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Dünyayı kasup kavu

ran buhran ne za
man ve nasıl bitecek? 
Bu mesele üzerinde başka mem

leketlerde ne düşünülüyor? 
Siirt Meb'usu: MAHMUT 

Dünyayı sanan iktıaadi 

e 
, 

Gazi Hz. 1 
Reisicümhur Hz. dün şe

hirde 1Jtomobille bir tenez
züh icra etmislerdir. Gazi 
Hz. bu tenezzÜhü lstanbul 

i
ve Şişli tarailarmda yapmış-
1ar akşam saraya avdet bu
vurmu!ilardır. 

Tevfik Rüştü B. 
Sofya'da 

Sofya'da hususi 
mülakatlar ve 

tavassutlar olacak 

Sahip ve Satımuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumr Nep1yat " Y uı Mlld&rt 
ETEM fzzET 

Tütünlerimiz için 
mahreç aranıyor! 

Komisyon dün ilk içtimaınıyapfı 

Müzakereler tamamen hafidir! 

buhran nasıl v~ ~ vakit bite
cek? Hiç bir ilim, hiç bir ka
hin bunu tesbit edemiyor. Çiln 
kü her memlekette vaziyet; ay 
ııi zaviyeden mütalea edilmi· 
Yor. Bunun neticesi olarak 
bulıranm izaleai için ortaya a· 
tılan çareler de biribirinin zıt
tı oluyor. 

laviçrede lngilterenin ya~ 
bğı gibi, altın. es~ı~m terkedı
lip edilmemeaı gunun mevzuu· 
dur. Şimdiki halde bankacıl11;r, 
iktısadi içtimai müeaseselerın 
baımd~ bulunan en salahiyet
tar adamlar, altın esasın~ t~r
kedilmeaine taraftar degıldır-
ler. Bir kaç ıün evv~l ~ 
kantonları ikbaat cemıyetınde 

, , H::ıriciye vekili yann 

Şark tütününe beynelmilel 
piyasalarda liyik olduğu reva
cı temin, mahreçleri iyi tekilde 
istismar edebilmek için fark tü 
tünü istihsal eden üç Balkan 
memleketi arasında bir teıriki 
mesainin faydalı olup olmadığı 
nı ve alelıimum tark tütünü me 
selelerini tetkik eden komisyon 
dün ofiste mühim bir içtima 
yapmıttır. Öğleden ıonra yapı 
lan ve akşam geç vakte kadar 
devam eden bu içtimada tütün 
inhiaar idaresi namma yaprak 
tütün şubeai müdürü Nazmi ve 
ziraat fen ıubesi müdürü Neaip 
Beylerle Ticaret odaaı birinci 
reisi Nemli zade Mithat, katip 
zade Sabri, ofis müdürü Cemal 
ve tütün raportörü Haluk Bey
ler bulunmuılardır. Komisyo. 
nuo mesaisi ve üzerinde itlenen 

Son aeyahatimde, bilhassa 
laviçre'de alakadarların bunu 
nasıl dütündüklerini an~ama~a 
çalııtım. laviçre zeogm b~r 
'hıemlekettir ihracat yapan bır 
'hıemlekettir' mali ve ikbaadi 
cephelerden' Avrupanm büy~k 
ınemleketlerile alakadar bır 
lllemlekettir nihayet politika 
ııoktai naza.'.ından bitaraf bir 
ıtıeınlekettir. 

İkbaadi buhran bu memle
kette de şiddetini hiaaettiriyor. 
tıya fiatlan pahalıdır, i~racat 
azalıyor. Muhtelif mevaımler
de lıviçreyi dolduran ıeyyah· 
lllrm sayıaı azalmı?br, ö~~~ 
heri bu aayede geçıneo. mu~ 
bir halk tabakasının maııet 'il!" 
k&nı daralıyor. Burada umumı· 
retle hayat palıalıdır. Onun 
•sin dünyanm her tarafında o~
duğu gibi bu küçük cüm~urı
l'etler ittihadı memleketınde 
de buhrana çareler aranıyor ~e 
tabii her memlekette oldugu 
&ibi, yine biribirine zıt fikirler 
'te tedbirler ortay• atılıyor. 
Ben bu memlekette buhran 
hakkında en hakim, halkın en 
~iyade tuttuğu, bugünkü h~
tııetin iıtinat ve müdafaa ettı· 
ğj fikirleri öğrenmeğe çalıt· 
broı. En aalihiyettar adamlarla 
&örüştüm. lıte sözlerinin; fi· 
kirlerinin huliaasım kendi dil
ler;ııden anlatıyorum: 

"ihracat mallarımızı sür
llıekte zorluk çekiyoruz. ltf al-
1anmızın liatı umumi cıhan 
liatı seviyesin~ düşürülmedik
~e lsviı;rede buhran zail ol
llıaz. Mahsuliıtımızın maliyet 
1iıttı yüksektir. M asşları, yev
llıiyeleri, ldraları isiz ve t~ 
llıettüleri azaltmak suretile u
llıumı masarifi indirmek lazım 
d1,e. Bu bapta paramızın iştira 
lcudretini azaltmak mı, yoksa 
Çoğaltmak mı liızım, onu da 
düşÜnenler var. Fakat memle
ltetimizde umumi kanaat şu ki, 
Parayı düşürmek; halkın kuv-
11etini, itimadını, enec;isini kır 
~aktır. Vakıa paramızın kıy
ııetini düşürürsek, eşyanın kıy 
D:ıeti de düşer. Belki ihracat ta 
biraz artar. Fakat sonu ne o
lur;ı Bir çok memleketlerde 
tecrübe edildi. Pars düşürül~n
ce eşyanın fiatı da otomatık
llıan artıyor. Hele lsviçre gi~i 
lıa/kı tasarrufa alışmış, en mu
te11azı bir vatandaşın da ban
lı:aaa küçük bir ekonomisi olan 
llıemleket için milli paranın 
lrı;ymetini düşürmek iyi b~r sis: 
telll değildir. Büyük kutleyı 
Can evinden vurmak gibi bir 
~<U'ekettir, Nüfusu ma/Uın ~ 
an lsviçrede üç milyonu mu
tecııviz tasarruf cüzdam var
dır. Bu hesapların baliğı dört 
ll:ıil;yar franktan lazladır. in
//• as;yon meselesi, paraları 
;:ıalıdut ellerde, muayyen mü
it ss.eselerdc toplanan memle-
0et için mevzuu bahsolabilir. 
. nun için de çok derin hesap . . . 

iktısadi buhran hakkında bir Chapei'dt! Japon bahriyi! siılht!ndazları muharrb~ t!diyor _Esir Çinwer 
konferans vermeğe davet edi
len M. Muay albn enamın 
terkedilip edilmemesi hakmda
ki fikrini töyle anlatmıttır: 

sDngü arasmda götürülüyor 

Bütün Amerika filosu 
Okyanus'ta toplandı 

Çinliler Şanghaydan kaçıyorlar 

Japonya ve Çin Cemiyeti akvamın yeni 
bir sulh teklifini kabul ettiler 

"Altın esasını terketmek 
çok tehlikeli biT tecrübedir. 
Banknotumuzu icabında altın 
ile değiştirememe~ . tehlikes~; 
milli serveti yıkabilır. En sag
lam para, istenildiği zaman al
tına tebdili mümkün olan pa
radır. Bizim mali kudretimiz 
eskiden beri bu kuvvetli temel 
üzerine kurulmuştu. Yarın için 
de ayni tem~li muhafa_za me~
buriyetindeyız. lngıltereyı, 
HoJ/:ınd:ıyı bi/m11m; lahol J., LONDRA, ı .AA. w • ..ı.: • ., _~ .ı.t:; ..ı.;;..ı. ~ ••• ;:.ı. oı.,.A~o•<t"" en 
viçrede iktısadi vaziyet ve kud ton'dan Reuter ajan11na bildiriliyor: büyiik bir gemi tecemmuu ...,kua 
retimizi tutan şey, paramızın Bahriye nezareti Amerika filosunun gelmiı oluyor. 
altın esasına istinat etmesidir. :"g=te~il~;:;:1:==,~rk~anos' Filo kaç parça 
Bu temeli sarsarsak; muhak- VAŞiNGTON, 1 A.A. -Amiral VAŞiNGTON, 1 A.A. - Cema-
kak ki itibarımız da, iktısadi- Pratt, bütün Amerikan kruvazörle- hiı:i Müttehidenin Büyük Okyanoı 

Yatımız da temelinden sarsı- rinin büyük Okyanosta Amerika sa- harp filoıu'nun mecmuu, 169 gemi
billeri açıklannda icra edilecek olan den ibaret bulunacak ve 12 zırhlı; 

lıt.,, . l muazzam manevralara ittirak etmek 17 kruvazör; 33 tahtelbahir; Sl tor 
laviçrenin en salihıyettar a· üzere mezkür Okyanos'a gönderil- pito muhribi; 3 tayyare gemisi ve 

n böyle konuşurken, İngilte• miı olduğunu ve bu manevralar es- 53 muavin sefine'den müteıekkil o. 
renin en büyük bir bankasın~ ~ın~ Amerik:ı'mn Okyanos sahi- lacaktır . 

ecr . idare reisi de en salahı- tindeki baılıca .lıma!'lan~:' . !aarruz Londra hagrette 
m ıaı b" 1. 1 albn esaıı 1 vukuunun taklıt edilecegını ızab et-
yettar ır ısa~ a .. . mİftİr. 
hakkında takriben fU ıozlen Atlas Okyanos'u filosunun hare-
söylüyor: ketinden sonra yalnız bir tek mek-

" Jktısadi buhranın en mü- tep gemisi kalacaktır. Çünkü bütün 
. •• / • d biri umumi hususi keıif gemileri ile mektep ge-

bim sebep erın e
1
n mileri filosu da har.,ket emri almıı-

harpten sonra a t~n esasının tır. 

LONDRA, 1 A.A. - News Cbro
nide, gazeteıinin Vaşington muhabi 
rine göre Amerika filosunun birden
bire büyük Okyanoı'ta tahaHüdüne 
karar verilmesi memlekette büyük 
bir hayret uyandırmqtır. 

Bu tedbir, halkın zihninde bahri 
bir nümayit tesiri hasıl etmiıtir. Bu
nu vakitsiz bir harr ket telakki eden 
birçok mabafilin protestoda buluna-

(Devamı 5 inci sahil.,de) 

muhafaza edilmesı 011!1uş:ur. Bütün bu gnıplar, büyük Okya
Parayı altın ~sas!na gore es· nos'a ilk defa olarak gönderilmekte
bit etmekte hıç bır kuvvet yok- clir. iki filonun bir araya gelmesi 
tur. Ben bu hakikati altı sene- neticesinde 1919 senesinden beri ilk 
den beri haykırırım. Maattet;.S-1-==--==-=-=-================= 
süi bu sözlerim ancak. bugun 
tesirini gösterdi, nok~aı ~a:a
rım kabul edildi. Vazıyetı şoy
le izah ediyorum: Altın es~s!-

b g-ıanmak milletler ıçın 
na a ' , i b" 
biraz da ruhi ve an an~v ır 
meseledir. Ruhiyata, ~n anaedta 
temas eden işlerde radıkal t -
birler almak güç_tü!. B_eyhude 
ısrar ediliyor; butun ~uny~ a!
tın esasını terketmedıkçe ı~t -
sadi buhranın önüne ~eçılej 
mez. Fransanın tuttugu yo 
yanlıştır, Ameri~amn . 1!i(all 
manasızdır. Yem devrın ıcap 
ve şart/arma uymalıyız ... - ~n
giltere, başkaJ.arına tekaddum 
etmekle çok iyi yaptı .. ,, 

Her memlekette ayn ayn 
perdelerden sesler çıkarken, 
tatbikattaki netice fU oluyor: 
Her milletin ayrı bir para sis
temi ayn bir iktısadi sistemi 
vard:r. Her millet; mili~ men
faatine en muvafı~ sa~dıgı yol-

(Dııvauu 5 incı sabJft!dt!) 

Belediyenin 
Yeni 
iktisat 
Müdürü 

Belediyenin 
yeni iktısat mü. 
dürü Asım Siı 
reyya Bey dün 
den itibaren vr 

l\ar yakamızı bir türlü 
bırakmıyacak mı? 

Karadeniz ve Akdenizde fırtına var 
Kar gene baıladı ... Henüz bundan 

evvel yağan kar ortadan kalkma~ 
evvelki akşam saat onda kar yem
den başladL Bütün gece yağan kar 
hızım alamamış olmalı ki,_ dün aşağı 
yukarı fasılasız dev>m ettı. 

Karla beraber l:araret derecesi de 
' dün süratle düşmÜ§tÜr. 

Son 24 sllat zarfında hararet d"'7-

Kar dün akşlll'.lR kadar devam et
mekle beraber, irtifnı pek fazla bir 
dereceyi bulmar.ıı,tır. 

Diğer taraftan Y ~ilköy rasat mer 
kezinin verdiği habere nazaran Ka
radenizde batıdan bir fırtına hüküm 
sürmektedir. Bu fırlınanır. aür'ati 

dakikab 10 - lZ metreyi bulmak" 
tadır. Akdenizde de dün o azdan 

Cenevre'den 
hareket ediyor .• 

Tevfik Rüştü Bııy 

ANKARA, 1 (Milliyet) 
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüş 
tü Bey, martın üçüncü güı_ıü 
Cenevreden hareket edecektir. 
Tevfik Rüttü Bey Bulgaristan 
Baıvekili M. Muıanof'uo dave 
ti üzerine Sofyada bir iki gün 
kalacaktır. Bulgariıtanla ara· 
ımzdaki dostluk pek samimi ol 
duğu ve iki memleket araamda 
halledilecek bir meaele bulun
madığı için Tevfik Rüttü Be
yin Sofya mülikatınm husual 
ve dostane bir mahiyette olaca 
ğı anlatılmaktadır. Diğer taraf 
tan bu ziyaretin Balkanlardaki 
anlatma ve mukarenet meııele
sile alakadar olduğu ve meseli 
Yunanistan ile Bulgaristan ara 
sındaki ihtilafların izaleaine 
matuf bulunduğu da söyleni
yor. 

150 liklerden biri 
vefat etti 

tZMIR, 1 (Milliyet) -Yüz 
elliliklerden Hacı Hasan Pata 
Atinada vefat etmittir. Tahnit 
edilmis cenazesinin buraya ge
tirilme'ai için veresesi tarafın
dan müsaade talep edilmittir. 

Cümhur Riyaseti 
A umu mı 

katibi Tevfik Bey 

Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Bey Perşembe günü 
Cenevreden hareket edecek
tir. Cenevredeki Türk mu
rahhas/arından Cümhur ri
yaseti umumi katibi Tevfik 
Bey; Tevfik Rüştü Beyden 
evvel gelecektir. Tevfik Be
yin bugünkü vazifesinden ay 
nlması muhtemel ise de Ka
bil sefaretine tayini takarrür 
etmemiştir. Cümhur riyaseti 
umumi katipliğine kimin ge
tirileceği henüz belli değil
dir. 

Ticart!ti Hariciye Ofisi Jllldllrll 
Cemal Bey 

meseleler hakkında kat'i bir ke 
tumiyet muhafaza edilmekte 
dir. Hatta içtimalara zabıt katJ 
bi dahi alınmamaktadır. 

• 
Komünistlerin lzmire 

sevkleri muhtemel! 
MevkufJ.._.r 11 eleği). 6 kisidir 
Tevkif edilmit olan komünistlerin bugün Adliyeye teslim 

edilmeleri muhtemeldir. Bunlar, eğer Adliye lüzum görüne, 1:..
mire gönderilecek ve orada yakalanan komünistlerle birlikte mu 
hakeme edileceklerdir. Akşam· gazetesi tevkif olunanların. mik
danru 11 ularak göıtennekte ise de, dünkü nüshamızda haber 
verdiğimiz gibi, tevkif edilenler 11 de~l, 6 kitidir. Dün polis 
müdürü Ali Rıza Bey, Vali Muhittin ve Vali muavini Fazlı Bey
leri ziyaret ederek bir müddet ıörütmüttür. 

Çarşı içinde her gün en 
aşağı 30,000 kişi var! 

Yıkılmak tehlikesi karşısında kira 
paraları ile tamir teklif ediliyor •. 

Tamir için 301 bin 
Kapalıçartmm yıkılmak tehlik ... 

sine marwı kaldığından bahıile, Çar
tıda bulunan esnaf tarafından 400 
imza ile belediyeye bir müracaat ya
pılarak Çarıırun tamiri iatenildiği
ni yazmıı ve Belediyenin bundan bet 
ay evvel heyeti fenniyesi marifetile 
bir keıif yaptırdığım, tamirat için 
301 b:n liraya ihtiyaç rösterildiiini 
ilave etıniıtir. 

Tahkikatmu:ı:a gönı, Belediye, 
Çarşının bizzat Çarııdakiler tarafın
dan tamiri muvafık olacağı fikrinde
dir. Kapalı Çarşı emlak ıabiplerinin 
mazbatası Eminönü kaymakıunlığuı
ca tetkik edilmiştir. Çarıırun tamiri 
için lougünlarde ealaabs -ıek• ayn 
a • ,.....ı-kbr. Kapall 

liraya ihtiyaç var! 
Beyin bize verdiği izahata göre, ç.. 
ımm tamiri için vaki olan ilk tqeb
büı 339 senesinde yapılmıı ve bıa 
tarihten sonra da Millet Medisiu 
ve bükiımet erk.anma ayni meseleye 
dair temenniyatta bulunulmuıtur. 
Son müracaat geçen cumarte•İ giiııil: 
toplanılan 400 imzalı bir mazbata i
le vaki olmuttur. Çarıılılar bu ~
hatada belediye kanununun 115 ın_ei 
maddesine istinaden çökmek tehli
kesine maruz ka1an umumi mebe.nl 
meyanında Çarıının da tamiri İ~p 
ettiğini ileri sürmÜf ve bunun ıçın 
oekizı Çarıındalıi emlik sahiplerin
den, 2 ıi ıebir meclisinden, 2 11 EV• 
kaftan oJ-ı. üzere - ilri kifilik lıir 
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Çatlak \Akın! · Yıldızı sönüyor Oğlu da.. Fırka grupunun içtimaı 
Suriye ve Filistine Alaman

lann niçin o kadar ehemmiyet 
vermiı olduğunu Berlin'in poli 
tikacıları kadar biz de biliyor
duk. Cephede Alman kuman
danlan, ve ihtiyat zabiti ola· 
rak gelen Alman mütehassıs
lan aramızdan hiç eksik olma
mıştır. 

Kanal'a giden Almanın is· 
mi Fon Kress idi. Kemik ye. 
rine sinirden yapdmıı bir ener 
ji iskeletini andıran bu zat, bü 
tün çöl harplerinin başında bu 
lunmuştur. 

Eski Alaman orduları baş
kumandanı Fon Falkenhein, 
galiba, Halep'te toplanan or
dularla Bağdat'ı almağa çalı
şacaktı. O mümkün olmadı. 
ğı için Filistin cephesini ken. 
disine verdiler. Fon Kress Ce
mal Paşanın emrinde idi. Fal. 
kenhein ve ondan sonra Liman 
Fon SaıKlerı Cemal Paıasız 
kumanda etmişlerdir. 

Hiç birinin durduramadığı 
İngiliz ıeli, gene bir Türle, fa
kat bu ıefer Ôz bir Kuman
dan, Mustafa Kemal tarafın
dan Halep aşağısında tutul
muştur. Mustafa Kemal'in o
rada seçtiği müdafaa hattı, 
Milli Miyaaktaki Türkiye hu
dudu idi. 

Eski Osmanlı altını ile Al
man altını arasında bir renk 
farkı vardır. Bizim Suriye' de 
gördüklerimiz hep kırmızımsı 
Berlin altını idi. 

Çok para verdiklerinden mi 
diı-, Cemal Paşanın fennine 
inanmadıklanndan mıdır, yok
la bu cephenin alman eline geç 
mesinde büyiik bir fayda aran
dığından mıdır, nedir, son "za
manlarda Suriye ordusunu miit 
tefiklerimize devretmek için 
uzun bir buhran geçirdiğimizi 
hatırlıyorum. 

Halep'ten Bağdat'a giden 
Fondergolç Paşaya Baron ote. 
!inde bir ziyafet vermiştik. lh. 
ti yar Ceneral: 

- lngilizleri mıensup ol.L.l. 
ıarı cıemze dokmege gidiyo-
rum, demitti. 

Bir müddet sonra kendisi
nin karatabuta kapanmııı: cese 
dini gene Halep i.taıyonunda 
selamlamıştık. 

Bir sabah Zeytindaiı ka
rargahındaCeneral F alkenheini 
gördüğüm zaman, bu dik boy. 
lu, yüksek bakışlı kumandanın 
Suriye'ye nasıl bir talih getire 
ceğini düıünüyordum. 

İngilizler bu havadisten bi
zim kadar heyecanlaomadılar. 
Teirer. gazetesi: 

- Suriye'ye giden Falken.. 
bein karaya düşmüş bir balina 
balığına benziyor demişti. 

Cemal Paşa uzun müddet 
hiddet, füphe ve tereddüt için. 
de çırpınıp durdu. F alkebein'i, 
Fon Kress gibi, doğrudan doğ 
ruya onun emrine vermek im
kansızdı; bir ordu kumandan. 
lığı mıntakasında iki büyük 
otoritenin birlikte bulunmala
nna da ihtimal yoktu. Niha· 
yet arandı, tarandı, l:ıoğufuİ· 
du, uzlaşıldı, silahlı kuvvetin 
başına Fon F alkenbein geçti ve 
Suriye rüyasına veda etmek is. 
temiyen, harpsonunda kaybol. 

komiı} .ın toplanmasını, ve tamirab:n. 
bu komisyonun nazareti albnda ya
pılmaımı iıteıuitlerdir. 

Hakkı Bey diyor ki: 
- Tamir için İcap edeo paraya 

gelince, Çarşıdaki dükkanların birer 
aylık icar bedellerini toplamak ıu· 
retile ilk asli sermayeyi vücude geti
rebiliruı. Bu para, Çarşınuı tamirini 
deruhte edecek müteahhitlere kısım 
kısım ödenir. Tamirat bitinceye ka
dar, maırafı karşılamak üzere bü
tün müstecirler kiralannm yıırıısıru 
mucirlerin hesabından tevkif ederler. 
Bu ıuretle iki sene içinde Çarımm 
istediğimizden ala tamiri mümkün 
olacağı kanaatindeyiz. 

Tamiratın belediyenin kendi ve
aaitile. mesela bir yerden aktedece
ği istikrazla temin etmesi bizim be
sabnnıza gelmez. Çartı esnafmın bu 
p..,,.. için senelerce faiz verecek kud
retleri yoktur. Şimdiki halde Eminö
nü kaymakıunhğmın bu i,le biran ev 
vel meş~ul olmaunr bekliyontL Be
lediyeni,., temennimize kV'\J göster
diği alPl<aya çok müteşekkiriz." 

Umran cemiyeti Kapalı (:arımın 
tamirine haziranda başlruıılnıası fik
rindedir. Zira Üzerinden bir ıene 
daha @'eçerae, tehlik• büyüyecektir, 

Tamirata evvela saluıtlardan baş-
- - * - · 

mamış bir Suriye hediyesi ile 
1stanbul'a dönmek istiyen Ce· 
mal Paşaya, belki şatafat zayıf 
lığından istifade edilerek, bir 
büyük unvan verildi: Suriye 
ve Garbi Arabistan umum Iaı
mandanı! 

lkinci Başkumandan gibi 
bh- şey .. Top, mitralyöz, tüfek, 
kılıç, almanın emrinde ve Ce
mal Paşanın hissesi ise imzası 
iistündeki bu dört kelimeden i
baretti. 

Doğrusunu isterseniz, ku
mandan artık paşalaşan Fal. 
kenhein, Cemıal Paşa ise sivil 
idareye kanşabilir, ordu için 
de menzil hizmetleri görür bir 
karargah başı olmuştur. 

O koskoca kıt'ada dördün· 
CÜ ordu kumandanı gibi basit 
bir ünvanla vis rovalık eden 
bahriye nazırı, Suriye, ve Gar. 
bi" Arabistan umum kumanda. 
nı dumanı içinde tacını kaybet 
ti. Bu yıkılışın ona ağır geldi
ğini hep hissediyorduk. 

Onun umum kumandanlı
ğı, boş çöller içinde bedevi 
şeyhlerine verilen fahri paşa
lıklar gibi bir şeydi. 

Bir gün F alkenhein'in bir 
kiiçük zabitinin Şam' da gözü. 
ne kestiği binayı , keyfinin is
tediği gibi zaptettiğini habeı· 
aldık. Patrikleri, Emirleri, 
Şeyhleri sıra sıra karşısına di. 

• b' zen, ayan ve me us asan, son-
suz nüfuz sahibi Cemal Pa~a, 
bu küçük zabite dert anlatmak 
için yenilmez müşkülat içinde 
kalmıştır. 

Aşınmaz mermerden zan
nettiğimiz o büyük kudret ve 
gurur, bir küçük Alman zabiti. 
nin fiskesiyle, bir alçı gibi çat 

Vapurlardan eşya bo- Snowden istifa ederse Üç ay hapse mah-
şaltan boşaltana! o da istifa edecek kum oldu 

LONDRA, 1 (A.A.) OLNDRA, 1 (A.A.) - Diin MEERUT, 1 (A.A.) - Gad~ 
dinin oğlu M. Devidaa, 3 ay a ı Dün saat 7 ,30 dan itibaren her ak•am Lordlar kamarasında M 

AnkaradaDahiliye ve
kaleti binası yapılacak 

• hapse mahktim edilmittir. millete mensup birçok gemiler Snowden'in istifa tasavvurunda 
den mürekep bir filo, gümrük bulunduğuna dair olarak yap- Yeni Delhey'de bir 
rıhtımlarına yanaşarak hamule mış olduğu telmihteıı bahse- tevkif 
lerini resim tediye etmeksizin der. News Chronicle gazetesi, YENİ DELHEY 

1 
A.A. _ 

Çıkarmak üzere şiddetli bir şark 1 M. Snowden ile l:beral nazırla-

C. H. Fırkası meclis grupu içtima
ında verilen izahat kafi görüldü 

"f kd" · d M M Kongre rüesasından M. Asafa. ANKARA, l (Telefonla) ·· • ka ·· d 1 ed nn istı ası ta ırın e . ac _ 
ruzgarma rşı muca e e e D l-" d · 'f t · h li, ·:. fevkalade salahiyetler e- Fırka meclis grupu bugu·· nkii . . . . _ ona u ın a ıstı a e mesı mu 
ede Tımes hahcını a~agrdan yu temel olduğunu yazmaktadır. mirnamesi mucibince tevkif e. içtimaında idarei hususiyeler 
karıya doğ'.'1 katet.mişti~. Saa~ LONDRA 1 (A.A.) _ M. dilmiştir. bütçeler.inin yardımile Ankara-
16 da, takrıben tarıfelerın men M D ld' . tih d . . da yaptırılmak istenilen Dahili 

.. . . b" ac ona ın ın ap aıresı Sabık ispanya kralının ye vekaleti binası hakkındaki yet mevkııne gırmesınden ır I S h , d ki 1 f k 
saat evvel 126 gemi, hedefleri. o an . ea am•. e . ~e e ır a~ı beyannamASİ takriri müzakere etmiştir. 
ne vasıl olmuştur. Bunların ek hizibı, sen.elık ıçtun~ın~a bır MiLLiYET: Bizim bildiği. 
serisi lskandinavya gemileridir, karar ıuretı kabul etmıştır. Bu PARIS 1 (A.A.) - Nev- mize göre bu mesele yeni değil 
Gümrük idaresinin "Uzun oda" karal' suretinde milli amele fır· york Herald, Avrupaya ait nüs ı dir. Geçen seneden beri halledil 
sında büyiik bir faaliyet hükiim kası icra komitesinin M. Mac haamda, Fransa hüktimetinin' miş gibidir. Mesele tudur: Da. 
sürmektedir. Son dakikada id- Donald'ın tekrar fırkaya alın- lspanya Kralına atfolunan. be-! h!liye vekaletinin• ~ka~ad~ 

b 1 d yanname hakkında tahkikat 1 bınası yoktur. Vekaletın şınıdı 
hal edilen aşkı~a eml t~a, ~r:ın• masmı kat'i surette reddeyle. yapmakta olduğunu yazmakta- , işğal ettiği bina çok haraptır. 
mensucat, mka me eri, ıdp.e 1 

Ber, mesi hususunda ısrar etmekte- dır. Bu gazeteye nazaran Fran Devlet bütçesinden yeni bir ve. 
meyve ve onserve er ır. u . ·· ·· Al h k'I b" ı 
mevaridat, pek 0 kadar mühim dır. sa hükfuneti, 13 uncu P om. a et ınası yapı ması mukar· 

Fransada ikameti esnasında hiç 1 rerdi. Fakat bütçenin darlığı değildir, zira normal talebi an- Hf'r tarafta tasarruf bir nev: siyasi faaliyette bulun yu""zünden bu karar tatbik edile 
cak dörtte bir nisbetinde teca-
vüz etmektedir. Fakat fırtına BELGRAT, 1 (A.A.) - mamağı vadetmiş olmak itibari medi. Vilayetlerin idarei husu-
olmamış olsaydı belki iki misli Kral Alexandre, bütçe tasarruf le vahim bir hadise teşki~ ~en ıiyelerinin iştirakile cümhuri
olurdu. Fırtına sayesinde Dum !arına iştirak etmeğe karar ver- bu vesikanın membamı u un. yet merkezinde bir (Vilayetler 
ping, korkulduğu kadar mühim miş ve tahsisatını 4 milyon di- caya kadar tahkikatı ileri götür evi) yapılması düşünüldii. Bu 
olmamıştır. nar indirmittir. meğe karar vermiştir. meselede vilayetlerle mutabık 

..... ", •,, • •,, • , , • '• • • • • • • • • • • • • · '•" • • • • • • "" • kalındı. Vili.yetlerin ekserisi, ....... , ... , ............. ~·······'· ...... . 
Poll·ste Halkev'eri Memlekette bu binanın yapılması için büt-

- çelerinden galiba yiizde ikiden 

Büyükderede 
Üç ev yandı 

Yangının sebebi tah
kik ediliyor 

EDiRNE 1 (A.A.) - Edir 
ne Halkevinin noksanlan ikmal 
edilmektedir. 

Ot b•ld k• yüzde beşe kadar bir mikdarı. omo ı e ı nm bu işe tahsisine dair meclisi 

M •• • ı umumilerinden karar aldılar. 
UŞterl er Tediyenin o kadar müstacel ol 

kiilfet tahmil etmiyor. Binanm 
planı hazırlanmıştır. Yenişehiı 
de Müdafaai Miliye binasınn: 
yakınında yapılacaktır. Anlaşı
lıyor ki, fırka grupunda müza
kere edilen mesele budur. Meb" 
us Refik Şevk, t B., bu işin ka
nuni cihetlerini mevzuu bahset 
mi§ olacak .. Dahiliye vekili de 
bir kanun adamıdır. Onun için 
bu kararm kanuna muhalif ol
ması varit değildir. Şu da tah· 
min olunabilir ki, Başvekil ve 
diğer hüktimet azası Dahiliye 
vekilinin bu teşebbüsiinde tama 
men mutabıktırlar. Fırkanın ka 
rarı müsbet çıktığına göre Da 
biliye vekaletine mahsus olan 
(Vilayetler evi) nin inşasına 
önümüzdeki sen~ başlanacak 
tır. 

ANKARA, 1 (.AA.) - C. 

!adı. Bir düşüşün acı matemi. Dün aabab Büyiikderede üç 
ni ilk defa işte bu çatlaktan gör ev yanmışar. l angın sabah sa 
düm. j at 8,40 ta Padamıı.çka sokağın 

iktidar filinin hortumu mu· da belediye tabibi Suat ve mer
vaffakıyet yemi gevelemediği kez memuru Mirat Beylerin o. 
zaman, tenine kıvrılır ve üs. turduğu 12 numaralı evden çık 
tiindekini yutar. mıştır. Yangın etrafına sirayet 

Memurin kooperatifi 
tZMİR, 1 (Milliyet) - Me. 

murin kooperatifi faaliyete geç 
mek üzeredir. 

Bugün Amerikalı 
seyyahlar geliyor 

Bugün Eskimlond namında 
bir vapurla tehrimize 50 kadar 
Amerikalı seyyah gelecektir. 

İzmirden Karşıyakaya 
giderken şoförü 

niçin öldürmüşler? 
lzmirde müşteri sıfatile bin 

dikleri otomobilin şoförü Nuri 
efendiyi Naldöken civannda o
tomobil içinde 16 yerinden bı. 
çak ve kasatura ile yaralıyarak 
Eeci surette öldüren katillerden 
birisi Tuzlada zabıta memurla
rı l ..... r ... J.... yakalanmıttır. 

Yakalanan Laz Mustafa ismin 
de birisidir. Mustafanın şeriki 
cinayeti olan Mehmet henüz ya 
kalanmamıttır. Onun da ele 
geçmesi kuvvetle muhtemeldir. 

madığı için vilayetler, bu meb 
liğı defaten ödeyecek değiller. 
dir. iki üç taksitle, yani iki üç 
senede ödeyeceklerdir. Onun i
çin idarei hususiyelere fazla bir 

H. Fırkası meclis grupu mutat 
veçhile öğleden sonra Reis Ve
kili Ali Beyin riyasetinde içti
ma etti. Manisa meb'usu Refik 
Şevket !>eyin idarei hususiyeler 
biitçelerinin yardımile Ankara· 
.da yaptınlmak istenilen Dahili 
ye vekaleti binası hakkındaki 
takriri üzerine müzakere cere
yan etmiş ve verilen izahat kafi 
göriilerek miizakereye nihayet 
verilmiştir. 

Bu sene 561 kilometrelik demir· 
yolu işletmeğe açılacaktır 

Mclhak bütçeler 
Falkenhein'in Suriye salta· etmiş ve üç ev yandıktan sonra 
d h 1 · L--•·-'--••·~- T .bkilı;ata de-

natı a a az si;r..,.. .. ·•· - --- vam edilmektedir. 
arka.,wJon gelen bir alman mü 
şürü de gene bozgunun azıdi~ Rami hırsızları 
!eri arasında parçalanacak, İn Rami ve civarnda hayvan 
giliz siingüsünden daradar ba- hırsızlığı yapan beş kişinin ya
şını kurtaracaktı. kalandığını yazmıştık. Bunlara 

Cemal Paşa değil, Suriye yataklık yapanlardan Halil is. 
düşüyordu. Yalnız rütbeye, ni- minde biri de yakalanmıştır. 
tana ve sırmaya fazla itibar e. Bunların çalarak aattıklan hay 
den bir memlekat olduğu için, vanlardan bir kısmı Üskiidarda 
Anadolu köyleri gibi sessiz ve Y orginin koyun aiirüleri arasm 
kimsesiz değil, Başkumandan, da bulunmuıtur. 
müşür, ve nazır üniformaları. Dilenci kıyafetinde 
na sarınarak, daha gösterişli 
ve depdebeli düştü. hır:<TTlar 

Falih RIFKI Merkezefendi jandarma ka-
rakolu yem bır nırsız tebekesi 

Karilerimize meydana çıkarmıştır. Bunlar, 

F alib Rıfkı Bey Zeytinda· 
ğı'nın gazetemiz için ayırdığı 
kısmını yann _bitirecektir. 

Yarınki "Allaha ısıı:ıarla.. 
dık!,, parçasını bütünı karileri· 
mize okumalarını tavsiye ede-
riz. 

Falih Rıfkı Bey neşredil
mit parçaların iki misli kadar 
olacak olan "Zeytindağı" nı ya 
kında kitap halinde çıkaracak. 
tır. Kitapta bazı itirazlara kar 
fı pek enteresan bir de miina. 
ka,ası bulunacaktır. 

lar tamir edilecek, ondan oonra da 
zemin betonarme olarak yapılacak
br. 

Bundan maada Çarıınııı 16 kapı
sı yeniden camekanlı olarak in§a edi
lecek, bu e&ki Türk eseri asri bir 
Çarıı haline getirilecektir. Çarıı içi
nin kıtın kaloriferle teıbini bile dü
ıünülmektedir. Kapalıçarıı çok eski 
bir tarihe maliktir. Burada bala Bi. 
mns devrinden kalan Bodrum bam 
gibi bazı eski binalara tesadüf edi
lir. Çartıda 68 sokak üzerinde 2500 
dükkan vardır. Umumi mesahaaı 

38000 metre murabbaı tutmaktadır. 
Bu sahada ookaklar 16 bin, diikkô.n
lar 22 bin metre mürabbıu yer itgal 
eder. 

Çarııda kazançla mükeUel olarak 
3850 eanaf vardır. Dijer müstahde
min ile birlikte Çartr ıekenesi 8000 
kiıiyi bulur. Maamafih, Çarıı bir yol 
uğrağı olduğundan burada her gün 
İçin (30,000) e yalan nüfuı bulunur. 

Bu kadar kalabalık bir merkezin 
uzun müddet tamirıu bırakılması 
ddden büyük bir tehlike teıkil etti
ği ııazan dikkate alınarak tamiriae . 

kendilerine di!P.11ci ıiisü vererek 
·mahallelerde dolaşmakta ve ev 
!erin kapıarmı çamaktadırlar. 
Bu suretle, hangi evde adam 
bulunmadığını teısbit ederek bir 
fırsatını bulup evi soymaktadır 
lar. Bunlar miiteaddit evleri 
soymuşlardır. Jandarma kara. 
kolu bu kumpanyadan AbduJ. 
lah , Hüseyin ve Ali isimlerin
de üç kiJiyi yakalamıştır. Bun
lann diğer arkadaşlannın da 
kimler olduğunu ve daha nere
leri soyduklarının · tesbiti için 
tahkikata devam edilmektedir. 

Acımusluk soka
ğında yangın 

Dün akşam saat 17,5 radde. 
!erinde Ankara caddesinde Acı 
musluk sokağında kağıt tüccar 
!arından Vaho, Avram• ve şüre 
kiıma ait kırpıntı kağıt ardiye 
sinden yangm çıkmış, birkaç 
balya yandıktan ıonra ate§ sön 
diiriilmüttür. Yangının ardiye. 
de çalışan İstifçi iki kadının yak 
tıklan ateşim balyalara sirayet 
etmesinden çıkmıştır. Kadınlar 
evveli ateşi söndürmek İstemiş 
lerse de muvaffak olamamıtlar 
dır. Yangın etraftan görülerek 
itfaiyeye maltimat verilmiştir. 
Yangın hakkında tahkikata de 
vam edilmektedir. 

Atik Ali Paşa camii 
tamir edilecek 

Edimekapıda Atik Alipaşa 
camiinin harap bir hale geldiği 
nazarı itibara alınarakı Evkaf 
müdiriyet&nce yakında keşfi ya 
ptırılarak, tamirine ba,Ianacak-

:f. lilo.~•wn ,..p,•ru ile dün 
tehrimize 200 Amerikalı seyya 
hı gel*'1iştir. Seyyahlar, dün ak 
tama kadar şehrimizin bazı şa 
yanı tEtllaşa mahallerini dolat
mı§lardır. Seyyahlar, bugün ay 
ni vapurla memleketlerine döne 
ceklerdir, · 

Evkafta maaş te
eh hur etti 

Evkaf müdiriyetinden maaş 
almakta olan eytam, eramil ve 
mütekaidinin üç aylık maaşları 
nın itası birkaç gün tehir edil
miştir. Memurlara dün. meaş 
tevzi edilmemiştir. 

Mustafa ifadesinde demiştir 
ki: 

- Arkadatım Mebmetle cu 
martesi günü "tk§amı Kemeral
tı civannda g.!Ziniyorduk. Ar
kadaşım bir otomobile binip 
Karşıyakaya gitmemizi söyl&
di. Bir otomobil geçti, onu iste 
medi. Ondan sonra gelen bir sa 
rı otomobili çevirdik, iki buçuk 
liraya Karşıyakaya pazarlık e
derek bindik. 

Mehmet yolda bana bu şofö 

Cemal Reşit Beyin rün kendi nişanlısını elinden 
aldığını ve onu öldürmemizi 

Paristeki konserleri teklif etti. Ben de kabul ettim. 
lstanbul konservatuvan muallim Mehmette kasatura, bende de 

!erinden Cemal R<>!it B. Pariste kon • bıçak vardı, ben ona kasatura· 
serler venn•ktedir. Gazeteler bu mı, o da bana bıçağını verdi. 
konserlerle alikadaT olmaktadırlar. 
15 !ubat 932 tarihli Figaro guetesi Ka11ıyakaya yaklaşırken ıu 
diyor ki: dökmek babanesile otomobili 

"Cemal Reşit Bey - ki Fnuwz durdurduk. Mehmet indi. Ben 
mektebi muıikisine mensuptur - arkadan toförün boğaznu sık.. 
mcn>Jeketi olan Türkiye'ye yeni bir tnn. Mehmet bıçakla vurdu ve 
san'at ihda ediyor. "Ecole Normale 
de Musique" konser salonunda Alf. bana da "sen de vur ne duru. 
red Cortot ııun idaresi altında çalı. yorsun?" dedi. Ben de vurma. 
nan "lnatantanes" ler öyle tairane, ğa başladrm. Ondan sonra oto
cazip ve insanı hayalata •evkeden mobil ile öldüraiiğiimiiz ıoförü 
parçalan muhtevidir ki bu eserler orada bırakarak ben bir tarafa 
ekseriya basit vasıtalarla temin olun 
muıtur. "Ağliınnı çeken balıkçılar" o bir tarafa kaçtık. Mehmedin 
da violanceUer le kontröbasla.rm 'IB- nerede olduğunu bilmiyorum. 
yanı hayret ritimlerini ve "Eyüp gü Şoför Nuri efendinin nişa11h
vercinleri" nde ürken kuşlann kanat ıı Müıerref Hanımın ifadesine 
larmdan çıkan eıvatı musikiyeyi ga.. müracaat edilmiş ve mezbure 
yet hafif bir letafetle izhar eden ifadesinde: "Bunlan tannnadı
flütlerin demlerini bilhaua zikra ğmı, kendisini Mehmet ismin. 
p.yan görüyorum." de birisinin istemiş olduğunu, 

Debah &'azeteai de tunları yazı• fakat kat'iyen tanımadığını" 
yor: ıöylemiştir. 

"Pasdeloup konserinde pazar gü- Katil Adliyeye verilmiştir. 
nü meşbırr pianiıt Emil von Sauer Katil bir kadın 
den sonra Cemal Reşit Bey eserle-
rinden "Kara-Göz" ünvanlı yeni bir çıldırdı 
senfoninin orkeatro ile icrasını biz ... 
zat ve maharetle idare etti. Bu sen
foni müellifin Kara-göz perdesinde 
teressümünü tasavvur ettiği nhna
lara giire tasvir edilırUı bin"birine 
merbut ve muhtasar bir takım oafha
lardan müteşekkildir ki işidenlero 
latanbul hayatını tahayYül ettiriyor, 
"Kara-Göz'' ünvanlı senfoniııiıı fi
kir ve ıekil itibarile hakiki şarklı ol
makla beraber garp musikisile meze
dilmittir. Ve bu iki musikinin imti-

Bitliıten yazılıyor: Geçen. 
!erde Vanda bir cinayet olmut, 
orta yaşlı bir adam öldürülmiiı 
tii. Maktulün karısı bu cinaye. 
tin miicrimi olarak tevkif edil
mitti. Bu kadın Van hapishane 
sinde son giinlerde çıldırmış ve 
Elaziz bimarhaneııine gönderil. 
mek üzere gehrim•ize getirilmi§ 
tir. Kadının yanında çocuğu da 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Bugün hükümet Millet Mec
lisine mülhak bütçelerin mütebaki kısmını da tevdi etmiştir. Bu 
meyanda Konya ovası sulama idaresi, Tahlisiye ınnum müdürlü 
ğü, Yüksek mühendis mektebi, Devlet demiryolları ve limanları, 
Ankara imar müdürliiğü 932 bütçeleri vardı. Yüksek mühendia 
mektebinin bütçesine baremıe göre tanzim edilmiş kadro mer· 
buttur. Devlet demiryollan biitçe liyihasına göre 932 mali sene 
zarfında 561 kilometrelik demiryolu ha~b i§letmeğe açılacaktır. 
Devlet Demiryollan bütçe layihasının esbabı mucibesinde idare
nin bu sene yapacağı işler şöyle tadat olunmuştur. Ankara. Bey 
likköprii arasındaki hattın takviyesi, Haydarpaşa istasyonunda
ki geçicfoı yerine fevkani geçit inşası, Haydarpaşa silolarının hu· 
bubat temizle~ tesisatının ıslahı, Haydarpaşa limanı tahliye 
kabiliyetinin uttınlması, Ankara istasyonunda margiz inşası. 

Y alnzz Türk vatandaşlarına 
tahsis edilen san' atlar 

ANKARA, 1 (Telefonla) - Hariciye encümeni Tiirkiye. 
de münhasıran Türk vatandatlarına tahsis edilen aan'atler layi· 
hasına koltukçuluk, fotografçılık, havadis filmcileri, perukar!!! 
ve manikiircüliik sınıfları da ilave edilmiştir. 

imar müdürlüğü bütçesi 
ANKARA, 1 (Telefonla) -Ankara imar müdürlüğü yeııı 

ıene bütçesine bir de avukatlık tahsisatı ilave edilmiıtir. 

lzmir Rıhtım şirketindekl 
tahkikat neticelendi 

lZMlR, 1 (Milliyet) - Rıhtım tirketinde yapılan tahkika 
tın son safhası hakkında vekalete malmnat vermek üzere Halit 
Ziya Rey yarın Ankaraya hareket edecektir. Aldığımız maltima· 
ta göre bu mesele etrafındaki tahkikat ve istintaklar nihayet 
bulmuttur. 

•Bir otomobil denize düştü 
IZM1R, 1 (Milliyet) - Şoför Faik Efendinin idaresindeki 

otomobil dün akşam denize diitmüttür. Şoför yüzerek karayd 
çıktı. Otomobil de bugiin çıkarılmıştır. 

lzmirde ruhsatiye resmi .. 
lZMIR, 1 (Milliyet) - Şehir Meclisinin fevkalade içtima

ında ruhsatiye resmi yüzde ikiye indirilmiıtir. 

M. Venizelos ve son intihabat 
ATINA 1 (A.A.) - Başvekil M. Venizelos diin Pirede ya· 

pılan belediye intihabatına dair matbuata atideki beyanatta bu
lunmuıtur: "Bu intihabatta .~alli avamilin teairatı göriilmüş
tür. Umumiyet itibarile bu ıntihabat müntehiplerin efkan siya· 
aiyesine makes olmazsa da halk partisi namzetlerinin aldıkları 
reyler mezkllr partinin terakkisine delildir. Pire 22 seneden beri 
liberal partisine sadık kalmıttır. Diğer cihetten bir ticaret mer· 
kezi olan Pire, her tehirden ziyade umumi buhrandan, kambiyo 
tahdidatmdan miiteesair olmuştur. Dünkii intihabat netayicı 
memleket efkin umumiyesinde halk partisi lehine bir tebeddül 
hasıl olduğuna delalet etmezse de Lozan tamirat konferansında 
Yunan menafiini müdafaa edecek olan hiikilmetin, memleketin 
tam bir itimadını haiz bulunabilmesi için önümüzdeki eylülde 
müddeti bitecek olan meb'uaan meclisinin devresinin hitamındarı . . . 
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M8nifcllu acıları • 
rı 

Ekonomi 
VilAyette 

Umumi. 
Maaş 

Mahkemeierde Alpullu 

• ihracat emtiamızın Yetmişlik pis bir pir ile Şeker_i _ 

k b• İ ' Komisyon, ihtikarı 

maliyet fiatları Dün verildi. Zat ma
aş ]arı da başladı 

şı ır aze. tesbit etmiş değildir 

Oda kongresinin dünkü ikinci 
celsesinde bu mesele konuşuldu 
Ticaret odaaı konııreııi dün ıııda alarak ve hayatı hiç olmaz 

ikinci içtimaını ikinci reia Ka- aa ağır bir yük telakki etmer4: 
ramürsel fabrikuı müdürü cek aurette yatamaaının temını, 
Mehmet Ali Beyin riyasetinde arazi kıymetlerinin yeniden ve 
yapmıttır. Kongrenin bu içti- esaalı surette teabiti, gübre itle 
maında oda tetkikat ıubeai ınü rinin tanzimi, istihsal masraf. 
dürü Hakkı Nezihi Beyin ibra- larının tespit edilmesi ve esas
cat emteamızın Maliyet fiatleri !attırılması, vapur, tren nakli
ve ihracat masrafları hakkında ye ücretlerinin tenzili, liman ve 
iri raporu okundu. Hakkı Nezi- mavuna ücretlerinin azaltıbna
hi Bey bu raporunda Türk köy sı. Raporun okunması bitince 
lüsünün yaşayış tarzı, zıraa~~ Ali ticaret mektebi mezunları 
alakaaı ve behresi derecesını cemiyeti reisi Bahri Bey söz al 
çok kıymetli bir şekilde tahlil dı veraporda yapılan temenni. 
ettikten sonra, istihsal ve mali- !erin çok defalar yapıldığını, 

f 1 d 
·ı · t d maaınafih tetkikinin bir komis-

yet iat erinin in irı mest e • 
birlcrj ve memleketimizde baş· yona havalesini istedi. Afyon ta 

Umumi mart maaşı dün ve-! 
rilmiştir. Eytam, eramil ve mü 
tekaidinin üçer aylıklarının da 
tevziatına başlanmıştır. Dün 
hava bozuk olduğundan maaf 
tevzi edilen tubeler kalabalık 
değildi. 

Benzin 
ihtikarı 

Ticaret müdüriyeti 
raporunu hazırladı 
Ticaret müdürlüğü petrol 

ve benzin fiatlerindeki yüksek
lik etrafında yaptığı tetkikat 
neticelenmiş gibidir. Aldığımız 

1 d 
• · • t'h ı'rlerinden Taı·anto Efendi de 

ıca ihracat mad elermın ıs ı • c 
sal ve maliyet fiatlerini tetkik raporun teksiren tevziini ~alep malumata nazaran Ticaret mü-
etmekte ve bundan sonra ihraç etti. Neticede raı;ıo~ tetkık. e·, dür!ü ı;iinün tetkikatı petrol ve 
masraflarını gözden geçirmek· decek komisy~n ıntı~ap d'Jd~ç- ı benzin fiatlerinin gayri tabii se 
tedir. Hakkı Nezihi Bey şu tet- tima cumartesıye tehır e 

1 ı . bepsiz bir şekilde yükseltildiği 
bh lerin alınmasını temenni et- Anonim şirketlerin 1 ve bu yükselmede bazı müesse-
mektediı·. Evvela, Türk isrihsa I · · ·ı ld 
1 

· ı Al içtimaları se enn aını o uğu neticesini 
atının en büyük kuvvetı 0 ~~ umum · ti M"d' · bu 

köylünün temiz şeraitte ve ıyı vermış r. u ınyet yarın 

Borsa fiatları 
Kambiyo Kapanı~ 

_ __:.:::.==:!..:--...ı,1.-LriıK'T..c S .. 
Ingiliz lirası 7 34 50 

Bir T. Lirasının nıukabili 

Fransız frangı 
Dolar 
Liret 
Belga 
Drabnıi 
Isviçro frangı 
Leva 
Florin 
Kuron ç. 
Şiling A. 
Pezata 
Mark 
Zloti 
Penga 
Ley 
Dinar . 

Tahvlliit 

l Dahili 
D. Muvahbade 
A. DPmİr•·olu 

12 06 
o 47 48 
9 14 25 
3 40 70 

37 15 00 
02 44 00 
64 07 50 
1 17 93 

16 05 00 
4 22 63 
6 18 50 
1 99 23 
4 22 63 
3 95 50. 

80 09 50 
26 79 00 

1 Kapanış 

00 00 00 
53 00 
00 00 

Borsa Harici 

Altın 
Mecidiye 
Jla,.k~ot 

1 
91211 

49 50 
• 2132 

Sehrimizdeki bütün anonim husustaki noktai nazarını Cümı 
şirketlerin heyeti umumiye İç· huriyet müddeiumumiliği ve 
timalan bu ay zarfında yapıl- Vilayet makamlarına verecek. 
mış olacaktır. Tic~ret ?.1üd!ri· tir. 
yetinin yaptığı teblıgat uzerıne 
bütün anonim şirketler bu ay 
ıçinde heyeti umumiyelerini İç· 
timaa davet etmiştir. Şirketle
rın heyeti uınumiyeleri daha zi 
yade martın son günlerine te. 
sadüf etmektedir. Heyeti umu 
miyeleri yapılacak anonim air. 

Şeker tacirleri 
Ticaret müdürlüğünün te

ker fiatlerinde sebepsiz yüksek 
lik yapmakla tavsif ettiği 19 
tüccara ait komisyon raporu 
dün vilayetten müddeiumumi. 
lik makamına verilmittir. ketler elli kadardır. 

Fener antreposu 
açılıyor 

ldhalitın tahdidi gümrük 
ambar ve rıhtım antrepoların
daki mikdarı bayii kabartmış
tır. Bilhaaaa ıemarlanmış ve 
yolda gelmekte olan malların 
çokluğu Gümrükler Başmüdür
lüğünü yeni tedbirler almağa 
sevketmiştir. Gümrük ve rıhtım 
aınbarlarile antrepolar tama
men dolmuş gibidir. Bu sebeple 
gelecek idhalat eıyası için .yen~ 
antrepo bulmak mecbunyetı 
hasıl olmu§tur. Fener ant~?
sunda yeni etYa konulması .ı~ın 
hazırlıklar başlamıştır. Dıger 
taraftan liman şirketi mavuna· 
!arından bir çokları da dolu bu-

lunmaktadll' · 

Adan ada 
iltihabı sehaya 

Sıhhiye müdürlüğü bu
radan ilaç gönderdi 

Manifaturacılar fazla 
hisse isteyorlar 

Ağır cezada yanyana duran bu 
maznunların arasında 

nasıl davalı bir mesele olabilir? 
M112Affer Hanım: Kadınlana ta

ze vasfını verdikleri sularda ıenç 
ve oldukça münevver bir hanım. A
ğın:ezada maznunlwa mllhıus daire
nin !çinde duruyor, fakat oturmak u 
tenuyor. 'f ~ kendisini oraya, ya ora
sını kendıııne l araıtıramıyor. 

Molla Mehmet: Batındaki sarıiı
nm. Çarıı~an satın alındığı pnden 
beri su yuzü ııörm.ediği renııinin 
kaybolmuı olmaaından belli! Sakalı 
ile sarığı ayni renkte pejmürde laya
f~tl~ matuh bir ihtiyar. O kadar klı-
lı kı uzaktan bile istikrah etmeden 
bakılamıyor. O da maznunlara malı
ıuı dairenin içinde ve oturuyor. 

ikisi de isticvap edildiler. Molla 
Mehmet o kadar bunak bir vaziyet
te ki sorulan suallere bile başka ce
vapl~r veriyor. Güç bela yaşının 72 
old~l!u:tu söyleyebildi. Nüfuı teo:ke 
reıı ııtendi: 

- Y ohdi, cevabını verdi. 
- Nerede? .... 
- Tabaiyet memunı aldı, bili 

ondaydı .... 
- Sen lranlı mıaın? 
- Beli! • 
- Yani lran tebaaaından mum? 
- Beli! 
- Ne İt yaparaın? 
- Se,.,.; Ahmet deretindeyem. 
- ~dık, orada ne İf yaparsm? 
- H12Jnet yapanın. 
- Kime? 
- E~ere ••• Bizim eyranlılara. .• 
- Ne h~et yapar11n onlara? 
- SeY_!ıt Ahmette ça1ı,mm. 

d -buFI eauplıanaııah! ..•. Anladık Ol'&-
a unduiunu. Orada Ahunt mu-

sun? 
-Yok. 
- Nebbat nuaın1' 
- Hryır 

.,.i;;.
7
Eeh .... nesin, ne it yaparam 

- Ölüler ııelir, namaz ııdchrır, 
Kunın okur, telkin Yerir .... 
~ Anlatıldı, IÖyl- .ı..; 

beri. .. 
Her ıu~i~. c~bmı almak için 

bu kadar büyük muıkülit çekildik
ten sonra, Muzaffer Hanım isticvap 
edildi. 

Temiz ııiyinmiı, piirüzıuz·· L 

!u G "zel -nu!or. enç ve ıu bir kadınm bu 
muııtekreh aclamla yan Y8na 
nun mevkiinde bulunmıuı çok-· 
raldı bir feydi. Samiler itin ul 
davanın mahiyetini ani·--•- . ~ M- ....._,çuı 
ustantık kararnamesinin ok 

•mı ~~ırsızlıkla beldiyorlwdı'.'t':;. 
vap bıtioce kararname oku d 
herk h ''d nuye es ay tet ıçın e kaldı. M !la 
Mehmet büyü yapmaktan, ük:d. 
tahsil gördüğüne tüphe !1ın 
Muzaffer Hanım da büyii IYllll 
tan maznundurlar. Y•ptınnak 

Muzaffer Hanımın anlatı -
nazaran, dostlanndan bir U.::: 
Hanım varmrı. Leman Hruumm . 
nin sahibesi Elif Hanım Leman ::. 
nımı kocası Haydar efendiden a)'U' 
mak için ııitmit bu Molla Meluned • 
bü~. ra.ptımu,. L-an Hanım bu9: 
nu ıtıtmıı, arkadaşı olduğu için Mu-

Belediyede 

zaffer Hanıma haber vermi,, M"2af 
fer Harum da Leman Hanımla bera
ber bir plan kunıp Molla Melunedi 
polise teslim etmeie karw vermiı. 

Bu planı mucibince beraber kal
kıp Molla Mehmedin ikamet etmek
te nlduiu V ey selin ahırına ıritmit
ler, büyü yaptıracaklannı aöylemiı
ler. Molla Mehmet p1>4inen 30 lira 
istemiı, fakat hanımların yanında 
o kadar para yokmuı, mütebakıııru 
sonra vermek Üzere 14 lira peşin .,.,.. 
miıler ve büyüyü yaptırmıılar. Mu
zaffer Huım büyüyü tevıik ettir
mek için de L-u Hanımın sırtın
dan gömleğini ç· karttırmıı ve Mol
la Mehmede tütsü yaptırmak için 
mübürletınit, sonra poliae gidip va
kayı anlatmış, ııömleği de bir vesika 
olarak vermiştir. 

Muzaffer Hanımın bu ifadesi din
lenildikten ıonra keyfiyet Molla 
Mebmetten sorulmut, demin ıualle
re cevap veremiyen molla Mehmet 
bu aefer bülbül keıilıniı: 

- Bu gadınlar yalan dirler ... Me
ni Seyyit Ahmette çalııtınnalı:tan 
kovmahlıh için acemlerin aleti ol
muılar çallJD' dururlar. Ahıra ııeldi
ler, mene o İti tddifledir olammaz 
dedim, gettiler, sonra ~ha adam
larla gelip kapıma tepme yaptılw 
mene bekaret ettiler. Ben böyle i; 
yapuamam... . 

- MahkUmiyetin var mı senin? 
- Bir defa. .• 
- Nerede? 
- Bimerhanede .... iftira eyledi(.,.. 

iki ay kadar orda zencirbent ettiler'. 
Molla Mebmedin akli vaziyetinin 
tesbiti, )'B!rnın tevsila ve hadiıeyi 
tenvir edecek plıitlerin celp ve isti
nat için muhakeme batka cüne kaldL 

72 lik ihtiyar yerinden ok ıribi fır
ladı, iki tarafına bakmadan siir'atle 
merdivenlere teveccüh etti, ıeleceği 
cünü imzalalnulk için masa baıında 
beldiyen miibatir de arkaımdan se
iirlti ama yeıiıebildl mi bilmem... 

m. Sait 

Para bashramayınca 
dava açmı~ 

Eyüpte oturan Ali Rıza iıımiııde 
hafif akıllı bir adam ()eylet mathaa
ıma müracaatla 10,000 adet Yseluıi 
naktiye tabettirmek istemiı, tabii 
()eylet matbuıaı böyle bir teklife 
kendini muhatap addetmemittir. Ali 
Rıza efendi de teklifine kulalı: uılma 
yınca kızmıt, bir iıticla yazarak ikin 
c:i hukuk mahkemesine miiracaatla 
kendisine para basmıyan l>eTlet mat 
baaaı müdürü Hamdi Emin Bey a
leyhine talabatı kanuniye yapılma· 
smı istemiftir. 

Mahkeme bu .. çına sapan istjda
yı iisul.en Hamdi Emin Beye ııönder 
mittir. Hamdi Emin Beyin bu istida 
,. 10 ırün zarfında cevap vertMai 
icap etmektedir. Hamdi Bey cevabın 
da Ali Rıza efendinin muhtebüuü·, 
ur bir zat olacağını yuacafı için 
fiiphesU d&Ya sükut edecektir. 

Dün toplanarak istekleri~i !ah.ri
ren ticaret müdürlüğüne bıldırdıle~ 

. . . kifidir: Bu ıebepten bir 

Adana ve civarında iltihabı 
sahayayi dimaği hastalığının 
arttığı, adeta iatilii bir §ekil al 
dığı haber verilmektedir. Maa
mafib hastalıkla mücadele için 
ciddi tedbirler alınmıştır. Bu 
meyanda sıhhiye müdürlüğü 
vasıtasile İstanbul piyaaasında 
mevcut ve bu haıtalığın tedavi 
sine mahıua müstahzar ilaçlar 
tamamen satın alınmıştır. Sa
tın alınan ilaçlar sür'atle hasta 
lık olan mahallere gönderimit
tir. Fakat bu mübayaat kifayet 
etmediği için Avrupadan eka. 
presle müstahzar ili.ç celbine 
tevessül edilmit ve aiparit veril 
miştir. 

Amerika sefiri 
Veda ediyor 

Şehir meclisinin içtima 
devresi bitti 1 

Şehrimizdeki manıfatura ve P•· ı mile pyn Harını lüzumuudllll 
rnuk menıucat tacirleri ~ir. i~tim.a kısım tüccar. ın•. . müaaadesi ve-yapmışlar ve ithal.atın tahdıdı uz~- fazla konten~n rd~'.. iskelelere Önümüzdeki hafta 
ne hadis olan vazıyet etrafında mu- rilmit olan dıger ~~.'.'..tı di dik.ten 
•akerede butunmu,ıardO'. cönderip orada '"'':--w-;te rve hat· Tokyoya gidiyor 

Manifatura tacirleri tatbik edil- sonra lıtaub<ıla getırtın ıkar 

T anzifiye ve tenviri ye resminin 
tezyidi teklifi tehir edildi ınekte bulunan kontenjan sisteminin ti. Ol'&lar tüccarları oralarclan~ek Amel'ika sefiri M. Grew dün 

ınemleket m-fiine temamen uy- clıklan malları htanbula ıev . kil trenle An karaya gitmiftir. 
gun bıılunduğunu taıtik ve kabul et- ve bu ıuretle vuku bulan fuzulı !'18' G T lstanbul umumi mediıi, ıubat dev- j Tetkikatımuı daha esaslı yap--'-
rnekle beraber, ithal.ô.tın mm~r. nıl yine memleket halkma tah~ .,. M. rew okyo sefaretine tayi ~esi içtimamı dün yaptığı üç celse lllımclır dediı "-
beyninde buıünkü tarzı taluiminı dilmektedir. B ııayrİ tabii vazıye;- ni münaaebetile Ankarada hü- ile bitirdi. Meclis .dün sabah ıaat oa Reis :..u ... ini Nuri B ıııulsuz bulmaktadırlw. tin önünü almak ve bu ııebeten ıeh~- kiımet erkanına veda ettikten da ikinci reiı vekili Necip Beyin ri- rek: ' cevap vere-

•----'-nn noktai naarlarıua ıöre, miz tüccarmın ~üçar ol~uğ~ M:'e nı- yaaetinde toplandı. Mutat ~e - Belediye ile viliyetin t .. 
......,. . . tinde mer hayet vermek 11zere Turkiye ıdha- sonra şehrimize avdet edecek. zaptı sabık okundu:. Kabu~. eclildı ve den _bu ilk raporda bazı ~din-

lst~nbul , manifatura tıcatt ııifa. ıat lim•nlanııın 929 - _!131 .s~eı:i~- tir, Sefir Hazretlerinin önümüz sonra ruznameye ıore muzakerata olabılir, dedi ııelecek :::ıı sanlar 
lı:ezı vazıyette olduıu halde, ıııa deki pmrük idhalat ı~tatıs~erı!" d k. h f . • d T k ııeçildi. . . tazaın bir Jeİ.iıcle ka;,~e L_ a mun 
tura ve pamuklu mensucat konten- ... , ittihaz ederek o nısbet daıresın- e ı a ta ıçın e o yoya hare Calip Bahtıyar Beym bundan ev- liıi alinize arzederiz ' esa,.. mec-
İan kaqılıimdan htanbula li.ıey ın• de latıınlıulun hinea"!e iıabet_ etme- keti muhtemeldir. velki celsede san'at mektepleri hak- Tevfik Salim p • d .. ala 
aabesinde bir miktar veril..U.tir. Bu· ti ~ ıel"".tkontenıanı mıktan- kında sorduğu suale, mektep müdü dedi ki: t• a soz rak 

, • -•- L. ka uak nın taym ve ı ası. rü cevap vererek, bu sene Ç&mafD', - Hesabı icat'· ra .. 
!'Un netıceıı olanıa ..... ve.. . Bü ük miktardaki idhalat beyan Papanın vekili buaiin bulaşık, kurutma ınakinelerile pro- kik etmeden '-bu· 1 ed"'!runıı ıyıHce ıet 
ıakelelerden rıkanlan etJa uzerıne Y. · elcliğ' d b · O - · k · ı ti' alınd • '--L · ,.. ıyoruz. esap ' bu nıallar namelerının ııraaı g ın e u gı· 1· ıe sıyon a ~ ıııuu """' ett!- ''i mühimdir. Aceleye ııelmemelidir. 
'"''"raflw da konu~ . T bi bir iki beyanname bütün 0 ay- ge ıyor Ve mektebın son seneler zarfındaki Boyuna okunup ııeçil'y B k 
~~~}:::,ı..,:n::::::· ;. ılaki kontenjan'! kapatmakaklata,. o. aki~ faaliyet ve i.nkiı'."mdan ?~hı~t~. ~u d!. f'l~Hm. itibarile buı :;~uı::' t.:: 

- .. --
Oç günlük tetkik kd/i 

gelmemiştir 

Vilayette teşekkül eden tet
kik komisyonunun Alpullu şe. 
ker fabrikası hakkında da bir 
karar verdiğini ve mazbatası
nın vilayetten müddeiumumili
ğe gönderildiğini haber vermit 
tik. Aldığımız malıimata naza
ran, bu mazbata üzerine yarın, 
yahut ta cumartesi günü muha 
keme yapılacaktır. Muhakeme 
kararının ne olabileceği hakkın 
da bittabi timdiden herhangi 
bir tahmin yapılamamaktadır. 
Ancak öğrendiğimize göre ra
porda Alpullu aleyhinde mut
lak bir mes'uliyet ve ihtikar 
isnadı teabit edilmemittir. Esa· 
sen kanuni zaruret dolayısile 
vilayet komisyonu tetkikatını 
tamik imkanını bulamamış ve 
üç gün zarfında mazbatasını 
hazırlamak mecburiyetinde kal 
mıştır. Vaki olan isnadat etra
fında sadece şirket müdür mua. 
vinine bazı sualler tevcih edil
miş ve şirketin bu hususta ib
raz edebileceği veaaik tetkik e
dilemediği gibi teknik ve şamil 
bir etütte de bulunmamıştır.Ay 
ni zamanda şirketin asıl mes. 
ul müdürü Hayri Bey ise Avru 
pada bulunmakta olduğu için 
komisyon bu noktadan da sala· 
hiyetle tenvir edilememiştir. 
Maamafih, vaziyet böyle ol
makla beraber komisyon maz
batasında tirketin ihtikara se
bep olacak hiç bir muamelesine 
raıtgelinmemiştirEsaaen şirket 
le timdiye kadar cereyan eden 
bütün muamelelerinde bu nok. 
tayı tebarüz ettirmeye çalı§mıt 
tır. Herhalde muhakemenin en. 
teresan bazı safhalar arzedece
ği tahmin edilebilir. 

lhtısas 
Mahkemeleri 

Cum•rt.si ıilnü dov11.l11.ra 
-ba,tıgorl11' 

Sekizinci ve dokuzuncu ihti 
aas mahkemelerinin kadroları 
ikmal' edilmit bulunmaktadır. 
Sekizinci mahkeme gümrük i
daresi dahilinde, dokuzuncu 
mahkeme de Adliye binası dahi 
!inde çalışacaktır. Her iki mah 
kemeye ait mefrutat yeniden 
mübayaa edilmiştir. Mahkeme
ler cumartesi gününden itiba
ren davaların rüyeti.ne batlaya. 
caklardır. 

batta hiç alınmamasını söyledi. Et 
iotihlikinin artırılu.sı faydalarını, 
buDllll aıhhi bir mesele olduiunu, 
bir taraftan hastahane veremle mü
cadele için binlerce lira sarfedilıliği. 
ni söyledi. Mezbaha reuni azalıyorsa 
tehir balkının sıbhatı karıısında bu 
beni hiç alikadar etmez, bütçe açığı 
naad kapanırsa kapanaın dedi. Bütçe 
encümeni reisi Hamdi B. cevap ve. 
rerek dedi ki: 

- Etin bir havayici zaruriye ol
ması dolayuile, resminin azaltılması 
ve hatta bütün bütün kaldınlması 
çok arzu edilir. Fakat nihayet üzeri
~ mevdu olan vazifeler, birçok 
ııl~ .v~dır. Bunlar da nihayet büt
!<' ıtıdır. yapılmaaı lazım ııelen, ce
tte bu ~ehır halkı ile alakadar birçok 
itler vardır. 

Daha lıuı aza aöz aldı ve netice 
muhtelit encümen mazbatası reye 
kondu, mezı..ha resminin kilo üze
rinden alınmaaı kabul edildi. 

Müteakiben hesap itleri müdürlü 
tünün tell'Yİrİye ve tanzifiye resmi 6 

nin yü:ode otuz artın1-aı hıılduncla 
ki teklif müzakereye ~landL Mey. 
zuu baht resmin yüzde otuz artırd
ması için bulunan tekil doiru bulun 
madL Bu huausta daha salim bir for. 
mül bulunmak Üzere makamı aidi 
~ndan tekrar teti?ki muvafık ııö 
ri;i!du ve bu meıelenın müzakeresi
nın gelecek devreye bırakılması ka
rarlaıbnldı. 

var! 
Maarifte 

Halkevlerine 
Talebe 
Alınmıyacak 

Lise talebesinin kayıt
lan silindi 

Halkevine aza kaydolanlar 
gittikçe çoğalmaktadır. Cuma 
fÜDÜ güzel aan'atler müntesibi 
ni bir içtima yaparak idare ~ 
yellerini intihap edeceklerdir. 
Bütün şubelerin idare heyetleri 
teşekkül ettikten sonra umumi 
idare heyeti intihabı yapılacak. 
tır. Dokuz zattan ibaret olan u
mumi idare heyeti aralarında 
bir reis intihap edeceklerdir. 
Köycülük ve içtimai muavenet 
şubelerine daha fazla kadın a
za yazılmaktadır. Dairelerden 
ııönderilen memur lislerei esa 
deftere kaydolunmuftur. Lis 
tahsilinde bulunan kız ve erkek 
gençlerin Halkevlerine girmele 
rini Maarif vekaleti son gönder 
d.iği ~ir tamimle menettiği için 
şımdıye kadar kaydedilen lise 
talebelerinin kayıtları terkin e· 
dilecektir. Esasen 18 yafından 
aşa~ı olan talebe, cemiyetler ni 
zamnamesi mucibince, evvelce 
de kaydedilmemekte idi. 

Davet 
Halkevi Riyasetinden: 4 mart 

1932 cuma ııünü ıaat 15 de Cağa. 
!oğlundaki HRlkevinde Güzel San'. 
atlar şubeıi hakkında görütülecck 
ve idare heyeti İntih bı yapılacaktır 
R.~. ~ari, heykeltra~lık, sana: 
yutezyınıye ve musiki ile aliıkadar 
ze ... at ile bu şubeye evvelce kaydedil 
mış oJan zevatın tetrifleri rica olu
nur. 

Millet mektepleri 
Maarif müdürü Haydar Be. 

yİn riyasetinde latanbul ilk ted 
riaat müfettişleri bugün bir içti 
ma yaparak millet mektepleri 
imtihanlan hakkında bazı mu
karrerat ittihaz edeceklerdir. 
İmtihanlar dün başlamıştır. 

Tıp talebe yurdu 
hadisesi 

Tıp talebe yurdwıda bazı ta 
lebe ile yurt müdürü Tevfik B. 
araaı.nda hiaıl olan hi.diaeye 
Sıhhıye Vekil eti müfetlitleri 
vaz'ıyet etmitlerdir. Yurt mü. 
d.ürü Tevfik Bey dün Sıhhiye 
müdürü Ali Rıza Bey ile görü§ 
müt ve vak'a hakkında izahat 
vermittir. Bir mubarririmiz 
Tevfik Beye istifa edip etmedi
ğini sormu§tur. Tevfik Bey is
tifa etmediğini söylem ittir. Ma 
amafih yurda da gitmemittir. 

Tepeköy 
Heyelanı 

Dün lıaflll miisalt olmadı- • 
iından sondaj gapılama l' 

T epeköyündeki heyetin ma. 
~alli?4e yapılacak sondaj ame· 
lıyesı havanın müsaitsizliğin
den dolayı dün yapılamamıştır . 
Maamafıh mühendisler dıin ma 
halline giderek tetkikat yap
mıtlardır. Havanın müsaade et 
tiği ilk fırsatta yapılacaktır. Al 
dığımız malllınata nazaran he
yelan tamamile durmuttur. Ha 
li hazırda hiç bir tehlitu! arzet. 
memektedir. Heyelan gayet 
mevzii olduğundan, şimdiye ka 
dar tahliye edilen sekiz evden 
batka hiç bir mesken tahliye 
edilmemittir. 

Troçki Çekoslovakya
ya ııidecek mi? 

.Sabık Sovyet Harbiye komi 
sen M. Troçkinin Çekoslovak
yaya gideceğine dair ortaya a
tılan tayialar hakkında Çekoı
lovakya konsoloahaneıi ademi 
malumat beyan etmektedir. ınaktad B üzakere netlceeinde için memlekete ıdhal h • nı .'ki. - Papalığın lstanbul mümesai. huıuıta verılen ızahat kifı ııoruldu. surlerımi ızhar etmekle iktif ed 

vıtD t;"'· y·u m "dürlüiü vasıta· fİnİn elinde bralanakta bır ınhiaar li Kardinal Margoti, bugün Ro Müteakiben hesa~!l;t6 raporunun riın. a e
•İle ~.~~- ıtcare ,·~~mir':.. karar ..,..;ı. nzjyeti tabaddüı etmekte bu balde d eh . . I tetkikine. dev~ e. 

1 ı. ğleden son Raporun tetkiki ikmal edildikten 
. ·~" ,.~ "rl" _ taJari.. ihtikAra -ydan vermekle beraber ma an f rı.ımze ge ecektir. ra aktedile;11 .'kıncı cel~de ııene ra- sonra reye kondu. Ve kabul edildi. Bir ayda gelip ııeçeD 

::".: "":. Tıca~~ı:u. uğune sırası ıelmeyan diğer bütün tüccarı Kardinal, Papanın taç giymesi porun tetkikı .devanı ~tı. Bazı fasıl. Bundan sonra et i,i hakkında T~uracaat ı .ftlr• 
1 
.. '--•a·de m•<>dur etmektedir. Bina- lar hakkında 1'lenen ızahata makam bütce ve mülkiye encüme 1 . d gemiler 

Ruznamede mevzuu müzakere bir 
~ey kalmamıştı. Saat 17 de reiı cel
ıo;yi tatil ederek içtimaa nihayet ver 
dı. 

uccarm temennıyab .., ıuretle evıuu ..., . 1 __ ,_ .. yıldönümü münasebetile Saint · · · N · B · h .. · n enn en but · dileb·ı· . enaleyh bu bale bir çare on ..... uzre nanu.na reıı muavıru "" . ıza at mutetekkil muhtelit encümen maz. K asa " 1 ır. 1 el . • --' Esprit kilisesinde yapılacak iyi erdi L-ta k d M açak etler Deniz ticaret müdürlüğiıniın 
"Şimdi e kadar memleketia aza• ayni vapur a 1 en ayıu anı mum v : . . . "" " o un u azbatada mezbaha ın• ih . Y • T " .kt ne kadar fazla olursa olıun ni ruhaniye riyaset edecek ve On dakıka utırahatten sonra Ü- reıminin rees ba, d ··ı k'I ı.... bir İttatistiğine nazaran kinu ı tıyacını temın etmekte ve ur- Dil an kil I k eki ·· ·· 1 · ekT S d tti F d ma eııı • 1 0 -.ın .. Belediye kaçak etleri takip v- · rfıncl l tanbul I' 

kiyenin en büyük idhaliıı.liınanı olan oalıibine ucak 1000 •. t~ o_u önümüı:d • pazar günü de Pan ç~n~u ~e "! "'"t.v d ı ı ~ ed n e. an alınma<r muvafık ııörülüyordu muıadereye devam etmektedir. Be~ nusanı za a a ıma-febrim"ıze tahdı'di usuıu··nu"n 
1

·hdallll· ..;bi uaıni miktar mal ıdbalıne mu. sa it d k. " esaillik ka rıt eykiı'!ki~ıydaıe ın ede .top dan ı.CaRal!"' Bu hu.•u•ta Avni, Galip Bahtiya; led k nından, Türk vapurları dahil ol 
• •· • • . • av•ıı' . .Jlll...,. .,_ı.,a_ı_a.._ı_m_uı;.•ı.m-"--•m,,.;·u.acı..ı.mumı...ıı..r,;.;u;;.;n;......te_t __ ,.__ev_a_m _ _:'Y_or_;_u ... __;=':P.J...:.H;:;:ıun::;.:d:ı_:B:e~y'..:l::er:_:so:"z:..,:al:ch:!la~r.~~~!!ı!_· ~!.:.··l..!~iy~e~~·ca~k~et~le~n~· ~m;!!ü!!sa~d~er~e:!!e!!tm~ek:!.·.lıd:u~iio~u:..:h:a~ld:e~43~~-=~i~v:e~Z;.;;14~J.~el:__;j le ilıtifa etmiyecek etlerin sahipleri " 
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KADINLAR AVUKATI 
Göreceğiniz 

BRlGITTE HELM 
ve 

Telgraf adre.11: lııt. :Mllli,et 
Telefon Numaralan: V.WS artık a~ ıınmaJ<., olacak kızdan ıu l<izleri iıitti: 

tıilm:lndeld p.rkılar üzerine bütün İ.stanbu.1 halkı dans ve taı:an
ni edecektir. 

iKi SiNEMA. VE GÜZELLiK KIRAL/ÇESJ OLAN: 
~EANNE BOITEL ve LOUİSE LAGRANGE 

tarafından temsil edilen 

WİLLY 
Temslli 

FRtTSCH'iıı 
muhte§CIDleri 

Başmnlıarrir 9e M li.dllr 24318 

Yıu:ı işleri Mtidür!Uiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

lan o kadar :ro~lmuıtu ki.? •okakta - Efendim, tabıi sebelerden do
~ .ıntihar ebueııe karar layı ben on bir talihimi reddettim. 
verdı. Bu sefıl hayat, omuzlarda böy Siz on ikincisi olabilirsiniz. Çünkü 

' 

le ta§ınıp durulacak yüklerden değil Siz de ötekiler kadar beni alftkıı.dar 
di. T""' kendW.ni n~re atacağı sı- etmiyorsunuz. Fakat ben artık ailem KADINLAR A VUKA Ti 

Gizli Vazife 
1 

rada, kaı-tı ~t• _hır apartımarun den bıkmışım. Onun i ;in sizinle b-
alt katmda.ki boş daırede amelenin ılivaea razı oluyorum. isterseniz, b;r , 
pancurlara boya vurmakla meşgul aya kadar evleniriz. 1 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

Herhal& görülmesi mümlriin en güzeJ tem:ışadu. 
Filmi mevsimin en büyük dramıdır. Bu film harp esnasında bir 

RUS GENERALİLE evlenmiı bir ALMAN kadınm romanıdır 

3 aylıfı 
6 .. 

lZ 

ı. K. 
4-
1 so 
14-

.Hariç için 
L K. 
8-

14-
28 -

j olduklarını ııördü. Son b;r ümit ola- Genç kız bunu ~öyledikten son»'I, ı 
rak o tarafa fo·ladı ve kapıcıdan iza- başını çevirmeden çrxlrtı, gitti. Tam 

il hat aldı: .. . o SlraGa Le Crochet salona girdi: i 
. - Nafile umıde kapıldınız efen- - Nasd mutabık ka!dmız mı? 

/ dun. Bu apartımanm sahibi M. Le - Tamamile ı:nutab.lı: kald.k efen 
' • Crochet bu daireyi müstakbel dama- elim. 

Gelen evrak ~ri verilmez - 1 clı için hazırlıyOl' • o hal d kiı · b 

Yarın akşam saat 9,3D da lVIAJIK 
H O L I V U T'un iç 

Sinemasında 

Yüzü 
.füddeti geçen nüslıalıır !O ku 1' d Verbois cür'eti ve cesareti yerin- delim, on se~z .:~ik ~~~a~~~e~ 

G baa . e ııençlerdendi. Kapıcıdan uzun u- yapalım. 

1 

Tamami!e Fr;.ı.naızca sözlü film 
·uştur. azete ve mat ya aı. ı' mdıya izaLat ald;ktan sonra, son 
~ler için müdiriyete müracaat k02:unu oynamağa karar verdi ve er· . Gittiler "~. _:.;ukave1e. imznland.!. 
diJir. Gazetemiz ilinlann mes'u teıi gün müteahhitlikten servet ya· Bıray sonra du::,'lln geccsı •. Davetli-, 
iyetini kabul etmez. ' pan M. Le Crochet'nin huzuruna ler gelmiş, masa'.ar, sofralar hazırlan: SUZY VERNON laralın~an 

lı-------------1 1 gjrdi ve kızına talip oldu: m:ş, fakat ecelin or!ada yok! Az son i 
- Kerimeniz Mabnazcl Clemen- ra gelinden fahri k:>caıına şu mek-

BUGONK 0 HA VA tine'; '1Zlln zamanlardan beri sevi-ı lup geldi: 

RADYO Y.orum. Ş~diye ~dar. ~~kil, ?.'~~- "Ben ~ek zamandan ı,.,n sevdi- [ 
Yeşilköy askeri rasat merkt!- ! son ve .benim çckıngenlıg-.m y~z~n- ğim ve sevildij;-im .,air /'.zur ile bir

zinden aldığımrz malflmata na-
1 

den talıp olamamışbm. Fakat ıbraf likte ka·ıyorum. Ne işjniz varsa, gö "''-------------' 
Hayat Kaza ve 

' e~erim ki nihayet tahammül edeme. rünüz." :ı B ·· kü" 
zaran bugün bava bulutlu olacak- I dım. Bu aşk beni ölüme kadar sürük ugun P'"Ograın 
trr. Semanrn açılması ve don ol- i leyecek. Davetliler, hadiseyi öğrenip te- lstanbul - Saat 18 den 19 a 
ması kuvvetle muhtemeldir. ı - Kızın babası sordu: lehhüflc dağıldıktan sonra Le Cro-

SirgortalarınIZI Galatada Ünyon hanında kain 

ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

3 - 9J2 tarihinde tazyik 871 mi· il - Peki, Clemcntine'i iri tanıyor ebet damadına sordu: 
mu.unuz., - Vah zavallı dostum vah, ·ı· -.. dı' 

Iimetre subunet en fazla nalwt I · ' •. - Yayali hiç ııözümün önünden ne yapacaksın? 

dar g.ramafon, 19,5 Cennet Hanım 

ve Yesari Asım Bey saz heyeti. 20,5 
Selim Sırrı Bey konferası. 21 Bel
kis Hanım heyeti. 22 Cazbant. 

Türkiyede bil.Jl.fasıla icrayı muamele etmekte olan 
aa 

1 en az nakıs 4 santigrat idi. gitmiyor. ••••••••••••il - M. Verbois, hiısiyatmızdan 
- N. yapacağım? Boıam 

~ka çare var mı? 
Belgrat - (42<Y."r.ı.) 19 Almanca 

.an UNVON 
lfELE~ 

ıüphe etmeğe hakkını ycktur. Aile
niz hakkında verdiğiniz malumat ta 
beni tatmin ve memnun etti. Yalnız 
~n hin oğluyum. Şunu haber vere
yim ki, kızımın ılrah,.,masım yekten 
verecek değilim. Ancak her ay bir 
maaı teklinde vereceğim. Çünkü ne 
olur, nP. olmaz, dünya hali bul it-

- Ya bizim mukavele? On Kkiz de k · 
Senelik ka 1 ? A ı, be 

. nı, 19,30 şar ı. 20 mtlli şarkılar, 
mu ve e yo n Slze 

on bin frarkld< apartımanunı üç bin j 20,30 konferans, 22 ·radyo orkestra-
franga bırakmıştım.. ar, 22,50 cazbant. 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır
maymrz. Telefon: Beyoğlu 4886. 

- E .. ne yapayım, kabahnt bende Kar hakkında 
münacat! 

.Kar güzel ıey !_ Tabiatın ne tikbali kim•e keşfedemez. 
resi güzel değil ki •• Lakin Al- - Sizi ne kadar iyi anlayorum 

mi? Ben mukaveleyi bozamam ve Bükreş -:- (394,2 m.) 20 Viyolcn· 
mukavelenin bir harfi bile hilafına sel konsen, 20,30 konferans, 20,40 
hareket edemem. Pekala bilirsiniz ;piyaı•o konseri. 21,15 kem:ın kon· 
ki, bu zamanlarda bir aparbman bul 1 seri 

KARON ALMAN KlTAPHANESl 
Beyoğlu Tünel meydanmda 523 

M. Le Crocbet! 
!ahım!. Senin azamet ve mağfi. - Bir mesele daha var. Evlen· 
retine ıığmınm •• Kan bizim ba dikten sonrn evinizi ayıracaksınız. 
şnn1za yağdırıyor ve sen artı İç e:üvey istemem. Bunun icin sizle
ilada sıcacık oturuyorsun •• Biz re en İyi apartnnanlanmcla,; birinde 
kulların zaten burada soğuk. en ivi bir daire ayırttım. Temizledim 

süslettim. Yalnız bu dairenin kirası
tan, buhrandan, Yattan, yağış. nı isterim. Size kira bedelini indiri-
tan, kardan ve ihtikardan muz- rim. Fakat on sekiz senelik lııir muka 
tarihiz... Bir de sen bu güzel 'Vele yapmak tartile.. 
güzel fakat sog-uk feyi dinme. Hınzır Verboiı hemen kabul et-

ti! den dinlenmeden üstümüze dö-
ker durursan hali~iz nice o- - Çek güzel, çok iyi bir fikir .• 

...._ Dedi. Bunlar teferriiattır. Benim a-
lur ?I sıl iıtediğim k-zın•zla evl<'!nınek... 

Allahım ! Madem ki; hazinei - itte söylediğim gibi.. Şimdi 
gaybm ganidir •• Ucu bucağı ve ı bir d; kızımla ko?u~~n~z. Mutabık 
dibi bulunmaz bir zenginliğin kalrl•ı:ını~ı bana bildınlll2; • 

d N 1 ? Ş k d . 1 kı gun sonra Verboıs ruşanlm 
var il'. e o ur... u ar em· 
len beyaz, temiz, fakat soğuk ................... .-.----·-·--
ve bir ıeye yaramıyan ıeyi yağ rak! 
dıncağma bize biraz kirli, mun Ey Rahbim! Kar yapan, kar 
dar fakat i§e yarayan • meseli yağdıran, fabrikalarında §U 

para gibi • bir ıey yağdıraana !. günlerde biç te mi grev olmu
Galiba ucuza sen de dayanamı. yor? •• Oralara komünistlik mik 
yorsun!.. robu hili girmedi mi?.. İşsiz. 

Biz kulların zaten ayakta lik derdi başlamadı mi?. Her 
ancak durabilecek bir haldeyiz. gün bize soğuk üfleyen rüzgar 
Bir de yolmnuzun üstüne inıa- körüklerin delinmedi mi?.. Bu 
m iftira kadar diltil~en bu kay- ne bitmez kar, ne bitmez sa--

-,- "uk1 
pak Te soğuk §eyden dökersen g ... ı 
senin iamine kasem ederim ki; Ne kadar verirsen o kadar 
ayakta kimseyi aöremezsin 1 Za kaldırıyoruz diye, bize yükleme 
ten çoğumuz yıkılacak yer ara- yarabbi!.. Medeni memleket· 
yoruz ••• Basbğımız yerdeki en !erde hayvanlan himaye cemi. 
afak bir inhina bizi kaydırıyor. yetleri var.. Eteğe bile ağır 
Ne lüzumu var, bizi kaydıra. yük vurdurmuyorlar! •• 
cak fazla kaypaklığa!. Sen böy Vakıa, her düşen kar man. 
le yaparsan karpuz kabuğu a. gır olup bir kömürcü kesesine 
matörleri ne it görecek Alla- giriyor •• Bu da bir kardır!. Lt
hmı ?!. kin her kömür bir kor olup yü. 

Azametine, büyüklüğüne pa. reğimizc yapı§ıyor! •• Kömürcü
yan yok! •• Sana bin bir tekbir- lerden bqka baa kulun kalma. 
le arzederim ki; kar yağdırmak dı ını yarabbi?. 
artık ilahi bir İ§ olmaktan çık· Yarap " •lrsilirdi d•rr•:rı nhlfN1i.Dd•Q! 

b.. Onu $inemalanla, Darülbe- AltJa :r•tıp cihana hr 1>671• :ırolm•· 
dayi sahnelerinde bile yağdm. sa,,dı .• 
yorlar... Onlar soğuk değildir Azôde ser olurdum asiM d.rdü gamdaa 

mi diyeceksin? lstımbul beledi. Ya dehre gelm~aı, 7a Jairim olma-

yesi bile buz yapıyor •• Artık bu ••:rdı •.. 
iti sen orta halli kullarma bı- FELEK 

ırutk, bir kadıri bal.maktan ~ek gÜç.-

Askeri tebliğat 

Buda peşte - ( 550,5 m.) 16,20 ha
fif mu1'iki havaları, 19,33 operadan 
alınan şarkılı bir komedi. 

HEYETi UMUMiYE 
DAVETİ 

Türkiye iş Bankası Meclisi İda

resinden: 

Eminönü askerlik 
şubesinden: 

Roma - 441,1 m.) 15,30 şarkı ve Nizamnamei Esasimizin 45 inci 
konser, 20 .gramofon, tıbbi müsaha- maddeti'ine t.:vfikan AleJade hisse-

1 - 328 doğumlularm ve bu do
ğumlularla muameleye tabl bulunan 
larm ilk yoklamalarına 5 Mart 932 
den itibaren başlanacağmdan Eıninö 
bİİ kazası mmtakaaı dahilinde mu
kayyet ve mukim yerli ve ~ralı ef
rattan mmtakalarma tahsiı edı1en 
cünl..-de 'Ve dördüncü maddede ya
zılı ve•~ik ile müracaatları ilan olu. 

be, 20,45 opera. 

Varşova - (1411 m.) 12,50 muh
telif, 19,30 .gramofon, 19;45 radyo 
jurnal, 20,15 !Jingene şarkıları. 21,10 
o.pera şarkıları. 

Viyana - (517.2 m.) 19,05 Fran
.sızea. ders, 19,35 habeder, 20,05 gra
mofon, 21 komedi, 22 dana havalarL 

nur. 
1 ~-;....--------~~ 

2 - Yerli efradın yoklama gün-
leri: 

A • Kumkapı nahiyesi nüfuıuna 
mukayyet bulunanlar 5 mart il.ô. lO 
Mart 932 zevaline kadar. 

B • Beyazıt ve Küçük pazar nalıi
yeleri nüfusuna mukayyet bulunan. 
lar 12 mart ili 17 mart 932 %evaline 
kadar. 

C - Alemdar nahiyesi nüfusuna 
mukayyet bulunanlar 19 mart ila 24 
mart 932 zevaline kadar. 

D • Slıkeci merkez nahiyMi nüfu

IRTlHAL 

Eczacı İsmail Etem Beyin hare
mi ve I:.ı.ıuli Nabi Etem Beyle
rin validel.el'İ. Aliye Hanım irtihal 
etmiştir. Cenazesi bugün saat mı 
birde Şişli'& Ahmet Bey BOkağmda 
Ananyan ~mıanmın üçüncü ka
tındaki 8 DiUmaralı dairelerinden 
kaldırılarak Maçka kabristanına 

defoedi1ecektir. Mevla <ahmet ey
leye. 

suna mukayyet bulunanlar 26 mart 1-------------
ili 31 mai't 932 zevaline kadar. 

3 - Nahiyeler nüfusuna mukay
yet mektep talebeleri perfembe giiD 
ieri -.iden sonra müracaat etmeli
dirler. 

4 - Tfl§nolı efradın yoldamalan 

Zayi - Kadıköyünde Siikyman 
Bey sokağında Ali ve Fatma Halet 
namlarm · maaş .cüzdanlan zayidir. 
Yeıtileri almacağı.ndan eslrikri hü-
kümsüzdür. Macit 

1 mayıs 932 de baılıyanık lıazinın -----------nihayetine kadar devam edecektir 
esbabı aıbhiye ve lllİre ılolaynile j. 
kinci roadclede yazılı gilnlerde müra
caat edemey.en yerli efratta bu müd
det zıırfmda ıubeye müracaat edebi
lirler. 

S - lılıu doğumlu efradın yokla
mada ibnz edettlderi veaailı. 

A - Uüfuı cüzdam (cüzdanı zayi 
olanlarda müracaat etmelidirler) 

B - Oç krt'a vesika fotoçafı 
C - Mektep §Chadetnamesi veya 

vesikası ( menwr ve talebe için) 
D • Askeri ehliyetname (Aıkeri 

tedri1&t ııörenler için). 

Sultanabmet beşinci sulh hukuk 
baldmliginden: Terekceine mahke
memizce vılz'ıyet edilen A:li Riza 
Ef. Y" ait .Aruıd<ıhıhisım To,plıır ö
nünde 19 No . .Jı bakkal dükkfutmda 
mev.::ut emvalin toptan olarak 5 -
:; - 1932 tarihine müsadif Cumar
tesi günü saat 15,30 ela sat•lması ka
.-ar.giT bulunmakla talip olıanlarm 
mezkur gün ve saatte eşy.anın bu
.hınduğu mahalle gelmeleri lüzumu 
ilan olunur. 

daran heyeti umumiyesi 27 Mart 
1932 pazar günü saat on be!fte An
k.arada Bankanın Merkezinde içti
ma edeceğinden hi1'Sedaranı kira
mın muayyen gün ve saatte bu 
içtimada hazu bıılunmaları rica o
lunur. 

Nizamrıamei Esasinin 49 :uncu 
maddesi mucibince gerek asaleten 
gerek vekfileten 50 hisseye malik 
olan hissedann heyeti :umumiy,,ye 
iştir.ü: edebilir. 

Ancak vekillerin de §ahsan hisse
dar ve ııahibi rey olmaları Jazmı.. 

dır. Hissedaran OOınil olduklan his 
se senetkrinin miktar ve numarala
rını mübeyyin bir eeıv..li ve meı:· 

kfır nizamnamenin 50 inci madd6i 
hülanüne tebaan hissedarandan bi
rini «vkil &uretile heyeti ·umumi
yıeye iştirak edeoek olanlar dahi 
mevzuubahis cetvetden başka Mer
kezi tdare ve şubelerimizden alabi
le<:ekleri vekaletnameyi yevmi içti
madan bir hafta evvel "'belerimize 
tevdi eyllyeuklerdir. 

Ruznamei .lfüz:akerat Berve~hl 

6.tülir: 

1 -IMe<ılisi İdare ve münıkıplıı:r 
raponınuııı okunması, 

2 - 1931 ~ bilançosunun 
tasdiki ve Meclisi İdarenin ilmuıı, 

3 - Tenıettüün sureti tatr..imi vıe 
tarihl tevzi-inin teshiri. 

4 - 1932 -inde Meclisi İd:att 
azalanna verilecek ücretin tayini, 

5 - 1932 senesi mür.akJiPlarrıım 

intihabı, 

6 - 1!131 .senesi mürakı.plarma ve
rilecek Ucretin tayini. 

Milliyet•in Edebi Romanı: 26 

GÔZY AŞLARI!. l 
at mi, iiç saat mi? Sanki Allah bir saniyelik bu yİfi kar91amda söy)iyecek söz 

Durmamacasına bir ııerseri ,zuru bile bana çok görürmüt bulamadım. Bayımdım.. inler 
gibi caddeleri dolattım! gibi yine içime bir vesve$e düt gibi: 

Sanki kalbim yıkık, viran tü: - Naran •• 
bir mezardı ve.. ben beyni çıka - Acaba karyolasında bat• Naran! •• 
nlmıt bir adamdım!. ka bir erkek mi vardı?. Diyor. Bir gecenin içinde 

• • • Benimle mahsus mu kavga çektiğim azap ve ızbrabm da-
Eve ne zaman ıeldımf. çıkarıp gitmişti?. yanıkaızlığım gözlerimden sı. 

Ve •• bunun içindir ki: ' inanayım mı, inanmayayım Nasıl geldim?. Ve., sanki o erkeği gözüm. zan damla damla yaılarla gi. 
- Onu bütün bütün kaybet- mı?. Ne yaptım?. le görürmüş gibi de delıfet hi. dermeğe çalıtıyonlam. O da, 

miyeyim_ O, bana: Nuıl soyundum!. sediyor bu katil vesveseden bir bunun farkına vanlı: 

Etem iZZET 

Dedim ve soa hükmümü ver - Seviyorum.. Bunların da hiç birisini bil- türlü kendimi kurtaramıyor - Ovh •• yavrum!. 
dim: Diyordu. Acaba bu her dal- miyorum! Ancak elimde tuttu- dum. Bu kadar evham, bu ka- Diye boynuma sanldı, ıöa 

- Gideyim. Sabahleyin yine gm kızm karşısına çıkan bir ğum au bardağını çattadak ye.. dar çılgın ve tqkm bir kıskanç verdi: 
gelirim. haftalık, iki haftalık zevk arka re abp: lık olamazdı!. - Bir daha ıeni üzmiyece-

lstanbul Mabkernei Asliyesi Al

tzncı Hukuk Dairesinden: İstanbul

da Salmatomrukta bahçıvan oğlu so

kağında 76 numaralı hanede muki

me Madam Paraşkevi tarafından 

mahalli mezkurda mukim iken ika
metgahı meçhul Meletios Kozınidi 

Efendi aley.hine ikame olunan bo
şanma davasından dolayı berayi teb 
li ğ irsal kılınan dava arzuhali "uııeti 
rnüddt:ialeyh mahalli mezkOru w-k 
ile bir semti meçhule gittiği müba
şir tarafından şerh verilerek bilii 
tel>liğ iade kdınması üzerine müd
deinin tafobile hukuk usulü muha
kemeleri kanununun 141 inci mad· 
desine tevfikan ittihaz kılınan ka
rar mucibince ilanen vaki tebligata 
rağmen müddeialeyh muayyen olan 
günde tahkikat hakimi huzuruna 
geJmemiş olduğundan gıyabında ic
ra kılınan tahkikatta müddeinin şa
hitleri dinlenilerek tahltlk:ata hitam 
v.erilmiş ve bu suretle vaki muame
leden bahis >le ·gıy-ap kararının teb
liği cı.. tahkikat hakiminin kararı 

cümlesinden bulwımuş olup .heyeti 
müçtemiada muhakemelerinin icra
sı için 29-3-932 tarihine müeadif Sa 
lı günü saat 13,30 tayin 'll'C bu hu
susta tan1'İm OOilmiş bukı.rıan mua
meleli gry~ kararı mahkeme divan 
hanesine talik kılınmış olduğwıdan 
rnüddeia.Jeyh işbu ilanrıı neşri tari
hinin ferdasından itibaren on beş 
.gün zarfında mezkur kamınun 402 
inci maddesine tevfikan it!ıru du
meyan etmediği ve icrayı ımıhake
me için muayyen olan vakti mezkilr 
da 1etanbu.! mahloemei asliye alıtıneı 
hukuk dairesinde hurr bWuıımadı
ğı ve vekil dahi g&ıdermediği tak
dirde gıyaben cereyan eden muaıne
·le lıerin muteber tutularak gıyabında 
muhakeme icrasile intacı Jr.eyfiyet 
edileceği mal!lm olmak üzere ıi.ınn 
o.lunur. 

Ded"ım.. Sarqtık, aarmal•t· 
tık, kendimizi derin içli '°luk 
lanmızla dindirdik!. 

lztıraplı, kinli hir ıecenin 
bu ne ten ve mes'ut eabahı idi? 

• • • • • 
Yine bir haftadır bcnberi%. 
Gülüyoruz, 
Eğleniyoruz, 

G • ' ezıyoruz •• 

Hiç biribirimiai üziiD incit· 
• 1 

mıyoruz ••• 

Şeniz, 
Mes'uduzı •• · 

D1e 

Yeni na riyat 
MU Hl T 

Mubit'in nefis ve mebzul resin:iii 
41 inci Mart nüshasında Falih Rıf
kı Beyin "Naszl yazryorsunuz., su
aline cevap teşkil eden gayet cnteı<c 
san bir mülakatı; Ahrr.ct Cevat B.
yin klati'iklere ait yeni .bir maka.e i; 
Şeyh Calibin Büyük mesnevisi 'Ilü 
sün ve Aşk., tan bedii bir mizanpaj
la ve mensur olarak bir kaç sahife; 
tamam bir kaç küçük hik&ye ve ıfil
zel şiirler ile intişar etmistir . 

MAADIN ve CEVAHİR , 
VE MEVADDI MADENİY:t<;'l'. 

A. Şirk.eti hissedaranma itan 

Ticaret kanununun 361 inci m:ıd· 
desile nizarnnamei dahi!inin olb~j)· 

taki maddesi ahkamına tevfikan l'i!a 
adin ve Cevahir ve Mevaddı Maile· 
niye Türk Anonim Şirketinin hfas.; 
daran hey.eti umumiyesi mcvaddı ·a· 
ti yenin müzakeresi zmm ında gele· 
<ıek şehri Nisanın 3 üncü Pazar gü· 
nü saat 15 te Şirketin Galata'da, 
.Merkez Rıhtım Hanında kain meı· 
kezi idaresinde sureti adiy<ıde ali.ti 
içtimaa davet olunur: 

1 - Mecliııi İdare raporu ik mü· 
zalap raporunun kıraati. 

2 - 19.31 senesi hesabatmm taır 
diki ve Mecl~i İdarenin tebr.\yel 
zinmıeti. 

3 - J.loclisi İdareden çıkan aza. 
darın yerine diğerlerinin tayini ya· 
but tekrar intihaplan, 

4 - Ahvali ma.Jiye .sebebiJ.e 1.932 
se~i için Meclisi İdare azalarnım 
hakkı huZ'll1'larmın kat'ı, 

5 - 1932 senesi için bir mürakqı 
tayini ile tediye ol.unacak ücret ınl1r 
tarının tesbiti, 

6 - Ahvali maliye vesalr eııba]l 

do!ayısile tirket uhtesinde bulun:in 
made<ı.l.er hakkında Meclisi İdarece 
verilmiJ olan mukarreratın tatıdlfııi, 

7 - Ticaret kanununun 323 ve 
324 Uncü maddelerinde mu1131T81ı 

müııaadatm idare Meclisi azalarına 
verilmesi hususun.da Meclisi ldıtre
ye salahiyet itası. 

Uakal beş hisse senedine malik 
olu,p İfbu içtimada bWisale veya liiJ
vekile hazır bulunacak zevatın 'fi. 
caret kanununun 371 i1ıci maddesi 
mucibinoe malik <ildukları lıüıse se
netlerini yevmi içtimadan lfuıkal biz 
hafta evveıl fstanbulda Şirketin meı 
kezi idaresine veya Pari9'te Laffitte 
sokağında 27 numaralı Com;mgrıi<ı 

Fzançaise des Mi""s du Laıurluın 
nam §irkete tevdi ctm<ıl.eri la~dır. 

Meclisi idare 

Geç kalıyorum! 
Posta idaresi bizim telgraf 

lanınızla dolu!. Boyuna gelip 
gidiyor. Günde yüz yere )'Uz 
bin tane tifre !. 

Bilmem bu kadar işle sontnn 
neye varacak?. 

Atk vazife ile ortaklığı hiç 
kabul etmiyor. Biri çalışıtı.a 
intizam, dikkat, dü§künlük ;;. 
tiyor. Öbürü dikkati yalnız gti
cendirmemek için arıyor. Ost 
tarafı avarelik, kaytsızlık ve 
bol bol tenhellqip gerinmek!. 

• • Ve •. annesine: daşı erkeğe söylediği: - Hayat mı bu?. • • • • , ğİml. 
- Pek ali gideyim. Naran - Seviyorum.. Diye göğsümü parçalayan Sabahleyin ben onu bekler- Bu ıon.. Yalnız aiyut vaziyet de"il, 

rahatsız olmasın- mu idi. Yoksa benimki gibi iç- boğuk bir sesin gırtlağımı yak ken o bana geldi. Şendi, biç Çok harap oluyonun. ım.. ukeri vuiyet te çok nazik ve 

Böylesine: 
- Allah nazardan ıakla-

Onun üzülmesini istemem. ten gelen, kalbi, beyni ciğerle- tığı zaman kendime geldim. bir şey olmamış gibi idi. Göz Ve .. ıöz istedi: Yahut da: hassas. 
Sabahleyin yine gelirim!. ri söküp beraber getiren bir Ve •• o zaman yine kaı·arımı ta- !erinin içi güle güle bayıltan se - Sakın ıeu de beni tiz. _Şeytan _ .kula~a ]Jur. durul Kıl~an terazi üzerinde 

Dedim, yüriidün1. Fakat, bü sevgi mi idi?. zeledim: sile: me!. ı uyor •• 
tün bunları söyler ve kapıdan Hala bunu bilmemek, tayin - Y ann sabah yine gidece- - Aramasaydm gelmiye. Bir daha böyle feyler yap. ıunD~rJer. Dedikleri gibi. 
çıkarken içim içimi yiyordu. edememek ne zor şey yarabbi! ğim!. cektim.. ma emi?. • • , • Nazırlar meclisi her gun top 
En çok üzüldüğüm ve kendi ,,. ,,. ,,. Onu mutlaka göreceğim!. Dedi, elimi ııktı, yanağım Beni kıskanacak ne var?. ~ !anıyor. 
kendimi hırsla yediğim nckla Sokağa çıkınca ne yapacağı O, behemehal benim olacak? dan öptü. 1live etti: Ben daima lellİlrilnl. On hı lii• '""'"' "Erkam barbiyei umum.iye-
ıuydu: -~-~~~--~--.J.~m~ı~b~il~m~i2y~o~r~d~u~m~.:.._B~il~m~ı~·y~o.ı~··~u~m~L_~Vle~.~- Ji1şı~·n!..!e~a~g!a~ri~b~i~t~a~ın!!.Jbe~nıl,_..;;;;JS~e~n~süiz!,..!ol:ıha~;n~ı!.I!lvo~ruym!!!J!~.~..J-....;;-..J!s:P-:kit,.;iff,_~--~---..l.-~·Lıhı:.ı:ilıLJ-~'·iAl--~ıti···k·b·lııı:.·-LJ~l:Q:~J.ı~lc.-....tl'~:brı·ctl·~·jLü:·LJ-"[aa~··İlr.cıt...:·ııaı·--cl1t..._~-._-·- .. 
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) geçen yazılar/ 1 Muhabir~ektub~ 1 ----- A e 
0 

Zongu]d ... TÜRK ANONİM ELEKTRİK. Bütün Am ·k f 0

) Ok ' ı D agın Şİ!~ETİ UMU!MİYEstNnEN: 

~~~~~__;;..__~~-· 

Ahu d ve Seyitlerin 
Birinci sahifeden 

nufuzu nasılkırıldı? erı a ı osu yan us ta ünyayı kasup Sayfi · ISledaran heyeti zı Mart 193.ı 
(Bsıı ı inci sahifede) 1 olan hareket•·-'-· th'" 1 k b h yesı Puarııe.i eaat iki buçukta Şirketin 

c:aldarı tahmin olunmaktadır. mektedir. -....,ı me u aena eye 3VUran U ran Ga~ta"da Bahtiyar Hanmdalri ıne,,. 
Cemi.qeti akvamda bir 1 Ba. ınahalil, Aınerika'nın hatb ha- b. Ereğli kasabası nasu =~~ alel.Sde toplanacağmdan iç-

i .. ... •. ., . ,. kJ •ulh teklifi reketinldde tera.ıide biraz ağır baı- ne zaman ıtecek bı'r yerdı'r? U4 bulunmak latiyen hissed • Ş. ·ı·k e sunnı ıgın r.-.:ııır an ya mı~ o ufıınu ela ileri sürmekten lana i t' ar 
JJ 1 "' '- CENEV~~ 1 !.'-A. - Cemiyeti halı kalmamaıdadır, fakat ıurası (Başı 1 inci sahifede) • ERECU: Ereğli Zonguldağın earfı.J. ~·::r~~ eden_ hafta Reı.SU .. lmu•• çteht.dı·l.. Akvam ınecliıı, dun akf'lDI hiçte lca;ı:ıle !•Yandır ki birçok ıiyaai ma- d_ an; iktısadiyatını, ~-Iı"yatınr bır aayfiyeıi ııibidir. Her zaman va tla ka z ne rniiraca-

mutaaavv.er .ol.madığı halde içtimaa bafild.e geçen •enenin L'dayetinde d ~ . 1 a yıt olunacak }Womıi mezkOr"-
cla ed ı Am '-- "' 1 are ediyor. Milletler arasmda ~r 11 enı~ıe ve iki aatte oraya gi- haz '-··'-· "" ğ nJ · Bet da 

1 ~ftir. Ok en...,? bahri L-uvvetlcrinin büyük h kk dilmektedır. Seyriıefaüı idareai Zoa ır """"TllDalan ilin olunur: 
Iranda Müçtehitlerin en bü- pa 

1 ~ta ar ıçı. kanundan u ~etin ıebebi, ıon dakikada • yanos ta t•hattüılü dolayısile te- ta a uku senelerden beri bek- guldak'la lıt Jbul araıındaki iskele RUZNAMEİ MÜZAKERAT. yüğüne reiaülmüçtehidin der. korkmaga mahal • 'l<tu. Hiç M.., Tarclfeu ile M. Simon'a Clıanıı- la' Harı gösterilıniıti. Halbuki Ame len?1 gümrük İttihatları, iktı. !ere pos~ ya~mad.ıtından milli va- l - Meclisi İdare ve mürakıp ~a-
ler. Reisülmü_;:tehidinlik İra· bir zabıta kuvvetık • 'ıil" i !:hda t,n. Japod:e Amerikan mu- '·:':"..:u ~ri erkanı bundan maksat •adı anlaşmalar Yerine git gide pur anıatorlerı bu ihtiyacı tatmine- porlarınm kıraati 
Din en Yu."kıek dı"n·ı makamıdır. türbeden dışan çı arrp . ' - aa araım giriıilmit olan mu . .e tın talim; olduğunu temin gümrük tahdidatı iktr d· de,cek. •,uret_te llÜzel vap··..ı- tahıı"ı 2 - Senelı"k biJ:-,o - '-"r·· ' - kted" deg" ıl!•· muzakerata dair YUrUI eden ına1u·. ebniıti. lukJ . • sa ı zor ....-- =.- •ç ..., M h ti . . ded" 11" nr vermege mu ır m ıtır B a1· -·•- ar kaım oluyor H • ey emı~ erdır. Bunlar meyanında h '·- . u zarar 

üçte İ er reıaı, a ı e ı a . u m umaı, .,.... yalan bir )ap t k . db" . • er yenı Bartın ve Bursa vapurlan .,.;;zeldir 1 -~""mm tetkik ve tasdiki, Mec-altmıt bine varan bir hoca küt- Kum flak' ası zamanda muhaıematın terkedilebile- on ya e lıflerl kabul t~ . ~r ıktııadiyatr tabi aten bi- Eğer ben bunlarla aeyahat ~ . • !ısı İdarenin ibrası ve temettü ün su. 
lesinin içtihat merciidir. Bat Jranın ,.0 k münevver hü- ~il ümidi'!; ualyanddırmıtbr. ediyor br'.b

1 
ınbne bağlı olan milletleri o!saydım Türk vapurculannın emıell·' reti tevzii, 

eh d d • ·· eh"tl '" hl _ _,, H v u feraıt tın a Cemiyeti Ak- LONDRA , ı e iraz dah kd" • · d d b '··d ~ 
müçt i in, ığer muçt ı ~ kümdarı Rıza Şah Pe ev~. az hina;vük nıecliıinin 3 mart tar"- Reuı . • l A_.~; :""'."Tokyo danı a y: ıgerın en nn e u ~ ar. miıke~el vapurla. 3 - Meclisi İdare intihabatı, 
tarafından intihap edilmesı retleri memleketi dahılınde veti Y~ade olarak içtimaa d~- Yll, c':,,iı:"-11na biloınl~yor: Japon- uzakl~ttırı:ı:or •• J la veye hacet :~mevcudiyetine kabıl değil inana- 4 _ Senei maliye müralcıbının in. 
usuldendir. Ba~müçtehit, ya· hüküm süren bu bid'atı orta· dır. kmevzuu bahaolmakta- rahhaaı ~ ~:-.:,am~~.F';nıız mılu kY?kbkı! mfıalı ve ıktısadi •abada. E~:İi• ah . tihabı. 
kr t "hl k d Necifte . d k . . h eden 12 ler ~ 1 • ur ....... ın ıuı yap ı u ın ırat politikas n ·ı ye ıey atim ramazana te-

n arı ere a ar, dan kal ırma ıçın z~ ~r reden aonra f'-; b" .. mı, o an ıu~ tekliflerini kat'i ıuret- Jetleri a ı e ıı;ı : "!'dü~ eylediiinden kaaaba içinde de ::--------------ikaınet ederdi. Necif, Türk ida bir fırsattan derhal ııtıfade el tin fevkalade iç"" ::;.::\muzak!"" te kabul etıniıtir. . Y~ b~~~· ııe dE.· hey etı n~ bır ıükuneı vardı. Sokaldar umu , İktisat Vekil ti M d" 
resinden ayrılıp fraka geçtik- ti. Bundan birkaç sene evy~l, muhik göstenne~e·: tehi: et:'..'":'ii Çin il er g"yrı mantuzam ~um~~:yı .. 1r ıkteHrefaha, ha. :;;:yetle kaldırımlı olduiunılan bura-ı İtleri U e M""d~a ın 
ten sonra, lranlrlar, bu maka· Se it bozuntularrndan bın, leaaıru aerdeylemıştir. ~u· -ta bi h le/, asa go unnuyor. aatalık; u- ~~~r ve batak olmamaktadır. mum U ur-
mı, kendi topraklarına naklet• .. ı[um §ehrinde vahşiyane bir ghai'dan. gelen ıon ha~~h:n~ N r a e kaçı9orlar n;ıurnidir, mü9terektir. Te<! .. vi. Ere!:::::,n teş_kilab tabiiyes_i d~layıai lüğünden: 
meği muvafık buldular. inaye~ ika ederek ıekizinci kea~';"llt ve memnunıyet ıttıla) Toky!~O~ l A.A..-;- (Reuter) sı de umumi ve mÜ§terek ol- lu ~dır';;;~.,,. ~~j .ıluz. hır yo- Kütahya Vilayetinin E:net kaza-

c . • M lemıttir. . nye DCZaretının neıret- mak lazım gel" ş· d" md ' ' ı. 1 : e erı enıı Ye yo il dahilind De .. Müctehitler reisi imam Rızanın hemtıresı aau Komite, M. Paul Boneouf'[· mıı olduğu bir tebJi· t lO,JO ela "b" • ır. ım ı ugu ı Uf o dugundan rnenıleketin her ta-1 . e gınııensaz karyesin-
. . me'nin türbesine iltica etmişti. maliımatı meclisin saat 18 deki J~ponlann Y•Pınıı ofd::kİarı umumi gı. 1• h~r mıllet yalnız kendi ~t'?'da rahaıç._ dolatmıık kabil cı.,_ı de ş'-':"8Je." Bektaş tepesi, Karata, Şimdiki müçtehitler ressı, Vak'a Iranın en büyük milli aesinde azaya bildirmeğe memur elıir laa.-ruz ~erine Çinlilerin gayri rnıhverı etrafında döndükçe, ği dir~Bura~ _bir köh~e otomobil tepos'. '."ustakimi, şarlcan Karatat 

'Kurn, ıebrinde oturur. b :m olan (Nevruz) a tesa mittir. . . .,~z~. b~ halde Şanghay'dan çe hayatı ve müşkülatı yalnız ken :;zub. ~erı~ıı; ~P ucretle teh- j tepe<ıı ıle Kütahya. Balıkesir hattı· 
"Kum bu münasebetle A. d~yf raed"yordu Nevruz mevai. Cemiyeti Akvam mec;J11ı, ~alt ennı bıldinn•ktedir. . di vesaitile karşrlamag" a çalı•- t~r ır Og·ı'eıdn n digerıne götünnek nın Çınarlı dereei ilzcrindeki kön... 

" 1 • k ık U 1 • 18, 15 te M Boneour'un nyaaeti • •ıs- tık ku uJm • • en ıonra Çlll'fıyı ı>azan .. .. be . ,.. 
bund ve Müçtehit enn 

11 1

• minde, lranlılar akın~ K~- tmda topl~r. LA\~c~ nıadd11yl öntt ça rt ~~ın imkanı yok- d~laı~ ~'-· v~ıte faaliyet ırör-ı rusu Y'l:'.nd~~i müst"._~im. eenubcn toplandıklan bir merkez halı· ma gelip mukaddes turbe~en. M. Boncour, mecl'.ıe. Çin ve Ja- Çin baıvel...Urecelc tur. O .halde dunyayı kasıp ka. ~W: Sualu d~kk-'.'lar, büyük ınaia mczkilr koprü ile Degırmerı,Jz ca-
ne gelmi9tir. ziyaret ederler. O sene de ızdı ponya .tara~ndan samımı ~.u~e ka- Reuter ajanaı.A.A. _ Bilkuvve vuran ~ktı~at buhranı naad ve ka :,.:"k beiendıın... Bura da bir rnıı arasında mevsuı müstaklm, gar. 

Iranda hocalar, mtedreaeler· ham fevkalade idi. Şah Haz. bul edılmeaı, ve Changha~ daki bey- duğu lllllle eevlll'anıı Ching Wei ne vakit bıtecek, sualinin ceva- •~etle~ ':f.t . z:nııınler v~ da ben bu camiden başlayıp kabalık 
de, senelerce tahsil eördükten retlen"nin zevceleri de ziyaret 

0

1 elınilbuell mıntbaa.kalda hduaulsıtlm~nfdoaat- <;enevre'de toplan..tıabirinin ıor bı çok baaitle9iyor: Dünyadaki Dördü merktieznılee çok28~~-rlı."'!• / veya kargılı teı>«in<len ger>rck 
sonra, dini malfunatlarmı t«:v: iler meyanında bulunuyordu. t:e m~~8f:ere~~~ n~; ~ı~:': ıA. ~i:.Vı;:'ı!,':,"~·~ nıe., ~ &'!inü büt~ ~.illetler bir araya gelip, ka~ta olmak üzere 3

2 
':eı.tC:. ';; =ı mebdei hudut_ olan -~ktaş te~ine 

si etmek için Müçtehitler reıaı tinayeti haber alınca, hemen zun gelen bir teklif tevdi eylemi,tir. ni öne ıünne·"n.:,. 16 e~~e- her turlu hususi ve milli müla. allım ve (1610) talebe mevcuttur. gel.on &:'ttı ~ilnkeSlr ıle mahdut ve 
nin derslerine devama ba9lar. 1. müdüriyeti.ne müracaat & Teklifin metni §Udur: nu beyan etı!ie ti ar v ·~ .a hazalardan vaz geçerek umu. Sı~ar d~lmuı ve müracaat edenler 1 mesahaı satbıyesi 542 cerip arazide 
lar. Dini tahsil 10, 20 bazan pod ısk türbeye iltica eden ka- l - Changhai'da Çin ve Japon 'T' h ! r~ Ch ... ,~ mi derde birlikte çare ~rad k kgerı S:Cvrilmekte bulunmuttur. Mer Amerika tehasından Preston Locke 
d d h fa 1 d eder Müç ere • I · mümesıiUeri ile alikadar devletler ı C ang • n.ai • eA. 1 ·· ku t l 1 • ' ezde bir mektebe daha ihtiyaç g·· efendi ta f nd b" 

a a a z a evam • tilin derdestini ta ep et~ı. • mümeıaillerinden mürekkep ve gave istikraz okfine mi lışıu::r• gun r u Uf ümidi derhal/ rülerek bunun için 20 bin lira tah';i ra ı an ı~harri zahire 
tehitler reisi, vefat ettiği za- Polia müdürü, ter~~ut edı- ıi muhaıemabn tatiJi~j ve .C~ang~ai NANKIN - :mi ma ?~~~~ ede~. . Maatteeısüf sa! konınu' i_se de bilahara bütçede çıkar'._lan krom ".'.ad"'.'ı 60 altmış...,. 
man, diğer Müçtehitlerin .en. yordu. Şah Hazretlennın zev- ınmtakaaında ıulhün ıadesını temın hafi!, İ \~.A .. l(ai.(;hek'in vıkü hava ıçınde öyle bir ' nıuvazeneıızlik görüldüiünden do- 1 ~e mü<ldetle muınaıleyh ubteainc 
ileri gelenlerinden bir zat, mtı . bunun üzerine telefon eylemek olacak olan bir konferanam 10 mi!ı;::f:aT ıi:rk bir istikraz retmahsuı değildir. Uzak 1~;r1 __ aarf1~r olunmuıtur. ( 120 ) ihale olurıacağmdan maden nizamna h ul"l in g-er cesı, k k' b" ciJ •• d f 

0

lmea -.ı iZ I d L b" "d lcöyu Olan b kazada ~.. -1- " 
0 ap ua ı e onun yer e ...,. • erkezine gidere , va ayı ız a en vu~u e ge ın 1• akti için müzakerelerde bulunduiun an .., ır mazı e bu zaru. ele"") .;, ,,.. m.,..,ep P<k 

1 

me&1nın 36 ve 37 inci maddeleri Şit/ı"klt1 Siinntli•n farkı zmat hükümdara bildirdi. Şah, ~ - Muzak7ratın.~taaeallsl~kn; Japonne· elan ınalilınatları olmadıitnı beyan I tur; o il.milletler tarafın az E.!'g"li?'nı'· ıraah? ili .... ı·· muoibince bu bapta bir gOna itirazı 
. b"l yanın ne arazıye mu ı ve ve b haberi hayal malı r· telikki h t · •. • n erını ıuı uycn ve l nJ .. 

Bütün Şiiler, 8a9müçtehi. vakit geçirmeden bır oto._no 
1 

e de siyasi bir takım maksatlan olma- eyl..;ektedir ıu u aya ~e 1"'ıne füphe yok. ona fere/ veren binaların en ihtitam 0 a . "':ın 21·2-93Z tarıhınden itiba-
din reyile hareket.ederle.r. Bat atlayarak "Kum., a geldL ılığı ve Changhai'da bir Japon mın- • . • • teha~sıs olan.ve kadar ise, Laı bu mekteptir. 250 talebeyi kuca- ''."' ıkı a: zarfında Ankacada İk-

kç d d h t / takaaı vücude ıretirmek •eyahut her Japonya, kuflvetlerının agnı tacagı yol; elım:,eaile mü. km~ barındıran bu maarif sarayı. tisat Vekaletine ve mahallinde vi· m~çtehit, İcap ett~ e,. :..~'::ı "Kısaş a ~ga .. ~ar " hangi .~i~ ıu~le münh~ılren Japon zamanda çekilmesini vasıta ve imkanh•~tin tu- d~ ııl~~i Sırrı Bel'. namında çok !ayet makamına müracaat eyleme-saıli etrafında yem ye~ı. uh . Halk, tiirbenın önune top. menafonr teıhil ve temın ebnek ta- . t . ederek bugünkü va
2

, .• ı·· Megkterlı bır batmuallıme verilmittir. teri ilan olunur 
ler vermek salahiyetını aız- 1 p hlevi Hazretleri aavvurunda bulunmadığı olacaktır. ış emıgor kt" Ca ~ur u < epteki çocuklar içinde ancak · 
d" ki ş··r ·· Sünnilikten ay. an~ııt~'. .. ~- .• ırtarak• ' Beynelmilel ınmtaka ile Fransız TOKro, l A.A. - Japonya'"!" me e~e ır. nmıız • .fe yü.zde yedj fakir talebe vardır. Hima -----------
0'{d1.; en" ~~him nokta budur. polıı mudurull'll çağ • mıntalcaaının emnü aelimet ye tama Changhaı da bulunınakta olan .Çın mak ıçın en altta kalma. yeıetfalden bir faide ırörülemed"ği . lstanbul Birinci /l/iıs Memur/u. 

ıg S •t"k d"" t _ Bu adamı türbeden çıka miyeti, bu mmtakalan ve meıeleaini ve Jao? kuvvetlerinin_ müt~abilen bakmalıdır. Bu büyük davlıaher aldnn.. Akarca mektebinı" d1e ruzı. ğundan: Tamamına (19200) ı;~ kıy Maludur ki, ünnı 1 
• or ve aynı zam da kil el kabu ı elim "a 

bu··yu""k Mu""rtehı"de bag"lıdır: J. nnız! emrini verdi. her türlü tehli~~!e kartı muh~~- 1 ·ı ilan •-~e • m habererını .ı ..• Türkiyeoin tuttuğu yol buduf!'I eye. ·. Baş'!'ualliın Şahap met takdir edilen İstanbul fona • 
Eb h "~e, Jmam Şa B kat'•ı emir ka,..11mda a- haf "bka edil -· d mııtır. ıırt e uıu .. 

1 
d ~ m epte na mu yyet ve tekneGi 188Z tarihin 

-.. ya matuf olan ıtilafnaıneler muı:ıbin- e mu emay o...,..dıgı ...... s·· M b' 1 Beyın himmetıle b ekı ka nı 
mıamizam u anm u ·y • ee mu aza ve ı ecegın en MA RMl iT yapı mış ve te rııat munta d . . . 
fi, imam Maliki, İmam Ham- kan sular d~rur~u. Katıl, za. ~u konferanaa Çin de iıtirak edecek- / ngilterede intibalar . 'ile konmuştur. Mektep 

3 
e. mşa edilmı~ 2~4. 5~28. 5XJ 7. 3 

beli... brta kuvvetıle turbedk en çıkakr!)) tir. b LONDRA, l A.A. - R-.ü in- d . vermeg·i karar'·"'·-··tır lı,d;~il,:evcutlu olup Rumlar' ebadı mı;:_~ı gayrı safı ve 468 s::fi 
Sünnilikte içtihat kapılan, dı ve hemen oracr ta .. t~ ~. M. Sato'nun eganatı ırilia malıafili •• bilhaaaa uzak tark • enıır • -.- .. ; • nm ed.;, • ve. 200 ~".t tonilatoluk makina-

bu dört zattan sonra kapanrıut ed"len bir mahkeme, curmunu Japon murahhaaı M. Sato, itilü vakayüni tak.ibe memur ve bazı na- Japon Amıral 1_emısi yetinde olanı~erahane açılmıı sı ıse 188Z de ınşa edilmiş """ 
600 tela.kkı" edı"lı'r. "t" 

1 

f eden katili birkaç da.ki- aktine dair hali hazırda cereyan et- zn-lardan mürekkep tali komite, Çin gak ininde torpı/ler için icabeden te'!~• (6) yal 1fart ~ygir kuvvetinde kampavnt 1 ıra J d 1 ·· ·ıı · · · da zal'.,.._ dR de- mak" ile il ? ka • inde idama mahkiim et- mekte olan müzakereler hakkında ve •l?"n _or u .arı . nıunıe111 ennın ŞANCHA Y, 1 A.A. - Ceneral mıyoraa ce a., mecburi ına m cebbez 70 libre tazyi-
Hocalar kaç şınrf . ıç izahat verebilmek için hükUıneti ta- Kent ısmındeki amıral zırhlısında Shirakawa imtiyu mmtakaaı hudut deleri olmadığından • Jci ka mütehammil düz 

3 
külhani 

Iranda hocaln iki amrfa a- tı. rafından ınaattee11üf kendiıine me- yapmak~ oldukları müzakerat hak- !arının prk tarafı haricindeki bir ıebbüıler müımir olanı. !ev ı / 
194 

ııenedi bahrl num 
1 

:... ve 
Seyit bozuntusu dar ajtacr• zuniyet verilmemit olduğunu n fa- kın~'! munt!'21man. Chanırhai'daki dokuma müeueıesinde bulunan umu Buradaki amelenin haya~ru. İ•tanbulda a a~ '..ve len yırmak kabildir: _ ,. .. kilirken Pehlevi Huret. kat imkan haııl olur olmaz bu iza- lngılız bahnye erkl\nından nıaliimat • karargaha vasıl olmuıtur. vapurlar ııeldiği zaman bu~ P şabahçe onunde Jen-

1 - Sokak hocaları, 2 - - ..... bati ita edeceğini beyan etıniıtir. alma~_dır. . . mı Wanırpoo nehrinde demirli olan ler boşalmaktadır. gerendaz bulunan (SAMl) V~uru- r Yükıek tabaka hocalar •• Sokak leri fU ayeti okudu: Mecliı reiıi tarafından teklif olu- ihtilafın bıdaye~ndcn beri, Japon ldzuma amiral gemiıi ile diğer bir Kulüpler ıayesinde nüfuz ,.. ın tamamı ile gene (20400) lira 
hocaları bizdeki eski köy ho- Filklsası hagafelt gll nan plana ırelince, Japon mümeaıili, ya'ya .ka'lı ır•Yet tıdd~tli davranmıt kruvazörün 15 metre kadar yakının vet lıeabeylemek burada görülmÜf• takdir edilen htanbul !ima-

, H tlan hükUmeti tarafından taıvip edilmek olan lıberall"!" malıafili, ıulh fayİala da iki torpil infilik etınittir. Bu tor- tür. Muhalif partiler burada iki ka- . . . calartnı andırırlar. aY_a. de ülül' .!bap prtile bunu kabul etmiıtir. ~nı memnunıyetle kaydetmekle ik- pillerin patlayİfi bütün Şangbay teh lüp teıiı eylemiılerdir. Ben biriıini "«lp ~· teknesı ı9oz tarıhın 
daimi bir mahrumiyet ıçın Bu ayetin manalı tudurı Mumaileyh, hükilmetinin vaziye tifa eylemekte ve fakat Japonya'nın ·n· sarımıt ve halk bir zelzeleye gördüm. Gerek mevki ve ııcrek bina 81 1'-nış 230. 1X13. 75 eb·a. 
geçer. Yüksek tabaka bocala- "Kıs••ta ya•amak vardır, tini yeniden tasrih etmenin zaruri ol §İmbadi göıte~rkhte olduğu itidalın i;1;;k.,,ebnİftir. itibarile hakikaten pek mükemmel- 870 İş,; safi ve 492 safi ve 
ra gelince; bunların ya9ayıfl -h. l ~, duğuna kail bulunınaktadır: es bm~n.şup .e.etm.-kte ve bunu Her iki gemiye de hiç bir zarar clir. Burada haftada bir kere aile ıü kaqıavnt•atoluk ~ maldna 
. ekil d farklı· - akıl sa ıp erı ••• ., ı ...- Changhai meselesinde Japon Tokyo hukilmetının kendiıini Cemi. olmamıftır. vareleri verilmekte ve içtimai haya- j l'"-e tazyı"ka dilm" ôt • erin en tamamen • -ı ecel . .__ . Akv b"" ··k I" • "" "" e '' ve dır. Ôyle Ahundlar vardır ki, Şah Hz. nin bu müt • lann yegane gayeaı, ~, .. elmilel yeti am •. uyu rnec ıan~e ıulhper Yani Japon kat fleilerl bn t~ıüıü~~ çalııılm~t•dn:: Di~er krob:ytlt ikişeı. . 

k 1 • ·· • h mmtakayı vo tebaaaını acil tehlike- Yer olarak gostonnek ve bir k...-e bu . partı ıse teııaıne ça\ıftıgı kulubü ıda . • "ide tendın 
adeta vezirleri krıkandıraca lidane hareket en, uzerıne • o- den kurtarmaktır. merhal~yi. atıl•kta? ~nra ıerbeatii gelıgor . . me ettirememittir. Bunlardan batka eenedı babrı No. 1.'. ıbez 80 
bir rnayişet depdebesi içinde calar, neye uğradıkl~rrnr_ ~il~ 2 _ Japon hükumeti, Changhai hareketını trkrar ıktı~ eylenıek ar ŞANGHA Y, 1 A.A. - O~ ~~- birde mualli~ler birliği vardır ki her bulda Paşabahçe on •'Wln 
ya§arlar. Bunlar, ayni zaman. ed"l En kökleımıt bıd at· nımtakaıındaki ecnebilerin emnü se- zaıuna haml .. vlemrktedn-ler. ci Japon fırkaaınm kısmı kulli11nı hafta mesleki konferanalar verilmek- daz olan (İKTİSAT) • 
da son derece nüfuzlu ve kud· r d 

1 
er birinin böylelikle orta- Jiinıetini temin ebnek maksadile Am~le fırkaaı mensup!an, ıağ ce- teşki! ~den 12,~. ask~r Ya~ ~~e tedlr. 0.ıt katı ainemaya tahıiı olu- tamamı ayrı ayrı prtnamel~ 

der Mkalkmasr bütün Seyit bo.. Cbanghai'daki vaziyeti bir hal ıu- nah munteh~.,nın noktaı nazannm halicırun beı mıl ıımalindekı Chilıa nan bu irfan yuvasında bu kıt tedan arttırmaya vazedilm'·tir """ulillllC-
retli kimselerdir. an • b" "b retine raptetmek için ııJikadar dev- avni bir göriı,ten pek okadar uzak Okou'da dün karaya çıkarılmıım. aanlar tertip olunacaktır. "' · ,,... 

Zuntularl l·çı"n giıze.· 1 ır 1 
ret_ d ""ld" ı J k ti · bahl · bü" 0 · KEMA ı 1 'Mart 932 ta ·h"nde ~-ı"rc- ta ç Ah Jetlerle tetriki meaaiye amadedir. egı ır •r. apon uvve erı sa eyın • nagıp L er rı ı ""' ,- · Salıte seyitlerin na,aıu J ada ef • • M. • 

dersi yerine geçtı. ra Japon hükilmeti, Changhai'da Çin Muhal <'t reısı l..anıbury, tün Çin mevzileri üzerinde umumı lik edilerek 4 Mayıs 932 tarihine kırıldı? d üfuzuoun krnlmaıı, ye Japon konferansı aktedilmeıinde Bristol'da irat Ptmİş oldufu hir nu- bir taarruza geçmİf Ye Hong-Kew Galatasaray •ı mlisadif Çarşamba günü saat 14 ten 
Ah d !!"K Dhidı"ıesirıden itibaren bir bir mahzur ııönnemektedir. hıırt.. ılemi,tir ıc;: "Cban.,ı.,.;• .laki parkı mıntakaanun cenubuna dofru aı e t İranda Müçtehit ve 1111 • um,, l _ Japonya, bu nuntakada ne Pml&k ve pmvalimi:>.in bir tek lnıri- tedrici ıuret'te ilerilanitlerdir. Ja- _ • 16 ya kadar atanbul adliye daire-

lerden maada, Seyit'lerin de hatlar. araziye müteallik ve ne de ıiyasi liz n•l•rinin voa hir tek ln~iliz b'lh ponlar a,..i zamanda Kiang Wan yemegı ainln ikinci katında vaki birinci if. 
nüfuzu, batın aayılacak derece Bunda• •nnra, Şah. Hazret bir bir emel ve hır11 tatmin etmek rinlisinin h~Ylltı kadar lnvmettar ol cepheoi üzerinde'de ilerilemcktedir. Gal ku liıı memıırıux..• huzurunda açık art-

- - T d tm" V ki ---1 ° CI.•-•"" ataıaray lübü" tarafın. ı;~ de idi. I • d". teceddüt ıcraatma aevdasmda olmadığı gibi huıuıi bir uğ.ınu 7Bnne •yorum. e orada Japon topcu ve tayy..,,.erı ._,,... ı tırma ile u.tıla.caktır. Arttırmaya i< 
Herkes bilir ki İranlılar Haz en, ıger ·· 1 "Peb takım menafi temin eylemek arzu. ,.,.mil..,.;miEin ve 11•(r.,.l•rimizin çe- •iıldetle bonbardıman etmektedir. dan teker bayramının birinci 

reli. Peyaamberın" -lidına faz· dl ev.amkü"leta·rutilernvı e mez.:clumleteekabul ıunda değildir. kümelerini iıtivorum." . Şimenaôft:r mes11l11•i günü aqamı verilecek olan ba- tirak için yilı:de on teminat almu. 
• ~· ' B da · d" e ka.ı efk• 1 t h" ed"lm· • Kul ı.,.__ Ve atış peşindir. Müterakim bilü· 1 B"lh evı " - bı"rçolc sabık /tim<ıt lıaflası 0 

""' ıv '" an um.,. halledildi o e ır ı ı9tı. üuiin mu-
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Bazr açık gözler, halkın bu te- düf edeniniz. lisa etmiş, Çin ve Japon murahhas- Chnnghai da sükun tarafından 24 ıubatta ıorulan sual- aalonlarmda verilecektir. purlar üzerinde Deniz Ticaret Mü-ınayüllerinden istifade etm1ek,k V. N. Jannın söylemiş olduklan iözlerden LONDRA, ı A.A. _ Changhai'. :ere cevaben tdeki 'b~'."'~ Ç~· dirlyetinin verdigi siciller ile bak· 
çareaini bulmuJlar, bir ara ı dolayı memnuniyet izhar eylemittir. dan bildiriliyor: Güne' doğduktan unmu.fturı .. apo_n_ ume , ın MEHMET BALCI KARDE L" Jarı sabit olmıJ"'n alacalo!ılarla di-
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- • ...., memiş ola., bir itimat havası içinde mu~mafih, müİııreke yapıldığın; çin Japon ~u~ndanlı~ tarafm~an TİNDEN: s~aıle Fa'.z ve ~-rı e _ ır o an ıd· 
adam "Seyit Jile ıddıuma 1 1 n ' kapanmı,tır. dacağını göıterir hiçbir a- yapddığı bildirilen tekliften kat'ıyen clialarmı ilin tarihınden ttibaren zo kalkı;mış. y~'ıancı Seyit'lerin cak Bulgar eva a ;.eya yapktur Ve ikinci Japon fırka- haberdar değildir. Hükumet bu hu- Me~t Bakı Kardetleri Türk l ııün içi;.cıe evrakı miisbitelerile bil-
zararı, ıade ha_lktan P.ara sızdır Boraa ve Oımanlr Bankası M. Tardi~ll Ptıris~ dönügor .:: fı:: saat aonra Kinag-Wan'a ~us;" Man1ç_uri'de.~ Ja!'°? maı.:na- T~car:t Atı.on~ Şirketi he!etl umu dirmeloerl llzımdır. Alıai halde hak-
ınakla kalsa yıne ne ıse .• B~- Komiserliğinden: 5, 10, 20, 50 CENEVRE, l A. A. - M. Tar. doğru yola çıkmağa hazırlanmakta R n ;n m:.:'at ~· emış~- ~Yaz mıyeıı~~ 3 Nısan 932 .. ~~deııa: Jarı bu siciller ile sabit olmıyattlar 
lar • kemliliklerinden gitgı~e ve 100 levalık bilcümle Bul~a~ clieu, dün kiö~ledl~h aoknraki bütün oldu_... aöylenivor. la :. aılr:n 1 ti" ~eti.~ i_~. "'""Çunel. de h~=~nmaı vu".11 uıwk"-"~ t ! aatış bede.Linin paylaşmasından ha· 
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_ •. banknotlarının, u gar • ın J h"'-' · h ,_ kal l A'- --ki la · bu ad k d ld 1 ki ba§lıca murahhaalarla görüımeğe d-'-ollan hakkında yapılmıt olan apon.. uau.meti bu uıuıta tel~. • 
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de Şı'r'··tln Su.itan Hamamında nç O\ ar.· ....., ı rm ış m • lıa•lamıtlar. S.k 
51 

a am 
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u · Bankasının 29 kiıı.unuevve ı "kt C ~ ..... • 1 temm a1- ---'- "" d 1 ka •-•---- vflkl 
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931
-3. ~ dd ed . -'- me e M. v---ha . "h __ ,.._,_ '--"düm ·"·n on gün zarf·-'- ~v- UWll a ıe ıye,....,rın ;, h m uka es tanınan ba ı..... zarfında t a riae avdet etnı.,,. üzere Cenevreden , • "ki~/• I . . """" n aynı tari te a....,..... ...., ...., """' ~~ 

ca emen iti ren ~ ııeııe • a-'-·ıtır. Manı;urı ıstı u ın ıldn ettı ki cevabı vermiıtirı cut hieec eenctlerini makbuz muk.a- dosya No. sLle memw-i,etlmi:rıe mil· bi; türbeye iltica edip ba9larını vu··tden kaldınlacağı ve 31 k&- 7 u•uu 

"b" d //ıtildf hitama mı erigoi MUKDEN, 1 A;A· - Mançuri .. Japo? k•t'at~nın fark Çin. timen- bilinde ticarethaneyi mezkilrda de- racaatıları ilin olunur. kurtarırlarmış. mınusani 1933 tan ın en s~n- eni mü•t•kil devletınin kat'i ıuret- duferlenle nakli 1925 ıenesınde. Ja. e lemeleri lü b"lbc 
demektir? da bu banknotların tedıye LONDRA, 1 A.A. - Bidayette ~e teeı•üıü hu sabah ilan edilıniıtir. ponya ve Rusya araaında aktedılen po Y_ •• zumu 1 yan ruz. 

" D ıh il " ne :sıtai kanuniyesi olarak telik Cbanghai limanında bulunan İngiliz Be ttnkli of•n yeni devlet bayr,.ğı Pekin muahedenamesi le. bazı nokt!'- , naın.:ı muzakcra.tm. mevaddı atl}'C· 
lramla bu Adet eslddir: Her • · b Jann amiral gemisi Kent kruvazöriinde h.,: tarafa ı:!alr:alanmaktadır. larda taarruz ebn<)c~edır. Mezkur 1 den ıbaret ol.dugu ılb oJunıır. 

hangi biı· mücrim, i.ster .siya• •. İ, ki edilmeyecegı llveB j;° müzakere edilmiş olan tekliflerin 
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Yeni devlttin idare ıubelerinin n•uaheılename !"ucıbı'?'_ce Po~smutb 1 _ İdare heyeti raporunun kı-
alnız Bulgar Mi i an asının Çin ve Japon hükumetleri tarafın- kat'i •erl~mc•i merasimi gelecek 5 n"ıahedenamesı mevkiı mer'ıyet kal n.atl. isterse adi cinayet ıtleaın, tur y 1 • 1 ° d teb da ' eh akt d Bun n1 ber ber S t 

ki ube ve ajan arı gışe erın e . dan kabulü, Londnı' büyük bir mayıs ta Chang un'da yapılacak- h"'..k. a ":. ti" u. ah al~ M ovye. z M'" k 
belerden birine iltica etme e •dı"l edileceg" i Bulgar ·sef·a· ret~n.. intirah ile karıılanmıtbr. tır. u umetı ıs ınaı a v ı v~ ançun - ura •p raporunllfl. kıraati. 
kanunun pençesinden masun kri B haberin teeyyüdüne hakiki M . m .. kamatırun bu huıuıtaki muvaffa. 3 - ZO inci sene billnçosu ~ k.ir kalırdı. den verilen bir ta el~lu~edne b" ,:ı,n-ıızlıkla intizar olunmakta- anı;urıge c~z T kiyetle.-ini nuarı itibare alarak mah ~ zarar heaabının tıetkik ve tasdi-

i H • ciye Vekaleti C ı esın en :.. NE"!O~~ 1 ~.A. ;- ~a'!'lln- d~t miktarda Japon kıt'atı~m Har- kıile idare heyetinin ibrası, 
Ehl"beyt neslinden ge ~ Mani. y ka·letine yazılan ve l •ı:.. mahafili Cenevre'deki den bild rıldıgıne J'Ore Çin hukume- hınden lmyanpo ve kat'i luzum ha-
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adeta memleket harici sayılır· bir .suretı 0

1mı ld • ilan olu- ".'uş ~ tmi olan M Boncour'un müstakil dev!.ti ce:zalanı!ırmak "'•.k ti•nai olarak nakli için İcap edeni ...... ı .ıı Ye ı'i n ıti, 
dı. ı tahnrattan an aı;ı li!I ;;1• ~Ja azimka,.;ne Ye nazik sadi!e bir heyeti ıefıre i;;:aıru haldan- talimat •emıi,tir. S - Y-1 dece 114!Pttl imiba~ 
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ipekli kumaşlarda en mühim bir 
mes' ele de (Renk) ve (Boya) dır! 1 

i.P.&ail 
En son tatft>iık sahasına korn.ı-1 
lan m:akinalarla mtwehlhez as

ri bir 

Solmaz 

Boya 

Fabrikası 

Tesiıs etmiştt. (İpeıkiş) in en
fes kumaşları işte ibu fabrika
da boyanır. Buıkumaşlarda: 

ı _ Boyalar sabittir, kat'iy

yen solmaz. 
2 _ Boyalar hiç bir zaman 

çıkmaz. 

.; ve mevkii Sokağı 

3 - Boyandığı zaman ,1ı: Ak11Uay Şi.ımençavuş Arap 

dalgalı bir manzara ;r Aksaray Kati.pmusli- Cerırah,pa. 

k her yeri a bittin ıa C. 
umaşın ıll ve mo Alrsar ' o · Könrülü 

de boyanmı§tıt,, ·a· ı . ay ru~gazı ,. 
..,erı ır. Yeıı.ıkapı Kan.pkasım Orta 

4 - Renlfluün dünya ile Hukai Şerif Aks.eki Akseki C..si 

danın eıuen (!pekiş moda Karagümrük KaTabaş KaJfa 

5--Jalmdan verilir. Bo- J Fatih Kirınasti Emirlerban 

temıeliyesini mütehassıs- u-•--· P _,_ '"""panı apa~za,... Papaszade 
,ızzat yaparlar, c · 

(Solmaz boya fabrika
sı) boyaları, doğrudan doğ 
ruya lngitere'nin en mü
him kimyıa müeıseıelerin
den celbetmektedir. 

Bal.at Karabaş 

Balat Kerabaş 

Şeıhrıemini Denizabdal 

. sı 
Vapur iske

lesi 
V a(!>W' iske

lesi 
T0ıpkapı 

C. si 

No. s1 Cinsi 
Müddeti 

İcar 

10 Hane Bfr sene 22 
2 ~ktep mahaUi ,, 7 

11 Hane 
16-32 " " 

" 1-7 
19 

9-11-13 

20-28 

" " 
,, ll 

Mekrep ve tahtın- ., 
da iki dükkan 

'Maa oda dü'-'-'n """ ,, 
13 Dkkan 

" 
ıs 

" 
338-296 • " 

14 
5 
7 
4 
6 

13 

2 

9 

,. p iL n 
soD sistem 930 A tip En 

nuır"ralı radyo makinası 
piyasaya çıkarılmışhr. 

Alın! Tecrübe Edin! 
Ahizeye merbut hoparlörile beraber 
Fiatı: 22_? Ti•rk lira!!t•rlır. 

intalJa Ticaret ve Za~ire Borsası Hiyasetin~en: 
1 - Antalyada inşa edilecek (Ticaret ve zahire) 

Borsası binası ( 17882) liralık evrakı keşfiyeler muci
bince 1 mart 932 tarihinden 21 mart 932 tarihine mil· 
sadif pazartesi günü saat on beşe kadar kapalı zarf usu
lile münakasaya çıkarılmıştır. 

2 - Bu husustaki şartname ve evrakı sairenin mu
sattak suretleri Antalya ticaret ve zahire borsa riyase
tinden istihsal olunur. 

3 - Münakasa yukarda kayt edilen gün ve saatta 
Antalya (Ticaret ve zahire) borsası münakasa komis
yonunda yapılacaktır. 

4 - Münakasaya iştirak için verilecek teklifnameler 
661 numaralı ihalat kanununun 10 uncu maddesi tari
fatına göre imla edilir. 

5 - Taliplerin bu işi yapmıya mali ve fenni kudret
leri olduğuna dair vesaikin ve mezkut kanunun 7 inci 
maddesine göre itası muktazi teminatın teklif zarfında 
bulunması şarttır. 

6 - Taliplerin Antalya (Ticaret ve zahire) borsası 
riyasetine müracaatları ilan olunur. (728) 

,asaya Çıkıyor 
Kocamustapaşa 

r 

Haseki Kecihatun 
Çarşı 

ve cadde - 451-393 
sinde 
Haseki C.si 
Ça.dırıeılar 

57 
48-42 

" ,, 

" 
: rz::~mum,ye, iş,ebasızlıK ve kuvvetsızlİK 

Yakında 
VIALLAR PAZARI 

YC' t<OZ, FESHANE ve BAKIRKÖY fabrikaı..ırile sair 
&alar mamulah mallanmızın mükemmeliyeti ve 

HEPctnmızın ucuzluğu küçük bir tecrübe ile ar la ~ılır. 
.(enjan dolayısile pahalılıktan şikayet edenlere 
mağazamızı ziyaret :i!tmeden hüküm 

çc vermemelerini tavsive ederiz. 

U
stümlük kumaılarm envaı, en nefis ipekli kumatlar, sağlam ve zarif 

unduralar, her çeşit seyahat levazımı, halis yün battaniyeler, hazır el
eler, ipek kravatlar ve saire.... Merkezi ı İstanbul, Bahçekapı, Birirıc' 
Vakıf Han· Şubesiı B. O. İstiklal caddesi Hoçoplu pasajı yanında. 

25 Liraya Radyo Makinaları 
Baltrk mar'kalı ve dört lamba kuvvetindedir. Müceddettir, 

Bütün Avrupa telsiz menkezlerini hoparlörle <!inletir. Akiimü- ! 
latör ile -işler. Akümülatör, lamba ve sair teferruatını satın alan 
zat tedarik edec:ektir. İstanbulda Yeni Pastahanenin üst ka
tında telsiz telefon şiriı:etine müracaat. 

1 latanbul Belediyesi ilanları 1 
Vesaiti n·alkliye resmimlen bor.c;lu Şi&rii Efendiye ait fiyat 

marıkab (2613) pilaıka numaralı otoınabil boroun ödenmemesin
den dolayı 10-3-932 Perşembe günü saat (11) de Taıksiın mey
danında 'bilmüzayede satılacağı ilan olunu.r. (799) 

GRİPE KARŞI 

En ~cuz ila~ 
MARTEL Konyağıdır 
(Üç yıldızlı ve yahut 

V.S.O.P) 

BAKTERiYOLOG 
Dr. İHSAN SAMI 

Bakteriyoloji Laboratuvarı 
Umum kan tahlilatı. Frengi nok

tai naz;ırından (Wasserman teamü
lü kan küreyvatı sayılması, tifo ve 
~utma teşhisi, idrar, balgam. caraha· 
ti, kazurat ve su talililtı, U!tra mik 
roskopu, hususi aşılar ittihazı. Ka
nın üre mikdarmın tahlili ve ka 
llm ısedimaitation sür'ati, Divanyo 
lu, Sultan Mahmut tiirbciıi 189. Te
le.fon 20931. --------

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü

tehassısı. Kara köy, büyük mahalle
bici yanında 34. 

Zayi - 1320 sicil numaralı araba

'" ehliyetnamemi zayi ettim. Yeni

sini çıkaracağımdan eskieinin hük
mü yoktur. 

Kasımpaşa Zindanarkası Emin çeş
me sokak 25 numara Süleyman oğlu 

ŞÜKRÜ 

IŞIK 
Terzihanesinden 
Terziha.ıH:miz<:.c Niko Ef nin ala-

ile 

yavrularınızı 
besleyiniz. 

Gürbüz, kuvvetli 
olur. 

Çabuk yürür. 
N ~ş'eli büyür. 

Deposu:Bahçekapı 

Salih Necati 
Beyoğlu 2inci icra memurluğundan: 
Bir bor9tan dolayı mahcuz ve satıJ.. 
ma.ıı mukarrer bir adet salon halısı 
8-3-932 tal'ihine miiııadif SaJı gü
nü .saat 10 - 11 den itibaren Kasım 
paşada Bedrettin mahallesinde ayni 
Ali baba sokak 85 nwnaraJı hane ö

nün.cl.e acık arttırma i.k satılacağın
dan talip olanlar•n :;cvmi mezkilr
de 931 - 4673 dosya numarasını ha-

. . 

" " " 
" " " 

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

,, ,, 
Dayehatun Valdehanr Binoo ke-

merde 
Fener Aıliyazıcı Meşçit 

Kumkapı KürkçUbaşı Taşçrlar 
1 Süleyınanağa 

1 
Kadirga Şeh<ruvarbey Bo&tan 
Kocamnstafapaşa Ali· Ağaç. 

fıkıh kakan 
Bahçekaıpı Şeyh Meh- Şapçı ha· 

ın.etgeylani nında 

Kumkapı Kazganisadi Patrikane 
Kumkapr Kazganisadi Patrika.n., 
Çe.lebioğlu Alttttdn Yenicami 
Bahçekapı Şeybmelıınet- Arpacı-

gey.Janl lar 
Çelebioğhı Alılıettin Sabuncu-

Çelıebioğlu MAetti.n 
han C. si 
Sabunaı. 

han C. si 
Tahta.kale Rüırtempaşa Papaszade 

hanı aı!tında 

Fatih Hocabayı-ettin Devehanı 

" 
44-50 .. 
51-49 İki dükkftn 
52r46 

70-66 Dükkan 
80 ,J 

110-112 
121-132 

141 
123-53 

9 

.. 
" 

" 
" 

Oda 

•• 
" 
" 

" 
" .. 
" 

" 
" 

6 

6 
13 

6 
4 

6 
7 
6 
6 

6 

2 Araa ve baraka 
14 ATSa 

.. 
" 

7 
s 

55 Meşruıtahane İki sene 12 
24-26 Bahçe e dükkan ,. 4 

9 Kahve malıaJJıi ve ., 1,5 
odabaşılığr 

15 Arsa 
Mükerrer 15 Ar~ 

57-1 Ama 
69-5 7 Dükka.q 

12-14 
" 

11-9 H 

12 Mağaz~ 

5 Dük~~ 

.. 3 

.. 3 

" a,s 
Oı;eene 120 

.. 85 

.. so 

" fi 

5 

1 büyük faide ve tesiri görülen 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
HULASASI 

3 üncü Kolordu ilinlarJ ı 
-----ı 

Asekri müze binası tamir e
dileoektir. Pazarlığı 2-3-932 
çarşamba günü saat 15 te ko. 
misyonumuzda yapılacaiktIT. 

Taliıpleırin şartname ve keşif. 
namesini alma'k üzere her gün 
ve pazarlığına iştirak etmek 
istiyenlerin yevmi muayyenin
de ıkomisyonumuza müracaat-
ları. (97) (738) 

• * • 
I. Tayyare TB. ile tayyare 

melktebine ait ve Şişli'de tıram
vay garajı caddesinde Fort 
Otmümötür garöseri fıabrika-

natı muvaıkıkatelerile birlikte 
KOM. a müracaatları. 

(92) (687) .. ... 
On sarııdıık içinde bir adet 

seyyar ,bakteriyoloji laboratu
varı pazarltk suretiie 7-3-932 
pazartesi günü saat 14,30 <la 
Kom. da icra kılınacaıktıır. Ta
liplerin nümwıesini Beylerbe
yinde SHH. AK. AN. Da gör
meleri ve pazarlık için ve şart· 
nameyi almak üzere Kom. a 
müracaatları. (104) (797) 

•k * * 
K. O. ihtiyacı için 14250 ki-

Fatih Hocahayrettin 

K~ı Kürkçübaşı 

Süleyınaııağa 

C. si 

Devehanr 
C. si 

İskele C.ed 

!r7 Banka dükldn 

Maa baraka anıa 

Atikalipaşada Tawlqıazarmda Arnavutılıaru eokağın.da Bay
ııınwaşa camii yeıU 

" 
" 5 

.. 12 

Samatya İmrahor İl- Tramvay 137 Maa arsa dükkirı ,, 3,S 
yasbey caddesi 

2,5 •smda ilki adet beş yüz y>eıdi mo
tleli müstamel 59 parçadan iba 
ret şase motör ve tefenıuatı a
leni münakasa usulü ile ve 15-
3-932 çarşamba günü saat 15te 
Kom. da satılıacaktrr. Taliple
riıı mezkOr şase ve tcfeırruatmı 
me2lkfir garajda görmeleri ve 
şartnameyi almak üzere KOM. 
a ve yevmi ihale günü münaıka
saya iştirak edeıoeıklerin temi-

Balada mevıkileri ile cinsleri yaızılı olan vakıf emlak hiza
larıru:laiki müddetler ile ıkiraya verilmek üzere müzaıyedeye 
konmuştur. İhaleleri Martın on altıncı çarşamba günü saat on 
dörtte yaprlaca.ktır. Taliplerin yevm ve saati mezkOra kadar 
Çemberlitaşta ev'kaf müdiriy,etinde alkarat !kalemine müracaat
ları. (685) 

lo yatak ve yasdıık yünü ~a
lı zarfla alınacaiktır. İhalesi 22-
3-932 Salı günü saat 15 te iko
misyonuml12Jda yapılacaktır 

Taliplerin şartnamesini almak 
ve ·nümunesini görmek Ü:1ıeıre 

her .gün ve münakasaya iştirak 
etımelk üzere teminat ve teklif
namelerile birlikte vaikti mua 
yende Kom. a müracaatları. 

(103) (798) 

,~KOCA TAŞ ' SUYUNU ve GAZOZUNU 
BAKKALINIZDAN, SUCUNUZDAN ARAYINIZ. 

Her y<>rde fiatı evinize teslim damacanası 50 kuruştur. 

lstan~nl Evkal MO~iriıetin~en: 
Kıymeti roulıammenesi, 

Lira 
450 

Tammu 14 - metre teroıinıde bulunan Gedikpıışada Mimar 
Hayrettin mahallesinde Gedikpaşa hamamı caddet;inde 76 Nt>. 
1ı üzerinde ba'l'aikayı müştemil arsanın tamamı satılmak ilzenı 

20 gün müddetle ilan ve müzayedeyoe k-Omlluştur. Talip olanlar 
M 


