""
zii ve tehlikesiz olduğunu bildir
miştir. 

Üsküdar - Şile yolu 
Ooküdar - Şile yolnnun Kmklı -

Çakmakdere kıamı bu ay aonunda 
in,aya b~tlenacaktır. Bu luaım 
35,400 liraya mal olacaktır. Y o
lun t 750 metresi asfalt diğer k11° 
mı da §Ole olacaktır. 

Gayrim ··badil 
BonoJ3r1 ---
Gittikçe kıymetlerini 

kaybetmektedir 
Gayrimühadillere iatihkakla

nnın yüzde yit misi nnbetinde 
verıwıi§ olan oonolar giiLden 
güne kıymetten dıişmektedir. 
bonoların y:.ıııi 17 e tenezzül 
ebni§tİr. Buna rıı.ğmen, müza
yede ile satılığa çıkarılan Yu
uan emlakinin kıymetleri evvel 
ce tah.dir ve ilin edildiai halde 
Maliye vd<aletince bu kıymet. 
ler yeniden bir kaç ıniail tezyit 
edilmitlir. Buna sebep olarak 
müzayedeye i9tirak eden kimse 
lerin, müzayed~ bedellerine 
mukabil tC\ di ettikleri bonolan 
yüzde 75 - 80 noksanına teda. 
rik etmit olmaları gösterilmek
tedir. Gayrimübadiller bu hal
den tik~yet etmekte ve uıl bu 
tarzı hareketin bonoların kıy
metten düımesine sebep oldu. 
ğunu beyan etmektedirler. Bo
noların kıymetten dütmeainin 
diğer bir sebebi de bonoların 
vadesiz ve faizsiz olmasından 
hiç bir müessesei maliyenin 
bunları kabul etmemesi, Te 
karşılık gösterilen emlakin kıy 
metlerinin, bugünkü kıymetle
rine naza.en bq misil tezyit e
clilmit olması dolaysile halkta, 
karştlığının ancak bqte bir de
recesinde olduğu kanaati hiad 
olmasıdır. Gayri mübadillerin 
ihracini istedikleri faizli ve va
deli bonol rın bütçe ile alikuı 
olmadığı beyan edilmektedir. 
Faiz kartılığı olarak bütçeye 
tahsisat koymağa lüzum olma
yıp, bonoların karşılığı olan em 
liıun icar bedelleı i, booolann 
kıymetlerine nisbet edildiği tak 
dırde isabet edecek miktar bo
nolara verilecek faizi tqkil ede 
cektir. 

Bekarlık 
Vergisi 

Teklifin kabiliyeti tat
bikiyesi görülmeyor 
ANKARA, 23. (Haauaa") - S.. 

ki.rlık verıriai hakkında Sileyınaa 
San Bey tarafmdan yapılan teklifia 
Halk Fırka11ncla görüıüldüiünü "e 
bir komisyon tetkiline karar veril
diğini bild.irmittim. 

Beki.rlanlan verıri alınıp alınma. 
mau haklı:.nclaki bu teklif harada • 
lüradar zevat ar:wnda ciddi müaa
ı.a.atara mevzu olınaktadn-. Yoqat 
ıneb'aıu, brki.rbk vergiaiaiıo evlen
meyi teıvik .,.. nüfaaa taıit huau
aunda mühim faydaaı clelnuı•caiını 
teklifine eıpabı mucibe olarak İli.ft 
etmektedir. 

Teklifte •erıri niabeti, ftrlİnİa 
hangi bdıirlardan al-n icap 
ettİfi haklmıda ı.;,. itaret yoldw. 

Fakat vorııiye taraftar cı1aa meb
'nalarla aleyhtar olanlanıa fikirlai 
lıatka baıkadır. 

Mesela öyle bekar ertıe•ı.r var
dır lıi banlar aile geçindinnelı hu
auaunda evli erkeklerden -.... 
farksızdır. Memleketimizde •a-• 
babasını, muhtaç kMdeoılerilli n ya: 
km almıbalannı ı;eçindiren bekar .
kekler pek çoktur. 

Bir de yalruz batma J'&fl)'Bn be. 
kar erkekler vardır. Ayncaı kanunu 
~edeninin 315 İnci maddesi mııd
bınce nafaka ile mükellef olan be
kar erk klcr de mevcut bulunmakta 
dır. 

Diğer tar..Etan bir müddet evli ya 
pyıp bo§anan, fakat çocuklannı bes 
lemek mecburiyetinde olan erkekler 
de reni§ bir zümre tqkil etmekte
dir. 

Bundan bqka kazaner aile ıreçla
dirmiye kifayet etmiyecek derecede 
az olan bekarların vuiyetleri de dü
ıünülmek icap etmektedir. Sıhhi va
ziyeti icabı bekar yaf'lllt"k mecbu
riyetinde ol: ; erlreklcrin de tetkik 
mevzuu olduğu ileri ıürülmektedir. 

Böyle bir verı:iye mutlak ıurette 
aleyhlar olanlara ırelince; bu fikirde 
olanlar, bcki.rlı..k vcrgiıinin bekarla· 
~ evlenmiye tqvik edece• mabiy~ 
tı de olmadığın~ daha doğruıa ey. 

lenmerıin verı; almnmk nretile te, 
vik edilf'miyeccğini söylüyorlar. Ba
zı kimıder iae beü.rlık ftrfİlinin 
Kanunu Medeninin ruh.._ muhalif 
oldaiunu ileri sürüyorlar, 

Bütün bu mütalealar na:ıan dikka 
te alınmalı ıUtttile beki.rLJıı .......,... 
einin bir varidat membaı olmak ka
biliyetinden uzak buluadup mevzu 
u lıehiı edilmektedir. • 

Verginin kabal edilmeeıl ihtimalle 
ırıektedir. • 

Dün 1 O • 11 liradan alıcı oldugu •e fehrimizde de fazla stok bulun 
duğu halde satıcı çı)onaınlttır• 
llilhuaa iyi cina Akıehir mallan· 
~ kartı talep fazladır. Piy~da
lci \lmwni kanaat, dütük fıatten 
...,., vermemek buıuıundaki ıarar 
cleyam ettiği taktirde fiatler yük
lelttıek zaruretinde kalacaktır. 
L_Celen mah1mata nazaran kıt ve 
~ dolayıaile Yugoelavyada da 
-ıyon :ıeriyatı yapılamaımtlır· 

.+ 1 

Denize dökülen dört kitiden 
Karanfil, bir saat sonra köprünün 
Haliç iakeleıi tarafından Yiicudu 
fİtmit olarak bulunmu9, laanm ce 
Hdi henüz meydana çıkmamıfhr. 

Gayri mübadillerin diğer bir 
tiki.yeti de, muhtelif yerlerde 
satılacak emlikm ayni zaman
da müzayedeye çıkarilmit olma 
aıdır. Ziraat Bankasının İzmir 
Te Antalya §Ubesinin gazeteler 
de neşredılen bir ilininda bazı 
emlakin r ·· ... ayedeye çıkanldı-

==================="""=""'"-"'""-=•I ğı ve lzmirdeki emlakin 9 ni-
Po/İsf e , •anda ve Antalya'daki emlakin 

l 1 nisanda ihale edileceği bil-

ri çok zaiftir. • 

'1uhtelif memleketlerin 
pamuk istihsalah 

'1Ü. 'ltorna Beynelmilel Ziraat lnıtitü 
., ~afmdan nqredilen bir iat~
"&tikte muhtelif memleketlerın 

[ BORSA 

23 Mart 1932 
Ak§llm Fiatlan 

istikrazlar Tahvillt 

lat. dıbııı 96,50 
~•rt d. yollın 3.40 
G · Muvabblde 46,50 
S ftrnrutıer S.-

Elektrik .f,85 
Tramvay 4,85 
Tttnel 4,8' 
Rıhtım 111.75 

1Yd i mıbl 6,-

t~~:~rlye 6.ro 

.Anadolu 1 16,5'1 
m 115,50 

:Mümeull tl,50 

Eıbam 

~ llanıası ıo. Terk<» 
••dolu 14,50 çımcnw Ar. 

11 •Jı 4,05 Ooyon dey. 

17,-
9.30 

~r. hayrıı.., 14,- Şark dey. 
•ra- 8 1 \J ~\ay 54,- 1 yı 

11 '"•nıı ıroru ı ı.ts Saıt m. eua 
•rnonıl 14,25 Teltfon 

i! ,90 
1,50 
J,91 
a.-

15.il 

"~b 
ı.., • 

Çek fiatlan 
11.0J 

774, 
47,30,?/ 8 Yort 

t.ııı•no 11 9,lb "' 
•&ıcseı 3.38-
~Una 86,33 
S ••vre 2.44,5/8 

4
• lya ~58 
"'lsterd:uıı 1, 1727 

Pn« 
V!y ... 
!l!adrlt 
~erlin 

varıov• 

J>rıt• 
Bütrq 
B<lıraı 

Moskova 

Nukut (aatq) 
Kuruş 

~ 1· Fransız i7"1.= 
lsttrıın 714 -1 • 
do~ 211 ,-

:ıo llreı ...... 10 . .... -
1. Belçtta 117 -

ııı • 
dra1ımı 42,-

1() 1. lsvıçre 822, 

IO l!va 26, 
~ norı, ıs. . 
lo tur Çek) 125 

1 fllln, AY. 
1 p<t<U 
ı mark 
ı zol ıl 

1 pe•(O 
20 1 
!O dinar 
ı Çeroov~ 

1 Alllll 
1 l\lccldlye 
ı ııaııtnoı 

Jl.9t 
.f,ot 

U6 
ı,985 
4,11 
a,89 

n.ııı 
16,91 
1094.-

Koroş -211, -

16.-
50.-
'3, -
n,-
14,-
u.-

m.-
48,50 

231,-

Yukardald d.,,,-
letler 22.588 
Ruıya 1.549 
B...ziliya 455 
Penı 333 

23.873 
2.000 

375 
250 

+ 1.285 
+ 451 

80 
83 

Diğer mem· 
leketler 821 739 - 82 

Cihan,.. 
kolteai 25. 746 27.237 + 1.491 

Ingiliz lirası 
Dün boraada İngiliz lira11 77t_S 

lı:unııta açılımı 774 kunıfla -
pamııııtır. 

Almanya 200,000 ton 
buğday alacak 

Facia tahkikatına Taziyet eden 
Müddeiumumilik hazırhk tahki
katını ikmal ederek evrakı ikinci 
istintak daireaine tevdi etıniıtir. 

Nis'te yapllacak 
Koşular 

Zabitlerimiz nisanın 
ikisinde gidecek 

Nisanın onunda Niste yapı
lacak beynelmilel· koıulara i9ti· 
rak edecek zabitlerimiz, Binici. 
lik mektebi müdürünün kuman 
dasında 2 nisan cumartesi günü 

ERLİN 23 A.A. -Alman t~~~den ay~lacaklardır. Za 
B . ' d kadar ihtiyaca. bıtlenmız, o gune kadar açık 

ya, yem hasaeka . . takriben manejde talime deva"' edecek-
tınıiı defetm ıçm 1 1 d' 
200 000 ton buğday almak mec er ır. 
buriyetindedir. Ay?i ~a::!a ___ ....., __ _ 
miktarının tabınını mut Server Cemal Bey 
lan ve fakat her hald~ ~ e- ailesinin teşekkürü 
bemıniyetsiz o!mıyan bır mik-
tar buğday daha alara_k iht~yat 
istokları vücude getırmeaı de 
lazım ııeimektedir • 

Burada oqredilen bir ha~ 
.. Almanya muhtaç oldugu 

ııore • im -
buğdayı Arjantin'den a aıı:a 
mütemayildir. Anı::-1' b~u:ı ı. 
çin henüz imza ed~f -

A lmanya ile Macarıstan ve 
ve d .. akit 
Romanya arasın a ~ 
bulunan rüçhan esasına mu.ate
nit muahedelere kartı ahıresı 
Arjantin bükUmeti tarafından 
yapılan muhalefetten • mezkiır 
hükumetin vugeçmeaı tartml 
ileri sürmektedir. 

Bu haber henüz kat't surette 
teeyyüt ehneınittir. Haki~t 
halde AlmaG)'a hükılmeti hah 
hazırda hem Amerikan bem dı; 
Arjantin buğday müstahsillerı 
ile müzakeratta bulunmakta ve 
en müsait ıeraiti ve bilhaaaa u. 
zun vadeli krediler elde etmeğe 
çalıtmaktadır. 
Şimdiye kadar hiçbir karar a-

bnmamıttır. . ,. 
Diğer taraftan Arantm ın ne 

kadar mühim oluna olsım hu 
işi yapmak için Alm~~a'nm. 
Avrupanın cenubi şark!sındeki 

Merhum Server Cemal Be
yin ailesi, biraderi ve iki keri. 
mesi gerek cenaze merasimin. 
de hazır bulunan zevata, gerek 
mektup ve telgraflarla taziyede 
bulunan doatlanna gazetemiz 
vasıtasile arzı tükran etmekte
dirler. 

ğu muahedelerin meriyet mev
kiine girmesine müaaad etmesi 
meşkuk tür. 

Çünkü bu muahedeler, istik. 
halde Arantin'in Almanya'ya 
yapmakta olduğu buğday ihra
catmı mahsus derecede tenkis 
eyliyecektir. 

Paris borsası 
PARIS, 23 A.A. - Dünkü 

celse, inkiaan hayali mucip ol
muıtur. İyi bir baılangıçtan 
aonra piyaea yavaı, yavat ağır 
laşmıt ve celse ağır bir hava İ· 
çinde kapanmııtır. Fiatlar, dün 
kü fiatlar eeviyeainden atağı 
düşmüştür. Fransız rantları, 
sağlam ve sakindir. Fazla in~i
raflar yoktur. Gümüt para fıa-

Gizli rakı tabrikası .•.... ·---
Bir evin gizli bir yerinde 

meydana çıkarıldı 
Müskirat inbiaan muhafaza 1 

müdürlüğü Taksimde Mite so-
kağında şoför Tevfik ef. nin e
vinde taharriyat yaparak bü
yük bir rakı imalathanesini 
meydan• çıkarmıtlardır. 

Bu imalathane evin mutfa
ğmdaki aamıçtan bölme duvar 
!arla aynlan gizli bir yerdedir. 
Burada 250 kiloluk bir rakı ka
zaıııı tahammür ettirilmiı 850 
kilo 'üzüm ve bir mikdar rakı bu 
lunmuıtur. 

Eaki bir kaçakçı olan ıoför 
Tevfik Efendi damdan atlaya
rak kaçmıştır. Tevfik Efendi 
ihtisas mahkesnesirıe verilecek
tir. 

Kaçak sigara 
Bakırköyünde latanbul cad 

Çocuk 
Bayramı 

Bu sene 
program 

daha parlak 
hazırlanıyor 

desinde Must:ıfa ve İbrahim A 
li Efendiler dükkanlarında köy 
lü ve asker sigaraları satblda. 
rından yakalanmışlardır. 

Avrupa iıe telefon 
mükalematı 

Bir müddetten beri ıehrimiz· 
de bulunan Posta, telgraf ve te
lefon umum müdürü Fahri B. 
Ankaraya avdet etmittir. Fah
ri Bey ıehrimizde açılmıt ve a
çılmakta olan Avrupa hatları 

23 nisanda batlıyacak olan ile iyi görüşülebLlmesi için icap 
çocuk haftası .iç~ ~imayeyi eden tesisatın telefon tirketi ta 
Etfal cemiyeti ıımdıden hazır- rafındlln yapılmasını temin ile 
lıklara başlamıştır. Bu seneki meşgul olmuıtur. Bu husus için 
çocuk bayraını her senekinden bekleaetı şirketin baımühendi. 
daha muazzam bir şekilde tesit si M. Leydr ıehrimize gelmiş 
edilecektir. Bu eeneki program ve Fahri Beyle görütmüttür. 
da bazı değitiklikler yapılacak- Bu hususta müsbet bir netice 
tır. Çocuk haftasında tebrin alınmıtlır. Fahri Bey evvelki 
muhtelif yerlerinde pehlivan gü gün telefon tirketine ıiderek 
reşleri yapılacaktır. Bu suretle otomatik tesisat ve Avrupa ile 
küçük çocuklarda dabı spor zev muhabere kısmmı tetkik etmit 

. tir. 

( dirilmittir. Bu müzayedelere it 
tirak etmek isteyen gayri mü • 
badillerin ayni zamanda hem 
lzmir hem de Antalya'da yapı. 
lacak müzayedelere ittirak et· 
meleri imkinsizdir. Esasen iz. 
mirde satılacak emlakin müza
yedesi bitmede-- evvel diğer 
yerlerde bulunan emlakin mü
zayedeye çıkardmaması evvel. 
ce verilen karar icabından idi. 
Buna rağmen, muhtelif yerler. 
de ayni zamanda emlik satıfı
na batlanma11, gayri mübadil
leri telata dütürmüftür. 

Trakyaya da 
Kar yağıyor 

Havalar bir kaç gündür 
[ bozuk giuiyor 
1 HaTa!;1~ birka~. rüı;ıden beri 
bozuk gıdıyor, Dun bırdenbire 
tiddetli bir soğuk baılamıı ve 
sabah bir müddet hafif surette 
kar yağmiıtır, llkbabarm baı
lamiş olmasına rağmen Balkan
larda yeniden ıiddetli bir kıt 
hükUııı sürmektedir. Trakya'
nm bazı yerlerine ve Edime'ye 
kar yağmaktadır. Bugün de ha 
va kapalı ve yağı9lı olacaktır. 
Kar yağması da muhtemeldir. 
bekrlann vergisi izdivaçları art 

Avrupada ... 
ROMA, 23 A.A. - Abruz

zes'larda bahar, soğuklarm art. 
ması ile baılamıştır. Chieti ve 
civarında kar yağmıştır. Bazı 
kaaabalarda hararet derecesi ar 
fır altında sekize kadar inmit
tir. Senelerden beri bu havalide 
bu mevsimde kar yaidığı görül 
memittir. 

Askeri 
Müzede •• 

Bir çadırda tarihi bır 
vak'a tasvir edilecek 

Askeri müze idaresi, müze
nin T opkapı parkma tarihi bir 
vakayı tasvir etmek üzere bir 
çadır kurdurmuıtur. 

Bu çadırda tasvir edi-
lecek olan vak'a üçüncü 
Mehmet zamanında veziriazam 
ile maiyetinin bir meclisi harp
teki vaziyetleridir. Bu euretle 
canlandırılacak olan sahne hal
ka meccanen gösterilecektir. 
Kurulmuş olan bu çadır, o za. 
man kullanılımı olan bir ça. 
dırdır. Bundan ba,ka möze ida 
reai aynca bir de atma mahalli 
hazırlamaktadır. Bu hususta 
kullanılmak üzere bir Türle ""e 
bir Tatar oku gerilmektedir. 
Müzenin Rumeli fenerinde iki 
tarihi topu vardı. Bu toplann 
müzeye nakli de ihale edilmif
ti. Toplardan birisi müaıeye gel 
mittir· Diğeri de bir bç ıü:.ıe 
kadar gelecektir. 

Galatasarayda Goethe 
• 

gecesı 

Dün aktam aaat 20,30 da Ga 
latasaray lisesi talebe birliği a
kademi ıubeai tarafmdan bü
yük Alman ıairi Goetbe'nin ö
lümünün 100 üncü yıldönümü 
münasebetile bir ihtifal merasi 
mi yapılmıtbr. Merasimde ııı.i
rin bir piyesi temsil edilmit, ti· 
irleri olnmmut ve konferanslar 
verilmiıtir. 

Cemiyetlerde intihaplar 
Avrupa talebe 
müfettişi gitti ~ Han. od~~şıları ve. ~ap~cı

ı 
1

lar cemıyeti ıdar heyeti ıntıha 
Talebe müfettiti umwnfsi 

1 
bı çarşamba ve bert-:'~ c:ıni

Kadri Bey dün Avrupaya ırit- yeti intihabı cumartea• ırvnu ya 
mittir. pılacaktır • 
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Asrın umdeai "MiLLiYET" tir. 

24MART 1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adreııi: tat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Başmuharrir ve Müdür 24318 
Yazr işleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

LK L K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 5(1 14-

12 
" 14- 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
ı'Ylüddeti geçen niiıhalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
isler için mlidiriyete müracaat 
•dilir. Gazetemiz illnlarm mes'u-

1 '.yetini kabul etmez. -----· BUGONKO HAVA 
Y eıilköy askeri rasat Dlft'ke

zinclmı verilen ha~ söre buııün 
hava kapalı ve kısmen Yaiıtb o
lac:aktır. Hafif surette kar yağ
ması da muhtemeldir. Rüzsir ti
malden kunetle esecektir. 

23-3-932 de hava tazyiki 755 
milimetre, azami hararet 4, ez. 
sari 1 derece idi. 

ffm:LE~ 
Yeni bir 
Görüşme usulü! 

Beyoğlunda veya İstabul ci
hetinde otomobil güzergahına 
yahut garajlara yakın oturan
lar artık anlamıt olmalıdırlar 
ki; şoförler arasında laf etmek 
kalkmıttır .. Onlar tıpkı (mora) 
alfabesi gibi klakson ile görü 
şüyorlar .• 

Klakson bir defa öterse, 
"müfteri var., demektir. Bir 
kısa bir uzun "bekliyorum., iki 
uzun sabırsızlık iaıreti, bir kı
sa bir uzun, bir kısa bir u;: ·ın 
"çabuk ol., bu hareket ikiden 
fazla olunca küfür etmeye ka
dar manaaı vardır .. 

Garajlarda ıoför, arabadan 
inip garajın kapısını çalmaz ... 
Gelsin klakson!.. İçerideki sa
ğır bekçi uyanıncaya kadar ..• 
Tabii mahalledeki hasta, sağ, 
genç, çoluk çocuk uyanır ... Am 
ma, şoför efendi kapıyı açtı-
rır ..• 

Ben ara sıra ıoförlere ilitti 
ğim zaman bana: 

- Canım! Bırak şu zaval
lıları ... Ekmek parası kazanma 
ğa çalıtıyorlar... Ne ıstıyor
sun ! .. derler... Bunu söyliyen
lerin bir garaj civarında bir iki 
gece ikametleri ne kadar arzu 
edilir.. O zaman görürüm bu 
insaniyet perverane fikirleri .. 

Şoföre iliımek kimsenin ha 
tınna gelmez.. Lakin gece ya
rısı, sabaha kartı münasebet
siz bir ıoförün bütün bir ma
halleyi uyandırması insaniyet 
midir, dürüst bir şey midir? .. 
Buna kimse karışmıyacak mı?. 

Dünyanın bütün büyük ıe
iıirlerinde otomobillere (Klak
siyon) koydurmazlar.. Koma 
koyarlar. Hem sesi az korna
lar.. Çünkü, bir otomobil an• 
cak beş on metre önünden gi
deni ikaz için korna çalarlar .. 

MiLLiYET PERŞEMBE 24 MART 

'( lktısadt bahisler 
"'--------------------·-------"" 

1 ihracat politikamızda maden 
1 Uzun süren son senelerden 1 ihraç metalarımızı saklıyarak 
alınan derslerle anlaşılıyor ki ı fiatların yükseldiği zaman da-

l buhran denilen bugünkü heyü- . ha karh satmak.. Bu da, bir 
la seyrini hiç tebdil etmeden ticari kaygu... Fakat madem 
mütezayittir. Evvela bu badi- ki, Erganide iatihsalatımız, te 
se az, çok garpte de, bütün dün sisata baıladığımızdan üç sene 
yada da var; buna karşı alma· sonra kabildir, faraza bir sene 
cak tedbirler yok mu? Maden. sonra yükselmesi tahmin edi
lerimizin ıtlenmemesindeki a- len fiatı müteakip iki sene zar 
millerden biri olan bu darlığın fmda daha feci vaziyete düş
tesiriııi mümkün mertebe izale miyeceği ne ile temin olunabi
için bir aksi tesir yaratmak lir?. Bundan başka bugün sata 

1 imkanı yok mu? rak alacağımız paranın memle 
ı Kendi hususi mevkiimize .,. ketin diğer istihsal sahalarına 
nazaran vaziyeti tetkik ve mu- dökülerek temin edeceği me
kayese edelim: Her şeyden ev- 1 nafi, hiç değilse muattal du
vel şunu itiraf etmeliyiz ki, 1 ran bu medfun servetlerin fa. 
Türkiye'yi tatmin ed~ek ka. 1 izi ne olacak? Bekliyerek kaza 
dar madenlerimiz işlediği- tak- ! nacağımız fiat farkı bunlardan 

: dirde cihan maden borsaları fazla mı menafi temin edecek? 
alt üs, hatta biraz mtitees- Burada ıunu da ilave ede
sir bile olmayacaktır. Misal o- lim ki, Ergani madeninden 
!arak bütün dünyaca tanınmış, bakırlı su akar. Bu su ile Fırat 
herkesin bildiği Erganiyi ele nehrine kanşıp giden saf bakı 
alalım: Bugün Ergani madeni nn miktarı bir fen raporuna 

1 itlediği takdirde piyasaya sev- nazaran senevi 45, diğerine 
kedeceği bakırın miktarını nik- göre, 200 tondur. Biz bu mik· 

Hikaye 

Tenbel koca 
- Fransızcadan -

Kocamın uykusu çocukların 
uykuauna benziyor. Eskiden hay· 
ret ederdim. Şimdi canımı sıkıyor. 
''Beni altı buçukta uyandD"ın,. 
der. Saat onda, evde ancak yatak 
tan çıkabilir. 

itte bugünde uyuyamıyorum. 
Çünkü kocam sabahleyin ditçiye 
sidecek. Ondan sonra kitapçısına 
uğrayacak. Daha sonra uzaktan 
gelen amcasını kartıhy~. · '\k. Öğle 
yemeğine de davetlilerımız var. 
Adeta titriyorum. 

Dün de " aman, yarın yapıla
cak çok işler var. Beni saat alb 
buçukta uyandırın,, demitti. Bili
yorum ki bu emrin faydaıı yok • 
Oyla ya, saat sekzde gözlerini 
açıpta onda yataktan kalkacak 
olduktan sonra, saat altı buçukta 
uyandırmanın ne faydası olur? 

itte ıimdi de kocam uyanmak 
la metgul.. Saat altı bu~ukta dürt 
ilim, kulağını çektim, yorganını 
çektim. Ancak sekize doğru göz
leri açıldı. Eh, aekizde kalkar hiç 
olmazsa itlerinin yanaını görebi
lir diye dütünüyordum. 

- Kalk yahu, saat sekiz oldu. 
Kalk artık, allah a§kma kalk! 

1932 

~ Bu akpm M A J l K sinemasında 
bÜYÜK GALA OLARAK görülmemit zengin ve çok 

IZDiVAÇ LiMiTED ŞiRKETi 
(Mariage Limited) Sözlü, danslı ve şarkılı OPERET - VODViL 

Heyeti temsiliyesi başında: Fevkalade güzel bir yıldız CHARLOTTE SUSA - meşhur 
bir artist GEORG ALEXANDER - Jön prömyelerin en sevimlisi WERNER FUTTERER 

bütün İstanbul . halkı bu harikayı gidip görecek ve yürekten glllecektir. 
ilaveten: P.D.C. halihazır dünya havadisleri arasında: 

Çin, Japon muharebesi ve dehşetleri ~ 

Bu akşamdan itibaren ~--.... H.'
1 

;--R-A_D_Y_O __ ] 
ASRI SİNEMADA 1 

ALT 1 N G AS 1 P LE R İ !. l-------.J 
(LES CONQUERANTS DE L'OR) 1 

fevkalade filmini takdim edecektir. 
RENE ADORE ve WILLIAM COLLIER tarafından temsil r ,' k ' 
bu eserde Kalifornia'nm altın arayıcıları tarafından istilasını ve bi;<ı'. . ll 

memleketi kanlar ve ateşler içine koyan bu altının sebep olduğu bütün 
kantıklıklannı ve bu meyanda cereyan eden fevkalade bir atk 

romanını sörec:eluiniz. 
ilaveten SAIT EDiP ve FERNANDA tarafından yeni program ile 
Mösyö, Madam ve Matmazel Nezer tarafından yeni Atina rövüleri. 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m. 5 kilovat) 

18 ııramofon 19,30 Bedayi musikiye 
heyeti, 20 opera, 21 Belkis Hanım 
ve N..bil oğlu İsmail Hakkı Bey 
heyeti, 22 orkestra . 

1 

bin bir görütle 10,000 ton ka- tarı senevi 100 ton, madenin 
bul edebiliriz. Dünya iatihsa- de ataletini yalnız 10 sene farz 
latı vasati bir buçuk milyon ve bu on senıe zarfındaki bakı
tondur. Binaenaleyh beynelmi rın vasati fiatını 50 altın İngi 

Ben ısrar ettikçe o, burnundan 
ve derinden selen mınltılarla an
Ia,ılmaz cevaplar verdi. Nihayet 
kuvvetle kulağını çektim: ll••••••••••••••••••••••••••••I 

BELGRAT (:429,8 m.) - 19,30 
jimnastik, tıbbi musahabe, 20,30 Ke
man konseri, 21 radyo orkestrası, 
21,35 Göte hakkında konferans, 
22,20 piyano konseri. 

lel maden borsalarında muame liz lirası olarak kabul etsek, 
le gilrecek bakırımızın nisbeti madenin ve binnetice meınleke 
binde bir bile değildir. Halbu tin kaybettiği servet yarım mil 
ki senevi bu on bin ton bakırın yon Türk lirası olduğunu gö
memleketimize getireceği mil- rürüz. 

- Ah, cicim,itte bunu yapma! 
dedi. Ne iyi uyuyurdum. Naaıl? 
Bugün itlerim mi var? Bugün hiç 
iıim yok. Ha aahi, ditçiye gidecek 
tik. Kitapçıya uğrayacaktı. Amca 
mızı kartılayacaktılc. Eğer miraaı 
olmasaydı, kal"fılamak aklıma gel 
mezdi ya .. Peki, peki, şimdi kal
karım. Yalnız bet dakika daha 
ıöyle güzlerimi kapayayım .. 

Beı dakika derken yine saat 
onu buldu ve nazeninim nihayet 
ayağa kalkb. Bir mahküm gibi 
aallanryordu: 

- Öyle batım ağrıyor ki .. de 
di. lnaanı böyle erkenden kaldı
np, ba§ını ağntırlar mı ya?. 

Nihayet pijamasını giydi. hiz
metçinin saat aekizde getirip ma• 
sanın üatüne bıraktığı çilrulataaı 
aoğumutlu: 

- Bu soğuk feY de içilir mi? 
- Saat sekizde 11caktı. 

yorılar, bu ihracat gayesi ile İtte çok eski tarihe kanş
kıvranılan devirde, bizim için mıyan elimize bir misal daha a 
hiç te istisgar edilmiyecek bir lalım: Musul petrollan.. Çok 
yekiindur. O 'halde neden itlet eski zamanlardan beri malUın 
miyoruz? Sebep yalnız kriz olan bu değerli mayiin ehem· 
mi? Hayır, çünkü Ergani ma- miyeti, 1306 senesinde Abdül
denini bugün iıletmeğe karar hamidin bir iradei seniyesi ile 
versek tesisatı ikmal edip, pi- emlaki şahanesi meyanına ithal 
yasaya bakır sevkedinceye ka- ettiği tarihten itibaren bizce 
dar üç sene asgari bir müddet takdir edildiğine hükmedelim; 
lazımdır. Üç sene sonraki fiat müteaddit teklifler, mukave
veya buhranı da şimdiden keı leler, hatti ultimatomlar, siya - Vay, vay, vay .. Bir kadını 
fetmek mümkün değildir. Bil. ai, ticari kombinezonlara rağ· öldürmiifler, parça parça etmİt· 
hassa maden gibi borsaya labi men hakimiyetimiz altındaki ler. Aman tunu okuyalım. 
her gün mütehavvil bir fiatı.. uzun yıllarda itlemememiıtir. - Yahu, aonra okursun. Bu· 

Acaba demiryolu bitmedi· Neden? İtle 0 vakit buhran gün yapılacak itler var. 
1 ? B d h d - iyi amma, ahvali alemden ğinden mi it emiyor. una a da yoktu. Harpten sonra u u haberdar olmadan, fe bakılabili

hayır .. Vakıa demiryolu inıa- dumuz haricinde kalan buma yor mu ya? 
atı hitam bulsa maden daha denleri saklayan sahralara fen Hayda! Satır satır elindeki sa 
karlı bir suretle işler, buna nin yığın, yığın sermayeleri dö zeteyi okumağa batlach. 
şüphe yok... Fakat Ergani cev küldü. Hem buhran baıladık- Dütünüyordum. Ditçinin vakti 
berinin ihtiva ettiği yüksek tan, her gün biraz daha tazyi. geçmişti. Kitapçının vakb 8'eçmİt 

ti. Bari amcaaını kaçırmaaa .•. 
dereceye binaen istihsal masra kini arttırdıktan sonTa... Pet- _ Sahi unutuyorduk kancı-
fı emsaline nisbeten çok aıağı rol cihan buhranından hariç ğım, dedi, yahu, demindenberi ne 
dır. Hatta son senelerde yapı mi kaldı?. İstihsal olunan pet ye hatırlatmadın? Saat kaç? On 
lan bir etüd ile h&t Malatyaya rolların tankları dolu, hem ib ............ - ................. --............ . 
muvasalatından itibaren - bakı tiyaçtan fazla dolu değil mi?. Buhranın geçmesini beklemek 
rın düşük fiatına rağmen - ma- Acaba Ergani gibi serveti ta- te mana kalmamıttır. Çünkü 
denin karlı bir şekilde işleyece hakkuk etmit bir maden daha yeni nazariyelerle zaman mef
gı tasrih edilmektedir. Nite- o hudutlar dahilinde bulunsa humu kalkıyor, "geçen zaman 
kim ki, bu maden evvelce hüku i idi, hemen işe başlanmıyacak değil biziz,. deniliyor. 
met tarafından emaneten, işle ı mı idi? Binaenaleyh, yapılacak it 
tildiği zaman "Kara bakır,, ta Burada Ergani ve Musulu madenlerimizin ataleti esbabı
bir edilen yüzde 70 bakırı ih· misal almaktan maksat herkes . nı yalnız buhranın dumanlı 
tiva eden cevheri istihsal ve tarafından tanınmış olmasın- gözlüğü ile görmiyerek, tamik 
sevketmiştir. Görülüyor ki, dandır. Bittabi bu mütaleatı etmek, ortaya çıkacak mania
gerek buhran, gerek .ti~endi. az, çok tetkik ile diğer maden. ları kaldırmak daimi mücade 
fer meselesi bu madenın ııleme lerimize de teşmil edebiliriz. 

1 

le etmek lazı~dır. Bu suretle 
mesindeki sebeplerden ~~·~ ol· Binaenaleyh, görülüyor ki, buhran denilen bugünkü cihan 
makla ber~ber' esas de gıldır· bizim gömülü servetlerimizi 1 tazyikine bir mukabil siklet bu 

Evet, bır nokta daha var: işletmemekte irsi hatamız var- lunur. Beynelmilel, piyasaya 
·-·-··········•• .. •••••••••• .. •··········•·••••••••• dır. Bunu itiraf etmek ne ten. ayak uydurulur. Bu da sadece 
Sis düdükleri gibi kilometreler kit ne de acizdir. Madenlerimi bir maden kanunu meselesi ol 
ce uzaktan işitilecek klakson- zin işlememesinde hatayı yal· mayıp, dahili, harici maden ih 
lara lüzum yoktur.. Zaten kor- nız bugünkü iktısadın boğucu raç politikamızın tanzim ve 
na el ile sıkıldığı için klakson havasına veya buhrana tahmil 1 ta1<ibidir. Bunu bir memleket 
da olduğu gibi şoförler eğlen. etmek doğru değildir. Halbu- meselesi addetdecek Başvekili
ce için düdük çalamazlar.. Şu ki, madenlerimiz bize çok na- ·mizin dünyaca tanınmış azmi 
gece klakson çalmanın onune fi, servet ve refah getiren bir ve değeri, lktısat vekilimizin ka 
geçildiğini görmeden ölürsem ihraç metaımız olurdu.. Mem-ı biliyet ve kavrayııı bu iti başa 
gözüm açık gidecek.. leket için tıpkı tütün, buğday, racak kadar yüksektir. 

FELEK kadar ehemmiyetli bir meta... Sadreddin ENVER 

bir .. Vay, deli olacağım. 
Haydi banyo salonuna kuştu. 

Ortaığı göle çevirdi. Allahrm, höy 
lede yıkanıt görmedim. Banyodan 
çıkarken dedi ki: 

-1....eç kaldık. Ben tırat olmak 
tan vaz geçtim. Askım nerede? 
Vaz geç aakıdan .. Şu kemeri bul 
bana .. Hah, §Öyle .. Benim kravatı 
mı bağlarken, sende tu iskarpinle 
ri mi batlayıver .. 

Çıkıp giderken tekrar ettim: 
- Davetlilerimiz aaat birde 

gelecek. Aman, tam saat birde 
eve sel .. 

- Sen merak etme karıcığım .. 
Ve gitti. 
Saat yarım .. Ben hazırını. DB· 

vetlilermizi ve kocamı bekliyo
rum. Her ıey yolunda .. Bizim at· 
çı kadında bugün öyle nefis ye
mekler yapmıt ki .. 

Eğer kocam vaktinde gelmez· 
se, bizde her mutat onu bekleme 
den yemek yeriz. Beklesek, kim 
bilir, ikide mi gelir, üçte mi gelir? 

Saat bire çeyrek var .. Hayret 1 
Hala kimse selmedi. Saat bir .. Ka 
pı çalındı. 'Davetliler seldi diye 
koıtum. Hayret, hezar hayret! 
Bu gelen kocam değil mi? 

- Matallah ne çabuk? dedim. 
- Nasıl çabuk? Saat birae sof 

raya oturmayacak mı idik? Şiın
di tam saat bir .. 

- Evet, biliyorum. Ne iyi! 
Katki her zaman böyle olsan .. 
Amcanı karııladın nu? 

- Kartılıyamadnn karıcığım. 
Sokakta lraç senedr sörmediğim 
eski bir mektep arkada§ıma rast 
selmiyeyim mi? Şöyle bir yere 
oturup bir kadeh içerken, eski ha 
tıralardan bahsetmemek kabil de 
ğildi. Muhabbete dalmıtız .. Birde 
baktım, saat bire geliyor .. Misa
fir geldi mi? 

- Hayır, daha gelmediler. 
- Allah al!ab.. Böyle bekle-

ten insanlara DE' kızarım bilsen .. 
Ne diyecektim? Senin bende mek 
tupların vardı ya? 

-Eh? 
- Onları da postaya attım .. 
- Ne mektupları ayol? 
- Ne bileytın, geçen gün ver-

diğin mektuplaı· vardı. Cebimde 
unutmufum. 

- Hay allan cezanı versin. Be 
adam, o mekturlıır davet mektup 
laridi .. 

Artık bu sefer hiddetimden ve 
sinirden ağadm. Kocam en&eıni 
oktadı: 

- Ağlama, ağlama, dedi, beni 
affet .. Onlar gelmedi iae biz senin 
le hat baıa otur.ıruz. Biliyorsun 
ya, eakiden bat bata ne güzel, ne 
!ati yemekler yerdik. Tıpkı o gün 
ler sibi .. Yemekten Sonrada fÖY-

le bir tıtarıya çıkarız. Bir otomo
bil gezintisi yaparız. Balr, hava 
ne güzel? Bahar geldi, ağaçlar çi 
çeklendi. Şöyle biraz temiz hava 
alırız. Fena mı? Ah, benim güzel 
karıcığım ... Haydi sil tU göz yaf· 
lanın ... 

Doğrusu baş bata yemek çok 
ec.fes oldu. Kocamın sözlerinde 
ılk seviıtiğim1z eünlerin ııığı: var. 
Doğrusu bir ti.ırlü tilriyet edemi
yorum. 

Tam çerezd" idik. Hizmetçi 
iki telgraf setirdi: 

"Üç defadır sözünüzde hulfe
diyorsunuz. Bu yatta benim için 
bu yeni adetler hoş görülecek şey 
ler değildir. Bir daha buraya gel 
diğim zaman, hiç kartılamağa lü
zum görmemenizi bilhasaa rica 
ederim • ., 

Amcanız: Leopold 

ikinci telgraf: 
"Efendim, eğer yarına kadar 

müsveddeleri getirmezseniz, mu· 
kaveleyi feshetmek mecburiyetin
de kalacağımı arzederim.,, 

Kitapcı Abel 
Kocam dedi ki: 
- Canım sen merak etme .. 

Amca ihtiyardır, hiddeti çabuk ge 
çer .• Kitapcıya geince, bu gece o
tunır, sabaha kadaryazar, istedi
ği müsveddeleri yetiştiririm. 

- istersen, gezmeğe gitmiye
imde, §İmdiden otur yaz. 

- A a, a, seninle böyle güzel 
havada gezmekten vaz geçmek? 
Naaıl olur. Cicim? .. Gel Öp beni ... 
Benimle mea'utsun değil mi? 

-Çok ... 
Biliyorum iri kocam bu defa 

doğru söyliyor. Gece sabaha ka
dar yazacak. 
. . Öğleden aonra otomobil gezin 

tısı de pek bo§ .. Hulaaa erkekle
rin bazı kuaurları var amma, ka 6 

d~nların ne hoşuna sidiyor bilae
nız .. ----

BOKREŞ (394,2 m.) - 18,10 
konser, 19 Göte hakkında konferans 
19,40 sramofon 20 konser. 
BUDAPEŞTE (550.S m.) 

musahabe, 19 sramofon, 19,30 ope-
ra. 
VARŞOVA (1411 m.) 18,05 sa

lon musikisi, 19,35 ııramofon, 19,45 
radyo jurnal 20,15 klise musikisi, 
22,40 radyo jurnal. 

ViYANA (517,2 m.) 19,25 radyo 
jurnal, 19,32 klise musikisi, 20,10 
komedi, 21,30 haberle, 21,45 salon 
muıikiıi. 

İHTİRA lLANI 
"Kibrit kutularının (defterlerinin) 

islabı chakkında istihsal olunan 
214-932 tarih ve 749 numerolu ib
tıra beratı bu defa mevkii fiile kon. 
mak Üzre ahere devrüferağ veya İ 

car edileceğinden talip olanların Ga 
!atada Çinili Rıhtım Hanında Ro
bert F eıTiye müracaatları ilin olu
nur. 

Beyoğlu 3 Üncü hukuk bakim 
liğinden: Türkiye Sanayi ve Maadin 
Bankaıırun Beyoğlunda Mısır apar
tnnanı altındaki dükkanda icrayi ti
caret etmekte iken oradan çıkarak 

elyevm ikametgahı meçhul olan Ma 
dam Pegof aleyhine açtığı alacak da 
vaaırun 19-3-932 tarihli muhakeme 
celsesinde müddeaaleyhin ilanen vu
kubulan tebligata rağmen mi.keme
ye gelmediği anlatıldığından baklun 
da gıyap kararı ittihaz olunarak mu .. 
hakeme 25 nisan 932 tarihine müsa 
dif pazartesi gÜnÜ saat il e talik o
lunduğundan mümaleyhanın mez
kür gün ve saatte mahkemede hazır 
buluıunası ve aksi taktirde hakkında 
muamelei kanuniye ifa olunacağı 

Hukuk itleri Uauli muhakemeleri ka 
nununun mevaddı mahıusası ahka
mına tevfikan ilin olunuı·. 

Yangın Hayat Nakliye Kaza Otomobil 

.AN .A~C>L 1:._J 
SİGORTA· ŞİRKETİ 

Teşkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
20531 

İş Bankasıdır 
Telgraf : 
İır.tiyaz 

Milliyet'in Edebi Romanı: 48 var. Hüviyetimde, damarlarım nüyorum!. Ve .. yine her vakit- Kabinenin devrilmesi ile bari- Sızmak için çok içmek, sabah- Kurşun gibi rakı!.. 
da, benliğimde o, onun sevgisi, ki gibi kendi kendime sormak. ciye)'e tırpan atılması bir oldu. tan batlamak, geceyi yanla· Ucuz rakı! .. 
onun kadınlığı var. Onun ha- tan korkuyorum: Her yeni koltuk alan: mak lazım!. Buna da para yet- Sürerli rakı .. 
yali ile avunuyorum, onun göz - Ne oluyorum?. - Ha .. bu da mı onlardan? miyor. Avuç dolusu para ile .Bu dört şart uydu mu keyt 
kapaklarım da yaşayan varlığı Ne olacağım?. Diyor; fırkaydı, emniyetti, meyhaneye girmek, meteliksiz tıkırında demektir. Yalnız biı 
ile görüyorum, onun benliğime Artık bu kafa bu istifham partiydi, politikaydı diye bir çıkmak lizım ki kendi kendi. kusuru var. Sabahları baş ağrı 

GÖZYAŞLARI!. 
- Daha dur bakalım sürüne 

ceksin!. 
Diyitini hatırlıyorum. 

- Allahım çilem dolmadı 
mı?. 

Di~or, üzüntü, merak, korku 
ve .. enditeden tir tir titriyo
rum!. Çok pifmanım, içimde 
acı ve sızı kelimelerinin ifade 
edemediği bir yatgınlığın ıztıra 
bını duyuyorum! Fakat,iş işten 
çoktan geçti! Nesrin, Ergin 
ve.. İsmini bilmediğim çocu· 
&um hatırıma geldikçe bana 
ır~fret, isyan, gayz ta§ıran coş 
kun bir his selinin içinde boğu
lup kalıyorum.. Bu anlarımda 
hayattan iğreniyorum, kendim 
den iğreniyorum, bütün her 
şeyden ve ömrümden İğreniyo
rum!. V c .. üzerime gelen lanet 
karsısında sinip kalıyorum!. 

Etem iZZET 
- Ne yaptım?. 
Diyemiyorum .. 

- Ne yapacağım?. 
Diyemiyorum .. 

- Ne oluyorum?. 
Diyemiyorum!. Müthiş bir 

sinir bozgunu ve sarsıntı içinde 
yim!. 

sinen sevgisi ile nefes alıyor, ı silsilesinin düğümünü çözebil- kulpunu bulup hemen emredi. me: sı yapıyor. O zaman da hemen 
yaşıyor, düşünüyor, konuşuyo- mek için çok zayıf düttü!. yor: - Oldum.. meyhanenin yolunu tutuyor, yi 
rum!. Şubat - Azlediniz.. Diyebileyim!. ne üst üste bir iki dubleyi boş 

Bu aşk, şehvet, sevgi, sevda.. İtten el çektiriniz!. içkinin daha ucuzu ve .. da- mideye indirince ne ağrı, ne sı-
filan dedikleri şeyler değil. O- - Üzdük üzdük kuyruğuna Tekaütlüğünü yazınız.. ha ağın lazımı!. Kurıun gibi zı kalmıyor! Bu sabah ta tıpkı-
nı.n tek adı: getirdik!. Ve. Her tayin için soruyor- mideye insin; şarapnel gibi da- smı yaptım: 

- Hastalık!. Derler. Ben de öyle yaptım lar: marlara ve beyne dağılsın!. - Ver bir tane .. 
Ben hastayım. Onun hasla- amma .. koptu!. Hem de ne ko- - Bizden mi?. Bir ta.ıe daha •. 

sı. Onun delisi!. puf?. Bütün bir ümidin kopuı Halbuki, ben hiç onlardan On beş gün sonra Bir tane daha .. 
Hemen her gün onunla ko- ve .. yıkılııı. değilim. Onun için: lki üç meyhaneyi sıraladık. Meyhaneci de kaşarlanmış, 

nuştuğumuz, tanıttığımız, bu. Son güne kadar ümitleniyor - Bu ümit te suya düttü!. Bunun adına: babacan bir adam. Episini gör. 
'Jaha bir ay luştuğumuz, oturduğumuz yer- dum. Demekten b&!ka çare yok! - Takıntı!. müş geçirmiş. İçişim, huyum, 

Artık hiç bir ümidim yok!.. lere gidiyorum. Oturuyorum. - Bugün olmaz ise yann! Diyorlar. Ben de beş on li- gidişim biraz da keyfine gidi· 
Kolaylıkla hükmediyorum: Saatlrece oturuyor, aranıyor Diyor ve .. ilave ediyordum: Mart ra taktım. Şimdi Galatasarayda yor galiba? .• Yalnız bir defa: 

- Naran benim olamaz!. ve .. avunuyorum!. - Bu kadar hizmetim var.. Elime para geçer geçmez - Tezgah b&§ı!.. - Paraları ne zaman uçlana 
Ve .. hiç düşünmeden söyle- Sabri Beyi bırakmıştı. Meb' - Behemehal bir İ§ verecek- hemen meyhaneye daınlıyo- Dedikleri usulden bir yer can ağabey .. 

yebiliyorum: us Vefik Beyle beraberdi. Onu ler!. rum. Artık gündüzleri de içi- buldum. Mezesi karın doyuru, Dedi. Bir defasında da: 
- Onu kaybettim!. da bırakmı§. Şimdi büyük, he- Atlatsalar bile nihayet bir yorum. Başka türlü derdimi yor, kadehler de duble. Rakısı - Dayanıklı İçiyorsun amma, 
Fakat, ben hala onun aşıkı. le harbiye ile çol< iti olan bir hizmet vermek mecburiyetini dindirmeğe imkan yok!. Rakı da kötünün kötüsü. Dört tane çekırdekten yeti§me değilsin 

yım. Hala onunum. Hila o müteahhidin metresi. Kemal duyacaklar.. bastırıyor, uyuşturuyor, sindi. üst üste attın mı insanı töyle galiba!. 
gözlerin, o konuşuşun, o gülü- Beyin metresi. Fakat, öyle bir iş oldu ki, gi riyor!. biraz hale, yola koyuyor.Zaten Diyerek sordu: 
şür, o kıvraklılığın esınyım. O her gün bir basamak daha dip: Fakat, bunda da tehlike var. benim aradığım da bundan baş- - Sen nasıl düttün buraya? 
Göz kapaklarımın içinde o var. aşıp atlıyor, ben her gün bir - Bana iş?.. Rakıya alışıyorum. Alışkanlık- ka ne ki?. - Sorma .• Geç!. 
idealimde o var. Kafamdıı.l.ı~bn&..da~ı..iııı.i.ıı-..ıu~~lüaii.;..L_D.i;ıu;o....Jc.Jci..ı=o....d..l~!r.l,al.ı-.ı..J.i-;.6;--.:.;ioı....;..;;,_..:,.ı;.;;;;;;,;.ı_,;.,..;.._..;. _ _. _____________ ııiiııııiİııııiı.-••••ll 
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Mıntaka reisi 
Ne diyor .. 
Beşiktaşın da geçen 

hafta sahaya çıkmama
sından dolayı ne olacak 

Futbol mevsiminin batında ~e 
tıerbahçe kulübü mıntakann lık 
llıaçlarma girmemit ve bunu Ga• 
la.ta.saray takip etmitti· Mmtaka 
buna kartı yine lik yapmakta ~~
va.ın etmit ve elinde mevcut kulup 
lerile likini oynamıttı. Ancak ge· 
>•n hafta ıimdiye kadar mınta~a 
!\ın maçlannı oynamıı olan Betık 
taı kulübünün de Süleymaniyeye 
çıkrn.amaaı üzerine matbuatta bir 
takım yazılar intitar etti. Bizde 
bunun üzerine bu işin en salihi~e~ 
tar ınakamı olan ın.ıntaka reıaı 
Orhan Beyle konuıtuk. 

Bize tunları söyledi: . 
- Betiktatın da likte~ ç~kil· 

lt\eıi üzerine mmtaka ne gıbı ka
rar İttihaz edecektir? 

- Bir kere Betiktat tikten çe 
kilıniı değildir. Çünkü eli~~zd.e 
buJuııan nizamnam,. buna musaıt 
değildir. Çünkü tetkilata mensup 
bir kulübün 0 tetkilata mensup 
olan mıntakadan çeklmesi ola· 
llıa.z. Bundan baıka likten çekil· 
"'••İne imkan yoktur çünkü lik 
ba.tlaınıt ve bu mevzuu bahsolan 
kulüp mıntakanın tertip ettiği lik 
te OYJıamıttır. . 

Zaten bu esaı üzerinde de nı· 
:ıa.tnnamede aarahat vardır. Size 
•:Ynen ıöylyebilirim. . 

Madde 74 - Bir kulübün itti· 
·~k eylediği müsabakadan mev: 
111'1\ dahilinde çekilmeıi gayri vakı 
:•lalda edilip mütebaki müsabaka 
•rına gelmedikçe mağlup addolu 

l'lur. 

Binaenaleyh bu madde vazİ· 
:Yeti gayet açık bir surette anlatı· 
Yor. Eaaaen bizim maça girmeye!1 
:~luınlar da bize biz likten çekı· 
•~oruz diye hiç malumat verme: 
llııtlerdir. Bizde nizamnamed~kı 
•lıı.amı aynen tatbik edecegız. 
~lira bu kulüpler teıkilattan çe-
ıl>ııiı bir halde olmadıklannı at

letiıın ve volleybol müsaba!'aları 
"'••a ginnelerile isbat etml§ olu
)or. Bu madde ne bize ne de on-
1•ro. hiç bir hak vermiyor eğer 
R•lecek sene de böyle olursa o za 
llıa.nkj heyet bir kombinezon bul· 
llıa.ğa çalışır. 

- Bu vaziyet böyle de<1am 
Cdip gidecek u ·?. 

- Bilmiyoruz. Ancak biz bu 
t:ı~•mlarla yukarıdaki madde da-
11•nde resmi hiç bir §ey yapama· 

Yı2. Ancak hususi görüşebiliriz. 
- Likin vaziyeti ne olacak? 

d - lik yine eskiden olduğu gibi 
ı ·~"ıurı edecektir ta ki tek bir ku 
Up kalıncıya kadar ... 

Alakadarlar 
Ne diyor? 
~i; ~fiktaıın da geçen cum.'." g~-

lak maçını oynamaması uzerı
~· bu i§lerin alakadarlarile konut 
Uk. Bize ıunlan söyle~iler: . . 
ilr - Be§iktaıın olimpıyat likıne 
ıhak etmesi esası zaten uzun 

~ .. .,, \tıdanberl düşünülüyordu. Bu 
ıı:f~ Kara Mustafa zade Ahmet 
ı . ·Yın yazıhanesinde son yapılan 
lllt . 
b lııçtiınada Galatasaray, Feı:ıe.r-
.,,~~ çe ve Betikta§ kulüplerm~n 
ti: _ ~ahhasları toplandılar ve bıl-
ltırıiz kararı ittihaz ettiler. 

•1.1. Bunun üzerine mtabuata men 
b l> bazı zevat ateş püskümeğe 
~ •tla.dıtar ve memleket sporunun 
• . ,•tofesyonelliğe izmihlale doğu 
• lı - . . d 1 1 !!'uıı çala kalem yaz ı ar. 
:, ~tlia edildiği gibi diğer kulüp
) •·n rekabet hisleri durdurulmı
ı:• hü•hütün teşdit ediliyo •. Gala 
li~aray, Beşiktaf ve Fenerbahçe 
/;: te bulundugu· zaman diğer ku
~1>1 1 "ki def er e ancak aenede bir veya ı . 

p " temas ediyor ve fazla - Si· 

~ or l'lıoktai nazarından - bir ka· 
a~"ç el~e edemiyor~u. ~inae!'.
liı, Ylı tımdi kuvvetlı kuluplerın 
lal len ayrılmasından bu te'!'as fa"!' 
)e;"acaktır. Ancak reamı mahi· 
ol le olnıayıpta hususi mabiyett.e 
ır. "~khr. Eğer sporun tarakki et 
~:••vesöndürülmemesidiifünülü 
d/"' bu; bu vaziyet kartmnda 
•ıı let.ıin edilebilir. Ortada ne kı
d,;"'t _!>e de döldilmüt birJeY. -.;ar: 
•a · Buyijk kulüplerin maddı ihü 
l..i~' ö.tekiterinden çok fasl~dır · 
tıı hıze bu ihtiyacımızı temın et 
d :Yor Çİinkü sene nihayetinde el· 

lltti-- • . • 
•oı. ıruniz meblağ bizun ıçm 

fl~Zdır, 
k-1 •z kendimiz muhtacız bat
tk •na nasıl yardım edebiliriz. 
~,1 ~ bizim maddi şeraitimiz ra• 
u11ı°1&aydı hiç §Üphe yoktur ki 

bı, , ar tahaddüa etmezdi. Ancak 
Ilı ;'b1 ~artısında bunu yapmak 
'Poru "tıyetinde kaldık. Yoksa 
'>ı"ııa .• oldürmek hiç bir kulübün 
"ıo.~ fu noktasından doğru ola· 
"lı ı,· "" biz aporu öldürmüyo· 
~~ ıl~kis canlandırıyoruz. Çün· 
~llıı~l>ıdıye kadar bir tik varken 
lı.PI an aonra üç tik vardır. Ku· 
~çer ntuhıelif sahalarda bir çok 
t"ka~aPacaklar ve aralanndaki 

l."U ırı etı baki kalacaktır. Neden 
....._. eacı .h" t.. ... -~~ • ,....., 1.::. ......... -
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Oxford-C mbridge yarısı nasıl oldu? 

84 üncü Oxford - Cambridge maçını gene \.-ambridge kazandı. Resim, bunlann sekizini faaliyet halinde gösteriyor ... 

Oxford-Cambridge 
Maçının tafsilati 
LONDRA: 19 (Hususi) - Ox

.ford ile Cambridge arasında olan84 
Üncü maç bugün sabah. saat 10,20 
da Tami&e neh!"i üzerınde ve Put
ney' den Mortlake kadar olan 6400 
metre mesafede yapıldı ve Cam
bridge takımı Oxford tak:mmı ~ 
skif boyu geçerek yarıtı 19 dakika 
12 saniyede bitirdi. 

Bu yapılan 84 müsa"".k~dan 43 

üncü Cambridge ve 40 mı de Ox
ford kazanmıttır· Yalnız 1877 ta
rihinde bu takımların bir berabere
si vardır. ,'/unu ilave edelim ki Cam 
bridge biribirini takıben 13 senede 
12 defa bu yarıtı kazanmıştır. Ox
ford'un son galibiyeti olan 1923 se
nesinde takımlat't hir AınPrikalı an· 
trenörün idareai aJtrnrfa kazanmıf· 
tır. 

84 üncü maçın tafıi.li.tı kısadır. 
Yarıt başladığı zaman Oxford önde 
bir mil kadar gidiyor. Biraz sonra 
iki ıkif biribiri hizasına geliyor
lar. 

Cambridge'liler gayet rahat ve 
muntazam kürek çekiyorlar balbuki 
Oxford'lular böyle değil.. 2400 met 
reye gelmeden Camb_ridge'liler öne 
geçiorlar ve 3/ 4 skıf boyu Av~· 
tage'leri var. 23 metrede 1,5 skif, 
ve 4000 metrede 2,5 skif, 5560 met 
rede 4 skif ve sonda 5 skif boyu ile
ride bitiriyorlar. 4500 üne~ ~et~
de Oxford'un sekiri kendını mag-

Beynelmilel nıaçlar 
Bu hafta bütün dünya futbolcü

lerinin gözleri Avrupaya ve bilhas
sa Vianaya çevrilmiıti. Çünkü 
beynelmilel kıymette üç maç oy
nandı. Bunlann en mühimmi de 
ltalya ile Avusturya arasında ve 
Viyana'da pazar günü olan maçb. 
Bu maç adeta iki futbol kralının 
bir muharebesinden batka bir ıey 
değildi. Çünkü ltalya takımını 
meşhur tek seçici Pozo, Avus
turya takımını yine tek seçici Hou
go Mayzel idare ediyordu. Aldığı
mız telgraflara nazaran maç çok 
seri ve sıkı olmuı ve Avusturya 
takmu bire kartı iki gol ile galip 
gelmittir. Tafsilatı yaıacağız .. 

ikinci mühim maç Fransa - ls
viçre maçı idi. Bunu da her iki 
takım 3 çer gol atmak suretile be
rabere bitinnittir. 

Üçüncü maç Racine - Red 
start muhtelitinin Rapid takımı ile 
yaptığı maçtır. Bunu da Rapid'li
ler bire karşı 6 gol atmakla kazan
mıtlardır. 

--=o=-A ... V~E=T=--
25 Mart 932 cuma gunu 

saat 10,S ta İstanbul kros şam 
piyonası icra edilecektir. Ko· 
şuya İştirak edecek atletler sa
at 9,5 ta Beşiktaş Jimnastik 
kulübünde atletizm hey'etioe 
müracaatla numaralarını alma 
lıdırlar. 

Hakem hey'etine intihap 
edilen zevatın esamisi aşağıda 
yazılmıştır. Cuma günü saat 
10 da lutfen teşrifleri rica olu-

1' ddetmeğe başlamııtı. 1 nur. . .. 
up a İstanbul Atletizm Heyetı reısı 

Halk Tamıe'in . kenarlarında 1 Ahmet Fitke•; B. Orhan B. 
çok büyük kütle hahnde otomo· ) Harun 
bil, otobüs, tramvay ve yaya ola- 1 Kema ,, . " 
rak yarıfı takip ediyordu. Havada Saffet .. .. ,. Basn " 
ni.mütenabi tayyare yarışın en ufak Ekrem Ruştu ,, Muhtar,, 
hareketini görebilmek için çok al- Sabri ,. Cemil ,. 
çak uçuyorlardı. Necmi ,, Behzat,, 

Bu müsabaka l:E.r zaman oldu- rdusa Kazım " Recai ,, 
ğu J!İbi yine İngiltı-e'nin en _küzide 1 Fehmi ,, Cavit ,, 
bir inÜsabakası olduCi'unu hır defa Emı"n Şükrü ,, Aşot ,, 
daha ispat emİ1' oldu. 

Her Abraham 
Gidiyor 

Ateletizm federasyonu mual· 
lim Her Abrahamı altı yedi hafta 
lık bir teftiş ve talim seyahatine 
gönderecektir. Aldığımız malUına 

ta göre Abraham buradan nisanın 
haftasında hareketle Buroaya gi
decek ve orada bir hafta kaldık
tan sonra Balıkeıire geçecek ora 

-

Atletizm Antren6rll 
Aleksi Abrahanı 

da da bir hafta kadar kalıp 8 ma 
yısta lzmir'de bulunacaktır. 

Muallim lzmir'deki atletlerile 
mevsim batında on beş eün kadar 
mütemadi bir çalııma yaptıktan 

sonra Ankaraya eeçecek ve mayıs 
nihayetnde Milli atletizm takımı 
nın hazırlık talimlerine ba,lamak 
üzere lstanbul'a dönecektir. 

Milli güreş takımı 
tetkiline dair 

müsabaka talimatı 
Yeni Gün gazetesi müsabaka

larından sonra tefrik edilip mual 
lim idaresinde çalıtmakta olan 
Milli gÜret takımı nazaretleri için \ 
F ederaayonumuzca tertip edilen 
üç seçme müaabakaama ait tali
mat tamimen tebliğ olunur. 

1 - Tertip edilen bu müsaba 
kalara namzetlerin iştirakleri mec 
burdir. Bil& mazeret i~tirak etme 
yenlerin namzetlikleri reffedilir. 

2 - Ret>mi bir raporla tevsik 
edilecek hastalık mazeretindea 
başka mazeret kabul eilemez. 

3 - Müsabakalar atağıda ya- ' 
zıh tarihlerde ve mahallerde ya
pılacaktır. 

Brinci müsabaka 1 niaa.n cuma 
Beıiktat kulübünde, ikinci mÜsa· 
baka 16 nisan cuma Kumkapı ku 
lübünde, üçüncü •mü.abaka 6 ma 
yıa cuma Haliç kulübünde. 

Birinci müsabakaya: Namzet 
)erden başka mıntaka güreş heye 
tinin taavibile kulüpler her sıklet 
sınıfına azami iki,er kiti ile işti
rak edebilirler. 

ikinci müsabakaya: Ayni evsaf 
ta, kulüplerden üçer müsabık itti· 

1 rak edebilr. Ve bu iki müııabaka 
nın her hangi birinde namzetler
den bir.ini mağlup eden namzetler 
meyanına gire.·. 

Ocncü müsabakaya: icabetleri 
lazım' gelen diğer mıntaka güretçi 
.eri de atağıdaki şerait dahilinde 
ittirak edebilirler. 

A - F ederaayonca tescil edil 
miş ve liaans almıt olmak, 

B - Mıntakasında yapılmıt 
mıntakavi seçme müaabakaıında 
derec~ almıt olmak, 

C - Müaabakaların devam et 
tiği müddetçe İafe ve ibı.•eei Fe
derasyona ait olmak üzere yol 
masrafının kulübü veya mıntakası 
tarafından temin edilmek lizım
dır. 

4 - B" aon müsabakaya itti-

A KETiMIZ 

1932 Los 
An gel es 

Olimpiyadı? 
Tanınmış spor
cuların fikirleri ... 

PEK YAKINDA 
haşlıyoruz .. 

rak etmeyenlerin hakları u.kit 
olur. 

5 - Üçüncü müsabakada ih
tiyatlarile beraber tefrik edilecek 
Milli güret takııru azalarından 
gayrisinin birinci ve ikincileri F e 
deraayonca birer madalya ile tal 
tif edleceklerdir. 

6 - Son seçme neticesinde ta 
ayyün eden l\.1illi güı·eş takım iı:a 
ve ihtiyatları ream cn teabit edile
rek OJumpiyat "'eya her hanwi 
Milli temail vazifesi için daimi au 
rettet mualJimn iJ areai ve federaa 
yonun nezareti altında çalıttırıla 
caktır. 

7 - Müsabakalara ittirak için 
bil.i istisna her müsabıkın federaa 
yonca tescil edilmit ve lisans al
mış olması şarttır. 

8 - Mıntakalarca her hangi 
bir sebeple tescil edilmeyen güret 
çiler mensup olduklar kulüpleri 
vasıtasile doğrudan doğruya fede 
raıyona müracaat edebilirler. Fe 
derasyon vaki olacak müracaatla 
rı kabul edip etmemekte muhtar 
dır. 

ltbu talimt tamimi tahririnden 
itibaren i~arı ahire değin muteber 
dir. 

Güreı Federasyonu U. Katibi 
SAiM 

l Bir yazı 
1 Münasebetile 

21 Mart tarihli Yeni ırün ııaze 
lesinde, altında Ahmet Ihsan Be
yin İmzasmı tafryan bir makıı.le 
çıkb. Bu makale sekiz madde,... 
aynlmıt ve hepsi - muharririn 
zannına nazaran - birer hakibt 
ifade ediyormuf. Her ıpor merak
lıaı gibi bizde bu iki sütunluk ya• 
zıyı okuduk bitirdikten sonra der· 
hal insanın kafasında bir aual iıa
reti canlanıyor ve: Ne demek ia
temit? der gibi kafasını salayrp 
duruyor. 

Hakikaten bu yazı niçin yazıl 
mıt ve ne demek istiyor bunu ta· 
yin etmek pek güç bir tey. 

Biz burada bu maddelerin hep 
. sine cevap vereceğiz. 

Birinci maddeye ırörc Betiktaf 
Galatasaray, Fenerbabçenin lik
ten çekilmesi üzerine memleket 
sporu hemen ölüyormuş. Neden? 

1 Çünkü rekabet hissi kalmıyormuş. 
Sorarım makale muharrri beye 
bu takımlar tikte olsalardı zikre
dilmek istenilen kulüplerle sene 
içinde kaç maç yapabileceklerdi. 
iki değil mi? Şimdi bu sene tikten 
çekilmekle husu•İ şerait altında 
bu takımlar birbirlcrile kartılaşa· 
mazlar mı?.. ikinci maddede de· 
niyor ki taknnlarda heves kalma· 
yacak ve sporun membaı oJan bu 
klüpler kuruyacak. Neden? Heves 
mutlaka lik ile bakidir. Eğer me· 
sele ıpor yapmak iae bunu huauıi 
maçlarda pek güzel temin edebi-

l 
lir. Memba meseleaine gelince bu 
kulüplerin memba olduğunu hen 

1 
kabul etmiyorum. Bu üç kuvvetli 
kulüp sokakta top oynayan heves 

l li ve kabiliyetli bir genci gör. se ııe 
ne alabilir. Sonra bu son seneler-

) 

de kaç oyuncu büyük kulüplere 
geçmiıtir. Beı, on, on beı haydi 
kırk beı var mı batka? Bunlar ne 
menem memba ki 8 • 10 senede 
ancak 40 • 45 oyuncu yetiıtiebili
yorlar. Hem de bu rakamın yan11 
bile olsa yok ya... (gayri Türk) 
- tabir aynen alınmıştır - takımlar 
meselesine gelince bunlarla 
yapılan maçlar bunları mi.nen ve 
teknik -sahada yükaeltinni., bu 
da öteki Türk kulüplerinin aleyhi 
ne imiş. Neden? Bu da anlatılnu-
yor •.. 

Ve nihayet it para meselesine 
dökülüyor. Bu kulüpler bunu pa· 
ra için yapnuılar ve kabahatli olu 
yorlarmıı. Diierlerini dü~ünmek 
mecburiyetinde imitl~r. Pe-ki am
ma daha ne zamana kadar bu lru 
lüpler öteki kulüpleri besleyece'k
lerdir. Öteki kulüplerin paraya 
ibtiyaçlan olabilir. Ancak bu üç 
kulübün onlardan bin defa fazla 
para ibtiyaçlan vardır ve kendi
leri bu gün sıkışık vaziyettedirler. 
Eğer böyle yapmasalar ötekileri
nin hatırı için kendileri de uçuru 
ma yuvarlanacaklar ve itte a11I o 
zaman spor mahvolacaktır. Şimdi 
spor mahvolmuyor, bilakis dirili
yor. Çünkü hareket daha ıümul
lii ve daha etraflı oluyor. Tabii 
muharrir beyin haberi olmasa ge 
rektir. Geçen cuma günü muhtelif 
yerlerde tam yirmi altı kulüp bir
birile çarpıımıttır. Ve bunun an· 
cak iki tanesi ecnebidir. Ahmet 
lbaan Bey acaba bu maçların ya
pıldığından ve kaç Türk kulübü
nün oynadığından ve nıaçların ne 
rede yapıldığından haberi var 
mı?. Yoksa ben söyleyeyim. Kadı 
köyünde 12 kulüp alb maç yaptı, 
Stadyumda küçükler de dahil ol
mak üzere 10 takım oynadı ve bef 
maç yapıldı. Ancak bunun bir ta
nesi Beşiktat ile Süleymaniye ara 
sında olan yapılamadı. Fakat Sü 
leym.aniyeliler ekzeraielerini yap
tılar ve hükmen galip geldiler . 
Beylerbeyi sahasında askeri mek· 
tepler maç yaptı, Kaampafa saha 
•mda Vefanın birinci ve ikinci ta
lmnları Kasımpafa kulübünün bi
rinci ve ikinci takrmlarile oynadı. 
Neticede 26 takım oyun oynadı. 
Acap ıimdiye kadar bu vaki ol
muı mu? Sonra ıson cümle olarak 
fUnu aöylüyorlar: 

- Gaye; memleket e_,nçliiini, 
memleketin zayif evlatlanru, nı. 
han, bedenen tekemmül ettirmek. 
tir. 

Gayet eüzel bir fikir, ıraye bu 
dur. Amma memleketin bu zayıf 
çoculolarıru 1,5 saat koıturup oy
nattıktan sonra bir dut yaptırmaz 
sak, bir 11cak çay vermezsek bun 
!ar tekemmül etmezler, beter o
lurlar. Onun için heı klüp bu nok 
tadan memklı.ete hizmet etm"k 
için her teYden e.-ve• ken 
dini dütürunek ~ e sonra 
bafkaaını dütiinmek nihayet 
para ile olacağı için nerede spor 
noktai nazarından karlı ve parası 
çok tetekkül varsa kulüpler ora
ya inhimak ederler, bu da sarih 
haklarıdır. Ihsan Beyin bu mevzu 
Üzerinde çok söyleyecek hakikat
leri varmıt, onları da söylesin de 
biz de daha etraflı yazarız. 

M. ö. 

'1 .. ıataaaray Denizcilerine 
25 Mart 1932 cuma gÜnÜ sabah 

aaat 1.D da denizcilik batkaptanı 
intihabı icra eıelilecefinden bütüıt 

Sporun ""U htelı·f şube J_e_r_İ n_d_e_m_e_işg~wu'"'l ""'o• l .. a• n..:..s..i.p .. o,;.r_,ciioliİ.!f"'aı,.rilıilılr-....6,..i.ı..;,;/ .;_!k- ei.:n- e
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Yıınanistanda fırka reisleri 
içtimaa davet edi~igorlar 

Şeker meselesi ve Alpullu şeker şirketinin vaziyeti Belediye otobüs 
[Ba~ı birinci sahifede) para no.kaaıuna v~r_diğimiz rokeri tarafından aigaya çekilebilirdim. işletecek 

Sıhhat yurtları 
Ticarethane mi? 

ATINA 23 (A.A.) - M. Venizel<»ı bütün ftrkıJar reialerinlıs 
:1arm içtimııa davet edilmeoini reisicümhura teklif <'decel<tir. M. v .. 
nizeloa fırka reialerine mali komit~uin raporunu okuya<:aktır. Fırka 
reisleri, ""ziyet hakkında r..ıüzakerede buluna klardır. 

"' -'L-- t zım et• Va netekim bili.hara hükıimetin umwı Ruaya ve daha teker istih- ""~ pıyaaaama sor! an kar" M. Mussolini lialgan milletine 
bir beyanname neşretti 

:.ı eden diier devıetler piyaaamı eeydik b?. far~tan. m~t'.'~~d emrile bu tekerlerden yalnız yir [Başı birinci sahifede) 
kü'J)'yetli ~ker arzediyorlar- Alpullu ıçın yuz yırmı ıla yuz elli mi vagonunun fabrikada bırakıla 'd . hm' ed 

[Baş. birinci sahifede) 
ıruz bu aarahata istinaJen huıuai 
tedavibaneler i olan, bunlarda bu· 
lunan yataklara ücretle ha•ta ya• 
tınlan, maatlı doktoru ve sair 
müatahdemini buh.:nan doktorlan 
tüccar addetmiştir. A 3 ni ouretle 
bq zevabn ted .. vihaneleri de ti• 
caret kaıtile açılnut ticaretaneler 
dir. Bu mesele yeni değildir; Oda 
kanununJan aonra ba vaziyetteki 
doktorlar heyeti idare kararile 
tüccar addcdilmif, bu karara, ali 
kadarlar "biz ti:ccar değili%'' di· 
ye itirazda bulunmuılardır. Niha· 
yet, Oda uzun tetkik.ati müteakip 
kanuni olan noktai nazarını teyİ· 
den bu defa ali.kadarlara aon teb 
liğde bulunmuıtur. 3 a7 zarfmda 
kendilerini Odaya kaydettinniye
cek olan hua.ıai tedavihaneler sa
hiplerinden muayyen aenelik üc
retin 3 misli cezaen ye icra mari• 
fetile tahıil edilecek, ondan aonra 
da 3 ay kaydolunmiyacaklann 
birer tiearetaneden baıka bir teY 
olmiyan hususi tedttvjbanelerinin 
aeddi için hükumete t.>Ürccaat o
lunacakbr. Yalnız muc.yenehane
ıi olan ve ferden ç"1rfan doktor-

&a .. _ ı .-k .. ''bim bin lira gibi iotihkar olunamaya- rak mütebakioinin fatanbula ıeti n at getırec:eği ta ın ıl-
ıb. ı:.aaoen ıe er aanayu mu k b' bl • - t l<I ederdi Bu rilmesi üzerine Kırklareli ve Edir mektedir. 
bır. buhran e irmekta olup aür- ca ır mc ag .. eş 1 • • 

odük . 1 ~bil k d' • t"h- kırk para zam mu>tehlık halka İoe ne valilerinin tirketimiz merkezi Fakat hali hazırda i~leyen 
P_r :•ıyon e en 

1 
" 

1 
hi bir bar tahmil etmezdi. Çün- ne yazdıklan tedidülmeal mektup otobüslerin belediye tarafından 

la.klennden fazla~ ... k~r .~n~- kü~ mu'"tava .. ıt ailelerde bile ma• lar müddeamm canlı ve resmi bi-

ROMA, 22 (A.A.) - Faıiat mücadele kıtaab tea.iıinin 13 üncll 
yıldönümii münaaebetiyle M. l\tou,..,lini lt.&lyan milletine hitaben 
netrettiır.i bey111tDamed ezcümle diyor ki: .. •• ima bızım ııbı ıatih satın alınması lazım gelmekte. Jll 0 yan vaya ti biye on ila on bet kilo teker aar rer tahididir. lıbu mektuplar au· 

sali.b az olan memleke ere an:e d ğu h 1 d • ddakal ak • ı· clir. 
"Hariçteki «ÜflllAnlarmınıdan bir çoğunun .,,. dahildeki tektük 

mukavemet taraftarlannın bir çok ümitler b ğladıkl:ı.n kıt .. ıevaimi
nin ferda.smda 13 iincu d fa olarak telı.rar hücum kıl'alarımız tesisi• 
nin yıldönümüne kavuıuyoruz. lalyao milleti bu zümrelerin ikiainl 
de aukutu hayale uğrahnak liyakatini iktisa<!l aıkınhya •e bütün dün 
yada huşuneti duyulan §U ıüç zamanlara rağm<n l'tatlak bir itidal, 
•ükiin ve azami bir intizam manaarası göatermİ§tfr. 

d elmek "dil B' te folun u eaap o unuraa ay a reti muaa annı m amı a ı 
es ~ ~ ~r. ba on, on bq kunıf farkeder ki bu terine takdim ettim. Bir lktıaat 'H Bütçede iae bu husus için 

~erbe m~haılıyı~· t u m"': fark hiç bir ailenin bütçesini rah kili Trakya için yetm.iı alb vagon tahıiıat yoktur. Belediyenin o-
aad lteed a~·•- Bızza ;rin •• : nedar etmezdi. Bununla beraber dan yalnız yirmi vaıonunun tef- tobu"" sler için parayı nereden bu 
ca e e eme>....... unun -~ - Al il b .ı-h' d V . takd' 

l kil···- ·-· • nm en ma• pu u unu ua ı yapma ı. e rik olunmaamı tenaıp.,,. ır e- lacag"ı merak edı'lmekte ve bele bt 8f aUU>W pıyau__ .,_. 'd · ğ "f d bil' F- 1·-t b k · k ti' 
f ·-ı.. tü.. , dan. evveli. mec ... ı ı areu yapmayaca mı ı a e ır. -.... en te er ~ır e L-·-··- k d 

ru .--er ccar.arm d ·ı· led" H'"t. • t at muralıhaı azası aıfatile arzetti- diye de 11WK1D için etum av. 
on bet ve aonra on üç zattan mü· Le vt,e .~_-:' ey L h .. u ~twia': ranmaktadır. Halı" hazırda lı- Fatiıtlik fU 13 aenelik imtihan dnreıinden acura el'an ilk haletf 

rubiyeıini muhafaza ediyor." kk 1 b · ırupa tevdi eyle- uua ...,llDllD uanu - da iim aebeplerden bunn yapamaz-
~~k. ~~ ~e':t :{. yapbiıma maka Y~lmz_ Alpalln sibi. büyük. milli clım. tanbulda 150 - 140 kadar oto. 
-lede Trakya ve devairi reıımiye db~.m~b" heren dtaeğıdl~~~n _de- Şelrir Beyı"n Jstanbula gelişi büı itlemektedir. Bunlarm tu. 
aah§lan müateana olmak üzere aa ııım ıı 1 •a n ~.-:n. mwıa tan ise birkaç 100 bin liradır. Fransız sefiri geldi j I ÇOCUK 
ir bilümum mmtakalarda kimoeye h-:ret _be_!<U,.ordu. M~I~ .~dan- 11 Şubat 932 perıembe günii Belediye otobüı ade-
doğrudan doğruya §eker utmama mız hukiınıetten sordü~ ~~ bu va&İyeti ertesi cuma eünü tele f I Bir müddetten beri Pari.a'te · 
iı taahhüt eyledik. Bu on üç ha- yard~ann .,,. hal1k~ !ordup fonla Ankarada bulunan mecliai dini ıimdikinden daha az a ar 
y· de bilmukabele bizim tekerle- teveccubün mukabe.eı ıüJ<ranuıı idare reiaimiz ŞakW Beye anlatbn tıracak Ye yeni hatlar da tesiı 
~iz mevcut iken ecnebi tekeri b? feda~~lıkla ödediğine kail i- .,,. meelUi idaremizin eluer-İyeti a- ed€Cektir. Avnıpadan büyük o
celbetmemeyi ve satmamaiı bize dı. Bu aozun_ii tam~m~ tuttu; Ve :ıııwıım Ankarada bulunduğu ci- tobüaler eetirtilecektir. 
karp taahhüt eylediler. Bu istiana bu !"~~le pıya~ fıa~d~ nazım betle mecliai idareyi yeni vaziye- Tramvay tirketi de Takaim 

bulunmakta olan Franaız sefiri Y •• •• d k• 
Comte de Cbaınbnuı dan tehri er YUZUD e 1 
m1ze avdet etmiıtir. eomte c1e Altınlar 
Chambrun iki ay kadar mezu-

keyfiyeti; bir taı aftan pancar rolunu ifa eyledı. ! am ~bn art- tin tetkikine davet ettiın. Şakir 
müatahsillerimiz ile idarei husun tmlmamasına yegane aaik ve,baia Bey vaziyeti yakından ıörmek Beşiktat_ ar~ımd_a işlett~ği. oto-

nen Paria'te bulunduğunu ve 
bugün Ankara'ya gicleceğini 
ıöyl.,mittir. 

Bu acn zamanlarda altından 

çok çok bahaedildiğini qibnitlİni.s 
dir. Bankalar ara11nda memleket 

yeleri ,irketiınizüı batlıca lıiu. oldu. iaere erteai eün-' derhal latanbu- büs aervısını tatıl eJece.nır. 
darlan mey·--da bulunan Kırk F" • -k 1 · la geldi. Vaziyeti birlikte mütalo İmtiyazın daha evvelden bele ~~ ıatın yu se mesıne . . 
lareli .,,. Edirne vilayetlerinin te- a ettik. O eanada teker bayİl,.n· , cliyeye verilmesi kuvvetle bek.. lar tüccar deği!Jir!er." ten memlekete ııltm oevkediliyor. 
ker ihtiyaçla:nnı doğrudan doğru mümanaat... miz de bi:ı:e müt~~diyen mür~ le.ıdı"i içm etaseo ıon zaman-
ya temin etmek IU'Zusundan ve eli 16 tetrinisani 931 den itibaren atta bulunmakta ıdiler. Esaaen bı g b"" . l k .. .• 

Husuai tedavihaneleri olan diş Üsküdar mÜflÜ}Ü!jÜ Geçenlerde bir Lrh mühendisi 
tabipleri de a:vni suretle tüccar aun'i albn yap• a;; •• kalkb. 

ier taraftan da büyük yardımla- tam üç ay elinde mevcut iotoku zim şeker iotokumuzun hat.iki larda oto uı lf etn;ı_e uzere ~u 
nnı ıö1"Cl~vraüz Cümhuriyet hü- ile teker fiatlanrun bir aanlim bi mikdan bütün cinai ve nev'i ile racaat edenlere musaade veril. 
kiimetimiz devairi reamiyes.ine va le yükaelmeaine mani oldu. Bu ge fatanbul ıeker tüccarlannca ma- memekte idi. 
nüeuesatı bayriyeye tekeri biz- çen üç ay zarfnıda talep geçen ee ~idi. ~akat demin de.arz-;~· Dığer taraftan belediye erki 
zat verm yi bir teref ve borç ad· neye niabetle daha fazla idi. Ta- iim v~hıl~ elde mevcut ıstatisti~ nmdan bazı zevat belediyenin 
dettiğimizden doğmuıtur. Bu ae- lepleri is' af 6dip malı nakde lere ıore bızde teker kalmamıı ı- b •. b • b"lıiha 
.lıeple Trakya mmtalrnsı tüccan tahvil ebnck ıirket için elbette diae de piyaaada ıeker vardı. lıı- U ışı a9ara~ı>'.acagını, 1 

d Münhal bulunan Üsküdar 
addedilmektr ir. Bilirsiniz ki albn çok eakiden 

Dig-er taraftan ,.JB.kadıır lıusu müftülüğü intihabatı yakında 
E b O beri ınaliimdur. Yani eskilerde si tedavibane Mhip:eri · trb a • yapılacaktır. 

daama ve Tic:ıret Odarrna müra• timdi bizi~ı gibi altma kıymet ve 
eaatla kendiler:nin tüccar olma• rirlerdi. Altım Hindiıtan'dan, Gar 

ile dahi ayn ayn mukaveleler yap faizden kurtulmak gibi azim bir aanlar hakkında hüsnü zan ile me re imtiyazı bır ıırkı.te devrede
tık. Bizim bayiler erupumuz bari- faydayı mucip idi. Çünkü 1200 IUfum, bizim lıııyilerimiz değil, ceği fikrini serdetmektedirler. 
cinde kalan di~er tüccarlar ecne· vaıon ıekerin tutan dört bet mil o~la~ b.ayileri ve !>elki Üçüncü Belediye fen heyeti proje!';" 
lıi tekeri setirip &atmakta ve bir yon lira gibi mühi.n bir yekun tef dorduncu eller şekerı •aklamış o- .. · d b"f" tetkikatını bitır 

drklan e..,a1nı müdafaa etmekte- lfi • f f" rk bi Afrika'cian, Arabistan'dan, 
dirler. mayeıel a lD sene l Kafkaayad,.n, Trakya'dan, Make 

Şitli aıt.hat yıır<lu, öteden ~ri kongresi donya'dan, ı-b.Dya'dan getirirler 
anonim •irkett1r. Doktor Marko ... 
B. bu itil>ar1a yurdun esasen Ti- Himayeietfal cemiyeti latan- di. AayAnm bir çok taraflannda 
earet Odasında yazılı olduğunu bul ıubeıi senelik kongresi bu altın daha mebzulen lıulund~ 

az evvel aöylediğim sibi bize tid- kil ederdi. Bunu bir oenede aat• labilirler. Bizim bayilerimiz biz- uzenn e u un b" l . b 1 d' 
det). --'-abet etmekte ı"diler. k ·ı ·· d k d de teker kalmadıg-ına kani bulun dig"i cihetle ot_o us. erm_ e e ı-cea ma ı e uç ay a satma arasm a 1 b 

aövl""1İltİr. gün saat 14 te yapılacaktır. için vazolar, kadehler yaparlardı. 
Vilavet kartı·.ınd~ki Afiyet yur- llk altın para Aaya'da milad· 

Rekabet karsısında ..• 
Biz ue bu rekabet karpamda 

ıürümü temin için ıekerlerimizi 
dalına ecnebi tekerleri fiatinden 
kiloda li.akal bir kurut nokaam• 
Da aatmak ıabrannda bulunuyor· 
duk. Akai takdirde sabflarmıızm 
aür'atini tem.in edemez ve gele. 
tek mevıime büyük iatoklar dev
rebneie mecbur olurduk. Şekerin 
seç satilması iee debtetli falı: za
rarlarını badi olurdu. Yerli ve ec-
11ebi tekerin bu kartılıldı rekabeti 
aayeainde ı...tk ecnebi teker fia· 
tinden aöylediğim sibi li.akal kilo 
da bir kuruı nokaanma .. ker yi
yebibnittir. Ve batta kontenjan 
16 teırinisani 931 de ihdu oldu· 
ğu halde biz daha 3 teırini•anj 
931 de yani kontenjandan on eün 
evvel Bulgaristandan rakiplerimi
Ein ıetirdiği birkaç vagon tekerin 
piyasaya aırf bize rekabet bıraile 
çok ucuza arzolunmau yüzünden 
fiatlerimizl çuvalda 34,80 lira i
ken 34,40 liraya indinnİ§tik. fıte 
anlatılıyor ki efendim, Alpullu .. 
ı..,.. tirketi müatehlik halknnıza 
kontenjandan e""ffl bu ıuretle 
Jı_i~et. •tınitlir. Hüküınet 16 t* 
nruaanı 931 de kontenjan uaulü
nü ibdaa eyledi. Bu uaulün ihda
aı idhali.t ile ihracab te...zin ede
rek memlekeet ikhzadiyatmı konı 
mak idi. HüJ<iimet bu hayati meae 
lede ferden ferda lıer .,,..tandaş
tan müzaheret İalemİftİ. 

Kontenjan listesi tanzim 
edilirken 

Kontenjan liateıi tanzim olu
ourken iatibli.k mevaddmı hüku
met fu auretle taanif etti: 

Memleketimizin ll§eddü ihtiyaç 
ile mühtaç olup ta dahil memle
kette buıunmıyan mcyaddt konten 
jan lioeteaine ti.bi tutmadı ve bina 
enaleyh idhallerini aerbest bırak
b. Memlekette tamamen mevcut 
ve ihtiyaca beleıanmabelağ ki.fi 
olan mevaddı da kontenjana id
hal etti ve idhallerini büabütün 
menetti. Memlekette mevcut ve 
fakat ihtiyaca ni.ki.fi mevaddı da 
tefrik ederek kontenjana kıamen 
ff!hal •• fakat bunlarda da büyük 
lıır laakançlıkla hareket etti. itte 
teker bu üçüncü lumıa dahil olan 
mevaddandır. 

Refahın mlyan. 
Şeker, refahın miyanclır. Refah 

arttikça ııtihl&kit dahi artar. Bu 
aane değil bizde bütün dünyada 
refah artmamıt belki maatteesaüf 
azallDlfbr. Binaenaleyh bu farazi 
!e!e _ıö~ bizde de bu aene teker 
utihli.katmm seçen oeneye niabet 
le azalması 1&.zmı idi. Halbuki tat 
bikatta bn faraziye maküa bir te
celli arzetti. fatatiatikler bize ıöa 
termektedir va arzu buyrulduğu 
:ıaman muhterem mahkemenize 
ibraz olunabilir. Kontenjan usu
lü ihdaa olunur olunmaz her ne
vi mevaddın liatleri arttğı gibi ve 
mesela kahve kiloda altmıı ku
rut tereffü ettifi eibi teker fiatle 
rinde de tereffü istidadı bqeöııter 
di. Bunun Üzerine Mecliai idare. 
miz toplanarak •aziyeti mütalea 
etti, kontenjan uaulü ayni zaman 
da yerli aanayii korumak gibi bir 
Saydayı da istilıdaf ediyordu. De 
min arzetti&:im kontenjandan ev
velki rekabet artık mevzuu balıia 
değildi. Şeker tirketi hiç olmazaa 
rekabet kar910mda tenziline mec 
bur olduğu fiata timdi zam edebi 
lirdi. Hatta bunu yapmak hakkı' 
idi de. O esnada elimizde bin iki 
yüz küıur vagon teker mevcut i-._ __ , -

ki faiz farkmm bir kaç yüz bin li duklanndan ve Utakta ioe külli- ye tarafınGan ıtletı meg~ af• 
ra olduğu dahi inkar kabul etmez yetli rnikdarda atok mevcut oldu lanmaaı bir gün meseleıı ola
l>ir hakikat idi. Fakat teker ıirke ğunu bildiklerinden bu ıekerle_r~ rak telakki edılmemektedir. 
ti hükiımetin prensiplerine miıza- tavaaautumuzla latanbula celbını 

d b "b" D K · B d · • Kongrede bir ıenelik mesai ra-u aa ı ı r. erım • eml§tır dan altı aur evv.,J baıılmı§br. Ea 
ki: poru tetkik olunacak ve yeni i. 

-"Biz tüccar değiliz; Bunu is- dare heyeti intihap edilecektir. kiden altın ticarette kullanılırdı. 
pat eden esbabı mucibe ile itiraz• Fakat para halinde darbedilın.İf 

beret etmeii bir vicdan borcu bil- iatediler, da bulunuyoruz. Sonra bizden 5 değildi. SaJ~ce külçe halinde mü 
diği için biç olmazsa geçen oeneki 
teker iıtihli.ki.trnı daima gözünün 
önünde tutarak aahılannı ona ıö 
re idare vt: tanzim etti. Nonnal 
teker harcii.m olduğu için daha 
ziyade stihlak edilmekte idi. Ve 
lıu aebeple talepler na:r'ln dikka
ti calip bir tan:da artmııb. Fakat 
ramazan içinde bilhaaaa hayra• 
mm çok yakm olduğu bir zaman 
da tirket her talebi iaaf etmek 
mecburiyetini hiıaetti. Ve komis
yonun raporunda dahi aöylendiği 
Yeçlıile piyasada ramazan içinde 
hiç bir aıkınh hiaaedilmedi. Vakti 
ki bayram ıeldi. 

ihtiyacı için fabrikacla bırakılarak aene evvel Ticaret Odaaına kayıt- Halkevlen·nde Jı'san badele edilirdi. Remzi Beyin izahatı... ı b ı dd'I l'k k · -
mütebakiainin peyderpey at~n. u: ı imitiz a ı e 5 •ene ı ayıt uc Onun için altın çok kimııelerin 

o eanada Uıak fabrikaaı mu- ta getirilmesini ve satııa eıkısı gı retleri birden iıtPniyor. Meselenin kursu ŞU besi hırarnı tahrik etmiıtir. Bilhassa 
rahhaa azall Remzi Bey de tesa• bi devam edilmeaini kararlaıbrd.ı. eaasmıı olduğu kadar bu ciheti .Je I b h lk d 
düfen tirketimiz., gelmişti. Vazi- Gene meclai idaremiz bu kararın- lıaldı bulmıyoruz." Ha kevinin ugün a era Kurunu vuatada bir çok kimoeler 
yet kendiıine iz.ah edildi. Remzi da nonnal ve avarya tekerlerin Filhakika, Ticaret Odaaı, Oda- lerhaneleri ve lisan kursu ıube •un'i alhn elde etmek için bani 
Bey dedi ki: "- Biz Ufakta fii bayiler mukaveleainden çıkanla- far kanununun meriyetinden iti- ıinin idare heyeti intihabatı ya hani uğrattılar. Vakıa aun'i albn 
cari ne ioe o fiattan mal.satmakta rak müe&1eaab reamiyeye olan ta· haren tetkili.tlannm büyüklüğüne pılacaktır. Netriyat, kütüphane yapamadılar amma, bu aurete 
yız. Utaktan lıtanbula hiç teker ahhütten maadaaının lüzumuna Ye aldıktan ücretlerin mikdarlan- içtimai yardım ve aair ıubelerin kimya aleminde haylı hizmetleri 
röndermit deiiliz. Bahuauı bizim ıöre doğrudan doğruya taliplere na ıöre huauai tifa ve aıhhat yurt komiteleri de cuma ve cumute dokundu. Esranenıiz li.boratuar• 
~kerleri-=z Alpullu -'1.i çift Ç"· aatılmumı dahi tahb karara al- 1 h' 1 • • bt l"f ıfl 
%- - .~ ' an aa ıp ennı mu e ı •m ara . .. 1 • 'lecekt' !arma kapanarak, küçük fırınlar, vallar içinde olmayı\> tek çuvalda mııb. Bu karan Şakir Bey 21 ıu- ayırmı1o bunlann birikınit aenele- il ıun en aeçı ır, 
dır. Malın Utaktan lzrnire ve ora batta fatanbula ıetirdi. re ait kayit ücretlerini de iatemek karniler, titeler, çeıit çept ecza 
dan fıtanbula oevkinden ne mik- 1 te bulunmuıtur. 42 balya kaçak araamda mctbur "Filozof tap,, nı 
d • la hl Islak ceker er ld k ar zayıat, ve avarya o cağını " Etıbba odaaı reni Dr. Te•fik Sa- e e etme için uırl \J'ca ufı'qtı• 
lemediğim ıribi maaarifi na.kliye lalak .. kerlerin tekerlemecile tim Pı. kendilerinden Ticaret O- tömbeki lar Bu kimyakerlere Filozof tap 

Bayramın 4 üncü gu" nü ve sigortanın kaça baliğ olacafı- re aatılmaaı keyfiyetine ıelince; daamca tüccar addile kayit ücreti l •·--ı. be'--
1 

ele bütün madenleri halla altına çevi 
nı dahi keatİl'emem." Bu cevap Ü· ıekerlemeciler 15 ıubatta tirketimi iatenen husuıi tedavihane sahip- zmirde bir ~çı fC ""• recekti. 

Bayramın dördüncü günü ben zerine tekerciler zayiat, avarya ze müracaatla ulak şekerlerden ferinin Etibba Odaama müracaat seçirilmittir• Hi.dioenn tafıili.tmı Y• 
bermutat saat dokuz buçukta ıir- ve maaarifi nakliye farklanmn bir kendilerine •erilmesini iotediler. ettildeini aöyleyerek demiıtir ki: zıoruz: Albn tabiatta çok müntetirdir. 
kete ıeldim, teker tüccarlannın hesabı takribi ile kiloda nihayet Biz 13 bayia mukanle ile bağlı "- Bunlar alelade ticaretane llya iıminde senç bir muaevi ço- Hemen her yerde, fakat pek as 
daha ıaat oekizde firkete ıeldiği üç, dört kurutn geçmeyeceğini olduğumuz için kendilerine teker mahiyetinde olmadıldannı, kendi euiu, dinde iki paket olduğu halde mikdarda bulmak kabildir. Zaten 
ni ve bunlardan ikisinin ve milli bir müeaoeaenin velev za satamazdık •• eauen bu tekerleri !erinin Etıbba Odaıma mukayyet Şadırvanaltındaki Mehmet efendinin altina kıymet veren de nedretidir, 
lzınilyan ve. Dimitri Efendi- k;= :!7'1i~~-hJ=~~: ben öteden beri salim bir bale if olduklan için aynca Ticaret Oda- kahYehaneaine sirerken taharri me- Ayni zamanda da kimyevi haaaa• 
ler • alelacele para&1m vererek i· rağ etmedikçe satmak iatemiyor- aına da yazılmak mecburiyetinde murlan tanıfmdan ıörülmü9tür.Mu landır. Meaela ne anda, ne bava• 
ki buçuk vason kadar teker ordi- ri üzerine nihayet Remzi Bey ilk dum. Zira bu .. kerler Şark ıimen bulunmadrklannı iddia ettiler. aevi çocuğunun vaziyeti fÜpbeli ol-
noau aldı~ını öirendim. Ambarlar bir tecrübe olmak ve piyaaa ihti· diferlerinin bize bozuk vasonlar Biz de ayni teli.kkideyi:ı. Husuai duğunu ıören taharri memurlan bu da, ne hamızlarda, tahammwı el 
dan teker ancak benim miisaa-' yacmı tehvin etmek üzere ıif la- tahıia etmesi yüzünden tekerleri tedavihanelerin Ticaret Odaama çocuğu takip etmiıler ve kahveye mez. Sonra bir milimetrenin bin· 
dem ile çıkbğı için müsaademe - tanbul kırk kuruttan on üç vagon ıalllJlllllf idi. Kumpanya ile ara- yazılmalan, ne Oda "" ne de ala ırirmeaini müteakip elindeki paketle- de biri kadar inceltilebilir. Yani· 
makrun olmayan bu tealim emri- Utak tekerinin yirmi kurut liman mızda bu bapta bir aürü muhabe kadarlar için esaılı bir istifade le ri alank muayene etmiılerdir. aiğara kqıdmdan inea bir hale ı• 
nin daha ite ba,lamazdan evvel masrafı ilaveaile kendilerine sabi rat cereyan etm.iıtir. Bu ihtili.fm nün etmez. Hekimlik hiç bir yer- Paketler içinde kaçak lafehan tirilebilir. ipekten daha ince bir 
verilm.iı olmaaını usulümüze mu- mauna muvafakat eylemiı İoe de tekerleri fabrikaya beda..-a götü- de ticaret teli.kki edilmediğinden tümbekiıi bulunarak müaadere edil • 
ıayir buldum ve şekerlerin am- bu on üç bayü tanımadığını ve rüp tekrar ıetinneaile halledile· onlar için Ticaret Odaıma yazıl· mittir. Tahkikat netieeainde ev ıa- İp yapılabilir. O kadar ince ip ya 
barlardan teslim olmamaunı sure timdiye kadar kendilerile ticari bileceğini ümit ediyordum. Çünkü mak mecburiyeti mevzuu bahia hibi acem Hüaeyin, lıtipli Haaan pılabilir ki 3,000 metre&.i ancak 
ti mabauaada emrettim. lzmil. bir muamelesi olmadığını ileri •Ü· fabrikada kiloda yinni otuz para del:ildir." Çetmeli Haıan .,.. acem Muatafa- bir gram tutabilir. 
yan Efendinin bu iaticali benı ı· rerek bu satışın marifetmizle ya- bir maarafla bu tekerleri iali.h et• "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J dan "ıbaret bir karnkçı ıebekeıinin Dünya yu"'zünde baılıca albn 
k ·ı ldu. v d h 1 be pılmaımı nrzu ettiğini tirketimize k ·· k"' d"" • .-

aza vesı e o e er a - me mum un ur. L--'-ten aetirdikleri ka--1. eşyayı madenleri Amerika'da (Kal'ıforn b t b kt b kikat teklif eylemiıtir. riyeti tava1&ut ve urar ediyor, fi- ~"" • ~ ıa a a a un •e fU a e E bu ıuretle öte beriye ıönderip sat- ya, Pero, s_;··, 8irezilya), Afrika-muttali oldum; fatanbul ambarlan- sas.... at mevzuu bahaetmeden bu teker ak 
On üç vagon şeker len· ıekerlemecı'len'n aynen ı'ade tırdıklan ve parasını aralanncla t - da ( Natal •e Tra 1) A d mızda yirmi alh vagon normal ıe Fabrikacılkta eaaa, markaımı . . . T" -d· ıim ettikleri teabit edilmittir Tah- • naova ' •ya a 

ker kalmıtbr. Bunlardan bet vago Bunu müteakıp ıene tekerci- • than etmelen ıçm ıearet mu ıriyetin- '-"-~ _. __ edilme'~--''--. (Sibirya) ve Avuaturalya'dadır. 
d · · · b" uk 1 İyi tanıtmaktır. Bir ticare e her den bir taahhütname iaterdim. ...,..._ <MmWı '""""" B b---~•- bi ) • k ı nu evaırı reamıyeye anı ave e !er Remzi Beyin huzurile tekerle- türlü muameli.bnı herkese aöyle- azı u,~ ne r enn uma• 

satilmıt ve emirlerine i.made tu- rin fatıutbula selmeai aagan" bl~ · N / k ak rmda da altın vardır. Meoeli Av· tul 1 •. ıı· - ~ yeınez.. Ticaret ınahremıyet ""'"" orma şe er satm ... • . Mu"sk1"rat ı"nhı'san mu·-muı o up on vagonu yuz e ı va h Et b I mabk rupa'daki Ren nehrinde.. • ~'-'-ıon mikdannda küp tekerlennin a aya mü taç 0 duğundan bu na ibtina eder. Fakat emeler Şakir Bey 21 ıubatta fatanbula ........, 
en altında ve binaenaleyh gayri on üç vagon teker gelinceye ka- huzurumla icabında her teY 6Öy· geldikten ve mecliıi idarenin ka· dürü Ankarada bu albn zerrelerini tuplamak ıüç. 
kabili istifade bir haldedir. Kala dar Alpullu ambarlanndan on Üç lenebilir. Ben 17 şubatta Avrupa rannı getirdikten aonra bayileri- ANKARA, 23 (Telefonla) _ tur. Meaela bir kilo albn elde et• 
kala on bir vaeon teker kalmııtır. vagon tekerin • bili.hara Utak fe- ya hareket etmiştim. Müahharen mizle mukavele tadil edilmit ve- Müskirat inhisarı umum müdürü A- mek için yedi milyon kilo kum yı 
Gerçi fabrika ambarlarmda bn kerile aynen iotibdal edilmek Üze tekerlemeciler ticaret müdiriyeti. ıirket normal teker aatmak huau- aım Bey ııeldi, Gümrük •e inhisar- luunak lazımdır. 
cinsten daha yetmiş altı vagon re - hemen verilmeaini firketimiz ne müracaat etmifler ve müdiri. aunda oerbeatisini kazanmıı oldu lar Yeki.Jeti ile temaılarma batladı. 
tekerimiz mevcut idi, fakat bizim de aynca ve musirren rica eyleme yelten Bah':' Be! ~miı;ıd~ ?.ir zat ğundan şekerlemecilerle yapılan Halbuki madenlerde böyle da-
lıer aene fabrikada bq alb yüz leri Üzerine fİrketimiz piyaaa ihti 18 şubatta ıirketımız milclüru umu- bu muamele 34 40 lira üzerin- ğildir. Madenlerde altım elde et• 
vagon .. ker &ırakır iken •e bun- yacına muavenet emelile bunu da mi muavini Haydar B.ye sel~rek ,... den ayni gün k~t'i sabf& tahvile- Bomovada menenjit mek için üç uaul kullanılır: Yıka 
lan peyderpey lıtanbula eelbeder hi kabul eylemit ve Remzi Beyin kerlemecilerin ar~usunun JS&fma dilmittir. Ar:ı:ettiğimi bu izahat- IZMIR, 23 (Milliyet) _ Borno- mak. amalfame yapmal<, hallet• 
ken bu aene mutat hilafına ancak emir ve muvafakatile tekerleri tan.":'ut e~ı ve Haydar Bey~ ı tan anlqddığı üzre ıirlretin elinde .,,.,da iki menenjit ...ı.'uı cı.Jıa ıö- mek- Maamafih bu ua..Uerle elde 
yüz vaıon kadar teker bırakmak tüccara tealim ederek Ufak tirke oeleyı Şak.,. ~y~en . telef.on ~e yüz bir Y&ıon ıekerden sablabilecek rülmüıtiir. edilen altmda aaf daiildir. Bunun 
lığunı:ı Trakya balkının •e maka ti namma paramu tahail ve mü- aorarak ~!acarı dırektıf daıre~ın- on bir vason teker kalmıt oluyor- için elaktirikle tablil yapılır. 
mah reamiyenin nazan dikkatini ahharen Utaktan selen tekerleri de ~ meadeye çalı'.:'~ du. Binlerce vaıon tekeri hiç zanı 
celbetmiş va bn tekerlerin dahi aynen dewalıp ıene depolarına aöy!~lf .,,. telefon ile_ aldıgı .eıDU' yapmakaızm satan firket bu on Altm para, ealdda. eld- ele 
SÜDÜn lıirinde latanbula celbi İhtİ· Yazettikten aonra emuım makbu- IU nnıt: (Şekeı:lemecilere bır •r bir vaıonun ki.rma mı &l'ZI iftj. fi huauaat .,,....., cmlanı clalai - clolatır, -leket memleket aeya• 
mali kartıamda fabrikanm ticari zaaını k&milen Utak namına Sana aonra aynen ulıı_n teker olarak.>- kar edecekti? Amma denecekki lıwa ••P ...-.ta hamnm. hat ederdL Fakat dari»edlmit pa• 
müdüriine her taraftan tiddetli Jİ .,,. Maadin bankaaaıa tealim flT ade etmek kaydıle 'l[e otuz aeJ?ıı dan maada latanbulda üçyüz .,,.,. Hayrı' B. İn bir tavzihi ra halinde aeyahat edercli. Şimdi 
hücumlar vuku bulmuıtu. Buna lemittir. Buna ait bilcümle evrak liradan depozito alınmak •uretile son daha küp ve dubl rafine ... kalıplar halinde bankadan baaluıı 
binaendir k.i ben hadiaeclen çok ..,, muhterem mahkemenize tevdi o- on, on bet vaıon kadar teker ve- kerler mevcut idi. fıte zam bunla Alcbiıma a alduptaırı 
vel "4 tnbat 932 tarihinde" fahri- lunmuttur. Bu heaabat ıirketimi- riniz. Ben zaten latanbul• ıeliyo ra ıirayet edecek ve tirket ondan 7& ee:ırahat ediJ'Qr ... lıabplana 
L_ ti"can' mu"dun·· 'yetine v--"<n~ ve zin muaaddak yevmiye defatirin- ) • :Milliyet gueteal JUi lla. her biri takriben lZ lülodur ... 
- cru.o- nmı. müteneffı olacak idi. Halbuki bu dürlil"llne 
bir auretini makamı alilerine tak- de emanet heaabında mukayyet- • k 1 • · d b' • her birinin kıymeti &f&lı yukan 

· 1 k · ı Depozı'to alınmasının sebebi." nevı te er er wıerın e eaaaen ır 
dim eyledifim emirde bu tekerle- tir. ıte omııyonun A pulluya ait aıkınb mevcut olmamakla bera- Dünkü teker muhakemesi eana yirmi bin liradır. Bu kabplar kir 
rin Trakya halkının ihtiyacına tah ::.:;::ği sabf bu •uretle cereyan Arkadatlanm otuz aekiz lira- ber latanbul ııümrüklerinde üçyiiıı amda vaziyeti izah sadadmda dün çiik •arillere konur, mühirlenlr 
aia olunduğunu ve fakat bunun dan depozito alınmasının sebebi- vaıon §eker hazır ve aıraya dahil ya teker piyaaumm bizim ticaret öyle cönderilir. 
sarfında itinalı hareket olunarak Meclisi idare kararnamesi ni fu yolda izah ediyorlar: bulunuyordu ki bunlann bir ku- ..dunızca ıureti umıımiyeda bil.iı.. 
ancak eaki müıterilerimize teker Şekerlemecilerden eski fiat· mı bet on ıün aonra piyasaya ar- meaine imkan olmad.ıfmı latanbul Bn fıçılar 90 kilo lıadar seı;... 
aablmaamı teblii ve Trakya halkı Şirketimizin muhterem mabke tan depozito alınmıt olsa bu teker zolunacak idi. Bundan maada kon da .. ker bonau bulunmadığım, ler. Bu fıçılar tayyara, ••Plll' vtı 
nın bu hususta müatarih olmaaıru menize bir aureti muaaddakaunı leri kendi ihtiyaçlanna aarfetme- tenjan kanununun müzakerea.i ea teker tirketiııin hariç teker fiatla k.un,.....larla aeyahat ederler. 
beyan eyledim. takdim ettiği 18 ıubat 932 tarihli yip birkaç sün evvel Utak ıekeri naımda lkbaat vekili Beyfendinin rini her hafta munt.zemen at- Hali hazırda yeır J(izünlin altla 

Trakya halkının hakkı.. , meclisi idare karamameainde rei- 40 kuruıa aatılmıf olduğu eihetle vuku bulan lıir iatizaha cevaben kooımoera.iyallerimizden alc!ıiı para oernti 
282 

milyar, 
600 

miJ. 
aimiz Şakir Beyin dahi iz.ah eyle- bu fiattan iki üç kuruı nokaanma Üzerinde ihtikar yapılan madde teJeraflarla takip etmdde oldup )'OD frank luymetindecür. Bu panl 

Bu tekeri beni aaaalar dahi la- dği veçbile o emada latanbulda piyasaya arzebneleri ihtimali var hakkında kontenjanı derhal açar nu aöylemit idim. Fakat bu izaha- nm hemen dörtte biri Franaada
tanbula ıetiremezdim. Zira bu te bulunan lkbsat vekaleti müatefll• dır. Bundan baıka biz bayileri- ve bu auretle bu fiile tasaddi eda tim ıazetelerde ihtiaar eclilirk• dır. 

67 
milyar, 

600 
milyon. Bu a• 

ker Trakya balkının tırnaklan ile n Hüanü Beyfendiye Şakir Beyle mizle henüz bağlı olduğumuz ci- cekleri maddeten dahi mütazarnr burada Ticaret odamızın bunu ya sim aanret Franaa banbanıD 
toprağı kazarak yetiıtirdiii pan- birlikte cereyanı hali anlatmıı ve lıetle bayilerimiz tıpkı ticaret mü- ederim dememit miydi. Şeker tir- pacak iktidara malik olmadıiı mahzeninde aaklıdır. 
cann mahıulü, Trakya halkınm Şakir Beyle birlikte Hüsnü Bey- diriyetinin diiıündüiü sı"bi bu ia- ketini idare edenler bunlara va- auretinde geçmİt olmau fevkali.-
hakkı idi. Şayet ben bu tekerleri fendi Ankaraya eitmi§lerdi. Şakir re keyfiyeti muvazaalı bir aatıt kıf değiller rniydi 7 Y okaa Alpul- de teeuüriimü mucip olduiundan Şimdi Kunma "nUtada olduftl 
latanbula ıetinnit ve Trakyayi Bey lktısat ve Maliye vekilleri diye ıeker §iıketinden zarar ve zi- lunun baıında bulunanlan bu ha keyfiyetin malıterem sazeteıüııla sibi, yeni yeni aun'i altm imali bıt 
tekerıiz bırakmıı olaaydım. tim- le temaa ederek li.zım ıelen direk yan talep etmeleri muhtemeldir. - kikatlerden bu derece safil veca• tavzihini rica ederim efendim. aı ayanmıfbr.. Aurlarc:a b ifte 
di latanbulu fekeraiz bırakmak tifleri iatih•al edecekti. Bunu yap- Ben herke•İn içtihadına hürmet e hil inaanlar nu addediyorlar? latanbııl ve Trakya Şeker Fab- kimee muvaffak olamamıtb. Ac. 
noktasından latanbul vilayet! tara ti ve direktif daireainde • Trakya i- derim. Arkada~larımın bu dütün Belki ailailei keli.mı muhafaza rikalan T. A. Şirketi Mec- ba fennin bukadar ileriledifl b~ ...ı 
fından nasıl muahaze ediliyorrıs~am::.lJç~in~f~a~b:n~·k~a'.ı..'.am:b:a~r~l:a:n:n~d~a:..::b~rr~a~k~ıj·~c~e~s~ib~~··t~ta~b~i~k~e~n:ıl~i~n:o~k~t~a~i ~n~a~z!a~rl~a~n!l~e~d~e~m:e:d~im:!:;.~Ç~u~··nı.::,u~· ,::ı;:o!k~h~e~y:,:e~c~a~n~d~u~---':ıa:ii:,iİ~da~re:ı:Rı,:e;::iı~V~e;:kil;ı:.:,i :;vıa--ııi.ı"'ill--"i,ı;a-'-11ıı.ll....,:l;''İılı.l"llli'.._llııı,••·.,11· L-lli.."llı• - . o zaman da Trak a j İil ._ • ·- • 1 
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MiLLiYET PERŞEMBE 24 MART 1932 

Iran mektupları: 17 

Tahranda kadın sevi
yesi yükseliyor! 

lranlılar afyon yutmak gibi mazi
den kalma bir çok . 

iptiliları terketmektedirler 

!randa Halk parkı 

TAHRAN, (MiLLİYET) -
lranlılann muateret tanı çok 
naziginedir. Bir İranlı, bir ya. 
bancmm odasına asla kapıyı 
VUIU!lldan girmez. Ziyaretine 
gideceği kimse, en teklifsiz ah
pabı dahi olıa, ·mutlaka bir gün 
evvelinden haber yollayarak 
kendisinden randevil alır. Bu· 
na Iranda "vakit istemek" der
ler. 

lran kadınları ... 

Son zamanlarda, İran kadın 
arı arasında yüksek kabiliyet

ler çoğalmaktadır. Zamanın i
caplarına muvafık şekilde yeti 
§en ekser ailelerin kızları, Av
rupa tehirlerinde tahsil görmüş 
tür. İçlerinde bir değil, bir kaç 
lisan bilen görgülü, malumat
lı hanımla; az değildir. Bu mü
nasebetle Tahran sosyetesinde 
Ve ecnebi mahafilinde çok kuv
vetli intibalar bırakan doktor 
Gevher Hanımdan bahsetmek 
isterim. Rusya darülfünunlan· 
nın birinden "doktora" şehadet 
namesi almıt güzide bir şahsi. 
Yet olan Gevher Hanımefendi, 
'llemleketimizdeki Iran masla
hatgüzarı Sait Haıun hemşire
leridir. 

Tahranın Gevher Hamın ıe 
viyeainde, pek çok evladı var· 
dır. Ve gün geçtikçe bu münev 
Ver kadın kütlesinin mikdarı 
a rt rr.aktadır. 

Bazı itiyatlar 

Iranda avam tabakası ara
•Inda l.okieımiş bazı itiyatlar 
Vudır: Mesela, aksırmak, bazı· 
!arınca l:ıoş görülmez. Her han 
gi bir işin başlangıcında aksı. 
tık gelmesi 0 işin geçliğine •· 
liinıet sayılır. 

lranlılaı, buna: 

- Sabır geldi~ Derler. Sabrr 
kahhura İ§arettir. Halk taba. 
ı, .. tı, istıhareye de ehemmiyet 
Verir. Uzak bir yola çıkılacağı 1 
Zaın an, idihareye yatanlar, ve 
0 tece görecekleri rüyadan ba
;:ı §eyler levehhüm ederek yol. 
cu ıuğu tehir edenler az değil• 
dir . 

Maamafih eski göreneklerin 
tesirile yerleımiş olduğuna fÜp 
lıe olmayan bu adetler ırittik. 
Çe azalmaktadır. 

Zurhane/er 

herini kaybetmek tehlikesine 
dütmüştü. 

Afyonun taammümü, halk
taki istidadı kırmıf, ferdin ce
miyete kartı olan alaka ve va· 
zife hislerini azalbnıttı. Bugün 
için, memnuniyetle ıöyleyebili. 
ri zki afyon iptilası ancak çok 
süfli mahluklar arasında, o da 
güçlükle yaıayabilmektedir. 

Afyon almanın en makbul 
tarzı vafur dedikleri bir nevi 
hususi çubuk vasıtaıiledir. Af. 
yon bu hususi çubukta yakıla· 
rak 'dumanı genze çekilir. 

Afyonla beraber biribiri üs· 
tüne çay içmek adettir. İşittiği 
me göre, eskiden günde yirmi 
grama kadar afyon yakıp duma 
mm çekenler varmış. 

Bazı tiryakiler ise, afyon du 
manınm ökaürttüğünü bahane 
ederek bunu hap halinde yutar 
lar. Bu tarz, 9üphe yok ki tir. 
yakiler üzerinde daha vahim ne 
ticeler tevlit eder. 

(Vafur) uıulile vücude da
hil olad afyon mikdan, (hap) a 
nazaran çok azdır. 

Çubukların boruları içinde 
toplanan afyon teresıübatı atıl 
maz. Parça parça fakir sınıfa 
satılır. (Farı) lar bu afyon ar 
tıklarına aubte, Türkler afyon 
karası derler. Afyon karasını 
da tıpkı halis afyon gibi iste
yen vafur usulile, isteyen b -u 
halinde alrr. 

Kabir Ziyareti 

Iranda ölülerin mezarı ba· 
şında bazı dini merasim yapılır. 
Buna serikabir derler. Perıemı
be günü aktamı, ölünün bütün 
ailesi erkinı, mezarı ba9ında 
toianıp ruhuna fatihalar okur, 
ve hatıralarını yadederek ağla. 
şırlar. 

V. N. 

Gazinolarda çalan 
mehterler 

Askeri müze müdürlüğünden 
fU tezkereyi aldık: 

Askeri müze Mehter takımı· 
nın Beyoğlunda gazino Ye bar· 
!arda içlerinde kadınlar da oldu 
ğu halde Mehter namı altmda 
çalan çalgıcılarla bir gôna ali· 
kası olmadığınm Askeri müze. 
nin hakiki Mehterinin cuma ve 
Pazar günleri yalnız müze bina 
aı dahilinde 3 den 4 de kadar 
çalmakta olduğunun yazılması
nı rica ederim efendim. 

Memlekette 

Urla 
Cinayeti 

Karar verilmek üzere 
bulunuyor 

Urla b8kimi Ihsan Ziya Beyi dö
ğerek ölümüne sebebiyet vermek
ten maznun değirmenci Mehmet, 
Arif Muharrem Efendilerle döğ
mei~ tahrikten maznun Hüseyin 
Avni ve Zeynel zRde Hiueyin Bey
lerin muhakemelerine devam edil
mektedir. fdahkemece; tekrar istic
vaplarıM lüzum görülen ıahitler
den Hamiı ile Haşim Efendilerin de 
ifadeleri alınmıttır. 

Hq.im efendi demiftir ki: 
- Geceni• saat üçü, dördü vardı. 

Evim~e oturuyordum. Ansızm: 
-Of! 

Diye bir ıeı duydum, nrkasmdan 
gürültüler, kofuşmalnr oldu. Biraz 
sonrt bizim evin önünden koşar a
dım halde Değirmenci Mehmet ile 
Arif ve Muharrem geçtiler. Biriıi
nio ayağında çizme vardı. Hepsi de 
kukulcteli mu,ambalar giymi,lerdi. 
Fakat kukuleteleri iyi örtmediklerin 
den yüzleri görünüyordu. Üçüncü 
de tanıdım. Birisi ağır bir ,ekilde 
küfrederek: 

- Artık if bitti. Dedi. O sırada 
Hqim ailesile gezmekten geliyor

muı. Bunlar Hqimi ırörünce yü
züne el<ktirik feneri tuttular. Arif 
diğerlerinden biraz ayrı yürüyordu. 
Haşim de dedi ki: 
-Gece akrabamın evinden kendi 

evime dönüyodum. Uzaktan bir seı 
duydum, kotuımalar oldu: 

- Of; Diye birisi bağırdı. Aile
me yürümeıini aöyliyerek ıeıin gel
diği tarafa doğru gittim. Karfıdan 
iki kiıi geliyordu. Orada bir dıvarı 
siper alarak bekledim. Değirmenci 
Mehmet ile Muharrem !!"eçti, Meh
met: 

- Zıbardı, artık kalkmaz. J. 
Dedi, Muharrem de Rumca: ' 
-Anasını .•. 
Diye küfüretti. Ben Arifi ırörme· 

dim. Belki daha evel ötekilerden ay 
rılmııtır, bıqka tarafa gitmiftir. 

Reis - Sen bir zaman inkir et
miıtin değil mi? 

- Hay<r, ben inkir etmedim.Be
ni ertesi gün değirmenci Mehmet 
kahveye çağırdı. O gece gördüğüm 
kimıeleri tanıyıp tanımadığımı sor
du. Ben de tanıdığımı söyledim. 

Bana: 
- Onlan tamdığını söyleme. Ar 

navut Abdurrahman yapb diye söy
le. 

Dedi. Ben de hunu kabul etme
dim, aonra jandarma karakol kuman 
danı Zahip Efendi beni: 

- Tanıyorum, dediiim için döi 
dü. 

Maznunlar. bu iki tahidin ifade
lerine itiraz ettiler, garez neticesi 
bu ıekilde ifade verdiklerini aöyle
diler. 

Bililıara belediye sabık baı-u 
ru Muammer Bey müdafa tahldi sı
fatile dinlendi ve kararın tefhimi 1-
çın muhakeme batka ırüne bırakıl· 
dı. 

Kcrkükte asan atika 
Kerkük ırazeteıinin yazdığına ırö

re, Nabi fazliye karyesi yakınında 
"Karatepe" denilen Tel'al mevkiin
de Amerikalı doktor Sebayıer'in 
riyaseti altırdaki heyet mühim ioa
rı atika keıfeylemittir. 

Bu beyet, tepenin eski tarihlerde 
muhtelif devreler geçinniı ve 20 ta
baakdan müte,ekkil olduğunu tetıbit 
etmit ve ıimdiye kadar bu tabaka
lardan dokuz taneıi kqfedilmiıtir • 

Dokuzuncu tabakada keşfedilen 
asan• tarihi kablelmilat s bin o.en" 
evvele aittir. 

Bir bekçinin cinayeti 
Tokattan bildirilior: Bir aydan 

fazla bir :ıamandanberi Kör Teıli
me isminde bir kadın ortadan yok 
olmuıtur. Uzun zabıta tahkikab nıo
ticuinde bu kadının aon defa bai 
bekçisi Hüoamettinin ~e:ıdinde sö
rüldüğü anlqddı. Tealıme .,....., 
hafif metreı>li bir kadındı. Hüoa
mettin lıu kadını öldürmüı, cesedi
ni parçalamıf, her parçasını bir bat 
ka yere gömmü~tür. Bekçi, cürmü
nü itiraf etmi~tir. Kanlı 04yası, saç
tan bir dere içinde gömülü olduiu 
görülmüştür. ""et henüz çıkarılına
ınııtır. Katil cürmünü itiraf etmİf• 
tir. 

Iranda son seneler zarfında 
beden ha;ekitına çok ehemmi
Y<:t ~erilmeğe batlanmıştır. 
Zurhane denilen jimnastik aa-
loıı!an, her tarafta günden gü- Halkevinde yeni Enişteye bakın! 
ne çoğalıyor. şubeler Silifkeni• Taıucu mevkiine mer-

lıveç uıulü jimnaatik İran- but Kocapınar köyünde bir cinayet 
d ek t aammüm etrnif olmak Halkevi Riyasetinden. işlenmiştir. Cinayetin kurbanı Cen-
1 ft ) Ist. Halkevı·nı·n halk derha- net iıminde ve henüz on yedi yaşı-
il t eraber, epice tara ar arı na basmış bir genç kızdır. Cen•~t, 
vıır ı r. Gençler arasında ~apı- neleri ve kuralar, içtimai yar- Kırba• Hasan Ağanın kızıdır. Kay
lan beden harekatı, daha zıya. dım, kütüphane ve nefriyat §U" bolan bir deveyi ararken onnanlara 
de §cdit ve yorucu mahiyette helerinin idare heyetleri aşağı. dalını' ve burada, feci bir surette 
f l"ylcrdir. Muhtelif spıırlar ara da gösterilen gün ve saatlerde bojularak öldürülırü~tür. Kızın ö-

d 1 d ) b lümü ve ölürken aldığı vaziyet ıüp 

iktibasıa.:

Tükenme2. 
Kibrit 

- Berlin am Morwenden- ı 

Kibrit kralı 1 vaı· Kreuger 1 
ölümürden evvelki aylar zarfın 
da, bir çok itleri arasında Viya 
nalı bir muhterie karşı aman
sız bir mücadale açmıttı. lvar 
Kreuger ince lsveç kibritlerin 
den beynelmilel muazzam bir 
tröst meydana getirdi. Sovyet 
Rusyasmclan maada, bütün 
memleketler İsveç kibrit trös
tüne cezbe vermiştir. 

Bu muazzam kvvetin karşı
sına doktor Ringer isminde Vi 
yanalı bir kimyager çıktı. Bu 
zat beş sene uğraştıktan sonra 
"Tükenmez kibrit" imaline mu 
vaffak olmus. Son tecrübeler 
esnasında m~avin!erinden biri 
vukua gelen bir infilakten . ya- ı 
ralanmıştı. Fakat bu infilaka 
rağmen kibrit kralını tahtın
dan indirecek ve bütün dünya
da ev işlerinde inkılap yapacak 
bir ihtira meydana gelmişti. 

Doktor Ringer'i bu!mak ko. 
lay değildir.Dört aydan beri ya 

Muhabir mektubu 
• • 
lzmit su işinde Istan-

bulu geçecek .. 

~ene suyu şehre indirilecektir. 
Bu su en iyi sularımızdan biridir 

tayyare ile,ya trenle mütemadi- : (lzmit) in şat••n• ... anzaralarmdan tiren yo> •. 
yen seyahat ediyor. Bugün Lon 1 . . . 
drada ise arın Moskovada bir .K~AELI: ( Mıllıyet.J. - Be- z_alun. y~pmıtlar ve düşman ordu 

.. 1 . yed b" .. J ' ledıyenın genç ve faal reısı Kemal ııle bırlıkte kaçmıılardır. (150)-
gun svıçr e, ır gun aponya Beyle görüıtüm. Mumaileyh aslan tiklerden ve Aznavurun adamla-
da.. lzmitli'dir. On yedi ııenedenberi rından olup burada mutasarrıf 

Muhteri dedi ki: •· ticaretle meşgul iken aon belediye bulunan Çerkeı İbrahim çok fena 
intihabında reis olmuıtur. Serbest tıklar yapmıtbr. Bu hainden baı
çiler burada bir mevcudiyet gö~te ka şehirde ihanette bulunmuf bir 
remenıi••er ve ancak beşte bir rey fert olmadığını 'e lzmit ahaliainin 

- Benim Kreuger tröstü ile 
uğratacak vaktim yok. Onlar 

ihtiraımın ehemmiyetini kır
mak için: "Böyle bir tey ola

maz." diyarlar. Hatta: "Bu •
dam dolandırıcıdır. Dikkat e. 

din" diyorlar. Buna rağmen 
dört aydan beri aramızda bir 

mücadele devam ediyor. Gaze

teler ihtiraımı "Tükenmez kib

rit" diye ilin ettiler. Benim kib 

ritim tükenir, fakat hiç olmaz

sa 600 defa yandıktan sonra •• 

İhtiraımı anlamak isteyen kim 
yagerler huzurunda bir çok tec 
rübeler yaptıın. Yüzde yüz ne. 

tice verdi. işte o sıralarda Kreu 

ger'in bir adamı bana geldi. İh 

tiraımı satın almak iıtiyordu. 

Evvela mütevazı bir para tek· 
lif etti. Ondan aonra teklifini 
yükseltti. Kreuger kibritimiıı 

imal edilmemesi için ihtiraımı 
satın almak istiyordu. Bu da 
benim itime gelmiyordu. Kibri 
timi azim mikdarda imal ede
rek piyasaya aürmek için ecno 
bi sermayedar gruplarla temasa 

geldiğim zaman, Kreuger'in a· 
damlan, benden ümidi kesince, 
sermayedar grupları caydırma
ğa başladılar. Onlara: "Parala 
rmızı bir dolandırıcıya kaptıra
caksınız. Ortalıkta böyle 600 
defa yanan kibrit yok!" dedi
ler. Halbuki sermayedarlar, ih
tiyat tedbirlerini almadan pa. 
ra verirler mi? Benim kibritim 
bütün memleketler mütehassıs
ları tarafından tetkik ve kabul 
edilmittir. Şimidye kadar bu 
kibritin Zorihte İmaline batlan 
mıttır. Yalnız pi~as~y":. birden 
azim mikdarda kıbrıt surmek i
çin, stok yapıyoı:uz. Moskon
ya gittim. R~s kı~yagerler~ de 
ihtiraımı tetkik ettıler. Aldıgım 
habere nazaran iktıaat meclisi 
bir mukavele akti için bana a· 
dam gönderece~ti~ •. llave ede. 
yim ki benim kibntım ıuyun 
içinde de kalsa, nemlmse de, yi 
ne yanar ve bu kibrit bildiiiniz 
adi kibritlerden daha ucuza mal 
olacak ve yakında piyaaaya çı 
kacakbr. • 

almışla/.ır. yediden yetmi,e kadar aon derece 
. )erde vatanın ı...~rtarılmaa ıiçin uğ 

SU MESELESJ rattıklarıru bana anlatmı,tardır. 
İzmitin en büyük derdi ıu me· 

selesidir. Burada (Pata ıuyu) de· 
nilen ve ıehre 12 kilometre meaa 
fede bulunan bir suyun getirilme 
si Ankara müeahhitlerinden Ha
san Sabri Beye (214,000) liraya 
ih~le olunmuştur. Ameliyata mart 
ta başlnnacak ve bir sene zarfın
da ikmal edilmif bulunacaktır. Bu 
suyun dereceıi 29 dır ve fennen 
kabili şurutur. Suyun yarı parası 
hazırlanmı~tır. Mütebakiai de3 se 
ne de ve üç tak.itte ödenecektir. 
Husuai muhasebe tarafından ıu 
işleri içinlzmit belediyeıine 2S bin 
lira verildiği gibi önümüzdeki ıe· 
ne için de (IS) bin lira verecek-
tir. • 

lzmitin maruf (Çen&) suyu da 
şehre celbolunacaktır. Bu suyun 
mikyası ma derecesi (2)den nok
sandır. lzmite ( 15) kilometre me
safede bulunan bu leziz .au, ema· 
ye borularla getirilecek ve krutal 
depolara aevkolunacak ve tevzi 
muıluklan da otomatik yapılacak 
trr. Bu •u, tamamen İçme ıuyu o
larak kullanılacak ve halka bir 
bedel mukabilinde satılacaktır. 
Paşa suyunun teferrüat ve tevzi
atı fazla oldujundan maırafı da 
fazlacadır. Çene ıuyunda ise bu 
gibi tefernıat olmadığından bede 
1i keffi ( 43,000) liraya baliğ ol
muıtur. Pata auyunun yevmiye 
miktarı (1500) ton ve Çene suyu 
nunki (30) tondur. Pata ıuyun. 
dan nüfus baıma ( 100) litre İaa· 
bet edecektir. 

1%mit belediyeai Çene ıuyunun 
bir an evvel fehre getirilmesi için 
çahpnaktadır. Bu iki ıuyun ta
mamile tehre isaleai hanıri vali ve 
hangi belediye reiaine nasip olur .. 
aa olsun, onlar azim muvaffakiyet 
terinden dolayı ilelebet iftihar 
edebilirler. 

BÜTÇE VE ITFAIYE 
Belediyenin halrikibütçw aek 

sen altı bin bet yüz iradır. Bunu 
( 1,200) lira11 acezeye tahaia olun 
muştur. lzmit'te ( 18) ay zarfmda 
( 4) yanımı olmuş ve derhal yeti· 
tilerek söndürülmüıtür. Belediye• 
nin iki arozozu ve aynca da el tu 
lumbaları varaa da arozozun çıka 
madığı yerler için el tulumbalan 
kifayet edemiyeceğinden bu ıribi 
&arp mahaller için behmehal bir 
motör alınması vali Beyin ve bele 
diye heyetinin himmetinden inti. 
zar olunur. 

SIHHATVETANZlFAT 
Belediyenin doktor ve ebeleri 

ve ııhhiye memurlan .,. •vcuttur 
Fakat tanzifat itleri maalesef pek 
iptidaidir. Şehrin bir tarafında la 
iımlann patladığını ve müzah .... 
falın açıkta cereyan eylediiini 
aöyliyorlar. Ben bu piı havadiaia 
doğruluğuna inanamadım. Maaha 
za su itlerinden aonra mecra ve 
lağımlann yapılacağını belediye 
reisi kat'iyetle söylemİftİr. 

ELEKT!RIK 

Bu vatandatlar meyanında eaki 
lzmit meb'uıu olup portakal na
mile maruf ve elyevm 86 ya,lann 
da bulunan hafız Riiftü Efendi ile 
merhum hacı Ali Beyin milli mü
cahede zamanlarında pek büyük 
fedakarlıklarda bulunduklannı 
her kes ıi:>ylemektedir. 

lMAR HUSUSUNDA 

Merhum Selim Sırrı palanın 
muta:arrıflığı zamanında yaptığı 
imarat hali lisanı ıükran ile yado 
lunmaktadır. Bu muhterem zatın 
çok canlı olan eserleri bugün bile 
yafamakta ve iımi hü.mıetle ya
dolurunaktadır. 

Buraya on be, aenedenberi ge 
len mutasamf ve valiler içinde 
memleketin İmarında en çok mu
vaffak olanlann ba,mda vali E,. 
ref Beyin ismi zikrolunmaktadır. 

AHLAK VE SEVlYE 
Fenalık fazla değildir ve bun 

tarla mücadele edilmektedir. Ma 
halle aralannda nare ve ıilih a
tanlarla caketlerini omuzlanna 
takarak gezenler, cümhuriyet fey 
zinin tesirile artık yok olmuılar 
ve bu gibi cahil kimseler dairei 
edebe rücu eylenıi9lerdir. 
. Taaıup ve kara ruhlar gün geç 

tikçe yıkılmakta ve köylerimiz 
meml~et itleri için yapılan içti
ma.laraa muntazam sözlerile köy 
lerı bakkmda faideli ve asri te
menniyatta bulunmaktadırlar. 
Evelce menfi düşünen bir kııım 
hal.k .fİmdi .tanıamile memleket İf 
lenru berumaemiı ve hükümetle 
beraber yürümekte bulunmuıtur. 
Halk mekteplere, haatahanelere 
ziraat itlerine ~ayret etmeie ba; 
lamıılardır. Elektiriie varincaya 
kadar her türlü aan'atlerle meı
ırul olmaktadrrlıtr. 

Raırıı> KEMAL 

Yunanistan da 
Vaziyet 

Kabinenin mevkii 
henüz 

sarahat keslictmedi 
ATINA, 22. - Hariciye .,.. ,_u. 

Ye nazırları bu akıam Pariıten av
det ctıni~lerdir. 

Bunlana Pariıte iıtibaal ettild.-f 
neticeler hakkında nki olan beya 
natlan üzerine yazİyeti ıiyuiye yep 
Yeni bir safhaya ırirmiıtir. iki nazı. 
rm avdeti aakhinde .,_t;ıi nuzzar 
M. V enizeloaıuı riyasetinde toplan
mq ve Cemieti akvam maliye komu 
yonu•un Yunan mali ve iktisadi Ya
ziyeti hakkında verdiği kararlar et
rafmda müzakeratta bulunmaıtur. 

• ında futbolde de mühim bir in intihap e i eceğin en eve ce u lıeli görüldüfünden ciddi bir tahkik 
kiıaf baş göstcrmi,tir. şubelere isimlerin~ kaydettir. yapdmq ve bu hazin netice tespit 

Zurhanelerde gençler jim- miş olan veya yemden kay.de!- edilmiıti. Cenneti boian eniıtesi 
lla tı"k t ki ' d bı" r ta tirmek isteyen zevatın bu ıntı- Kerimdir. 

y p ı arı sıra a • . • k .. B" • • eti · be t aft d d I t haplara ıştırak etme uzere ıçare yavrucugun ıam m r-
1 an a avu ve trampe ça- ı lk . . "f tm I • • 1 bat etmiı aonra lıu rezaletin mey-

• ı~ı r ki. bu, ~pon:u. g~ç.ler •. ~.in 1 Ha evını teın e e en rıca o dana ~~~11?.clan k~rkar~ 1=,~-

bet Jıarabeleri civarında koyunlarını 
otlatmakta olan iki ~oban harabe
nin temell.,..inde iki mermer sandık 
görmüşlerdir. B~ san~ı!"ar menık. 
!arını tahrik etmıf ve ıçınde ne bu
lunduğunu anlamak için ıaatlan:ıı ça 
lışartık mermer kftpak~ açına ğa 
muvffak olmutlardrr. iki ıal köylü 
karıılaştıklan manzaı·a kartmnda 
haretten hayrete düımüıler. Mer. 
mer sandıldann yüzlerce okka altın 
ve mücevherat ile dolu olduğunu 
görmüelerdir. 

Çobanlar bu kımettar defineyi 
nakle teıebbüs ederken keyfiet ha
ber alınmıftır. Aliiye hükumet """ 
kinı mahallinde tahkikat yapıyor
lar. 

lznıitin elektirik tenviratı bele 
diye tarafından yapılmaktadır. 
Bu teaisat her nekadar taYaru 
meınnuniyet bir halde defilae de 
ıslahı için tetebbüsatta bulunul
maktadır. Elektriiin kilovab 21 
kurufadır. Resmi dairelerle iıt ... 
yon için 3 IS tenzilat yapılmıt
br. 

iki nazır, meclisi nuuarclan çıkar 
ken, malie komiıyonunun karan, ni 
san taksitinin teçili için Y unaniıtan 
tarafından vaki olan talebin aleyhin
de olacağını, fakat hükUmet: kati 
bir karar ittihaz etmezden evet ko
misyonun perfe1Dba a-ününe kacıa,. 
kararını resmen teblii etmesine in
tizar edeceğini söylemittir. 

Mecliıi nuzzar, maliye komiıyo 
nunun kararını rennen öğrenmek i
~n ...,.,...... sünii toplanacak, iç
timadan aonra M. V enizeloa msi
cümhuru ziyaretle kabinenin' iıtifa
oını verecek, reiaicümhura bizzat 
kendisin.in de ittirak edeceği bütii,r
fırkalar erkanından mürekkep \:, 
temerküz kabineaini teıkilini tav. 
siye edecektir. 

bı~ nevı tqvık vazıfesmı gorur. lunur. . k l zı öldurmu,tur. Kenm, cunnunu •-
Halk dersanelen ve ura ar: tiraf etmiıtir. 

Afyon lptilssı 24 Mart pertembe nat 16 da. J • • • 
1 ı ı 1 ı k İrtimai yaraım· 25 Mart cu• kı çoban hır defıne ran ı ar ya un zaman ara a 7 • 

dar fyona çok müptela idider. ma saat IS te . bulmuşlar 
Bu yüzden, çok :ı:e'"• ve kabili. Kütüphane .ve Neşrıyd: ?.6 
Yetli ol n Iran unsuru fıtrı cev Mnrt cı;martesı saat 16 da 

Annesini balta ile 
öldüren kız 

M. Kemal Paıa kazaımd çok 
feci bir cinayet olmuıtur. 16 yaşın
da bir egnç kız; annesi .: balta ile 
parçalayarak öldürrnü~Ur. 

VATANIN KARA 
GÜNLERlNDE 

İzmit büyük maceralar ır~ 
miş bir şehirdir. DÜ§Dlanın iualin 
den tahliyesine kadar bat11z bir 
vaziyette kalmııtır. Yunanlılar çe 
kilirken Ermeniler burada katli 
Am ve yağmn auretil~ bir çok me 

Mahafili ıiyaıiye.nin ka.n.aatİy va
ziyetin pek mü,ıruI olmakla beraber 
ümit.iz olmadığı merkezindedir. 

Filistin de 
Kuraklık 

--·~ 
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Mezruat hemen mah
volmuş gibidir 

Halepten Adana gazetelerine ys
zılıyor: Şaında aükilnet luılitabii· 
sindedir. lntihahat hazırlıklarına de 
i".'D' !"ilmektedr. Hiç bir fırkadan 
t~cl_iye kadar namzet ıröıterilme-
11Ufbr, Yalnız hiç bir fırkaya men
sup bulunmayan bir kiti Şamdan na 
ınzetlğin koyduiunu ve hakkı telca
üdiimün kendiıinde bulunduğundan 
intihap esnımda bu cihetin nazarı 
dikkate almma11ru iıtemitlik. 

Ali komiserlikçe taıdik edilen Su. 
riye hükumet i 932 bütçesi varidat 
ve masanftı 713472 Suriye lira.,dır . 
Bütçede, kadrolarda ve memurin 
maatatmda bircok taıarrufat ynpıl . 

mqtır. 

Epeyce müddettenberi haata bu 
luran Ali komiser M. Ponso teır 

mile eyileşer<k hastahaneden çıı 

mlf ve vazifesine bıqlamı,tır. Alı 
komiser bu ayın yinni ıcltlzinc ka
dar Berutta kalaca!< v,. ondan ıcnra 
bürosunu Şama n !tledcrck kı,a ka 

: dar orada oturacaktır. 
Filiıtinde yağmursuzluk dolayı. 

sile mezut kamilen mahvolmu,tur. 
Bu yüzden bu ıcne Fılıotinde büyük 
bir kıtlık olacajından son derece 
endİfe edilmektedir. Tul keremde 
bütün halk yağmur duasına(!) çık
bğı halda bir damla yaimur yaima 
mııtır. 

Kudüıtc polis kadrosuna ilave
ten yeniden elli polis dıJıa alınmıt· 
tır. 

Hayfacla polio m~murları tarafın
dan petrol ıirlsetinde çalıııan bazı 
amelenin evlerinde taharriyat ya
pılmış ve Ü< kiti tevkif edilmittir. 
Bu tevkifatın komÜnİ•tl:kle alaka. 
dar bulunduğu zııı>nedilmektedir. 

Maverayı tarki Erden hükümcti 
deYairinde birçok ıui istimaller 
meydana çıkanlmıı tır. Bu hallerin 
devairin alakadar müfettişler tara
fından tefti§ ed;lmeme•inden ilerı 
ıreldiği anlaşılmı1tır. 

Bogazlar komisyonu 
raporunu hazır:a ı 

Boğazlar komisyonu ser.elik 
raporunu hazırlamıştıı· . Rapor 
buılmak üzere matbaaya veril 
miştir. Gelecek hafta zarfın a 
birer nüshası Cemiyeti /' kvam 
ile devLtlere gönderi'cce' tir. 

M. Troçki 
M. Troçki Çekoslovakya'ya 

gitmek üzere pasaport muame
lesi için henüz vilayete mür? 
caat etmemiştir. 

Kari sütunu 

Talebe birliğinde 
infisah yokmuş 

Milli Türk talebe birliği riya. 
ıetınden dün ~u mektubu aldu·: 

lki seneden beri bır türlü 
teeasus edemeyen Milli 1 ürk 
Talebe Birliğmi ihya ve idıımc 
için toplandık. Nızamnamenın 
tadiline karar verdi . Birinci 
maddenin münakaşasında iki 
fikir tebellür etti. Fe<lerasion 
teklini mudafaa edenlerden Hu 
kuk ve Mühendis murahhasla
rı; Mülkiye, Edebiyat, Fen ye 
Ticaret murahhaslarının müda 
faa ettikleri konfederasion şek· 
linin kabulü üzerine birlikt 
ayrıldılar. 

Nizamnamenin kabulundan 
ıonra her cemiyet birlik heyeti 
idaresi için bir mümesıil gös
terdi. Geçen pazar günü bu do
kuz mumeasil toplandık taksi
mi vazaifteo evvel her müır.ea. 
sil uhdesine düş~cek vazifeyi 
kabul edeceğine ve heyetten 
aynlmayacagına söz verdi. 

Halbuki taksimi vazaifin he. 
men akibinde Mülkiye, Tic ret 
Fen ve Edebiyat murahhasları 
tahai bazı sebepler dermeyan 
ederek istifa ettiler. Bu murah 
hasların iıtifalarr cemiyetleri· 
nin çekilmesi demek değildir, 
ve zaten bir sebep te yoktur. 
Şimdiye kadar hiç bir cemiyet 
ten birlikten çekildiklerine daiı 
resmi bir tahrirat almadım. Ni 
zamname mucibince istifa eden 
arkadaşlar yerine yemleri gön· 
derilecektir. Birlik teşekkül et
mit ve heyeti idare vazifesine 
batlamıştır. İnfısah tehlıt<eai 
katiyen yoktur. 

Yüksek tahsil gören talebe 
cemiyetlerinden çalışu:ak ve 
birliği yaıatınak isteyenlere bir 
lik daima açıktır. Biz kurulaı 
birliği yaşatmaya ve bu yolda 
çalı~maya kat'f karar verdik. 
En büyük arzu ve gayemiz bü
tün talebe teşekküllerini ar• 
mizda görmektir. 
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Romatizmaya karşı yeni bir keşif 
R-ti--, Nınnateni ,,. Hanım 

Be.il Haatalıldnma karı• buit fakat 
HARiKULADE BlR TEDBiRiM YU"

clır. 

Bu -1ı1r - "M .. ~. ancak 
HERVEA lmıinde, -ı.rı.. menıup 

bir nelıattır. 
Bunuıa ufM ,apnklamıclan bir içki ha

zırlar ve adi ~ cilıi içersiniz. Hiç bir 
zahmet, hiç bir lllmıtuı yoktur; onu e
vinizde bazırlarıınııı ve DERDiNiZ 
DERHAL TAHFiF EDiLECEK ve 
gün.ı- pne geçecektir. Her ımıftan 

yüzlerce inaanhır bu tedbirden daimi bir 
faide gÖnnÜfler ve bana bu harikulide 
nebah methedm mektuplar söndermit
lerdir. 

Her aabah bir kadeh HERVEA içiniz ve k~ndinizi büshutün batka 
bir insan hi11eclecekainiz. Bunun sebebi ıudur ki HERVEA hanuzı be
vil zehirlerini ihraç ve ltrah eder ve tertibi uzvide diğer asitlerin 

terakümünü men'eder. Müıtamerat mahsulatı ithalat 
ve ihracat Müesaeaesi: H. J. LEE - Londra. 

Türkiye mümessili B. Tubini - Sipari§at ve fazla malllınat için 
lıtanbul'da Galata'da Onyon Han 49 No müra ant ediniz. 

··------- Poıta kutusu: Galata 1139 ms::::a ___ _ 

Diyarı bekir Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Diyarbekir nümune hastanesi civarında ve gösterilecek ma
halde yaptırtlacak olan tephirhane binası keşfinin ahiren yapı
lan tadilat mudbince bedeli keşfi 19983 lira 57 kuruşa baliğ ol
duğundan kıeşif ~ şartnamesinin tebeddülü dolayısile 27 Mart 
932 tarihine müsadif pazar günü sa:at 15 e kadar 20 gün müd
detle ve kapalı za:rfla ihale edilm~ üzere münakasaya vaze
dilmiştir. Taliplerden kcşifname şartname ve ~1rojesini gönnek 
istiyuılıcrin viHl.yet dıaimi encümenine müırıacaat eylemeleri 

ilSn olUllllr. (991) 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahioleri .. 

2500 lira mükafatlı 
932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

Birinci mükafat 750 lira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kiıiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 ,, 

(Türkiye İş ·Bankası f 

l~ana vilaıett ~aiıni encnmenin~en: 
Frenııi mücadeleaine muktezi 358 aeri Neosalveraan, bet 

kilo Bizmojenol, 10 kilo İdrofil Pamuk, 500 adet Ampul, ikisi 
100 ııramlık ve ikisi de elli gramlık olmak üzere dört tane dere
celi kadeh ve bet kutu civa yakısı, yirmi gün müddetle aleni 
münakasaya konulmuıtur. 

Talip olanların yevmi ihale olan 932 aenesi Nisanının on 
üçüncü Çarıamba günü saat onda Adana vilayeti daimi encü. 
menine müracaatları ilin olunur. (1083) 

Galata ithalat szümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Kilo 
1 altın uçlu altın kaplama pirinç ve abonitle mürettep 

mürekkepli kalem. 
Kaç.ak olarak tutulan mezkiir kalemler 18/ 3/ 932 tarihinden 

illiyet Matbaası 
Ber Nevi 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDiLiR 

Defteri lfe ir, Yevmiye ve 
Kas .. defteri ri mevcuttur. 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitan ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

A©!ır~~: ANIKA~~ 

illiyet itap ısmı 

1 lsıanbul Beledıyesi ılanları 1 
Keşif bedeli 28612 .\ra 92 kuruı olan Büyükdere meyye fi. 

danhğı için inşa edilecek bina ve aair müştemılıi.b kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. Talip olanlar ıartname almak ve kepi 
evrakını görmek için her ııün Levazım müdürlüğüne ve ihale gii• 
nü olan 14/4/932 pertembe günü de 2146 liralık teminat mak· 
buz veya mektubu ile teklif mektuplarını aaat on bete kadaı' 
Daimi Encümene vermelidirler. (1142) 

Istanbul Evkaf Müdürlüğünden: 
Cinai Kaza ar 

Şile 
Kantar 
200 kömür Alemdağı Avcıkoru vakıf 

ormanlarının tefekli ağdı orman mevkii 

Anadoluhisarm'da Çavuşbatı çiftliği müştemilatmdaı> 
Hünkar bahçesile çiftlik hariminde altı dönüm bahçe ve civarın• 
da yirmi dönüm tarla. Anadoluhiaannda Çavuşbaşı çiftliğinde 
Kirazlı torluk mevkiinde üç yüz dönüm tarla ile çiftlik bostan na 
mile maruf üç dönüm bostan. Balada mevki ve nevileri muharrer 
orman ve tarla ve bostan 20 Mart 932 tarihinden itibaren pazar• 
lığa bırakılmıştır. Müzayedesi 20 Nisan 932 çarşamba günü sa• 
at on dörde kadardır. Talip olanların İstanbul Evkaf Müdiriyetiıı 
de Orman ve Arazii Vakfiye idaresine müracaat eylemeleri ilaıı 
olunur. (1136) 

:=::::t~:~:!:::::n. I !?:ı·ha~~~r':~eh~:~!-
den: Vergi borcUı11da11 dolayı !at, Rifat Ef. sokak Na. 9 Pazardaı 
haczedilmit olan 925 model 
Buik markalı bir adet binek o
tomobili Hocapaşa Maliye ıu
besi ittisalindeki Tahir efendi 
garajında 26 Mart tarihine mü 
sadif cumartesi günü saat 14 

. te bilmüzayede satılacaktır. 

maada her gün 1-4 Tel. 2. 2174. 

• .. .• "" .,,z b.:. 
~ (1131) 

l>ABCOVITCH ve ŞÜREKASI 13 uncü Kolorau 1 
''411f.. . .. .._ ' 1'.. .• •• 

Dev•et bemiryolları ıaares~ 11anıarı ._ ____________________________ '""!"-------------~ 
idaremizin mülga E:.kimalzeme deposunda bu kere topla

nan kısmen hurda ve kısmen tip harici mıuhtelifülcins lüks ve 

radyum lambalan; 110 mumluk, muhtelif mum kuvvetinde bin

lerce ampuller, müstamel elektrik dinamo lan, telgraf ve elektrik 

tellerine mahsus izolatörler ve ıuporları, lamba titeleri, karyola 

ve karyola ıomyalan yo.zı makinesi, kupilya ve civatalar ve bun

lara mümasil 1000 kalemi bulan birçok hırdavat aleni müzayede 

suretinde satılacaktır. Müzayede 2-IV-32 de saat 10 da başlaya. 
caktır. Talip olanların yevmi mezkUrda mağaza müdürliığüne 

müracaatları ilan olunur. Malzemeyi görmek ve malumat almak 
isteyenler müzayede tarihine kadar her gün sabahleyin saat se- 1 

· kiz buçuktan akşam bete kadar mağazaya müracaat edebilirler. 
(1011) 

İdaremize ait olup H. P. Limanınd• çalıımakta olan duba- j 
lardan biri bil müzayede satılacaktır. Müzayede 31/3/932 per
şenbe günü saat 14 te H. P. mağazasıncla icra kılınacaktır. Ta
lip olanların her gün H, P. de Liman ve Rıhtım aer müfettiş- l 
liğine müracaatla dubayı görebilecekleri ve müzayede günü ve , 
saatinde mağaza Müdürlüiünde hazır bulunmaları icap ettiği I 
ilan olunur. (1078) 

vapur acentası lllnları 
Mııır bandıralı "VERA" vapuru 

hamuleaini tahliye ve Burgaz, Var- 1 t b l 1 d"ki · .. . ı an u evazım ı m evın-
na, Koatence, Kalaa ve lbrail liman- d b 1 ·· k • l"k 
1 . • • • e u unan yun, pamu , ıp ı , 
arı ıçın eşyayı tıcarıye tahmil ehnek kı 1 · 1 k kı 

ted. T f .1• • • Gal da k post rpıntı an e ayış rpm. 
ır. a sı at ıçın ata Fren - td 30 art 932 b an, m çartam a 

yan Hanında kain Dabcovitch ve Şü günü saat 15,5 ta aleni müza. 
rekiı.sı vapur acentalıiına müracaat. yede ile satılacaktır. Taliplerin 
Telefon: B .. O. 2274 muayyen gün ve saatte komis

SEYRISEF AIN 
Merkez acenta: Galata Köprü 

haıı B. 2362. Şube A. Sirkeci 
:\fülıürdarzade han 2. 3740. 

Mu~anJa Postası 
Her Hafta 

~ ~ M 1, P 1 Z 1 B, 
~lH~IMBI 

günleri •aat 9,30 da ida
re rıhbnundan kalkar. 

yonda bulunmaları ve ıartna
meaini almak istiyenlerin her 
gün komisyona ve kırpıntıları 
görmek iatiyenlerin de Defter
darda dikim Evine müracaatla. 
n, (121) (928) 

• • • 
/ K. O. ve 1. F. Kıtaat ve mü. 
easesatı hayvanatınm çayırlat
tırılması için K. O. ve 1. F. 
Garnizonlarına 20 - 25 kilomet

I re dahilinde olmak ve laakal 
150 dönüm mikdarmda çayırı 
bulunanların çayırlan ciheti u 
keriyece isticar edilmek üzere 

' bu baptaki teklifnamelerile 1 
Nisan 932 gününe kadar ko. 
misyona müracaatları. (149) 

(1139) Cumartesi, Salı ve Perşembe günleri Ankara'dan - Sıvasa j 
giden yataklı araba ile pazar, Çartamba ve cuma günleri Sı-
vaa'tan • Ankara'ya hareket eden yataklı vagonun Mart 932 11 Mersin Poataıı 
nihayetinden itibaren it'an ahire kadar lağvedildiği muhterem (KONYA) 25 Mart Cu-
ahaliye ilin olunur. (1063) J ma 10 da İdare nhtmundan 

Dr. H O R H O R U N 1 -- ,aıkar. 

Beyoğlu altıncı Noterliğine: 

Efendim, Beyotluncla, Pasaj dö
ropta 15 numaralı çantacı clükki
nmda mevcut olup nıutaurnh bulun 
duium RIITER markalı bir deri 
trq makineaile bir beygir kuvvetin
de Simena markalı bir motörü ve 
Adler marblı 48-1 tip numaralı bir 

• Ctlt ve Znhrevl hastalıkları muayenehan __ 1 Prof. Agr. ~ 
-- Beyoğlu, Taksim, Zambak ıokak No. 41 -· Ur. Osman Cevdet 

100 kuruş yüzü ile Kuştüyü yastık 
lııtanbulda Çekmakçı.Jar, Sandalyedlerıdıe Kuştüyü fabrikası yüzile 1 

şilte 12, yüziJe yorgan 15, yağlıboya yastık S liraya, kuştüyünün kilosu 
100 kuruttan hatlar. Kuftliyli lrumaflarm her resıgi vardır. Ucuz aaıtılır. 
Tel. 2.3027. w-- ısrar - -,.... -.-. - n.............-ı .... 7 ---r--aawn nr ,.. ..... 

Tıp F akülteıi 
Fizik tedavi ıefi 

Elektrik tedavileri, ziya ve hanı
ret tedavisi ve maaaj. Her sün 
ikiden sonra: Beyoila Tünel ba
ımda Zümbül sokak 24 numara-

da hutalanru kabul eder. 
Telefon: Beyoilu (4501) 

M.: r ~um 
Muallim Ma.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

·r----Memleket dahil ve haricinde her 

Ameli Haıat alimi 

(Ber~ert N. GA~~~N )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

nevi etYa nakliyah ve aayfiye1e 
ıöç nakli için 

' Yataklı - Vagon 
Kuk 

Şirketinin Galata ıubeaine 
(Köprü Bqmda) müracaat etme

niz kafidir. 
Şirketin müteha1111 memurlan 

qyanızı muntazam ambalaj denı
nuncla haaara uiratmaluızın is

tediiiıWı ;vere nakle amadedir. 
Telefon B. O. 1069 

Anadolu ile İstanbul ara
smda en seri bagaj ve 

mesajeri servisi. 

Dr. İHSAN SAMİ 

öKSüRüK SüRüBU 
Öksürük ..,., nefe9 darlığı içirı 

pek tesirli i!Açtır. Divanyolu 
Sultan Mahmut türbeıU No. 189. 

Her eczanede lıulU11ur. 

/ dikit makinesi ve 15 ki tip narnaralı 
Nauman ınarkah dif• bir adet di
kit makinesini, lıtanlıulda Bahkpa
zannda Lion çokolat falırikumda 
bulunan Atanu Kipriyaııidia efendi 
1• mehuzum bulunaıa 400 adet türk 
lirası mukabilinde Attıiımı ve 
mezkUr 4 dört adet m•kinede bir 
söaa ilikayi taaamıfiyem kalmadı

imm ceridei resmiye ile ilanı ziın
ıaincle 3 üç nüshadan ibaret olan İf
bu talepnameler taktim kılındı efeıa 
elim. Beyoiluncla Pauj döropta 15 
Nwnaralı Dülıkincla Mukim Dünit. 
ri K. Zafiryadia. 

Mukaddema Erzunımcla iken el
yevm ikametgillu meçhul bulunan 
tüccardan Hacı Ahmet Zade Nunt
tiıa Beye: lıtanbul 8 inci icra -ur 
luiundan: Mehmet Balcı Kard .. I• 
riıa zimmetİnİ2de matlubu buluıada
iu iddia olunan 286 liranın lıaciz yo 
luyla tahsili hakkında nki takip ta
lebiyle tarafınıza sönderilen ödeme 
emrinin zahnnıı veril• mqrubatta 
mezkıir mahalde olmadıinmı ve el
yevm ikametgümızm meçhul ırö1-
terilmesine ili..- i1inen teblipt ic 
nama karar verilmiıtir. Tarihi illn
dan itibaren bir ay zarfmdamüracaat 
la bir itiru dermeyan etmediiiniz 
ve a.. takip eden sekiz gün içinde 
borcunuza eda veya borca yetecek 
mal vesaire göstennediğİDİ2 taktir-

İstanbul ikinci iflas memurlutuıı 
dan : Müflis Galatada Perıembe pi 

zannda Marikyan hanında 12 N. clı 
Marikyan Efendinin borçlarma ait 
tetkikat hitam bulmuı ve tanzim kt 
lınan ııra defteri alecakhlann naza· 
ri tetkikJerine hazır bulundurulmuf" 
tur. Alacaklılar ikinci toplanmaaı 
14-4-932 perıembe gÜnÜ ııaat 14 t• 
ikinci iflh dairesinde yapılacağı•· 

elan mukayyet alacaklıların yevnıı 

mezkurde hazır bulunmaları ilin o
lunur. 

Sinema· Tiyatro 

DAROLBEDA YI TEMSILLFRI 
SON HAFTASI 

Bu gün Akfam 

Saat 21,30 da 

SAA TÇI 
Musikili komedi 

3 Perde 

Yazan ve beste
leyen: Celü 

Ent 

lııınbul Bılrdiyuf 

SehirTı'yaİl'DSIJ' 

ııııııııııııııı 

11 . ..11 

RAŞIT RIZA TIY ATROSU 
Şeh:uıclebafı 

Bu alqam 

aaat 21,30 da 

Kurt ağzın
da kuzu 

Vodvil 3 Perde 

Nlıldeden: Mahmut Y eaari 881: 
Giıe gündÜz açıkhr. 

Tel. l ıt. 22053 den tiyatro 
sitesini isteyiniz. .. 

ECONOMOU OPERET HEYE"ff 
Fraıw:a Tiyatrosunda 

Bu alrf&ID saat 21.30 te ilk def• 
olara1ı: CAMPANELLE. Yannlı: 
cuına pnü birinci matine ııaat 14,30 
t.ı: NIHTA SAN ONEIRO. lkincl 
maW. aaat 18 de LES VAGA 
BONDS. c- alqamı CAMP> 
NELLE. 

Doktor 

Hafız Cemal 
J)ahiliye hastahklan 

mütehaııııı 

Cumadan maada hersün ötled"' 
aoııra ııaat (2,30 dan &e) kadn lr 
tanbulda Divanyoluncla 118 ıauinl' 

ralı huıuıi claireainde dahili baı..

bldan mııay- ve tedavi edtW'. Ti" 
lefonı lıtıuıbul 22398. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı Eserleri gayet güzel bir 
şekil~e intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
iLAN 

Osmanh Bankaımm Galata, 
Y enicami ve Beyoğlu devairi, 

' de gıyabmızda muamelih icraiyeye 
dnam olunacatı mezkür ödeme em
rinin tebliği hukukuna kaim olınak 
üzre ilin olunur. 

Beyoğlu, lıtiklil caddesi Bu 
ı yük Parmak kapu, Afrika hanı 

------------- na bitiJik Apartunan No. 21._. 

Ora A. KUTiEL Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-tS. 

itibaren 20 gün müddetle bilmüzayede satılacağından taliplerin Tqraya gönderilen kitaplar için posta ücreti ahnmaz 

!~!i:.32 pertembe günü saat dörtte satış komisyonuna~=ca· ı· _. 7 ;;;:ıc=ızc==== .. r =• Paskalya yortusu münaıebe- CiJt ve zllhrevl ııa.talıklar mtı
tile Martın 27 nci Pazar ııünü tebassıaı. Karaköy, büyük mahalle-

MlLLlYET MATBAASJ kapalı bulunacakbr . bici ,.ıımcla 3-l 


