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7 aci •~ne, No. 2203 

f'JlTSIJASI 5 KURUSTUR 

Osmanlı 
Borçlan !Masraf bOt ··zeri 

Münkariz Osmanlı imperatorlu
ftından intikal eden müzmin ınesele
lerin bqmcla Düyunn umumiye -
aelesi ıreliyor. Lozancla sulh müzake 
nbm yakından takip edenler, bunun 
çetin safhalannı hatırlarlar. Bir kaç 
defa sulh müzakerabnı inkıta& sü
rükleyecek derecede had safhalar ıe 
çirdikten sonra nihayet mesele balle
dilemiyerek Lozan muahedesinin 
47 - 57 inci maddelerile pamuk İp
liğine bağlanmııb. 

,1 Teklif 1 lzmirde 

932bütçesindeteva- ı Yaptılar mı? 1 Şiddetli 

Meselenin Lozanda kat'i surette 
halledilememesinin mes'uliyeti bize 
ait olmadıitmı o günden beri geçen 
on senelik hadisat göstermittir· Ala
caklılanmızm mümeHilleri burunla
nrun ötesini ıöremiyen haaiı sa""'! 
zihniyetile hiç bir şekli hallin fıabalu 
ne meydan bırakmamıtlardL Bunun 
la beraber Lounda kabul edilen ba 
zı ahkim0: tatbikatına geçilerek Dü
yunu umumiye meclisi, .. muah"'.!e 
ineriyete geçtiği tarihte~ ıtıbaren uç 
ay zarfında Osm~ı Duyunu. umu· 
miyesini, Osmanlı ım~ratorl.ugunun 
Yarisleri arasmda taksım etb. 

Ancak bu tekıim muamelesi ali
kadar devletlerin itirazlarına hedef 
olduğundan Cemiyeti Akvam Profe
ıör Eugene Borel'i hakem tayin et
mişti. Profesör Borel nihayet 18 ni
oan 1925 tarihinde kat'i karannı ver
di. Bu karara göre 84,577,495 lira o
larak tesbit edilen Düyunu umumi
ye, Oımanlı devletinin varisleri ara
ımda ıu niıbetler üzerine takıim e
diliyordu: 

Türkiye % 62.25, Yunanistan 
% 10.57, Sırbistan % 5.25, Suriye 
ve Lübnan % 8.17, Irak o/o 3.96, 
Filiıtin % 2.47, Bulgariıtan % 1.64, 
Arnavutluk %1.57, ltalya %(),23, A-
ra;> hiikUınetleri % 3.90. . 

Fakat bu karara rağmen, tediye 
edeceğimiz mikdar hakkında 0-": 
lı borcunun hiınillerile araını:ı:claki 
kat'i mukavele 1926 seneıine kadar 
imza edilemedi. 1926 Pariı ınuabe; 
deıine ıröre, Türkiye ~eneli. "!•;ill' 
olmak üzere ıenede takrıben ıki. V • 
yon lnıiliz lira11 tediye eclec:ektL Be 
bu nisbet te tedricen artacak~ • u 
Pariı muahedeıinin alJ<inıı daireS..ı:.:; 
de birkaç sene tecliyat yapbk. ~· . 
cihan buhranı ve bu bubnuıın .ıum 
memleketimizdeki akioleri bu ~·~t 
dahilinde tediyat yapmam~. 11'.'J.an 
bırakmadı. Pariı mukaveleoının 1'?23 
lanıDA1ın1 ve sonra da o esas daıre-
. d' -·-·-•n bimil· ıınde te ıyat yap•~·-·--. . . 

\er aleyhimize ve suiniyetimıze b!f 
delil olarak ileri sünnektedidA:_. Bı-

• li ı;; iliri1lıı&.inilze dejiil, bü111ii 
~etidı~e bir (JJ]ı olarak ileri sürül: 
mek Iizundı • Pariıte mu~veleyı 
neden imza ettik? Çünkü tedıye ede
bileceğimizi zannettik. OJ:ı:da~. ooııra 
neden tediye etmedik? Çunkü bu~ 
imkan göremedik. Bıı, gayet ba11t 
bir meoeledir. VaridabınıZ ıneyclan
cla. Bütçemiz meydanda. . . . 

•• •• • • • s b k ·· · kl.f tt yağmurlar 
t 

a ı reıının te ı a a 
ZUDU eIDID IÇID.. bulunduğu doğru değil Bakır bedestenini ve 

Devair bütçesinde yüzde yirmi 
tenzilat yapılacaktır 

Maaşlara dokunulmayacak .. 

ANKARA, 28 (Milliyet)-Heveti Vekile dün~ Ee~ 
vakte kadar devam eden içtimaında 932 masraf but~_es.~ 
üzerindeki tetkikatını ikmal etmiştir. Bütçede tevazunu 
temin maksadile bilumum devair bütçelerinden yüzde 
yirmi tenzilat yapılması takarrür etmiş ve bü~~eıe:in ~u 
karar dairesinde yeniden ihzarı dairelere teblıg edıl~ış· 
tir. Bu tenzilat, maaş, ücret, iaşe fasıllarından gayrı /a-
sıllardan temin olunacaktır. , 

' -Kontenjandan evvel 
gelmiş az mal kaldı 

Evvelce gelmiş olanların kısmı 
azamı kontenjan 

nisbetlerile peyderpey çıkanlmışhr 

Ancak kontenjana rağmen şimdi çok mal 
getiriliyor, gümrük yeni antrepolar açıyor .. 

bidayeti tatbikı olan 16 teırinioa· 
rkiden beri 0 benim kontenjandan 
evvel para11 verilerek sipariı edil 
ınit ve gelmiı malım var, konten· 
jan liıtelerile tercihan mah•ubü 
yapılmaktadır'' diyerek müracaat 
edip te, bunu kambiyo heyetin
den tediye için alnııı bulunduğu 
dÖYi:ı: müaaadesile iabat edebil
lenler 10 • 12 beyanname aahibin 
den fazla değildir ve bu mallar 
da kontenjana mahsuben teırini ... 
oaniden beri peyderpey idhal edil 
ıniştir. 

Yeni kararname reamen tebliğ 
edildikten aonra, alikadar idha
lat tacirleri, ayni suretle kambiyo 
heyetinden tediye için döviz miiaa 
adesi iatihoal ebnit olduklanm fa· 
tura ibrazı ouretile iabata davet e 
dileceklerdir. lsbat edenlerin mal 
lan, gümrük rüıwnu tahsil edile 
rek ithali oerbeat bırakılacaktır. 
Kontenjandan evvel liparit edilip 
te gelmiş bulunan efyadan şeker, 
demir gibi mevat, kontenjan liate 

Gümrük başmüdürü !;eyli Bey )erinden mahaup edilerek tama-

1 

men çıkarılmııtır. Şimdi ırümrük-
lthalitm. t~.hdidin~e!' ve Kon· Jc:~d~. b~nla~dan çorap, İpekli ve 

tenjan usufünun tatbıkinden ev- I yunlu hır mıkdar mensucat eıyası 
vel bedelleri kısme~ v~ya _tam~- kalmıt bulunmaktadır. 
ınen verilmek suretıle. 11pan§ edı· Bunların piyasaya çıkanlmaaile 
!erek kontenjan hasebıle memlek.e de, eıya fiatlerinde kontenjandan 
te girmiyen malların ~rbeatçe ıt beri hasıl olan tereffüün k11men 
haline ait Heyeti Vekıle! kara.':' olsun izale edilebileceiti zannedil 
dün lstanbul Cümrü~le!" .Baıpnu· memektedir. 

Eski Rejj direktörü M. Veyl 

Hali taıfiyede bulunan reJı tir 
keti idare mecliıi reisi M. Veyi'· 
in, tütün inhisarmın tekrar şirkete 
verilmesi hakkında hükümete tek 
lifatta ~ulundujiu yazılmıftı. ~· 
Veyi dun kendioile ırörü§"n hır 
muharririnıize bu haberi tekzip 
ederek demittir ki: 

- Bu haber doğru deitildir. Bu 
huausta hükUınete hiç bir teklifte 
bulurunuı deitiliz. Eoasen böyle 
bir teklif için lüzumu olan paraya 
da malik değiliz. 

Hakkı Nezihi Bey 

Balkan 
Tütünleri 

Hakkı Nezihi Bey 
seyahatine 

çarşıyı su istila etti. 
IZMIR, 28. (Milliyet) - Bugün 

saat on üçte batlayan ıiddetli bir 
yajimur iki saat bili faııllt. devam 
etıniıtir. 

Y ajinıur tebirde ve civarmda ba
zı hasarat yapmıştır. Y emi!ÇIU'f11m· 
claki mağazalan ıu basmııtır. Bun
dan ınaada Kızlarağa11 Hanı ile Ba
kır bedeıteni kim.ilen su albncla kal 
mışbr. 

Caddeleri ve meydanlan ıu iıtilii 
ettiğinden bir çok kimseler hammal
lann ıırtlannda bir taraftan c!ijier 
tarafa ıeçebilmitlerdir. 

Meclis 
Müzakeratı 
ihtira beratı kanununa 
bir madde ilave edildi 

ANKARA, 28. A. A. - B. M. 
lıugÜn Refet Beyin riyasetinde top
lanarak bazı meb'uılann mezuniyet 
!erine ait riyaset divaıu tezkeresini 
kabul etmittir. 

Büyük Millet Mecliıinin 1931 ha
ziran, ağuıtos, eylUI tqrinisani he
oabab bakkmclaki raporlar okunarak 
kabul edilınittir. 

Tahliıiye idareıinin tqkilat ve ve 
zaiflne dair kanunun üçüncü mad
desi ayn bir kanunla tadil edilmit 
oldujiundan muhtacı tefsir ıröriilme
dijiine dair encümen mazbatası ka
bul edilmi .• tir. 

Müteakıben ihtira beratı kanunu
na bir ınadde ilavesi bakkmdaki ka
nun müzakere ve kabul olunmuştur. 
Buna nazaran senelik reıim taksit
leri dördüncü madde ile tayin olu
nan tarihlerde tediye edilmediği ... 

, den dolayi hükUmden düşen ihtira 
· beraatlerinin vadeıi ceçmiş ıeneler 

t!lksitleri iki misli ceza ile birlikte 
venldiği takdirde hükümleri iade o
lu11ıır. Ancok bu ıuretle hükümleri 
iade olunan benıatlerin mııayyen o
lan müddetleri lıitbir suretle deiit
tirilemez. 

Bu kanunun hıikınilnden iıtifade 
iç.İn berat müddetinin bibnemİt <>i
ması ve kanunun neıri tarihinden İ· 
tibaren bir ıene zarfında müracaat 
eclilmit bulunulma11 !izmıııelir. 

ait raporunu verdi 
1 

1 

Onlar ne yapıyorlar, biz \ 
ne yapacağız? 

1 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Nepiyat ve Yazı Müdilri\ 
ETEM IZ'T.ET 

Halic şirketinin heyeti umumiyesi iftima halinde 

Haliç şirketinin vazi
yeti hakikaten fena! 
931 senesindeki zarar 63,000 

liradır. Yardım 
olmazsa vapurlar işletilemeyecek 

Zarar nereden geliyor, hugünkü vaziyet nedir? 
Haliç vapurlan tirketinin sene

lik heyeti umumiye İçtimaı dün 
öğleden aonra Calatada Ovakim
yan hanındaki tirket merkezinde 
yapılmııtır. Celse ikinci reis Mem 
duh Beyin riyasetinde açılmıt ve 
meclisi idarenin senelik raporu 
okunmuştur. 

Haliç tirketinin son mali vazı
yetini ıröatermek itib.&rile tayanı 
dikkat olan bu rapora nazaran 
son alb ay zarfında yolcu adecli
le haaılat mikdan a:ı:almakh. de
vam ebnit ve haaılat 1930 oene
aininkine nazaran 80,183 lira da
ha az olmuıtur. Seyriiaefer, an• 
cak mühim ve müatacel tamirab 
tehir ve ambarlardaki leva:ıwnı 
kısmen oarfetmek oayeıinde te· 
min eclilebilmiıtir. Paraaızlık yü
zünden ıirketin 12 vapurundan 
ancak oekizi i9liyebilmektedir. lı 
lemiyFn vapurlar cemi bozmacıla 

nndan blLfka kimsenin itine yara
mayacak haldedir. Diğer taraftan 
firket Y emitteki iıkeleaini yap-

[DeV'Bml beşinci sahifede] 

Hususi mekteplerden 
kaydiye alınamaz 

Maarif mehafili hususi mekteplerin 
ticarethane olmadığı fikrinde! 

Paria mukavelesi mucibınce tedi· 
ye edememekle beraber, timdi ye ka 
dar bunun üçte birini tediye etme.ık· 
te dnam ettik ki bu, bize ııened~ • 
b milyon lira kadar bir yük tahmil et 
mektedir. Himiller, "bir taraflı" te
lakki ettikleri bu karara itiraz etmek 
le beraber, tediye edilen üçte bir ta! '
•İti kabul ebn<ktedirler. Sabık Ma· 
li vekili Saraçoğlu Şükrii Bey, Y~ 
ni bir tediye esası bulmak üz~ b!r 
müddetten beri Pariote h&mıllen~ 
müme11illeri ile temasta idi. Ve ahi· 
ren Aııkaraya avdet etmittir. Hüki'ı· 
metle istişare ettikten ooııra t.ekrar 
Pariıe döneceği bildiriJrnektedır Bu 
temasların bir neticeye müncer ol
mak istidadmda olup olmadığım bil 
miyoruz. Yalnız dün Atinadan veri
len bir habere ıöre, Saraçoğlu Şük
rü Bey hiunillere senede 700,000 ln
giliz tecliyeıini teklif etmif. Ancak 
be, oene müddetle bu mebliğın ya
rısını tediye ebnemize muvafakat et
melerini ve bu senelere ait baluye
nin de bundan sonra lam tediye edİ· 
lecek olan taksitlere zammedileceii
ni bir teklif olarak ileri ıürmüf. Ha
miller ise, senede 820,000 1 ngiliz li
rası istiyorlannıf. 

dürliiğüne tebliğ edibruttir'. k" Kabrcıoğlu hanmda büyük 
Gümrük idaresi n~dm~e 1 manifatura taciri Halil Ali Bey 

talıkikabmu:a nazaran,. ıthalabn kendisile görüşen muharririmize, 
tahdidinden evvel bedelı . kısı;nen bu huouıta demiftir ki: 
veya tamamen verilerek 11panf e· - "Kontenjanın bidayeti tat
dilip te gümrük ambaı:.ve antrepo bikmda, . evvelce. ~İparİf edilen 
lanna ıelmiı efya, oy le zan. ~le mallann ımran ıstısna edilseydi, 

Balkanlarda ıark tütünü vesair 
ikbsadi meseleler hakkında Ti- 1 
caret Oda11 namına tetkikat ya
pan Oda tetkikat ve İalihbarat ı 
•ubesi müdürü Müderria Hakkı 
Nezihi Bey bu seyahati hakkında
ki raporlarını vermittir. 

Hakkı Nezihi Bey bu huıuıta 
dün bir muharririmize ıu beya• 
natta bulunınuıtur: 

lstanbul ticaret odaımm, Oda
Dün Darülfünunda konferans veren · lar kanununun 3 üncü maddesine 
Prelesörle gene dün gelen Fransız istinaden, 11hhat yurtlannın oldu-

Çünkü bu mektepler ticaret kaa
dile küıat edilmit değillerdir. 
Mekteplerin açılma11 hatta Maa
rif vekaleti tarafından tel'Yiç edil 
mektedir. 

Bu haberin ne derece doğru oldu-
itunu bilmiyoruz. Fakat eğer pazaı:· 
\ık bu mecrada ise, Düyunu umumı· 
ye meseleoi bila Lozan konferanı~
da batlanan yolda gidiyor ~em~kür. 
Meoele bir milyon lira ~ bır ~iyon 
lira fazla vermek değildir. Dü'.!"nu 
amumiye meselesi, bizim ~ktaı na
zanmıza ıröre iki taraflı bir mesele
d"ır. Dainlerin bizden alacaklan ve 
IMzim de tediye kabiliyetimizin dere
cesi.. Banlar biribirincleo ayn mese
leJeı. değillerdir. Yani clainler ~d"? 
para it:iyorlarsa, tediye kabili!e_li
mizi de tezyit etmelidirler Bazım 
buırünkü tediye kabiliyetimü: sıfır· 
dır. Ve bu aene, yalnız Düyun'! u
mumiye borçlanm deitiJ,Cüınhur~yet 
borçlannı da tecil etmek mecburiye
tinde kalmanuz ela ıöoteriyor ki. 
borç namına hiç bir para tediye ecle
ıneyiz. 

Beynelmilel borçlar baklrmcla ka· 
bal ed;•~., hüküm tudor ki, bir dev· 
Jetten borç talep edebilmek için ~ 
devletin tediye kabiliyetini de tezyıt 
ebnelidir. Harbi umumiden beri mai 
lup meml ketler de clabil oldujiu hal 
de bütün devletler, bir veya dijier 
tekilde alacaklı devletlerin yardımla
nnı ırörmuılerdir. Halbuki Türkiye 

• uka 

· d'ld'.. 'bi fazla degı • tahmın e ı ıgı gı. 1 ~ ün [Devamı beşinci sahifede] 
dir. Eoasen kontenJaD uau un · 

kaveleoi imzalanıncaya kadar bu bir ı de hiç bir değişiklik olmadığını gör- . 
dereceye kadar izah edilebilirdi: De- dük. Tediye edilemeyecek olduktan , 
niliyordu ki, D~yunu umumi!e ~eıe oonra ~i~ler bize yeni bir 1928 
leıi balledilmedıkçe herhangı ıekilde mukavelesı ımzalatmaktan ne kazana 
yardım mevzuu . bahıolamaz. . 19~8 caklar~ır? Bunun. içindir ki. ~iiyunu 
mukavelesinin bır faydası bu ıddıa- umunuye meselesı, yalnız hızım tara 
larm çürüdüğünü göıtenniş olmasın fımızdan tediye vadeden bir taraflı 
dadır. Çünkü ayni ümitlerle ~9~8 mu mukavele ile. değil? ~nlar~n taraf~n: 
kaveleoini imza ettik, mali 11tıt~b- dan da -:erebıl~~ızı teının. ed~~ ıki 
mız olmadıitı halde iki sene t.ak11tle- taraflı bir formul ıle balledilebilır. 

Prolesörü... ğu gibi, huousi mekteplerin de O-
-Yazısı iç sahifemizde - daya kaydolmaları ve aidat ver

"- Odaca görülen lüzum üze .. 
rine Pire Atina, Selinik, Drama, 
Kavala, fakeçe, Sofya, Filibe ve 
Haoköy mıntakalannda tetkikat
ta bulundwn. Seyahatten maksadım 
umumi iktıaadi vaziyet ve tark 
tütünü yetiftiren memleketlerin 
tütün vaziyetlerini ve tütüne ınü
teallik huıuıiyetlerini tetkik idi. 
Bundan ınaada Bulırariatan ve Yu 
naniatan Ticaret Odalarile boraa· 
lan, memleketler arasında ikbaa
di münasebatı, o memleketlerdeki 
ihraç eıyaınızın mevkileri ve müı 
terek ihracat metalan etrafında 
tetkikaıta bulundum. 

inhisarlar ve 
Gümrükler 

ANKARA, 28 - inhisarlar 
da tasfiyeye tabi tutulacak me 
murlann sicilleri her inhisar i
daresinin memurin ve sicil mü. 
diriyetlerince tetkik edilmiştir. 
Bundan batka inhisarların umu 
mi masraf biit ·esinde yapıla
cak tasarruf esaslan da tesbit 

lotanbulda aktedilen ikinci 
Balkan konferan11ndaki karara olunmuştur. Gümrük ve inhiıar 

[
D amı beşinci sahifede] lar vekaleti meclise verilmek ü 

ev _ ".. 
1 
z~re dört muhtelif bütçe proje 

1 

ıı hazırlamaktadır. Bu projele
rin mühim bir kısmı ikmal edil· 

1 

miıtir. lnbiaarlar muhafaza u
mum kumandanlığı, gümrükler 
umum müdürlüğü ve vekaletin 
merkez teıkilitma ait bütçeler 
ayn ayn olarak tanzim edilmek 
tedir. lnhiaarlann bu umumi 
müdürlük idaresinde tevhidi ta 
karrür etmiştir. Fakat bu umu
mi müdürlüğün kaç şubelik bir 
teşekkül olacağı henüz tetkik 
edilmektedir. inhisar idarelerin 
de devlet baremi tatbik edilmi ... 

Dün meydana flkarılan heroin ve yecek, memurlar huıuıi bir ba-
kokaio evkrinden.. rem üzerinden maq alacaklar-

meleri hakkında bir taaavvuru ol
dujiunu dün kaydebniftik. Fakat 
maarif muhitinde yapbğımız tah
kikata nazaran, hu1U1İ mekteple
rin Odaya kaydı doğru olamaz. 

Feyziati li-i müdürü Hıfm 
Tevfik B. dün bir muharririmize 
ha huauata demittir ki: 

[Devamı beşinci sahifede) 



• 
işsizlere iş, işçi 

isti yenlere 
işçi buluyoruz! 

işsizlere iş bulmak için Milliyet 
tavassut ediyor 

it arayanlarla itÇi arayanlar a
rıumcla tavauuta batladıimuz 
günden beri, ırerek it arayanlar
dan cerekae İfÇİ arıyanlardan pek 
çok mektuplar almaktayız. Bu 
nektuplar mabadı tealıil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığmdan bahsedilen itsWifin. 
işsizlerin ihtiya~ uhalarma claiıl
ma61damıdan ileri ıreldiiine ka

idir. 
Birçok kaza merkezlerinde, 

hatti Yiliyetlerde malcineci, mo
:örcii, tesviyeci, tornacı, iyi bir 
d~. ınııranıroz, ilitı :ziıııiye 
tamircisi; elektrikçi ıu veya bu 
ihtisas İtcileri ve ustalan yoldur. 

Cnun i?n biz ifsizlerle iıçi is
leyenler arasmda tavassutta bu
lunmak isteyoruz. 

Gerek lstanbula, ırerek mem
leketin her köşesine tamil olan bu 
tavauutun daha müsmir ve fay. 
alı olmau::n isteyoruz. Onun i-

Ricamız şudur: 
Valiler, kayinakam)ar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi
ye reisleri, fırka idare beyetl...-i 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare amirleri bulundukları 
yerl..-deki itÇi ihtiyacını (ıekil, 

mahiyet, evıaf, verilecek Ücret 
ve İt ıartlaı-ı tesbit edilerek) bi-

Bize yazınız 1 
:re bilclirirlene bae müracaat et 
mit ve adreslerini bırakmıt olaı 
it.Weri kendilerine bildirecefiz 
Bıı suretle hem iısiz kalan vı 
-leketin neresinde iı bulabi 
lec:eğini bilmediği için bıııuılar 
ntanclaılanmıza hizmet etmit 
hem de memleketin her tarafını: 
bir ~k ırüzide itÇilerin dağılaral 
müfit hizmetler deruhte etmeleri 
ne yardım etmit olacaiız. 

Hususi mii-t sahipleri d• 
bıı husustalıi ihtiyaçlarını biz< 
bildirirlerse memnuniyetle kayd. 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı;ınız vari' 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip vey; 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta 
nuutu yapacağız. iş isteyenleı 
de, işçi ve memur arayanlar d: 
mektuplannı "lstanbul, Milliye' 
gazetesi it tavassut bürosu" na 
mına eöndennelidirlerl. 

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

• • 
iş ve işçi 

• 
istigenler 

işç 1 istlyenler 
7 Bir ırarson dö Büroya ihtiyaç 

,ardır. Milliyet eazeteoinde it bü-
ro&Una müracaat. 

8 Türk üç katibe lıannna ih
tiyao vardır. Muhasebe katipliği 
ve oclacılık hizmetleri için kefa
et mutebere irae edebilecek (mu
clıaitten) üç efendiye lüziını var 
1ır. Aynce bir de Almenca ve 1-
talyanca bilen iki hanım isteni
yor. Mektupların Galata posta ku 

r tusu 1211 numeroya gönderi'-

lik veya memuriyet arıyor. Maat 
40 lira istiyor lıerhanei bir viJi. 
yete gider. 

192 - Milliyet eazeteoinde it 
bürosuna müracaat, Ahmet Ke
mal bey, 38 yaıındadır, lngilizçe 
Rumca ifadei meram edecek kadaı 
Fransızça bilir. Memuriyet arıyoı 
maaı 80-100 lira İstiyor muhase. 
be işleıinden gayrö, taşraya gide
mez. 

193 - Galatada Unyon hanın
da Ahmet bey vasıtasile Necmet
tin el. 21 yaşmdadır. Memuriyet 
kapuculuk odaedık ariyor, maaş 

•••••••••••••; 35 lira istiyor. Taşraya gider. 
191 - Beyoğlu istiklal cadde-

iş istiyenler 
187 - Sirkecide Şark Şimen

Jöferlerinde makinist Cavit efen
~inin mahdumu Necati 16 yatın-

ı ~adır ckur yazar, iptidai mektep 
mezunu .. 

188 - Eyüpte lalam bey ma
-ailesinde Çülha sokağında 1 No. 
1a Hamit ef. hademelik, kapucu
luk bekçilik yapar. 

189 - Huköy Halıcıoğlu ca.d
!esi No 75 te. Genç bir hanım, 

daktiloc!U'. 30 lira maBf istiyor. 

190 - Ortaköy hacı Mahmut 
nalıallesi Revani "°kak 15 No da 
Mehmet Sait. Memuriyet anyor. 
Sırpça, Rumca, An.vut?ya qi
ruıdrr. Tatraya gider. 

191 - Mardinde Savur kaza. 
' ınclto kaplan mahallesinde Abdül 
<adır oğlu ilk mektep mezunu ll>
rnhim Salim 19 yatmcladır, katip 

sinde Sakızağaç sokağı NÖ 47 
Münir Ecnebi memleketlerde bil
hassa F'dütin, Mrnr, Suriye, Tu
nus, gibi kumen tamr tellalık ya-
par. 

195 - Üsküdar Kaptanp8'ja 
sokak No 8 Ahmet Hayri 25 ya
tıncladır. Türkçe, Fransızça, Rum 
ca, Bulgarca, musevice bilir ve 
kısmen okur yazar, şoförlük de bi 
lir, 60 lira ücretle katiplik, tahsil 
darlık hususi •eya reımi daireler
de soförfük da yapar. 

196 - Üsküdar Çinili Mürad 
reia Cemal el. sokağı N o 2 de 
Kimi! 29 )'1lfındadır, odaclık ka 
puculuk okur yazar 26 lira maa4 
istiyor. 

197 - Fatih •arşamba cadde
si Armutlu sokak No 3 Niyazi 
ınanuıgoz, Bolu •-İLiyetine 100 li 
ra maa9lı eider. Birinci sınıf a
partnnanlarda kapuculuk yapar. 
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HARDCi HAl61ERLIER 
Japonya' da 
Fesatçılar 

1 ••• .__ 

Bazı siyasi cinayetler 
yapacaklardı 

LONDRA, 28. A. A.- Tokiodan 
Reuter'e bildiriliyor: Confrerie du 
Sang'm azasından "3 kiti, memleke-

1 
tin siyasi ve iktisadi ·alemlerine men 
ıup bir takım zevatı katletmek niye 
tini beslemekte olmakla ittiham edil 
mitlerdir 

Bu karar, 5 martta baron Dan'ın 
katli üzerine polis tarafından girİ! i
len taharriyat neticesinde, ittihaz 
edilmiıtir. 

Fazla olarak, müttebimlenn katle 
decelderi kimseler liıteıine prens 
Sayonji mührühas nazırı kont Ma
kino, başvekil M. fnoukai, baron Va
kasuki, baron Shiedehara ve 6 bü
yük mali ve sinai korporasy na men 
•up bor takım zevatın da isimlerini 
ilave etmek tasavvurunda bulunduk 
ları anlaşılmıştır. 

Başıbozuklarla muharebe 

LONDRA, 28. A. A. - Tchanır
T choundan Reuter' e bildiriliyor: 

Birçok Japon tayyaresi, T chang
T choun' a 60 kilometre mesafede bu 
lunan Nouna-an'ı tehdit etmekte o
lan 3000 başıbozuğu dağıbnak üze
re bu sabah, harelı:et !'tmİftİr. 

Cemieyti Akvam komisyonu 
Nankin'de 

1 Nihayet 
Bulundu mu? 

Lindberg'in çocuğu 
bugün yarın 

iade ediliyormuş 

1 lrJanda ve 
lngiltere 

Müzakerattan ne çıka
cağı belli değil 

LONDRA, 28. A. A. - Dublin
den Timea aırzetesine bildiriliyor: 

NORFOLK, ~A.A.- Lindbergb Dün Dublin'de şevk ve ıetnret aza• 
ttırafın~an ço >gunu kaçı~~arla te mi derecede idi, nümayİıçilerin pek 
masa gırmeğe memur edılmıt olan mükemmel tertibat almış oldukları 
Norfo'k'J'.' ~kt.ır D~bson Peacock, 1 anlaşılıyordu. . 
~~ ıı:ormuş oldugunu beyan et· J İngiltere ile lrlancla arasındaki 
mrştı.~ • . . . . müzakerata gelince biç kimse bunun 

Mümaileyh dcınıttir ki: Yavru,8 neticesi ne olacağını ıimdiden kesti
günc kadar ve belki de yarın ebe
veynine iade edilecektir. 

Londra 
Konferansı --

Dört devlet mümessil'e 
rinin içtimaı etrafında 

rem ez. 
Londranın noktai nazarına göre 

bu müzakereler mütkül olacağı va 
alelade mahiyette olmıyacağı mu
hakkaktır. 

M. de Valera, hiç ıüphesiz idea
liıt ve otokrat olan sec;İyesine tabi 
olarak bereket edecektir. Ancak mü 
maileyhin bu meziyetleri henüz me
sııliyctli iktidar mevlriinde tecriibe 
edilmif değildir. 

Daha ıimdiden M. de V aleranrn 
siyaseti, İngiliz piyasasının ellerin
de olması kendileri icin hayati bir 

ROMA. 28. A.A. - Londracla mesele olan tacir ve Çiftçi sınıfları •· 
beynelmilel bir ktınferans akti ihti- rasıncla enditeler tevlit etmeğe bat· 
malini büyük bir teveccühle karşılı- lamıştır. 
yan Mesiaırero gazetesinin Londra LONDRA, 28. A. A.- er--
muhabiri bu meseleye tahsiı etmİf neastl'de 400 kadar lrlancla cümhu-
olduğu makalesinde, netice olarak riyetcisi toplanarak askeri bir yörü
diyor ki: yiiıle" tehrin katolik mezarlığma git

y akında ...,ılacak olan müzakere- mişler ve orada dahili harp esnasm
ler, Avru~ vaziyetini tavzihe da maktul dütmüş olan arkada,lan 
ve Lausanne konferansı için zemin ı nın mezaraJrına çelenkler koymuı~ 

NANKIN, 28. A. A.- Cemiyeti ihzarına medar olacaktır. Ancak bu lardır. 
akvam komi•yonu, bu ıabah Nan- müzakerelerin mu•~affakiyetle neti- İ Birçok hatipler, söz alarak deli
kin'e vasd olmuıtur. Komisyon aza.. celer.ınesi Fransanrn ittihaz edeceği kanlıları cümhuriyet ordusuna ilti-
•~- ':""'iy~t ve iıtiralı_~tle;ini te- hatlı harekete bağlıdır. haka davet etmislerd~. . . 

1 ~n ı~ polıs ~~n~ ihtıyat ted- ltalyaya eglince, sünger çekmek- Bu.~dan sonra cumhurıyetçiler 
\ bırlen ıttihaz ediltn.l~tir. ten ibaret olan ltalyan siyaseti daha kendılılılerinden dağılmışlardır, po-

CHANGHAI, 28. A. A.- Sulh 1 şimdiden Amerika ve Almanya hü- li~ vak'a mahalline geldiği zaman 
konferansında Çin heyeetine riyaset kiımetlerinin tasvibine mazhar ol- kimscri bulamam~ştır. . . 
etmekte olan icra reisi yeki- mu,ıur. Polıs, yalnız numayışcıler tarafın 
li M. Soong, Hang-Tcheou'ya hare- PARIS, 28. A. A. _ Petit Jour- d.a~ dikil.mis olan Sinn Finn renkl~-
ket etınittir. nal diyor ki: M. Tardieunün M.Mac ~!" h•mıl ~yr~kları kllldınnakla ık 

M- k · · k tmi' 1 ç· Donald tarafından uklif olunan I hra mecburıyetınde knlmı;tır. uza erata ıtbra e f, o an ın 
heyetinin Cemiyeti akvam komisyo- Dörtler konferansının i~timaa ~ve- ı o 1111 o 
nu burada bulunurken onun arzusu- ' tini kabul etmekle beraber evvela I~ 
na tab'iyet etmiş ve şimdi komiı- gilizlerle • Fransız~n g~rüt~elen 
yon azası gitmiş olduklarmdaıı do- arzuıu~u ızbar etınıt oldugu soylen
lay imüzakerata devamdan ferağat meldedır. 

Hint prensleri 
Meclisinde .. 

eylemeğe karar vermiş olmasından Petit Journal, bu takdirde bila- YENi DELHEY ,28. A.A. - Hin 
distan valii umumiıi lord Villinıı:ton 
bugün prensler meclisinin İç• 
tima devresinin küşadı müna
sebetile mühim bir nutuk irat et
ıniıtir. 

korkulmaktadır. hare Londrada veya Cenevrede 4 
M. Soong'un azimeti bu surette devlet mümessillerinin noktai nazar. 

tefsir ediliyor. lannı teati ve bir itilaf elde etmele

Japon harbiye nazırının 
beyanatı 

LONDRA, 28. A. A.- Tokiodan 
Times gazetesine bildiriliyor: Mi
chi-Michi gazetesi, harbiye nu:m 
M Arakinin beyanatmı netretmek
tedir. Mümaileyh, bu beyanatında, 
şimdiki buhranın Mançuri meselesi 
yüzünden uzak şarkta sulhun ilıl&I 
edilmesine scl>ebiyet vermiş olan son 
fırsat olduğunu ıöylemektedir. 

Mümaileyh demİ•tir ki: Japonya, 
ne cemiyeti akvamtn ve ne de dev .. 
Jetlerin kendi itlerine müdahalede 
bulumn11larına müsaade etıniyecek-

ı 
tir. 

Mümaileyh, Cemiyeti akvamın ik
tidar ve salahiyetin hali hazırda 11-

J zak tarkta bir imtihana tabi tutul
' mut olduğunu söylemiştir. 
j M. Araki, her 9eydeıı evvel Lyt

ton komisyonunun rapon.na İntizar 
! tavsiyesinde bulunmuıtur. 
\ Sayet bu rapor, vaziyetin takdir 
edilmedôğini gösterec<k olursa Ja
ponya yalnız Cemiyeti akvamı ter
ketmekle iktifa etmiyecek, belki Ce
miyetin uzak ....-k itlerine müdaho
leye hakkı olduğunu kabulden imti
na eyliyecektir. 

1 

\ fran kabinesinde istifa 
TAHRAN, 28. A. A. - Posta na

l zm Surueanıfil. istifa etınittir. Mü-
maileyhin halefi sabık Fars valii u-

1

. mumisi Dehiriazam olacaktır. 

--· 
1 Paskalyada yol kaza lan 

P ARiS, 28. A. A.- Matin ıraze
tesine nazaran paskalranın ilk iki gü 
nünde vukubulan kazalar neticesin
de 19 kişi ölmüş ve 60 dan fazla da 
yaralaruruıtır. 

rini temin için batka bir konferans 
alı:tedileceiini istihbaratına atfen yaz 
mAktadır. 

A ap .musiki kongresi 
KAHiRE, 28. A. A. - Maarif 

ııa;m-ı, bafvekil S•tkı Paşanın huzu
ru11da arap muıikisi koncresini r-... 
men açmıştır. 

--·--

Lord Villine-ton, Hint hükiıınet
lerinin Britanya Hindiıtanının iıtik .. 

1 rarmı muhafaza ~tmekte ne derece
de menfaatlan olduğunu ehemmiyet 
le kaydevledikten sonra hükümetin 
bazı tenkil har<ketlerine müracaat 
etmesinin sebebi, teşkilatı eaasiyede 
icrası mutasavver tadiller icin zaru .. 
ri olan esaslı şartları ibdaı etmek 
olduğunu beyan etmi1tir. 

fta]yanın umumi nüfusu Mümai!eyh, bundan •onra prensle 
. ri federasyon teşkilatma ait proje. 

ROMA, 28. A. A. - lstatistıK 1 nin eaaılı noktalarında mutabık kal
Merkez Enstitüsü ta~~ndan netre- mıt olmalarmdan dolayi tebrik et
dilc n~on __ rakamla:-a gore İtalyanm miş ve yeni ahval ve ıeraitin yeni 
umumı. nüfuau Şuoat sonunda 42 tedbirleri ve yeni ~eleri istilzam 
1/ 2 mılyonu bulmu§!Ur etmekte olduğunu hatırlatmak sure-

Japon istikraz yapıyor 
TOKYO, 28. A. A. - Hükumet 

gelecek mali ıene zarfında takriben 
420 milyon yenlik bir kaç iıtikraz 
aktedecektir. 

Maliye Nezaretinin hazırladığı 
plarJara göre yapılacak olan vel490 
milyon yen olarak teıbit edilen bu. 
seneki bütçeye dahil bulunan bu is
tikrazlann çotu memleket dahilinde 
yapılacaktır. 

Köstence casusluğu 
meselesi 

B(JKREŞ, 28. A. A. - Kinunu
sani ayında keıfedilmiı olan casus
luk meselesine ait istintak hitam bul 
muıtur. 

Maznunlara ve bilhassa bu m
lede bir rol oynamıf olan Fransız 
Locoq'a ait dosyalar, salihiyettar 
mahkemelere tevdi edilmi!tir. Mu
hakeme, yakında baılıyacaktır. 

tile sözlerine nihayet vermiftir. 

Mümaileyh, prenslerin yapmıf ol
duklan tecrübelerin teıkilatı esasl
yedc yeni bir takım tadilat vücude 
getirilmesi ihtimallerini ıecaat va 
itimat ile derpit etmelerine müsaade 
babıolacağı ümidini izhar eylemit· 
tir. 

Malta meselesi 
ROMA, 28 A. A. - Hali hazırda 

Trabluıgarp'te bulunan hııtvekilet 
müsletarı M. Guinta, ıu telırrafı 
ıröndermiıtirı 

1 ngiliz aırzetelerinin bana iınat et 
mit olduktan sözleri serahaten tek
zip ederim. 

ltalyan bayramına müsadif olan 
bu ayın 23 ünde Maltacla karaya 
ç:lrtnn, Fqye binaamda toplenımı 
olan ltalyan kolonisini ziyaret et
mek istedim. Hakkımda gösterilen 
teveccühe mukabele ederken aair
dide lnıriliz-ltalyan muhadenetini 
hatırlattnn ve Maltada ltalyan !i
tan va kültürünün muhafaza edil
mesi temennisinde bulundum 

( l 
ı ıam devri kapandı diyoruz çünkü 

1 kt dl m 11 h ft evvela petrol, kömürü ehemmiyet-
~ Sa ve a a a ten düşürdü; sonra mÜ§teriler, ya 

'------------------------·----"" paralan kalmamak, veya kendi 

ile ağlebi ihtimal devam edemiye 
cektir. 

Ziranti nüfusunu beslemeğe ki
fayet etmeyen memleketlerin ati
si muzlim göriiniyor. Memleketi
miz bu noktai nazardan "favori .. 
..e" dir. 

maksut ise, ki öyle olmalıdır, bu
nu, bilvaaıta, yani köylüye lazım 
olan efya ve mamulatı sınaiye fiat 
!erini tenzil auretile de ·elde et
mek mümkündür. Fiat yiikaekliği 
nin sonu yoktur, ili nihaye ırider; 
halbuki fiat diisırünlüğünün haddi 
sıfır değilse de ona tekarrübtür 
ki ideal bir cemiyetin ırayeııi bu 
olmalıdır. 

lngilterenin aatvet ve ihtİ!amı
nın temelleri 16 mcı aram nısfı 
ahirinde kraliçe Elisabeth tarafın
dan kurulmuftur. Bu kurnaz ve 
iıırüzar kadın lngilterenin, dahil· 
de ve hariçte, menafiini temin İ· 
çin ne yapmak lazım gelirse yap
mış, hiç bir fırsatı kaçrrmıımışbr. 
1582 tarihinde Türk hakanı üçün
cü auttan Murat ile ticari münaae
bntı t'""ia mn!uadile bir muahede 
ktebni:ı, ve bunu miiteakip "ln

ırilterenin fakir ve zavallı ahalisi
ne i1 bulmak ve refahı umumiyi 
temin etmek için lstanbuldaki i
m::ılathane ve boyahanelerin eara
nnı öğrenmek" [ •] arzu ve niyo
ti!e latanbula bir komisyon gön
dermittir. Bu komisyon bili.hare 

[•] Gina Lombroso, La Raoçoo c1u 
Machlnt.mc rwnmdald CICriııdcıı.. 

lngilterenin dünyaya hakim olma 
aını temin eden "Compagnie dea 
lndea" in nüvesini tetkil etmif
tir. 

Çin ve Hindistan piyasalannın 
istila ve tahtı inhisara alınmaaı 
ile ~!ayan Compagnie des ln
des'in tetebbüsü, sonradan, F ele
menk miistt!mlikelerinin lngiltere 
tarafından birer birer zaptı ile it
mam edilmiftir. 

Bu, ticari istila devri idi. 
On dokuzuncu asnn iptidasm• 

da buhar kuVTetinin sanayie tat
biki üzerine, lnıriltere, kömür ma
denlerinin kendisine temin ettiği 
rüçhan .. yeainde, ikinci defa ola
rak dünyaya bakim oldu. 

Bu da ımai istila devri idi ki 
1914 aenesine kadar devam etti. 

Bu tarih lnailterenin ihtifanı 
devrinin kapandıft tarihtir. lhti-

memleketlerinde sanayi kurmak 
neticesinde İngilizlerden yüz çe
virdiler. 

fktısatcılardan bazılan krizle
rin sebebini istihsal fazlasında, ba 
zıları da istihlak noksanında gö
rürler ve bunların aekiz on sene .. 
de bir devri bir aurette takarrür 
ettiğini ilive ederler. Kanaatimiz 
ce bunlar imi) değil, daha ziade 
birer neticedir. Asıl mühim ve mü
euir olan iki amil vardır ki birisi 
makine diğeri de anonim ıirkettir. 
Y alruz lngilterenin değil, bütün 
Avrupa ve hattii Amerikanın çek· 
tiği aıkıntı bu yekdiğerini mütem
mim iki kuvvetin elli altını§ aene
den beri yaptığı ıui istimallerden 
ileri gelmektedir. 

Makine arbk duramaz, mutla
ka itJeyecek ve ilerileyecek; fa
kat Avrupada hali ha:ı:ır letkilitı 

Fakat ahalimizin yüzde altını§ 
betini tetkil eden köylü ımıfmm 
menafiini sıyanet etmek eaaabr. 
Bu ııyanet fikrünizce mahsulatın 
kıymetlendirilmeıi seklinde yapıl. 
mamalıdır; bu usuller Cemahiri 
müttehide ve Brezilyada tatbik e
dilmiı; makıia netice verınittir. 
Esaaen mahsulatı ar:ıiye harptan 
eVTelki fiatlere nazaran söylendi
ği kadar ucuz değildir. [*] köy
lünün kuvvei ittiraİyesini tezyit 

c•ı Harbi umumiden bir kaç ıene ev'· 

ve! Anadoluda bazl kazalarda etin olı:

kasr rWnÜf para bir kuru,; diK:cr bazı 

yerlerde 2-4 yumurta keza bir kutu.f; 
Vanda 640 dirhemlik. bir okka 'Sade yağ 
5 kuruş ediyordr 

••• 
Esham ve Tahvilat 

lstanbul Menkul kıymetler Bor 
sası geçen hafta "Ünifiye" de hay 
lı ıuabiyet gö.terdi. Şimdiye ka
dar Pariste cereyan eden mü:ıake 
rat hakkında ne Pariıten ne de 
Ankaradan hiç bir havadis teret
tüh etmemesi, ve son defa Sara
çoğlu Şükrü B.fnin Paristen avde
te hakkında keza ketumiyet mu• 
hafaza edilmeai, fiatlerde karar
ıızlığı mucip oldu. Bu fiatler 46 
ile 56 kurut arasında temevvüç e
dip durdu, ve nihayet dün akıam 

lzmirde Kürtler arasında bir 
arbede; 1 ölü 4 yaralı var .. 

IZMIR, 28 (Milliyet) - Derviıoğlu hanında oturan Kürt! 
arumda bugün. kadın yüzünden arbede çıkmıt, Haydar İsmin 
biri Hakkı namında bir arkadaşını tabanca ile öldürmüıtür. B 
dan maada oraya girenlerden biri kadın olmak üzere 4 kişi ağ 
surette yaralanmıştır. Katil mecruhlar arasındadır ve yakal 
mıştır. 

Af gon tacirlerinin teşebbüsler 
1ZM1R, 28 (Milliyet) - inhisar ıayialan üzerine afyon t 

cirleri bugün Ticaret odasında bir içtima akdetmiılerdir. Taci 
ler alakadar makamlar nezdinde teşebbüsatta bulunmak üzer 
Alaiyeli Halim Beyin riyasetinde Ankaraya bir heyet gönderm 
ğe karar vermişlerdir. Boraada bugün de afyon aatılmamııhr. 

lzmir vilayet meclisi yol inşaat 
için istikraz aktedigor 

IZMfR, 28 (A.A,) - Vilayet umumi meclisi vilayet dahilin 
de bazı kazalarda yapılacak yollann inşaatında sarfedilmek v 
beş senede itfa edilmek üzere 300 bin liralık istikraz aktini kab 
ve daimi encümen intihabım yaptıktan ıonra bu aeneki meaaisin 
nihayet vermiıtir. 

Mimar Sinanın gıldönümü 
EDİRNE, 28 A.A. - Mimar Koca Sinan'ın 344 üncü yddö 

nümüne tesadüf eden perfembe günü için münevverler ta 
dan mubteıem bir ihtifal hazırlanmaktadır. Yükaek Türk ıan'at 
kannm yıldönümü çoşkun tezahurata vesile olacaktır. 

Her fara/fa kar yağıyor 
KASTAMOl'11, 28 (A.A.) - Dünden beri fasılasız kar yağ

maktadır. iki gün evveline kadar açık giden havalarda arazinin 
hemen dörtte üçü ekilmittir. 

ÇANKIRI, 28 (A.A.) - İki haftadır havalarm iyi gitmesin
den toprak işçileri gece gündüz istifade ederek zeriyatla meşgul 
olmuşlardır. Geceden beri başlayan kar elyevm devam etmekte
dir. Dağlara yağan karın aihani bir karışı geçmiştir, 

Türk vatandaşlarına münhasır 
küçük san' atlar 

ANKARA, 28 (Milliyet) -Türk vatandaşlarına münhasıı 
küçük aan'atlar layihasının heyeti umumiyede müzakeresi tehir 
edilmiıtir. 

C. H. Fırkası grupu 
bugün toplanıyor 

ANKARA, 28 (Milliyet) -
932 bütçesinin tanzimi etrafında 
tetkikata devam edilmektedir. 
fırka grupunun yannki İçtiıruıına 
büyük bir ehemmiyet atfedilmek
tedir. 

Bu içtimada Başvekil lanet Pt
nm Pariste kupon hamilleri mü-' . measilleri ve Düyunu umumJye 
meclisi erkiru ile, cereyan eden 
müzakereler etrafında, izahat ver 
meai kuvvetle mubtemeldir. 

Diğer taraftan öğrendiğime ırö
re hamillerle müzakeratı ikmal i
çin Saraçoğlu Şükrü Bey bu gün
lerde Parise avdet edecektir. 

Bazı mahafilde aöylendiğine 
eöre imza edilecek olan yeni iti· 
lafnameye, tediyatm 1937 senesin 
den itibaren baılamaama veyahut 
da 937 ye kadar teabit edilecek 
aenelik takıitlerin muayyen bir 
miktan derecesinde tediyat yapıl 
ınaama dair bir kayıt konulmaaı 
ihtimali vardır. 

Saraçoğlu Şükrü B. in Pariste
ki tem&1lan neticesinde bir anlat
ma zemini bulunduğu aöylenmek 
tedir. 

Mali vaziyet etrafındaki mW:a
kereler birkaç gün devam edecek 
tir. 

Yunan Maliye nazırının 
beyanatı 

Diğer taraftan Atinadan da ıu 
malilmat verilmektedir: 

ATINA, 27 - Paristen avdet 
eden Yunan Maliye nazm M. Ma
ria, Fransanm Yunanistana mali 
muavenette bulunmak için bazı 

gene renksiz bir temayül ile 50 34 
da kapandı. 

Ünifiyeniıı bu kararaızlığma 
mukabil it Bankalan büyük bir 
alaka eelbettiler. Gazetelerin dün 
Ye evvelki ırünkü netriyatmdan 
anlatıldığı Üzere Bankanın buhra 
na rağmen 800,000 lira kir temin 
'bnesi ve hissedarlara % 10 nia
betinde temettü tevzie karar ver
mesi piya .. da çok iyi bir teair bı
ralmuıtır. Hafta zarfında hisse 
senetleri, bu sene ilk defa olarak 
10 liraya yükseldiler. Bu fiate da· 
ha ~k talip vardır. 

Anadolu Şimendifer idaresinin 
1931 senesine ait muamelat rapo
ru ile bilançosu bugiin aktedile
cek meclisi umumide kıraat ve tel 
kik edilecektir. Söylendiğine naza 
ran 1931 senesi zarfında, idare, 
1928 mukanlesi mucibince bil· 
cümle taahhüdatmı ifa ettikten 
sonra 300,000 lsviçre frangı da 
fazlai varidat temin etmiftir. 

Anadolu kiğıtlan hakkındaki 
tereddütler bu havadiı uzenne 

ıiyaai tartlar dermeyan ettiti ta· 
yialan hakkında gazetecilere be· 
yanatta bulunmuştur. 

Bu beyanata göre Yunanistanm 
teşkili dütünülen Tuna devletleri 
ittihadına girmesi için Yunan ma· 
liye nazırına Pariste bir teklif ya• 
pılmıttır. Esasen Tuna konfede
rasyonu bir gümrük ittihadından 
ibarettir ki, Y unaniıtanın bunda 
hiç bir menfaati yoktur. 

Yunan maliye nazın, Selanik 
üzerinde Sırplara yeni bazı imtiya
zat verilmesi için Fransız ıiyaıileri 
tanıfınclan kendisine bazı ~crait ileri 
sürüldüğünü de ıdaip etmiştir. 
Osmanlı Düyunu umumiyeı;inden 

Yunaniıtana düten hiıseye gelince 
Yunan maliye nazırı Pariste Saraç
oğlu Şükrü Bey ile görüşmüş ve bu 
rr.es.J" hakkında müdavelei eflwda 
bulunmuştur. Türkiyenin ecnebi da
yinlere teklif ettiği sureti hal tudur: 

Türkiye bükılmeti kırk sene müd 
detle senede 700,000 altın lira ver
ıneği teklif ediyor. 

Fakat, Türkiye, ilk be, senede 
her sene yalnız 3.lj(),000 alım lira 
ödemeği ve "u miktann tedrici bir 
ıurett<' tezy İl ~dilmesini l"U'l koşu
yor. Dayinler ise, Türkiyenin sene 
1ik taksitleri 820,000 albn liraya te> 
yit etmesini istiyorlar. 

Yunan Maliye nıurrına göre Tür 
lriyenin bu teklifleri clayinler tara· 
fmdan kabul edildiği takdirde, Yu
nanistanın ilk bet senede her sene 
30,000 ve müteakip 35 senede her 
sene 70.000 altm lira ödı:yecektir. 

Yunan maliye nazırı, bu mesele 1 
çin dayinlerin kendisine bazı ima
larda bulunduklarını söylemİftİr. 

hayli zail olmu§, ve talipler arta
rak fiatlerin tereffüüne oebep ol
muştur. Son tesbit edilen fiatler 
fUnlardır: 

Aksiyon 15,20 lira 
Oblipsiyon 28,15 ,, 
M~esail ıenet 21,70 ,, 
Reıilerde ufak bir ıukut r; 

son muamele 4,05 lirada. 
Terkos eahamı 26,70 liraya a

ranılmaktadır. 
Şark Deyinnencilik kaiıtlann

da bu hafta 2,60 liradan epeyce 
... ham mubadele edildi. 

ittihat Deyİrmencilikte muam 
le yoktur. 

Anlan cimento hiaael i 9,25 
lirada gevftok ıröriinüyor. 

Bomonti muameleaiz 24,25 lira 
Kota harici Mısır Kredi F onsi-

yeleri berveçhi itidir: 

18 6 tertibi l 70 lira 
1903 " 93 " 
1911 " 87,50 .. 
T-rk altım 924 kııruttur. 

K. H. 



lstanbul bütçesi ne Alemde? 

• 

Ekonomi 

Üçüncü yerli mallar 
sergisine hazırlık 

Mayısta açılacak serginin fevkala
de olmasına çalışılacaktır 

, Üçüncü yerli mallar sergİAli 
lir IDayısta Ankarada açılacak 
lir. Milli tasarruf ve ikbsat c:o
~iYeti bu serginin fevkli.de ol
~•11 için sarfı gayret etroekt& , 
li~. Cemiyet, Ticaret odasmdan 

ı.İllillt aanayiin sergide rakamlara 
tirıat eden tabeli. ye grafikler 
~ canlandmlmaaı için bu buauı 

ı.I. .rnalQmat, istibaali.~ı smaiye, 
tihaali.tm kıymetlen ve mua

lıleli.tı smaiye ihracatı hakkın· 
d• istatistikler istemittir. 

Selanik limanı 
Gelen maliimata nazaran Yu 

'1•nhlar Seli.nik serbest ırunta· 
"-•ı için bir tevsi pli.nı yapmJ§ 
•rdır. 200,000 drahmilik bir 
bıaırafı istilzam eden bu planın 

1 
•tbikına gelecek ay içinde ba, 
llnacakbr. Maamafih Selanik li 
lııı.nmm faaliyeti g~ aenele
il'e nazaran çok azalmııtır. 

Buğday fiatları 

Butday fıatlan dün ı- yük 
~k seviyesini mubfua etmiıt
l~. Dün bonada buğday fiatle
ti Yedi kuruttan ataiı dütme
llıİf tir. 

Milano sergisine gide
cek tüccar 

Mili.no aergiaine iıtirak ede
~ tüccarlarmua1n bugün ba· 
rekteleri mukarrerdir. Tica~ 
llınum müdürü Naki Bey de Mı 
1tno,.a ıidecektir. 

Balkanlarda tütün 
fi atları 

Gelen malumata naztran 
a.ıkanlarda tütün fiatleri düt· 
lllektedir. Yınanaitanda 1931 re 
kolteainden dahili ihtiyaç ve ha 
~ç için satılan mikdar pek c:üz'i 
"11.lunmaktadır. Bulgariatanda 
~- 200 bin kilo tahmin edilmek 
tedir. Gerek Ywmniıtan ve ge
tek Bulgariatanda alıcılar mü•· 
tağni bulunmaktadu. Alıcıların 
"'erdikleri fiat geçen seneki fiat 
ten yüzde 30-40 a,ağı bulun· 
lll11ktadır, 

lıınirde afyon piyasası 
lZMIR 27 - Afyonun dev 

!~ inhiaar;na alınacağı şayiası 

BORSA ----
28 Mart 1932 

Akf&M Fiatlarr 

İıtikrazlar Tabrillt 

~ t. da hili 95,.50 
'art d. ,·o tları ~\.30 

fJ, Mu"~hblde 411,75 
Gürn rül ler 8,-
5•rdı maht b,-· 
a•&du o,so 
1' "'keriye 6,50 

f:Jcttrik: 4 .91! 

Tram\·ay 4,91 
Tunel ... oo 
Rıhtım 16,75 
Anadolu l 27,10 

, m :11.10 
• ~ttmessll 21 ,70 

Eıham 

Par !il 

londr. 
Üy k 

lJ lDO 
8rut:seı 
.\Una 
Clı:ı:evre 
Soıya 
\ın terdam 

·rerkos 
çımeoıo Ar. 
tlnyon d•Y· 
Şır~ d•Y· 
Baly• 
Şark nı. ecza 
Teleln• 

Çek fiatlan 
11.0li Prağ 

79J,3/ Viyana 
"'~.ss ~drll 

9,14- lerll• 
3,lle,. /4 Varşovı 

JT.79 Peşt e 

~.44,1/t Bökr<J 
63,61 Belgrat 

1, l ı. Mo~tovı 

Nukut (oatış ) 

Kuruş 

t l'ramız 170,l/3 ı şilin, Av 
terhn 793,8/4 

!7,:_ 

9,20 
! 3.S5 

2,60 

1.10 
s.

ı s.2:s 

ıf,90 

1,78 
A.H 
1,9115 

• ,t2: 
J,71 
1',8,71 

17,.89 
1094. 

Kuruş - -• 
16,-

üzerine bugün Afyon piyasası 
durdu, bonada muamele olma
dı. Tacirler bu müphemiyetten 
tiki.yete batladılar. Halbuki Af 
yon 1155 kuruta çıkmıttı, 

lngiliz lirası 
LONDRA, 28 (A.A.) - Do 

lara nazaran lngiliz lirası sağ. 
lam olduğundan Amerika tara· 
hırdan ahtı-en lngiltereye açıl
mıt olan krediler bekayasının 
tediye olunacağının resmen ili..:1 
edilmesi Cite'de hayreti mucip 
olmayacaktır. Malumdur ki in· 
giliz lirasının tehlikeli bir suret 
te tereffüüne mini olmak için 
lngilizler, dolar, frank ve aai~ 
dövizler satın almışlardır. lngı 
lizler bu suretle tediyesi icap e
den birkaç düzüne milyon dola· 
n tediyeye kafi döviz elde et· 
ınişlerdir. Son zamanlardaki te
reffü, gayri tabii telakki. edil
mekte olup bilhassa ecnebı ser· 
mayelerinin Londraya hücumu
nun bir neticesi addedilmekte· 

dir. 

Londra hububat 
piyasası 

LONDRA, 28 (A.A.) 
Buğday piyaaaıında süki'ina 
doğru bir temayül vardır. Sebe 
bi de ziraat meclisinin kabul 
edeceği aiyaaet hakkındaki ka
rarsızlıktu. Satın alıcılar, inti· 
zar vaziyettni muhafaza etmek 
tedir. Mart ayında teslim edile. 
cek Roaafe buğdayının fiyatı, 
64 libre 26-6 dan 25-3 e düt
müttür. Mısır için yapılan arz
ların fazlalığı, fiyatları düşür
müştür. Martta teslim edilecek 
La Plata mısırı 20-9 dan 20 ye 

düşınüttür. ---·-----
Tuluatçıların 
Kongresi - _ . ...,___ 

Dün toplanarak heyeti 
idareye 

itimat beyan ettiler 
Türk tiyatro ıan'atk&~lar c~mi 

yeti dün Cağaloğlun~~kıkcdeemıy.et 
merkezinde kongreaını a bnı§
tir. Kongreye Anad~lu .ve ls~a~
bulda bulunan san atkarlar ıştı· 
rak etmitlerdir · . . . 

1 timada cemiyelın dahıl! ve 
taavtn sandığı nizam!'a°.':elerı tet 
kik edilmiş ve tiddetlı munakaı:-· 
!ardan sonra aynen kabul edıl· 
mi•tir. . B 

Kongrede reis Tevf ık ey u~ 
ya cemiyetin maksat .ve gayeıı 
hakkında izahat venn~t ve al~ış· 
lanmıştır. Naıit ve EyuP. Sabn B. 
ler aza ara11nda dah~ zıya?e ta: 
avün ve teaanüt temın edılmeaı 
lizmı geldiği fikrinde olduklar.ın! 
söylemiılerdir. Neti~ede ~eye~ı 
idareyi teıkil eden reıa Te~fık, ka 
tibi umumi Ertuğrul Suphi, ınuha 
oebec:i Halil, aza Naıit, Mehmet, 
Fahri, Ahmet, Memduh B~ylere 
itimat edilerek kongereye nıhayet 
verilmiıtir. 

Kongreden sonra cemiyet rei: 
ai Te•fik Bey cemiyetin gayelen 
hakkında şu ma himatı vermittir: 

- 22 ıubat 932 de teteklriil e• 
derek kayıt ve kabule baıladık. 

ı peı:eta 

doı r 211." • mart 60,1/t 

o rtı tto. 
1 ıolıl •S, 

.?() 1 Relçıka 117,- ı peneo 82. 

' drahmı 
IO ley !4. 

41. !G dlııar ,s,-
Is ıçre m . 1 \:traoreç 

Belediyede 

Yiyecek 
Fi atları 

Belediye ihtikarla mü
cadeleye hazırlanıyor 

Belediye tehir dahilindeki yiye 
c:ek, içecek maddelerindeki yapı• 
lan ihtikara kartı yakında tiddet· 
ti tedbirler alacaktır. Bilhaaııa kü· 
çük esnaf azami takip ve kontrol 
altında bulundurulacaktır. Bele
diye ihtikarın kökünden onune 
geçmek için lıtanbula yiyecek ve 
içecek maddeleri gi:nderen vila· 
yet ve kazalara bir tamim goode· 
rerek rakamlara müstenit bazı ih· 
oai malumat iıtemittir. Belediye, 
bu maddelerin mahallerinde kaç 
kuruta aatıldığını, oradan latan· 
bula nakil için ne kadar para &ar 
fedildiğini sorınuıtur. 

lstanbul belediyesi bunları tes
bit ettikten sonra, tehirde bu mad 
delerin makul bir ııatıt fiatı üze• 
rinden piyaaaya çıkarılmasını İa· 
tiyecektir. lhııai malumat geldik· 
ten sonra yiyecek ve içecek mad .. 
delerinde ihtikar yapılıp yapılma 
dığı kolaylıkla anlaşılacak ve bu· 
na katiyyen meydan verilmiyecek 
tir. 

lktısat müdürlüğünün 
bir talebi 

Belediye iktıaat müdürlüğü, ba
zı müdürlüklerin iktıaat itlerine 
raptını istem ittir. 

Belediye riyaaeti yaptığı tetki· 
kat neticesinde bu talebi gayri 
kanuni bulmut ve reddetmİ§tİr. 

Kasap ve tavukçu 
dükkanları 

Belediye kaaap ve tavukçu dük 
kanları hakkında kaymakamlığa 
yeni bir tamim göndermittir. Ta· 
mimde bazı sıhhi kayıtlara ria
yet edilmeai bildirilmektedir. 

Eekaftan alınan şehir 
suları 

Belediye, Evkaftan devraldığı 
§"bir sularının aenetlerinin teaçi· 
line başlam19tır. 16 niaana kadar 
aahip olduktan aulann aenetleri· 
ni getirerek teşçil ettirmiyenlerin 
auları keoilecektir. 

Bütçe tevzin edildi 
Daimi encümen bütçe tetkikatı· 

nı ikmal etmiş ve masraf varidat 
kısımlarını tabi için matbaaya ver 
mittir. Cumarteai günü f"hir mec• 
liai nisan devreai içtimaına batla· 
yacak ve bütçeyi tetkik edecek· 
tir. Nokaan olan 800 bin lira vari· 
dat masraf kıamuıdan muhtelif 
tasarruflar yapılarak bütçe leva· 
yün ettirilmiştir. 

Yeni bir fabrika 
Yerli bir grup Eyüpte bir kontr 

plak fabrikası teai. etmek üzere 
belediyeye müracaat etmittir. Be 
lediye verilen projeyi ve mahalli. 
ni tetkik etmektedir. 

Hamal işleri 
Hamal i şlerine timdiye kadar 

belediye mürakipliği bakıyordu. 
Bundan aonra müstahdemin ıube
si müdürlüğü bakacaktır. 

Ekmek pahalanıyor 
lstanbul Belediyeainden: Mar• 

tın 30 ncu çarf&Jllba rününden 
itibaren ekmek 1 kurut 30 para 
fırancala 1 ı,S kuruttur. ............................... -.................... .. 
Nizamnamelerimizi tanzim ettik 
Gayemiz bütün ıan'atk&rları bir 
camia altına toplamak, bedii lem 
ailler vermek, hülU& güzel ııan'at 
lar tiyatro tubeoinin memlekette 
inkiıafına çalıımaktır. Muavenete 
mühtaç arkada~l~rıı_nızı himaye 
etmek, aahnemızı kırleten fÜphe· 
li ethaoı aramızdan çıkarmak, ve 
hakiki arkadaılara layik oldukla
rı mevkii vermek le gaye ve malı.. 
ııatlanmuı araoındadır. 

Mahkemelerde 

Y ann - Cumhuriyet 
davası sukut etti 

j Maarifte 

Psikolog olarak 
Gothe! 

Alman profesörü dün 
bir konferans verdi 

Davacı Arif Oruç Bey açtığı dava
dan feragat ettiğini söyledi 

Evvelki ıün tehrimize gelen 
Bertin felsefe fakültesi müder
rislerinden Pr. Max Deasair 
dün Darülfünun hukuk fakült& 
si konferans salonunda saat 17 
30 da "Psikolog olarak Goet~ 
he" mevzulu bir konferanı ver. 
mittir. Konferanıta Darülfü. 
nun müderrisleri, resmi zevat, 
Alman sefarethanesi erkanı ve 
tehriıniz Alman kolonisi, Darül 
fünun talebesi ve bir çok münev 
ver zevat hazır bulunmuştur. 
Profesörü evvela Edebiyat fa. 
kültesi reisi Muazffer Bey bazı 
runa takdim etmiıtir. Profesör 
bundan sonra söze batlamıt ve 
Goetbe'nin eserlerindeki fikirle 
ri ü~zrinde durarak psikolojik 
tahlıller yapmıştır. Profesörün 
konferansını Darülfünun eflaefe 
müderris muavini Orhan Sadet 
tin Bey türkçeye çevirmittir. 
Konefrans çok alkışlanmıştır. 
Profesör buradan Sofyaya gide 
rek orada da bir konferans ve
recektir. 

Neıriyatmı tatil etmit bulunan 
Yarı!' .ıaz~teainin aahip ve b&fDlU• 
hamrı Arıf Oruç Bey Eakitehir 
etrafından birkaç zatla Cümhuri· 
yet gazetesi aahip ve meı'ul mü· 
dürleri aleyhine bir hakaret da· 
vaaı ikame etmifti. 

Dün bu davaya ikinci ceza mah 
kemesinde devam edildi. 

Davacı mevkiinde Arif Oruç 
Beyle vek~!i Ethem Ruhi Bey maz· 
nun '?evkıınde de Ciimhuriyet ga 
z~tesı ~ı;a'ul ~üdürü Agah Be· 
Y!n .ve~lı "'. asfı Raşit ve Eskite· 
hirlı muddeı aleyhlerin vekili 
Mazhar Bey bulunuyorlardı. 

Muhakeme başlamadan evvel 
Vasfi Rafit Bey ayağa kalkmıf, 
°?'evz.u dava hakaret hadiaeıinin 
sıyası hayata tealluk eden esbap 
tahtında ve mütekabilen vuku bul 
doğunu, siyasi terbiyesi tekem· 
mül elmit memleketlerde bilhaı· 
sa Avrupada bu gibi davalann 
m":hke~':l.e~in .. 1-akemliğine tevdi 
e~ıl~edıgını ~oylemiı ve aiyasi ter 
bıyesı çok mutekilınil olan ve bu 
şekle yakmen vakıf bulunan Arıf 
Oruç ~~y~ davaaından feragat 
etmesını rıca etmiıtir. 

. .A.rif Oruç Bey talebi kabul et• 
bğını beyan ile aözü vekiline bı
ra~ıı! Et~em Ruhi Bey de hadi
oenın aıya11 ihtilaflar yüzünden 
tehad~üa .e~iğini aöyliyerek "bir 
fazıletı mıllıye olmak üzere fera• 
lr":t ~lehini kabul ediyoruz" de· 
mıttir. 

Bu. feragat Üzerine iddia maka 
~ lfgal. eden Ki.mil Bey de id
dıayı tahaı dolayıaile tahrik edil· 
mif olan hukuk amme davumdan 
fe_ragatini heyeti hakimeye arzet• 
IDlf olan hukuku amme dHumdan 
taraf~yn~. tefhiın ile beraber, me
selenın böyle ıulhan hallinden 
:.-:ınnun kaldıimı beyan eylemİf• 

Vefata sebebiyet 
davası 

.~aT~t .efendi isminde bir maliye 
mllf&vın Mantoo Bey tarafmdan 
yapılan bir ameliyat netkeainde 
-fat etmi~ti. 

Davit efendinin varialeri de 
Mant~ efendi aleyhine bir vefata 
aebe~ıyet davaaı açmıılardı. 

Dun bu davaya Üçüncü Ceza 
mahkemesinde devam edilecekt' 
fakat tıbbıadliden i.tenilen rapo ı, 
run gelmemit olduğu anl&fıldı v • 
md.uhakeme batka güne talik edi~ 

ı. 

zan dikkata alınarak müdafaa 
vekili Beyin kendhinden biraz 
daha nezih bir lisanla bahoetme
ai lazım geldiğini aöylemiş, maz• 
nun hakkında da "canavar" keli· 
mesini kullanmııtır. Sadi Rıza Be
ye Ethem Ruhi Bey cevap vermiş, 
nezahetten ayrılmadıiını, davacı· 
nm meslek ve meırebini tahlil et· 
tiğini aöylemiı beraet talebinde 
11rar eylemiştir. Heyeti hakime 
karar verilmek üzere muhakeme
yi 10 niaan pazar gününe talik et
miştir. 

Hayri Bey, 
Son posta 

Davanın nakzen 
rüyetine başlandı 

lstanbul ve Trakya Şeker tirke 
ti Meclisi idare reia vekili ve mu• 
rahhas azaaı Hayri Bey tarafın· 
dan Son Poala gazeteoi müdiri 
mes'ulü Selim Ragıp ve sahip ve 
muharrirlerinden M. Zekeriya 
Beyle mea'ulü bilmal 11fatile Ali 
Ekrem Bey aleyhine ikame edi
len hakaret davuı mukaddema 
latanbul üçüncü ceza mahkemesi 
tarafından beraet kararile netice
leamit ve fakat Hayri Bey ve 
Müddeiumumilik makamı tarafm 
dan o zaman temyizi dava edil. 
mifti. Bu berael kararı mahkemei 
temyizce nakı:ıı ..., muhakemenin 
icra11 zımnında lıtanbul üçüncü 
ceza mahkemesine iade kılınmıf 
Te dün dahi muhakeme cereyan 
eylemipe de Ali Ekrem Beye teb
ligat yapılamadığından n&fİ mah 
keme mumaileyhe tebligat icruı· 
na ve muhakemenin 2 niaan 932 
cumartesi günü öğleden sonraya 
talikine karar vennittir. 

Anasını -Oldüren kız 

Tehlikeli bir deli 
olduğu anlaııldı 

iki ilk mektepteki 
dayak hadisesi 

Bakırköy ve Sarıyer ilk mek 
teplerinde dayak hadisesi vuku 
a geldiği hakkındaki iddia üze 
rine yapılan tahkikat ilerlemek 
tedir. Müfetti9ler bir iki güne 
kadar raporlarıDI vereceklerdir. 

iade edilen 
Evrak 
Müzeler idaresince 

tesellüm edildi 
Bulgariıtan'dan iade olunan 

tarihi evrak hakkında dün Mali· 
ye Vekaletinden defterdarlıfa ye. 
ni talimat ırelmittir. 

Buna nazaran. evrak Müzeler 
ınüdiriyeti tarafından teaellüm e• 
dilecek.tir. 

latihbaratnnıza söre müzeler 
idareai bu evrakı tesellüm ettik· 
ten oonra bir komisyon tetkil edi· 
lecek ve tetkikat yapılacaktır. Muatafa Kemal pafa kazasında 

bir kızın anneaini balta ile öldür· l •l!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!l!l!!l!l!!!l!l!!ım 
::::~~.Y;::: :.~i~= ... 1:'~~- nin söylendiğini yazmıştır. 
kırköy haataha-ıine gönderilmiı Hi.diaeyi telefonla T okatli
tir. Ünzile ilmindeki bu genç kız, y~an sorduk. Karşımıza İAlmi 
geçenlerde bir cinnet buhranı ge· ~ Ana~tas olduğunu aöyliyen 
çirmit. bu ıırada babaaınm odun bir zat çlktı. 
baltasını kaparak annesinin üzeri Hadiseyi sorduk. Dedi ki: 
ne yüriimüt. kadıncağızı kanlar i- - Bu evle T okatlıyanın bir 
çinde yere oerınittir. Sonra ceae- b" l"k "' 
di parça parça etmif, et parçala· ır a a ası yoktur. Bu ev Ma· 

Feridiyede umumhaneci Şükra· rmı evin her tarafma dağıtmııtır. dam Menedesindir. Vekili de 
nı kaaatura ile yaralıyan ve da'. Kız, faciadan biraz sonra yakalan benim. İki ay evvel delli.l Nuri 
mi maluliyetine sebep olan jan: mıı, fakat mahalli Adliyeıi kızın efendi vaaıtaıile celep olduğu
d~a Mehmedin muhakemeoine akli müvazeneainden ıüpheye dü- nu aöliyen Ahmet Nuri eyfendi 
dun ağırceza mahkemeoinde de. terek buraya gönderınittir. ye 75 liradan kiraya verdim. 

F eridi yede Şükranı 
yaralayan Mehmet 

vam edilmittir. Ünzülenin pek tehlikeli bir a· Evde böyle bir fey yapıldıg- 1• 
Dünkü muhakemede Ethem h (d b' d 

R h
• Be "d kıl aota•ı o uğu teı ıt e ildiiin nı bilmiyordum. Du"n polı'sten 

u ı y maznunun mu afaaaını ha · ı 

Y Ş "kr M hnı den haata neye götiırü müttür. çag" ırdılar. Bo"ylece anlattun·. 
apmıı, u anın ve e edin Bu ıuurauz katil, Ali Ağa iaminde 

içtimai vaziyetlerini tahlil ederek birinin kızıdır. Kendiaine gayrimu Yalnız Ahmet Nuri efendi ile 
maznunun himayeye muhtaç bir ayyen zamanlarda cinnet nöbetle konutluğum vakit sanatı için 
genç olduğunu, bu aebeple bera· · ı k d' H h 'k • • 

1 
n ge me te ır. aata aneye elle- ven asını görmek ı'ıtemı'ttı'm, 

eti ıcap ettiğini aöy emittir. 
E h R h

• Be . b ri zincirlerle bağlanarak gönde- Meyhaneci oldug- unu anladım. 
t em u ı yın u müdafaa. rilmiıtir. Güzel bir An .. dolu kızı 

aı davacı Şükranın vekili Sadi Rı- olan Ünzüle aiyah uzun ııaçlı ve Müessesenin sahibini ııorduk 
za Beyi ainirlendirmit, mumaileyh keaik kaküllüdür. Buhran haricin Yerinde yoktu. Metrdötel Ka.' 
müvekkilinin günahkar bir kadm- de, genç kız, akıllı bir insan oibi rabet efendi ile konutluk. Bu 
da olııa inoanlığı ve malulıyeti na d" - ı k • ""'':::===:===,::==""".:=====urua==t=v=e,.;';,,u=u=r=u===on=u,:tma:;:k:ta:;d:ır~ .• j evin Madam Menedes' e garson 

G 
Aoastas efendinin vekil oldu • 

izli kokain ve eroin iiunu ıöy~~~a ba§kası 

Yapanlar Yakalandı.' ~ine~~~h~~~:ı:ı::::~~~:: 
gında _ 8 numaralı hanede, Ça-
YU§ oglu Şeref Bey isminde biri 

Taharri edilen iki imalathaneden 
biri Cihangirde, 

ikincisi de T ahtakalededir 
Son iki gün zarfında iki giz· 

li afyon, morfin, kokain imali.t· 
hanesi meydana çıkarılmıştır. 
Bunlardan biri Beyoğlu • Cihan 
girde Susam ıol<ağında Ahmet 
Nuri Efendi isminde birinin tah 
tı isticarmda bulunan 105 nu· 
maralı evdi~. Burada müskirat 
idaresi alakadar memurları ile 
zabıta memurları taharriyat 
yapmıtlardır. Bu esnada sıhhi
yeden bir memur da hazu bulun 

· muştur. Evin bahçesinde bu-

tmda kimayhaneye benzer terti 
bat ıörülmü9tür. Bir odada ise 
cam borular, kazanlar tera•ı' 

fy k 
. • •• 

a on, okaın ve heroin kazan 
ve sair ali.t bulmu9lardır. Bura 
lar mühürlenmittir. Buradan 
alınan morfin nümuneleri tah
lil için kimyahaneye gönderil
mittir. Bu itten maznun olarak 
Ahmet Nuri Efendi ile Bedros 
ve Bedrosun karısı yakalanmıı
tır. 

si tarafından ruhsatı resmiye 
alımadan afyon imalithane.i ri 
cude getirildiği haber verilmiı· 
tir. Bu Şeref Beyin vekili de 
Rifar Taranto Efendidir. Bu 
tabım da ayni :samanda Birin
ci vakıf hanındaki dairei mabıu 
suında eroin bulundujiu da ih 
bar edilınit tir. 

J ı~. ı Alun 915, 
1 • 1 Mecid•>• 49,S 

Diın Tulüıt\ılar ttm•~a M p!ti Cag3loğ/u nda topiarıclilar. Ve istikbal/od· lunan bahçevan içeride kimse Tokatliyan mı i~l~tmiş? 
.. ı:..;. ... ~~~....;.;.;.....L.:..::::.:::.~.:.....;:::::....ı..:~'.'...'...:::::.:.:.::_:.::.:;:::,;:::,,;.::...::;:::,-.;ııu;....Jı:.:.sı~·Wz.· ..ılii.ıı/ı~;;~· titi~nı~a~d~an~_L~~m~d~ı~-~ın2ı~s~ö~lem!!;~·~t~ir;.~~Y:!İ!t.,l__ e· -~-- bur ır ....,.m &aaete1i aamı 

Bunun üzerine memurlar 
Tahtakalede 8 numaralı eve ıit 
miılerae de kazandan çekilmit 
45 okka afyonu alarak Direkli 
handa Salamon Eakinazi'nin 
yazıh~neıiı;ıe kaçırıldığını öğ
renmışlerdır. Bu haberi alan me 
murlar derhal m~ki'ir yazıhane 
ye gitmiıler ve afyonları elde 
etmiılerclir. Bundan batka Ri
t•r Taranto Efendinin yazıh • 
neainde taharri yapılınıt ve bir 
kilo eroin bulunmuıtur. Bu iti 
yap°=.lar ~aklanda tabkilrat ya 

Vapurlardan 
istenen gümrük 

iki vekalet araaında 
noktai 

nazar farla var •• 
340 senesinden evvel Tü~ 

ler tarafından aatın alman va• 
purlarm gümrük rüsumu meae.. 
lesi, Gümrük ve lnhiearlar vekl 
letile Maliye vekaleti arasında 
noktai nazar farkı bi.ad etmit
tir. Gümrük ve İnhisarlar vekl 
leti, bu vapurlardan 340 sene
ıindeki tarife üzerinden resim 
alınması icap edeceği mütalea
aındadır. Maliye vekaleti ise, 
bunlardan timdiki tarifeye gö
re resim alınması li.zım gelece
ğinde ısrar etmektedir. 

Gümrük idaresinin şimdiki 
tarife üzerinden resim tahsili i. 
çin icra vaaıtasile yaptığı te
~büa üzerine vapurcular dava 
açmış ve mahkemeden tehiri 
icra kararı almı,lardı. Bu karar, 
henüz resmen gümrük idaresi
ne tebliğ edilmemiıtir. latanbul 
gümrükleri batınüdürlüğü tah 
ailat için, iki vekalet ara~mda 
cereyan eden muhabere neticesi 
nin tebliğini beklemektedir. 

Diğer taraftan, gümrük ida· 
resi bu vapurlardan alınacak 
resmin bunları ilk olarak satm 
alanlardan tahıil etmek üzere 
sahibi evvellerindtmır bir kısmını 
da teıbite muvaffak olmu9tur. 
Diğer sahibi enellerin de tes
bitine çalıtılmaktadır. 

Kazanç vergisi 
Tadilatı 

---------
Vergiden istisna edilen 

ler çoğaltıldı 
ANKARA, 28 - Büyük Mille& 

Meclisi Maliye encümeni kazanç 
verıriai layihaamm tetkikine bat
lanuıtır. 

lktıııat encümeni yapbiı tadi
lat meyanında ÜÇÜDcÜ maddede
ki iktıaadi kelimeıinin her iktısa• 
di teıebbüaün mutlaka ticari ın&• 
hiyeti haiz olmamasını nazarı dik 
kate alarak ticari kelimesine tah• 
vil etmit bundan maada üçüncü 
fıkra olarak iştigal mevzuu ınün
ha11ran aahip olduğu gayri men
kulab kiraya vermekten ibaret o
lan tahısları da ,irketler gibi io
tianalar meyanına ithal etmiıtir. 
Menafü umumiyeye hizmet eden 
cemiyetleri de iıtianalar meyanı· 
na koymuıtur. 

latianaların beşinci fıkraaında 
yazılı ınaadin iatihaalatı cümle11 
tavzih edilmiftir. Münha11ran ınu 
hitindeki köylerin ihtiyacmı te• 
min İçin çalııan koy değirmenleri 
nin aalaha doiru ilerliyebilmeaı 
v~ köylerde motörle çalışabilecek 
bır hale gelmeleri için bunlar da 
iıtia~alar meyanına konulmuştur. 

Zıraat veya san' at tahsiline ait 
müe~e~lerin d e kazanç vergiıin 
den ı.•tisnası teklif edilmiştir. Ha· 
yal ııgortalarınrn verdikleri primi 
müddetin hitammda a lanlar ev• 
velce vermiş oldukları parayı iıtir 
~at etmiı, vefatı müteakıp alanlar 
ıae veraset mevzuu dahiline cir· 
miş ve binaenaleyh aynca vergi 
ye tabi olacaklarmdan bunlann 
da kazanç vergi.si iıtianalan me· 
yanına ithali kabul edilmİftİr. 

Dördünci. maddeye limitet tir· 
ketleri ithal edilmittir. Anonim 
Te limitet tirketlerinde dahi mura 
kip olabileceiinden 14 üncü mad
de bunlann da ilbeaile tesbit e
dilmit ve akitler kelimeeinden 
sonra J&rkı ııöyllyenler ve çalgı ça 
!anlar cümleleri ilave edilmİftir. 

20 inci maddede ecnebi acenta 
ve kumpanyalar hakkında kabul 
edilen yani eoaı üzerine yüzde 
bet niabeti yüzde on bire çıkanl
mqtır. 

21 inci maddede değqiklik ola 
rak ~~m;ıfar, mutaflar, nalıncı· 
lar gıbı bır kıaım mükellefler İt· 
hal edilmittir . 

8 inci maddenin birinci fıkra.oua 
da Jıuauıi muameleye tabi tutula
cak mükellef matnilılan ııayılır
ken yalnız devlet devairine denip 
ona mensup olan müe ...... t zikre 
dilmediğinden tasrih edilmiftir. 
Transit vapur acentacılıiı yapan
lar hakkında hiç bir hüküm kon
madığından bunlar da ilave edil
mİftİr. Bundan batka ınerkezleri 
Türkiyede olmıyan ecnebi npur· 
tarının lim.anlanuu:ır.a uğramalan• 
nm tetviki ve bu suretle beynelml 
lel ticari ınünaoebatımızm kolay• 
laatınlmuı zımnında hunlarla all 
kadar acenta va kumpanyala~ 
yolcu ve efya naJdiyab için aldııli 
lan.,......... yatma yüade -
oafl lr1r ..,..ı- - - ,, ;..., ,,.. 

• H _L-1 • •• n ... ,ı;. .. 
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Aınn umdesi "MiLLiYET" tir 

29MART 1932 1500 kilo kundura yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

Y d 1 t 31 Mart 932 perşembe günü ıaaf on dörtten on beşe kadar ya-
İdudıme: Anbn. ca.W.1, 

100 No. 
Telgraf adftai: İ9t. MfW,.et 

Telefon Numaraları: 

a avu cuya, ya zurnacıya. pılacak fiat haddi layık görüldüğü takdirde i.hale muameleai icra ' 
Cabir Şeylılt Bey, ııon ırünler· 1 bu sene on dokuzuna giriyordu. ettirilecektir, Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere 

de artık itini ırücünü bırakmıf Büyüdükçe daha güzell~iyor, ol her güıı ve pazarlığa İştirak için mezkUr günün muayyen .aatine 
kızmm hareketlerini takip ve tet gunlaşıyor, giydiğini kendir.ine ya kadar komisyonumuza müracaatları. (1229) 
kik ediyordu. Her akfalll, evde kıttırıyordu. Hele hu oene onda 

SAADET GÖLGESİ 
(Papa Longues-Jambes) 

Tamamen Franuzça ııözlü mükanmel bir film. 
Bqmuharrir -re Mlidilr 24318 
Yan itleri MlldUrllltil 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

1 kanar mütemadiyen söyleniyor- bir sinema, bir dan• merakıdır 

-Bey, bu kızın hali ne olacak, §!na kadar görmediği bu cazip 

Janet Gaynor ve Warner Baxter 
tarafından 

ABONE 0CRETLER1: 
Tflrlıiye igia 

L K. 
4-
7 50 

Harig igin 
L K. 
8-

14-
28-

1 du: haılaıruştı. Aile muhitinde, o ya- Istanbul Evkaf müdürlu''g"' u''nden.· 
böyle .• Ne söz anlayor, ne dur de alemler onu fa7.la alakadar edi- Sayım Ocağında Vakfa ait Rami civarında 105 dönüm tarla 
diğin yerde duruyor. Bilmem biz yordu. Sonradan gördüğii bu ıey üç sene müddetle icara verilecektir. ihalesi (5 Niıan 932) Salı 
de genç kızdık vaktile .. Amma a- lere karşı onda önüne geçilmez .. .. d '. . I 

Yarın akşam E L H A M R A sinemasmda 

MEKSİKALI JI aylılt 
fi " ız 14-

namızm dizinin dibinde otunıyor bir iptila baş göstermİ§tİ. gunu saa~ ~. or~te ıcra o unacakbr. Talip olanlann lstanbul 
duk.. Haftanın hemen üç dört ak§a Evkaf mudırıyetinde orman ve arazi idaresine müracaat eyle-

' Cabir Şevki Bey endifeli en- mı, yat.ı ezanl arına kadar cİ.ıtarı meleri ilan olunur. (1225) 
1 di§elİ baımı sallıyordu: da kalıyor, "Amerikan caz" deni •• 

Gelen evrak ı:eri verilmez - miyor.~8::' .ta!.:;!: ~:~:'~a~i~ ~~;o~.i:'. ~:b:,,·b::~~i~::d:' h~; 1 ldgng Vf'fa"Je•ı· ~at'Wt" BllCUnllJRUl'U~Bll'. Müddeti geçen nüshalar 10 lı:u - denin gözü kör olsun .. Alemin çok arkadaş peyda etmişti. içlerin H UUU ,. 
ırenç oğlan, genç kızlannı bat- de genç erkek arkada§ları da DANSOZ 

ruştur. Gazete ve ınatbaaya ai , tan ık h · • k u d z h ·· d · b'lh ç arıyor, epsınm a ı arı var 1• e ranrn vucu iı, ı assa Frengi mücadelesine muktazi 358 seri Neosalversan, L-
şler için müdiriyete müracaa• bir kan§ yukarıda.. bacaklan çok mütena•ip ti. Mü- k·ı n· · 1 lO k .l ld f .l ""'9 
~ dllir. Gazetemiz ilanların mes'u Asabiyetle gözlerini karısı- lteınmel de dans öğrem,.işti. Gitti ı.o ızmoıeno ! • . ı o . ro ı Pamuk, 500 adet Ampul, ikisi 
iyetini kabul etmez. 1 DA dikerek ilave ediyordu: ği yerde nazarı dikkati celbedebi 100 gramlık ve ıkisı de elli gramlık olınak üzere dört tane dere-...... ---.. -.-. .... ----11 _Bütün kabahat sende .. Kız liyordu. "Ameıikan caz" salonun celi kadeh ve beş kutu civa yakısı, yirmi gün müddetle aleni 
BU~UNKü HAVA evlat, her istediği yere tek batma da ~ehra, Hollyvvod'.do. b~r rıld.1z münakasaya konulmuştur. 

y qilköy aakeri naat merkezin- bırakılır mı? .. Yok buırün arkada ne ne, 0 da, orada oylc ıclı . Bıl- Tal ip olanların yevmi ihale olan 932 senesi Nisanının on 
. . • • k b .. k hassa erkeklere karşı iitifatları- .. .. .. Ç b .. .. d d _,. 

den verilen mahimata göre bugiin şımm ısım gunu, yo ugun ar a m esirgemeyen aaf bir hali vardı uçuncu arşam a gunu saat on a A ana viıayeti daimi eııcü-
daşla.nmla sinemaya gideceğiz. . · mooine müracaatları ilan olun (1083) 

bava kısmen bulutlu devam ede- Bilmem bugün hangi cemiyetın * * • ur. 
cek, riizgir timali istikametler- çayı .. Oturaun otıırduğu yerde ka O akşam Cabi, Ş<'Vki Bey eve --------------

Jen kuTVetJi etecektir. fir.. ~el:~!~:.·~~~-~:::t:'k~~==: Jandarma satınaJma komisyonundan 
28-3-932 tanlıinde tazyiki ne- Kansı Ne§'e Hanım, dudakları yordu. Cabir Se~ki Bey paltosunu 

simi 763 milimetre en fazla sı- , nı büzerek cevap veriyordu: çıkl\l'ırken sordu : 
:aklık 3 en az sıcaklık sıfır &an· - Beni din liyor mu, ayol? Sen _ Ne var r.nnım, bugün biraz faz 
~İgrat kaydedilmiştir. babasısm, baakı ol da, kızını her la üzüntülü gibi gnrünüyorsun? 

yere koyverme .. Benim de aklım 
ermiyor doğrusu.. Kızda bir süs, - Hiç ne olacck? .. 
bir tuvalet, bir gezmedir gidiyor. - Ne var ca:um? .• 
Hemen Allah sonunu hayrrlı et- Neş'e Haınn önüne bakarak ya-
ıin.. va~ sesle söyledi: 

Cabir Şevki Bey homurdana- - Ne olacak .. Kızın yapacağını P k } rak söyleniyordu: yaptı, nihayet.. aS a ya - Kızı gönlüne bırakırsan ya, Cabir Şevki Bey merak ve asabi 
Pazar günü f renklerin pas da,.,,lcuya varır, ya, zurnacıya.. yetle vözlerini açm,§tı: 

kalyası idi. Hazreti Mesihin Cahillik çağında nereye ba&tı- - E. •• ne yaptı? .. 
d . 'td· · d k • B ğını, nereye gittig" ini bilmez 0··nu·· - Buırün öğleden sonra bir arka ırı ı jtı gün eme tır. izim ' d nü geçip çevirecek ana, babadır. . aşıma gidiyorum, diye evden çıktı. 
akaidimize göre Mesih esasen Amma öyle ana, baba nerede akşam üstü küçük bir çocuk bir mek 
ölmemittir ki; dirilsin! Lakin §imdi?. tup getirdi. l§te.-

49000 metre kışlık elibselik boz kumaşın kapalı zarfla mü. 
nakasası 18 Nisan 932 Pazartesi günü saat on birde yaprlacak
tır. Taliplerin şartname ve nümuneyi görmek üzere her gün ve 
münakasaya iştirak için teminatlarilc beraber m ezkUr günün 
muayyen saatine kadar komiıyonumuza muracaatları. (1203) 

SATILIK DOKKAN HİSSESİ 
Eminönü Mal Müdürlüğünden: 

Beyazıt'ta Çarşıkapı'da Eski Divanı ali yeni mimar Hayret
tin mahallesinin Beyazıt caddesinde 75 No. lı dükkanın 3 te iki 
hissesi. 4 sene ve 4 müsavi taksitte ödenmek şartile ve açık art. 
tırma usulile satılacaktır. Muhammen bedeli 1135 liradır. iha
lesi 7 Nisan 932 perşembe günü saat il de Eminönü Mal Mü
dürlüğünde' yapılacaktır. (1042) 

kendi ümmeti ille "öldü., derler Biraz düşündükten sonra ila- Cabir Şevk; Bey tela§la kansmm J d } k d 
ıe bizim için ısrara mahal kal- ve ediyordu: elinden mektubu kaptı. Hızlı hızlı an arma Satına ffia OmİSJOilUil an 
maz. - Doğrum ben bu kızm halini okumağa ba§ladı. 

On dokuz asır evvel Hazre- İyi bulmuyorum. Ba§ımıza bir iş Sevgili babacığım, 
açacak, kırk yıllık namusumuzu 

ti Meaibin dirilmesi hadisesini berbat edecek.. Hanım, hanım Beni affedin.. Ben altı aydanberi 
gözümün önüne getiriyorum.. dünya değişti. Gözden sürmeyi çe "Amerikan caz, salonunı!a genç bôr 
Eğer Hazret timdi ölseydi şüp kiyorlar da yine farkında olmu- çocukla •evişiyordum. Onunla evlen 
hesiz dirilınek batırmdan bile yor, insan.. meğe karar verdik .. Beni merak et-

24000 metre boz pamukluk kumatın kapalı zarfla münakasası 
18 Nisan 932 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. Taliple
rin fartname ve nümwıeyi görmek üzere her gün ve münakasa. 
ya iştirak için teminatlarile beraber mezkUr günde muayyen 
saate kadar kcımiıyoııumuza müracaatları. (1240). 

. - . - ~· La ~~~sane Mexicaine) 
filminde gitaralann ıştirakile tapnni edilecek l spanyol f'U'kılan, 

romanslar ve tangolar balkı tedıir edecektir. 
••••••• Cidden ııörülecek bir filmdir. --m:-•mil" 

{· RADYO JI 
1 

Pugünkü Program 
ISTANBUL (1200 ın. 5 kilovat) 

18 gramofon 19,30 Hafız Bürhan B. 
heyeti, 20,30 Opera, 21 Hafız Bür
ban B. heyeti, 22 orkestra. 

BELGRAT (429,8 m.) - 19,25 
konferans, 19,55 komedi, 20,30 Zag 
repten nakil, 22,50 çingene muzi
kası. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19 kon
ferans, 19,40 müzik, 20 radyo or
kestrası, 20,45 tarkı, 21,05 radyo 
orkestrasL 
BUDAPEŞTE (550,5 m.) -

18,15 Fransızça ders, 18,45 çingene 
muzikası, 19,45 konferans, 20,15 o
pera orkestrasının k.anseri 

ROMA (441,2 m.) 19 muaahabe, 
20,05 konferans, havadis. 20,45 kon 
ser, 21,46 komedi, 22,15 kon•ere 
devam, 22,55 radyo jurnal. 
VARŞOVA (1411 m.) 19,35 mü

zik, 19,45 radyo jurnal, 20 tefrika, 
20,15 orkestra konseri, 22 konser. 

ViYANA (517,2 m.) - 19,40 
müz;k, 21 konser, 22,45 hafif parça 
lar, 20 Berlinden nakil, 22,50 dans 

Kadınlar Şarkılar 
Aşklar 

l<arnaval zevk ve eğlencelerilc 
mest olmuı müthiş bir kalabalı k 

BEBE DANIELS 
Perşembe akşamından itibaren 

A R T 1 S T 1 K ' te 
ııeçmezdi... Ümmeti arasında * * * meyin_ Şimdi onun evindeyim. Bu -

Cabir Şevki Beyin kızı Zehra, çocuğun adreside ıu: htanhul icra riyasetinden: Şişli- /!!!!il• 
bin türlü fesat ve fitne kayna.. • 

-··-• .. ••••••••··--······ .. --.. ·--•••••• c'Arnerilra.n caz,, dans salonu or- ı de Mecidiye ına.ha.Ueainde Zencirli 
B O N O ..... ı _muzı-·ka_s_ .. -----

gÖreceğiniz en muazzam 

operet • filmdir. 

------~::i:! yıp dururken dirilip ne yapar- - Dirilip bayram yapma. kestra davulcuau ... ,, kuyu Levent çiftliği cadde11inde a-
dı. Şimdi ise arıı alada güzel • 1 d " 

1 ed ın ar ıye... Cabir Şevki Bey mektubu okur ı:ı. 2-4 numaralarla murakkam tarla 
rüze aeyr iyor. Bu şamatalı K"' d l • klA okumaz olduğu yere yıkılıverdi. Göz T. . . . 
&amanda dünyada bulunmak opru e,u re am leri yaşararek ııöyleniyordu: hissedarlanrıdan Elıza hanmı bınti 
akıllı işi değil, değil amma, levhaları _ Kancığıın, ben sana söyleme- Ferderibe ve 1stanbulda birinci Va-

:;,,yri mübadil, hazine ve müba-
lil bonoları üzerine muamele ya
ıar. Balıkpazar Makıudiye Han 
lo 35 Uğurlu Zade M. Derviş. 

Fatih ıulb ikinci hukuk lıakimli- l l'•••••••••••r•ı 
ğinden: Şerife hanım tarafından AUANJYQU 

j Çemberli tafta tavuk pazarında 21-1 1'- I'\. 
j numerolu dükkan ve fevkindeki o

l.1mı•••E•ıııı:ıımm••mil daları izaleyi ıuyu hakkında ikame / ötede ne olduğunu bilmediği. Köprüyü geçerken dikkat dim mi? .. Kızı kendi haline bırakır- kıf hanında 16 No. ela Süreyya Be-
miz için o yolculug"u da göze etmedınız mı· ·!. •a' mba dı. rek· san ya davulcuya varır, ya zurnacı- lstanbul asliye mahkemesi 4 ün-,_ ye: Şi,tide Mecidiye mahallesinde 
alamıyoruz 1 · I ya.. cü hukuk dairesinden: Kostaki vele 

eylediği davada müdeaaleyh Mevlut 
efendinin ikametgihmm meçhul ol
duğundan ilanen tebliğat icra kılın
mış ve gayn menkulün mahkemece 
yapılan keşfi neticesinde hisselere 
göre a!r)'rı kabili taksim olduğu ve 
kıymeti muhamminesi 4050 dört bin 

Şehrim.izin mühim bir müesse
sesi tarahndan otomobil karo&eri
lerini boyamak için tecrübedid< 
ve Türk tabiiyetinde bir boyac 
ustası aranıyor. T eklifatın yal ruz 

muktedir olan kimseler tarafındru 

' ermin yan arına asılı olan ve zencirli kuyu Levent çiftliği cadde-
Mesihi.ıı dirilmesile yumur- eskiden hepsi birer reklamı ta- yen İ sinde atik 2-4 numaralarla murak- di Niko Adamcil oğlu efendi vekili 

ta arasında ne münasebet oldu §lyan lavha çerçeveleri bom ne,riyat avukat Alkivyadis efendi tarafmda kam yüz otuz bir buçuk dönüm tar-
gunu bilmiyordum.. boş! .. keı<lama kimse talip ol KADRO MECMUASI ' Beyoğlunda Sakızag·a~ orta sokakta 

D tl d lanın hiuedaı-lanndan Eliza hanım • 
os arını an birine aordum ınıyor desek, her tarafta rek- 10 No Ju hanede sakin Madam Sof 

~Müessese" rumuzile lstanbul 
176 No. lu posta kutusu adreainc 

gönderilmesi. bana: lıimlar görüyoruz... Alakadar. Gitt'kçe daha mütekamil bir tekil ile alacaklılanndan Süreyya Beyin i-
- Bu terbiye hareketidir.... ların kopruae ılan lavhası iste alan ve memleket ııenı;liği ile mü- k.ametgablan meçhul bulunduğu te-

ded. l · bep k ı O h l nevverlere hitap eden bu mecmua- hakkük eylemesine binaen 27 Nisan ı... • meme erme se yo ... a 
Eğer her ölen §ey dirilince de, acaba köprüler idaresi ilin mn üçüncü sayısı da kıymetli ya- 932 tarihine müsadif çerşamba gÜ· 

renkli yumurta yemek adet ol- ücretlerini mi arttırdı?!.. zılarla çıktı. lktısadi ve "içtimai ha- nü saat on dörtte satış tarzının ta-
aa hayatta ne çok yumurta sar Sebebi ne olursa olsun, bu r<:ketleri bilhassa takip ve tetkik e-
f d. 1. d" bo 1 kı 1 den bu fikir mecınuaamı tavsiye ... yİni icin mürafaaları icra lnlınaca-e ı ır ı... ş çerçeve er, camı rı mı~ 

Buna mukabil insanlar her boş ev penceresi manzarası deriz · ğından yevm ve saati mezkUrda lı-
ölen diri için de yumuı-tlasalar arzediyor, tabii köprüden ge- tanbuJ icra itiraz merciinde bulun-
dünya yumurta tarlası kesilir çenler, çerçevelerin ilan lavha. Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
dı.... larına mahsus olduğunu bilir mahkemesinden: Kasnnpa§&da Zin 

MalUnı ya! Mesihi musevi- ve onları böyle bot görünce: cirli kuyuda Sirkeci Müslittin ma-
ler yani kendi hemşerileri öl- - Hayret! Demek işler hallesinde Pişmaniye sokağında etki 
dürmek istediler... Şimdi diril o derece bozuk gidiyor ki; a· 16 yeni 38 No. lu hanede mütaaar
mesini görünce acaba ne hisse lem bir tek ilan vermiyor!.. rıfan sakin iken vefat eden Ahmet 
d 1 Zannın dii• 1 H lbuki · efendinin terekesine mahkemece va-er er... a ..,.er.. a I} 

Sonra musevi dostlanmdan böyle değil.. ziyet edilmiştir. Taribi ilfutdan itibıı 
birine bu ıuali sordum. Bana Ucuz pahalı, funlan kiraya ren eobabı matlup ve alakadaranın 
dedi ki: verseler, yahut o çerçeveleri bir ay ve mirasçıların üç ay zarfın-

- Ben. olsam öldürtmez- oradan sökseler!. Olacağı yok da Beyoğlu dördüncü Sulh hukuk 

maları veya bir vekil göndermeleri 
aLsi tcl<tirde giyaben mürafaalan 
icra kıhnacağmı mübeyyin işbu da-
vetiye varakası ilanen tebliğ olunur. 

uOKTOl.< 

EMİN ŞOKRO 
lahili hastalıklar mütebaasısı 
-!er gün öğleden sonra lstanbul 
fürbe Babıali Caddesi No. lC 

dim.. ya! Lif diye ıöylüyoruz. mahkemesine 
ilin olunur. 

müracaatlan lüzumu Telefon 2,2622 
- Neden?. FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 53 

GÖZYAŞLARI!. 
Etem iZZET 

da Taksim bulvarındaki tahta 
sıraların üzerinde geçirmiştim. 
Hastahanede vücudüm tekrar 
yatak yüzü görünce her tara.. 
fım gevşeyiverdi, ağrılar ıızı. 
lar başladı. Denııek artık rahat 
bk ta yaramıyor!. 

Çıldırmak itten bile değil .. 
- Çıkacaksml. 1 Oer, üstelik iki külhanbeyi :f. :f. "' 

Denilince ödüm yüreğim ko ne de beni adamakıllı döğdü. lnıamn adı: 
puyordu. Hastahaneden çıkıp rür! - Serseri .. 
nereye gidecek, ne yapacak- Hastahanede ne yersem o- Ayyaş! 
tım?. nunla sokağa çıkacağım. Boşa- Çıkınca bakışlar da değişi-

Tekrar lstavrinin meyhane- lan mide yine ekınek ister. Son yor. Kimsenin aldınt ettiği 
sine mi? lstavri kapıdan ra, nerede yatacağım, ııerede yok! Ben de ağzımı açıp kim. 
İçeriye bile almaz, hemen ya- oturacağım, nerede içeceğim? aeye bir şey söylemiyorum. Ser 
kama yapışır, zorlar: Bir azıcık olsun tanıdığım seriliği kabullendim. Kim ne 

- Rakı paralan?. bütün meyhanelere, lokantalara · derse: 
Bende metelik yo~ aşçılara hepsine borçluyum. - Doğrusu odur .• 
- Yarın.. T arlabaşında zemin katma tı- Diyorum. Bütün tetebbüs-
Obürgün !. kıldığım Katinanın evine de lerim, temarüzlerini ancak: 
Akşam ... Sabah.. dönmenin imkanı yok! Dörder - iki gün daha yatsın!. 
Ta diyemem. liradan iki buçuk aylık birikti. Dedirtti. O kadar. Zaten 
Nereden alacağım, nerede Madam bir haftadır kapıyı aç· günün biri gitti. Bir gün daha 

çalışacağım, nereden kazana· mıyor • yatıp çıkacağım!. 
cağım?. lstavriye: - Parayı getir.. Odana Ondan sonra da ne olursam 

- Para yok.. gir!. olacağım! Şimdiden hiç bir 
Desem muhakkak: Diyor. Zaten ıon iki gece- şey bilmiyorum. Sokağm orta· 
- Paran yoktu dan& diye yi lstavrinin meyhanesinde, sına elimi kolumu sallaya, sal. 

ır-------= 
gireceğim. Bakalım ne ola. 
cak?. 

Ya tam bir serseri, bir ka
til, bir hırsız, bir şerir!. Yahut 
ta bir badak, bir aptal, aciz, 
mazlum, ağzı var dili yok, iti
len kakılan bir kendi başma kal 
mıtl. 

HAKİM SÖYLEDi" 

Hakim burada zabıt katibi
ni susturdu. Ruhiden ıordu: 

- işaret edilen parça buy
du değil mi?. 

Ruhi: 
- Evet reis bey buydu. 

Biraz daha kaldı! 
Dedi. Hakim: 
- Bu kadan kafi .• 
Cevabım verdi ve zabıt kati 

bine emretti: 
- Sondan iıaret edilen kıs. 

mı okuyunuz .• 
Maznun hemen lafa kant

tı: 

- Arada geçen beş seneyi 
tamamen atlıyor muyuz reia 
bey?. 

Reis çok kils tirme ve sert 

ya veresesinden Andon Andonyadia 
efendi ile lstanbul defterdarlığı a
aleyhine açılan tashihi kayıt dava
sından dolayi müddealeyhlerden An 
don Andonyadis efendiye tebliği i-

elli lira olduğu anlaşılmış olduğun- ı P•••••••••••mıı;ı 
dan 12 eün zarfında defilerini beya 
nile itiraz ebnez ve yevmü muhake 
me olan 13 Nisan 932 çarşamba ' 
günü saat 10 da bizzat ve bilveka
le mahkemede bulunmazsa mahke
mesinin ıııyabmda rüyet "" intaç 
edileceği 11sulen ilin olunur. 

cap eden dava istidası suretinin mü 
maileybin ikametgahının meçhul bu 
lunması hasebile tebliğ edilememi§ 

Dr. Ceıal l °'evfib 
lührevi ve idrar yolu hastalıklar 
mütehassısı: Sirkeci Muradiye 

caddeoi No. 35. 
Her gün saat 14-19. 

lttih.a.cl.ı. 1"..i 
TÜRK SlGORT A ŞiRKETi 

ve tahkikat hakimliğince vaki talebe 
binaen ilanen tebliğat ifası karargir 
olmu§ ve istida sureti mahkeme di- 1 
vanbanesine talik kılınmış olmakla 
olbapta müttehaz karara tevfikan 1 

müddealeyh Andon efendinin tarihi [ 
ilandan itibaren bir mah müddetle Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
mezkur istida suretini . tebelluğ e- icra eyleriz. 
dip cevabmı ita etmesi ve akai tak. Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
tirde hakkmda gıyap karan ittihaz Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 
olunacağı tebliğ makamına kalın ol· ·

1

111_ Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 
mak üzere gazetelerle ilan olunur. M Tel: Beyoğlu : 4887 

- Evet!. 
Ve .. katil tevekkülle ba§m1 

önüne eğdi, bekledi!. 

muı, ıunu koymuş, bunu yap
mış olmamı§. Kocasının binliği 
aklma gelmiş. 

- Yele iyi gelirdi .. 
Bana her yer tekne.. Demiş, binliığin baıma geç-

Zabıt katibi yine okumağa mit. Bir kadeh, iki kadeh, üç 
batlamışb: kadeh içmiş. 

Kanunu.ani - Aa, gegremıi amma, 
iyi geliyor galiba?. 

Bir zaman bir fıkra dinle. Demiı birkaç kadeh daha 
mittim. Ben de artık tamamen yuvarlamış. Batı dönmüı, keu 
oyum: 

Köyün imamı eve bir akşam 
kocaman bir binlik retirmit. 

Karısmıa: 
- Hanım bunu iyi ıakla. 
Demi§. Kadın sonmq: 
- Bu da ne?. 
imam cevap vermiı: 
- Şıfa suytL Baş ağnama, 

sıtmaya, yele iyi gelir!. Hepsi 
de bende var. 

Ve .. akşamlan birer ikiıer 
kadeh bu sudan içmeğe başla. 
mış. Aradan epey zaman geç 
mıf. Kadın ekınek yapacak
mış. Un çuvalım getİrm.İf. Tek. 
nesini hazırlamış. Suyunu 
koymuı. Fakat, dehıetli bir 

dini kaybetmiı, dalgaya düş
müı. Unu ekmek yapmak ta 
lazım. Yıkıla sendeliye unu 
eleğe dökmüı, baılamıt salla· 
mağa. O sırada içeriye oğlu 
gelmit. Bakmıı amıeai iki tara 
fa yalpalıya yalpalıya elinde e
lek odanın içini dört dooüyor! 

- Ne yapıyorsun anne?. 
Demit. Ve.. ihtar etıİıit: 
- Elediğin unlar eleğe düt 

müyor. Odanın yüzü hep un 
olınuı!. .. 

Anne kestirme bir cevap ver 
mit ve eleyişine devam etmit: 

- Aman oğlum. Batka deT 
din mi yok? Bana her yer tek 
ne!. 

dönmesini vermeain ve: 
- Bana her yer tekne .. 
Dedirtmesin. Ben de timdi 

bpkısım yapıyorum. Hiç bir ka · 
yıt ve tarta bağlı değilim. Her 
yer bana tekne. Nerede alqaıtıı, 
orada sabah!. . 

İp Omeri dün gece kızdır.. 
dık galiba. Kulağımdan tutmı 
ca kapı dıtarı attı ve.. yanında 
ki ipsizlerin hepsine tembih et-' 
ti: 

- Sakm bu çamur kerataaı 
nı bir daha içeriye sokmayın. 
Elimi pisi pisine kanlatacak!. 

Vız reldi. 
- ister sokun, ister ıokma 

yın!. 
Dedim, yürüdüm. Sanki ip 

Ömerin kahvesinden batka pi
nekliyecek yer yok!. Yürüye 
yürüye köprüye gelmişim. Ge
ce yarısmı qmıştı. Kadıköy 
iskelesini ıöyle bir kolaçan et· 
tim. Gözüm tutmadı. ilerle
dim. Kalamı§, Adalar iskeleai. 
Baktım hep çoluk çocuk alayı. 

____ ..._._._~---------...._~-L~--'ı.......~.....ı..ı....~-~~.-ı..ı..~~~~...:.....ı..:..... ....... .:L:........:....:...-J.~~~~....ıı..--------..L.~~~...._ .... .ı......,_.:r....r.Ji....J..,,...._l_~AJJı..ı....a. ..... ""'.Jı.i;.....ıı..ı;...ıı...J..ı.._ ______ ~D anu..>rııı.ı..._ 
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MiLLiYET SALI 29 MART 1932 

AerD kulüpte 
intihap 

Et fiatlan 
Neden pahalı? 

Güreş seçme 
Müsa bakalart' 

Dünkü içtimada yeni Ticaret odasının tet- Beşiktaş kulübünde 
heyeti idare seçildi kikah ne netice verdi? cumaya başlıyor 

Ticaret odaıı İıtanbulda et ISTANBUL, 28. A. A.- htan-
Aero Klüp idare heyeti lıtifa et.- bab bul Güre• Federıuıyonunda ntebliğ 

· • · d h · · dii'n ak fı'atlenn" m" yüksek olması es ı • tıgın en eyeti umumıye .. • eyilmiıtir: 1 Nisan 932 cuma günü 
ıam aut 6,30 ta toplanmııtır. Klu!' ve fiatlerin müatehlik lehine Beıiktaı kulübünde baılanacak olan 
aon zamanlarda matlubatmı taiıail tenzili mümkün olup olmadığı· secme musabakalannm birinciıi hak 
edemediğinden müıkil vaziyette idi. Dl tetkik etrnittir. k,,;da evvelki talimat ahkamı baltl 
K.lübün varidatı masrafına tekabül ti . ok kalmak üzre berveçhi ati hususat e-
edecek bir halde bulunduğundan ye "İstnbul. ?.allanın. e. erın.? ~ 1 henuniyetlc tebliğ olunur: 
ni bir idare heyeti intihabına karar ragbet ethgı Mecıdıy.e koyun· ' 1.- Hikmet B. (Anadolu), Ali 
verilmiıtir. Dün Dr Necmettin ~· den Zincirli kuyuya gıden ka. [Rıza B. (Vefa-Kumkapı), Muzaffer 
in riyaıeti altında cereyan eden mu- saplar vaziyeti mevzuu bahsolu B. (Maltepe), Aptullah (Vefa Kum 
zakeratta Klüp müeasiılerinden Hay nurken Oda tehir mezbahasm- kapı), Şeref B. (Haliç), Abbas B. 
riinnas B. Klübün ıimdiye kadar ıe- da kesilen etin pahalılığı ve te (Beıiktaı), ~ecip B . . (Harbiye), 
çirdiği safııhati izah ederek mües- b' h •. d kesilen etin ucuz Esat B. (Beııktaş), Talıp B. (Ana-
sesenin devamı için azannı el birli· ır arıcın e. . kik dolu), Münir B. (Harbiye), Vefik 
ğe ile çalıımalannı teınonin etıniıtir. luğu sebeplennı de tet et· B. (Kumkapı), Bedri B. (Vefa. 

Azadan Ekrerıı B. ayni vadide bir mittli-. Kumkapı), Yatar B. (Vefa-Kumka-
kaç söz söylemit ve yeni idare ~ Bu tetkikat n~ticesinde ls· pı), Yusuf B.(Haliç), Saim B •• (Ve 
1 • ö eri) tm m- b I beled' · · Karaag" aç fa-Kumkapı), Raırıp B. (Anadolu); 
'.gına nıınw;t ıı ·~ en :,7 ld'f u· tan u ıyesı~ın d Şevki B. (Haliç), Nuri B. (Anado
tıhab~nı teklif etm•t. ·~ . e •. be mezbahasında bır koyun an lu) Adnan B. (Bahriye), Osman B. 
tnu~l:te kabul ~~'~ıl:'tir· muhtelif namlarla aldığı resmin 1 (V~fa-Kumkapı), Ahmet B. (Vefa
Yeti 1 e ıu zeva n m ....i ı ceman 231 kuruşa baliğ olduğu Kumkapı), Mustafa B. (Vefa-Kum-

Pertey Paf*, Eaat Plf& ~atan M" . anlatılmıftır kapı), Faik B. (Haliç) yukarda i-
Valii Etbalıı,Nemli Zade Mıtat, .u • ' . simleri yazılı ıınmzetlerle ~her 
lıürdar oğlu Nuri,. H- Fehmı, Bır koyundan bır kuruş du. mıntaka Güreş Heyetince aeçılecek 
Müfit, Feridun, Fevzi, ~ B. huliye 15 kurut ahrr ücreti, 165 musab11darın bebemmehal tam saat 
K. C. Reiıi. Vecihi, s-. Ekrem. kurut zebhiye ve 50 kuruş fri. on ikide B~iktaş Kulübünde bu-
Hakla ae,.ı.-. gorifik tesisat ücreti alınmakta lunınaları lazımdır. 

YEDEK AZALAR dır. Bir okka ete on kuruttan 2.- Birinci murnbska için hafif 
k ed' sıklete kadar (dahil} iki kilo, daha 

Seyit B. Bediri B. Emin B. Nec
mettin B. Macit B. Muzaffer B. E
ıli B. 

'Ka..,;ı B. Nedim B. Şükrü B. 

Poliste 

Bir ceset 
Bulundu 
Akli müvazenesinin 

ı>ozuk olduftu anlaşıldı 
Bakırköyde Yanın Burıazda 

:!ere içinde jandarmalar tarafın· 
dan boğulmuf bir ceıet bulunınu~ 
tur. 

Tahkikat neticeıinde cesedin 
Baruthane çifliğinde mukim 87 

Yatlarında Necip ağa olduğu a.n· 
!atılmıştır. Zabıta tabibi tar~fınd • 
d netice.sın e an yapılan muayene . . 

1• - enuınm Necip ağanın ak ı muvaz 

aıağı masraf düşmeme t tr. ağır ımlflar için iki buçuk kilo tele-
rana kabul edilmiıtir. 

Reji heyeti umu
miyesi de topJandı 

Tasfiyeye devam 
edilecek .. 

3~- Tarlı tam on ikid~ ve musa
bakalarla b;rde ballıyacaktır. 
4~ Namzetlerden gayri her sik

let smıfı için kulüplerin İi tirak et
tirecckleri musab· kların isimleri üç 
gÜn zarfında mıntaka Güreş heyeti
ne gönderilmelidir. 

5.- Bu musabakalar i ~in inte
hap edilen hakemlerin isimleri aşa
ğıda yazılıdır. Behemehal vakti 
muayyeninde lütfen teırifleri rica o
lunur. 

Seyfi B. Kemal B. Saim B. lmıail 
Hakkı B. Mazhar B. Bürbanettin B. 

iHTAR: Sicil fişlerini göndenne
miş olanlar musabalmlara kabul e
dilmiyectklerdir. 

Hali tasfiyede bulunan Reji 
tirketi hi.uedaran ~e':eti 1;1mu. 
miyesi dün Tütün ın~ısa~ ıdar7 
sinde Halit Ziya Beyın nyaseti 
altında toplanmıştır. içtimada 
Maliye vekaleti namına Mua· 
melitı nakdiye müdürü Sırrı, 
İktıaat vekaleti namına Ticaret 
müdürü Muhsin, Borsa namına 
menkul kıymetler müdürü Hak T 
kı Beyler hazır bulunmuttur. Ki Ünel ş"rketi bu sene 
tabete intihap edilen lzzet Me- zarar etti 
lih B. idare heyeti ve mürakıp Tünel şirketi bissedaran he 
rapo":111u okumu~t~r. ~apord~ 

1 
yeti umumiyesi evvelki günMet 

tirketı!l 19~1 tanhın~elci heyeti ro hanında Halit Ziya Beyin ri 
umumıyenın 31 kanunuevvel • l l . 

Birinci sahifeden geçen yazılar 
• l • • -

Hususi Haliç Kontenjandan 

Me~!:~~:~i sahifede] Şi~~~:! birinci sahifede] 1 Evv(~!şı birinci sahifede) 

- Huıwıi mektepler birer tica· ma~ uze~edır. . . . . • . piyasa vaziyeti değifir, fiatlarda 
rethane değildir. Müıtakbel nea- Şırketın vazıyetmı tetkık ıçm, ı pek tereffü halll olmazdı. Fakat 
lin talim ve terbiyeaine badim bi· teıkil ed.ilen kom~ıyon va~idattan , bu suretle gümrüklere gelmiı mal 
rer yuvadırlar. Eğer huıuai mek- abnan yuzde aekız Bcledıye reı· ı larm idhali 0 za man urbeıt bıra• 
tepler tahaa aeviyeainde bul~nan ~n münl\Iİp bi_r ~üddı:tıe tec~-. 1 kılaa;·dı, tüccar , bir h yli gümrük 
çocukları bırer menfaat ve ıatuı· l ını teemınul etmış tı. Şehır meclm 1 reamini birden verıneğe mecbur 
mar va11tası addetse idi, gayede!' bu huıuıta bi': karar ~erecek~r: : kalacak ve aıkıntıya düıecekti. 
uzaklatılmış olurdu. Ve, Maarı~ 1 Ancak, Bel dıye reımının tecılı : Hükıimet tüccan ıiyaneten 0 za· 
vekaleti de hwıus i mekteplere miı ile de tirk10tin v~ziızeti dü zelmek- ' man bun~ yapmadı. Şimdi yapı· 
aaad.e vermez, .onlan kapatırdı: 1 ten uzaktır. Halıç fılo .unun. m.u~ı- Y<.<. •• Halbuki arada ııec;en aylar 
Vekalet huıuaı mekteplere resmı , tazam seferler yapabılmesı ıçın zarfmda bu mallardan kısmı aza 
m!'k~eplerin bütün hukukunu •eı;· ~6?,000 liralık b!r tamir paraama mı kont~njan usulile çıkanlmıt. 
~·ıtır. S?n defa . dahi tem~• etb· ıhtıyaç vardı".. Şırketin bunu kar- tir.eli gümrüklerde bunlardan 
gım v~kalet erka?ından bır zat tılayacak van~datı b~lunınadıktan pek azı kalmıttır. Bunların da pi· 
huıu11 mekteplerın memleket ta- başka her ay • '>00 lıra zaran var· yasaya çıkanlmaaımn fiatlara te-
lim ve terbiyesinde mühim bir i- dır. air edec~ğini :rannebn,İyonım " 
mil olduğunu söyledi ve memnuni Belediyece tecıli düıünülen rÜ· K . ~ · 
yetini izhar etti. Bütçe darlığı bu· ııımun mikdarı tirketin varidatına OntenJana ragmen •• 
lunan bu sıralarda huıusi mektep göre senevi 24 - 30,000 lira ara· 
ler kapatılmış olsa birçok memle- smda tehalüf etmektedir. 
ket çoi:uğ_u mektepıiz, ortad~ ka· I Bir tara~tan vapurların, e
lır. Huıuaı mekteplerin gayeaı, re• ı saılı tao.1ıratn1a baılay,.bi[ .. 
mi mekteplerin aynıdır. Maarif mek 1çın ya ri.laumur. ilgası, 
vekaleti husuıi mekteplere bir · yahut ~, ıirkete paraca muavenet 
çok sahalarda müzaheret etmek· edilmesi istenmektedir. Bu yapJ!. 
tedir. madığı takdirde Haliç vapurları 

Diğer taraftan lıtiklil liııeai tirketi pek yakında seyrÜseferleri 
müdürü Agah Sırrı B. diyor ki: ni tatile mecbur kalacaktır. 

- Böyle bir teyden haberdar Sennayenin imhaaına tahsis e-
değilim . Ancak kendi fikrim ıu dilen para da dahil olduğu halde 
merkezdedir: Hınuıi ilk mektep· şirketin bütün ihtiyat akçeai itlet 
!erden hükUnıet vergi almaz. Yal me için sarfedilmittir. 

Kontenjan usulünün değiıtiril
miyoceği anlatıldığı halde, tüccar 
mütemadiyen mal getirtmekte, 
ııüınrük ambar ve ant~epolan bun 
larl.,_ dolmuı bulunmaktadır. ı .. 
tanbul Gümrükleri Batmüdürü 
Seyfi B. in bize beyan ettiğine gö
re, timdiki müvaredat, ithalatın 
tahdidinden evvelki zamandaki 
müvaredattan biç te az değildir. 
Gümrük idareai, bu vaziyet kar· 
framda antrepo buhranına mey
d.an vermemek üzere, Haliç Fene
n antreposunu bu ay açmıtbr. Ba
lat'ta da bir antrepo tesis edilmek 
te, Hasköyde ise bir başka antre
po hazırlanmaktadır. 

Kari sütunu 

Bozkır köylülerinin 
teşekkürü 

Bozkırdan bir çok imzalarla fU 
tezkereyi aldık: 

Tabü mevbibelerclen mahrum 
olan muhitimizde ikbsadi buhra· 
nın teklini izah etmeyi lüzumsuz 
buluyor, hükı1metinıizin dertleri
mizle rakından alakadar olduğu
na emın bulunuyoruz. Bu cümle
den olarak Müskirat fnhisan u. 
~~ ~ü~ürü Aann Beyefendinin 
koylerımızden yaptırdığı üzüm 
mubayaa11 dolayıaile bizlere yap 
tığı eyiliğe alenen arzı tef kkür 
ve minnettari eylerken bunun te• 
madisi suretile hem memleketi· 
mizde üzümcülüğün inkitafına, 
hem de zaruretimizin tehvini hu
ıuıuna muhterem ve dertl~rimize 
her zaman alaka göıteren kıymet 
li ıazetenizin himmet ve delalet· 
!erini istirham eyleriz, Efendim. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun· 
dan: Adres: Çarşı kebirde tirkotat· 
cı VitaJj Bahar efendi: Balada ismi 
ve adresi yazılı olan zatın ifliaı açı .. 
lıp tasfiyenin adi şekilde yapdınası. 
na karar verilmit olduğundan: 1 -
Müfriaden alacağı olan veya malla. 
rında istihkak iddiaaında bulunanla· 
nn alacak ve idclialannı i~bu İli.n· 
dan bir ay içinde eyyamı müstesna 
olmak Üzere her ııün ııaat ( 1 O) dan 
(14} e kadar Sultanabmede vaki ad 
liye binasında icrayi vazife eden i
kinci iflu dairesine gelerek alacak 
lannı kayt ettinneleri, "Ve senet ve 
defter gibi delilleri her ne ise bunla: 

nız liıe k11ımlanndan alınır. Bu 
da husuai mekteplerin birer tica· 
rethane olmasından değil, ticaret 
kasdile açılan bazı ecnebi mektep 
lerinden alınmasından ileri ıel
mektedir. Husuai mektepler ka· 
tiyyen ticarethane o1amazlar-

Şirket §İmdilik bütün ümitleri
ni vaziyetini tetkik eden komisyon 
raporunun ıehir meclisi ve iktısat 
vekaletince bazı tedbirler alınına
•• ihtimaline bağlamıttır. 

icap ederse, Rıhtım Şirketinden 
Kabataş'ta antrepo için müsait .. rın asıl veya muaaddak suretlerini yer goatermeıi de talep edilecek-

Maaınafih ticaret odasının bu 
husustaki kanuni salahiyetlerini 
tamamile bilmiyoruz." 

Bir Fransız profesörü 
geldi 

Paris Darülfünunu coğrafya mü· 
derriılerinden M. de Martonne 
dün şehrimize gelmiş ve eski tale· 
besinden Darülfünun cografya 
müderrit i Macit B. tarafından ia
tikbal edilmiştir. Macit B. prof.,,. 
sör şere~ine dün akşam Tokatlı
yan otelmde bir ziyafet vermiş· 1 
tir. M. de Martonne zamanımızm 
en büyük coğrafya alimlerinden
dir, bugiın Bükreı'e gidecektir. 

Bilet ha11latr geçen senekinden 
80,183 lira nokaanile 289,633 li
radır. Şirket vapurları ı929 ıene· 
sinde 7,146,006 ve 1930 ııencıinde 
5,988,557 yolcu taııınııken 1931 
de ancak 4,944, 101 yolcu taıımış· 
tır. 1913 senesine nazaran 1931 
de yolcu mikdarı yandan fazla a
zalmıştır. Bu ıeneki zararın mik:.
darı 63,000 liradan fazladır. 

Dünkü heyeti umumiye içtima. , 
mda heyeti idare İntihabı da ya
pılmıf ve eski aza aynen yerlerin· 
de ipka edilmişlera!ir. 

Balkan 
Tütünleri 

tir. venneleri, 2 - Müflise borçlu olan· 

Gi.:mrük varidatı için ıarın )'llkanda gösterilen müddet ;. 
çinde borçları mikdarl!lı yazdırmala 

yapılan tetkikat rı lıilahna banketin ceza kanunu 

Hükümetimiz yeni bütçenin ı mücibincc takibat ve meauliyeti mu 
hazırhklan yapılırken, gümrük cip olacağını bilmeleri, 3 - Müfli 
varidatına da büyük bir ehemmi- ıin malları nakit ve tahvil.itı Ye bu· 
Y';'t atfebn<>kte ve bu hu•uata tet- 1 na mümasil kıymetli evrakının ber. 
kikat yapmaktadır. 1 

Aldığımız mahimata nazaran, ne suretle ol~rsa o!ıun el!erinde bu .. 
hu husuata malılmatma müracaal . lunduranl:u- ıster talus, 1'ter banka 
edilmek Üzere Galata gümrüğü ' ve sair müeHese olsun bunların ü' 
bat muayene memuru Niyazi B. zerindeki baklan mahfuz kalmak 
de çağırılmıt ve Niyazi Bey An· 
karaya gitmittir. 

Mübadele 
Komisvonu bozuk olduğu anlaıılınııtır. Ceııet 

te yara ve bere yoktur. 

Yangın 
d 

ka ed"l 
194 

.1 yasetinde top anmıştır. çtıma· 
1930 a . t 1 en . ~e . mı • da idare heyeti raporu bilanço .. 
yon.21 bın 188 lngılız !ırası faz okunarak kabul edilmiştir. Şır- Gumrükler hukuk 

[Başı birinci sahifede] 
tevfikan hükümetimiz Yunanistan 
ve Bulgariıtanı hir konferana İ· 
çin latanbula davet etmiştir. Yu· 
nanistan konferansa ittirak ede
ceğini bildirdiği ııibi Bulgariatan 
da ittirake karar vermittir. Sofya 
daki kanaat bu konferansın bir ay 
içinde aktedilebileceği merkezin· 
dedir. 

• 

Altıncı tali komisyo
nunun tebliği 

~arbyle o malları ayni nıüddcl için 
de daireye vcnncleri, vennezlerae 
c:ezai takibat ve mesuliyete uğraya 
caldarıru. ve mazeret bulurunadıkça 
Ruçlıan hakklarından ınabrum kala· 
caldarm bilinmeai, 4 - 9 Nisan 
931 cuınarteai günü saat 13 de yu . 
kanda yazılı İflas dairesinde alacak. 
lılann ilk toplanmada hazır bulun
malan ve müflisin müıterck harçlı. 
lariyle kefillerinin ve borcu tekeffül 
eden sair kimselerin içtimada hazır 
bulunmağı baldı olduıu ilin ol
duğu ilan olunur. 

Dün l«'Cf' •at 4 te. !ak•.~.~ 
Hüııeyin Ağa mahallesının Kopru 
çeşme aokağmda ıs nUIIlaralı Ma 
dam Veaisanın müstecir ~u!undu· 
ğu hanede elektrik tellermın kon 
tak yapmaııından yangın • çıkmış, 
döşeme tahtalarm~.an .. .~ır ~·::: 

la bır mevcutla kapanan hesaba 1 k t' b ki h b .. • 
tı tasdik etrnif olduğu, bilaha. , 

1 
e ~n utılsene ldesa adtı zahr~r- muşav1rJiği 

ra bu paradan beher hisse sene ~ afa ~ış 0tt.~~un .-:.ı.ı:_· Şimdiye kadar fehrimizde 
dine 0,15,0 lngili.z lirası olarak 1 5 ~rtarka ~~et u. evt. zı 1 ·~ 1 çalışan gümrükler umum mlİ· 

b
. . . . 

150 
b' meıı a arrur e mış ır. d" 1.. ... h k k .. . 1." .. 

dördüncü ır tevzı ıçın ın . . . ur ugu u u muşavır ıgının 

lngiliz lirası ifraz edildiği tas· ı . Hava?azı ve E.lekt.nk şır~e- ~ eşyası Ankaraya nakledilmiştir. 
Yandıktan aonra aondurulmuı • 

Uykudan kaldırdığı için 

'h edilmıi•tir. O zaman fazla tı heyetı umumıyesı bugun, Mü•avere heyeti de nis d n Y T . k t ' h . . Y an an 
mevcut olarak 44,021,188 İngi i r~mvay fır e 1 eyetı uınuı:ı:ıı itiabren Gümrük ve İnhisarlar 

l:" lirası kalmı•tı ki bu fazla yesı de yarın toplıımıcaktır. Hıs Vekaletinde çalı•mak -· b 

Beıiktaşta Munadiye ınahalle
sinde Sinoplu Bayram arkadat• 
Niyaziyi uykudan kal~ır~~ğ~na ~ 
'<aran et satın ile sag ıozunde 
Yaralamıştır. 

- • 1 . h "'k• t f d ., uzere u 
31 kiinunuevvel 1931 de se senet en u umet ııra ın an gün veya yarın Ankara a ide-
44,S00,3,5 lngiliz lirasına ba. satın alınmış olan Haydarpaşa cektir. y g 

Kaçak sigara kağıdı 
• Beşiktaşta Kömürcü Şevki Ef. 

nin dükkanında 175 yaprak ka• 
<;ak agara kağıdı ve aaker ıigara• 
it bulunmuştur. 

Eve taarruz 
Osküdarda Selimiye mah~ll~

•inde Mandacı Mustafa Efendmın 
hanesinde oturan perukar ibra• 
hiın sarhoı bir halde Şirketi H!'y· 
•İye odacıaı Lutfi Efendinin evıne 
taarruzda bulunduğundan yaka· 
lanmııtır. 

Bir genç kız kayıp! 

liğ olmuştur. ! limanı, Merain - Tarsus • Ada· 

R d ı'rketm· mevcudatı na hattı şirketi heyeti umumi. 
aporat 'b"Hd d 

hakkında izahat verildikten son yesı ugun ay. arpaşa a top-

ra şirketin İngiltere hükfuneti 1ı~nacaf.ktedır. Bbul tırketktesdasen ha 
ile olan ihtilafı hakkında iza· ı tas ıy e u unma a ır. 

hat verilerek, İngiltere hükUme ·-· 

tinin ihtilafı hakem mahkeme- Karaya oturan vapur 
sine havale etrneğe muvafakat İmroz adasında karaya otu. 
ettiği, mahkeme imtiyazın me- I ran Franaız bandıralı Providen 
riyetine hükmettiği ta~dirde ce vapurunun henliz kurtarılma 
tirkete verilecek. tazm~atm ı dığı anlaşılmaktadır. Vapurun 

mikdarmı da tesş~ıtk ~ecbe?1~ be. tahlisi icin yeniden vesait gÖn· 
edilmi•tir. ı.r etın ı anço 1 d ·ı . ·t. yan • d" en mış ır. 

suna nazaran mevcuat ve uy~ • ------

nu 127,421 J:.~!1ta '!;;;~ ı':;: ! Yakalanan kaçakçılaT 
dat ve masa . 1 T'' .. . h. aki 

Erenköyünde otura.o Giresun• 1. ı· dır Heyeti umumıye, utun ın ısan t p memur 
1 • • d ız ırası • b'J• l t f d d'' t .. u 17 ya~larında Cemile ı•mın e . d heaabat ve 1 ançoyu arı ara m an son or gun zar 

inhisar memurları 

ıçın nızamname 

Tevhit edilecek olan inhisar ;. 
dareleri memurları için yeni bir 
nizamname yapı1maıt tekarrür et 
miştir. 

Tevhide dahil olmiyan ,ubele· 
rin kadroları olduğu gibi İpka edi 
lecek, tevhit kanunu B. M. Mecli 
ainden çıkmca kadrolarin yeni teı 
kilat projeaine göre tatbikine bat
lanacaktır. 

Seyyah geliyor 
Yugoslav bandıralı Kraliçe 

Marya vapuru ile bugün limanı 
mıza seyyahlar gelecektir. 

bir genç kız kaybolmuıtur. Bütün netı~ e i ve tasfiye edilecek · fında yapılan arama neticesin. 

t~b.!r:!:..;:!.':',':..bir haftadan ta~dık e~e!:ıvali gayri n:enku· ' de tu kaçakçılar yakalanmıt ve Kral Faysal Hz. 
mu~ebaı!u r h da nakde tab ihtisas mahkemelerine verilmit 

tna~aPı;~~~:r;~r~:=t~nt':'J !.il1:d:k;:;ü,::[~1 ve lngilte: 
1 
ıerdir. Tahrana gidiyor 

l>Ürgeci Zülfikar Ağa.iamiııde bir hükumetin.- vaki olan talebı Haydarpaşa istasyonunda ADANA, 27 - Kral Faysal 
·· d berı meydanda re l • "b ı 1 M Ef nd 1 Hazretleri 29 martta yanında ba. ~at ta on gun en kabul ede-·'- likidatör erı .. ı ra· Tozu us.t.ata e. i .. s.tanbu. l 1 k f' . )'oktur. Zabıta aramaktadır. """ kı _ zı nazırlarla ranın ra ıe ırı oJ. 

zıam ile ibra etmit ve mura P , la satmak uzere getırdıgt 150 duğu halde Tahrana hareket ede-
Kalp sektesinden Nuri Bey ile, ihtiıyat murakıp 1 paket asker sigarası ile yakalan cektir. Iranda büyük istikbal ha-
Beyoğlunda Kemalettin ~ Tevfik Amir Beyleri 1932 sene ' mıştır. 1 zırhkları yapılmaktadır. 

"•· apartımaru kapıcıaı Y akup ıle si için de vazifelerinde ipka et 1 Panğaltıda Çimen sokağın. 
'\' 11sef iaıninde iki kişi kalp ııekte- miştir. da 116 numarada mukim Hayik 
sind.,n vefat etıniılerdir. • efendinin evi aranını,, tütün kıy 

Beykozda iki amele Kontenjan harici mağa mahsus havan, havan bı-
yaralandı ithalat mı? çağı, 13 defter kaçak sigara ki 

d ğıdı bulunmuı ve müsadere e-
Beykozda ikı' feci kaza olmuı· Paket muamelatına ilk an a 

Ö • ·1 dilmiıtir. 
tıır. Beykozda Kale arkaaı:ıda • kontenjan vazedilmemeıı, Yeti 
tner efendinin bıf ocaklann.da ~a- etıketli küçük paketlerin huau· Defterdarda Hanife Hanı· 
1•tan Refahiyeli Süleyman ısının· si vaziyeti ve 15 Şub'lta kadar mm hanesi aranılmıt, 57 defter 
o:le bir amele lağım patlat.ılırken 'd 1 · t ı sigara kig" ıdı bulunmu•tur.' 
'ıılııı bulan infilak neticesınde a- mahalli posta 1 are erme e • ~ 
b r ve tehlik li surette yaralanın•' lim edilmit paketlerin memleke Üaküdarda Osman Efendi a-
lır. te girmesi b:ı.zı kim~eleri ~U?· haliye aaker sigaruı satarken 

• Yine Beykozda Yaşuva efendi· dan istifad ye tetvık etmıştır. görülmüf, 24 paket sigara ile 
oın gaz depoıunda çalışan Çaııl?· B k"mıel rin bu vuıtadan is yakalanmıttır. 
~lı Hüseyin iamindeki ameleıun . azı 1 

d k b ' k ayı kon Balatla manav Ahmet Efen· 
"tına ağır bir ciainı düımüt ve tıfade e er;. ır ço etY I k h 

Gümrük tarifesinde 
tadilat 

ANKARA, 28 - Gümrük tari· 
feınizde yapılınaaı mutasavver la· 
dilatı tesbit için ilr.tuat veületin 
de tetekkiil eden kom~yona .~i· 
kadar vekaletlerden bırer mumeı 
sil İftİrak etmektedir. Komisyon 
tadilat projesini biran evvel hazır 
lıyacaktır. 

Meclisin yaz tatilinden evvel 
bu tadilatm kanuniyet keıbetme
aine intizar olunmaktadır. Tadi. 
lale dair olan kanunun nqrinden 
dokuz ay sonra mer'i olabilecek· 
tir. 

Şu noktayı ehemmiyetle kay
detmek lazımdır ki, konferansta 
artık istibııalabn tahdidi mesele· 
sinin bir müzakere zemini tetkil 
etmesi ümit edilemez. Çünkü ala
kadar memleketler müıterek rek 
lam ve propağanda ile tütün it
hal eden memleketler nezdinde 
müşterek tefebbüsten ibaret bir 
teşriki mesaiyi tercih etmektedir. 
ler. 

Bu buauıtaki raponımu Odaya 
verdim. 

Ben Bulgariatanda iken çok 
mübiın iki mesele mevzuu bahsol· 
makta idi. Biri, müatahaillerin bir 
kı11m borçlarının raptı diğeri ale· 
lfunum borçlar hokkındadır. Müs
tahsillerin borçlarının yüzde 30 
nisbetinin affı dütünülmektedir. 
Yalnız bu borçlar ziraat bankası 
ve milli bankaya ve kooperatif 
bankasına olmıyacaktır. Bu layi. 
hanm hozırlanmaaı muhtelif te
tekküllerin harekete ııeçm""ini ve 
bilmukabele mukabil tarafı koru• 
yacak bir kanun iatenmeıini in
taç etmiıtir. 

Avrupa telefonu 
ANKARA, 2& - Avrupa ile 

telefon mükalemelerinin Biikret 
tarikile yapdma11 İçin posta ve 
telgraf idaremizin Romanya tele
fon tirketine vaki teklifab miiabet 
bir netice vermem.ittir. Romanya 
tirketi evvelce istediği tava11ut 
ücretinden tenzilat yapamıyaca. 
ğını bildimıittir. 

Şirket beher mükaleme için ta. 
vaaaut ücreti olarak dört buçuk 
frank istemektedir. 
A~a. ile mükilemeler Bel. 

grat uzennden yapılacak ve b 
hattın takviy""i imkanları arllfb~ 
nlacaktır. 

Bir trende taarruz 
SAN FRANSISKO, 28. A. A.

San franaiıkoya birkar kilometre me 
aafecle biri erkek biri· kadın iki maa 
keli haydut bir salonlu vaııona ıire
rek ve ellerindeki rüvelverlerle teh
dit ederek aaloncla mevcut 30 yolcu
yu ooymuılardır. 

Bunlar, 600 dolar ve birçok mü
cevher ııazbederek kaçmıılardır. So-tehlikeli surette yaralanmııtır. , tenjan harıcı olarak me~ e ete dinin askere ma sus sigara sat 

-----·-- - soktukları söylenır.ektedır. tığı anlatılmış, dükkiııı araml. 

r..1ektep kit plan . . . . 
dığı zaman 66 paket köylü ve 
asker sİıgara paketleri bulun

Her Yerde kar yulanlar arasında silihlannı dalgın. 
lılda bagajlarında bırakınıı olan Lo-

EDIRNE. 28 - Edirneye ve sanjeles'in iki polis hafiyeai balun. 
Oün akfall\ latanbulda.ki mek· Alman sefırı gıttı 

tep kitapçılarından bir ııruP An- . • l • 
lcarnya citmiıtir. Heyet Ankara'· 1 Alman sefın Her Nad~ n~, 
da l•met Pt- yı ziya ret edecek ve dün aabah Ankaradan ıehnmı· 
;"e.ktep kitaplarının tabının kendi e gelmit ve ak§amki ekspresle 
erinde bırakılmaıı hususund2. ZB 1. , "t · t' tna er ın e gı mıe ıJ 

muıtur. 
Karagümrükte ManaY Zihni 

ve Kemal Efendilerde 22 paket 
asker ve köylü si~araıı bulun-

muttur. 

Trakyamn her tarafına kar yağı· makta idi. 
yor. Karın kalmlığı kırk santime Garip bir nokta: Haydutlar, sey. 
yaklaflllıflır· yahlar araamcla üıtünii batmı pej. 

ANKARA, 28 - Sabaha kartı mürde gÖrere küzerini anmafa lü
kar yafmağa bafladı. Hava çolı: zum !l'Önnedikler ibir adama 6-
JO}aktu · rindeki 2.000 doları ..ı-.t1antır. 

lSTANBUL, 28. A. A.- Muhte· 
lit Mübadele Altıncı tali Komisyo. 
nundan tebliğ cdilmi,tir: 

-
Muhtel.it Komisyonunun mesaİ$İ 

nihayet bulmakta olduğundan Bey
oğlunda Mis sokağında toplanan Al ~ 
tıncı tali Komisyon Türk tabiyeİini Sultanahmet ikinci aulh hukuk 
haiz olup lstanbulda bulunan yahut mahkemesinden: Emili Hanun ile 
Türle Cümhuriyeti hükumetinin pa- Ferit Ressam Beyin şayian mutaaar 
ııaportunu hamil oldukları halde ls-
tanbuldan müfarckat eden ve bina- rıf olduldan Galatada Kemanket 
enaleyh elyevm l ıtanbulda bulurum- Kara Muıtafa mahallesinde Havyar 
yan yahut aile reialeri lstanbulda o- hanı içinde '"Ski 25 yeni 25 ve 1-28 
la? ve vaziyetlerini tanzim için ko- numaralı dııarı11 karıir ve içeriıi ah 
mıayoıul müracaat etmeıniı bulunan fllP ve Ü•IÜnde dört oda ve elek
rum Ortodoksları bi~ an evvel ve va 
~t _geçirmekıizin tali komisyonun se trik t--aisatmı havi bir bap düldci\ 
lahıyettar bürosun amüracaate da- nın furuhtu takarrür etmekle mev· 
vet eder. kii müzayedeye vazedilmiı ve 10 

Bunlann hüviyetlerini tesbit et- Mayıs 932 aalı cünü aaat on bette 
mek üzre ikametgihlan ihtiyar b<>- ibaleai mukarrer bulunmu• olmalda 
yetlerinden ıılmmıı bir ilmühaberi ' 
ve dört fototrafı hamil bulurımalan talip olanların mezkur dükkanın kıy 
lizımdır. , meti muhammineai olan bet bin 

Bunlar fazla olarak malik bulun- yüz yinni liranın yüzde onu nisbe. 
duklan takdirde tabiiyetlerini mez. tinde pey akçesini binıilen Sultanalı 
beplerini ve aileleri iza1111a ait ne- met sulh ikinci bııkuk mahkemesine 
oep rabıtalanna e-österen nüfi.ıs ka. 
f-ıdı ttya kendi namlann ayapılmıt 931-162 numara ile müracaat eyle. 
tasarruf aenetleri, nikah ve vaftiz meleri ilin olunur. 
veaikalan kabilinden C'fTala dahi ib-
raza mecburdular. 

Bunların bu kabilden hiç bir ve
aikaya aalıip olmadıkları halde bile 
tali komiıvona müracaat mecburiye
tinde oldukları tabiidir, 

Altıncı tali komisyon Muhtelit 
lromiıyonun meaaia.i temam.iyle ni
hayet bulmadan evvel ve pek yalan. 
da o tarihe kadar etablilik noktai na 
ZMmdan vaziyetini tanzim maksa. 
diyle müracaat etmemi! olan kim
aclerin mÜtılcaatlerini ratrk dinleme
mek mecbur olacağını alakadarların 
nazarı '1ikkatine vaz eder. 

Tali komiayon kendisine hiç bir 
"'."'hile müracaat etmemiı olanlann 
dıkkatini hilihare ıahsi vaziyetleri· 
ni tesbit ettirmek husuıunda maruz 
kalmalan mahtem~I müokülata bij. 
yük bir ehemmiyetle celbeder. 

Borsada bir istifa 
Bona ,,. Oemanh Banka11 Ko

miaerliğinden: 
Borsa acentalarından Salamon 

Eskenazi efendi istifa etmiıtir. 
Kendisile hona itlerinden dolayı 
ilitiği olanlarm bir ay zarfında 
Komiıerliğe müracaatla kaydettir 
ıneleri lüzum iliın olunur. 

Memuriyete iade 
BARTIN, 28 - Sekiz ay evvel 

işten el çekdirilen Belediye reisi 
Kemal Beyin meı'uliyetini mucip 
hir hali görülmediğinden Dahiliye 
nkaletinin emrile memuriyeti İa· 
de edilmit ve mumaileyh dün n• 
sife)oe batlamııtır. Bu karar umu· 
mi memnuniyeti mucip obauıtur. 

lstanbul 8 inci icradan: Bir deyi. 
nin temini iıtifaaı icin tabti hacize 
alınıp sab!J takarrü; eden çarıı i 
çinde Hacı Hüsnü fOkağmda 10 nu 
maralı dükkanda bir adet ayııkli 
Singer dikit ınakinası 31-3-932 tari. 
hinde saat 12 don 14 de kadar para-
ya çenileceğinden taliplerin mez. 
ki'ır günde ve mahallinde hazır bu 
lanmalan ili.n olunur. 

latanbul asliye 4 üncü hukuk mah 
kemeıinden: lıtanbul Deftcrc!arl.ğı 
tarafından Mülga t<ker inhisar id 
reai Fener deposu memurlarından 

Celal bey aleyhine teker inhisar ida. 
reaini nfener depo&unda mevcut !C· 
kerlerden 453 çuval §ckeri müddaa. 
leyb hariçt" kendi nam ve heaabma 
sattırarak bedeli olan 19075 lira 83 
kuruıu sirkat ve ihtilaıla Suryeyc 
firar etmiı ve latanbul ikinci ceza 
nıalıkemeai tarafından hakkmıla ve. 
rilen tevkif müzekkeresinin elan in
faz olunamamaıma binaen duruıma 
nın muvakkaten tatili karareir ol
muı olmakla itbu meblağın münuıi
leyhten tahsili talebiyle ikame olu
nan dandan dolayı müba~ tarafuı 
dan yapdan tebliğatta ikıunetgi.hı· 
nın meçhul bulunduğu ıerhedilmit 
olduğundan müddaaleyh Celal Bey 
hakkında bir ay müddetle ilanen teb 
liğat icraaına hakimlikçe karar ....-il
mit elcluju ilin olanur. 



YlTlNDl;IN BiHiN~i H~HHiJETil 
ARiF ORUÇ Beyia ba kitabı intitar etmittir. (50) Kr. ALEMDAR MUSTAFA Pata İntİfar etmiıtiı 
(60) Kr. Tevzi meıbzi: Ankara caddesi srazeteler bayii (A. Zeki) lzmir'de bayi (Hamdi Bekir). 

Öksürenlere: Katran HAKKI EKRE 

TElEFUlllCEll 340 

R•d•o •itiz_, ile 

dol•f•blllrsınıa. 

il' E L1E FUN KE N 

Oılriidarcla Jıtanbul al- icı:a 
memurluğuna: Bir bortan dolayi 
mahcuz ve paraya çevrilmesi mukar 
rer 4 potrelli meınet üzerinde üç 
tonluk üıtüvani tekilde demir depo 
ve bet metre kadar demir boru ve 
delko markalı bir ıı:az motörü §8ftt 
clinoma ıı;urupu 850 vat 32 volt ve 
oair edevat 2-4-932 tarihine müıa
dif cumartesi ıı;ünü saat 10 dan t1 
e kadar Kızd toprakta kayııdağı 
caddesinde 68 numerolu hane önün
de aablacağmdan talip olanların 

yömvimezkürcla mahallinde hazır bu 

BOURLA BiRADERLER ve Ş51 

s AT 1 E BEYOGLU- BEVAZIT-'-KADIKÔV 

MAGAZALARI 

1 

lunan memura müracaat etmeleri i~ 
lin olunur. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
24 mart 1932 vaziyeti 

AKTiF PASiF 

.r 
Kasa 

Lıra 
Sermaye 

Lira-il 
15.000.000,-

r 
Ktilçe safi kilogram (i!Aveten teda-

\I vüle çık .rılan b&nkonoclar karşılığı) 
tını Külçe safi kilogram 

MeskOk 1 ürk alum aafi kilogram 

Banknot 

6.178,211 
182,697 

2.216,335 

Lira 8.688.589,99 
25~.«tı.8 I 1 

8.099. 7 53,8 ı 

Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı nakılye 
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vıki ıcdiyıt 

158.748.563,-

1.800.000,-

Ufaklık 

Dr hlldeki Muhabirler 
Hariçteki Muhabirlen 

8.!\76.606, -
147.941,47 20.768.338,08 

887.851,08 

Deruhte edilen evrakı naktlyc bakiyesi 156.948.563,-
9. 7 45.550,88 Karşılığı tamamen ılt10 olarak tedavüle vaz e~ilen ı Lira 

Kar$ılıfı tamamen altına ıahvili kabil döviz olarak 
tedavüle vazedilen " 2.638. 180,4 l 

-"'--~~:..,:_;,,,;;,,,;,:..-_ı 

Vatleaiz Tevdiatı 
Hi9.ll!l2.294,29 

Alon Mevcudu { haveıen ıedavüle çıkınlan 
folçe 11fı Kilogr 

7~ 1 440 banknotlar karfllıj!;ı 
Ura 1.056.960,89 Hazine hesabı carisi ~~ra 2.155.216,44 

Dil!'er mevduat 4.222.046,63 6.377.263,07 
' { l lveıen tedavüle 

A Jıına tahvili { Döriz mevcudu çıkan lan bınk· Döviz mevduab 823.957,46 

kabil döviz notlar lwtılı&ı Lira 2.638.180,41 Muhtelif 25.677.587,39 
Serbest dö'risler .. 1.397.050,94 5.092. ! 92,24 Nazım He .. plar 4..653.4es,33 

Hazine Tahvlllerlı 
Deruhte edilen evrakı nıktlye karşılığı 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tevfiku 
vaki ıediyaı 

Cüzdan 
Sen edat 

~:sham ve { Deruhte edilen evrakı naktlye 
. Tahvil!ı karşılığı ( iılbartlaymeılc ) 

Altın üzerine avana 
Hissedarlar 
lı' uhtel'f 
!\azım Heuplan 

Kanun un 6 ıncıl 
madde sınc tev-i 
fikto tt vdi edi-J 500,000 Tilrlt alom . 

len kıymetler l 
Muhtelif Depo He11plan 

158.748.56.\-

1.800.000,-

Llra 0.-
1 24.704.837,5(.l 

4.625.000,-

156.948.563,-

24.704.837,50 

626,80 
7.666.:~S..97 

1.141.914,54 

28.488,33 4.653.488 •. 33 
Yektln ~221.864. 590,54 Yekt, ?21.864. 590,Sı 

Aakonto hadd' %IS - A•bn üzerine avans % 6 3/4 

Gayet müsait teraitle --..... 

Kiralık· büyük daire 
Galatacla Karaköy' de Karaköy Palas Hanının üçüncü katmcla kain 12 
odab ıirketlere ve ticari müeueaata son derece elveriıli elektrik, su, atan· 

•Ör ,kalorifer vesaire eibi tesisab cami ve hiçbir tamire ihtiyaa olmayan 
:.üyük bir daire kiralıktır.Daha fazla malıimat için mezkıir handa "Soyuz 
~eft El.-nort.uNeft Sendikat"müe11e1e1ine hergün saat 10da,,J7ve kad•r 

müracaat olunabilir. Telefon: B. O. 4838 

Tarsus Belediyesinden: 
Hayvanla cerredilir azami beş yüz 

kiloya kadar tahliye eder bir lağım 
tathir makinesi alınacakbr. Talip 
olanların makinenin bedeli evsafı 
kataloğ ve fenni izahnamelerile be
raber tekliflerini Tarsus Belediye 
riyasetine bildirmeleri ilan olunur. 

(875) 
İST ANBUL BELEDİYESi 

Karaağaç müessesatı 
müdürlüğünden 

l l .j uncu Koıcrau 
lllnları 

Ordu ihtiyacı için aleni mü
zayede ile 5000 çift mahmuz 
satın alınacaktır. İhalesi 6 Ni
sa.o 932 çarıamba günü saat 10 
da icra edilecektir, TalipleTin 
o gün ve saatte komisyonda bu 
lunmaları, nümunesini görmek, 
evsaf ve ıeraitini anlamak iste
yenlerin her gün komisyona mü 
racaatları. (130) (1007) 

* * • 
Gülhane hastahanesi kalöri

feri 6459 lira 72 kurut bedeli 
ketifle kapalı zarfla münakasa 
ya koomu9tur. İhalesi 6 Niaan 
932 çarıamba günü saat 15 te 
yapılacaktır. Taliplerin tartna
mesini almak üzere beT gün ve 
münakasaya İftİrak edeceklerin 
vakti muayyeninde mektupları
nın komisyonumuza teminatı 
muvakkatelerile birlikte verme
leri. (134) ( 1026) 

1 
Askeri fabrika· 

lar ilanları 

200 ton Gazöl 
Yukarıdaki malzeme kapalı 

zarf ile 21-4·932 de saat on dört 
te ihaleai yapılacaktır. Taliple. 
rin tartname için her gün ve 
münakasaya girmek için de o 
gün teminat (teklifat) ile müra 
caab. (1060) 

Sütlücede İstanbul Belediyesi Karaağaç müeaaesatmın et aa. 
bt salonunun deniz cihetinde yapılacak betonarme rampa kapa· 
lı zarf uaulile ve yirmi gün müddetle mevkii münakasaya konul. 
muıtur. Bedeli ke.şfi beş bin kırk üç lira doksan bet kuruıtur. 500 ton kriple kömürü 
İ~~le karan ~l Nıs-:n 932 perşembe günü saat on buçukta mecli• 
aı ıdarece verılecektır. Münakasaya İ§tİrak edeceklerin müease. 21 Nisan 932 tarihinde saat 
seye mür~caatla resim ve keıif evrakını görmeleri ve teklif zarfla 14 te kapalı zarfla 500 ton krip 
~ y~vmı mezkUrda saat ona kadar müdiriyete teslim eyleme. ,

1 
le kömürü alınacaktır. Taliple

leri lazımdır. (1174) rin müracaatı. (1113) 

MEHMETÇİGİN KIRAA Ti 
Yazanlar: Muallim Fazıl Behiç, Muallim Celal Sıtkı 
3üyül. Erkiruharbiye Reisliğinin 21/11/931 tarih ve 7 Ş. 32336 numa· 
·alı tahrirab ile takdir edilerek alfabeyi bitiren aakerlerimize okulu) 
nak üzere orduya kabul ve tavsiye olunmuıtur. Askeri tedrisab yapan 
nerlı:ezlerin: ISTANBULDA, RESiMLi AY MATBAASI TÜRK L. 
jirketine sİ(larİf etmeleri rica olunur. Toptan ıiparİtlere tenzilat yap.Jrr. 

Fiatı (25) kuruştur. 

lstan~ul Ev~al Mü~ürlü~ün~en: 
Kazası 
Şile 

" 

Çatalca 

.. 

Kantar 
400 

200 

Kilo 
60,000 

250,000 

Cinsi 
JÇ::ömür Avcukoru vakıf ormanla· 

rının turp tHla orman 
mevkiinde 

" 

" 

" 

Avcukoru vakıf ormanla
rının çinkene bayırı orman 
mevkimde 

lstira.oca vakıf ormanla· 
rımn haydutlupmar orman 
mevkiinde 
lstiranca vakıf ormanla. 
ınm kalboyu ile hiyar-

dere arasındaki orman 
mevkiinde 

Balada muharrer mahallerdeki vakıf orman' kıt'alarmdan 
miktan muharrer imal olunacak kömür müzayedeye çıkarılmıt
tır. Müzayedesi 11 Nisan 932 pazartesi gününe kadardır. Y ev
mi mezkUrda saat on dörtte ihaleai İcra olunacaktır. Şartname
sini öğrenmek ve müzayedeye itıirak etmeki\ arzusunda bulu. 
nanlar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman,.' ve Arazii vak
fiye idaresine müracaat etmeleri ilin olunur. (1226) 

lır~areli vilaJeti ~aiıni encü.ıııenin~en: 
(3428) lira bedeli keşifli Kırklareli memleket huta-· 

neıi pazarlık tamir münakasaıı 6 Niıan 932 çarşamba 
günü saat oni?eşte ihale edilmek üzere temdit edilmiş
tir. Taliplerin keşif ve şartnamesini görmek ve müna
kaaaya iştirak etmek üzere Kırklareli daimi encümeni
ne muracaatlan ilan olunur. (1173), 

1 lstanbul Belediyesi ilanları 1 
Eminönü temizlik itlerine ait bir katır ile Beıiktq T. 1. ait 

tay 30-3-932 çarşamba günü saat 10 da Fatih Atpazannda ale 
müzayede ile satılacaktır. Almak iateyenlerin o gün orada bulu 
nacak memura müracaatları. (1233 

Adalar Belediye Dairesinden: Büyükadada 23 Nisan caddl 
sinde başıbot gebe bir keçi bulunmuıtur. Üç güne kadar sahilıi 
çıkmadığı takdirde satılacağı ilin olunur. ( 1235 

Nafia Vekaleti 
Ankara şehri içme suyu komisyonundan: 
1 - Hisarda inıa edilmekte olan au hazinesinin kosunlar 

şehir borularına raptedilmek üzere yapılacak kanalizasyonu iç' 
icrası 16 Mart 932 tarihine muallak bulunan font boru, dirselıl 
vana, su saati ve teferrüab ve yangm muslukları gibi malzenı'. 
ve ilat ve edevat münakasası bazı esbabı idariye ve kanuniye si' 
bebile 9 Nisa.n 932 cumartesi gününe temdit ve talik edilmiı ot 
makla taliplerin mezkur günde saat 15 te İtıklar caddesindelıl 
İçme Suyu komisyonundaki dairei mahsusuında münakasa kO' 
misyonuna müracaatla tekliflerini vermeleri, 

2 - 336 numaralı kanunla gümrük resminden muaf olan mil' 
nakasaya mevzu mezkUr mevat ve malzeme için verilecek teklif 
!erin gümrük resmi hariç olmak üzere tanzim ve tertip edilmeJ 
ve ıayet bunlar arasında gümrük resmine tabi olan, bulunduğl 
takdirde müteahhidin istihkakına ilaveten komisyonca verilecll 
ğinin nazarı dikkatte bulundurulması tavzili olunur. 

3 - Şartnamede birinci guruba dahil boruların abamı huııl 
siyesine ait tafsilatlı listenin behemehal fen heyetinden alınaral il 

tetkik olunması. ( 1228 

Laıter Silbermann ve Şü. 
DOYÇE LEVANT Linye. 
Hamburg, Brem, Anven, lstanbul 
ve Bahriıiyah arasında azimet ve av 

det muntazam postalan 
Hamburg, Brem, Stetin, An .. en ve 
Roterdam'dan limanmuza muvuala

b beklenen vapurlar 
ALIMNIA vapuru 28 Marta doi 

ru. 
TESALIA vapuru 4 ni- doğ-

ru. 
CHIOS vapuru 11 nil&Da doğru. 
NAUPLIA vapuru 17 nisana doğ 

..... 
Barıı:u, V arnıı, Kottenc:e, Kalat ve 

lbnil için limanrmızclan hareket • 
decek vapurlar 

ALIMNIA vapuna 28-31 Martı., 
tahmil de. 

NAUPLIA vaparu 17-19 nisan
da tahmilde. 
Y akmda Hahmburır, Brem, ADTen 

ve Roterdam limenlan için ha
reket edecek vapurlar. 

ALBANIA vaparu 26-27 martta 
tahmil de, 

APOLLONIA vapura 28-29 .-rt 
ta tahmilde. 

Fazla tafsilat için Galatadaı Ov,... 
kimyan harundaı Laater Silbermann 
ve Şüreki11 -pur acentalığrna mü-

COMP AGNlA CENOVESE O 
NAVIGAZIONE A VAPORE 

Doğru BARSELONA için 
Trabzon, Samıun, lnebolu •e 1• 

tanbulclan hususi posta: 
CAPO FARO -puru 
30 Mart Çartamba ııünü yolcu 

emliai ticariye alarak ( Napoli, eJ 
selona, Marsilya, Cenova, Sav~.J 
Livomo, Mesina Ye Katan) a bar' 
ket edecektir. 

1 ve 2 yataklı harici kahi-krcl' 
yemek, prap ve mııclen suyunu bt 
vi olmak üzere müotana bir tmıf 
çin yolcu bı1eti •erilir. Fazla taftidi 
İçin Galatada Ovaııimyan Harun~ 
kain Umumi acentalan: Uster, Sifi 
bermano ve Şürekiaı vapur kum~ 
yuma müracaaL Tel. B. O. 641..&f' 

D. Anapoıtopoulo ve C. Sislıiclİ 
Embiricoa Line • 

Şark - Avnııpa pc19tuı 

" MAIJACOS " -para ~ 
_.., (HAMBURC " ANVE 
için mıtia tabnıil edeeektir. Tal . 
için Galata'daı Çiıu1i Rıbtmı. Hand'! 
da Uınami acentalan D. Anaana' 
topoalo ve C. Siık.idi efenclilere 
racaaL Telefon: Be,oilu 2612. 

racaaL Telefon: Beyoilu 641-674. lıtanbul Tacaret Müdürlüiündel". 

lENT Ll ı lıtanbul umum mııiaza, NORSK OR N E kapıa Ye odabetdan esnah cemi)' 
Danimarka bandralı 

nın idare heyeti intihaln JO.U;J'J 
" tR.ENE. MARl~ .. çartamba ııü•ü saat 10 dan 15 e l"İ 

.apara, N ısarun ılk onbeı ıı;unil zar dar Galata y era1 b -mi y '-' 
fında Anverı, Rotterdam, Hamburıı;, y d H ~-L' • t J.1 . • . . • or an anınuo.&1 cemıye m • 
ve Skandınav,. lırnanlan ıçın mal . d .ı ·-" _,,,·-clarana ili 11 il 

tahmil ed k . Tal 'li • • Gal zın e yap a....,.ı OUa&& n 1 
ece tir. sı • ı •Çin a-ı 1 e unur ~ 

tada, Frenkyan Hanında Th- Rep- q 

pea npur acentuma müracaaL T • 
W-ı B. O. 227f M/LLlYET MATBAA 


