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Sahip ve 8afmubarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

U... Nepiyat ve YBll Madlrl 
ETEM IZ'lEt 

Sekiz - luıdar enel, A..._... 
tla müteırua lıir lıinanm Wçülı lıir 
oclauncla müatakbel Tiirlı neailleri
nin. iamini teliffuz ederlı:en flUl'UI' 
duyacaiı bir milli müea_....in ilk 
temel taıı atılmııtı. Dün de o rünclen 
beri umum müdürlüğünü yapan Ce
lil Bey razetemiae yapbğı beyanat

- ~ 1.,,. ., • I - · _ , 

ta dedi ki: 
Cümhuriyet Türkiyesjnin en fe- 1000 

Memur! 
- Nizami ibtiyatımızm yelııinu 

2,400,000 liraya baliğ olmuttur· 1931 
senesi aktif plançamu:ı 75,278,239 
liradır. Umum mevduat beaaplanmız 
39,306,277 rakamını göatennektedir. 
Sene batındaki nakli mevc:udumWI 
da 9,693,902 idi. 

Rakamlann bu beliğati karııaın-

varidat bütçesi ve 
lnhiıarlarda tasfiye hük A tİ t db• } • 

Bankanın hegeti umumigesi Ankarada toplandı nas.ı olacak? ume D e ır en 
Bu müessesemiz bir senelik vatanşümul mesaisile ~e~n tatbikata ne~ret Memurlardan yüzde 5tekaüdiye 

yizli siy müessesesi: iş Baı;ıkası .. 

da it Bankasının sekiz - ribi kı
aa bir zaman zarfındaki muvaffaln· 
yetini takdir etmek mü,kül değildir. 
Ve bankanın doğduğu tarihi, o tarib 
teki hileli ruhiyeyi ve milli kabiliyet 
ve tekniğe olan itimatsızlığı hi.tıra 
getirine!<, bu milli abidenin muvaf
fakıyetini daha iyi anlarız. 

• • • ,. . . 
1 

ıçm istanbula gelıyor k ·ı memleketıkhsadıyatveışalemıne bırçok yenilikler '""'_.........._........... esı mesi tekarrür etmiş gibidir 
ve bilhakkın iftihar edilebilecek feyizler getirmiştir :_:n:d~'::.~~:dü;;~~:!.i~ Müfettişlerin yevmiyelerinde tenzilat 

nal mukabilinde a~ıkta kalacak m<>-
murlann aicilleri tetkik ve listeleri d ANKARA, 27 (Telefonla) - Heyeti veki/cr bugün d -·ı 
· di en aonra geç ., kt k d d . . e og e-ıım den tanzim edilmektedir. Niaan . a e a ar eı>am eden bır ıçtima aktetti' B · lımad 932 - · u ıç-Bugün bir aureti gazetemizde çı· 

kan plançonun tetkikinden ve rapo
run da mütaleasmdan bankayı idare 
edenlerin takip ettikleri sistem ve 
hatb hareketleri anlamak mümkün
dür. Bir dereceye kadar bize muvaf
fakıyet sırrını da gösteren bu faali
yet politikasındaki belli başlı esas, 
daima ihtiyatlı bulunmak, , dünya 
buhranının bütün cereyanlannı ta
kip ederek ona göre tedbir almak ve 
buhranın İcaplanna uymaktır. 

Temettüün tevziine 10 nisanda başlanacak 
ANKARA, 27 (Telefonla) - it • 

Bankası hissedarlar heyeti umumiye 
ıi ıaat on beşte mecliıi idare reiıi 
Mahmut Beyin riyasetinde toplan
mıtbr· Meclisi iclnre raporu banka 
umumi katibi Hamit Bey tarafından 
okunduktan ıonra ruznamedeki me
vaddın müzakeresine geçilmiştir. iç
timada Maliye vekili Abdülhalik ve 
Maliye müsteşan Ali Rıza Beyler ha 
zır bulunmuılardır. Temettüün tev
z.iine 1 O nisandan itibaren baılana· 
caktır. 

bidayetinden itibaren tasfiye tatbika •0 
• -~asral butçeleri mü:akere edilmiıtir. 

1 

bna baılanacaktır. Bu ite nezaret et .. ô_grdendıgı~e göre hükumet 932 varidat bütfe•İnİ 160 milyon 

k 
.. G uzerın en baglarken b .. ,.,. b me uzere ümrük ve 1 nhi1&rlar ve- . . . . . ugun me ı ulunan bazı uaridat kanunla-

kili Rana Beyin bugünlerde Ankara ':'".'" taclılmı de ••tıhdal etmiıtir. Ezcümle buhran uer,Wnd k · 

1 

d im ıatısnaların kaldırılman İfin kuuvetl· b. e ı 
an re esi b•klenmektedir. Hazi- T .k. . ı ır cereyan meucuttur. 

randa inh.isarlann tevhldinde açıkta eıııı 1 •anayı kanunu il• bahıedilmlf· baR muaı;-tl ·ı olunac • .b . b. • ~- er ı flO 
memur kalmamaıı veya hiç olmaz• .. • agı gı ı, ına ıratları vergi.ri 'ue ar~i u.rg' . k la d - lad'I l k . • ıaı onun rı a 
pek az kalmaaı temine çahıılacak- ı o unara 11er111 mabetleri arttınlacaktır • 
br o·· ta _, . Memurlardan tekaüdiye kesilme.;-·-· ı'tı'barı·ı., tek .. t , 

• •r•r r11<tan taafıye münase- • tir A k b h. . - - arrur e mlf-
betlie bin kadar memurun çıkanla- • nca u ıaaemn maaıın heyeti umumiyeainden yüzd b 
o:ığı yazılmıtb. Mevsuk bir memba- 1 '; ya.h~t. ta m~afı as/ilerden yüzde on beı kennek auretl<tri:d:~ 
lümata ıröre bu bin memur hemen . Maaıların umumundan yüzde beı keailmeai likri daha lıakim-

11 Bankaaı spekülasiyon mahiye
tinde olan her nevi bor1& oyunları
na ıiJ'lmemeği esaah bir umde telak
ki etmiştir. Banka mevcudiyetini mu 
kadderabnı Türk parasına bağladığı 
için ecnebi dövizlerinin kıymeti de
ğiımekle zarar etmemiştir. Mesela 
lngiUz lirasının aukutundan bir san
tim bile zarar görmemiıtir. 

Meclisi idare azalarının 
hakkı huzuru 

Banka mecl'si idare reisi 
ve Siirt meb'usu Mahmut 
B~y mesai bürosunda.. 

dan mütemmim olarnk aldığımız ma 

1 

angısının tercıh edileceği malum delildir. 

birden çılıarılacak değildir. Kanun dır. Bu suretle 3 milyon bir 11aridat temin edilmif olacaktır. 
1 mucibince ve kanunun tayin ettiii 1 B~ndan baıka bilumum vekaletler mülettiflerinin ald ki 

tekilde liyakati ögrülmeyen memur- ye11mıyelerde tenzilat yapılmeut ile mületh•ler irin mı t k ı an /" " t b "k • k • ..,. • na a uau-
it Bankasının en iyi bir politika- ANKARA 27 (Telefonla) - Bu 

11 da ihtiyat akçesine çok ehemmi- f rünkü lı Bankaaı heyeti umumiye iç 
yet vermesidir. Nizami ihtiyat para- f Bankasının kımyetli timaından evvel bazı hiaaedarlar lı 
11, aermayesinin rıafmı bulmuştur. ve muvaffak umumi mü• Bankası Mecliai idare reisi ve aza11-
F evkalade ve husuai ihtiyatlar da •Y dilrii lzmir meb'usu mn hakkı huzurlannı arttırmak yo- ~u ıararl~ra rağmen böyle bir tekli-
ndrr. Bunun da mühim yekünl~ a )unda bir teklif ortaya atmışlardır. fın heyeb umumiyeye arzına banka 
baliğ olduğu görülüyor. Banka, ihti- Mahmut Celal Bey Bu teklifte ıarar edenler olmuıtur. [Devamı beşinci sahifede] 

~ff ~i€J~ -M~~ii~i'id~;;;-;~ ~ ..... Kö;·ü~~·· ş···~·k~;-, 
gayenin tahakkuku pek kolay olacak dcm~~!~~i idare raporundan ve mü- porun un metni.. ipek, yu·· n .. 
diri umumisinin de dünkü beyanatm
dan anlşılıyor ki, it Banka11 hem bir ~~:':'m~.:.~;:;ı.'!:~.=:::rı.ili:: Heyeti umumiyeveverilen Banka yalnız bankacılıkla 
tili::.\?:;~~;°~;:.~~r~unamuka- hesap meşkur bir değil, bu mühim sa-
m!::':.':~::~~ ~:;~18~.:,~:i~ faaliyetin canlı ifadesidir nayi işlerile de meşguldür 
Bu sahadaki faaliyetinin mahiyet ve 1 ıümulünü muhterem karileriıniz bu Dün Ankara'da bankanın heyeti umumiye iş Bankası yalnız bankacılık sahasında a-tıünkü razetemizin ayn bir sütunun içtiuıaında okunan rapor aynen şudur: lıt_mıyor. Eğer öyle yapsa idi, bu müess~e-
da okuyacaklardır. Den11ebilir ki, Muhterem Efendiler, . . . . m~z, me~le~e .vereceği azami faydayı te-
banka her giriıtiği 1BnByİ iıinde mu Bugün Bankamızın sekizıncı mesaı sene- mm edemıyec:ektı. Şimdi buhran dola ·ı ~fak olmuştur. Bunun aebebi, ne . . d · · h · I yısı e bir tesadüftür, ne bir tali eaeridir, sinin muamelat ve netaykiı~ki~ı: aır :ı'?orumu- ış k abc:ınıkaza mıttır ·ı Bunun tabii neticesi- ola-
ne de resmi ve gayrireami hususi hi- zu tasvip için nazarı tel nıze arz ıyoruz. ~il: an a ~uame atı da azalını9tır. Onun 
mayelere malik olmaaıdır. Muvaffa- Dünya buhranı karşısında b~:ıkalar .. ıçın. b~ka; ıt sahasındaki faaliyetini tezyit 
loyetinin bütün 11m, her iti tetkik, Geçen seneki raporumuzda. dunyada hu- e~ıth~. Bu, _yalnız bankanın kar etmek mü-
teknik, ihti1&1 ve fikri takip yolun- kü ··ren ı'ktısadi buhran üzerınde tevakkuf labazasıle değıl, bugünkü memleket ibt• 
da yiiriitmeaidir. m su • d tı • t . d bö 1 b. . .k ıyac:ı 

· Banka faaliyet saha.mı yalnız ederek bunun memleketimız e yap gı . esır- a Y e ır ıstı amelle yürümeği emrediyor. 

muayyen büyük piyaaa merkezlerine lere te~as e~ır.,~tık.. ~uhnr~n1:};!.~1 ;:'.li~:h:: Esasen hükiimetin mühim bir karan var: 
teşmil etmiı değildir. Geçen aene fında ıumulı daıresını ge ıdt ~dd''t!' t . l ._ Bu memlekette, memJeketin muhtaç oldu" :ıarfında açılan 15 tube de dahil ol- d kit · salannda a tı e ı esır en 'kt d· d gu duğu halde bugu··n krrk u··~e L-•,·g· ~ a ve na pıya 1 .1 1 l"t k ı ısa ı programımız malum ur: 

la 
' _, ~ m· go··sterın·ı~tir. Beyne.mı e ınuame a mu a 

n ıubelerle memleketin her tara- Y ) k k b ) "H ' t "mk tebe lmda kr d. . 
1
• "nasebatta mıkyas o ara a u e- anç en mu ün mer az mal getirt 

e ı tenunine muvaffak ol · ve at ve mu t ) t ınek,, bu mecburiyet; ticari müvazenemız' m· 
nıuıtur. Bunun, kredi temini fayda- dı.len dövizlerin bir kısmı bu sar1sın kı arınd 1e· · 

d 
d 

e 0 a temıni için lazımdır. 
11n an batka, Anaclolunan en uzak siri altında altın esasın an ayrı ·ma ekv : Yeı:'erinde münevver memur ve renç yısile kıymetlerini muhafaza edemem vazı: Gümrüklere menfi tesiri olmak itibarile 
lenn çalı1tınlma11 yolunda bir de . d" .. tür Dünya buhranının ma.ı bütçen. in varidat faslını azaltırsa bile, müva-
manevi ve içtimai fayclaaı olduğu ı;. yetme uşmuş • 1 A tikardır. sahada ~ukua getirdiği sarsmtı ara vrupa ve z~neyı .~u~mak noktasından ehemmiyeti büyük 
Bankanın hariçte şubeler açmak ve Amerikanın bazı bankl'lan dayanamıyarak yr tur. Hukumet, Türk parasını tutmak ve koru. 

Limited şirketi teıkil etmekle harici kıldılar. ı ~ak noktasında çok musir ve arzulu olduğu 
ticarete kar!• olan alaka11 bilhaaaa Jş Bankasının vaziyeti .. .. • ıç•n, bunun icabettirdiği her tedbire müracaat 
dikkate şayandır. Hamhurg ve la- Acaba bu bankalar böylece muş~ulata etmektedir. 
kenderiyede şubeler açılmak üzere- • k T .. k. 1,. Bankası buhranın ıcaba· 1 dir. Bunu baıka şubelerin de takip ugrar en ur ıye ,. ed b·ıd· r . i _Bankası öteden beri bi~ok aanayi iıle-edeceği anlatılmaktadır. tına nasıl tevafuk ve tetabuk e ı 1

• vı: e ı: rıle alakadardır. Bazılarını bızzat kendiai ida 
f Bankanın bu şuurlu ve samimi mizdeki bilançonun arzettiği müsbet netıceyı re eder. Bazıların;, yalnız finanse etmek su
aaliyetinin mükafatsız kalmadıi'l gö nasıl elde etti? retile yürütür. Bazılannı da kısmen sermaye 

rünmektedir. Bu milli müessesenin ilk bakı§ta, tiddetli sarsıntılara maruz koymak suretile idaresine i'1İrak eder. Bunla· 
en büyük mükifab, kazancı veyahut kalan bu bankaların ug·radıkl. an zararlardan beli' ha 11 Yaptığı kar değil, belki halkın emni- l 1 m ı Ş ı arını sayıyoruz: 
Yet ve itimadıdır. Ve ba itimadın Milli Bankalarıınızm müteessır ? maRyıt l~rı gb~- Kömür icleri 
derecesi, halkın mevd-ı yeki'ınun- · b.. .. ·· ı b·ı·r Halbuki vazıyet, ea ıst ır " da yrı ta ıı goru e ı ı • L--'- l 

n da okunabilir. Tasarruf hesapla- gözle tetkik ve bir taraftan bu _....a arın v.e 
. Türkiye'nin en geniş kömür havzası Kara 

denızdeclir, Ereğli civarındadır. Yakın sene
lere kadar burada yalnız ecnebi tirketleri ça
lıtırlardı. Bugün de en büyük tesisat, ve bina 
enaleyb en çok istibsalit ec:nebilerindir. Bu. 
raclaki ec:nebi ıirketler, vaktile aldıkları imti
yaz hakkına istinat etmektedirler. 

-"' artma11 da gösteriyor ki, hal- d',. t ft d Milli Bankalarımızm faah-
lnn bankaya olan itimadile beraber, ı,.er ara an a · d' _. an bö 
bankamn da halkı tasarrula alışbr· yet mevzuları mukayese eclıl ıgı. zam • r.-ınaı. huausunclaki terbiyevi faaliyeti le bir hüküm ve mütalea asla var~t olamaz. f ıl 
ı>ek büyuktür. bakika yıkıldıklarına tabit oldugu~uz A ~ru-
de 

Hüla
1
sa lı Bankaımın mabiyetid- pa ve Amerika Bankalarının fTelikbe!11~n~de 

mem ekete 11kı bir merbutiyet b" . . d de amil Esham ve a vı at uze 
"ardır. Başta onu kuran Büyük Ga- ınncı erec:e ' · d Spek··ı· .f • 1 rm' e yaptıkları geni" ve hazan a u atı 
:u_ o duğu halde memleketin en bü- '" 
yukleri onun inkiıafile alakadardır- muameleleridir. ' . .. 
lar. Binaenaleyh bankamn muvaffak Büyük sanayi memleketlerınde leeaıus 
?~'! ~ep~ i~in, bütün Türkiye eden mühim sanayi gurupları, son senelerde 
.çın bir ızzeti nefu meaeleoi olmu1tu. tekamül nıünhani•inİ;D ~ yüksek. no~~as~na 
Bu noktada bizi aukutu hayale ağ· varmıt temerküz şekıllen en gayn tabıı mık
~tmayan ve ber sene yeni muvaffa- yaslara' kadar geni,.Jemitti. . Buhranın .. ge.lip 
"':y~erle ba eseri tetviç eden müeo-

7 

~alenne ve müdürlaine hepimizin çatmaıile bu gurupla~ • akaıyonlan muhım 
bir ıükran borcu vardır. bir nisbette sukut etmıttır. Borsalarda kıy· 
• Caai, hankanm lstanbul ıubeaini metlerinin o/o 50 • 60 ve hatta daha fazlasını 

aıyareı ettiği zaman, rördüğü mü- pek kısa bir zaman içinde kaybeden aksiyon-
keınmeliyet ve intizamdan dolayı 1 b h • 1 • · d 1 "';aYduklan memnuniyeti, müeaaese- )ar, banka arın e& am ve ta vı at ciız an an· 
ııı'! kendi eseri olduğunu söylemek- mn kıymetini de ayni suret ve nisbetlerde dü-

le ifade buyurmutlardı. Evet cidden şürınüştür. 
~nin eseridir. Öyle büyük ıefin Bundan başka bankalar, vaziyetleri sarsı-

••bö•y•le•ı.ı•ü•z::•I •hi•r •eaeıııılıılıri ....... liılııJiliılllMJı.ııılıııı-~~İılılYllılıııi .. rd . P CÜ Sahifede l 

Bu havzada mühim bir Türk müesaeseıi 
yerleşememitti. Bazı hususi ocak amilleri 
Türk va.tandaşlar; teknik ve esaslı bir teşkila
ta tibi olmadıklan için, bele bir türlü bir ara 
ya gelip birlqemedikleri için büvük bir fayda 
temin edemediler. Ecnebi tirketlerinin reka· 
beti karıısmda ayakta duramadılar. Bu; mil
li servet ve milli haysiyet namına acıklı bir ne 

tice idi. 

lş Bankası; bundan bet altı sene evvel 
havzanın kömür itlerile alikadar oldu. Müte
ferrik ellerde bulunan ve sönmeğe mahkUm 
olan ocakları salın aldı. Bütün hisseleri ban
kaya ait olmak üzere bir milyon liralık bir 

' Devamı beıinci sahifede 

lar hakkında tetkikat yapılarak bu unun at 1 1 mu arrerdir. Mülettifler mıntakalara takaim eJile-
ribilerin vazifelerine nihayet veril&- ceklekrlue mıntakalarda vazilelerİn• de""m •ttikçe ye11miye almı-
rek İcap eden tazminat ita olunacak 1 yaca ardı~. Memur kadrolarında tenkiaten ziyade münhaller• 
ve idare ile alakalan kesilecektir. i memur tayın etmemek auretil• ~ayeye &Utematik bir •urelt• ve bir 

Tasfiye bu suretle n lüzum görül ı ı-:"~a·c=s~e•n•r•c/•e•"•a•r•rl•mlla•klııiell.•niiı•iİııİtiiı"iı"'ii'iiih~ol~uİlnİlm~a;k;t;a;d~ı~r .......... .1 
dükçe yaptlacakbr. Vazifesini bihak 

1!::ı::..ı-:nm:::1::eu~!U:::t~ Hususi mektepler de 

BugGnlerde lstanbula ırel
mesi beklenen İnhisarlar 

Vekili Ali Rana Bey 

etmenıeleri bir emri tabii addedil
mektedir. 

Rana Bey geliyor mu? 
ANKAA, 26 - lnhiaarlar Ve 

kili Rana eyin burünlerde inhisar 
!ardaki tasfiye tatbikatma neza
ret için lıtanbula gideceği anlatı· 
lıyor. 

Gazi Hz. nin telgrafı 
ATINA, 26 - Yunan milli 

bayramı münaaebetile Gazi Haz
retlerinden, M. Zaimise hararet
li bir tebrik telvafı gelmiı, efki 
n umumiye üzerinde gayet iyi 
tesirler uyandırmıfbr. 

in hisarlarda 
Vaziyet - --

Müsteşar Adil 
B.in beyanab 

ticarethane midir? 
Hastanelerin ticaret evi telakki 

edildiği elde bir! .. 

Ticaret odası vaziyeti nasıl müdafaa ediyor? 
latanbulTicaret odaamm odalar ka l lediler. Huıuai mekt I r 

, nununu~ 3üncü maddesine istinaden odamn henüz b · · ep ere re •n_ce, 
' •that, ıifa ve iıfiyet gibi isimlerle a· vaz'ıyet etmemi~ ::ı~::;:-"" ::..~ 
~· mıt bulunan huauai ticaret evlerin dık. Bununla benıber oda ce:.ı.u· • · 

en odaya kayıt ücreti iatemekte ol ele b • mek ' illa duğu malumdur E bbba oda .: h uf ıuıı teplerle huauai tedavi-
• ama mu ane er araamda, dalar kan 

racaatla bu buauata ıiüyetlerini bil 3 _ .. dd . 
0 

ununaa 
diren huauai tedavihaneler sabi le- unc~. ~ ""'"" nazanın hiç bir 
rinden biri, kendiaile rörüı birp fark r0~';1""'!"ktedir. Alikadar biıo 
harri 

• . d • . ki en mu zat cleıni!tir ki: 
nnuze em19tır ı ., Ma . • 

" - Naaıl olur doktorluk ticaret • - . dele aarilıtir. Sıfab ticari. 
midir? Biz, müea;eaelerimizi ticaret yeyı haız olan ve müeasesei ticariyeal 

k ad
') 

1 
.. . bulunan her taI>ıa, clokt 1 

• ı e a mıyoruz; oy]e ııe huıuai mekt .. d.. .. °': . 0 
aun, 

mektepler de ticarethane olmak g&- T" ep mu ur veya mueaaıaı olaun 
rektir. Noterler ele yapbklan itler- ıcaret odı:,11na kaydolunmaya Iıanu 
elen ücret alıyorlar ve para kazanı- n~ • mec r vaziyettedirler. Oda, 
yorlar. Onlar da tüccardır, bunu g&- tımdı, huauai ~e~avihaneler için kat'I 
niıleterek bütün kazanç vergiai ,,.._ ~ra?"ı V~I~· Huıuıi mektepler 
reni er madem ki kazanıyorlar, 0 hal •çın '"': hen uz bir karar yoktur." 
ele tüccar demek olmazlar nu?" Kayıt mecburi ve kanunidir 

Bu d?ktorun ortaya . attığı fikri G~ne Ticaret odaamcla ııalahiyet-
fBy&nı dıkkat bularak Tıcaret odası tar bır zat huausi haatahanelerin va
mahafilile temasta bulunduk. Salabi- zİyetine temaı ederek clemiıtir lıi: 
y~ttar ~ir za.t: "N:telr~ tüccar değil ;- ~nunu ticaret muamelab ti
dır, ~yın .. edilırler dedi. Her kazanç car:;eyı kendiaine san'at n mealelı 
verenın tuccar olmayacağmı ela aöy- (Lutfen sahifeyi çeviriniz) 

Hükumetin yeni 
Kararnamesi • J?ün T~batı kıtlık tiyatrosunda Konservatuvar fkinc:i kon• 

ıe~ ~ermııtır. Bu kooserde tehrimizde bulunan ecnebiler erki· 
m
1 

hukiimet, Darülfünun ve yüksek mektepler talebesi bul~t 
ardır. Son haberlerimizde 

okuyunuz .. Koıı.er çok güzel olmut ve büyük bir alika ile takip edilmittir. 

Haber aldıimuza göre Nisan aymclan itibaren ııraıile sen• 
Tepebaıı tiyatroeuncla Piyano, Şan ve keman ve muıiki konıerle. 
ri Yeril...atia. 



2 MiLLiYET PAZARTESi 28 MART 

• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

r, arayanlarla ~ arayanlar a
rasında tavasauta bafladığmıız 

ıündaı beri, .. erek it arayanlar
dan gerekse iıçi anyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayu:. Bu 
nektuplar maksadı teshil edecelı: 

hir tarzda tasnif eclilmdrtedir. 
" Milliyet " memlekette ço· 

ğalclıteıdan bahtedilen iıoizliiia. 
işsizlerin ihtiyaç salıalarma claid
'2Ulc!ıldarrudan ileri geldiğine ka
rudir. 

Birçok kaza merkezleriııde, 

hatti •iliyetlerde _iri.....,;, mo
:örcii, tesviyeci, tornacı, İyi bir 
~ülger, marangoz, ilib :ıinüye 

tamircisi; elektrıkçi ıu veya bu 
ibtf- i~eri ve uıtalan yoktur. 

Onun için bü: ifsizlerle ifçi is
teyenler ..,..smda tavassutta bu
lunmak İsteyoruz. 

cera.: Istanbula, ıere1< mem
leketin her köıesine ıamiJ olan bu 
tava11utun daha müsmir ve fay
<lalı olmalJ'1ı isteyoruz. Onuo i-

Ricamız ıudur: 
Valiler, kaylnakamlar, nahiye 
üdürleri; diğer taraftan beledi

ye reisleri, fuka iclan. heyetleri 
reisleri ; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare İlmİrleri bulunduklan 
yerlf'Tdeki işçi ihtiyacını (şekil, 

mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve İf f1111lan tesbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
ze bildirirlerse bize müracaat et . 
mit ve adreslerini bırafmuı olar 
itsizleri kendilwine bilclirecefiz. 
Bn suretle hen itsiz kalan vt 

memeleketin neresinde it bulabi 
leceğini bilmediği için bunalar 
vatandaflanmua hizmet etmİf 
hem de memleketin her tarafın• 
bir çok sü:ıide itçileriıı dafılaralı 
müfit hü:metler deruhte etmeleri
ne yardnn etmiı olacağız. 

Hususi müeuesat aalıipleri d' 
bu husustaki ihtiyaçlarını biz, 
bildirirlerse memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:mız var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, kitip, muhasip veye 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta 
va .. utu yapacağız. it isteyenleı 
de, İtçi ve memur arayanlar dı 
mektuplarım " lstanbul, Milliyet 
gazetesi İf ta.-aııut büroıu" na 
mma ıröndermelidirler!. 

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

• • 
iş ve işçi 

• 
istiyenleı 

işçi istlyenler maaş 60 lira ecnebi 
de gider. 

Müzakerat kat'i bir 
surette ilerliyor 

CHANGHAİ, 27 A.A. -
Çin - Japon konferansı, Çin ve 
Japcıın askeri murahhasları ve 
Fransa, İngiltere, Amerika ve 
ltalya mümessillerinin huzurile 
bu sabah tekrar mesaisine baı
lamıfbr. 

l Müzakeratm bati bir surette 
terakki etmekte olduğu söylen
mektedir. Diğer taraftan Çinli
lerle Japonlann neşretmiş ol
dukları tebliğde Çin • Japon 
kanferansının yalnız tali nokta 
!arda terakki etmekte, halbuki 
batlıca noktalarda bir takım 
müşkülata tesadüf eylemekte 
olduğunu gizlenmemektedir. 

1 Looenkon, Cemiyeti Akva-
mın ittihaz etmit olduğu kara
ra tevfikan toplanmıt olan Şan 
ghay konferaıumm Japon kuv
vetlerinin çekilmesini temin 
mabadile bir mütareke akli ne 
ticesini istibsalden bqka bir va 
zifesi olmadığını beyan etınit 
ve demiıtir ki: 

- Şimdiye kadar aktetilmit o 
lan celaeleı- Mançurideki gayri 
meşru tqekküller hakkında 
hiçbir netice elde edilmesine 
medar olmamııtır. Çin protes. 
tolarıru tekrar etmittir. Bazı 
devletler de memleketimizin ai· 
yui ve mülki tamamiyetine ria 
yet lüzumunda iarar etmiıler
dir. Çin'in Cbanghai'da yapmıf 
olduğu fedakirhklar beynelmi. 
Jel misaklara olan hürmetini İa· 
bat etmiıtir. 

Cemiyeti Akvamın Japonya' 
ya karşı müeyyidelerini tatbik 
edememesine teessiif olunur, 

TOKIO, 27 A.A. - İmpera 
tor, Changhai1 daki lataattan i. 
kinci müfrezenin geri alınmuı 
huauaunu dün öğleden soora 
tasvip etmiıtir. 

Jeııeral Shirakawa'ya İmpera 
torun bu kararından hemen ma
lumat verilmiıtir. 

VAŞİNGTON, 27 A. A. -
Bir genç kız tarafında 9eVk Te 

Genç kızları 
Yaralayan 

Tiryeste'de bir şerir 
yakalandı 

ROMA, 27 A.A. - Tiryet· 
te'de şehrin sokak ve caddelerin 
de yapılan gayrimuntazam bir 
takipten sonra yaptiğı fenalık
lar bütün ıehir halkını heyeca
na düşürmüt olan 25 yaımda 
bir §erir tevkif olunmuftur. 

Bu adam, bi~ok genç kızlan 
yaralamıştır. Bı.nlan sokak or
tumda haberleri olmadan çala 
ile yaralamağı itiyat edinmit 
idi. 

Kendisine yaban ansı adam 
ismi verilmit ~ 1

" , bu tahıs, tim 
diye kadar polis müdürü tarafın 
dan idare edilen poliı kuvvetle
rinin kurmut oldukları posula. 
ra dütmemeğe muvaffak olmut 
idi. 

Graf Zeplin 
LONDRA, 27 A.A. Atlantik 

vapuru Graf Zeppelin'in dün aa 
at 14 tekendi ü.zerinden geçti

ğini bildirmiftir. Atlantik Bor· 
deaux'ya gitmekte ve o esnada 
Lizbon'dan 4 gün mesafede bu
lunmakta idi. 

---··· .. ···----·-----
idare olunan ve Japonya'nm 

Çin'de takip etmekte olduiu 

imperyalizm aleyhinde azılan 
havi bayraklar taııyan bir ta
kım nümayiıçiler Japon sefaret 
hanesi önünde toplanmağa te

tehbüa etmiılerdir. Polia nüma 
yitçileri sopa ile dağıtmıttır. 
Her iki taraftan birçok yaralı 
vardır. 

LONDRA, 27 A.A. - Fi.nan 
cial Times, baımakaleıinde Ja. 
ponya'nın iktısadi vaziyetini 
tetkik etmektedir. 

Bu gazete, mevcut miifküla
tm neden ibaret olduğunu zik. 
rettikten sonra Japonya'nın ha 
li hazırda kartıımda bulunan 
manialan nihayd yenııc:eğine 
katiyyen itimat etmek laznn 
geldiğini yazmaktadır. 

-
• -------------.:~ il 
inhisar memurları arasında umumi 
bir tasfiye mevzuubahis değildir 

Gümrük ve inhisarlar vekaleti müsteşarı: "Kadro 
harici kalacak memurların adedine dair 

olan şayiat nabemevsim addolunmalıdır,, diyor 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük ve in- ı sonra vaziyet taayyiin edeceği için kadro harici 

hisarlar Yekaleti miiatef&n Adil Bey inhisarlar· kalacak olan memurlann adedin. dair olan not· 
da yapılacak taafiyeye dair bugün gazetemize a riyat nabemevsim addolunınabdır. 
tideki beyanatta bulunınuıtur: Nakil ve tevhit itlerinin aon ve kat'i tekli Mil 

"- Yeni taafiye kanununun tatbiki münaaebe 
tile inhisar memurlan araaında umumi bir ta .. 
fİJe mev:ruu babia değildir. Vücutlerinden iati
fade edilmeyen memurlar karııunda bulunduk
r.a bu gibiler taafiyeye tabi tutulacaklardır. Çı· 
karılacak memurları& mikdan henüz malum de
ğildir. 

let Meclisinin bu lauwstaki kanun layihaaının tat 
bikinden eonra tekarrur etmit olacaktır. 

Tevhidi müteakip Tütün inbiaarmda bir ibra· 
cat ıubesinin te§kili mcaeleaine gelinceı Tütün 
iııhisaruun eaaa gaye.İ ticaret olduiu için bura
da ticari muamelabn icabatma uysun yeni ted
birlerin almmuı zaruridir. 

Verilecek tazminat bütçelerde yapılacak ma- Hususi kalem müdürUiğü 
af ve ücret tasarTUfatmdan temin ve tediye olu- ANKARA, 27 (Telefonla) - Gümrük Ye inbj. 
nacaktır. Tevhide ait bütçe ve kadro esaalan sarlar vekaleti hususi kalem müdürlüğüne yiiz
meclia tarafından kabul •e taadik olunduktan ba9ılıktan müstafi Hiiaııü Bey tayin edilmittir. 

"Hiikfı;;t .. Y~~i··ı;i;·k~: ... öd~;;;i; ............ . 
• Faciası rarname neşrettı 

Kontenjan kararnamesinin neş
rinden evvel gelmiş Dlan 

eşyanın ithaline müsaade edildi 
• ANKARA.. 27 (Telefonla~ - Hü ı ği ve kontenjan mesaili ile müşteğil 

kfunet konten.J&D karıırnamesıne zeyl komisyon tarafından müracaatlann 
o.tarak yeni bir kararname nqretmiı ehenuniyetle metruiyeti kabul ve tes 
tir. Bu kararnameye göre 11940 nu- lim edilerek bedelleri evvelce de dö
"!""811 ;k~ntenjan kararnamesinin net viz ihracı suretile ıİparİf edilmiş eı
n tarihınden evvel siparif edilip yanın gümrük hudutları haricinde 
memlekete girmit ve dövizi verilmit bırakdmalan iktısadiyatonrzı koru
bulunan qya ve emtearun idhaline ma kararnamesile kabili telif olama
müaaade edilmiıtir. Kararnamede bu yacağı ve memleketin birinci derece 
münasebetle denmektedir ki: de mübrem ihtiyacatına cevap ver-

Mahmut ağayı ve 
karısını 

bo.~anlar yakalandılar 
IZMll!r 27 (Milliyet)--: iki haf· 

ta eVYe.I, Udemitte 65 yaımda Meh
met Ağa ile zevcP.si 45 yaşında Züh
re ve hizmetçisi 16 yaşında Hatçeyi 
boğan katiller jandarmalarımızın 11-

kı takibatı neticesinde yakalanmışlar 
dır. Bu şerirler; sabıkalı hancı Hak
kı, Çallı Ömer, Aksekili Kadir ve Ta 
vaslı basmacı Mehmettir. Katiller
den Ömer cinayetin ne suretle ika e
dildiğini tamamen itiraf etmittir. 
~ehmet Ağa boğulduktan sonra ıröğ
sune saplanan kanlı kama, katiller
den Hakkının cürüm mahalline iki 
metre mesafedeki hanm samanhfm 
ela bulunmuıtur. Maktullerden çalı
nan 15 bin lira da meydana ıkanl
mak üzeredir. 

6 - Bir genç garsona ihtiya
cım vardır. Beşiktaş köy içi imam 
zade caddesi Polis nokta11 kar-

i 
tıım~ kiraathaneci Mustafa Be
ye muracaat. 

iş lstiyenler 
181 - Betiktaf Tramvay de

poaunda 153 No. lu Kontrol Yasi
taaile Hulusi ef •• 20 yaımdadır. 
Murettip ve sair qler yapabilir. 
25 lira aylık istiyor. 

183 - Galata Okçumusa tut
sak sokak çıkma No 17 Afer 
Kalfa ter;ı:isi ve haz.ret terzi
hanelerde makinaci olarak yevmi 
ye 2 lira ile çaltıır. Taıraya gi
der. 

184 - Beyoğlu Metrutiyet cad 
desi l.M.C. müeuisesi 42 No da 
Ziya 18 yaımdadır, her ne İf o

luna yapar. 20 lira maaı utiyor 
tahsili ortadır. Taşraya gitmez. 

Bulgar hükumeti 
kararı bekliyor! 

"ldhalatm tahdidi hakkındaki ka- medifi icin kararname ile idbali me
rann tatbilondan evvel bedelleri kıs- nedilen ~ıradan kararnamenin tatbi
men veya tamamen verilmek sureti- landan evvelce haberdar olmayanlar 
le siı>ar!ı edilerek bilihara memleke tarafından bedeli kısmen veya tama
te l!elmi1 olan .etYa ve ı;ınteadan kon men tediye edilmek suretile ıiparit 
tenJaD lıstelennde dahil olmayanlar edilmit olanlar memlekete sokulma
memle~ete idhal edilmemiı ise de dıiı takdirde idhalatçı tacirlerin, do
muhtelif yerlerden vaki olan müraca layısile milli servetin büyük zararla. 
atlarda bunların halen gümrük hu- ra maruz kalacağı neticesine varıldı 
dutlan haricinde fesat ve binnetice ğı cihetle bir karar ittihazı lktısat 
-ı.va mabküm kaldıklan bildirildi- vekaleti tarahnclan teklif edilmiıtir." 

lzmir valisinin kon/ eransı 

Milli sanayi 
Sergisi 
lkbsat cemiyeti bir 

talimatname hazırladı 
.ANKARA, 27 (A.A.) - Üçüncü 

milli sanayi sergisi 1 mayısta evkaf 
aparlmıanmm &İnema aalonunda açı 
~acaktır. Sanayiciler araaında sergiye 
ıttirak etmek için büyük hazırltldar 
yapılmaktadır. Milli ikbsat cemiyeti 
sergi için bir talimatname hazırlamıt 
tır. Talimatname aıaiJdadır: 

182 - Gazi Ayintap su bur
cunda postahane kartumda bak
kal Ali el. vaaıtaaile Tarik Rem
ti ef. 22 yaşmdadır. Franaı:ıça, 

fürkçe , Aral>Ç'I, fngilDc:e okur 
yazar, kafi derecede 1 tal yanca ft 
Rumca konuıur, daktilo dahi bi
lir. Katiplik, memurluk, •e ma

185 - Kantarcılarda 79 No da 
kahveci Zekeriya ef. vasıtasile 1-
nebolu ibralı.im el. her türlü it 
yapar yazar okur, maaş 40 lira 
istiyor. Tafraya gider. 

Komisyon karar mahrem tutuldu
ğu için yapılacak şey bilinmiyor 

l haaebeci muavinliği yapabilir, 

hükumetin cevabı 
bekleniyor 

ANKARA, 27 (Teı.foa) 
Ali karar heyetince tetkikatı ik
mal edilemiyen doayalann naaıl 

186 - Kantarçdarda 79 No da 
kahveci Zekerya ef. vaaıtasile 

Mehmet Hilmi, otelci, kapuculuk 
bekçilik yapabilir, ma&J 40 lira iı 
tiyor. Tqraya gider. 

1 Bekarlık 
Vergisi 

vergi 
alınması teklif ediliyor 

bir muameleye tabi tutulması ıa- Kadınlardan da 
zım geldiiine dair meclis riyaae 
tinin tezkeresi Adli1e •ek&letin
de tetkik olunmaktadır. Yakında 
hükUınet noktai nazarını meclia ANKARA, 27 - Bekarlardan 
riva•etine bildirecektir. vergi almma11 teklifi üzerine fır 

j ~a tetekkiil eden komisyon fa 
ittihaz eden kimseye tacir ünvanını alıyete b&4lamııtır. 
verir n tacirin sicili ticarete kaydmı Konıisyon kiı.tiplifine aeçilen 
mecburi kılar. Ticaret kanununun ü lstanb!'I meb'uau Ali.ettin Cemil 
cüncü faslında muamelitı ticariyeyİ Bey ~1~ rapor hazırlamaktadır. 
tarif ve tadat etmiıtir. Bu meyanda Vergını~ k';'dmlara da teımili me 
kanunu ticaretin 17 inci maddesinde mese.l'.'"ı ~lakadarlar araımda ha 
tacir olan ve olmayan tahulann aha raretlı munak"f,Alara. . aebep ol· 

· -~-ı- .. . l ti" et maktadır. Vergı teklıfı kabul e-ra ıcar ....,..,.. uzere ecır s car - dild:ı.o •• ı-dir~- b" 
1 • • ı· ett'kl • . • . . • .,.. ..,... ..., ır kısan lcadm mc en ve u ıcar ı en ecınn ııını _ 

ahana icarlanm muamelatı ticariye- larm da bu yuke tahammül etme 
den addeder. Gene kanunu ticaretin !eri İcap edeceii teklinde kanaat 
ı-ckizinci maddesinde umumi mahal- ler tebellür etnıiye baılamııtır. 
lcr kü~t, tesis ve idaresi muamelatı Bu kanaate iştirak edenler, vari 
lica~iycden addedili~. Bu abk.i.mı ka datı olduğu halde bekar Y&famak 
ııunıyeye nazaran bır hastahane aça arzusunda bulunan kadınlardan 

SOFY A ( Milliyet ) 
Pariate Bulgariıtan, Yunania

tan, Avusturya ve Macariıtanm 
mali vaziyetini tetkik eden Cemi 
yeti akvamın mali komisyonu va .. 
zifesini bitinniıtir. Raporun mün 
dericatı gizli tutulmaktadır. Ra
por Cemiyeti akvam meclisine ar 
zedilmit ve 16 nisanda Cenevre
de toplanacak olan meclis raporu 

' tetkik edip bu hül<Uınetlere yar-
dım hakkında kat'i karannı vere 
cektir. Bu zamana kadar hükU. 
metlere hamilleri ile dofrudan 
doğruya anlatma fırsatı da veri· 
liyor . 

"'" o hastahanede Ücret vererek 
müstahdemin, basta bakıcı ve dok
tor İstihdam ve bunları o lıaataba
neye yabmf olan kimselere o kimse. 
!erden a!nuı olduğu ücret mukabi
li!ıde tahsia Ye İcar etmek muameli.
tı ticariyeden madut olduğu cihetle 
\"e kezalik hastahane umumi bir ma
hal mahiyetinde olarak kanunun ıü
mulüne dabil bulunduğundan hasta 
hane açan ve idare eden lrimseain 
bu İfİ bir ticaret mahiyetinde olur. 
Bin:ıenaleyh o kir.ısenin ticaret ün
va!UJlı kanun mucibince tic.aret sici
line teı<cil ettirmesi icap eder. Bu ci
het pyet sarihtir. Odalar kaıwmı 
vec;lıile c!e tacirlerin odalara kayde
dilmesi mecburiyeti vardır. 

Komisyonun mukarreratını gÜ: 
li tutmaaı burada Bulgar hüküme 
tinin vaziyetini müşkülleıtirmek· 
tedir. Çünkü Bulgaristan her a
yın bir ve on beşinde harice olan 
borçlarına kartı takıitler ödeme
ğe mecburdur. 15 marttaki tak
siti Bulgar baiznesi büyük bir ;ı:or 
lukla ödemiştir. HükUınet memur 
lanna daha kinunuıani maaıını 
ödeyememiştir. Çünkü memurla
rın ma&Jı ile bu taksit ödenmit
tir. Evvelce Bulgar hükUıneti bu 
taksiti ödememeğe karar vermit 
idi, çünkü hazinede para yoktu. 
Fakat son dakikada Paristen ge
len bir telgrafta Bulgariıtana bu 
taksiti tamamen ödemea.i ta•sİ
ye olunuyor ve ayni zamanda ba 
zı kolaylıklar da vadolunuyordu. 
Bu kolaylıklar: Bulgaristan borç 
farının yarıaı ecnebi kambiyoau 
ile ödenmesi ve yarısının da Bul .. 

verıri almabileceiini, hatta bunla gar levası ile. Fakat Bulgar leva 
nn vergi hususunda bekir erkek- lan Bulgar milli bankasında mev 
lere bile tercih olunmalan lazım duat gibi kalacak ve hazinenin 
geldiğini s?~lüyorla~. Bununla be zor zamanlannda Cemiyeti a.k
raber teklıfm elueriyet kazana. vam mümessilinin kontrolu altın 
mıyacağı kuvvetle tahmin edili. , da bükümetin ihtiyaçlan için ser
y r. folunacaktır. Yani hamiller ala

Gümrük kapıları 
ANKARA, 27 (Telefon) -

Gümrükler umum muhafaza ku
mandanı Seyfi Pqa niıan ortala 
nnda cenup hududumuz üzerin. 
de bir tetkik se1ahatine çıkacak 
gümrük kapılan bu seyahatte t~ 
yin edilecektir 

caklan yan para ile Bulgaristana 
alb ay için ufak bir iıtilcraz yap 
mış olacaklar ve bu iatikrazm ye 
künu da (400) milyon leva tu• 
tuyordu. Harpten evvelki istilcraz 
!arın faizleri de yiİzde dört buçu 
ğa indiriliyordu. Bulgar hüküme
ti evve1ki noktai nazarında ••rar 
edip harpten aonraki iatikrazla
nn faizlerini de küçültmek isti
yordu. Çünkü bu istikrazların fa 

i:deri en yüksek ve taksitleri de 
en büyüktü. HükUınet mali komu 
yonun Bulgaristanın vaziyeti da
ha ziyade takdir edeceğini ve Bul 
gar noktai nazarını kabul edece
ğini ümit ederel;, memurların ma 
aşmdan alıp bu takıiti ödedi. 

Şimdi vaziyet büsbütün defif. 
ti. Bulgariıtan göreceği yardım 
hakkında kat'i bir karar bekli
yordu, çünkü bir nilllllda yeniden 
45 milyon leva ve 16 niaanda bat 
ka bir taksit ödemeğe mecbur
durı Bulgariıtan timdi bu taksit
leri ödeyebilecek ıni? Hazinenin, 
vaziyeti kat'iyyen bunlen ödeme 
ğe müsait değildir. Yukanda JU 
drğım gibi biikUınet aon taksiti 
memurların maaşnıdan ahp ta 
ödemittir. Bu her zaman tekrar 
olunamaz. 

Sonra Bulgar bükiimetl 1 nisa 
na kadar bütçeaini hazırlayıp 
meclisten geçirmeıi lazımdı. Hii
kümet Cemiyeti akvamın verece. 
ği yardıma göre bütçeıini hazır
lamak iıtiyordu. Bu yardım bu
gÜne kadar kat'i surette belli ol. 
madığı için bütçe hazırlanamadı. 
Mali komisyon Bulgıır hükiimeti 
ni harici tedi1at tamam olarak 
bütçesini hazırlamaaını tavsiye 
etti. Y apılacalı: yardım ile bütçe. 
nin eaki açığı kapatılacaktı. Hii
kUınet iae mutlaka Cemiyeti ak. 
vamın karan Üzerine bütçesini 
bazırlamağa karar vermişti ve bu 
karannda ısrar etti. Hükumet ma 
ti komisyondan göreceği yardnn 
ile eski bütçe açığım değil, yeni 
bütçe açığını kapamak istiyordu. 
Çünkü hazinenin varidab her giin 
azalıyor, masraflar ise o nisbette 
aıklaruyordu. Mali komiıyon 
son karan ile Bulgariatana ve 
Cemiyeti akvamın yardımına gü. 
veruniyerek kendi kendine bütçe. 
sini tevzin ettirmek istiyordu. 
Verilecek yardım ile eski bütçe a 
çıklan kapablacaktrr. Mali ko
misyon en sonunda noktai naza .. 
rmda muvaffak olacafa benzi
yor, çünkü meselenin böyle geri
ye atılması Bulgar Hükıimetini 
ilk kararlarından ric'at ettirecek 
tir • 

lZMlR, 27 (Milliyet) - Ya nn Halkevinde Vali tarafından 
bütün memurlara memurin kooperatifi hakkında bir konferana 
verilecektir, • 

Takas komisyonu layihası 
• ANKARA 27! (Telefon!~). - lktısat encümeni bugünkü iç· 
tımada takas komısyonu tqkilı hakkındaki kanun layihasını mü 
zakere ve kabul etmittir. 

Alman sefiri geliyor 

1 - Ankara üçüncü milli aanayİ 
sergisi 1 mayıa 1932 de açılacak ve 
15 mayıs 1932 de nkıam kapanacak 
hr. 

il - Sergiye evkaf apart.anam d~ 
bilindeki sinema dairesi ve müttemi 
!atı tahsis olunmuıtur. 

111 - Sergide yalnız yerli mamu 
latı ve aensucatı te!hir edilir. 

!!!!-!ma!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!I!!!!! 1 VI - Sergi aatıılı olacaktır. 
V - Sergiye iştirak etmdr iate

yen bet firma ne tqhir edeceğini ve 
ne kadar metre murabbaı yer istedi 
tini • uınmluiunn ve derinliğini • 
en nihayet 16 niaan 192 tarihine ka
dar3 cemiyetin umumi mea kezine bil 
aırmelidir. Bu tarihten sonra viki o
lacak müracaat nazan itiloara alınma 
yacalctır. 

ANKARA, 27 (Telefonla) -Alman sefiri Her Nadolni bu. 
gün lstanbula hareket etmi,tir. 

Fransa ve 
Italya 

M. Tardieu'nün son 
nutku ve gazeteler 

ROMA, 27 A.A. - Gazete
ler, M. Tardieu'nun Franaız 
iyan meclisinde tahdidi tesli. 
bat ve tamirat meseleleri hak
'kmda irat etmit olduğu nutka 

dair malfunat vermektedir, Bu 

gazeteler, tiındiki halde nut· 

kun Fraıuız İtalyan mukareneı
tine müteallik olan lasmmm 

metnini dere ile iktifa etmekte 

ve bu husus hakkında mütalea 

Suni bulut tatbikatı 
ANKARA, 26 (Telefon) - Zi 

raat vekaleti meteoroloji enatitü
aiince Eğe mıntakasnıda, bilhaaa 
Manisa, lzmir, Aydın, ve Buna 
havalisinde donların budanmıt ..., 
budanmamıı bağlara yaptığı tab 
ribatm önüne geçmek için donun 
vukuundan evvel midlali maksa
dile bir izahname hazırlamıı, ala 
kadar memurlara, ziraat müdür
lerine göndeımiıtir. Bu izahname 
ye göre sun'i bulut usulü tatbik 
edilecektir. Bu usul 2 ıoeneden be 
ri tecrübe edilmif •e iyi neticeler 
allDDllJtır. 

Bir namzet daha! 
. DERUN, 26 - Reisicümhur ia

tibabmda, Kla•s Ha:nn İlminde 
bir namzet daha meydana çıkmtt 
tır. Bu adam, ihtilalci köylülerin 

beyanından içtinap eylemekte- namzedidir. 

dir. Klava Hayın elyeT111 bapiaane 
Popolo d' İtalia gazetesi cfi. dedir. Hapisanede bulunına11nın 

sebebi de, ıiyaıi bir niim.ayİf es
yor ki: Resmi Fransız ınahafi. nasında bomba atmq ohna.lı:tır. 2 
linden alman haberlere göre M. -
Tardieu, Paristeki İtalyan aefi· ıer nlmamıt•a da hükUmet, 
rile yapmıt olduğu bir mülakat biitçe muvazenesini ihlil etıne
esnaımda mumaileyhe F ranıa mek ıartile bir uzlaıma zemini 
ile İngiltere arumda yeniden bulmak içitı aon derece gayret 
müzakerata baılamlacağmı "" j aarfma mütemayil olduğwıdan 
bu mülakatların ve bu mülakat vaziyetteki gerginliğin zeval 
)arın Berfin ve Roma hükümet- bulacağı ümit olunmaktadır. 
!erile daha vaai mikyuta mÜZa· 
kerat icrasına mi.ni olmak töyle 
dursun bunlara mukaddeme tet 
kil edeceğini ıöylemittir. 

P ARiS, 27 A.A. - Dün ele 
tiyatrn buhranının halli 

Terziler aindikaaı ve kahveci 

ler konfederuyonu gibi teteküJ 

ler temata müetıeselerinin ha. 

reketine müzaherete karv ver· 

VI - Sergi yeri için hi bir ücret 
almmaz. 

Vll - Ser,ide Stnadlar cemiyeti
nin teobit ettiği tarzda yeknesak ya
pılacaktır. Fon siyah bez olaeaktır. 
Serginin vahdetini bozan ıüslere mü 
aaade olunmaz. 

Vlll - Sergiye İftİrak etmek iste 
yenler bu arzularını cemivet merke 
:zine yirmi lira göndermekle tevit e
clecdderdir. SerJriye iştirak edildiği 
takdirde yİrmi lira cemiyet varidatı. 
na ka1dolunur. Sttqiye ittir k eden 
lerin bu yİrmi liralarmm Sl!r!!İ ao
nunda elektrik hesaplan gönilürkcn 
mahsubu itta edilir. 

IX - Sergiye iıtirek edeet'kler 
küşadmdan bir 1,?Ün evvel pavyonla
rını ikmal ve e,yasını te,bir ctmiı 
hçulunmalıdırlar. 
, '!'- - Etya ve e va getiren bas 

gıdıp gelme ve nakliyelerinde yüzde 
elli tllı2ilata tabi tutulacaktır. 

Tekaüde sevk 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Şar 

ki Kaıuiaç ,iandarma bölük kuman
danı yüzbaıı Remzi Bey td<aüt edil· 
mittir. 

Ölü olarak bulundu 
IZMIR, rT (Milliyet) - Kart• 

yakada tirketin birinde muhasip bu
lunan 56 )'atlarında Hasan Bahri B. 
üç günden beri ortada göriilmediiia 
den yapdan taharriyat -'ceal ..... 
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Sanayiciler An ar 
Ekonomi Belediyede 

Kaza olur 
Olmaz .. Dün toplanıldı, Anka

raya bir hey' et gönde- Şoför he~en muayene 

rilmesi kararlaştırıldı! 
edılecek 

Belediye yeni ve mühim bir 
karar veım:~tir. Son zamanlar 
da ıoförlerin sık ıık kaza yap· 
malan nazan dikkatı celbetmit 
tir. Bunun üzerine kaza yapan 
ıoförlerin, o andaki haleti ruhi
yelerinin tesbit edilmeai karar
laıtmlmıttır. Bir kaza vukuun
da ıoför derhal en yakın bele
diye doktoruna götürülecek ve 
muayene edilecektir. Yapılan 
muayene neticesinde tanzim e
dilen rapor belediye 11hhat itle 
ri müdürlüğündeki ııhhiye ko
miıyonunda tetkik edilecektir. 
Komiıyooun vereceği karar Ü· 
zerine kaza yapan şoförün va
ziyeti teabit edilecektir. 

Teşviki sanayi için ne isteniyor? 
Sanayi birliii heyeti uınumiye 

Iİ dün sabah fevkalade bir top
lantı yapmıttır. 

Uzun bir müddet dnam eden 
bu içtimada yeni hazırlanınıf olan 
1" etyiki ıanayi ımai kredi banka· 
lan projeleri üzerinde ıöriifül· 
IDÜftÜr. içtima çok heyecanlı ol
IDUf ve bir çok hatipler aöz alJDlf 
lardır. 

Neticede yeni yapılac_ak, ~a 
yij alakadar ed<!n ve tadil edılme 
leri mutasavver bulunan kanunla 
hn mahiyet ve tümulu ve hali ha 
:tırda müeaaeı sanayie derecei te 
ıirini anlaşılması ve projelerde ta 
dilit mutaıavver ise erbabı sana 
yiin bu husustaki noktai nazannı 
yakından arz ve lazım gelen ma 
kamatla temas etmek üzere bir 
heyetin derhal Ankaraya gitmeai 
ne karar veri1miıtir. 

Bu heyete Birlik umumi kati
bi Nazmi Nuri, Atıf ve Mahmut 
Beyler İntihap edilmiılerdir. 

layihanın tabı hitam bu~unca An 
karaya hareket edecektır · 

Balkanlarda tetkikat 

Balkanlarda tark tütünü eb'a 
fında tetkikatta bulunan Ticaret 
odası tetkik ve iıtihbarat fUbesi 
müdürü Müderriı Hakkı Nezihi 
Bey Sofyadan ıebrimize avdet et 
mittir. 

Buğday yükseliyor 

Müsaade alınacak Buğday fiat~ ı yüluelme· 
ğe devam ediyor. 

Dün boraada buğday Üzerin· Yiyecek ve içecek satacak 
de hararetli muameleler olmut· 
tur. Mevcudatın fazla olmaaına dükkanlann bazı sıhhi mahzur 
rağmen dün fiatlar yükaelmeğe !ar tevlit ettikleri anlatılmıttır. 
devam ebnif ve Pulatlı mallan Badema bu gibi müeaseseler kü 
yedi kurut bet paradan müşteri §at edilirken ruhsat verilmeden 
bulmuttur. S tıcı nisbetinde alı· evvel belediye sıhhat işleri mü
cı da bulunmaktadır ve alıt bara-

dürlüğü tetkikat yapacaktır. 
retlidir. f S hh' ·'d" 1····· .. t 

Diğer taraftan bu hususta ha 
:zırlanan layih:ınm derhal tabedil 

""~İne karar \:erilmiştir. Heyet 

Bu ı:Jay fiatlarnıda daba az· ı ıye mu ur ugu muspe 
la yükv.lme temayülleri görül· rapor verdiği takdirde o müesse 
mektedir · ' senin küıadma ruhsat verilecek 

I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!~ tir. 

emlekette 

Gazi 
Heykeli 

İzmir abidesınin kaide

sine ne yazılacak? 
Nisan orbma kadar ikmal e• 

dilecek olan lzmirdeki Gazi Hey
kelinin kaidesi cephesine tunç 
hurufatla "Türkiye Birinci Reia.i• 
eümhuru Gazi M. Kemal" yazıla 
caktır. Bunun albnda, Cazi'nin 
I>umlupınarda orduya bitab~n 
aöy)edilderi "Hedefiniz Akdenız· 
dir" cümlesi ile 1932 tarihi konu 
lacaktır. 

Kütat merasiminin mayıı ipti· 
daaına doğru yapılmıuıı muhtemel 
dir. 

5000 lira verildi 

IZMIR: Ankarada yapılacak 
•ilayetler evi için lzmir 5000 lira 
•enniftir. 

Bir idam mahkumu 

lzmirde üfürükçü Melek Hanı 
IDı paraama tama ederek öldür.>n 
liüaeyin idama ve Zehra 1 O aene 
hap•e mahklım edilmitlerdir. 

Mayıs nihayetine kaldı 
Muğlada iş Bankası tütün zür 

raından alacaklannı mayıa niha· 
)etine kadar tecil etmiftİr. 

Bir motör müsadere 

cdıldi 
IZMIR, 26 - Rüsumabn 6 nu 

::aralı motörbotuÇeşme civarında 
a..,. ıulanmıza giren bir Yunan 

lrıotörbotunu yakalamışbr. Yunan 
~eknesiin mürettebatı muhalifeti 

llvadan kara sularımıza girmek 
lrıecburiyetinde kaldıklarını söyle 
~.itlerae de ınotör calibi fÜphe gö 
Nlerek müsadere edilmiştir. 

28 milyon liralık 
metruk emlak 

. l zmirde bulunan bir zatın, iz 
~ır vilayeti dahilinde 28 milyon 
U'alık metruk emlik bulunduğu

"" dair maliye nkaletine bir ra
~r ıönderdiğini An.dolu refiki
ı.ıjz yazıyor. 

Cemal ve Ahf Beyler 

gitti 

,Zıraat müıteıan ve taku ko 
ltliıyonu reisi Atıf Beyle 1hrai:t O~ıi müdürü Cemal Bey 
lin Vıenna vapurile Triyeatet hareket etmiılerdir. Atıf ve 

t ~al Beyler ATI"Upamn muh. 
dıf mahallerinde taku muka· 

"deleri akti için temaılar yapa 
ct.klardır. -··---
Providans kurtulamadı! 

• İmroz adasında oturan Pro
~dans transatlantiki elin kur· 
rılamıımıttır. Providansın ha 

~ulaaıru botaltmak üzere dün 
ılnıaz vapuru lmroza hareket 

~IDİttlr. 
Providanaın yolcuları ayni 

M arifte 

Tahkikat yapı!acak 
Dünkü sabah gazetelerinden 

biri Bakırköy üçüncü mektepte 
ve Sarıyerde diğer bir ilk mek
tepte iki dayak hadiıesi vukua 
geldiğini yazıyordu. Bu husus
ta Maarif idaresinde tahkikat 
yaptık. Aldığımız maliimat şu· 
dur: Maarif idareai bu hususta 
resmi malumata malik değildir. 
Ancak yazılan bu iki haber üze 
rine bir ilk tedrisat müfettişi 
vaziyetin tahkik ve tevıikine 
memur edilmittir. 

Müfettişler içtimaı 

htanbul ilk tedrisat müfettit 
!eri çartamba giliıü umu~. bir 
içtima yapacaklardır. Bu ıçtıma 
26 müfettit ittirak eclec:ek v_e 
lstanbulun umumi maanf vazı. 
yeti müzakere edilecektir. 

Tal ebe birliği içtimaı 

Müsadere edilecek 

Son sene zarfmda belediye 
tephirhanelerinin varidatının a
zaldığı görülmüttü. Yapılan 
tetkikat neticesinde bir çok eı
ki elbise vesairenin tephirhane
lere götürülmeden çanı ve pa
zarlarda satıldığı anlaşılmıştır. 
Kaymakamlıklara bir tamim 
gönderilerek çarsı ve pazarlar
da tephir edilmeden ıatılan el
biselerin takip ve müsadere e.. 
dilmesi bildirilmitlir. 

lkhsat müdürlüğü 
teşkilih 

lktııat müdürlüğü, iktısadi 
itlere bakan tqkilit ve kalem
ler hakkında bir rapor hazırla. 
yarak belediye riyasetine ver
mittir. Bu raporda bazı memu
riyetlerin iıimleri tebdil edil
mekte ve vazifelerde yeni bir 
taksim yapılmaktadır. Bu ra
por tetkik edilmektedir. Yapıla 
c:ak ıslahat bütçe ile alakadar 
olmadığından tatbiki mülayim 
görülmektedir. 

Y enibahçe stadı 

Milli T. Talebe Birliği bu cu
ma umumi bir içtima yapacak 
tır. lçtimaa bütün fakülte ~e 
yüksek mektepler talebe cemı
yetleri murahhaıları iştirak e- Belediyece, Yeni Bahçede in. 
deceklerdir. Bu içtimada . son fall takarrür eden stadyum fa. 
günlerde hadis .olan ~zb •:r~e- aliyeti devam etmektedir. Stad 
fehhümle~ t~tkik ve ı~a . 1 ı;: yum inşası için ta~sisat olarak 
cektir. Bırlıkten çekil~t gı ' vazedilen 40,000 !ıranın 25,000 
bi bir cephe alanı fakB~~'ğv: ' lirası ıstimli~it be~eli olarak 
mektepler de bu sefer ır 1 sarfedilecektır, Genye kalan 
dahil olacaklardır. 15000 lira ile stadyumun intaa

Konferans •• 

Evvelki gün ıehrimize gelen 
Berlin Darülfünunu • felsefe ~e 
ruhiyat müderrisi Her Ma 5 

Dösuvar bugün hukuk fakülte
si konferans salonunda saat 
17 30 da "Goethe'nin ruhiyat· 
taki mevkii" mevzulu bir konfe 
rans verecektir. Profesör bur~
dan Sofyaya hareket edecektır. 

tının tamamile ikmal edilebile. 
ceği zannolunmamaktadır. O
nun için gelece~ sene bu işe u. 
mumi mecliste bir miktar daha 
tahsisat vazolunac:ak ve bilaha
re stadyumun ikmali kabil ola
caktır. 

Cenaze otomobili 

Fen talebesi 

Belediye bu sene 4 adet lüks 
cenaze otomobili almağı karar. 
laştınruştı. 

Fakat ıimdiki halde, mevcut 
D ··1fün fen fakülte9i kim 1 tahsisata nazaran bir tane al-
~ · unt !ebe cemiyeti 1 malda iktifa etmi§tir. ya zumresı a . . 

nisanda mekteplerinin 15 ıncı Bundan bqka, Cibalideki ara 
yıldönümlerini teait edecekler- ba imalıithaneainde 3 tane de 
dir, · cenaze arabası imal ettirmekte-

dir. 

Ziya Bey merhum için Gelecek sene, imkan olduğu 
takdirde yeniden cenaze otomo 
billeri alınacaktır. M leketimi:ı:de ilk miJli ihti 

f&ller ":rtip den merhum ihtifal 
. M bmet Ziya Beyin vefatmm 

cı e . il d" 
ik• . aeneai munaıcbetı e ua 

ıncı .. 
Fatih camiinde öğle namazını mu 
tealı:ip mevlüt okunmuıtor. 

Mevh'.it Hafız Burhan Bey la• 
rafmdan kıraat edilmiştir. Müte· 
akiben Hafız Sadettin Bey tara• 
fından hitabe teklinde Türkçe 
Kur'an okunmuştur. 

Mcvlüt araaında ııü:ı:el aeıli ha 
fız efendiler tarafından ilahiler 
okunmoıtur. 

Erenköye elektrik 

Şehrin elektrik ten-riratı iler 
lemektedir. 

Anadolu cihetindeki elektrik 
§İmdiki halde F eneryoluna ka 
cı.ar temdit edilebilmiştir. Bun
dan ilerisi için belediyece tan
zim olunan elektirk haritası a
hiren Nafia vekaletince tasdik 
edilerek, belediyeye gönderil
mi§tir. 15 mayısa kadar Gözle-

a heyet gönderiy rla •• 
Liman şirketi heyeti 
umumiyesi top andı 

Gümrüklerde 

Mesele nasıl 
Olmuş? 

Şirket 931 de 72,558 lira kar elde 
etmiştir. Hissedarlara ·/. 6 tevzi etti 

Haydarpaşaya çıkanl
mak istenen limonlar 

Haydarpafa ıümriiğünde li
man kontenıanı üzerinde yapd· 
mak istenen bir uıulıüzlüğün 
tetkik edildiğini dün yazmıt
tık. 

Ithalahmızda 1929 ve 30 a nazaran noksanlık var 

Liman tlrketi heyeti 
Liman ıirketinin 931 ıenesi be 

yeti umumiye içtimaı dün öğleden 
sonra yapılınıştrı-. 

içtimada Maliye vekili namı• 
Da muamelatı nakdiye müdürü 
Sırn, Ticaret vekaleti namına la
tanbul ticaret mıntaka müdürü 
Muhain Beyler hazır bulunınakta 
idiler. 

Celse açıldıktan aonra idare 
meclisi ve mürakıp raporları o
kunmuş, bilanço tetkik edilmiı 
ve temettüiin aureti taluiıni giirii
ıülmiittür. 

ld_are mecliai raporuna naza· 
ran liman tirketinin itleri 1930 
da umumi dürıya buhranı dolayı 
aile azalmııtır. 1931 aeneıinde it
le~ o.lduğu gibi kalmış ve yeniden 
muhım tenakuı olmamııtır. 1931 
varidatı bir ıene e..,,..Jiae naza• 
ran ancak yüzde be, .konaan zo
bur etmittir. Bu fark ta daha zi
yade liman muamelatı haricinde
ki itlerin azalmasıuclan Deri sel· 
mittir. Kontenjan usulünün tatbi 
ki .enenin aonlarma dofna başla 
dığnıdan tesirini içinde balundu
fumuz aene içinde söatermeıi ve 
!,!erin azalarak varidabn da niı 
bette tenezzül ebnesi çok muhte
meldir. Geçen aene nihayetinde 
Liman ıirketinin elindeki vesait 
4.98 mavna ve sandaldan ibaret
tı. 

1931 senesi zarfında limanımı 
za ecnebi limnnlanndan 299 940 
ton efya ginnittir. ' 

931 senesinde ecnebi limanla 
nndan gelen efya yekilnu, 930 ae 
nesine na-zaran, % 8 fazla ve bi
lakiı 1929 aene•İne IUUaTan '7c 36 
derecesinde eksiktir. 0 

Şimdiki halde ith latmıızm mü 
him kıımı, bazı .:anıı·i ve ınah
dnt ecnebi eava~ilc meınleketimiz 

umumiye içtimıunda.. 
sanayüne ve intaatına yanyan ik 
baadi mevaddan ibarettir. 

ithalat eşyamızın bundan son 
raki aenelerde artmaıı, ancak ih· 
racat mallanmızın fa.z]a ıiirümü 
ne bağlıdır. 

1931 ıeneainde tirketin tahli· 
ye ettiği kömür mikdan 384. 79S 
ton, tahmil ettiği kömür mikdan 

Aldığımız malumata naza
ran meaele ıu tekilde olmuı
tur: 

Şehrimizin büyük limcm tüc
carlarından biri htanbul kon
tenjanindan ııeçirmek imkiru
ru bulamadığı limonlarını çıkar 
mak İçin Haydatpafa kooten
ınrundan istifadeye karar ver· 
miş ve limonlan Haydarpafaya 
sevİ<elmittir. Yalnız beyanna
mesindeki göıterilen miktarla 
n1avnadaki limon miktarı ara· 
smdıı. büyük bir fark bulunmak 
ta • L..ı beyanname üzerinden 
na n!sa ithal müsaadesi veri im it 
fatat tam limonlar çıkarken i· 
ş.n farkına varılmıştır. 

Tetkikata devam edilmekte
dir. 

Komisyoncuların 
Teşebbüsü 

Ankaraya dün akşam 
iki murahhas gitti 

da 195.364 tondur. Kömür tah- 1 
mil ve tabliye işlerinde geçen ... Komisyoncular Bir iği reisi 
neye nazaran % 10 dereceainde Kadri Nuri Bey komiıyoncular 
tenakus vardır. birlığinde yapılan bir içtimadan 

Liman ıirketinin 931 aeneain- soora dün akıam Ankaraya ha· 
deki ıu tevziab 234.045 tona ba- reket etmiıtir. 
lii olmaktadır. Bu mikdar 930 Aldığımız malumata nazaran 
aeneıi ıu tevziab mikdarından Kadri Nuri Bey Ankarada İt 
pek az farklıdır. kanunu ve küçük ıan'atlann 

Su tevziabnm artmamaır, li· Türk tebaaıına hasrı hakkında 
mandan gelip ıeçen transit ve ki talimatname hükümlerine it-
aeyyah vapurlannın gittikçe azal kl d bil · 
mıuımdan ileri ııeldiği anlatılmak tibaen gümrü er e • a lf ya-
tadır. Liman ıirketinin 1931 aene pan ecnebi komisyoncuların it
ıi ki.nunuevvelinin aonuncu ııünü ten menedilmeleri için Gümrük 
hitam balan albncı mali aeneaine ler vekiletile temaa edecektir. 
ait bilinçoaunun tetkikinden an- Bundan maada gümrük ko
lllfıldıfma göre umumi varidat miıyonculan birliğinin ııümrük 
1.444.268 lira, umumi maaarif 
1.371.710 liradır. Bu hesaba na· lere dair vekalete verilen rapor 
zaran ıirket seçen aene 72.558 li hakkında Kadri Nuri Bey ali• 
ra aafi temettü elde emi,ıir. kadar makamlarla tem.ular ya-

Maanıafih, varidat 1 ~29 aene· pacaktır. 
ıine ~azaran 736·441 lır~, 1930 ' Kadri Be tarifede tatbikte 
aeneıme nazaran 68.889 lıra nok Y 

d bazı mü-kilit çıkan noktaların aan ır.,, "S 

Dünkü hey'eti umumiye ref'i için teşebbüaatta buluna-
içtimamda Merkez Banka- caktır. 
sı hukuk mü,avirlifine nak-
li üzerine idare heyeti &7.alı
jtmdan i•tifa eden Oaman Nuri 
Bevİn yerine lzrnir liman şirketi 
sa.bık mecli~i idaP i.za~mdan Ta 
hiT Rfütü ~evin inıihabı tasdik e 
dilmi•tir. Şirketin 931 aeneıi le· 
mettüünden hi~darlara ~ 6 nia 
betinti.ol! tfl'mf'tM tevzi edilmitt.İT". 

Mübadele işleri 
Teknik büro Jağvedildi 

Mahkemelerde 

Etabli rumlıınn Anadoluda bulu
nan Ye Yunaniıtan tarafından Muh
telit Mübadele Komisyonu emrine 
verilen 150 bin lngiliz lirası ile taz
min edilecek olan emlak hakkındaki 
tetkikat hitam bulmak ü:ı:eredir. lı
tanbul rumlnnna, tauninat talebi i· 
çin Muhtelit Mübadele komiıyonu
na müracaat etm~k üure verilen 
mühlet 25 martta hitam bulmuıtur. 
Bu mühlet temdit edilmiyeceğinden 
bundan sonra vaki olacak müracaat 
lar kabul edilmiyecektir. Komiıyo
nun bu iıle meıgul olan ikinci büro
su Anadoluda etabli rumlara ait em
valin k!ymetlnini takdir ve bunlar 
için verilec~k tazminatın mikdannı 
teııbit etmekle meşguldür. Verile
cek tazminatın nisbeti, takdiri kıy
met muamelesinin hitamından aon
ra anlatılacakbr. Bu it te 15 - 20 
gÜn içinde bite«k ve alakadarlara 
alacakları tazminabn mikdanm mü
beyyin ç•kler verilecektir. Tazminat 
taleplerini tetkik etınEkte olan Tek
nik büro lağvedilmittir. 

Arap saçı gibi karışık 
bir dava .. a 

Kamile Hanımın burnunu kesen 
ve onu burunsuz eden kim?. 

Balatta Mollaa~ki mahalle.ıin 
de oturan llyasla kanaı Kimile 
Haıumın ve akrabalan Ömcrin 
muhakemelerine dün ağır ceza 
mahkemeıinde devam edilmiştir. 

Bu dava arap saçı kadar kan 
tıl< bir aile kavgasıdır. llyasla Ö· 
mer maznun mevkiinde, Kamile 
Hannn da davacı vaziyetindedir. 
KB.mile Hanımın burnu keailmit. 
kocaunın da kafası patlamıt, iki 
ıi de uzun m~det haıtanede kal 
dıktan sonra çıkmışladır. 

Kamile Hannn ilk ifadeıinde 
koca11 llyaaın kendisini Ömerden 
kıakandığını ve bu kıs~n~lıkla 
kendisinin burnunu keatigını, aon 
ra kacarken dÜfÜp batı yanldığr 
nı aöylemith'· _ . 

llyas ise batının dutme netıce 
si yanlmadıl!ını, Ömer tarafın
dan varalandığını aöylemiştir. 

Kamile Hannn mahkemede bu 
ifade"ini tamamen değiştirmit, 
hem hendi•ini. hem kocaamı Ö
merin yaraladıl(mı, hu k .. vgada 
bMlıca ... bebin kendi•ine Ömerin 
göz kovmu~ fııkat yüz bulama
ınt" nlmaır oldnğ'unu söylemi~tir. 

Omer cürmünü tamamen İn· 
kA,- ~tmekte. ve kendisine iftira 
edildii{ini~ vAk'anın cerevanı es
nasın~" ~a,ka ~~hald., bulundu 

Hnnmıı burun•uz bırakanın kim 
olduğu teshil edilememittir. Dün 
de muhakeme tahit celbi için bat 
ka gÜne bırakılmıştır. 

Sabık muhasebeci 

Adalar belediyeai muhasebeci 
ai ik~n bet sene evvel ıuiiatimal 
atfı ıle aabık tehremaneti taratın 
dan mahkemeye tevdi edilm.it o
lan Cevat Beyin ağır ceza mahke 
mesinde İcra edilen tahkikat •e 
tetkikat neticesinde men'i muha· 
kemesine karar verilmiıtir. 

Osman Tevfik Beyin 

beraeti 

Sabıl< Şile müddeiumumiıi Oı 
man Tevfik Bey aleyhine ikame 
edilmif olan gayrikanuni hareket 
davuı ağır ceza mahkemeıinde 
neticelenınit, badi.ede kaıb cür
mi görülmediğinde11 Omuan Tev
fik Beyin beraetine karar veril
miıtir. 

ikisi de beraet etti 

Büyücülük yapmaktan maz
nun molla Naarullahla, büyii yap 

sinin de cürümleri sabit olmacb
ğmdan beraetlerine karar veril
mİftİr. 

Kaçakçılar mahkum 

oldu 

Yükaek kaldınmda Yazıcı ao
kağında 55 numaralı apartıma
nın dördüncü kabnı fabrika hali
ne koyup kaçak rakı iınal edea 
Madam Eliza ile oilu Rafail ve 
ortağı Y orginin muhakemeleri 
dün aıliye üçüncü ceza mahkeme 
ıinde devam edilmittir. Bu kaçak 
çılık vak' ası yeni kanunun neş
rinden evvel vuku bulduğu ve 0 

zaman tesbit edildiği için muha
kemeıi ihtiaaa mabkemeainde de
ğil, aaliye mabkemeainde icra e
dihniqir. 

Muhakeme neticeainde mas
nunlarm cürümleri sabit ııörül· 
müş Te cümlesi birer ay hapae 
mahkGm olınuflardır. Bundan baf 
ka maznunlann dairelerinde :r•· 

Vilôyette 

idare 
Heyeti 

Dün toplandı ve bazı 
kararlar verdi 

Vilayet idare heyeti dün Vali 
muavini Fazla Beyin riyaaetinde 
toplanmıfbr. Bu İçtimada daire
lerden bazı memurlar bakkmda 
ıelen evrak tetkik edilerek icap 
eden kararlar verilmittir 

Elektrik malzemesi 

Diin Tiliyete ıeJen fıjp tamiın 
de devaire ait ve kabil olan mal
zemenin dahilden tedariki bildi. 
rilmiıtir. 

Kazım Pqa kazası 
Yandaki Saray kazanıını İl

mi Kazım Pap. iamine tahvil edil 
mittir. 

ihtiyat zabitleri 

hakkında 

ihtiyat zabitleri hakkında ati· 
deki kanun tadilaılan dıin viliye 
te bildirilmiıtir. 

Madde 1 - 1076 numaralı ihti
yat zabıUeri ve ihtiyat aakeri me 
mur an kanununun yedinci mad
dcamin ilk fıkrası Afoliıda yazıl. 
dığı tekilde tadil eddıni§tir. 

( Uçuncii maddede yazılı biz. 
metler eanaınıda talim ve tahsil 
devrelerinden m r hangi binne 
kanuni bir mazete mıislenit ola
rak üçte birinden fa:ı:la bir müd. 
det devam edemeyenler terhla e· 
dilerek müteakip aenede devam 
edemedik.iri devrenin ••mamıoa 
iştirak ettirilir. Ancak devam e
dilmiyen mezkür müddet devrele 
rin nihayetine tesadüf eder Ye 
faaılaaız oluraa müteakip e 
devreainde yalnız devam ed_,e. 
diği müddetin ikmal etlirilmeaile 
iktifa olunur.) 

Madde 1 - 1076 mnnaralı ih 
tiyat zabitleri ve ihtiyat aakeri 
memurları kanununun 4 üncü 
maddeıi nihayetinde ataiıdaki 
fıkra ilave edilmiftirı 

(Sıhhiye, -ıbant, mu:rika, ıa 
fekçi ve emsali mealeklerin Gedik 
li küçük zabitleri iae, 7 inci amıf 
aakeri ihtiyat memurluğuna naa
bolumD' ve ıi•ab albna almdıklan 
:zaman kendi m.leJıleri dahilin
deki hizmetlerde kullaaıbriar. ) 

Poliste 

Rami 
Hırsızlan 

Şebekenin başı da 

yakalandı 

Rami ve civarında hayvan 
hırsızlığı yapan tebekenin ele 
başıaı olan Pomak Kasap Hü
seyin jandarmalar tarafmdan 
yakalanmıştır. 

Hüseyin yakalanacağı aıra
dıP: t~bancasını çekerek atq et. 
mıtlır. Bunun üzerine ve kor· 
lrutmak maksadı ile atq edile
rek Hüıeyin derdeat olunmuı
tur. 

Bir çocuk yandı 

Bakırköyünde Şaınlar kariye 
sinde Ali efendinin zevcesi üç 
yaşmdaki çocuğu Ahmedi evde 
bırakarak dııanya çıkımı ve bu 
esnada Ahmet mangala düte
rek yanmıttır. 

Reıat bilahare 6ldüğündea 
tahkikat yapılmaktadır. 

Kim yaraladı? 

Beyoğlunda Bibabo ıazino.. 
sunda iıret etmekte ol., kay• 
nakçı lbrahim uıta meçhut bir 
tahıs tarafından yaralanmııtır. 
Zabıta bu meçhul bıçaklıyı he
nüz bulamamııbr. 

Sahil sıhhiyesinde 
yangın 

Calatada aahil ııhhiye daire
sinin bacası tutuımuı, yetiten 
itfaiye tarafından söndtirülmiif 
tür. 

Kaçak rakı 

Kamkapıda atçı Y orginin e
-rinde bir miktar kaçak rakı bu. 
luıımuttur. 

Sarıyerde yangın 
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Meclisi idare 
Raporu .. 

[Başı birinci sahilede] 

lan sanayi prupla..- laırtar
mak ümidile onlara aynca, ge 
niı mikyuta krediler açarak 
Üzerlerine yeni yeni riakler al
mıılardır. Şüphe yok ki, bu ka 
rar ve tedbirler dahi batlı batı 
na felaket imili olmutlardır. 

Şükran ile ifade edelim ki, 
bu zaaf ve sukutun esbap ve 
amilleri Türkiyede mevcut de
ğildir. 

lş Bankasının sanayi sa
hasındaki faaliyeti 

Avrupada ve Amerikada 
tabii batlerden çok fazla inki
şaf etmİf olan ıanayİe mukabil 
Türkiyede Milli ıanayi henüz 
doğmaktadır. Bu saoayiin her 
ıubeai memleket ihtiyaçlarının 
ancak cüz'i bir kısmına teka
bül edebilecek bir ia.tihsal dev
resindedir. Fazla olarak da 
memlekette iıtihsalatın satııı· 
nı temin edecek kuvvetli bir 
himaye de mevcuttur. (Tqviki 
sanayi, Gümriik tarifeleri, Kon 
tenjantman) • Bu itibarla yeni 
doğan ve bankamızı alakadar 
eden sanayi tirkederinin aksi· 
yooJan·, gerek mahalli, gerek 
beynelmilel borsalarda, Spekü
latif olsun, olmasın, her hangi 
bir tehlikeye maruz olacak ma 
hiyette değildir. Bilikiı tabii 
zamanlarda sermayenin hare
ketleri cephesinden bir noksan 
ve kusur olarak telikki edilebi 
lecek olan bu husuıl vaziyet, 
dünya buhram içinde büyük bir 
tahaffuz ve kuvvet membaı ol 
muıtur. Netekim bankamız 
masarifi mnumiyesine kat'iyen 
bar olmadan ric:ude ıetirdiii
miz müeaııeseler, batta kömür 
ve siııorta ıirketlerimide mil· 
li sanayiin en mühimlerinden 
birini tetkil eyliyen teker ıana 
yii; ve bunlara ilave olarak fen 
ni ve asri eaaslar dahilinde İn• 
kiıafı memııuniyetle müıabede 
edilen menıucat sanayiiı bu 
~ene içinde normal banb mua 

Tarihi bir reslmı Relsicilmhur Hz. memlekette de;uhte ettiği işlerde bUyilk 
bir muvaffakıyet ve aynı zamanda umumt bir itimat kazanan it Bankasının 

lstanbul tubeaini ziyaret Vf!l tetkikten çıkıyorlar •• 
çesinin, hülisa bütün mevcudi vaffakiyet hiaıl olmaır, yeni bi memleketlerinde en evvel 

Şubelerimizi yeniden memur Şube açmak ıeref ve taliinin 
yetinin mukadderatım Türk pa almadan teçhiz ve harekete ge- Bankamıza tevec;çüh etmesini, 
rasına kuvvetli bir iman ile bağ tirmeğe imkan vermiıtir. İhti- muhterem hiaaedarlarımız mem 

yaçlarımızın ve muamelelerimi nuniyetle karıılayacaklardır. 
ladığı için buna benzer tehlike zin mahiyetine uygun olmak 

Mevduat !erden tabiatile masun kalmıt· 
tır. Filhakika bankanız, meaa
iıindeki ciddiyet, samimiyet 
ve karıılıklı münasebetlerin 
temin ettiei ıuhuletlere istinat 
ederek memleket ticaretinin 
icap ettirdiği kambiyo muame 
litmı en muvafık teraitle tedvi 
re muvaffak olmuıtur. 

itte bu ciddi ve hesaplı hat 
b harekettir ki, Türkiye İt Ban 
kaıma, böyle buhranlı bir sene 
de blinçosunu kambiyo zarari· 
le değil, kambiyo kirile kapat 
mak imkinmı vermiıtir, 

Yeni ~ubeler 

1931 senesinde arzettiii
miz ahval ve terait içinde çalı 

...,,...,.~.-.----, ı tan bankanız bubranm pi· 

yaıamo:daki teairlerini Y•· 
kından takip ederek bunlarm 
icabatına uyacak tedbirleri de 
almııtır. Bu meyanda banka 

1 muamelitınm risklerini; ııerek 
taksim ve tevzi, gerek emniyet 
noktai nazanndan idare etme
ğe huausi bir ehemmiyet ver-

i mittir. Geçen seneki raporu
__ __, muzda da iıaret ettiğimiz gibi 

Zengin olmanın en kısa 
yolu •• 

meli.bndan elde ettiğimiz kir. 
!ardan batka bize (600) küıur 
bin lira gibi mühim bir temel· 

büyük piyasa merkezlerinde 
mevcut kredi İptizalinden ko
runmak için 1931 senesi zarfın 
da da memleketimizin muhte
lif noktalarında yeniden ıube
ler açtık. Bu münasebetle mua 
melatımızın seviyesini bir sene 

tü temin eylemiıtir. evvelkine yakın bir derecede 
Görülüyor ki normal banka tutmağa muvaffak olduk. Bu

m uamelitile milli sanayii VÜ· · gün (42) piyasada yerleşmif o 
. lan teşkilatımızı ve dolayııile 

cude getırmek sahasında sarfet f ı· t' · · lek t .. ul . • . . . . . . aa ıye ımızı mem e ıum 
tıgı venmlı faalıyetı tam bır bir mahiyete ifrağ etmit 0 1. 
ahenk içinde yürütmeğe mu· duk. 
vaffak olan müeaaesemizin ka

Yeni açılan ıubeler atağıda 
ki tarihlerde faaliyete geçmit· 
!erdir. 

~ ='<: kabiliyeti, memleketimiz
l çalışan ve hedef gayeleri bi 
zı mkilerin tamamile ayni olma 
yan mali müesseselerin randı. 
manian ile ölçülemez. 

Dünyada banka buhranını 

te~dit eden bir amil de Avrupa 
, e Amerika Bankalarının uğra 
dıkları kambiyo zararlarıdır. 

Bu zararlar neden ve naııl vu
ku bulmuıtur? Beynelmilel mü 
nasebetleri pek geniı ve girift 
olan bu bankalar, o münuebet 
!erinin hüınü idameai için, 
muhtelif ve mühim mali mer· 
kezlerde disponibiliteler bulun· 
durmak mecburiyetinde idiler. 

Buna ecnebi dövizi ile plia 
man yapmak prensibini de ili 
ve edebiliriz. Takdir buyrulur 
ki, Plismanlann yapıldığı ve 
disponibilitelerin bulundurul 
duğu mühim merkezlerden 
biri de Londra idi. İngiliz lira 
ıının, malfim sebeplerin tesiri
le kıymetinden o/o 30 unu kay 
betmeıi mühim kambiyo zarar 
larmı mucip olmuıtur. En sağ 
lam it yapmağı §İar edinmit 
bazı büyük merkez bankalan 
bile bu fena akıöetten kendile. 
rini kurtaramamıılardır. Milli 
bankalarımız arasmda, harici 
ticaret noktai nazarından bey 
nelmilel muamelat ve münue

Antalya 28 Mayıs 1931 
Bartin 30 " ,, 
Eskişehir 30 ,, ,, 
Fatsa 30 " ,, 
Gaziantep 16 " ,, 
Kara 28 ,. ,. 
Manisa 23 " ,. 
Adapazar 1 Haziran 1931 
Afyonkarahiıer 10 " ,. 
Bafra 1 

" " Diyanbekir 1 
İnebolu 1 
Malatya 1 

" 
" 
" 

" 
" 
" Sivaı 3 .. " Uzunköprü 1 

" .. 
Umumi masraflarda tenzilat 

Şunu da ilave edelim ki, riski 
daiıtmayı iıtihdaf eden bu hat 
tı hareketimizle masarifi umu
miyemizi arttırmadık. Bilakis 
ıeçen seneye nazaran murafla 
nmızı (231) bin lira gibi ehem 
miyetli bir derecede azaltmağa 
muvaffak olduk. Esasen Banka 
nızm 1931 ıeneai zarfında üze 
rinde en ziyade ehemmiyetle 
tevakkuf ettiği .noktalardan bi • 
ri de "maaarifi umumiyede ten 
kihat" olmuıtur. Dünyanın bi
lUınum mühim mali müesseıele 
rinde tatbik olunan makine u-

batı en geoit olan Türkiye İt sul ve ıiatemlerinin memleketi. . .. . . __ ı,. •• 

ıartile intihap ve istimal ettiği 
miz bu makineler masarifi umu 
miyemizi teıızile yaradığı gibi, 
aynca da müıterilerimizi beklet 
meden ıür'at ve İntizam ile it 
çıkarmak huıuıunda pek fayda 
lı olmuıtur. BilhaHa K:.çük 
cari hesaplarımız için Ankara 
ve İıtanbulda kullandığımız 
makinalardan şayanı memnuni 
yet neticeler aldık. 

iş Limitet 

"Alıcmın arzusuna göre ha
zırlanmıt ve nümuneaine muva 
fık olarak harice mal ıatmak" 

gayesile tetkil eylediiimiz, 
İt Limitedin faaliyetinden de 

Ticari Bankaların emniyet ve 
faaliyet miyarı olan huıuıi mev 
duat ve bilhaaaa küçük cari he
saplarımızın 1931 ıeneainde 
dikkati calip bir şekilde arttığı 
nı bilhassa kaydederiz. Bu teza 
yüt, buhranın mali ve nakti sa
halara sirayet ettiği ve emniyet 
krizinin kendini gösterdiği bir 
zamanda vuku bulmuıtur. Hat
ta buhrandan tevehhüm eden 
bir kııım heaap ıahipleri, mem 
leketde çalııan bazı bankalar
dan, muvakkat bir zaman için, 
mevduatlarını çekmek tqebbü. 
sünde bulunduktan ııralarda 
bile Bankamızdaki mevduat 

Bankanın kasa dairelerine bir nazar .. 
bu seneki raporumuzda bahset· miktannın muntazaman ve mü 
mek isteriz. temadiyen artmaaı, halkımızın 

Buhranın doğurduğu mütki· müesseıenize kartı olan · sami
lata rağmen, Şirketin 1931 ıe- mi alaka ve rabıtasım gösteren 
nesin deki kısa faaliyet devresi canlı bir delildir. Bankanızı bu 
zarfında elde ettiği netice müı- suretle meıaiıinde tqci ve ter
bet ve tayanı memnuniyettir. gip eden muhterem halkımıza 
Kar mülahazasından evvel ı, şükran duygularımızı bu vesile 
Limitet markaaı alhnda memle ile arz eylemeği bir vazife bili. 
ketin mahıulitını tanıtmayı ilk nz. 
hedef olarak kabul etmiştik. Bu 1930 senesi bilançosunda u-
merhaleye eriımit bulunuyo. mumi mevduat yekiinu: 
ruz. T .L. 42,917,975,32 lirayı bul 

A vrupadaki şubeler 

"lt limetet" in tecrübeleri bi 
ze Türk ihracat mallarına mah 
reç olan piyasalarda yerlqmek 
kanaatini de vermittir. Makaa· 
dımız - Buhran devam ettiği 
müddetçe - gayet mütevazi 
tetkilit ve asgari masrafla bu 
iti batarmaktır. Bu mahreçler
de Türk mallannın satıt ıartla 
rmı kendi elemanlanmızla tet
kik ve takip etmek ve oradaki 
itleri yaptırmak için bugün ver 
diğimiz masraf ve komisyon
dan tasarruf etmektir. Umarız 
ki Umumi iktısadiyatımıza fay 
dalı olmak mülihazaaile Ecne-

muştu. " 
Bu seneki umumi mevduat 

yekiinunun bu rakama nazaran: 
3.600.000 liralık bir noksan 

irae eylemesine gelince; bu 
fark 1931 senesi zarfında evvel 
ki seneye nazaran, resmi mevdu 
at hesaplanndaki tenakua ile bu 
ıene nihayetinden evv~I faaliye 
te geçmiı bulunan cümhuriyet 
merkez bankasına devreylediği 
miz mebaliğden mütevellittir. 

Bu seneki umumi mevduat 
yekiinunun bu rakama nazaran 
3.600.000 liralık bir tenakus İ
rae eylemesine gelince: 

Bu fark 1931 senesi zarfında, 
Bankanızın yarım milyon lira 

ile hiaaedar bulunduğu Cümhu· T .. l • f B k 31 k"' 
riyet Merkez Bankaamın teea- ur cıye Ş an 851 3DUDU 
ıüs ve faaliyete geçmesinden MATLUBA T 
ve evvelce muhtelif Milli Ban- ~F-s;;;;;;;;;;;;;;;;m;iiil11E!iii••Elil••&•iil•••el!!!ll••
kalara tevdi edilmiı olan resmi 1 M 

d 1• b. d U Türk l.iruı Tür.< Lirası \ mev uat ve muame atın ız e 
olan kısmının, kanunu mahıu
ıuna tevfikan, devir ve iadeıin. 
den neşet etmiıtir. j 
Şunu da ilave etmeliyiz ki, 

1 
yukardan beri sayılan ve fevka 
iade bir mahiyet arz eden bü· 
tün bu istisnai hidiıelere rağ
men, krediye bihakkin layik o
lan mütterilerimizin taleplerine 
ve ihtiyaçlarına mukabeleden 
asla çekinmedik. Umumi plis- ı 
man'ın yekilnunu ise memleket 

1 it hacminin 1931 senesinde iı. 1 
, tilzam ettiği makul hadler 

1 

dahılınde tuttuk. 
Bu sene, Emtia üzerine a· 

1 vana hesaplarımızda mühimce 
\ bır tenezzül mevcuttur. Bunun 
1 esbabı mucibe.ini vuzuhla arz 

1 

etmek iıteriz: 
Malumdurki Emtia üzerine a- 1 

· vana ancak bir it mevaimi için 
açılır, ve ayni mevsim zarfında 
umumiyetle heıap tasfiye edi- , 
lir. Halbuki mevadı İptidaiye 
fiatlerinin tedrici ve mütemadi 
ıukutu, buhranın devamı, mer
hun mallann senelerce elde kal 
masını İntaç edecek gayri tabii 
bir vaziyet ibdaı etmiıtir. İşte 
bu dütünce iledir ki fiatları ya- 1 

kından takip ederek mütterile
rimizi mallarını ellerinden çı· 
karmağa davet ettik. Vakıa bu 
ihtiyatlı ve hesaplı hattı hare-
ketimiz, bidayette alakadarla
rın şikayetini mucip oldu. Fa. 
kat ıatıı muamelemizin hita· 
mından az zaman sonra fiatle
rin akıllara sığmayan bir radde 
ye düımesi,müıterilerimizin bu 
nevi tikiyetlerini takdir ve te-
tekküre çevirmittir. Bu nevi he 
sapları büyük bir haaıasiyetle · 
takip etmeğe önümüzdeki sene 
de de devam edeceğiz. 

Kar ve zarar hesabının 
tetkiki 

Bu heaabm tetkikinden görü. J 

leceği veçhile, bu seneki kin
mızdan (300) bin lira tefrik e
derek geçen ıeneden devredilen 
(900) bin liralık huıuıl kartı· 

Kasa IJ!<'VCUdU 
Bankalardaki ıneftuat 

Eıbam ve tahYilit cüzdanı 
Ticari senetler cüzdanı 
Borçlular cari hesaplan 
Avanalar 
Muhtelif borçlular 
Mutavauıt heaaplar 
Emvali gayri menkule 
Demirbq qya 
Şubeler tesis masrafları 
Kefaletten dolayı borçlalar 

Nizan hesaplar: 
Berayi tahıil tevdi olunan -edat 

8.353.735.68 
1.340.166.57 

cüzdanı 4.488 828 40 
Berayi tahsil tevdi ol111111D DM•h•H-1. 
cüzdanı 

Muhtelif hesaplar 

Umumi Mah.aıebe MGdürll 
Muvaffak C .... det 

L982.0l5.68 
1.244.070.44 

9.693.902 25 

8.110.720 50 
8.883.369 52 

11.997.381 03 
8.512.095 21 

867.288 27 
4.722.842 33 
2.178.196 58 

782.586 68 
185.541 92 

11.629.400 54 

7.714.914 52 

75.278.239 35 

UMUMi 
MAHMUT 

Kar v.e Zarar 
ZİMMET 

Umumi masraflar 
Jtfa bedelleri 
T aafiye olunacak heaalwta lııutlLk n ihtipt 
Kat'i kir 

Türk Lira.sa j 
1.709.618 03 

224.342 
300.000 
811.000 84 

3.045.056 87 

lıklanmıza ili.ve ettik. Birçok =--~-------------------~-==·, 
memleketlerde ekaeriai büyük ı 
Bankaların kanız çıktıktan ma Türkiye ş Bankası 1 
ada, nizami ihtiyat akçalarma MATLUBA T 

kanunu 
el uzatmak iztırarmda kaldıkla l "•llE3iiiiiiiiiiiill••••••••---ll!!!!!!!!;;;;;;;;;;;;;ıE;;;;;s!ll 
rı bu sene zarfında icap eden 
bütün ihtiyatlar ve huıuıi kar 
ıılıklarm tefrikiııden aonra 931 
ıenesi neticesi olarak istihsal 
ettiğimiz kir g.ıçen seneki mik 
tara pek yakındır. Kir bakiye
ıi olarak bilinçoda görülen: 

T.L. 811.096.84 
lira tevziata esas itti-
haz buyrulduğu tak-
dirde: % 20 ihtiyat ak-
çası olarak: 

T.L. 160.000 
5.000.000 lira ıerma· 
yeye % 6 heaabile 
birinci temettü olarak 

T .L. 300.000 
ki ceman T .L. 460.000. 
tefrik edildikten sonra 
geriye kalan T.L. 351.096.84 

Kaaa mevcudu 
Bankalardaki mevduat 

Eıham ve tahvilat cüzcla.Dı 
Ticari aenetler cüzdanı 
Borçlular cari heaaplan 
Avanılar 

Muhtelif borçlular 
Mutavassıt hesaplar 
Emvai ırayri menkule 
Demirbaı eıya 
Şubeler teıiı masrafları 
Kefaletten dolayı borçlulu 

Nazım hesapları 

Berayi tahıil tevdi olunan ı-.fat 

Türk 1.iı'ası 

8.353.735.68 
1.340. 166.57 

cüzdanı 4.488.828.40 
Berayi tahıil tevdi olunan muhabiri• 
cüzdanı 1.982.015.68 
Muhtelif heıaplar 1.244.070.44 

Türk Lirası 

9.693.902 25 

8.110.720 60 
8.883.369 62 

11.997.381 03 
8.512.095 21 

8(;1.288 27 
4.722.842 33 
2.178.196 58 

782.586 68 
185.541 92 

11.629.400 54 

7.714.914 12 

Türk lirasından yine nizam· 
name ahkamına tevfikan, idare 
meclisi, memurin, müesıis hia· 
aeleri, fevkalade ihtiyat akça· 
lan tefrik edildiği ve müteba- 1111

·-----

kiıi hissedarlara tahsis edildiği 

-
takdirde ikinci hisaei temettü 
olarak % 4 ve beher müesaiı 
hi11esine de 15 lira temettü isa-
bet edecek ve fevkalade ihtiyat 
akçasına da 40,000 lira ayrıl· 
mıt olacaktır. Bu tevziattan ba 
kiye 416,84 lira ise gelecek se-
neye devrolunacaktır. 

T emettüün ıureti tevzii ka· 
bul ve tasdik buyrulduğu tak
dirde temama tediye edilmit 10 
liralık beher hi11eye % 15 hesa 
bile 1 lira ve beber müessis hiı. 
sesine 15 lira, 7 numaralı ku
ponlar mukabilinde 1931 ıene
ıi temettüü olarak 15 nisan 
1931 tarihinden itibaren tevzi· 
ata batlayabiliriz. 

Bu sene tefrik olunan nizami 
ihtiyat akçalanmwn da ili.vesi 
le ihtiyat akçalarımızın yek\i. 
nu, merbut 1 kanunusani 1932 
tarihli bilançoda görüldüğü veç 
hile, 2,400,000 Türk lirasına ba 
liğ olacaktır. 1932 senesi müra 
kiplerinin intihabile 1931 sene· 
ıi mürakiplerine verilecek ücre 
tin ve İdare Meclisi hakkı hu
zurunun nizamnamei esasimiz 
ahkamına tevfikan tesbit buy
rulmasını rica ederiz. 
Maruzatımıza nihayet verir. 

termekten farii kalmadıktan 
uan teveccüh ve itimada tük
ranlanmızı an etmeli de vul
fe biliyoruz. 

MORAK.lPLER RAPORU 

Türkiye it Bankası Heyeti 
Umumiyesine. 

Efendiler, 
15 Şubat 1931 tarihinde ale

lade olarak içtima eden heyeti 
aliyeniz tarafından uhtemize 
tevdi olunan vazifei mürakabe
yi ifa eylediğimizi arzeyleriz. 

31 kanunuevvel 1931 tarihin 
de mevcut nukut, esham ve tah 
vilat ve meskUkatı ecnebiye ta· 
rafım.ızdan tetkik edilerek cüm 
lesinin defterlerdeki kuyut ile 

75.278.239 3b j 
dilen biliııço ile kir ve zarar he 
ıabmın ve Barkanın bilıııiço ta
rihindeki kıymetlerine irca olu
nan zimmet ve matlubu ile bil
cümle taahhüdatın1D nazan tet 
kik ve 1Dürakabeden geçirilmiı 
olduiunu ve cümlesinin kuyu. 
dat ve muamelatında icrinmı 
tam ve ııhhat mütahede edildi 
ğini beyan erleriz. 

Ankara, 25 Şubat 193Z 

Mürakip Mürakip 
Edirne Meb'usu 

Şakir 

Trabzon Meb'uau 
Huan Hüsnü 

• • • 



MiLLİYET PAZARTESi 28 1932 
- --------------

evvel 1931 Bilançosu 
DOYUNAT 

Ttirk Liruı Ttirk Liru• 

Serma7e 
6.00().000 -

ihtiyat akçeaiı 
Nizami ihti-IA!ellde 922.508.16 
yat akçeai IF'evkallde 247.491.84 1.170.000. 

Fevkallde ihtiyat akçeoıi. t.o:ıo.000.- z.200.000 -

Tevdiatı 
Cari hesaplar (lbruıacla) 21.824.457.49 
,, " (Küçük aile S.422 825.99 

hesaplan) 27.247.283.48 
Cari hesaplar (Pnaflli) 6.894.482.63 
\ "adeli mevduat 6.164.511.88 

Muhabirler 
Muhtelif alacaklılar 

39.306.277 99 

U2.295 31 
692.871 4~ 

389.593 64 
Tediye anirferi 281.667 84 

36.405 8(_ Donanma tahvilib ~ taMIMıtt 
Donanma tahvilib kqide loartdıl" 
Mutnuaıt lıeııaplar 
Tasliye olunacak heaabata kartıldı: •• ihti)'llt 
Talep olunmamq tmnettüat balayeai 
Talepten evvel tediye olunan .......,e faUri 

4.409.249 
1.200.000 
310.ıS7 

ss 

l< 

Baıveldl lamet Pş. çok feyizli meaaiııile memlekete iş ve ikbsat sahasında 
birçok faideler getiren lı Baaka11nm merkezinde .. 

1 tfa bedelleri 
Kefaletten dolayı •lacaldder 

8.308 & 
ı.176.000 

11.629.400 54 
Kömür, şeker, ipek, yün •. 

Nazım hesaplar: 
"J ~uil olunacak senedat mudileri 8.470.844.0S 
Muhtelif hesaplar ı.244.070.44 

Kar 

7.714.914 52 

811.096 84 

75.278.239 35 

MÜDÜR MURAKIPLER 

CELAL E~jroe Meb'a•u Trabzon Meb'uıu 

Şalôr Hasan 

Hesabı 
MATLUP 

1 
Türk Lirası 

F . J Aldığımız 2.507. 737.54 
aız V di ... 1.578.440.36 929.297 18 er gımı:r: 

' 
Komiıyon 1.147.455 3f 

Kambiyo 197.904 8~ 

Sicorta 52.477 4E 

Hiısei i,tiralderdeo 1<1t 651.671 ~ 
Muhtelif karlar 63.414 45 

1930 senesinden müdener 2.835 59 

1 

' 

(Başı birinci sahifede l. 
tirket teşkil etti. Ocaklardaki 
mesaiyi tanzim etti. İstihsal u
sullerini, teknik ve hesaba uy
durdu. Yeniden fenni ihzarat 
ve tesisat vücude getirdi. Şim 
di bu ocaklardan senede iki yüz 
bin ton kömür istihsali imkan 
altına girmıİştir. 

Vakıa bu kömür ocaklarmm 
kıymeti ve ıirketin sermay~i 
bilançoda bir milyon göstenlı· 
yor. Fakat hakiki kıymeti b_u: 
nun bir kaç mislidir. Bu gıbı 
kıymetli madenler ve verimli 
teşebbüsler, tabiidir ki banka· 
mn bünyesini her gün biraz da 

cak yeni şeker fabrikalarile de 1 ka teknik bir yolda idare edil· 
ali.kadar olmak kararındadır. mesi temin edilemedi. T eda. 

Sigortacılık 

Sigortacılık; yakın zamana 
kadar Türkiye'de Türkler için 
meçhul bir şey idi. Bu san'at, 
yabancılann elinde kalmı§, bu 
san'atin kendine mahsus tek. 
niği ve hususiyeti olduğu için 
bu itle ali.kadar olmağı kimse 
düşünmemiştir. Tabiidir ki bu 
yüzden milli servet hep harice 
akıp gidiyordu. Sigorta mese
lesini iki cepheden mütalea et
mek lizımdtr: Bir taraftan 
memleketin sigortasını temin 

vül sermayesi bulmakta da güç 
lük çekildi. Nihayet bu tirket 
tasfiyeye mecbur oldu. 

3.045.056 87 ,.. 
lı Bankası idare mecllalnln f-liyet eanaaında 

çekilmlı bir reami •• 

Buraya dökülmüt milli ıer. 
mayeyi, kurulmuı makineler, 
yapılmıt binaları göz göre yı
kılmak tehlikesine maruz br 
rakmak istemiyen İt Banka. 
ıı; bu işin idaresini de üzerine 
aldı. İt Bankasının bir usul ve 
ıistemi vardır: Birinci derece
de ihtisaıa ve disipline ehem. 
mıİyet verir: Fabrikanın nok. 
san tesisatmı ikmal etti. Yeni 
makineler getirtti, mütehassıs
lannı buldu. Fabrikanın başına 
kıymetli ve Avrupada ayni işi 
tahsil eden bir müdür getirtti. 
Fabrika ıimdiden çok iyi bir 
randman vermeğe başladı. Fa
kat tesbit edilen programa gö
re sonbaharda bu fabrikanın 

iıtihsalitı; hem ihtiyacı hem 
de zevki temin edecek bir rad· 
deyi bulacaktır. İpek lş marka 
smı herkesin arayacağı zaman 
uzak değildir. -

sani 1932 Bilançosu 
DÜYUNAT 

Türk Lirası Türk Lirası 1 
1 

ha kuvvetlendiriyor. 
İt Bankau, Kozlu havalisin 

de faaliyete b ·.şlayan büyük bir 
sahada da yıu:cie elli niıbetin. 
de hiısedardır. Kozlu ocakla
n çok zengindir; en iyi kömür 
istihsal eden bir sahadır. Eğer 
banka, kömür ihracatımızı tan 
zim yolunda da bir muvaffakı
yet gösterirse, memleketin ti. 
caretine ve servetine büyük bir 
hizmet ifa etmiş olur. Şunu ili 
ve edelim ki, memleketimizde 
istihlak edilen kömürün mikta· 
rı; Karadeniz havzasında istib 
sal edilen miktarın nısfı kadar 
dır. Diğer nufını harice sa.t. 
mağa mecburuz. 

Sermaye 
İhtiyat akçeaiı 

Nizami ihti-,Alelide 1.082.508.16 
yat akçesi Fevkalide287.491.84 1.370.000.-

Fevkalade ihtiyat akçesi 1.030.000.-

Tevdiat: 
Cari hesaplar (ibrazmda) 21.824.457.49 
Cari hesaplar (küçük aile 5.422.825.99 

hesapları) 27.247.283.48 

Cari hesaplar (Preavili) 6.894.482.63 

Vadeli mevduat 5.164.511.88 

Muhabirler 
Muhtelif alacaklılar 
Tediye emirleri 
Dona.onu tahvili.tı ser '"'İ tahsiu.tı 
Donanma tahvilatı kc, e karşılığı 
Mutavas11t hesaplar 
Tasfiye olunaeak hesabata kartılık ve ihtiyat 
Talep olul\.-naıruı temettüat balayesi 
Talepten evvel tediye olunan sennaye faizi 
1 tfa bedelleri 
Tevzi olunacak 1931 senesi temettüü 
Tevzi olunacak 1931 senesi müeuiıler temettüü 
Kefaletten dolayı alacaklılar 
Nazım hesaplar: 
T ahıil olunacak ıenedat mudileri 6.470.844.08 
Muhtelif hesaplar 1.244.070.44 

1931 s~n~!\i tf'vzİıtt 

6.000.000 

2.400.000 

39.306.277 

112.295 
759.871 
389.593 
281.667 
36.405 

4.409.249 
1.200.000 

310.157 
8.308 

1.176.000 
soo.ooo 
43.680 

11.629.400 

7.714.914 

416 

75.278.239 

-

-

99 

31 
4! 
64 
ıı.: 

8( 

5E 

-
1< 
6! 

-
-
-
54 

52 

84 

3S 

l ı 

1 

Şeker sanayii 

Hükfunetin muayyen bir şe 
ker politikası vardır. Şeker sa 
nayiini himaye etmek ve mem 
leketin muhtaç olduğu şekeri 

dahilde yetiıtirmek bu politika 
run icabındandır.İ§ Bankası hü· 
kfımetin bu kararından mülhem 
olarak, şeker işite de alakadar 
olrnuıtur. Banka, Alpullu şe
ker şirketi hisselerinin ekseriye 
tini elinde bulunduruyor. Filha 
kika Trakyada kurulan muaz
zam şeker fabrikası, İt ve Zi. 
faat Bankalannlll finansmanı 
ve müzaheretile mavaffak neti
celer almıt,tır. Bu sayede en 

~!!!l!!!!!!!!!l!l ______ ll!!!!!IB!ll!l!!ll!!!l!l!!l!l! ___ !!!!!!l_!l!!!!l!!!l!l!•llBl!! ı güç sanayiden sayılan teker 

Bankası alelide heyeti umumi- smı tahtı karara almıttır. sanayii bu memlekette yerle,. 
Yetinin verdiği kararlar: mi,tir. Maliimdur ki, şeker sa 

ÜÇÜNCÜ KARAR nayii çok sermaye çok teknik 
BlRlNCI KARAR Heyeti Umumiye 1932 sene- ve ihtisas isteyen bir ıeydir. 

d l:ieyeti Umumiye, Mecliıi 1. si zarfında hakkı huzur olarak Bunların hepsini memleket ço
.. ~re ve Mürakipler raporunu Meclisi lctare azalarına mahiye cuklan vasıtaıile çevirmekte 
"'rıledı"kt k d" • 100 ve Meclı"ıı" İdare Reisine İ· en sonra, en 11ıne ar büyük bir teref ve marifet var 
~0lunan Bankanın 31 kin- se 150 lira ita edilmesini tahtı 
~vel 1931 tarihli bili.nçoıunu karara almıttır. dır. lt Bankası bu milli teşeb-

etmek, yani hallan sigorta ola 
cağı emniyetli müeueseler vü Yün iş 

cude getirmek; diğer taraftan İt Bankasının Ankarada bir 
bunlan millileştirerek halkın de "Yün l,,, mensucat fabrika 
cebinden sigorta için çıkacak 1 sı vardır. Bu fabrikanın da İs 
paralan kıımen olsun memle- tihsali.tı çok mühimdir. Şimdi. 
kette bırakmak ve yine halka den hem kaba, hem de çok iyi 
kazandırmak •. İt Bankası en ve ince kumaşlar çıkarmağa 
evvel milli sermaye ile bir si- batlamıştır. Şirketin sermaye. 
gorta şirketi teşkil etti. "Ana. l si 300 bin liradır. Bütün hisse 

dolu Sigorta Şirketi,, bu mak. j ler lş Bankasına aittir. Yani 
satla kurulmuş bir müessese- fabrikanın hepsi de bankanın
dir. Serınıayesinin çoğu İt Ban dır. Şimdi bu fabrikanın tevıii 
kaaınındır. Türkiyedeki yerli tasavvur edilmektedir. Gele· 
ve ecnebi sigorta tirketlerinin cek kıta kadar bütün bu tevsiat 
en ziyade muvaffak olanı ve ve tesiıa.t ikmal edilirse fab. 
halka en ziyade emniyet tel- rikadan azami bir randman alı 
kin edenidir. nacaktır. Gerek İpek it ve ge 

İt Bankası, iki s~e . evvel rek Yün İt'in ~uvaffakıyetine 
bir de Reassurans Şırketı yap- en başlı sebep; ıdarenin banka 
mıttır. Bunun d& hiaaelerinin erkanı tarafından doğrudan 
ekseriyeti lt Bankasındadır. 
Bu tirket te, şimdiye kadar baş 
ka memleketlerdeki mükerrer 
sigorta tirketlerine ~açan milli 
paranın mühim bır kısmını 
memlekette bırakmaiiı temin 
etmiŞ;tir. ~•tik ile Mecliıi idare ve müra büae önayek olmakla da mem-

Pleri sekizinci mesai ıenesi DÖRDÜNCÜ KARAR lekete ayrı bir hizmet görmüş- İpek iş 
:'"amelatmdan dolayı ibra e- Heyeti UGlllmiye 1932 sene- tür. Alpullu şeker fabrikasının Birkaç sene evvel B•ırsada 

!!r. ıi Mürakipliğine Trabzon meb' Trakya halkı için ne büyük bir bir ipek fabrikası kurulmuttu. 

IKlNCI KARAR 

Heyeti Umumiye 1931 aene
•i tenıettüü olarak 10 lira kıy
ltıeti itibariyeaindeki beher hiı· 
~ •enedine Cfo 10 hesabile bir 
lira ve beher müessis hiaaesine 
~i 15 lira itasını tasvip ile tev 
li-ı~ 7 numaralı kuponlar mu-

uıu Haıan Hüsnü ve Edime nimet olduğunu, zürraa mü· lş Bankası, bu fabrikaya yi 
meb'uıu Şakir Beyfendileri inti him ve faydalı bir faaliyet sa. bin lira ile iştirak etmişti. ~ 
hap etmittir. hası açtığını, fabrikada dair.-J ğer hissedarları da Bursalı ba. 

BEŞiNCi KARAR birkaç yüz amele ve kampanya zı vatandaılar ile bazı müesse. 
zamanında bine yakın vatandaş seler idi. Ne hissedarlar ara-

Heyeti Umumiye 1931 sene- J d 
1 k ·· besledig'ini gidip yerinde gör- sında, ne de fabrikayı i are .e. • 

ıi mürakabe ücreti o ara mura 
h melidir. İ• Bankası; memleke denler arasında ahenk teessus 

kiplere ikiter bin lira itasını ta T • • 
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iş Bankası heyeti Bu karan refetmek 
Umı.ımiyesi dün Doğru olacak 

Toplandı 
[Başı birinci sahifede] 

mn reiı ve ualan razı olmıımqlar
dU'. Bu münaaebetle it Bankaar w
kinmdan bir zat bana dedi ki: 

- Biz batka tirketlerin, batka 
bankalann hakla huzur .. ..,.. IDUf 
namile ne aldıklanru bile dütünmü
yoruz. Kendi vaziyetimizle mükaye
ıe etmiyoruz. Bankamız bundan ı&
kiz sene evvel malüm olan evkafın 
dört odalı küçük evinde bir milyon 
sennaye ile açılmıştı. Sermayenin yal 
ruz nısfı tahıil edilmişti. O vakit mec 
lisi idare azası ve reisi için mütevazı 
bir halda huzur teabit olunmuıtu. 
Şimdi bankamızın muamelatı ve iti
ban yalnız Türkiyede değil, hariçte 
de çok İyi tanmdığı, sermaye ve ihti 
yatımız plinçoda a:örülen dereceyi 
bulduğu, lıaaılı hem dahil, hem hariç 
nazarında her itibarla sayılı bir ban
ka haline celdiği halde oeıki ve mü
tevazı hakkı huzurla iktifa ediyoruz. 
Bu da it Bankaunın bir hususiyeti
dir." 

Filhakjka heyeti umumiyeden alı 
nan karara göre it Bankaımın mec-

fı Bankası mevduat iti· 
barile en çok it yap
bankalarffan biriclir.Ru-
mimiz bankaya para 
yatıranlan gösteriyor 

lisi idare ualan yüzer, reisi de yüz 
elli lira alacaktır. Bu mikdarlardan 
kazanç ve buhran vergilerinden bet
im daha bazı huıuıi tenzilat ta yapı
lacaktır. 

400 ecnebi işçi 
IZMIR, - Kazalarla beraber 

lzmir vilayetinde 400 ecnebi itçi 
bulunduğu anlllfılmı9tır. 

Opera cemiyetinin 
konseri 

Opera cemiyetinin ikinci kon· 
aeri önümüzdeki cuma gÜnÜ sa
at on bet buçukta Gülhane parkı 
methalindeki Ala!' kötkünde ve· 
rilecektir. Konser davetlilere 
mabsuatur. Konserden evvel ce-
miyetin idare heyeti izaıından 
darülfünun müderrislerinden Mua 
tafa Şekip Bey cemiyetin maksat 
ve faaliyeti hakkında izahat vere 
cektir. 

---· ··-------
doğruya idare ve kontrol edil
mesidir. Bu işlerde yalnız he
sap, tasarruf, intizam ve zera
fet hakimdir. 

iş Bankasının bir de iııtaat 
gurupu vardır. Kuvvetli bir 
Türk firmasile teşriki mesai e
den İt Bankaaı, memleketin 
imarında da mühim bir amil 
oluyor. Ankara'nın en muhte
tem binalan bu gurupun eser. 
leridir. Gurupun yalnız Anka. 
ra' da değil lıtanbulda da bu 
İnşaat faaliyeti mevcuttur. 

İş Bankasının Ergani bakır 
madeni, Bulgar dağı madeni 
ile de alaka ve ittiraki vardır. 

Galata rıhtımına 
çıkılamıyacak mı? 

Ahiren ııümrük muhafazı 
kumandanlığı ve zabıtaca itti 
haz edilen bir karar üzerine va 
purlara binecek yolculan teıyi 
veya gelenleri İstikbal etmek iı 
tiyen kimselerin Galata nhtım 
na çıkmalan menedilmiıtir 
Şimdiye kadar, herkes hüviyet 
cüzdanını göatermek ıartile li
mana gelen vapurlara girebil. 
mekte idi. V atandaılann ser
bestii hareketlerini selbeden ~ 
tedbir hakkında bazı tikiyetle• 
vaki olmaktadır. Ezcümle teh
rimize tenezzüh için gelen ecm 
biler yüzünden maişetlerini te
min etmekte olan ıeyyah tercü 
manları bu tedbirden pek ziya
de zarar gördüklerini, böyle de 
vam ettiği takdirde itıiz kala. 
caklarını beyan etmektedirler. 

Bu tedbirin ittihaz edilmesi 
ne sebep bazı kimselerin, lima
na gelen vapurlardan qya k• 
çırmakta olmaları imiı ! V apuc 
lardan gümrük resmi verilme
den eşya kaçınlabilir.Şayet bö3 
le bir fey vaki ise buna mini ol. 
mak gümrük muhafaza teşkil! 
tının ve zabıtanın vazifesi cüm 
lesindendir. Kaçakçılığın önü
ne geçmek için kontrol ve tefti
fİ artırmak lazımdır, bu husuı . 
ta vatandqlann hürriyetini ıe 
bedecek tedbirler ittihazına lü 
zum yoktur. Bu tedbirin li.ğve 
dileceğini ümit ederiz. 

Zabita vekayii ve 
eczaneler 

Gece nöbetinde bulunan eczı 
cdara icap ve lüzumu takdirin 
de müracaat olunarak zabıtı 
vukuatı itibarile pansumanlar 
yaptırılmakta ve ilk tedbirler 
aldırılmaktadır. Bunların mec:. 
canen yaptırılmaaı dolayıaile b, 
zı eczacılar Etıbba odaıına mü 
racaat ederek tikiyette bulun· 
muşlardır. Etıbba odaaı da nö. 
betçi eczanelerin yalnız ilaç yap 
mak mecburiyet ve mevkiind~ 
bulunduklarına karar vererelı 
kararını alakadar makam.ata bi 
dinniştir. 

Y eşilhilal müsameresi 

Yeşil hilal cemiyeti 8 nisandı 
T epebaşı tiyatrosunda meslek 
bir müsamere verecektir. 

Türkiye • frak 
muahedesi 

Son posta ile gelen Irak ga 
zeteleri, Irak Meb'usan Mecli. 

sinde Türkiye - Irak muahede!, 
ri münasebetile yapılan müzakf 
releri kaydediyorlar. 

Musul meb'usu Abdülgani 
Nakip B. muahedelerin olduğu 
gibi tasdikini teklif etmi§, Baş. 
vekil Nuri Paıa, "Şarkın büyük 
adamı Türkiye Cümhur reisj 
Hz. ile lımet Pt. Hz. den" hür 
metle bahsetmittir. 

Neticede Türkiye . Irak tica. 
ret muahedesi, lrak meclisinde 
kabul edilmi,tir. 

Paskalya yortusu 

Dün Katolik ve Ermenilerin 
Paıkalya yortuıu olduğundan 
Katolik ve Ermeni ticareth
ve müessesatı tatil edil mittir. 

Hikmet Bey 

Şehrimize ııelmit olan Kabil 
sefirimiz Hikmet B. bugün An.. 
kara'ya gidecektiT. 

istihlak verjisi için 
yeni bir ıekil 

ANKARA, 27 - Maliye Teki 
!eti, sinema, bar, tiyatro ve dana 
salonu a:ibi yerlerden alınmakta 
olan istihlil< vergisinin daha ko
lay cibayeti için bu verıri:ri bina 
iratları vergiaine muayyen bir nİr 
bet dahilinde zam yapmak sure 
tile tahail -k karanlldadlr. 
Bu lmıu~ bir Jbiu hasırlan· .... 
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HiKAYI: Aakeri tebligat 1 
1----

Şimdiye kadar aevkedilmeyen 
324 doğumlu ıayri ialiun sağlam 
piyade efrat ile 325 doğumlu is
lim piyade ve 326 doğumlu jan• 
danna ve muzika efradmın he
men ıubeye müracaatlan ehem· 
miyetle ilan olunur. 

Aıın., umdesi "MfLLIYET"'tir 

28MART 1932 
IJarebane: Anbra caddesi, 

100 No. 
Cüzdan 

Telgraf adresi: tat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ft 'MUdUr 24318 
Yan itleri 'Mildilrlilğfi 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tilrkiye için »viç içir. 

L K. L K. 

3 aylılı ·- 8-

6 ,. 7 50 14 -
f2 .. 14- 28 -

Gelen evrak ecri ftrilıııu -
Müddeti geçen nilslıalor ıo kil· 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ai. 
şler için müdiriyete mUracaa. 
:dilir. Gazetemiz ilinlarm mes'u· 
'vctini kabul etmez. 

Ferruh Efendi öyle her zaman 
otomobile binmez sofu bir adam
dır. Fakat o alqam hem yağmur 
yağıyordu, hem de evine geç kal 
mıfb. 

Sonra ayın daha on .ekizi idi. 
Cebinde maaşından kalını§ on iki 
lira, on .ekiz kurut. otuz para 

1 vardı. Bu paradan terzinin küçük 
bir takaiti, kômürcünün üç yÜz o
tuz kuruıu da ödenecekti. Maama 
fih bakalla kasabın heaaplarmı 

1 
temizlemiıti. 

Bu vaziyette ayın aonunu bul-
mak yine güç olacakb. Öyle ise 

• tramvay dururken, ne diye otomo 
bile biniyor, diyccek:iniz. Fakat 
evde bekleyen kan., Esma Hanı
ma gelin de, aöz diuk~e bilir.eniz, 

1 
dinletin •. 

1 
İnsan bu! Bir işi çıkar, bir ab

' baba rast gelir, kahvede biraz -------------il muh~bbete dalıverir, vaktm geçti 
ÖUL.UNK.U HAVA ğini farketmez, değil mi ya? Fa-

Y eıilköy aıkeri hava naat mer 
kezinden verilen ma!Uınata söre 
bugün hava bulutu olacak, rüz. 
gar hafif kuvvette eaecektir. Yaii 
mur yağması muhtemeldir. Düc 
hava tazyilo 765 milimetre, er 
fazla aıcakık 6, en az sıcaklık ta 
3 dettce idi. 

IFELE~ 
Zavallı 
Olimpiyatlar 

Bir memleketin resmi ve 
nim reımi vazifeleri arasında, 
propaganda, iıbatı vücud, tet
kik itleri için yapılan seyahat. 
ler vardır. Her vazife acı ol
maz ya!.. Böyle seyahatlere 
memur edilenlerin de itleri iyi 
idare edilmek şartile zevksiz 
değildir. Tabii böyle bir ~ey 
bı:r.im memleketimiz gibi ken
di hesabına kisesinden seyahat 
etmİ.§ adamı pek az olan yer-
!erde ıttihayı kabartır ve haset 
hislerini tahrik eder. Eder am 
ma her önür.e gelen aeyynha 
?tamaz. Onun da bin türlü 
beaabı vardır. Bu seyahatler 
içinde yeırane ilitilebilen teh. 
likesiz ve korkusuzca ilitilebi. 
len biçare Olimpiyatlardır. 

kat Esma Hanım bu olağan işleri 
kabul edenlerden değildir. Ferruh 
Efendi Esma Hanon<lan fe:ıa hal 
de ,.,ldığı için, haşlanmaktan beı 
on kuruş otomobil p~rıısını göz· 
den çı!carmağı tercih etmişti. 

Hulisa bşansı karanlık, tışan 
da yağmur, otomobil aokak!ann 
eğri büğrii ka!dınmlan ve au göl 
cükleri içinden aağa aola, yukan, 
aşağı sarsıla manıla Ferruh Efen 
diyi evine götürdü. 

Bu sanmlmm içinde otomobil 
paraaının bütçede açacağı rahne
den aonra ayıo sonunu nası! b ula 
cağını düşünen Ferruh Ef., bir 
denhire oturduğu kanapcnin üs
tiiade bir cüzc'an gördü. Aman 
efendim, bir cüzda. ! 

Hayatta böyle para, mücevher 
cüzdan ve saire bulamayan insa~ 
!arda çoktur. Cen de bunlardan 
biriaiyim. Bu garip ve anlaşılmaz 
bir şeydir amma, hülaaa cüzdan 
orarla, Ferruh Efendinin elinin al 
bnda duruyordu. 

Ferruh Efendi hemen cüzdanı 
aldı ve parmaklan acayip bir ta
kalluala cüzdanı aı't tı. Tam o srrn
da otomobil ayd1nlrlt bir aokak
tan geçiyordu, nasıl oldise oldu, 
.-.Eörde gideceği ev hakkında faz 
la İzahat almak mi istedi, nedir 
hi .... te münaaİ!> olmayan bir zama~ 
da ba,ını arkaya çevirdi. Cüzdanı 
Ferruh Ef .. ~dinin elinde gördü 
mu, gönnedi mi? Ora~ı malıim 
del;il. Fakat o andan itibaren Fer
nıh Efendinin vi~danı harekete 
geldi. içinde bir mücadele başla· 
dı. Şimdi ta çocukluğuna kadar 
geçen hayabnı temiz, afif, müsta--····--·······-··-·······-·• .............. . 
sun! •. 

Hele çıksın dal .. 
Her dört senede bir hami- Tramvaydan inerken aya. 

yetperver ve vatanüvaz zevat ğına baamıt•• Kadına çıkı,tı: 
kollanın ve paçalanru sıvar. - Dikkat etsen ebe! •• 
lar ve milletin parası heder - Be, seniıa gibi olur •.• U-
edildiğinden yar.a yakıJa dem ğurauz herif!. 
vururlar... Türkiye'de otumıı· - Ağzını topla cadaloz! •• 
yan veya oturup ta mahallesi- - Cadaloz mu.. Seni edep. 
nin haricini bilmeyen kariler siz; utanmaz seni!.. Ben sana 
zannederler ki; seyahat namı. cadalozu gösterirdim amn:a! •. 
na yapılan yegane hareket o. - Haydi, haydi! .• Kabahat 
limpiyatlardır. ben de ki senin yüzüne bak-

Cün gazetelerde (Ticaret tun .• 
Ofisi) nden bazı zeva.tm Avru - Yüzüme mi baktın!. He 
pada (Tetkik seyahati) ne çı- le bekarlara kanun çıksın da 
kacaklarmı ve seyahatleri uzun bak, yüzüme değil ayaklanmı
süreceğini okuyunca akhma şu za düşeceksiniz amma, razı 0 ). 

mıycağız.. Hele allah o gün. 
yazdığım şey geldi ve zavallı ı · ·· en gosterse .••• 
olimpiyatlara acıdım. Gönül Tramvay giderken içeride 
isterdi ki; olimpiyatlara bu ka ki de cevap veriyordu: 
dar gaddarane hücum edenler - Assalar, senin gibisi. 
bir olimpiyat kafilesinde bir de le ben evlenmem.. diyordu, 
böyle tetkik seyahati azası ara am~a kim . ~ilir .~ir taraftan 

kim hayatmı diitünüyordu. Çocuk Beyoğlu As. Ş. Rs. 
ken anaaı, babaaı kendiaine §Öyle * * * 
derlerdi: Eminönü ıub.,a.inden: Eminö-

- Ne ki buluraan, aahıl>ine nü askerlik ıubeainden mukerrer 
ver. Vermezııen hrraız olunun. Ha ili.na ta r4ğmen ikramiye defteri
bir iğne almıf81n, ha bir palto ne kaydini yaptınnamıf ve adrea
çalmqaın, hepai birdir. !eri <leğiftiğinden dolayısile şahıs 

Şimdi annesi hayalinde canlan !arma tebliğat imki.nı bulunma· 
mqtı. Ferruh Efendiye ,öyle aöy- mıı olan mal·:il ve şehit yetimleri· 
lüyordu: nin 10 nisan 932 tarihine kadar 

Ne ayıp, ne ayıp! Belki bu cüz- müracaatla kayrtlannı icra ettir
darun aahibi fakir bir adamdır, meleri akai takdirde mezkur ikra 
daha buhran verııiain.i verememiı miye defterine geçirilmedij;inden 
tir. dolayı ıubenin bir mesuliyet ka-

Sonra içinden baıka bir aea de bul edemeyereği ve defterin ma-
töye diyordu: kamala tıı,kdiminden sonra ikinci 

- Verememi7ae ... na ne? Sen bir deftf'r tanzimine imkan bulun 
terzinin takaitini dii§ün, kömür-. madığı son defa olarak ili.n olu
cünün üç yÜz ku~nu dii§ün. Ay nur. 
:1onunu nesri edecek!in, onu dü.. * * * 
tün! Eminönü 9ubeoinden: Miilga 

Fakat bu se•e hemen anne•inin ~üleymaniye, Akaaray ve Sultan 
zihninde canbnan hayaleti cevap Ahmet •ubc!Prinde mukavyet yer 
veriyordu: li ve ynb~ncı efradın a~nğıJa ya· 

- Hırt.ız, hır!.r~, hır.:ız ! Sen 
benim oğlum değilai.,. Arbk acni zıh ma<1delt•rtle tasrih edilen .,. 
aevmiyo -um. nıf ve tevellüt erbabmm sevkleri 

Nihayet annrnin sesi galip gel ne 7 nisan 932 günü ba,lanacak· 
di. Zira kadın! -bilm~m dik- tır. 
kat ctt' ,jz mi?- Daim a <.n aonun M k·"-- ıı- b .ı ı· ı· 1 H • . . ez ur amıf ve teve ut er a· 
c:a ga ıp ge r er. atta yınnı aene . ,. .. 
evvel mezara giuniı olsalar b:le .• ı bmrn ılan tarıhınden itibaren 18 

Ferruh Efendi şoförün arka- nisan 032 günü akaşmına kadar 
aındaki camı vurdu: mülga Sultanahmet şube binasm 

- Şoför, §U karakolun önünde daki Eminönü askerlik ıubesine 
biraz duruver. mÜrRcaatla tarih ve mahalli aevk 

İstanbul ıoförleri filezofturlar. !erini öğrenmeleri ve ikametgi.h 
Evinin ııdreıini vermişken ~imdi adresleri deği,enlerin yeni adrea .. 
ne den karakola gitmek İstediğini !erini bildirmeleri aksi tal<dirde 
mü~terisinden aormadı bile .. Doğ· 
nı karakola çekti. 

Ferruh Elendi içeri girince, kar 
~ısına mukayit efendi çıktı. Amma 
Ferruh Efencli ona "Komiser efen 
di,. diye hitap ediyordu. Oda ba~
ka ! 

Mukayyit efendi, aanki Ferruh 
Efendi bir cürüm işlemi§ gibi, ken 
disini sıkı bir utiçvaba çekti. Ne
rede oturduğunu, cüzdanı nasıl 
bulduğunu, hüli.aa daha bin bir 
sual aordu. Hani nerdeyae parmak 
izlerini almadığı kalmıştı. Zaval
lı Ferruh Efendi titreyerek cüzda

yevmi içti.maından aonra gelecek 
!erle eski adres!eri değiştiğinden 
dolayı kendilerine tebliğat yapıla 
mayan esnan erbabının kanun 
mucibince cezalandınlacakları j .. 

lan olunur. 
1 Piyade amıfrna mensup he-

nüz hizmeti filiyeaini yapmamı§ 

olan 316 ili. 325 (dahil) doğum• 
!ular. 

2 - Jandarma aınıfa mensup 
324 ila 326 (dahil) doğumlular. 

nı uzattı, geceyi kara.kolda geçirt Tam veya nmf. • 
mesiner diye alelacele otomobile 3 _ 931 .eneainde bedel ver- : 
bindi ve kaçtı. mi, efrat. 

İki gün aonra kapıda bir polis.. 1--------------1 
- Ferruh Efendi, biraz kara- 1 

kola kadar gidece"'iz. kinci Ticaret Mahkemesinden: 
Ferruh Efendi şaşırdı. Acaba Memaliki ıarkiye Fransız Bankasına 

namuslu namuslu cüzdanı teslim merbun bulunan 3() a<let Arılan Çi- · 
etti diye bunun müki.fab fili.n mı mento müea.esai hine aenedıatı ve il 
var? 60 adet· Şark değirmenleri hisse a&-

Karakola vardığı · zaman, bu 
defa hakiki komiserin huzuruna nedatı ve 5 adet Anadolu tabvillib I 
çıkarılmıştı. Komiaer aordu: ve on adet Anadolu ıimendiferleri , 

Ferruh Efendi aiz mi.iniz? mümasil hino .enedab ve 5 adet : 
Zavallı adamcağız ne olacağı- Haydarpaşa limanı mümasil hisae ae 

nı keatiremediği için endişe için- nedatı ve yirmi beş adet lzrnir Pa
de cevap verdi: 

_ Bendenizim efendim. kers incirleri hisse aenedatı ve Oüyu 
- Pek i.la ! Hakkınızda poliae n,; Umumiyei Oıımaniye mümessil 

hakaretten dolayı zapt tutaca- bisıe aenedatının A serisinden 66 ve 
ğız. 

- Aman efendim, bendeniz ... 
- Bendeniz, sendeniz yoku 

Şu cüzdanı karakola getiren aiz 
değil misiniz? 

Komiser üç kurut etmez, adi, 
eaki bir cüzdanı Ferruh Efendiye 
gösterdi: 

Söyleyin bunu getiren aiz değil 
misiniz? 

B serisinden 5 ve C aeriainden 1 a
det ıenedp tın aablrnaaına karar ve
rilmiştir. Bennucibi karar mezkiir 
tahvilat ve aenedat 30-3-932 tarihi- ' 
ne müsadif çarfll111ba günü saat 10 ı' 
da lstanbul boraasında ..,tılacağm. 
dan talip ola.,U.nn yövm ve mahalli 1 
mezk\ırdn hazrr bulunmalan ilan o-

Ferruh Elendi cüzdanı tanmııı lunur. b: , ___________ _ 

- Evet, bendenizim efendim. 
Bu ifade Üzerine komiserin em 

rile bemen zapt tutulacaktı. Kom 
aer bir aralık Ferruh Efendiye: 

- Peki, açın bakalım getirdi-
ğınız şu cüzdanı! dedi. 

Zavallı adam titreyeek cüzda· 
ru aldı, açtı. içinden bir çok boı 
kağıtlar çıkb. Yalnız bunlardan 
bir tanesinin Üzerine bir ıeyler 
karalanmı§b ve Ferruh Efendide 
§U aatırlan okudu: 

1932 
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ZEYTI GI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenif rş:ı eseri 

Bir haftaya kadar kitap 
halinde intişar ediyor 

ZEYTINDA~I gazetemizde İntişar eden 
tefrika1ara yapılan birçok ilavelerle bir misli 
daha büyümüş ve aynca kitaba merhum 
Cemal Paşt:1'nın papyekuşe üzerine basılmış 
bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 
Rıfkı Bey' e yazdığı bir mektubun kopyeıi 
ilave edilmiştir. 
Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitaphanesinde sablacakbr 

Fiab 125 kuruştur. 

Yangın Hayat Nakliye Kazıı Otomobil --
.A.l'l .Ar>C> L "l.J 

SİGORTA ŞİRKETİ 

Tl'şkilatı tamamen Türktür Müessisi 

ADRES: 1 Telefon: 1 
İş Bankasıdır 

Telgraf: 
4 üncü Vakıf Han 20531 İır.tiyaz 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri •. 

\ 

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

Birinci mükafat 750 tira 
ikinci mükafat 250 ,, 
10 kişiye "100,,erden 1000 ,, 
10 kişiye "50,, erden 500 ,. 

{ RADYO ) 
Bugünkü program 
lSTANBUL ( 1200 "" 5 kilovat) 

18 Gramofon, 19,30 V ~dia Rıza 20. 
30 Darülbedayi temaili. 21 Zeki Bey, 
Belkia H. heyeti 22 Orkeotra. 

BELGRAT (429, m.) - 17,30 
Piyano konseri, 19 Fransızca ders, 
19,30 cimnaatik, 20 konser, 20,30 
Guarteto. 21,35 radyo orkestrası. 

20,10 operete havaları, 23,10 alqam 
konseri. 

BOKREŞ (394,7 m.) - 18 Radyo 
orkeatruı. 19 konferans, 19,40 mu
:aik 20 salon muzikaaı, 20,30 konfe
rans, 

BUDAPEŞTE (550,0 m.) - 18 
20 konferans, ıs,ı;o tarkı 19,30 ope 
radan nakil. 

LODRA (355,8 m.) - 18,15 ço 
cuk köşeai, 21 taıkı. 22 orkeotra, 
23,35 dans muzikası. 

PRAG (488,6 ın.) - 19 bavadia 
19.20 Biratialavclan nakil, :'0,55 ha· 
ndis, 21 ....-kı, 21,30 piyano konse
ri, 22,15 radyo jurnal, 22,20 muzik. 

ViYANA (517,2 m.) -19,20 rad 
yo jurnal, 19,30 iki iyano ile konser. 

Dr. Ce ai 1'evtil< 
Zührevi ve idrar yolu bastalıldan 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddesi N o. 35. 
Her gün ıaat 14-19. 

1 

İstanbul Birinci ifw memurlu· 
ğundan: 

Adrea: Anaıta§ Ekonomidis Ef. 
Beyoğlu latiklaI cadde•i 216 No. h 
aparbman birinci kat tüccar teni: 

Balada iami ve adreıi yazılı ol11n 

zatın ifla11 açılıp taafiyenin adi ıe

kilde yapılrnaaına karar verilmit ol

duğundan: 1 - Miifliaten alacağı o 
lan veya ınallanacla iatihkak iddia· 

aında bulunanların alacak ve iddia

Jannı iıbu ilandan bir ay içinde eyya 

mı resmiye müıtesna olmak üzere. 
ber gün saat dokuzdan 12 ye kadar 
Adliye aaraymda vi.ki birinci ifli.ı 
dairesine gelerek alacaklanru kaydet 
tinneleri, ve aenet- ve defter sibi de
lilleri her ne ise bunlann ani veyı 
muaaddak suretlerini vermeleri, 2 -
Miifliae borçlu olanların yukanda 
yazılı olan müddet zarfında borçlan 

1 mikdarmı bildirmeleri , hilafına ha· 
reketin ceza kanunu mucibince taki
bat •e mes'uliyete uğrayacaklarnu 
bilmeleri, 3 - Müfiiain mallarını, na 
kit ve tahvilatı ve buna mümaail kıy 
metli evrakını her ne suretle oluraa 
olsun ellerinde bulunduranlar ister 

ı ,ahuJ ister banka ve sair müessese 

1 
olsun bunların üzerindck.i lıaklan 
mahfuz kalmak ıartile o mallan ay
ni müddet zarfında daireye vennele-
ri, hilafına hııttketin ceza kannnu 
mucibince takibat ve mes'uliyete uğ 
rayacakları mazeret bulunmadıkça 
rüçhan haklanndan mahrum kala
caklarımn bilinmesi. 4 - 7-4-932 
perşembe günü aaat 13 te alacaklı
ların ilk ictimada hazır bulunmaları 

l
l ve müflisi~ müftettk borçlularile ke 

fillerinin ve borçu tekeffül eden ııair 
kimaelerin içtimada hazır balunrna· 
ğa baklan olduğu ilin olunur 

d 1 al d b
. . . . bekarlık vergtsı, dıger taraf-

~~ ~ yer a s ar a ıı:_mcm':° tan kısmet denilen kör kıJağuz 
ikıncıye nazaranı ne belilı bır , belki büyük ıöz söyliyenlere 
İf olc!uğunu görseler ••• Ne iae ı büyük lokma yutturur •• 

"Guguuuuk, beyiın, guguk! 
Ulan o ne surat be! Herkeai ken
din gibi enai mi aandınl Voyvo 
aana voyvo! Çü, deeel Çüı dee! 

Sultanahmet Bepnci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: Kuşçu müteveffa 
Muatafa Efendi terekesine ait Sul
tanahmet civarında lsliakpaşa ma
halleainde Saraçhane sokağında 4 1 
odayı müştemil maabahçe 24 nuına.- ! 
rah hane aı;ık arttrrrna suretile aab- İ 
lacağmı!an talip olanların kıymeti 

muhaınmenesi olan 500 liranın yüz

de onu nisbetinde pey akçeaile bir- l 
likte 1 .S-932 tarihine müaadif pazar ı 
günü aaat 15 te Sultanahmet beşinci 
Sulh Hukuk mahkemesine müracaat ı 
ları ilan olunur. 

1 Türkiye iş Bankası 1 
1 ZA Yl - 513 aicil numaralı ara-
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bacı ehliyetnamemi zayettim. Yen isi 
ni alacağımdan hükmü yoktur .• 

timdilik gidenlere uğurlar ol- FELEK 

Milliyct'in Edebi Romanı: 52 

GÖZYAŞLARI!. 
Eum iZZET 

Sen rakı Yer... 1 yüzünü ıeçebildim !. 
Diye bağırdım. O da 11rar Ve.. yine jlllllruğumu tezıra 

ediyordu ve •• ayıbımı yüzüme ha vurup dayandım: 
vuruyordu: - Doldur!. 

-Veremem!. • • • 
içecek halin yok!. Az sonra meyhaneci ile u-
Sarhoı oldun.. yuıtuk. 
Gözünü açamıyoraım!. O bana emniyet etti. Ben 
En son cümlesi çok ağrıma ona ırüven verdim. 

gitti ki, ıaliba ırö:r.ümü açbm. Tekıiar kadehleri doldunna-
Unuo gözleri içine so!.acak gi ğa batladı. 
~i uzattım: Bu defa ı&lerim açıktı. 0-

- Bak bir ıeyim yok. nun, bunun, ıunun yüzüne ba-
Gözlerim aç.ık!. ka.biliyordum. Dediklerini iıiti 
Daha bir okka rakı içerim •• yordum. Fakat yine dalgındım, 
Dedim ve .. ilave ettim: içimden konıııuyordum. Bir a
- Senin anlryacağm biraz ra aklım, fikrim düzene geldi. 

efkarlı idim de onun için gözle Kendi kendime uzun ve haklı 
rim kapalıydı.. konuttum: 

Ve •• bakika.ten gözlerim açıl - Mahvoldun artık! 
dı. kendimi tonarladnn. etnfı 

• - 1 

Çüşşş!,, 

Bile bjle fenalığa gidiyor 
son!. 

Serseri, ayyq oldun. 
Kendini zehirliyorsun!. 
Kadmıa kıtlığına kıran mı 

ıreldi? 
Dünyada Naran'dan başka. 

11 yok mu?. 
Kendini toparla!. 
Meyhane köıesinden kur

tul!. 
Satacak, aavacak bir ıeyin 

de kalmadı!. 

Alqama yiyecek ekmeğin 
yok!. 

Kim.leden borç alamıyor-
sun.. 

Bu maceranın sonu ırel-
mez !. 

Sonun dilencilik!. 
Hırsızlık!. 
Yol kesicilik!. 
Kara.kol karakol sürün· 

mele.. 
Haydi aklını baıma topla!. 
Oldür kafaauı içinde ıu kal 

tağıl. 
Kendini düşün!. 
1 •tilch.ı;,..; dt i eiin f 

Bir it bulabilirain!. 
Bütün bu telkin, zor, ak. 

hn hakimiyeti yine beni: 
- Ver bir tek daha!. 
Demekten alıkoymadı!. Seı 

lendim: 
- Barba doldur .. . .... 
- Akıl, fikir, muhakeme, 

mantık, irade; karar-
Bütün bunlar bende iflaı et 

mit galiba. Her birerini ke.. 
•lime.. diye biliyorum. O ka

dar!. 
latavriden istediğim son ka 

debi de ağzıma botaltmca yine 
kafamda bll§ka bir bava esme
ğe ba,ladı. 

Tutturdum: 

- Ben ondan aynlamam !. 
Onu bir saniye gömıemeğe 

dayanamam!. 
Vücudüm ondan uzak kalıa 

bile ruban, hissen beraberim. 
Ve.. çarçabuk hükmettim: 
- Yaşamak, yeniden. haya· 

ta kanımak, ekmek ve it sahibi 
olmak. Bunlar artık benden 

çük bir tereddüt bile geçirmi
yor: 

- Ne olacakaam olacağım. 
Sonu bellisiz bir fırtınanın önü 
ne kahlmıt gidiyorum!. 

Diyordum. Ki, bundan acın
ra: 

- Ver yanım ettik.. 
Dedikleri gibi ben de üst 

üste emrettiını: 
- Doldur latavri!. 

Ve ••• ona. her kadeh uza.tı. 
şunda: 

- Korkma paran batmaz •• 

Dedim. llive ettim: 
- Arkamda tat tqır Jİne 

borcumu öderim!. 
O da güveniyor palabıyılr 

!arını bura, bura, göbeğini hö. 
pürdete: 

- Emin olmaaam verir mi-
yim?. 

Demek istiyordu! 
Amma neye güveniyordu?. 
Ne vakit kazanacaktım?. 
Nereden bulacaktım?. 
Kimden alıp kime verecek-

t i m ? 

Ne kadar içtim?. 
Kaç kadeh oldu?. 
Hiç bilmiyordum. Sadece 

en son lıtavrinin : 
- Fazla ııittin ağabey!. 
Dediğini ve •• kadehin elim

den dütüp parçalanclığuu ba· 
brlıyorum! 

Bundan ötesi benim için 
meçhul! 

Halbuki ıızmıtımL 
Bayılmıtıml. 
Hastahaneye ıötüıiihnü· 

.. ' ıum .. 
- Oldü •• 
Diyen olmut 
- Olecek! •• 
Diyen olmuf, llMiJhane bi

ribirine karıtmlf !. 
lstavri tatmnıı !. 
Polisler gelmit, fU olmQf, 

bu olmuı. Fakat ben hiç birini 
bilmiyorum?. Tekrar kendime 
geldiğim zaman hastahanedey
dim. 

Doktora. sordum: 
- Ne var?. 
Ne oldu?. 

Abdüsselam oğlu Faik 

aavU§turulabilen bir "tetemmÜ· 
mü küuli"l 

Dedi ve •• ilave etti: 
- Artık ağzına bir kadeh 

bile içki alma_ ölünün!. 
- Peki. 
Dedim amma, rüfdüm. 
Y atayacak kim ki, )"&fama· 

maktan korksun!. 
• • • 

Hastahanede birinci gün 
ııeçti. 

ikinci (Ün doktor: 
- Yann sabah ffDİ taburcu 

ederim.. 
Dedi. 
-Aman. 
Dedim, eline aanldım. As

ker kaçaklan ıibi ıekaen hasta 
hk saydım: 

- BaNarm hepai benci. 
Tat!. 

Gelmitken iyice bir bakm
Diye yalvardım • 
- Peki .• Sana iç hekimi da 

bir bakam!. 
Dedi. Hastalık, bütün baha 

neler hutahanede gün kaun-
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Muhabir mektubu j Hindistanda 

Sapanca belediyesin- ! Türk ~~eri 
• • Mısır için yapılan teklif 

den şikayet edılıyor vekalete bildirildi 

ama Yapılacak Şey Yok! rı::.~~:~~~~~':ıkaİ~=~~:e 
re Hindistan' da bazı sermaye
darlar ve memleketimiz serma-

Sapancalılar nasıl adamlardır? 
SAPANCA: Sapanca kaaabaaı tanzifat yapdmam~sı; ~~!mat 

hat boyundaki ıehirler içinde en ÇI Ye kahvebanele~ı!' tebt~ 't .. 
9 

. • 1 · ngmlar ıçın ır mo or• 
ziyade tahin lutfuna mazhar o an meaı, >'j lı amall iotaayon· 
bir memlekettir. Su ve havaamın rmp 0.•u~ b ı":nam~ gibi ifa· 
letafeti, artma gibi bir afetin bu- ahtenv1ır!". ueluzem olan huauaat · ı ·· • d sı aya ıçın lunmamau, demıryo u uzerm e hakk d I" ka t bulunulmuf ol-
bulunmuı, büyük bir gölün kena• dm a a Y 

d 1 bollu"-• mali ır. . nn a o maaı, meyvaamm a~ B 1 d' • (6 000) lırahk ha . b .. 1 b" e e ıyenın , 
hakıknten uraya mua eına ır 1• b-ı - (3 000) liraya indiril 
k k d. yaı uçeaı , 
ıymet venne te ır. . tir" B kadar para ile kasaba 

mıı • u . k. 
Sapanca gölü 

Bu glSlde çok balık varsa da 
makbul değildir fakat ouyu çok 
lezizdir. Adapazarı balkı bu auyu 
içmektedirler. Bizant müverrih• 
(erinden (Amyen Manelo':') ~ 
göle Simon iamini ve diğer bır ":'u 
verrihte (Baanna) iaminİ yemut
tir. Bu göl hrnit korf..,.inin tema 
t.liıi iken dağlardan inen toprakla 
rın te&irile denizden ayrılm.ışbr. 
Denizden 32 metre yüktektir. En 
derin mahalli 50, vaoati derinliği 
25 metredir. En uzun yeri 16 ve 
en genit yeri 6 kilometredir. Me
sahai· aathiyeside ( 46) kilometre 
murabbaıdır. 

AI)l;;ık ve ~cviyı· 

Bura halkı çok asabi Ye aert 
İnu.nlardır. Maahaza muğayiri 
ahlak hiç bfr hal yoktur. Namaz 
ve oruçlarına ziyadeoile dikkat 
ederler. Taaasup ve dedi kodu 
pek fazla değildir. Yalnız gavga 
ve gÜrültü fazlacadır. Buraya gel 
mit olan muhacirler memleketle .. 
rinden getirdikleri huıumet ve 
kan gütmek yüzünden yekdiğeri· 
ni vurmıı.kta bir beio gönnemekte 
dirler. Geçenlerde iki k•rdeş tara 
fından pek feci bir tur< te öldürü 
len iki karde,in kanlı L.>diteti ha 
la herkesin zihnini inal eylemek 
tedir. Katiller müdafaai nefia te
ranesile kurtulmağa uğra,makta 
imiılerl 

Burada her gün adam vunnak, 
biribirlerini bıçaklamak olağan 
ıeylcrdendir! Maahaza, hükômet 
failleri derdeste kuour etmemek· 
tedir. 

Nülu::; ve ce,;amet 

Sapanca'nın umum nüfuıu 
9,000 kadardır. Merkezde 3,000 
nüfua ve 525 hane mevcuttur. 3 
otel, 85 dükkan, bi küçük hamam, 
4 aşçı, 5 fınn, 6 kahvehane vardır. 

Belediyesi 

Sapanca'da mÜttakil bir bele
diye dairesi yoktur. Reit ile ki.tip 
hükumet l<onağmda boı bir oda
da vazifelerini yapmağa uirat• 
tnaktadırlar. Kaaaba halkı beledi 
yeden çok müştekidirler. Bu tiki 
Yetin bir kumı haklı iae de diğer 
kısmı hakaızdır. Şikayetlerin ba}h 
caları: Şimdiye kadar bir umumi 
helit.nın yaprlmamaaı, hükUmet 
karşrsmda analarda çingenelerin 
defi hacet yapmalan, sokaklarda 

da bir çok itler yapmanın ~ anı 
olamaz. Müdür Hakkı Beyın gay
retile umumi bir heli.ya batlanmıt 
br. 

Sapancanın kara günlerinde 

Bütün efradı millet yekvücut 
olarak çahJmıtlana da bunlardan 
bazdan malen ve bedenen hizmet 
ebnitlerdir. Meto zade Hüaeyin 
Efendi, ilk teıkilatı yapan, Geyve 
yi müdafaa eden, lzmit havaliain
de lngilizlere taarruz eden ve düt 
maru tart eyleyen, bir milis tabu
runun batında olarak malını mül 
künü feda ve iki kardııtini tehit 
veren bir zattir. Arnavut Ki.zım 
Bey namındaki kahraman dahi 
Yunanldann elinden treni zapte• 
derek Geyv'eye götürmüıtür. Deli 
Memit. çolak Muotafa, ihtiyat za• 
biti Hulüoi Bey, Rizeli gavur Ali 
ve çete reiıi ":'ütekait binb!"t~ H~l
mi Bey gibi bır çok baba yıgıterın 
iaimleri hürmetle yadolunmakta• 
dır. 

Bakkal Hafız Ahmet El. 
Sapanca'da herkesin itimat ve 

muhabbetini kazanmış oal~ ~u 
zat ramazan bayrammın arıfesm 
de bütün mallarını tarlar ve tutar 
bedelleri üzerinden fitre ve zekat 
lannı hesap ederek tayyare ıube 
sine tealim eyler. Biriai bet kurut 
luk bir şey alaa güzelce tarlar ve 
dirheme girmeyen kımımm par&• 
aıru bet para on para dahi olaa 
mÜ§teriye iade eyler. Bunun için 
bu doğru bakkalın dükkanı karın 
ca gibi iılemektedir. 

Doktorsuzluk 
Burada doktor yoktur. Beledi 

yenin bütçeoi de doktor iatihd~ 
na müsait değildir. Y alwz beledı· 
ye tarafmdan yeni bir ebe celbo
lunabilmittir. Sıtma mücadele he
kimi tarafmdan hastalara bakıl
makta iae de eczane bulunmadı· 
ğından reçeteler Adapazar:ı~a ve 
lzmite gönderilmekte ve ılaçlar 
gelinceye kadar haataar çok ızb• 
rap çekmektedirler. . . 

Sapan'cada mühim bır çay ~ı
raati vardır. Senevi ( 10,000) kilo 
ala çay iıtihaal olunmakta ve aha 
li tarafından lezzetle içilmekte
dir. Erbabı tarafından biraz daha 
terbiye edilmit olaa Avrupa çay• 
lanna rekabet edeceğini söylüyor• 
lar. lotasyona çok mıkdarda gö
türülüp aablmaktadır. 

Ragıp KEMAL 

yedarlarmdan mürekkep bazı 
gruplar tütün inhiaar idaresitıe 
müracaat ederek tekliflerde bu· 
lunmuılardır. Bunların teklif. 
leri tetkik edilmektedir, 

Mı11rda tütün ve sigaraları· 
mızın tabt inhiaarlDI iatiyen 
Britiıh Amerikan grubunun bu
radaki mümessillerile vaki olan 
temaslar neticesi inhinrlar ve
kaletine bildirilmiştir. 

içlerinde bazı Mısır meb'uı. 
lan da bulunan yerli M11ır ser
mayedar~arının teklifleri de tet 
kik edilmektedir. 

Belçika krahnın 
Seyahati 

BRENDIZl 27 (A.A) - Bel~i
ka karlı bu,.ya' muvaoalat etmiıtir • 
Mütarünileyh, deniz tayyaresi ile A· 
tİnaJa hareket ve saat 16 da ~ya 
muvualat eylemittir. Kral, Belçika 
kongreoine gitmektedir. Saat 8 de 
Mısıra müteveccihen hareket edecek 
tir 
İSKENDERIYE, 27 (A.A.) -

Belçika kralı, tayyare ile aaat 13,30 
ela Atinadan buraya gelmiftir. 

insaniyet muhiple-
rinden biri öldü 

SANTANDER. 27 (A.A.) -
insaniyet muhiplerinden ve dün
yanın maruf zenginerinden ~'?"" 
0 ui de Valdecilla vefat etnuttir. 
Müteveffa, kendi iamile anıla11 
11hhat yurdunu teoia etmitti. 

Fransız ordusu 
PARIS, 27 (A.A) - A"f&D 

meclti kara ordusu bütçesini ka· 
bul etmittir. Müzaekrat eanaam• 
da mazbata muharriri, Fransız 
orduau efradı mikdannm 1913 ae 
seneoine nazaran 65.000 kişi nok 
aan odufunu va bu keyfiyetin 
Franaawn ancak kendiaini müda 
faaya yarayacak kadar eaku bu· 
Jundunnaktan batka bir teJ dü
tünmediiini göstennekte bulundu 
fonu aö1lemiftir: 

Prens Lennart, kralın 
sofrasında 

OMNTEKARLO 27 A.A.
leveç kralı Guıtave, bugün 
prenı Lennart ile zevce~ini ve 
prensin pederi preııı Guillaume 
u ıofraama almııtır. 

lngiliz müstakil 
amele fırkası 

LONDRA, 27 A.A. - lnıi
r müıtakil amele fırkasının ae 
~=lik konferanıı bugün Black. 

B h t V 1 ı pool'da açılmıttır. 

eş as .:.:A ar 1 Reiı M. Fenner .. Brockway, 
U • - t tmit olduğu küııat nutkun 

IE ı . . hal' d da f e ka menıuplannm ülvi mit 
tem zzet Beyın en yeni edebi romanı. Kıtap . ?' e ad 

1f . ılacağı·ııün herp 
çıkmıştır. Tevzi merkezi Suhulet kütüphaneaıclir. C: :=: :fabilmek için ihtilil 

• 
~hoiyetindeo mülhem olmalan 

g § :;;:::: zt ;ı;;; ., ;;=•l tüzumundanhbahse>:lemittmtU:· 
1 Mwnailey , tavaıye e lf o 

Merhum dutu battı hareketin amele nr. 
Muallim Mebahat Beyin tercüme kalı ile külliyen rabıtayı katet-

meii intaç edeceğini çünkü mez 
etti#ji ve matbaamızda tabedilen kUr fırkanın iltizam etmekte ol 

Amel' ... ffaJ1af a ... ı.·mı· dutu aiyaaetln kapitaliane ~ tı mücadde huıuıunda katiJ· 
yen milı;t•!r' olamiyacaiuu be-

( H erberl N. GASS~N)nn ·;u:·m __ r. ese••• 
LONDRA, 27 A.A. - Hari. 

I• DEAL BU'' RO ciye nezaretinde bey~ edildiği ne göre Tuna meselesı hakkın. 
da m~akeratta bulunm.k üze. 
re hemen Londra'ya birer mü· 
meaıil göndermeleri için F ranve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Es rleri gayet güzel bir 
kilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi a~alli: Milliyet Mat~aası 
"f qraya gön derilen kitaplar için poata ücreti almma:ı: 

. . ~..-.~--~---__... • 

ıa Almanya ve ltalya'ya birer 
n:ta inal edilmittir. 

Kilisenin çan kulesinde 
kızıl bayrak 

PARIS, 27 (A.A) - Bu gece 
komünist bir amele, lvry-ıur-Seine 
kiliseoinin an kulesine tmnanarak 
paratonere büyük bir ktrmlXI bayrak 
&alDlfbr. Bayrağın üıtünde fU cümle 
yazılı idi: (Kahrolsun harp!) Kiliae 
nin papazı ile poliı komiseri bot Je 
re )'Clii anıel8Je müracaat ederek bu 
bayrağı istemişlerse de amele reddet 
mittir. Niha:ret itfaiyeye mü .. caat 
mecburiyeti bisd olmut ve banlar 
kiliaenin etrafını ve civar rJr.-ld•rı 
dolduran çok kalabalık bir hallmı ö- ı 
nünde büyük bir -rdiven ile .. ,...a 
i• kalclamıtlanbr 

Yunanistanda · 

Kabine 
Vaziyeti 

Henüz vaziyet tama
men tebellür etmedi 

ATINA, 26 (Huauai) - M. 
V enizeloa mali vaziyet• tetkik 
için reiaicümhurun nezdinde bil· 
tün siyasi fırkaların ittirakile ya 
pdan içtimada, Cemiyeti akt'am 
maliye komisyonu tarafından ve
rilen raporun Yunaniatanın amil 
ve metalibini kat'iyyen tatmin e• 
demediğini, büyük devletlerin Yu 
nanistana kartı pek haktız dav· 
randıklannı, Yunaniotanda dain 
devletlerin bu hattı hareketine 
göre hareket etıneai !ban geldi
ğini aöylemiı ve temerküz kabi
noainin !etkili huıuıunda ısrar et 
mittir. Temerküz kabinesi hak· 
kmda kat'i karar pazarteai günü 
yapılacak ikinçi içtimada verilecek• 
tir. 

Milli bir temerküz kabinesi 
teıkil olunduğu takdirde sabık 
batvekillerin en kıdemliai M. Ka 
fandariain batyekileti deruhte et 
meai pek muhtemeldir. Fakat te
merküz kabinesinin tetekkülii, 
kraliyet fırkaoırun qtirak etmoai
ne bağlıdır. Bu da pek tüpheli· 
dir. 

ATINA, 26 (Huauai) - Hü
kiimet temerküz kabinesinin te· 
tekkülünü hemen hemen imlıinaız 
gördüğü •e kendiai ailebi ibti· 
mal iktidar mevkünde kalacağı 
cihetle, mali mütkülata kart• koy 
mak için tatbik edeceii yeni ma 
ti ve ikhaadi ıİyaaetin eaaalanm 
bazrrlamaia batlamıttır-

M. Venizeloa, Jann ıi)'ul fır 
kalar rüeaaanun aktedeceğ içti
mada, bu yeni mali ye iktıaadi 
siyaseti hakkında izahat yerecek 
tir. 

Hüldlınet mahafilinde tet"effüh 
eden mevsuk malUnıata göre yeni 
mali ve ikbiadi siJaaetin eaaılan 
tudurı 1 - Yunaniotanm harici 
borç ve taahhütlerini aogari bir 
hadde indirmek yani mua:nen bir 
a:mı&11 harici borç taksitlerini 
ödememek, 2 - Dahili borçlarm 
teThidi. 

M. Venixeloe, bir - müddet 
le nrırilerin te117idl için kabine 
baamclan biri tiiftfından Heri 
sllrill- teklifi, .,.Oıliak•ta ehne
den redcliııl iatemif """ Yunan 
"'illetlnia ,,.rsf .... .,,ma taham
mül edebilecek halde olmadıimı 
aöylemiıtir. Eaaaen IİJaoi fırkalar 
riieaau da vergilere - icraamı 
reddetmittir. 

MllAno 
Sergisi 

Ticaret umum müdü .. 
rünün izahab 

ihracat ofioinde ......,_ İftirak 
edeceiimix Miline aergiainin ha· 
zırlıklarile meıgul oluwnaktadır. 
Ticaret umum müdürü Naki Bey 
diiıı oflate metııul olmuttur. 

Nakicldin 8oJ' dün kerıc'iaile 
ıröriqen bir muharririmize d-it 
tir ki: 

- Taaarnıf ~ idare 
aiııde ittirak edilmİf olan La)'ip
zig 1ergiaincleki nümunelerle Mi
lino aersiaine de r -n İftirak 
edilmeR trararlafbnlmıt. Bu 
niimunel- bir çok ila....ı... :rapc 
lacaktır. 

Milboda bulıaai bir P&V)'ae ta 
min edilmittir. PayYonumu:nm 
meaabaaı 120 metre murabbaıdır. 

ihracat Ofiei latanbul tücca
nndan iştirak edecek olanlarla 
mefCU( bulunmaktadır. Turing 
kulüpte turizm noktaamdan sergi 
de propağanda ra~a.~ktır. _Tü. 
tün inhiaar idareaı tutun ve uga• 
ra kollekaiyoıılan ıöndormekte
dir. Sergiyi ziyaret .edeceklere 
milli mahoulitt&D bedıyeler tak
dim edilecektir. Salı veya ça,.,.... 
ba günü hareket edilecektir. 

Kara Ali pehlivan! 
BANDIRMA, 26 - lurkiye 

baıpehlivanı Bandır~ab ~ A 
ti pehlivanı Kıbrıs Türldon adala 
nna davet etmitlerdir. Pehli,.an 
Manisa ve lzmir taraflannda gü. 
"" ıurneaine çdrtıimdıut. ~iiabet 
ve menfi ce••P veı en:tem.ıftir .. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, l ıtiklil caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrika bıuu

na bititik Apartıman Na. zı..

Tel: Beyoilu 2m. Saat: 14-18. 

1932 

Ecnebi 
işçiler 

Istanbulda cemiyetlere 
kayıtlı ecnebi işçiler 

ANKARA, rr - Meclisin yarın
ki içtinuunda, ecnebilerin memleketi 
mizde hangi oan'atleri yapabilecekle
ri hakkındaki layiha müzakere edile 
cektir. 

• • • 
Yapılan tetkikata göre, ıehrimiz

de 2 Alman, 1 Amerikan, 96 Arna
vut, 11 Bulgar,! Finlindiyalı,t Fran 
siz, 330 lranlı, 2 1 tal yan, 2 lngiliz, 
3 Romanyalı, 13 Ruo 9 Yugoslav, 
443 Yunan Yunan bakkal, 24 beyu 
Rua, 16 Yunan, on üç ltal1an, 9 Çe 
koslOTalr, 7 Macar, 7 Romanyalı, 6 
Bulgar, 4 lapanyol, 4 Avuoturyalı 4 
YugodAY, 3 Sovyet, 2 lngiliz, 2 F,.n 
sız, 2 Alınan 2 M11ırlı, 1 Lehli, 1 
lranlı muıikitinaa; 6 lngiliz, 156 Yu 
nan, 6 lran, 6 Sırp, 8 Macar, 7 Ruı 
16 ltalyan 24 Bulgar, 1 Romıuıyalı, 
2 Alınan marangoz; 54 be:ru Rus 
20 ltalyan, 17 Fransız, 4 Alman, 4 
Sırp, 1 Amerikan, 3 Lehli, 2 Mıaırlı 
şoför bulunmaktadır. Bunlardan bat 
ka muhtelif tebaalara ...-ıap 181 
erkek, ve 9 kaclm lokanta tabibi ve 
756 erkek ve 43 kadm müotahdemin 
vardır. Bu liatede mdiaini timdi ye 
kadar resmi makamlarda ye cemiyet 
terde teaçil ettirmiyenler .ı.hil değil
dir. 

Lokantacılar cemi,.eti; ganteler
de çıkan kanun liyihaamda lokanta· 
cılar hakkında bir kayda -düf ede 
memiı, bu mealeiin de ecnebilenı J& 
sak edilmesi için hükümet nezdinde 
teıebbüaata karar nnnittir. 

Köpeklerin 
Kodamanı 

Nevyorkt• "K6pek -al•ı" ce
miyrtlne mensup birillfl alt olan bu 
baldo/ k6peli ciU#si itibarile em
saJ.sıs oldujuadaa Nnyork aokak· 
Jarında aazarı dikbti celbetmek
tedir. "Kaplanlar kralı" ismiade o
lan bu köpek se~a kilodur ve bur 
aundaıı kuyrujuııa icatlar l,llS .met• 

redir. 

Smema· Tiyatro 

RAŞIT RIZA TiYATROSU 

şen•·•··· 
s.Atq.... .--.... 

K:
2

;~. ffi1 mı 
dakuzu \1J W 

Vodvil 3 Perde 
Nakleden: Mahmut Y.ui Bey 

Cİfe gündüz açıktır. 
Tel. loL 22053 den tiyatro 

IJİtaİnİ iote,.iniz. 
Bu alqam: Zabitana, m•wllimlere 

ve talelıe,.e haııasi 415, birinci 50, 
dubaliya 30 loırut. 

lstanbul Ticaret Müclürlüfünden: 
lstanbul umum maiaza, ııparbman 
kapıcı ve odalıa•dan esnafı cemİJeti 
nin idare heyeti intibah& 30-U32 
çartemba ıünü saat 10 elan ıs e ı.a 
dar Galata Y eralh camii yanında 
y cırdan Haamdaki cemİ)'et merke
zinde yapdacaiı aliıkaclarana il.in o
lunur 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehaaaııı 
1 

Cumadan maada hergün öğleden 
aonn -t (2,30 dan Se) kadar la

l tanbalcla Dinnyolunıla 118 nımıa-

1 

ralı hususi dairesinde clalıili baata-

lılduıı -- - ..._.... ..... Te
W•ı I=+•--. 

7 
-

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

2167 

Kat'i karar ilanı 
MERHUNA TIN CiNS VE 

NEV'ILE MEVKİ VE MÜŞ. 
TEMİLATI 

Kasımpafa Süıiiri Mehmet Ef. mahallesinde es· 
ki Mevlevi hane ve yeni gizlice Evliya sokağın

da eaki 52 mükerrer 54 mükerrer ve yeni 92 92/ l 
numaralı yüz otuz arşm araa üzerinde kagir üç 

buçuk katta ve üç daireden ibaret olup bir numa. 

ralı daire üç oda bir tahta sahanlık bir mütfak bir 
kömürlük bir çamaıırlık, bir methal biri çini ol· 

mak üzere iki antre iki numaralı daire dört oda 
bir sofa bir mütfak üç No lu daire dört oda bir 

aofa bir mutfak üıtü daraça zemin ve birinci kat

lannı laamen dükkan itıil etmekte olup dükka. 

nın U.tünde zemini çini doteli aıma oda ikinci 
kattan itibaren çdcmaaı ve bir balkonu havi maa 

dükkin IMr apartımanm tamamı. Cafer ef. il' 

Şerife Hanıır. 

S88Z 7411 Beıiktatta Mqrutiyet mahalleai.ncle Cabi soka-
ğında esiri 20 mükerrer ve yeni 32 numaralı ve 

iki yüz doksan artın ana üzerinde klgir dört kat. 
ta on bet ocla dört aoEa camelrinlı daraça üç kiler 

iki tqlık üç merdiYOD altı iki banyo çamaıırlık 
bir mütfak harici bir mermer antre (barice bir 
nethali vardır. Hirici antrenin üatü yiıkarıya ka

dar çıkma 'ft: çıkmaların birer tarafı balkondur) 
bir kuyu ve yüz yetmit sekiz artın bahçeyi havi 
bir hanenin tamamı. Neriman H. tarafından 

bilvekile Adnan Hilmi 8. 
600 7985 Oaküdarda Pazarbatı mahallesinde çıkmaz Yıl-

dırım sokağmda eski 3,3 mükerrer 3 mükerrer 

ve yeni 5-7-9 numaralı biri 7 numaralı büyük ha. 

ne yüz altımı arım üzerinde tamire mühtaç ah· 
9ap ÜÇ katta on oda iki aofa bir mütfak bir tatlık 
diğeri yani 5 numaralı yüz arşm araa üzerinde 

ahtap bir katta iki oda bir mütfak dolap bir antre 
.odunluk kömürlük diğeri yani 9 numaralı yetmit 

bet artın ana üzerinde kagir iki katta üç oda bir 

sofa bir küçük tatlık bir malta mutfak ve bet yüz 

yetmif yedi arşın bahçeyi ve bahçede iki kuyu ve• 

bir sabnncı havi üç hanenin tamamı. Mardiroa ef. 
18122 Oaküdarda Hacehaanahatun mahalleainde Pqa

lima.nı sokağında eski 90, 121 /1 numaralı bin 

yüz doksan lll"!ID ana üzerinde abıap iki kattan 

ibaret olup birinci katta on bir oda, çeaİm bir laf· 
lık, bir sofa ve iki kumalı hamamı ve iki küçük o
dayı ikinci katta on bir büyük ve üç lriiçilk odayı 
ve bir sofayı ve üç yüz elli artın arsada bir katta 
kargir mütfak ve ıaire ile maıcariyi, üç bin dört 

yüz bet arşın bahçeyi, ve otuz artın bahçe üzerin 
de bir odayı havi kabili sükna olmayan, maa bab. 

çe müfrez bir yalının tamamı. Sait B. ve Ayte 

Mediha Hanım 
18245 Kartal Maltepe kariyesi Ağil yolu ıokağıoda ce-

dit 538, 8, 10 numaralı iki yüz otuz bet arım arsa 
üzerinde 8 numaralısı ahşap üç katta oo bir oda 

Camekanla bölük iki sofa, bir antre, bir koridor 

bir merdiven altı, çini ev altı, çini d<;ıeli taşlık, 
kiler, balkoo., bir tulumbalı kuyu çatı arası (üç 
bölme vardır) 9, 10 numaralı hander yüz altmış 
iki artın araa üzerinde kargir ikiter katta beter 
oda ikiter aofa birer mutfak birer ev altı; birer 
çimento ev altı (Maltız ocaklı sabit çalll&§ırlık 

kazanı ve fırın vardır) ve yüz altmıı iki artın ar

n üzerinde bir mutfak ve iki dönüm bin kırk bir 

arım bahçeyi ve 9 numaralı haneye muttasıl kir. 
ıir bir oda, bir mutfak, bir ahm havi iki köt· 

kün tamamı. (Elyeym iki hane bir kiifk}. 

Mehmet Şükrü 8. 
1636 6284 Ayvıııı.arayda eaki Muatafapata mahallesin.de es 

ki Lonca caddesinde ve yeni Sinanc;eşmeıi so. 

kağında eski 3,5 ve yeni 15/3, 15/4 numaralı yüz 
on altı arım arsa üzerinde kirgir üç buçuk katta 

dokuz oda bir aofa üç mutfak ikinci ve üçüncü 

katlanna birer antre birer daire üatünde daraça 
ve bir dükkanı havi bir hanenin tamamı. (Aparlı· 

man tarzındadır) . Andon, Arinoa, ef. )erle Eleni, irini H. lar. 

Y ukanda cins ve nevile mevki ve müttanilatı yazılı Emvali 

ıayri meukıılenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala· 

rmda gösterilen bedellerle mütterileri üzerine takarrür etmit i
le de mezklır beddeller haddı layikmda görülmediğinden tekrar 
on bet gün müddetle ilin edilmderine karar verilmiş ve 13 Nisan 
932 tarihine müsadif çartamba günü arttırma bedelleri haddi li· 
yılanda görüldüğü taktirde kat'I kararlannın çekilmesi takarrür 
eylemit olduiundan yeYID.İ mezk6rda aaat on dörtten on bet bu
çuğa kadar sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu ilin o
lumır. 

Gedikpaşada Jandarma 
Sahn alma komisyon riyasetinden: 
(2500) portatif kürek kılıfı (1000) bel kayışı (500) om z 

kayqı (500) kütük {1000) aünıülük (300) tüfek kayıtı ('800) 
portatif kazma kılıfı (50) portatif balta kılıfı (600) l 1 • :ı ,:ısı 
kılıfının kapalı zarfla münakasası 17 Nisan 932 pazar günü s at 
15 te J&Pılacak ve her kal.a için ayrı ayn talepte de bulu. ufob. • 
lec:ektir. Taliplerin p.rtname ve nümuneleri görmek üzere u r 
sün ft pıllnelaıaaya iftirak için talip olac•klan kalemlere ııit t • 

.mat '" tıııldili ••? hrile mesldlr sa.de -YJ'flll saate kadıır 
• 1 ; - elan. (122%) 
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Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zübrnl ı..talılılar mU

tch·=••r. Kara.kay, bilytik mahalle· 
bW ) ,,,. 54. 

ila~larınızı Istan bul' da 
Bahçekapıda 

aoğuk alma, kırık'ık, bat ve dit 
ağrılannda pek mües•ir olan bu 
yerli mu.tah:ıarı tercih ediniz. 

Deposu: 
Salih Necati 

Prof. Agr. ~-~ 
Ur. Osman Cevdet 

Tıp Fakültesi 
Fizik tedavi tefi 

EWdrik tedavileri, ııba ve hara
ret tedavisi ve ~ Her sGn 
a.w.. -1 lleyotlu Tilnel ... 
, ...... Zimhill ........ 24 n-

... butaıı-. blıaJ eder. 
Telefon: Beyoila (4501) 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Belaofalduiu ve ihtilitlanna 
Jaırıı pek tesirli ve - qıdır. 
DİYanyolu Sultan Maıhmut tür-

lıesi No. 189. 

Devredilecek ihtira 
berab 

"Maldna yailan imıılinde iıllhaıt" 
h•1c1qndalö ihtira için Sinai Umam 
Müdürlüiünden iıtilıaal edilmit olan 
15 Mayıı 1928 tarih ve 718 numa
ralı ihtira beratı hakla bu kere ahe-

------------- ı re fttağ ve icara verileceğinden oa

Dr. Albert Şaul 
Dahili hamlılılar mUtelıaasıu, Ba
let, Rifat Ef. sok.ak No. 9 Pazardan 

maada her gUn 1-4 Tel. 2. 2174. 

AMAN NE SANCI! 

tm abn.lr veya iıticar etmek ar.ıu
auncla bulunan zevatın lıtanbul 

Bahçelrapı Tat Han No 43-48 de 
mukim Velrili H. W. ISTOK E
fendiye müracaattan. 

(ABUK! 
ADETA BIÇU DARBELERİ GiBi 1 BiR ALKOK YAKISI 

MAZ ON MEYVA TUZU KEs~~1~!~1i~L~f1~~iz~:~~~:ı0ış~~~ı~~ 
• EDER. 250 gramlk büyük şiıesi 100 kuruş "MAZON MEY 
VA TUZU,, nun tesirinden memnun kalmayanlara Bahçeka pıda Mazon ve Botton ecza deposuna müracaatlarında bedeli iade edilir. 

Devredilecek ihtira 
berab 

Elektrik motörleri baklanda 
Temmuz 1924 tarihinde 1112-178 

numara tahtm.ıa Sinai Miidiriyetin
den onbq sene müddetle hir kıt'a 
ihtira berab iıtilıoal lrıbnmııbr. Bu 
kere ihtiraı mezkiir fıuht veya ahere 
icara verileceiinden iıtiraoına veya 
iıticanna talip olan zevatın lıtanbul 
Bahçekapı Tq Han No 43-48 de 
mukim H. W. ISTOK Efendiye mü 
racaatları. 

SANCI CiE(Tİ 
'OH, NE RAHATLIK 1 

3üncü Kolordu 
lllnlerı 

K. O. hayvanab ihtiyacı içın 
alınacak 3,000 gebre 200 kada
na çu1u 300 bellem.esi 600 yerli 
belleme 600 kadana yem torba. 
il aleni münakasaya konmuı
tur. İhalesi 23/4;932 cumarte
si günü ıaat 15 de komisyonu· 
muzda yapılacaktır. Taliplerin 
tartnamesini almak ve nümune 
sini görmek üzere her gün ve 
ihaleye iştirak edeceklerin de 
yevmi muayyeninde komisyonu 
muza müracaatlan. (163) 

(1213) 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Su itleri Evkaftan Belediyeye geçtiği için su ıahiplerinin i••ıı111•Wııllıl.A;ııLılılı::L11.ıAU 

yaıiden kayıtlan yapılacak, iıtihkaklannm mikdan teabit edile
cektir. Bunlardan bir kısmı ııelip yeniden kaydolmUJlarıa da bir 
kıımı hali gelmedikleri cihetle gelmeyenlerin haklarını gaip et
memeleri için sahip olmadıkları suya ait olup ellerinde bulunan 
senetlerle beraber bu sene Nisanın on betine kadar Ayasofya ca
mii kartısmda lstanbul Belediyesi Sular Şubesine gelmeleri ilan 
olımur. Ozamana kadar gelmeyenlerin suları kesilecektir. (1220) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

18 kalem muhtelif boya malzemesi: 29-3-932 salı günü saat 11 de . 
34 ,, ,, demirci » : 29-3.932 salı günü saat 13 de 
21 ,, ., » Marangoz takımı » : 29-3-932 salı günü saat 14 de 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
vapuru 28 mart 

Pazartesi 
günü akflllDI Sirkeciden hareket
le (Zonguldak, lnebolu, Samsun, 
Ordu, Giresun, Trabzon, Sürme
ne, Rize ve Hope) ye gidecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Yel 
kenci hanındaki acentalığına mü-Van gölü Emis tersanesi için mübayaasına lüzum gösterilen 

yukarıda cins ve mikdarlan yazılı malzeme hizalannda yazılı ı racaat. Tel: 21515 
gün ve saatlerde pazarlık suretile mübayaa edileceğinden evsal ı 
ve nümunelerini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip COMPAGNIA CENOVESE Dl 
olanların pazarlık gün ve saatinde Kasımpaşada Deniz Levazım NAVlGAZlONE A VAPORE 
Satmalma Komisyonuna müracaatları. (1150) Doğru BARSELCNA için 

- Trabzon, Samsun, lnebolu ve Is· 
Deniz Levazım Satın alma tanbutdan hu•usi posta: 

CAPO FARO 

Komisyonundan: 
vapuru 

h A•N ,.. .... a&n7t uaa. _..., 8•nd•• --el• btr Alkok 
,U'9İıl ... tıttırt la"larnı hil•fına abırah ·bili ı .. .ıa le•ınni ıc,.a •• 
..... ı.. - '-41a•ı eti.. Si• itını•M nMp11l olYrken • d .. _ ••ıtif .. 
llıinJ ,.._.,. C6t• . .,...... 0M11alar. dıdo •ll•aıoJ twı.4 br .. ne• 

houedılPn ""'• henılıut -•rn.h cok )'enı •• ata Alkolı. 11akt
''"' ıaıbik ffinü Otthal •frıYl IHkin ad. 

K. O. ve 1. F. Kıtaat ve mü
essesatı hayvanal~nm çayırlat
tırılması için K. O. ve l.F. Gar 
nizoınlarma 20 • 25 kilometre 
dahilinde olmak ve laakal 150 
dönüm mikdannda çayırı bulu 
nanlann çayırlan ciheti askeri
yece isticar edilmek üzere bu 
baptaki teklifnamelerile 1 Ni
san 932 gününe kadar Kom. a j 
müracaattan. (149) (1139) i 

4 Kalem boya malzemesi: Açık münakasa ile 5 Nisan 932 
salı günü saat 11 de 

30 Mart Çarşamba günü yolcu ve 

emtiai ticariye alarak ( Napoli, Bar· 
.dona, Marıilya, Cenova, Savona, 
Livorno, Meaina ve Katan) a hare· 
ket edecektir. 

Fakal AUı.ok Mminı haıwınııda h•h•nll.t •e ı.klidardel'I .. ıunınR. 
Hc>r ec:;raneda ~f .. nwı DOK ·ı Ut< 

Tlldyc Unı•ıııl Accnıaıarı • 

G. lı A. BAKER Ltd 
EMiN ŞÜKRÜ 

)ahili hastahklar mütehassıs 

1500 kilo kösele: Açık münakasa ile 5 Nisan 932 salı gü
nü saat 14 te. 

İSTAM•tl&. ............. ., ......... SANCIYI İZALE EDER Aer gün öğleden oonra lstanbl 
Türbe Babıili Caddesi No. i l 

Telefon 2,2622 

Y uıkarıda cins ve mikdarları yazılı boya malzemesi ile ikö-

1 ve 2 yataklı harici kabinelerde 
yemek, ,arap ve maden ıuyunu ha· 
vj olmak üzere müstesna bir arnıf İ· 
çin yolcu bileti verilir. Fazla tafsilat 
için Galatada Ovagimyan Hanındl 
kain Umumi acentalan: Liıter, Sil
bennann ve Şürekası vapur kumpıuı 
yasına müracaat. Tel. B. O. 641-641 

Gayet müsait ,eraitle l 
Kiralık büyük daire 1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 

Haliçte Taksitle 
Fabrika Arsası. 

Satılık 
F .. 

1 selenin hizalarında yazılı gün ve saatlerıde münaka"Saları icra 
olunacağından şartnamesini gönn~ isteyenlerin her gün ve 
vermeğe talip olanların münaıkasa gün ve saatinde muvaıldcat 
teminatlarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazımı Satınalma 
komisyonuna müracaatları. (964) 

SE'YRI!:>.t:.F AIN 
3alatada Karaköy'de Karaköy Palas Hanmın Üçüncü katında !Wn 12 
>dalı ıirketlere ve ticari müessesata oon derece elverİJIİ elektrik, ıu, asan· 
1Ör,lralorifer vesaire ıı;ibi teaioab cami ve hiçbir tamire ihtiyact olmayan 
>İİ)'Ük bir daire lriralıktır.Daha fazla nıaliimat için mezlrur handa "Soyuz 
lrft Eksnort-"Neft Sendikat"müeaıeaeaine herıı;ün oaat 10dan17ye kadıır 

.. ____ müracaat olunabilir. Telefon: B. O. 4838 -----

lstan~nl Evkal Mt~iriJetin~en: 
Mahalle ve mevkii Sokağı No.sı Cin6i 

Ak.sarayda Muratpaşa Cami 2/4 Hane 

Müd- Ecrimis
deti 1i Lira 

lMtıe 12 

,, Sofular 
Şehremini İbrahim 
Çavuş 

Şehremini Mollagü-

avlusunda 
Şeftali 

Değir-

men 
Halı-

8 
o 

1 

" 
Metıkep mahalli 

.. 
rani 
Malmıutpaşa 

ıı:ılar 

Sultanıodaları 

,, Cami awusunıda 
5 Hane 

23/17 Diiıkkan 
Yusufıpaşa Haıcıbay. Hase 23 ,, 
ram ki C. 

,, Topkapı C. 115 Baraka arsa 
Vela Mollahüsrev Vefa C. 2/70 Diikkan 
Uzunçarşı Samanvira- Uzun- 32 ,. 
m evvel çarşı 

Çaianakçılar'da Büyük yeni- 31 Oda 
handa orta katta 
Çakrnakçıla:r Validelhan alt 28 
katta 
Dayahatun Ka1cılar hanında 35 

,, 

.. 
Dayaıhatun Hamam 7 /9 Depo 
Kasnnpaşa Camii- Tur.mi- 1/3 Ahır 

kd>ir baba 

.. 3 

" 3 

.. 2,5 

.. 7 

.. 2,5 

.. 2 

.. 3 
,, 2 
.. 10 

" 4 

.. 12 

.. 4 

.. 1,5 
n 5 

Mahmutpaşıı Sultanodaları 1 Sultan hanında o- ., 7 
da ve odabaşılık 

Sematya Et}"ellleZ Ba. Mih- 21 Hane 2 sene 6 
yandı cedit rihatuıı 

Aksaray Sofular Sofular C. 1 ,, 
Baıhçekapı Hol> Y enipos- 62/45 Methal ve dilk-
yar tahane kan fevkinde oda 

.. 9 
" 45 

Dayahatun Y erıihan 35/39 Dükkan ,, 6 
Çalıma«tc;ılar Bilyük yeınihan 1 Oda ,, 4,5 
Defterdar Abdülve- Eğri- 5 Kayı:lııhane ve ıfe"V- ,, 32 
dut kapı lı:ıinde odalar 
Bahçekapı Hob- Y enipo&- 64 I>ükıkan 3 eene 130 
yar tahane 
Galata ~ankeş Helvacı 12 Mağaza " 55 
Kuleıkapıııı Şahsu- Karan- o Kahvehane ve arsa ,, 27 

var Bey fil 
Galata Şahkolu 21/5/3/1 Baraka 
Samatya Hacııka• Sarraf A- 5 Gazino 
dın gop 
Çaıkmakçılar Valide hamuda 13 Oda 
meıııcit altında 

Çakmakçılar Valide 1hanı üst- 93 
kat 
Beyoğlu Ayas- Semihha- 44/1 

paşa tun 

.. 
" 

.. 14 
n 12 

4 

.. 8 

,, 6 

Balada mevkilerile cinsleri ya~h olan vakı! emlak hizala
ımdaki miiddetlerle iıkraya verilmek üzere müzayedeye kon
muştur. İhaleleııi Martın 30 ncu çarşamba günü saat 14 te yapı
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezldire kadar Çemberlitaş'-

Eyüpte Şahaultan mahallesinde Bahariye caddesinde atik 32. 
cedit 46 ve 46/1 46/2 ve 2/1 ve 2/2 numaralı harap araba fab. 
rikası sekiz taksitle satılmak üzere kapalı zarf uaulile müzayede 
ye azedilmit ve 25-4-932 tarihinde Ankarada İdare Meclisimiz 
huzurunda ihalesi mukarrer bulunmuıtur. Talip olanlar ıubemi· 
ze müracaatla bir lira mukabilinde bir kıt'a tartname alarak depo 
zito akçesi olan 1150lira nakit makbuzu veya teminat mektubunu 
lef edecekleri teklif mektuplannın yevmi mıezküre kadar Ankara 
da umum müdürlüğümüze göndermeleri. (1187) 

Büyükadada satılık otel 
Büyükadada Altmordu caddesinde 17, 19, 20, 23 ve 25 nu. 

maralı mu müttemilat Otel Dö La Plaj pe,in para ile aatılıktır. 
Müzayede kapalı zarfladır. ihale Ankara' da Emlak ve Eytam 
Bankası idare Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Nisan 932 pazartesi günüdur. Talip olanlar 
teklif mektuplannı ihale gününe yetiımek üzere taahhütlü ola
rak göndermelidirler. Teminat 1230 liradır. Mufaaaal fartname
aini mütalea etmek iatiyenler latanbul, lzmir ve Ankara'da Eın
lik ve Eytam Bankasına müracaat edebilirler. 

Bu ıartnamenin bir nüahaımm bir lira mukabilinde alınarak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber gönderilaıeai 
tarttır. U. (1186). 

Adana'da Külahçılar çarıısmda Lale Sineması namile maruf 
ıinema binası arsası ile beraber bili faiz ıekiz senevi taksitle 
ıatılacaktır. ihale Ankara'da Emlak ve Eytam Bankası idare 
Meclisi huzurile yapılacaktır. 

ihale tarihi 25 Nisan 1932 tarihine müsadif pazartesi günü. 
dür. Talip olanlar teklif mektuplarını ihale gününe yetiımek ü
zere taallhütlü olarak göndermelidir. 

Teminatı dört yüz elli liradır. Mufaaaal ıartnamesini müta
lea etmek iıtiyenler Adana Defterdarlığına ve latanbul ve lzmir 
de ve Ankara' da Emlak ve Eytam Bankaıma müracaat edebilir
ler. Bu ıartnamenin bir nüshasının bir lira mukabilinde almerak 
imzalı olduğu halde teklif mektuplarile beraber ııönderilmeıi 1 

şarttır. (1185) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Cumartesi, Salı ve Perıembe günleri Ankara'dan • Sıvaıa 
giden yataklı araba ile pazar, çarıamba ve cuma günleri Sı
vas'tan - Ankara'ya hareket eden yataklı vagonun Mart 932 
nihayetinden itibaren iı'arı ahire kadar lağvedildiği muhterem 
ahaliye ilan olunur. (1063) 

Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasaaı 14 Nisan 932 Perıembe günü ıaat 15 te idare mer. 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpqa veznelerin 
de birer liraya satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (1149) 

idaremize ait olup H. P. Limanında çalıımakta olan duba
lardan biri bil müzayede satılacaktır. Müayede 31/3/932 per. 
ıenbe günü saat 14 te H. P. mağazasmda icra kılınacaktır. Ta. 
lip olanlann her gün H. P. de Liman ve Rıhtım ıer müfettit
liğine müracaatla dubayı görebilecekleri ve müzayede günü ve 
saatinde mağaza Müdürlüğünde hazır · bulunmaları icap ettiği 
ilan olunur. (1078) 

Istanbul Vilayetinden: 
Betiktaı ve Sanyer kazaları dahilinde bulunan binalann u. 

mumi tahririnin icrasına Maliye Vekaleti Yüksek makamınca 
ka verilmiıtir. Keyfiyet 1837 No. lı bina verııiıi kanununun 

lstanbul Gedikli Küçük Zabit Mektebi Müdürlüğünden : 
1 Haziranda baılayacak alan yeni tedris devresi için lstanbul 

Gedikli Küçük Zabit hazırlama mektebine talebe alınacak. • 
Kaydü kabul ıeraiti 1 

1 - Türk olmak ve Türkiye Cümhuriyeti tabiiyetinde bulun- 1 
mak (yedinde hüviyet cüzdanı bulunacaktır.) 

2 - Vücüdunun teıekkülatı ve sıhhati orduda ve her iklimde 
faal hizmete müsait bulunmak (tam teşkilatlı sıhhi he
yetlerin bir ıeneyi tecavüz etmeyen raporu ile) 

3 - Ahlak ve seciye sahibi olmak ve ailesi sui hal ve töhret 

Merkez acenta: Galata Köprü ba 

şı B. 2362. Şube A. Sirkeci Mühür

dar zade ban 2. 3 7 40. 

1ZMJR • PlRE - ISKENDE 
RIYE POST ASI 

(ANKARA) 29 Mart Salı 
1 de Galata Rıhtımmdar 

kalkar. 

sahibi olmamak (bu hususta mahalle ihtiyar heyetinden TRABZON POST ASI 
alınaOık ilmühaber zabıtaca musaddak olacaktır.) 1

1 (KARADENiZ) 30 Mar 
4 - Yeni aşılandığını gösterir aşı ıahadetnamesi getirmek. Çarıamba saat 18 de. 
5 - Gedikli Küçük Zabit olduktan sonra orduda altı sene hiz- lli•••••••••

met etmeyi velisi tarafından kabul ve taahhüt olunmak 
(katibi adillikçe musaddak olacaktır.) 

6 - Sar'alı, uyku halinde gezer, sidikli, bayılma, ve marazi 
çırpımnağa müptela olmadığı ve evli bulunmadığı hak. 
kında taliplerin veya velilerinin taahhüt senetleri (bu ta
ahhüt senedi 5 numaradaki taahhüt ıenedile tevhit edile
bilir.) 

7 - Üçüncü, dördüncü devrelere girmek için on altı, beşinci 
ve altıncı devrelere girmek için on yedi yaılannı bitirmiı 
bulunmak ıarttır. Yirmi iki yatını ikmal etmit olanlara 
kadar kayıt muamelesi yapJır. Daha yaılılar kabul olun. 
maz. 

8 - Devre tayininde talebenin elindeki tahsil vesikalan ve 
imtı'ban dereceleri nazarı itibara alınır. 

9 - Tedrisata 1 Haziran 932 tarihinde baılanacak ve esas 
kaydü kabul 15 Mayıs 932 de baılayacak ve Mayıı gaye
sine kadar devam edecektir. Taliplerin bizzat Zeytinbur. 
ııunda bulunan mektebe müracaatla muamelelerini ik
mal ettirmelidir. 

10 - Taırada bulunanlar Askerlik ıubelerine müracaat ederek 
teraite göre tekmil evraklarını itmam ettirdikten aonra 
ıubeler vaııtaaile evvelemirde tetkik edilmek üzere yal· ı 
nız evraklarını ııönderirler ve mektepçe ıubeleri vaaıtaaile 
kendilerine yapılacak tebligat dairesinde hareket ederler. 
Daha ziyade tafıilit almak isteyenler latanbulda bu1unan 
lar mektebe tafrada bulunanlar Askerlik ıubelerine mü. 
racaat etmelidirler. (1151) 

T, C. Kırklareli Mahkemei asliye 
ıi AS. H. daireai tahkikat bikimliiİ 
Dosya No: 55 : Pınarhiınnın To
zaldı karyesinden lbrahim oğlu Ali
nin seferberlikte askere oevkolu,,.. 
rak kariyeaine avdet etmemiş old11" 
ğunclan merkumun kayıplığına hi
kiim verilmesi zevcesi Ayşe tara

fmclan talep edilmit ve kanunu ~ 
deninin 32 inci maddesi muci~ 
evvelemirde merkum Alinin hayoıl 
ve memab hakkında maliimab olaır 
ların maliimatlanm bildirmek üzetıl 
İIİlnen davet edilmesine karar veril
mit oh-ki• merkum Alinin hay-' 
"" mematı halduncla maliimab olıı' 
lann 28-2-1933 tarihine kadar Kırlı· 
tareti mahkemesine müracaat eyleuı' 
teri tebliğ ve ilin olunur. 

Sthhdiniıi severseniz 
SABESO içiniz. 

Elma ve yofurt büliaaile yapıl 
mıt 11hhi İıpirtoıuz .-mpanyadır 

Fatih Sulb ikinci Hukuk Mahkt' 
meainden: Mucir lıımail Haydar ~· 
Ali Haydar Efendilerin Edirnekapl' 
da Hacımuhiddin mahallesinde iil 
numaralı fırmı müıtecir lı1D81l Si 
dılr Efendiye bô.konturato lriralad• 

' ve mezlrU.. fırmm resen tahliyesi ' 
' 

lflllll~~- kmda mucirler tarafından vuku c 
lan talep üzerine müstecire göndot 
len ihbıırnaınelere verilen meşnıhı>1 

lstanbul Evkaf Müdiriyetinden: 
Kıymeti muhammenesi 

Lira K. 
308 33 

420 . 00 

672 ()() 

Tamamı (46) arşın (98) eantim teıi>iinde bulu
nan Hooapaşa mahallesinde Hocapaşa caddesin 
ıcle ati.k (35) cedit (41) numara ile nıunıl*am 

arsanın 56/128 hisııeai. 
Tamamı (35) arşnı teı1ııiinde Çarşıkapısmda 
Kaliçeci Hasan mahallesinde Çarşıkapı cadde-
sinde atik 14 N.o. ile murakkam diikk$nm 7-20 
ıhiS!leSi. 
Tamamı tahmineııı (336} arşın terbiinde bulu
nan Kumkaplda Tillbent"Çi Hüsamettıin mahal
lesinde Hisa.rdibi sokağında atik (71) cedit (91) 
No. h bir kıt'a ll1'38l1D1 tamamı. 

Balada kıymeti muhammeneleri gösterilen emlik satıl
mak üzere (4) hafta müddetle ilana konmuştur. Müzayedesi 
Nıisanm (20) inci çarşamba günü saat on beştedir. Ta1ip olanlar 
kıymeti muhammenenin yfuıde yedi buçuğu nisbetinde pey ak-
çelerile birlikte İstanbul EvaW Müdiriyeti binasında Mahltllat 

ta mezkur mahallerde ve mecur 
bu namda kimse olmadığı I:'' ' 
mit n halen ibmetaihmın da 
bul lıulunduiu ..Jatıbnaila 
Dind•n ib"huen yirmi gün zarfnt 
makiir fırmı hilnza tahliye etm..Jİ 
ii talrctirde İcar akar nizamneme · ' 
tevfıkan zabıta muifetile cebren 
liye edilec:eii huıulUllWI ilinen t 

liiine karar veribnit olmaila te 
makamıN kaim olmak Ü-. iliıo 
luaur. 

Resmi tafıiye 
latanlıul llüıtci lf!U Memu 

elanı Müflis Galatada Tünel cad 
sinde K•linilıoo Limited tirketiıle 
it mepnl•rcla mevcut mobilye 
mefrutata müt..ıtik mallar 
anretile aablacakbr. lıteyenleriıs 
Mart 932 çarıambıı gününden i 
ren her gün saat 14 ten 19 a 
müracaatlan ilin olunur. 


