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N'USHASI 5 KURUSTUR 

İrlanda 
Ingiltere 

lrlanda intihabatında De Va· 
lera fırkaımın muzafferiyeti, bir 
taraftan Jngiliz imperatorluğu· 
nım tqkilab eaaaiyeai, diğer taraf 
tan da beynolınilel miinaaebat nolt 
taamdan ehemmiyeti haiz iki cep 
heli bir meaele ortaya atb. lrlan• 
da, lngiltereden ayn bir ada~ır. 
Uç buçuk milyon kadar ol!"' .~ufu 
au da ııerek ırk ve ııerek dın ıbba· 
rile lnrilizlerden ve lakoçyablar· 
dan ayndır. Harbi umumiden ev• 
vel lnııiliz dahili politika11 lrl~
da meaeleai etrafında temerkuz 
ediyordu. Jngiliz ırkından ayn ve 
katolik dinine menaup olan lrla~
dablara verilecek idari muhtarı· 
yetin tekli ve mahiyeti ~ir a_rabk 
lngiliz fırkalarını tıpkı flmdı ae
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beıt ticaret ve himaye meae eı~ 
gibi altüst etmitti. Filhakik'! lnrı 
!izler lrlandalılara üvey evlat mu 
ameleıi yapmakta idiler. 19 unc~ 
aann ıon nıafında lngilterede nu 
fus birkaç misli artbğı halde Jrlan 
dada azaldı. lrlandanın mukadde 
rab patates mahıulüne bağlıdır. 
Ve bu mahsul mebzul mikd!'rd.a 
idrak edilmediği senelerde Hındıa 
tanda olduğu gibi Mandada da 
inaanlar açlıktan ölüyordu. Bu pe· 
ri§anlık içinde lrlanda'mn yan nü 
fuıu Amerikaya hicret etti. O ka· 
dar ki bugün Amerikada aolan 
lrlanda ırkından gelen nüfusun 
ınikdan lrlanda adMJDdan fazla• 
dır. 

irk 
Rıhtım şirketi maz
nunları mahkemede 
Lüzumsuz olduğu iddia edil.en 

evrak niçin Fransız 
konsoloshanesinde yakıldı? 

Bu suale dün dinlenen murahhas aza .l\'1. 
Jurdan "BİLMEM,, cevabını vermiştir 

JZMlR, 29 (Milliyet) - Rıh· Beye 76,837 buçuk lira rüıvet.~e
tmı ıirketi auüatimali davaıına bu· rildiği, ıirket varidabnın az .. go~· 
gün aaat onda baalandı. Yüzlerce terilerek hükfunetin temel~ hı~ 
aami vardi. Aıliye ceza mahke- aeıinin gizlendiği ile, daha ırço 
mesi ıalonu aamiini almamıı, bir ıuiiatimaller göateriliyordu. 
çok kimseler koridorlarda kal· Davayı teşrih 
Jrufb· 

iddia makamında müddeiumu· 
mi baımuavini ile muavinlerden 
biri vardı. Maznun mevkiinde.mu 
ralıhaa aza M. Jurdan, ı .. Cih<o, 
Gat Franro muhaaebeci Pe!""et, 
maalihatrüzar Galip B. vard~. . 
Mıu:nunlıırm on kadar .. ekillen 

hazırdı. Vekiller hazır.lık tah~ika 
tı üzerine iddianamenıı:- ken~ ... •!e: 
rine usulen tebliğ ed~~edıg;ını, 
binaenaleyh davaDJD rorulemıyo
ceğinİ iddia ettiler. 

Suclar 

Muteakiben müd~ei ~umi 
batmuavini davayı tetrıh ettı, ıuc• 
lan aöyledi duruımanın yapılma
Ulll talep etti. 

Rüşvet bahsı 

Maznun vekillerinden biri rüt
vet auçunun kanundaki tarifinden 
bahaetti. Rüıvet alan mevcut ol
mayınca verenlerin muhakeme 
edilmiyeceklerini iddia etti. Mu
hakeme heJ.eti bu iddiayı redetti. 

lsticvaPlar 

lrlanda'nın lnııiltereden ayni· 
mak için açbğı mücadele nihayet 
harbi umumiden sonra Amerika 
efkin umumiyesinin de tazyikıy· 
le müobet bir neticeye vardı. 6 ki· 
nunuevvel 1921 tarihinde akdedi Heyeti hakime mu.zakereden ba 1 d 
len bır' ''muahede" ı"le lrlanda ile ka ıld M. Jurdanın iıticvabına f an 
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oonra tebligabn nunı yap ~- Maznun nhbm ıirketinde 930 da 

ngiltere araamdaki birlik ilga e- ğmı bildirdi. Maznunlara hangı vazife kabul ettiğini, vazifesinin 
dildi. lrlandanın County denilen dardan muhakemeye verildikte d k • 
32 mahalli idareoinden 26 anıa rl ayn ayn bildirildi, Muterayyip ıirketi murakaba ol uğunu, omı 
"Serbeıt lrlanda devleti" namı Emin B. e rüfvet vermek, evrak aere para verildiğinden haberdar 

• 1 ı olmadığını, kendioi ile yalnız iki 
"erildi. Bunlardan maada ııma • yoketmek ve aahtekirlık auc an defa oörii•tüğü.nü aöyledi. 
deki 6 County de nüfusu katodlik vardi. " · ~ 
olmayıp ta proteıtan olduğun !'n /kinci celse 
hükümet merkezi Belfaot 1ehrın· 16,837 lira 
de olmak u··zere ayn bir devlet h k. . . k .___ Ooleden sonra yine muhakeme-") Karar a unmın aran O&un• o 
oldu. "Muahede" namı vene? v<; du. Bunda: nafia komiaeri Emin [Devamı beşinci sahifede] 
timdiki ihtilaf üzerine '!'ahıye.ll !.-=======================-======= llnlatılamayan mukavelenın !'hka· 
&nma göre, lrlanda aerbeat bır ~ev 
let oluyor• Fakat lrlanda meb u~
la.n lnriliz kralına aadakat yemı· 
ııi edecekler, lngliz krah l_rlanda· 
da bir valii umumi vasıtaııle tem .. 
•il edilecet.. ve Jngiliz Lordlarma 
ait vi.ai arazinin tazminini lr!an
da denıhte edecekti. Bu tazm'!'~
bn mikdan da 89 milyon lngılız 
liraaı olarak teabit edilmiıti. 

1921 ''muahede" ainin taadikı 
etrafındaki münakaıa bu tarihe 
kadar lrlandanm iatklali için çalı· 
lan Sin F ein fırka11m ikiye ayır
dı: 

1 - Tam iatiklile mini ıörü· 
ben kayıtları ve §&rllan kabul e· 
derek muahedenin taadikma taraf 
tu olan zümre. 
• 2 - Krala yemin, lrlanda'Jll!' 
l~I kıAnınm aynlma11 ve lnır1: 
lız lordlanna tırzıninat itası rıbı 
.. rtları kabul etmedikleri için mu 
llhecitnin reddine taraftar olan 
2ÜJnre. 

Bu mücadelede birinci zümre 
~zanmıı ve muahedeyi tasdik 
l!ttirmeğe muvaffak olmuftu• On· 
d1tn sonra da 1922 aenesinde mu• 
llhedenin ahkimı dairesinde bir 
kanunu esasi tanzim edildi. Ve 
Coagrave tarafından idare edilen 
lıu fırka aon intihabata kadar 
ekaeriyetl muhafaza ettiğinden 
lrlanda • Jngiltere münaaebab da 
~bii bir mecrada devam etti. 

Ancak ekalliyette kalan De Va· 
lera fırka11 gittikçe kuvvetlenmek 
te idi ve bu fırka oon intihabaıta 
lca.:ı:anmııtır. Binaenaleyh iktida· 
ra geçen bu zümre timdi ıu kara
rı vermi• bulunuyor: 

1 - Krala kar§ı yemin milli 
İatiklil ile telif kabul etmediğin-
den ilga edilecektir. . 

2 - lngiliz Lordlarma venle
~k 89 milyon lngiliz liralık ~zmi 
aı..ttan bakıye kalan 76 mılyon 
ı.llnda,. böyle tediye edilmeyecek 
lir. 

lngiliz hükômeti derhal. ~una 
lca.,..ı vaziyet almııtrr. Jngıhzler, 
1921 de imzalanan ne iae, bunun 
~elmilel bir muahede olduğu· 
1111, hatta lrlanda hükômeti tara• 
fııİdan Cemiyeti Aham kib"bi U· 

........ iliğine tescil ettirildiğini iddi 
" ed rek, lrlandayı A..rupanm 
j"l.h ;-e muaalemetini ihlal e~ek 

•ttıham etmek iatiyor. Tabu bu· t::" arkaamdan Cemiyeti Ak ... m, 
t lıave mahkemeai ribi teıkilit 
•lını. edilecektir. 

] lrlandahlara relince; onlar 
.. ~2] mukaveleıinin beynelmilel 
..;:- nıuahede olmadığını, bunun, 

kikatte parlamentonun Jrlanda 
h. hluhtariyet bahteden bir kara 
~.olduğunu ve batka devletleri 
~•kadar edemeyeceğini bildir
l"İ ekt!'dirler. Meıele hakik,.ten ga 
..,'I! bır aafhaya rirmiştir. lrlanda 
1 j'•takil miydi; değil miydi? Ve 
llhk~da.hlar 192~ mukavelesinin 
1 amma muııavır hareket etmek 
ı, beYllelmilel bir muahedeyi mi 

11 
"J;iin.•üz bırakrvorlar. yokaa ili-
1 utilclal mi edivorlar? 

lrlandahl11r "mÜ•takil değil-

Şirketlerin f eshin·den 
sarfı nazar edildi' 

Eski meclis istifa etti, yeni heyete 
hakkı huzur yok .• 

Anadolu Demiryolları ve Mersin-Tarsus-Adana 
hattı sicketi niçin feshedilecekti, neden edilmedi? 

H
. d 1 ı··ı· 1·dare heyet/ umumiye halinde içtima ederlerken .. 
ısse ar ar ve mK ı ... 

Anadolu Demiryollan ve Mer
ıin. Taraua. Adana hat~ ile H."Y" 
darpafa liman ıirketlen heyeti U• 

mumiyeai dün sabah Haydarp•§&· 
da biri adi, diğeri umumi ~tmak. 
üzere iki içtima aktetmiştır. Adı 
içtimaa, yalnız idare heyeti aza•• 
i§tirak etmiştir. Saat 11 de t?pla· 
nan umumi içtimaa, aabık ıdare 
meclioi reiıi Tahir Kevkep ~y 
riyaaet etmittir. Heyeti umumıye 
• timamda Maliye Vekaleti namı· 
:. muamelatı nakdiye müdürü 
Sırn, Cumhuriyet Merkez Banka· 

ani iaiyiz" diyorlar. lngilizler 
r.Mü.atakildiniz. Muahede imzala
dınız. Beynelmilel b~r ahitname· 
nin ahkamına mugayır hareket e· 
den devletainiz' diyorlar. l_,-landa-

1 lar aıi midirler?Beynelınilel mu-
• • . t tın bedenin ahkamına rıaye e e· 

a en millet midirler ?Meaele lngiliz 
rer tarafından dolambaçlı bir si
yaaet ve diploma~.; .~ı~~~ına ao
kulmuf iae de rorundugu kadar 
kantık ta delildir. Gerek ln~!l~;ı:-

aı namına mezkiir Banka müdürü 
Sait Beyler hazır bulunuyorlardı. 
Döyçebank'ı iae bankanın Jıtan• 
bul tubeai müdiri M. Goldenberıı 
temsil etmekte idi. 

Celae açılmca ekaeriyeti haiz 
olan hiaaedarlar mümeaailleri ıir
ketlerin feshi hakkında evvelce 
vuku bulan taleplerinden ıarfına· 
zar ettiklerini heyeti umumiyeye 
tebliğ etmitlerdir. 

Bunu müteakip oabık idare he
yeti azaıı, hep birlikte iıtifalanru 

[Devamı beşinci sahifede] 

dünya da bilir ki, lrlandaldarın 
eaaıh hedefleri lngiltere ile olan 
bağlannı tamamile kesmekten iba 
rettir. Yani hareket eoas itibarile 
bir milli iatiklal hareketidir. 
istiklal hareketleri zaman 
ve mekana göre türlü 
türlü §ekle girerler. Bu da ne 
yaptığını ve ne yapacağını, ne ken 
dinin ne de kimaenin pek bilme
diği bir Cemiyeti Akvamlı zama
nm iatiklal hareketidir. 

1 Suriyede 
intihabat 

Bu yeni intihapta 
vatanilerin 

kazanması bekleniyor 
[Evvelce kanlı arbedelere ae· 

bebiyet verdiği için bir müddet 
tehir edilen Su. 
riye intihabatı. 
na bugün tek
rar baılanıyor. 
Son zamanlarda 
balkın ve genç
lerin vatanilere 
kartı röaterdik
leri tezahurata 
bakılırsa, yeni 
hidiaeler ol • 
maz veyahut İn
tihap tekrar fea
hedilmezıe vata 
nilerin kazana .. 
caklarma mu
hakkak nazarı-
yla bakılabilir. M. Ponsot 
Bu ıuretle teıekkül edecek bir 
meclisin Sııriyenin tekli idareai 
hakkında mühim kararlar verme
ıine intizar etmek lazım relir.] 

BERUT, 29 A.A. _ 30 Mart'· 
ta yapılacak intihabata nezaret 
etmek Üzere fevkalade komiseri 
M. Poruıot Berut'tan Şam'a gitmit 
tir. intihabata müdahale edilme· 
diği takdirde vatanilerin kahir bir 
ekaeriyet kazanacakları muhak· 
kak addediliyor. 

-.. ·--·········-·-··········-·· 

An.l:arada teşebbDsatta bulunan ,,_ 
lediye reis muavini Hhnit Bey 

imtiyazın 
Tadili 
!steni yor 

1 Çıkarılacak 
Memurlar! 

Vekil Rana B.in bugün 
gelmesi bekleniyor 
Gümrük ve inhisarlar vekili 

Rana Beyin bugün §ehrimize 
muvasalab beklenmektedir. Ve 
kil B. burada bulunduğu müd. 
detçe, inhi6ar idarelerinden itle 
rinden istifade edilemeyen me· 
murların tazminat mukabilinde 
alakalarının kesilmesi tatbikatı 
na nezaret edecektir. Tazminat 
kanununun bugün resmen inhi 
sar idarelerine tebliği beklen
mektedir. inhisar memurlan a. 

1 
rasında yapıiacak tasfiyenin üç 
ay sonra icra edilebileceği ya· 
zıl:mışsa da, işlerinde muvaffak 
olamayan memurların teıbitine 
ve alakalarının kat'ına nisanda 
başlanacak ve buna tedrici su. 
rette devam edilecektir. Verile 
cek tazminatlar, bu suretle, kıs 
men çıkanlacak memurların ma 
yıs tahsisatlarından hasıl ola
cak tasarruftan temin edilecek· 
tir. 

Arabacılar 
Kahyasını 
Vurdular! 

Kahya 4 yerinden ağır 
yaralandı, sebep ne? 
Fatihte Çukurçe§mede Sirke

ci arabacılar kahyası Hamza E. 
fenıdi dün bir ta· 
arruza uğramıt 

ve yaralanmıı· 
br. Hamza Ef. 
yoluna giderken 
Hudadat ve refi 
ki Fahri üzerine 
ateı açmı9lar· 
dır. Atılan kur. 
ıunlardan 4 dü 
de bacağına isa
bet etmıı ve de
lip ııeçmıştir. A 
ğır surette yara 
!anan Hamza E Kabya Hıuıuıa El. 

fendi derhal hastahaneye ka]dı. 
nlmııtır. Carihler kaçmıılar· 
dır. Fakat hüviyetleri malum 
olduğu için polia izleri üzerin-. 
dedir. Mecruhun anası hadise 
hakkında bir muharririmize ıun 
lan aöylemiıtir: 

- Hamza Çukurçepnede 
bir kahveye ııitmiştir. Ora· 
da Hudadat ile F ahri:Ye raat 

nasıl olmasını istiyor? gelmit, ahbapça koouımuılar. 
Saat 12 de hudadat kahveden 

Belediye otobüs imti-
yazının 

Belediye otobüs meseleleri çıkarak bir köıeye gizlenmit. 
hakkında tetkikata devam et- ! .Sonra Hamza arkasından da 
mektedir. Ancak bir nokta bele Fahri kahveden' çıkmıılar.Ham 
diyeyi düıündüm:ektedir. lmti za arabasına bineceği sırada, 
yaz yerilirk~ bel~iyen~ bi.z. köıeye ıakıanan Hudadat ta
z_at ışletmesı. kaydı~e ~enlmıı· 1 bancaaını çekmit ve üç el ateı 
tır. Belediye ıse bu ımtıyazı ta. J etmıt arkaaımlan bir el daha at 
mamile kendisinin istimal ede- ' . mif. 
bilmesi teklinde ııtememekte- .Söylendiğine göre hadisenin 
dir. imtiyazın herhangi bir tir. sebebi ıudur: Gümrük kesedar
kete devir hakkının da verilme- larından Şeyh Aliyi bir zaman
•i istenmektedir. Ankarada bu· )ar Hamzanın yanmda çalııe.n 
·hnan belediye reis muavini Ha Halil yaralamııtı. Şeyh Ali de 
... ıt B. imtiyazın bu tekilde ta. kendisini Hamzanın vurduttu· 
dili için vekalet nezdinde tqeb ğwıu zannediyormuş ve o za. 
büaat yapmaktadır. Belediye- mandan beri kin besleyormuş. 
nin evvelce vücude getirdiği O· Hamzayi yaralayan Hudadat i· 
tobüa talimatnamesinin tama- le Fahri de Şeyh Alinin kayin' 
men tatbikı için verilen müh. biraderleridir. Bu zat bir hafta 
let bu ay sonunda hitam bul· dan beri: "Ben her şeyi feda e. 
maktadır. Fakat ımtiyaz artık deceğim, Hamzayı öldürece
belediyeye geçtiği iç~n • mühlet ğim" diyonnuı. Guya Hamza. 
vaziyet tavazzuh edmceye ka- yi Şeyh Ali kayınbiraderlerine 
dar temdit edilmiştir. Esasen vurdurtmuı imiı. Maamafih za 
hali hazırda iıleyen otobüslerin bıta tahkikatına devam etmek
çoğu henüz talimatnameye uy tedir. Hadisenin asıl sebebi t•h 
duruİmamıştır. Belediye iıe baı kikattan sonra belli olacaktır. 
!ayınca talimatn~meye .gör? ya Söylendiğine göre, Hudadat si
pılmış yeni otobusler ııpanı e- )ahlan botaltbktan sonra, Fah· 
decektir. · ri de kama ile Hamzayı yüzüm. 

H A•A kurtulamadı a.a 
lmroz adasında karaya otu

ran Providence Fransız vapuru 
hala kurtarılamamıştır. Provi· 
dence'in yolculan Pireden ak. 
tanna suretile tehrimize ııele-

den yaralamııtır. 

Seyyahlar geldi 
Yugoslav bandıralı Kraliçe 

Mari vapuru ile şehrimize 250 
seyyah gelmiıtir. Seyyahlar, 
dün tehrin ıayanı tftDAta ma. 

Sahip ve .8aşmu arrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdüril 

ETEM IZ7.ET 

Alpullu şeur §irbti müdiJrü Hayr/ Bey ve oa dokuz tacir diJnJ:li 
muhakeme esn&Sinda.~ 

Şeker şirketi ve 19 
tacir dün 

müdafaalarını yaptılar 
Alpullu şeker işinde memlekete 

hizmet ettiğini 
müdellelen mahkemeye bildirdi 

Karar önümüzdeki salı günü tebliğ edilecekti' 
Şubat ayı içinde teker fiatleri· 1 ğine vaki olan ihban üzerine 1913 

nin tereffüüne aebep oldukları id- numaralı kanun mucibince teıek
diasile mahkemeye tevdi edilmit kül eden vilayet komiıyonunUD 
olan Alpullu· teker tirketi ile 19 "aalıtı durdurarak heyecana aeı,. 
teker tacirinin muhakemelerine biyet verdiğimiz hakkındaki kana 
dün Sultanahmet aulh birinci ce- ati" ile aevkedilmif bulunuyon1a. 
za mahkeme.inde devam edilmit· Komiayonun pek aathi bir tah-
tir. kik ile elde ettiği bu kanaati mu. 

Dünkü muhakemede maznun• rahhaa azamız Hayn Bey 11eçen 
lar müdafaalarını yapmıflardır. celsede vesaiki, deli..ili ile red ve 
ilk evvel Alpullu fabrika11run ve- akaini iabat etti" demiı ve komi.
kili Salih Zühtü Bey aöz almı9br. yonun mahkenıe1e arzettiii delil
Mumaileyh müdafaanameyi refiki leri izah ederek bu deliller meya 
lamail laa Beyin tahriren takdim nın~a 11.azete haTadialerinin tarihi 
edeceğini aöylemiı ve tahriri mü- adhde. dk defa olarak. m!'.~k~e
dafaaya kıaa bir mukaddeme ya• ye dehi olara~. !'rz<;dildıgı!'ı ve 
parak ezcümle: ııazete havadıamın b11 delih kana 

- Biz huzuru adaletinize latan .ni olamayacaiıru aöylemif, 
bul mıntaka11 Tkaret müdürlüğü- - Bizim 1913 numarab kanun 
nün Culnhuriyet müddeiumumili- (Devamı beşinci sahifede] 

Fabrikacılar bir heyet 
gönderiyorlar 

Teşviki sanayi kanunundaki bir 
kısım muafiyetlerin kaldırılmasını 
hukukan mümkün görmeyorlar 

Yeni bütçenin tevzini için Te~
viki Sanayi Kanunu ile fabrikala
ra bahşedlen muafiyetlerden bir 
kısmının kaldınlacaiı ve bu me
yanda fabrikalann bir miktar ka 
zanç vergiaile iliti aabite vergiai
ne tabi tutulacakları teklindeki 
haberler, aanayi erbabını telifa 
düıürmiiftür. Fabrikacılar, kanu
ni muafiyetleri kısmen olıun kal
dınlıraa ecnebi ınamulitile reka
bete tahammül edemiyeceklerin
den hahiıle Milli Sanayi Birliğine 
müracaat etmitlerdir. Bunun üze-

rine Birlikte hararetli bir içthna 
yaplmo., ne•icede hükfuneti mer
keziye nezainde teıebbüaatta bu· 
lunmak üzere Ankara'ya bir he
yet İzamına karar verilmiıtir. Bir 
lik umumi Katibi Nazmi Nuri, Sü 
reyyapaf& mensucat fabrika11 mil 
dürü Abf ve çimento fabrikatörü 
Alijyeli Mahmut B. !erden mürek 
kep olarak teteklriil eden heyet 
iki üç ırüne kadar Ankara'ya ıri
decektir. 

Dün bu meaele haklunda kendi
[ Devamı beşinci sahifede] 

Erkek - Bak on üç bin kı.i ur kadın kendi hayabru kazanı· 
yormuf! •• 

Kadın - Demek bir kadın hayatım kazanabiliyor, acaba kaç 
erkek bir kadmm hayatım temin edebilir; bir kere de ı.u- dü. 
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lrlanda ile 
Gerginlik 

M. Venizelos 
Kalıyor 

Tardieu 
Mac Donald 

(i#HI DA&,ilU,I 
Fırka grupunda ve

rilen kararlar 
isti yenlere 

işçi buluyoruz l 

i 

- -
De Valera yemin 

meselesinde 
fikrini değiştirmiyor 

Milli ittihat hükUmeti 
teşkil edilemedi 

Fransız başvekili 
bu hafta 

Londraya gidiyor 
işsizlere iş bulmak için Milliyet 

tavassut ediyor 
LONDRA, 29. A. A.- M. 

de Valera İngiltereye vereceği 
cevapta krala sedakat yemini 
meselesinde itilafgiriz davrana· 
caktır. 

ATlNA, 28 - lktrsadi bub· 
ran ve temerküz kabinesi tetki
li hakkında kat'i bir karar ver
mek için siyasi fırkalar rüesası 
bugün reisicumhurun riyasetin 
de ikinci bir içtima aktetmiştir. 

PARİS, 29 A.A. - M. Tardieu 
nün bu hafta sonunda M. Mac 
Donald ve Sir John Simon ile gö
rüşmek Üzere Londraya gideceği 
teeyyüt ediyor. 

Mali • 
vazıyet 

müzakere 
gelecek hafta 
edilecektir 

lı an.yanlarla iıçi arayıınl ... •
,·asında tavassuta baıladığmuz 

günden beri, ııerek iı arayanlar
dan gerekse itçi anyanlardan pek 
çok mektuplar alınaktay1Z- Bu 
nektuplar maksadı teshil edecek 
bir tarzda tasnif edilmektedir. 

" Milliyet " memlekette ço
ğaldığmdan bahaedilen iısizliiin, 

işsizlerin ihtiyaç sabalarma daiıl
maö.ldarnıdan ileri ııeldiğine ka
nidir. 

Birçok kaza merkezlerinde, 
hatta vilayetlerde makineci, mo
törcü, tesviyeci, temacı, iyi bir 
dülger, marangoz, ilitı ziraiye 
tamirciai; elektrikçi fil veya lıa 
ihfuas ifsileri ve ustalan yoktur. 

Onun için biz qsizlerle iıçi is
teyenler arasında tavassutta bu
lunmak isteyoruz. 

Cerek lstanbula, gerek mem· 
leketin ber köıesine f&DJİI olan bu 
tavauutun daba mÜllnİr ve fay
dalı olmasr.:ıı isteyoruz. Onun i-

Ricamız şudur: 
Valiler, kayinakamlar, nahiye 

müdürleri; diğer taraftan beledi. 

1 
ye reisleri, fırka idue heyetleri 
reisleri; ticaret müdürleri ve ala
kadar idare im.irleri bulundukları 
yerlP.t"deki işçi ihtiyacını (§ekil, 
mahiyet, evsaf, verilecek ücret 
ve it §&rtl;... teıbit edilerek) bi-

Bize yazınız! 
ze bildirirlerse bize müracaat et 
miı ve adreslerini bırakımı olar 
itsizleri kendilerine bildireceğiz 
Bu suretle bem İtlİz kalan ve 
memeleketin neresinde it bulabi 
leceğinl bilmediği için bunalar 
vatandatlamnaa hizmet etmiş 
bem de memleketin her tarafını 
bir çok ııüzide itçilerin dağılarak 
müfit hizmetler deruhte etmeleri. 
ne yardnn etınİf olacağız. 

Hususi müessesat sahipleri de 
bu husustaki ihtiyaçlarını bizı 

bildirirlerae memnuniyetle kayd 
edeceğiz. 

1 - Kime ve nasıl işçiye 
ihtiyaı:ımz var? 

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

Bize bildiriniz. 
Memur, katip, muhasip veyr 

diğer hizmet talep edenlerle ihti 
yaç sahipleri arasında da bu ta 
vaasutu yapacağız. İş iateyenleı 
de, İ§Ç.İ ve memur arayanlar d~ 
mektuplarını ulotanbul, Milliyel 
gazetesi iı tavassut bürosu" na 
mma göndennelidirlerl. 

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

Mümaileyh, bu meselenin ta 
mamen dahili olduğunda ve bu
nun halli hususunun lrlanda
millet ine ait bulunduğunda is· 
rar edecektir. 

M. de V l!leranın Londraya 
gitmemesi hemen hemen mu
hakkaktır. 

PARlS, 29. A. A.- İngilte
re ile Serbest İrlanda hükiime
ti arasında hali hazrrda mevcut 
olan gerginlik ve 1916 senesin
deki inan günlerinin hatrrasr 
nr teyit için İrlanC:ada yapılmı:.ş 
olan nümayişler hakkmda Ac
tion F rançaise gazetesi şöyle 
yazryor: 

Bütün bu heyecan ve gale
yanların krsmen Cosgrave hü
kômeti tarafından takip edil. 
mit olan haşin usullerin bir ak
aülameli olması muhtemeldir. 

Fakat , birçok lrlandaldarın 
kalbinde asırlardan beri kendi
lerine tahakküm etmekte olan 
İngilizlere karşr bir kin ve in
fial hissi vardrr. 

Krala karşr sadakat yemmı 
bu menfur tahakkümün son 
remzidir. Bu remiz her ne ba
hasına olursa olsun ortadan 
kalkmak icap eder. 

Bu içtimada söz alan bütün 
siyasi fırkalar rüesası kraliyet 
taraftarı fırka reisi M. Çaldaris 
müstesna olmak üzere bir te
merküz kabinesi teşkili husu· 
sunda başvekil ile hem fikir ol
duklannı söylemişlerdir. 

M. Çaldaris, temerküz kabi· 
nesine iştirakten imtinaım, böy 
le bir teşekkülün siyasi fırkala
rr yıpratması korkusuna atfet
mi1, M. V enizelos, temerküz ka 
bineainin ademi muvaffakiyete 
uğraması ihtimali olmadrğı ci
hetle, bu korkunun esas~rz oldu 
ğu cevabını vermiştir. 

Bu şerait üzerine M. Venize-
1<>41 yeni çizdiği iktısadi progra
mr tatbik için iktidar mevkiin
de kalmağa karar vermiştir. 
Maamafih kabinede muahha
ren bazr tadilat yapılmaır ih
timalden uzak değildir. 

Yunan meclisi açıldı 

ATİNA, 29. A. A. - Milli 
ittihat hükUmeti teşkili için sar 
fedilen gayretlerin akamete uğ
ramasından dolayi M. V enize
los, iktidar mevkiinde kalacak-
tır. 

Meb'usan meclisi, bugün tek· 
rar mesaisine başlayacakbr. 

Maamafih M. Tardieu'nün kat'i 
surette hareketi i.li mec
lisin tasvibine arzolunan bütçenin 
kabulüne mütealliktir. 

Balkan devletler iktisadi iatatü
sünUn tanzimi için toplanmaaı der 
pif edilen konferans ancak çok 
sonra Cenevrede içtima edebile
cektir. 

Almanya, 4 ler konferansına 
iştirak edecek 

BERLIN, 29 A.A. - Almanya 
hükUıneti Tuna meselesi baklan
da akti mukarrer 4 ler konferan
sma iıtiraki için lngil tere hükU
meti tarafmdan vaki daveti ka ... 
bul etmiıtir. 

Alman mabRfilinde bu iptidai 
konferans, bütün Tuna dominyon· 
larile diğer alakadar devletlerin 
İftİrak edecekleı-İ bir konferansın 
takip edeceği tahmin olunmakta· 
dır. 

Changhai' da 
Mütareke 

Muhasamat resmen 
tatil edildi 

ŞANGHAI, 29 A.A. - Resmi 
bir Japon tebliğine nazaran, Çin 
.. Japon muhasematı'nın resmen 
tatiline dair olan itilaf bu ıabab 
aktedilmiştir. 

ANKARA, 29 (A.A.) - C. H. F. grupu umumi heyeti bu
gün T eki~dağr m~b'usu Cemil Beyin riyasetinde toplanmrştır. 
Grup malıye ko?1'ısyonunun raporu üzerine hükümetçe yapıl. 
makta olan tetkikat ikmal edildiği takdirde gelecek hafta müza· 
keresi takarrür etmiştir. Her sene iki nisandan otuz nisana kadaı 
mektup ve kartpostallarla ve paketlerle birer kurutluk ve telgraf 
lara beşer kuruşluk fiş ilsakiyle varidahnın Himayeietfal cemi· 
yetine tahsisi hakkında Kırklareli meb'usu Dr. Fuat Bey ve re
fikleri tarafından verilen takririn gelecek hafta ruznameaine alın
ması kabul edilmiştir. Evvelce teşkil edilen tezyidi nüfus komis. 
yonuna grup idare heyetince inti!J.ap olunan azanın isimleri oku· 
narak malümat hasıl olduktan sonra celseye nihayet verilmiştir. 

Afyon tacirlerinin telgrafı 
İZMlR, 29 (Milliyet) - Afyon tacirleri dünkü içtimalarını 

~üteakıp lktrsat vekaletine bir telgraf göndermişler, inhisar şa , 
yıası hakkında tenvir edilmelerini rica eylemişlerdir. Heyetin ha· 
reketi talik edilmiştir. 

Kastamonu da soğuklar 
KASTAMONU, 29 (A.A.) - Fasılasız kar yağmaktadır. 

Bu sabah vilayetin bir çok taraflarına kar yağmış ve bazr mahal· 
!erde kar irtifaı 35 santimetreyi bulmuştur. 

Yunan Reisicumhurunun Gazi 
Hazretlerine telgrafı 

ANKARA, 29 (A.A.) - Reiaicümhur Hazretleri tarafmdu 
çekilen tebrik telgrafına Yunan Reisicümhuru Hazretleri tara· 
fmıdan şu cev'!-P gönderilmiştir: 

Milli bayram münasebetile zatı devletlerinin beyan buyurduk.. 
lan tebrikatta.n derin bir ıurette mütehassis olarak samimi ve 
azim teşekküratınıla beraber necip Türk milletinin refahı ve ıan
lı reisinin saadeti için en halisane temennilerde bulunan Yunan 
kavmiınin ,ükran ve dostluk hislerini hüsnü kabul buyurmanrzı 
rica ederim. Aleku.ndr Zaimis. 

•• 
iş ve işçi 

• 
istigenler 

Müfritlerin teşviki ile hare
ket etmekte olan M. de Vale
ra, zaman ve mekan kaygusu i
le mukayyet olan kimselerin 
tabi oldukları muli.hazalardan 
hiçbirisine ehemmiyet vermek
sizin merhaleleri hiçe sayarak 

Gazeteler, )' unanistan bü. 
kfunetinin önümüzdeki bir Ni
san tarihinde vadeleri nihayet 
bulan harici borçlarının faizle
rini tediye edeceğini yazmakta
drr. 

hadefe vasıl olmağa azmetmiş M. Çaldaris'n beyanatı 
olan idealistlerin bir enmu l 

CHANGHAI, 29 A.A. - Mu
ha1emat'ın resmen tatiline dair 
olan itilafın, ezcümle Japon kuv
vetlerinin çekilmesine ait en mü
him noktalan henüz halledilme· 
mittir. 

Konferans, henüz balledilıne
yen meaelelere bir nihayet ver
mek Üzere, aym 31 inci günü tek
rar toplanacaktır. 

Kıtapçılar Ankarada .. 
ANKARA, 29 - lıtanbul kitap 

çılarından mürekkep bir beyet 
bugünkü trenle tebrimize geldi. 

Spor --
Cuma günkü işçi istiyenl er 

9 Birinci sınıf bir kaynakçi us 
tasma ihtiyaç vardır. Milliyet ga

zcteai iı bürosuna müracaaL 

iş istiyenler 
ı98 - Hekim oğlu Alipaşa er

ınen.i Şifa kilisesi karımnda 7 
• ~o da makinist Hasan Basri 29 
yaşındadır gaz, benzin, mazot ve 
gazolin motorları iıletıne ve ta
miri yapar 6-0 lira maaş iıtiyor. 

faşraya 90 liraya ırider. 
1~ - Takıim Polis merkezi 

3770 No lu polis Şükrü Bey nez
dinde Ahdiil Latif 30 yaıındadır. 
Türkçe okur yazar, her ne it o
lursa yapar. M~ 30-40 lira isti
yor. Taşraya gider. 

200 - Haliç Feneri Mürselpa
şa caddesi 11 N o da Muzaffer 
Eşref 33 yaşmdadır. Memuriyet 
katiplik arıyor, 40 lira maaş isti
yor. 

201 - Beyoğlu Tarlabaş cad-

ı ~esi 164 No de Bala Bey Fran
sızça Rusça bilir katiplik arıyor. 

202 - Beyoğlu Aynalı çeşme 

Emin cami maballeai Samanci 
Fer hat aokak 4S No da kahveci 
Kizım ef. vıuitasile Kemaliyeli 
Ahmet 19 yaıınıladır, oku; yazar 

otelcilik ve garsonluk yapar 30-
35 lira ma&f istiyor tafraya si
der. 

203 - Göztepe Yeniyol 10 No 
da D. Kenan Türkçe okur yazar 
memurluk anyor, daktilo bilir, 
tesviyecilik de bilir. Taşraya git-
'1ez. 

204 - Calata Osmanlı Banka
I~ ittisalinde eski Banka ıokak 

ttalyan tayyareciliği 
ROMA, 29. A. A.- İtalyan 

askeri tayyarecilik idaresi, bu 
sabah teskilinin 9 uncu yıl dö
nümünü tes'it etmiştir. Mühim 
bir halk kütlesi Licleur tay. 
yaı-e limanında toplanmıştır. 

30 av tayyaresi ile 10 istik
şaf tayyaresi, bu merasime it
tirak etmiştir. M. Mussolini, 
refakatinde M. Balbo olduğu 
halde saat 10 da muvasalat ey· 
!emiştir. 

No 4 Selim Mustafa, Hukuki ma
IW:nati ve bilhassa ceza qlerinde, 
bir avukat vezdinde İ! arıyor. Taı 
raya gider. 

205 - Çenberlitaı Arabacılar 
ıokak 5 No da Ali ef. 25 yaşında 
ılır, orta tahsili görmüş memuri
yet arıyor, ZS lira maaf istiyor 
taşraya gider. 

206 - Hukuk fakültesinde, 
Mecdut Sait Bey 22 yaımdadır . 
lngilizçe, Fransızça tercüme, mu
haberat ve daktilo, 40 lira maaş 
istiyor, taşraya gitmez. 

207 - Bayazit Veznecilerde 
kahveci Faik Bey nezdinde Halit 
ef. 16 yqındadır, orta tahsil gör
müş ayak işleri, kapuculıık, oda
cılık 2S lira maaş istiyor. 

209 - Arapcami Mine! sokak 
No 10 Nesim ef. ı9 yaşındadır, 

makina, suzenecilik fanila ve te
neke fabrikalarmda çalıımııtır. 
30 lira maaı istiyor. 

210 - Osküdarda Noh kuyusu 
cadd .. i No 149 Mehmet Yaşar. 

Fransızça aıı: bilir, ber ne İf olur
sa yapar 30 lira maıq 

tafraya gitmez. 
211 - Küçük Pazar Ayazma 

kapu karımnda ıimitçi Recep ya 

nmda Tokath Mustafa ef. 20 ya
ımdaclır, tütün amelesi, hademe
lik, kapuculuk, türkçe okur ya-
zar, 30 lira ınaat istiyor , taşra

ya ırider. 
212 - lstanbulda köprübatı 

Bozuk tulumba sokak No 13 
dükkan fevki mütekait Mustafa 
ef. 42 yaımdadır, okur yazar,ka
puculuk ayak hizmetleri ve amele 
çavuılu yapar, maaı 20 lira isti-

· 1 k ·· ··ı k ed. AT NA, 29. A. A.,- M. Çal· 
zecı 0 ara goru me t ır. daris gazetecilere beyanatta bu 

İrlanda cümhuriyetçileri doğ lunarak Yunanistan Lausanne 
ru addettikleri bir gaye için bir konferansında; kuvvetli ve mem 
çok defalar hayatlarım feda et. leketin mfrzaheretine malik bir 
mitlerdir. hükômet tarafından temsil edi

Onlar lngiltereden tamamile lebilmesi için acilen intihabat 
ayrılmak iateyorlar, ayni za· l icraamm zaruri o duğunu ııöy-
manda büyük bir ekseriyeti pro !emiştir. 
testan-Organist olan ve lngil- 1 
tereye fevkalade merbut bulu- AT NA, 29. A. A. - Mali-
nan Ulater'i de belğetmek arzu ye nazrrr M. Maria, dahili borç 

lara ait faizin yüzde 25 nisbe-
sunda bulunmaktadırlar. t" d t -'' ed" I - · d · 

ı 1 dal l ff 
. ın e en«U ı ecegıne aır o· 

r an ı arın muza enyet l k d "" k tıl "l b' ı· ku ti" b" ara un a tam ortaya a mış 
veya mag u ıyebı l vve • 1~ . olan haberin nabehengam oldu 
sarsıntı vuku u masına manı - be .._. t• 

l k 
gunu yan e ..... ış ır. • 

o amıyaca tır. ş· dik. h""k" t "kt•d 
B h l ı ·1 · d l ım ı u ume , ı ı ar 

u a , ngı tereyı ve ost a- ki' d k ld - bö· l b. 
d

. d .. .. k ahi mev ın e a ıgı ve y e ır 
rrm en ışeye uturece m - tedb" · t tbik ka d. - · tt.ed" ırı a · e rar ver ıgı 

ye ır. takdirde 1 nisandan evvel mil 

ispanya cumhuriyeti 
bir yaşında 

lete etraflr izahat verecektir. 
Devletin varidatı, 1932-1933 

mali senenin nisan ve mayıs ay 
larmda son senenin 12 inci ayı

MADRIT, 29. A. A. - la- na ait muvakkat bütçe ile idare 
panyol cümhuriyetinin ilanr. edilecekti!·, 

Çinin teklifleri Heyet, Maarif Vekaletinin mek-
. MOSKOVA 29 A tep kitaplan hakkında ittihaz et· .--.. . . A. - Berlin-
den bildiriliyor: itimada f&yan ma- tiği son karar münasebetile teıeb-
lumata nazaran Nankin .bükümeti a- büste bulunacaktır. Kitapçılar bu 
şağıdaki ıerait dahilinde Japonya i- karar neticesinde büyük bir zara• 
le itilaf imz aetıneğe muvafakat ey- ra düşeceklerini söylüyorlar. 
lemittir. Diğer tarakan Maarif Vekale-

t.- Çin lataatı kat'i itili.flarm İm ti mektep kitabı neırini büsbütün 
inhisar al tına almak fikrinde de

:ı:aaına kadar mevzilerini muhafaza e 
deceklerdir. ğildir. Ancak mektep kitaplannm 

mütehaasıslara yazdırılarak ken-
2·- Japon lataalı ihtilaftan evvel di tarafından neşrinde fayda mÜ· 

bulundukları imtiyaz mıntakasına çe li.haza etmektedir. 
kileceklerdir. Mahaza Japon kıtaa- Bu sene ilkmekteplerin kıraat 
tının çokluğu ve bunların eski mev- Yurt Bil<?isi, Tarih ve Gramer ki
zilerinde bırakılması imkansızlı na· "fbare al d . . tapları Vekalet tarafından ihzar 
zarı 1 ~ m ığı •çın mczkilr in- ve neşredilece!.ttir. Kıraat kitap· 
t~t Ç~n as.ke~ kumandanlığınça lan için Celal Sahir. Ruşen Eoref, 
gos!erılecek ımtiya~lı ~takaya mü Necme•tin Sadık, Mitat Sa.-!ullah, 
cavırnı~allere çek~lebıleceklerdir.. 1 Reşat Nuri ve Hasan Ali Beyler
". u""!"'ki tnrtJarın ~~sına n~aret ı- den mürekkep komisyon faaliyete 
çın Çın, J~p~n, lng~ ~m~.ve 1 ge~mistir. 
Frans~ hukumetl:n mumı:ssill~n-, Yurt bil~isi kitaplannm da 
den mürekkep hır mubtelıt koıruı- Kanın N,.,..i B"ve vRzdmlması 
yon teşkil olunacaktır. Çin hükılme mnhtemeldir. Tarih kitRnlan da 
ti tabliye olunan mahallerde a.şayişi ! vüksPk muallim mektebi müdürü 
muhafaza için ecnebi zabitlerin ida Hamit B<"vin riv ... •etindeki bir be
resi altında bir Çin polis teşkilatı yete yazdmlacakt11'. 
vücuda getinneğe amade olduğunu 
bildirmiıtir. 

Me.nçuri payitahtı tehdide 
Annam imperatoru, 

Fas'la nın yd dönümü münasebetile Yeni bütçe, Cemiyeti akvam 
M. Akala Zamora, İspanyanın meclisinin kararlarına iıtina-
. "kbal. d · ld • den tanzim edilebilmek üzere maruz FAS, 29. A. A. - Baoılai refa. 
ııtı m en emın O ugunu TOKIO, 29 A.A. _ Tclıang _ katinde yeğeni prens Vint Khannı1 • 
aöylem>o.tir. biraz teahhürle tevdi edilecek.. A '-L~ aı· · M. Char ..., Tcboun den Rengo AjalUIDa bil- Ye nnam nwn v ısı es 

Müşarünileyh, demittir ki : tir. diriliyor: olduğu halde saat 13,15 te Tazadan 
lspanyol vahdeti, hiçbir güna buraya gelmftr. 
tahdide tabi olmakaızın tabak· Cayri muntazam Çin kuvvetle- Müıarünileyb geceyi Tazada ge-Tayyareci Mollison, ri Tchang. •. Tcban'a taarruz et· çirmiıti. lmperator Zamai sara:rı aa-
kuk ıahuma isal edilmiıtir. mek te~di~e bulunma~~dır. lonlarmda jeneral Marquinin mü-
Reiıicümburluğa intibahında Cap'ta lar. Şebır k.9.fi derecede mustah- 1 messili olan jeneral Hoo tarafından 
hemen hemen ittifak derecesin CAP, 29. A. A. _ Tayyareci kem olmadığından bükümet erki istikbal edilmiıtir 
de rey almamı ıahaen t~hil Mollison saat 17-SO'de yere iımıit- nı müdafaa tertibatı almaktadır. istikbalde c!iğ.,.'. bir takım zeval 

. l M M • .J. dah bahı Noun "Gan yalanda 3000 ga,. ta bulurımuıtur 
etmış o an • acıa.,...n a tir. Geçen perıembe sa saat 1,05 ri muntazam asker görülmüştür. lmperator Ba~da· F etraf 
sadık bir dostum yoktur. te Lympney tayyare kararg1i.hından Bu .yer.e .bir polis müfrezesi gön· zı'yaret e'-'-tı·r. Yarı' nasM\Pelme -'eınıba 

- - L d ed hareket eden mümaileyh, ngiltero d rilmi u ... , .,.. 
Cümnuriyet evam ecele- ile Cap arasındaki mesafeyi 4 gün, e ttır. reket edecektir. 

tir. Sağ ve sol cenahın bazı müf ı6 saat ve 45 dakikada katetmit- iki nazır arasında 
rit unsurları bundan şüphe eder tir. Bu aur_etle yeni bir re1u.r vü. M. Brüning' e karşı 
gibi görünebilirler ve yeniı reji- ende ııetirmiıtir. düello 
mi alaşağr etmek için herhangi Ç k ) k d b • suikast yapılmadı CORDORA, 29. A. A.- lrigo ka 
bir kargaşalrktan istifade fırsa e OS ova ya a ır BERLIN, 29. A. A. - Kara or- bineıinin sabık nafia nazın M. Ze-
tınr kollayabilirler. Milletin iti grev manda Paskalya tatilini geçirmekte net ile Arjantin aabık reis muavini 

d h b 1 h 
olan M. Brüninge kartı sui kast ya. M. Martinez arasmda bir düello ol-

Fran •ada tı·yatr m. a ına .. ~az ar u. u~an etim u PRAGUE, 29. A. A. - Bu sabah muttur. " O / h"'-" d - pılmıı olduğuna dair dün ... y; olan nyet m<umet, aımı surette va Moravska-Astrava maden mmtaka- •- Müsademenin sebebi M. Marti-
b h haberler tekzip edilmektedir. Bu f&· 

U rant J ziyete hakiın olacak ve bütün sınd akısmi bir grev olmuttur. Tak- yiaların mentei, alelade bir külhan- nez'in, M. Zenet'in Ceneral Uribu-
PARİS 29. A. A.- M. Tar dünyaya misal ol~k bir şid- riben 2000 maden amelesi işlerini beyliğinden ibarettir. raya iktidar mevlı:iini devrettiği gü-

d
. ' .. 'il • h d t ku tl · • uh f bırakmışlardır. Brev Moıt mıntaka. Polis bunun amı.llen"nı· 5 •amo'••· ne ait olarak """reylemiı olduğu be 
ıeu temata mumesaı erıne ü I e ve vve e aaayıfı m a a daki üzaheret t ----" - ---. 

k 
' . . 1 . • ed kt" om ereve m ve evec- dır• yanathr. 

ümetın tiyatro ara aıt reann.. za ece ır. cüh makıadile yapılmamıfhr. lbti- Düelle neticesinde M. Martinez 
lerden bir kısmının tenziline Fakat memleketin büyük bir 1 laf haftalardanberi mevcut idi ve bü Külbanbeyler, bir otele büyük yanağmdan yaralanmııtır. 

ka · !be b • •mi b mikyasta kestane fiteği atmıılardır. 
muvafakat etmif olduğunu e erıyeti ka n 121 e era· l<Uıneti!' hak~iğine. ~üra"";&t yo- Fişeğin patlaması otelin kapı camla Suriye. Irak hududu 
ıöylemiştir • her olduğundan kuvvete müra. l!'ndaki t<;te~busler biçbır netice tev rmın kınlmasma sebep olmu•tur. 

t ecb · t' · h" l -•-- lıt etınemııt:i. ' BEYRUT, 29. A. A.- İrak-Süri-ftafyanJD başlıca şe• caa .?' .. ur~yeedı~ın ası uımı- • • . kl• Başvekil ba otele inmit değildi. ye tahdidi hudut komisyonu mesai-
• • • •• yacagını umıt ıyorum. Saınt - Pıerre ıse- R k l ainf bitirmiş ve lrak mümessilleri 

h1rler1nın nufusu . d b. h d. ont en e muayene Bağdat'a dönmüşlerdir. 
ROMA, 29. AA. - Bu yakınlar- 1 sın e ır a ıse yapılırken Z 1· d'" d"' 

Maçlar 
Voleybol 

Voleybol Heyetinden tebliğ 
edilmiştir: 

1 Nisan 932 cuma günü Ga· 
latasaray Lokalinde yapılacak 
Voleybol maçlarr: 

Betiktaş - Kasımpaşa saat 17 
Hakem Ali Rıdvan B. 

F enerbahçe • Vefa • Kumka. 
pı saat 17,30 Hakem Münci B. 
Süleymaniye - Eyüp Saat 18 
Hakem Ali Rıdvan B. 

Futbol 
lSTANBUL, 29 (A.A.) -

lstanbul Futbol Heyeti riyase
tinden tebliğ edilmiıtir: 

1 Nisan 932 cuma günü Tak 
sim stadında icra edilecek lik 
maçlarr: 

Kasrmpaıa - V efa-Kumkapı 
ili Saat 9 Taksim stadmda H. 
kem Emin B. 

Eyüp - Hilal Saat 10,30 Ha.. 
kem Arif B. 

Süleymaniıye - An~dolu Saat 
11,40 Hakem Refik Osman B. 

lstanbulspor • Beykoz Saat 
13,15 Hakem Nuri B. 

Ayni gün Kadrköy atadmda 
yapılacak maçlar: 

Altmon:lu - T opkapı Saat 11 
Hakem Şahap B. 

Bedeli nakdi 250 lira 
ANKARA, 29 - Bedeli nak 

tinin 250 liraya indirilmeai bak 
kındaki kanun layihaın Heyeti 
Vekileye ıevkedilmiıtir. 

Radyo şirketi müdürü 
Ankarada 

Radyo Jirketi heyeti umumi 
y~i bugün Ankarada toplanace 
ğmdan Radyo ıirketı müdurii 
Hayreddin Bey Ankaraya gİl· 
miıtir. 

Aandada havalar 
ADANA, 29 (A.A.) - Hava 

bulutlu ve aoğuk gitmektedir. 

da neşredilen istatistiklere naz.aran ngiJiz hazinesi borç- VATICAN, 29. A. A. - Akh eppe ın On U 
Romanın nüfusu ı.017.919 kitiden i larını ödeyor zaif olduğu anlaşılan genç bir ka- ROMA, 29. A. A. - Bir hasta- L YON, 29. A. A.- Craff Zeppe- Norveç sefı·n· gitti 
barettir. Romadan sonra nüfus k.,,. dm dün sabah Papaya mahsaı mih· nın rontkenle muayenesi eınasmda lin balonu saat ı0,35 te Bron tay-
safeti itibariyle Milano, Napoli ve NEVYORK, 29. A. A- ln_~iz raba çıkarak bağırıo, bağıra deccalın bir elektrik deşarjı neticesinde hasta }-are karargi.bı civannda uçup do- Norveç aefiri M. Bentzon mezu• 
Ceneve şehirleri gelmektedir. Mila- hazinesinin, geçen Ağustos ayuıda yakında geleceğini söylemiıtir. yddınmla vurulmuı gibi olmüt ve laflnı§tır. nen memleketine gitmiştir. Caybo 

Mümaileyh askeri tayyarele
re ordu, donanma ve milis öı
taatına geçit resmi yapdırmıt 
ve sonra bizzat gümüş ve bronz 
·'Askeri liyakat" madalvaları 

nonun nüfusu 994,165, Napolinin Morgön müessesinden almış olduğu Papalık jandarmaları tarafından 3 doktor de yanmıştır. Kazanm eo- BERLIN, 29. A.A. - Graf Zep- beti zamanında M. Kroch Han· 
84. 3,651 ve CeneYenin 610,ı09 kiti- 200 milyon dolardan 80 milyonunu tevkif edilen kadıncağız biraz sonra babını tesbit için tahkikata baılan- pelin balonu saat 16 da Friedriscba- aen maslahatgüzar sıfatıyla ken· 

____ .Leııı.zi..el:Dıla,&,~-------..!.ı~--~---------LI!!!!!!...!t!ed~izet_!e;ılil"~~ee~i-L'~bil2"diri!"~·~ıı!f!or~.,..L~aeıı~-'-~.,.,.~~t!_!:bıra2:!:!lo~lmı~ı~tır~.~----_:~m~ış~t~'.:.. .... _________ ..!,!h=af~e:nd~e~y:ere::=_!inm~i!tt~i:• _____ ~d~i~sın~·~e~v:e~k~a~l~et~edecektir. 
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Rusumal idaresinde de ·isli hal 
Ekonomi 

Binlerce balya tiftik 
ortada kaldı 

Bütün bu tiftikler fiatsız ve 
müşterisiz beklemektedir 

resmine kar9ılık aldıtı tiftikle
ri piyasaya çıkararak melhwı: za 
rarı telafi eder. 

Şirketlerde 

Elektrik 
Şirketi 

Mahkemelerde 

''Cünbüş,, ismindeki 
sazdan çıkan dava 

Bir ehli vukuf iki sazın da cünbüş 
sazı olup olmadığını tayin edecek 

Başkasının yerine 
tevkif edilmiş 

Gümrüklerde 

Gümrüklerde 
Islaha~ 

Hazirandan itibaren 
değİ§iklikler 

olacağı söyleniyor 

Tiftik ticaretimizin son se. 
ileler zarfında aldığı vaziyet ha 
kik.ten düıünülecek birhale gel 
ll:ı.iıtir. Tiftiklerimiz hemen bir 
buçuk seneden beri, fiyat ve ta 
lep hezimetiıne uğraınıı bulun· 
lllaktadır. Halen lstanbulda 28 
bin ve Anadoluda 12 bin balye 
tiftik, fiyatsız ve müşterisiz bir 
\>aziyette beklemektedir. Mem
leketin ticari manzarası bu tif
tiklerin yakın bir atide elden çı 
kanlacağmı iırap eder gibi de
ğildir. Tiftik ihracatının durdu 
ğunu milli sermayenin mühim 
bir k;smını akim ve atıl .bırak
tığı gibi diğer taraftan yeni se
lle tiftiklerinin kırkım zamanı 
da hulul etmiş bulunuyor. Yeni 
lllalların eski stoklara iltihakı 
İse, esasen mevcut fiyat tenez. 
zülünü haddi işbaa getirecek ve 
talep nisbetini daha ziyade azal 
lacaktır. Ayni zamanda mevcut 
•tokların nihayet banka faizle
rile elde tutulduğunu hesap ve 
bu faizlerin gün begün tezayü
dündeki neticeyi ıimdiden der
J)i§ eylemek te icap der. Tiftik, 
'fürkiyemizin en mühim ihra· 
cat emteasmdan biridir. Alaka
darlar tiftiklerimizin hariçte ol 
duğu kadar dahili piyasala~~ 
'Ürümü ve sanayide istimalını 
teınin etmeli lüzumlu gönnek
ledirler. Bu hususta ileri sürii
l;m mütalealan fU noktalar e~ra 
fında toplamak miiınkündurı 
liftiklerimizin himayesi servet 
'-'e sermayemizin himayesi de
lllektir. 

3 - F abrikalarımızm bu su 
retle çıkaracaklan kumaşlan 
sarf için, daima o kumaıl~rın 
tercihi hakkında memurıne, 
mekteplere, askerlere bir mec
buriyet tahmili mümkündür. 

Kontenjandan evvel 
gelen eşya 

Kontenjan usulünün tatbi
kinden evvel bedeli temamen 
veya kısmen tediye edilip si· 
pariş edilen ve dövizi verilen 
eşyanın kontenjan harici ithali 
kararnamesi dün Gümrüğe gel 
miştir. Başmüdür Seyfi bey ka 
rarnameyi alınca bütün güm
rükrele em.ir vererek bu nevi et 
yanın çıkanlmasını emretmiş· 
ti.r. 

Heyeti umumiyesi dün 
toplandı, kar1 var .. 
Elektrik anonim ıirketi dün 

senelik heyeti umumiyesi Halit 
Ziya Beyin riyasetinde toplan
mııtır. Şirket bu sene beher his 
se başına hissedarlarına 13 İs
viçre frangı 75 santim temettü 
tevzi edecektir. Dün Havagazı 
şirketinin de senelik heyeti umu 
miye içtimaı yapılmıştır. Hava 
gazı şirketiniın varidatının kifa 
yetsizliğinden bu sene temettü 
tevzi edemiveceiH anlaşılmakta 
dır. 

Şark şimendiferleri 

Şark Deıniryolları şirketi he 
yeti umumiyesi dün öğleden 
sonra Sirkecideki şirket binasın 
da senelik içtimaını akdetmiş
tir. İçtimada Nafia vekaleti na 
mma Şark ıimendiferleri hükil.
met komiseri Nuri Bey hazu bu 
lunmuştur. içtimada senelik 
mutat mesai raporu okunmuş 
ve müddetleri hitam bulan ida
re meclisi azalarının İntihabı 
tecdit edilmiştir. Okunan rapor 
dan anlaşıldığına göre şirket ge 
çen sene 3.950.846 yolcu taşı· 
mıştır. Halbuki evvelki seneki 
yolcu mikdarı 4.283.901 e baliğ 
olmakta idi. 1930 senesinde 
1.138.681 Türk liralık 
hasdata mukabil şirket geçen 
sene 1.116.894 Türk lirası ha. 
sılat temin edebilmiştir ki ara
daki noksan 21.787 Türk lirası 
dır. Sirketin elinde müteharrik 
edev;t olarak 52 lokomatif ve 
bir kar temizleme makinesi, 
223 yolcu arabası, 4 posta vago 
nu, 17 furgon, 982 marşandiz 
vagonu vardır. Son sene zarfın. 
da 26 vagon ve bir servis vago
nu ıatm alınmıştır. Diğer taraf 
tan 80 vagon tonbero sipariş e
dilmiştir. Yolcu vagonlanwn 
asrileştirilmesini düşünen ıir
ket, bu sene, 3 tane birinci ve 
ikinci sınıf muhtelit araba, 3 
tane üçüncü amıf araba ve 3 ba. 
gaj furgonu sipariı etmittir. 

Dün birinci ceza mahkeme
sinde tuhaf bir taklit davaaınm 
rüyetine başlanmııtır: Davacı 
Zeynelabidiıo isminde bir musi 
ki aletleri amili dava ettiği zat 
ta Ali Rıza Ef.'isminde bir ma 
rangozch.ır. 

. Davaya nazaran Zeynelabi
dın Ef. Cümbüş isminde bir saz 
icat etmiş ve İmtiyazını almış
ın. Ali Rıza Ef. ise bu sazı tak· 
lit ve imal edip satmağa başla
mıştır. Ali Rıza Ef. mahkeme
de bu s~zm Cümbüş denilen saz 
olmadıgmı, ayrı bir saz olduğu 
nu ve ayrıca İmtiyazını aldtkla· 
rmı söylemi~lerdir. 

İstanbul gümrükleri teşkila. 
tında hazirandan itibaren bazı 
değişiklikler olacağı ve bazı ıs
lahat yapılacağı anlaşılmakta
dır, Kuvvetle deveran eden riva 
yetlere göre, kontenjan dolayı. 

Dün dokuzuncu ihtiasa mah aile esasen gümrük muamelatı
kemesinde garip bir kaçakçılık nm azaldığı nazarı dikkate alı· 
davası rüyet edilmitşir. Dava- narak lstanbuldaki muhtelif 
nm maznunu Kımdirawn Akci gümrük müdürlüklerinin (lstan 
var nahiyesinden mevkufen ge bul gümrükleri ba~üdürlüğü) 
tirilen Halil lbrahimdir. Zabıt veya yalmz (müdürlüğü) 
varakasma nazaran Halil ibra· halinde tevhidi muhtemeldir. 
himin samanlığında kaçak tü- Bu takdirde, lstanbul ve Gala. 
tün bulunmuştur. Fakat mahke ta idhalat gümrükleri birer mu
mede Halil İbrahim terhis tez avin ile idare olunacaktır. Bu 
keresini göstererek kendisinin ı· tevhit dolayısile bir kısım me· 
Osman oğlu Halil İbrahim oldu murların da açıkta kalarak pey 
ğunu, halbuki samanlığında tü- derpey diğer vazifelere tayinle 
tün bulunan Halil lbrahimin ri muhtemel görülmektedir. 

ı _ Hüktimet bu sene tab
an edeceği ağna~ resmi~. köy 
liiden takdir ve teabit edılecek 
bir fiatla tiftik olarak almah ve 
bunlan stok yaparak evveli fi. 
Yat tenezzillüne mani olmalıdır. 
Çünkü bugün tiftik piyasa~ında 
seri ve göz kamaıtırıcı bır te-
tıezzül vardır. . 

2 - 1930 • 1931 senelerin· 
den müdevver stokların mühim 
bir kısmı velev zararına dahi 
olsa, Avrupaya satılabildikt~ 
sonra bunun mütebakiai de, mıl 
li mensucat fabrikalarına gene 
lıüku.metin takdir edeceği fiyat 
la Verilebilir. Bütün mensucat 
fabrikalarının yüzde bir mikdar 
tıisbetle mensucatma tiftik ili· • "esi mecburiyeti vazolunursa, 
o zaman stokların istihlaki te
lllin edilir. Hükumet, ağnaın 

1 BORSA 1 
~~~~~~~~~~-

29 Mart 1932 
Akşam Fiatlarr 

f ,ıikra zbr S TahYilit 

hr. d ahili 95,50 $ Eleltrll.;. 4,90 
Şa rk d. vnlla r ı 3.25 S Trann a~ .f,91 
il. ~luv;hhide 51 ,25 Tliııel 4,90 
r,ünırülder fi.,- Rıhtım 16,75 
Saydi maili 6,- Anadolu l 28,15 
li agdat li,50 " !U !IT,-
·ı · askeriye ö.SO ,, Mümessil 2t,70 

I; Bank.,, ıo.- Terkos td,70 

•lnadolıı 11,to çımento Ar. 9.~5 

lltji 4,10 Onyon dey. 2~,2$ 

:)ir. hayrive 14,· Şart dey. 2,60 

'I'ra.mvav. 54, ... Balya 2,10 

tmamt;ignrta J t ;J~ şark ol. ecıa 3.-

Rornonti 24.!~ Teletoa 15,25 

İthalatın tahdidine dair 
11.940 numaralı kararnamenin 
neşrinden evvel u_ıe~ekete gel 
miş ve dövizi verılmış_ buluoa1! 
emtianın memlekete gınoeınesı 
faidesiz hatta buşayianın mahvı 
nı mucip olduğu gibi iktı&adiya 
tı koruma kararnamesi hüküm· 
(erine de muhalif olduğundan 
bu eşyanın memlekete girmesi 
kararı verilmiştir. 

Evelce bu eşyanın ödenen 
kıymeti on milyon frank tah
min edilmekte idi. Konteajan 
tatbikinden beri geçen altı ay 
zarfında bu eşyawn kısmı aza
mı çekilmiş bulunmaktadır. 
Gümrük idaresi bu müsaadele. 
ri verirken kambiyo mürakaba 
heyetinden dövizi verilip veril· 
mediğini sormaktadır. 

ihraç mallanmız 
lktısat vekaleti ihraç mal. 

larmıız üzerinde alakadarlar a
raamda bir anket yapmaktadır. 
Vekillet ticaret odalarından ~ 
mahallin ihraç mallarının temı 
ni revacı için neler düşünüldü
ğünü sormuştur. 

Pamuklu mensucat 
kontenjanı 

İstanbul kontenjanında pa
uldu mensucat tahsisatının 

:uırılmasını temin için Ank~
raya giden heyet- avdet etmış 

tir. 

Neticede mahkeme iki sazın 
yekdiğerinin ayni olup olmadı
ğının tah',..gi ve tetkiki için key 
fiyetin ehli vukufa havales ine 
karar vermiş ve duruşma başka 
güne bırakılmıştır. 

Belediyede 

Şeref oğlu Halil İbrahim oldu· 
ğunu söylemiştir. Mahkeme a
sıl suçlunun celbine karar ver· 
miş ve Kandireden mevkufen 
getirilen maznunu serbe~ t bırak 
ımştır. 

Şehir meclisi cumar
tesiye toplanıyor 

' •••.• •+---
Ruznamede tanzifat vergisi ve 

et meselesi de var .. 
İstanbul umumi meclisi cu- ı sekinin binaıı bir doğum yurdu 

martesi günü toplanacaktır. Bu olarak kalacaktır. Bu huıusta 
içtimaın ruznamesinde bütçe, yeni bütçeye tahsisat koınmuı
tanzifat vergisi, et meselesi ve tur. Tevhitten sonra bu basta· 
saire vardır. hanelerin baıtabipliğine Dr. 

Yeni bir park 
Rüttü Bey tayin edilecektir. 

Dünkü heyeti umumiye içtima- Sultanahmet ve Aya•ofya ca 
ında dokuz muhtelif mesele mileri arasındaki geniş ve bot 
hakkında karar verildiği anlaşıl meydanın park haline getirilme 
maktadır. si kararlaştuılmıştır. Bu husus 

Bozuk teraziler 
Şehrin muhtelif ye~le~nde 

yapılan ani kontrol net1Ce11mde 
birçok terazi ve kantarlann ek
sik tarttıkları anlatılmıştır. Ek 
sik tartan esnaf hakkında zabıt 
varakası tutulmuştur. Bu gibi
lerden para cezası alınacaktır. 

B 1 K d • k • ta 1932 bütçesine tahsisat kon-
a ya· araay ın şır eti· muştur. Tarihi kıymeti haiz o. 

Balya_ Karaaydın ve Fethi- lan Ayasofya hamamı da parkın 

h içine alınacaktır. ye maadin ıirketleri senelik e 
yeti umumiye içtimaı dün yapı
lacaktı. Ekseriyet olmadığın· 

dan içtima, 23 nisana kaldı. 

••• 
Ankara telefonu dün 

de bozuktu 
Anadoluda havaların gayet 

fena gitmesinden dolayı telgraf 
ve telefon hatlarından bir çoğu 
bozulmuştur. Ankara telefon 
hattı iki gündür bozuktur. An
kara ile telgraf muhaberesi an
cak iki hatla temin edilebilmek 
tedir. Sofya telefon hattı ancak 
dün açılabilmiıtir. Her tarafta 
hat çavutları hatları tamirle 
meıgul olmaktadırlar. 

talyan sanayi 
mektir. 

erbabına öğret· 

Rusların portakal 
mübayaatı 

iki hastahane 
birleştiriliyor 

Bdediyeye ait olan Cerrahpa
ıa ve Hasekinisa hastahaneleri 
nin tevhidi kararlaştırdDll§br. 
Hasekinisa hastahanesi Cerrah 
paşanın yanında yaptırılacak 
pavyonlara naklolunacaktır. Ha 

1 
Küçük Haberler l ---

"" Himayeietfal cemiyeti İs
tanbul merkezi Cağalo~lundaki 
daireyi dünden itibaren Beya
zıtta Sütdamlası binasına nak
letmeğe başlamıttır • 

" Himayeietfal cemiyetinde 
geçen hafta vakit. müs-:it ?ima 
dığı için heyeti ıdare ın.tıhabı 
bugüne kalmıştır. Heyetı ~mu 
miye tekrar toplana~ak yenı he 
yeti idareyi seçecektır. 

Hızlı giden otomobiller 
Bilhassa kalabalık caddder

de otomobillerin yarıt yaparak 
kazalara sebebiyet verdikleri an 
laıılnuştır. Kayı;nakamlıklara 
bir tamim göndenlerek bunla
rın şiddetle tecziyesi iıtenmit· 
tir. 

ihtilaf 
Çıkarsa .. 

Hakemliği kim 
yapacak? 

Aldığımız malumata naza
ran, heyet lktısat ve G~rük
ler vekiletile temas etmıış, ve 
mevcuda ilaveten üç maddeden 
40 000 kilo daha pamuklu ~en 
s~tın htanbul gümrüklenn
den çıkması t~~~isatı~ı almış· 
mıtlır. Söylendıgıne go.re, bu~
dan sonraki kontenjan lıstel~nn 
de pamuklu mensucattan Y~
de 55 in İstanbul gümrükl~ru:ı
den çıkman esası kabul edilmıt 
tir. Çünkü pamuklu mensucat 
ticaretinin merkezini İstanbul 
teşkil etmektedir. Şimdi m~hte 
lif gümrük kapılarından gıren 
pamuklu mensucat lstanbulda 
toplanmakta ve tekrar buradan 
bütün memlekete tevzi olun-
maktadır. ADANA, 29 (A.A.) - Rus 

r..ı.. fiatlan lar Dörtyoldan şimdiye kadar 
...- ljl) Milano sergisine ıoo bin sandık portakal müba 

Floryaya vapur 
işleyecek 

Muhtelit mübadele koıniıyo
nunda bitaraf murahhaslardan 
M. Rivasın iatifa.mdan ıonra 
iki bitaraf murahhas kalmııtı. 
Herhangi bir itin müzakeresin 
de İhtilif zuhur ettiği takdirde 
latanbul muhtelit hakem mah
kemesi reiılerinden biri hakem 
lik vazifesini yapacaktır. Hari. 
ciye vekilimiz ile Yunan sefiri 
arasında bu kararın esaılannı 
tesbit eden bir nota teati edile
cektir. Nota, elyevm heyeti ve
kilede bulunmaktadır. 

~<Ufs. 

f. ndroı 
'iiyori 

ıııı.ıııo 
kıcl 

\ t[la 

c levre 
rıfva 

,\ 
terdanı 

ı t.06 : Pra~ 15• 
ı4b. Viyan• J,78 ,;: gı" denler yaa etmişlerdir. Sandığı 310 ı· mata naza 

. 1 k il d Aldığımız ma.u . • 4~ . 55 Madrit 6,t4 kuruşa o an porta a arın a e- ran Seyn"•efain ıdaresı bu yaz 
~.18 Bcrlın ı,98,3/4 Beynelmilel Mi!ino sergisi- di 10 milyon 500 bindir. Porta- • ~ . 1 t -

3,88,114 Varşo v ı U t ne iştirak edecek tıcaret ve sa· kallar Rusyaya sevkolunmuf- Floryaya vapur ış ~ _mege ~e o-
37,79 Peıtc 3.78 b b d b" k d"n rada bı"r iskele teHsıne arar 

8 73 nayi er a ın an ır umı u tur Q ) b k 2,44,1/~ Bükrtf 7 ' • 1 d' . vermi•tir. Sman ı an aSI 
0 .,.1 B ı , ~7 s9 hareket etmıııı er ır. , 
~,v f egra • 1 ·1· l" 1 d' . hd . mu·'du··rıu-gwu·· 

1,17, Moskov• ı~,- ngı lZ ırası İstanbul Be e ıyesı u esme 
ROMA, 29 (A.A.) - Ya- LONDRA 29 (A.A.) _İn geçen Florya plajlarının .. bu 5~ Osmanlı Bankasının Pariste 

Nukut (ıatıf) kında açılacak olan Mililno ser ne büyük bir ragbet gorecegı ki merkezinin umumi direktörü 
Kuru~ ı ~ i.si münıaıebetile Avrupaıım giliz lirası, cumartesi gününe muhakkak addedilmektedir. Bu M. Poissir dün İzmirden şehri 

ı F • ı • 2~, g l"f h" 1 · d k" İtalyan nazaran bir buçuk puvan bir te f I · Seyrı· sefai - · r,ıısız ıro.ı/4ı ı ıı ın, n\' muhte ı şe ır erın e 1 itibarla bu se er erın . mize avdet etmiştir. Müteveffa 
sterlin 706. • ı pezeta ~· 1~2 ticaret odaları mümessillerin- reffüle 97 de açıldıktan sonra ne mühim bir kazanç teman ede İstanbul Osmanlı Bankası Di-

Hususi 
Mektepler 

Oda noktai nazarında 
ısrar ediyor 

Hususi mekteplerin de, husu 
si tedavihaneler gibi kastı tica
retle açılmış müesseselerden ol. 
duğu cihetle Ticaret odasına 
kaydedilmek mecburiyetinde 
görüldüklerini yazmış, bazı hu 

· susi mektep müdürlerinin buna 
itiraz ettiklerini ilave etmittik. 
Ticaret oda11 mahafilinde oda· 
lar kanununun 3 üncü maddesi 
sarih olduğu, hususi mekteple
rin, kastı ticaretle açılmıt oldu
ğu ve hususi tedavihanelerden 
tamamen farksız bulunduğu ka 
naati, teyit edilmekte, yalnız, 
simdi hususi tedavihanelerin iti 
İe iıtigal edildiği, bundan ıon
ra hususi mekteplere sıra gele
ceği ilave olunmaktadır. 

Mimar 
Sinan 

lhtif al programı 
t~sbit edildi 

lstanbul Halkeui RiyaHtüulen: 

1 - 31 Mart 1932 perıembe 
günü saat on bette S0LEYMAN1-
YE camii avlusunda MiMAR 51-
NANI tebcil meraıimi yapılacak
tır. 

a - Merasime, fC'hir bandoıu 
tarafından çalınacak latiklil mar 
ıiyle baılanacaktır. Müteakiben: 

a. Halkevi 
b • latanbul şehri 
c • btanhul mühendiı ve mimar 

!arı 
d • Güzel aan'atiar akademisi 

namlarına birer hitabe söyle
necektir. 

3 - Hitabelerden aonra sanat· 
kirm o civardaki türbeıine gidi
lerek meraaimle: 

a. Halkevi 
b . Belediye 
c • Cuınhuriyet Halk Fırkaaı 
d • Mühendis ve mimarlar 
e - Güzel San' atlar aka demsi 

namına birer çeleng konac.ıktr. 
(Bunun haricinde arzu eden 

müeaaese çeleng koyabilir), 
4 - Saat on yedi buçukta Hal

kevinin Güzel San'aUar ,ubeainin 
bult•nduğu alay köıkünde biri, 
Sanatkarın hayat ve ıahıiyeti, di· 
ğeri, büyük oan'atkarnı Türk mi
mariıindeki mevkii ve eaerlerinin 
kıymeti hakkında müverrih Ah
met Refik ve Celil Eoat Beyler 
tarafmdan iki konferanı verile
cek ve Sinan' ın batlıca eaerleri 
projekıiyonla g&.terilecektlr. 

S - Gece yirmi buçukta radyo 
da yine ihtifalin sureti cereyanile 
aan'atki.r hakkında konferanı ve
rilecektir. 
6-Bu programın ilanı, lıtanbul 

da bulunan meh'ualar Resmi ve 
huauıi daire ve müe&aeaeler mek
tepler ve lıtanbul Halkı için da
vetiye makamına kaimdir. 

Sinan ihtifalinde Edir
nede neler yapılacak? 

. ~olar ~ı ı - • ı ııark den mürekkep mühim bir içti. tekrar 95 l/z franga gelmiştir. ceg"ı" anla•ılmaktadır. M D S b 
lU lırcr "·-•ıı'. : ı ıoln 25· • · d Dolar 3,82 de açılını• ve biraz ' rektörü · e or ier'nin ye- Türk mimari•İnin büyÜk bir 

• • 32 ma yapılacaktır. Bu ıçtıma an • k ı· d · h · k" · t · d'I - · h ·· o ı Belçiu 11 _ • ı peıı o · h sonra 3177 de karar kılmıştır. Esasen gere areı ma su- rıne ımın ayın e ı ecegı enuz dehası olan mimar Sinaının 344 
''' Jrah ıııı ,2: $ ~ ~~~., 24

·- maksat sergide mallarını teş ir Devlet eshamı da sağlamdır. sa zamanında, gerek daha son- malum değildir. M.Poissir Pari u3"'n1 c3ü932yıl dönübemün~ rasthya 
0 ı. lsvi1 re oı2, •ı · c eı •ve• :s. edecek olanlar ile bu müesisle- 1 ·ı· ı· k ra bu sahilde idarenin bir iske- se döndükten sonra bankanın • · per§<'m günü Edirne 

'rı • ' - d - d d - temas ha Ög"leden sOilra ngı ız ırası te I ve Trakyada ihtifaller yapılacak 
' l<'va " \i t ,, ·>25, ri ogru an ogruya " b 1 96 lesı' bulunmakta ve vapur İş e- merkez komitesi toplanarak 
2o ıı " .. ' • · · ı"." •· -·etı"ırmek ve ecnebi piyasa rar yükaelmeğe at amıı ve • . tır. -''----'0.:.o""::...--"' "''··.;..;·_l._...._. ı\w1•e .... <,,.ıd,.11.:.,e _'-"".:::"-'..&"...,"P._."= · ==.;;._.;.;;..._ __ :.....;;.....__,._. ___ .._ -~....:ı··ı-.ıı'"'1--"" _.... _ __ l.h.ln>'@'k.te.•Jij· . .ılll·· ________ ....,.,,.ıı.ı;;,-"fİyeti tezekkür edecektir. _ .. Edirnede yapılacak ihtifalin 

Maarifte 

Maarif bütçesi 
Hazırlandı 

Bu seneki bütçe geçer 
senekinden 

biraz f azllaştırıldı 
lstanbul maarif müdiriyet 

bütçeıi daimi encümence teııbi > 
edilmiıtir, Bir çok vilayetlerir 
huıuıi bütçelerinde maarif faı 
lmın tenkis edilmek mecburiyt 
ti hasıl clmaaın.a rağmen lıtar 
bul maarif bütçesi eski vaziye 
tini muhafaza etmektedir. Hat 
ti lstanbulun yeni bütçesi dahı 
fazlala,tırılmıştır. Eylul derı. 
senesi batında açrlacak yeni U 
ilk mektep ve 60 muallim içiı 
tahsisat konmuştur. lstanbu 
iJ~ tedrisat vaziyeti gittikçe in. 
kıtaf etmektedir. Bir müddet 
ten beri teftişte bulunan veka 
let umumi müfettişleri verdik
leri raporda beyanı takdirat et 
mişlerdir. Eylülde açılacak ye 
oi mektepler için kafi bina olmr 
dığmdan bir krsmı kira ile tu. 
tulacaktır. Maarif müdürlüği. 
ilk tedrisat işine azami ehemm. 
yet vermektedir. Maarif müdüı 
lüğü emrindeki müfettişler 2{ 
ya iblağ edilmiştir. Daha ik 
tedrisat müfettişi alınacaktrr 
Müfettişler imtihanlara kadaı 
ilk mektepleri sıkı bir şekildı 
teftiş edeceklerdir. Bir çol 
mekteplerde tatbika baılanar. 
kooperatifçilik de çok müfit ne
ticeler venoeğe başlamıştır. Mı 
arif müdürü Haydar B. de biı 
ay sonra latanbulda ve mülhal 
kazalarda umumi bir teftişe çı
kacaktır. 

Muallim mektebinde 
konferans 

Maarif Vekaleti batmüfettit· 
!erinden Selinı Sırrı B. dün m11 
allim mektebinde mesleki biı 
konferans vermiştir. Konferam 
ta muallim ve talebe hazır bu
lunmuıtur. 

Köstenceye gitti 

Romanya vapuru i:.le evvelki 
cün ıehrimize gelmit olan Sor
bon darülfünunu Cocrafya mu. 
allimlerinden Prof. Demart011.e, 
dün Köıtenceye hareket etmi~
tir. 

Dayak atan olmamıı 
Sarıyer ve Bakırköy ilk mek 

teplerinde iki dayak hidiıesin.. 
den bahıedilmitti. Yapılan tah 
kikat neticesinde böyle bir !eJ 
obnadığI tebeyyün etmittir. 

Villyette -
Yaz· 
Saati 

Nisanın başından iti· 
haren tatbik ediliyor 
Dairelerde it saatı nisanın bi

rinden itibaren değiıecektir. 
Dün vilayetten dairelere yapı
lan tebligata göre yazro mesai 
ıekiz saattir . 

Sabahları 9 - 12. Ôğledeu 
ıonra 13 • 18. Bu suretle öğle 
tatili eskisi gibi bir saattir. 

Nisan maaşı 
Nisan umumi maaşı cumarte 

si günü verilecektir. Ouetli DK 

murlara mart maaıları yano 
verilecektir. 

Kartal kaymakamı 
Yeni Kartal kaymakamı ııe

lerek işine başlamıştır. 

ana hatları şunlardır: 
Gündüz, üstadın §Aheaeri Seli

miye önünde toplanılarak Mimar 
Kemal B. tarafından debaaı va 
eserlerindeki kit1evi ahenk ve za 
rafetle memzuç haşmet izah edl 
lecek, ayrıca müteaddit hatipler 
tarafından büyük üstadın dehau 
tebcil edilecektir. 

Gece Halkevinde toplanılaralı: 
hatipler tarafından Sinanın .mu
vaffakiyetlerle dolu hayab aaalt 
edilecek ve e•erleri projeksyoa.I. 
gösterilecektiı·. 
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30MART 1932 
ldlıreJıw: Anbn C1 d' 

100 .... 

TeJcraf adıwl: l.t. JIUU;pt 
Telefon N-..lan: 

Bafmubarrir ft lılüdOr 24311 
Yazı ifleri lıltldOrlllltl 24319 

tcı.ıe ,. lılatbu 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türki7e içi11 Hariç içiI 

Lıt. LK. 
3 aylılı 4- ·-6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - ·-Gelen evrak geri ftl'llmea -
Müddeti reçen nftıhelu 10 ktı 
CUftar. Guete .. -tlıaaya aJ, 
.şler için mlldirlyete müracaat 
:dillr. Ge.zetemiı lllnlanıı -•'u· 
1iyet!ni kabul etmea. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yepllröy ulrerf .... t merlıeain

dea alcLimuz maliimata _,.,, 
bugiin b&Ya u bulutla olacak rüz 
gir hafif kaV"tttle -stir. 

29-3-932 tarihinde hava taz.ri
ki 762 aantİIT"l, hararet azami 4 
••gari sıfır santiıırat idi. 

ff~•E~ 
Ticaret odası 
Nereye gidiyor! 

Bizim Ticaret Oclumda t• 
:ranı hayret bir iatili hını var 
ki; buııün)erde artık önüne ııe 
leni ıürüldeyip ııötüren bir 
ael halini aldı.. 

Bizim bildiğimiz ticaret o
clalan - dün7anm her tarafın 
da oldup ııibi - olduiu yerin 
ticaretini ileri ııötürmek, tüc
carına maddi ve manevi yar
dım etmek ve nihayet ticaret 
itlerini İnkifaf ettırmeğe çab
ıu... Bizim ticaret oclumda 
bu yapılır mı? .. Görünen köye 
klağuz iatemez. Ticaret oduı 
mecliainiıı, kongreainin zabıtla
rını alıp okumak bu buauıta 
bir fikir buıl elmeğe kifayet 
eder. 

Ticaret oduı bu mühim va 
zifeaini yapmak için tabii para 
ya muhtaç... Onun içia tüccar 
!ardan oda kaydiyeai almağa 
lefebbüa etti. Eh doğru fikir ... 
Her n:.•arafa bir irat lizun. .. 
llk zamanlar ticaret hararetli 
ve tüccar çoktu. Halbuki bir 
tarattan umumi buhran diğer 
taraftan bizim ticaret iflerinde 
iyi mücehhez olmayıtımız tüc
car adedmi azalttı. Tabıilit 
yapılamadı ... Ne yapalım? •• 
Para lizım. .. Haydi küçük es· 
nafı odaya kaydedelim .. Bu da 
timdılik sölmıüte benzemiyor ... 
Para kazanan nereai var ..• 
Haatabaneler .. Ücretli değil mi 
ya! tıcaret sayılır. Odaya ka
yıt ... Mektepler .. Ücretli değil 
mi ya!. Ticarettir odaya.. Dok 
tor, ebeler, dişçiler .. hep tica
ret! ..• Odaya kayt !.. 

Ben bu yazıları yazarken 
Ticaret odasının bu garip, ta
yanı hayret lqebbüsünü bili 
iftira zaıınedecek kadar taac
cüp içindeyim. Bu gidiıle mu
harrirlerin, avukatların, mual
limlerin de tüccar addedilip 

l .... ,. kaydma t911blıüa edil
miJeCljiai kDnse ~ ede-.... 

1 Lakin hunlar oluna Ticaret 
ı odumm doktorlar, ditçiler, e
beler, mektep müdürlerinden 
terekküp edecek meclisi kim bi 
IİT ticareti ae kadar ileriye ıö-
tOriir •• . 

; Ben mektep müdürlerinin 
Ticaret oduma kaydolunması
na bir bakıma memnun oldum. 
Hiç olnıezea ticaret hakkında 
aerbeat dersler verirler de ala. 
kadarao ticarethane, baatahane 
Din farkım anlu ••• 

ı Bu buhrana nazaran ticaret 
hanelerin birer haatabane hali
ae ııelmeai beklenirdi aınm•, 
hastahanelerin ticarethane ola-

, 1 cafmı kimse keatiremezdi ... 

· Telef on haberleri .• 
Söyleıımiyen sözlerin para

N b&dieeai unutuldu ııaliba, biç 
aö&ü ititilmiyor.. Acaba, Möa 
yö Vataon ve maiıyeti erkanı· 
DID bu baptaki tetkıkatları bit 
medi mi? .. Yoksa bunu balli
çin bir tetkik ıeyahatine mi ih 
üyaç var... Bizim haber aldığı 
mıza göre , otomatik makine
nin hesabı yanht çıkardığı bak 
kmdaki rivayet, şirketııı oto
matik işlerine bakan kısmın 
müdürünü fena halde kızdır
mıı: 

- Böyle ıey olmaz .. Yalan!. 
dem it·· 

Bana mı baıit geliyor, yok 
aa iş haddizatında pek basit le 
İnadına mı karıttırıyoruz .. 

Böyle bir t"Y olunca .. fatu
rayi yazana soranın: 

- Efendi! Bu para he abı. 
nı sana kim verdi .. 

- Şuruı verdi.. 

O fUrasının istin•t et.tiği 
vesikayı ararsınız it meydana 
çıkar .• Meaeleyi m&kineye dü
ıürmeğe bacai: var mı?. 

Beyoğlu tarafına otomatik 
makineler koymağa baılandı ... 
Bunu koyan memurlar aelliloi
den mamul ufak ve numara de 
lilderine göre yapılmıt kalem 
uçlan satmak istıyorlar .. Bun
ların ne olduğunu soran saf 
milfterilere: 

- Efendim, bunlar otomatik 
anahtan!.. Otomatik kadran 
bununla çevrilir ... diyorlar ... Fe 
na it değil.. 

FELEK 

TEŞEKKÜR 
Kardetim H&fllll'ın vukuu irti

halinden dolayı düçar olduiwnuz 
teeasüre bizzat ve gerekae tahri
ren ittirak buyuran Hanım ve Be
yefendilerin her birerlerine ayrı 
ayrı beyanı tetekküre teeasüratı
mız miı.ni olduiundan muhterem 
ıazetenizle tqelı.küı-abmızm ilin 
buyurulmaamı rica ederim. 

Merhumun ailesi namına 
biraderi: Etref 

irtihal 
Şirketi Hayriye sabık müdü

rü Hüseyin Haki efendinin oğ
lu, ve Adana meb'usu Ali Mü
nif Beyle Beyoğlu dördüncü 
Noteri Mitbat Cemal Beyin ka 
impederi mülga Şurayi devlet a 
zaımdan Nuh Bey irtihal eyle 
mittir. Cenazesi bugün aaat on 
birde Cerrahpqa baatabaneain 
den kaldınlarak Edinıekapısm 
da medfeni mahsuauna tevdi e
dilecektir. Mevli rahmetine 
müstağrek eylesin. 

lVı illiyct'in Edebi Romanı: 54 

GÖZYAŞLARI!. 
Et.m iZZET 

Onlann anama karıtmak ta itı 1 ıçıne yaba J'İne bu ayaza daya 
me ııelmedi. Yüz aö;ı; olduk namaz. Hele ben. 
amma, yine ya polis gelecek, Ayağımda •:rakbbt ,.okl 
ya bekçi aoracak: Saç sakala kantmıt-

- Ne zıbanyoraun burada Pantalon parça parça!. 
herif?. içimde bir atetçinin paçavra 

Diyecek ve.. belki de ağır diye kaldmp allığı yırtık pn-. 
bir ıey ıöyliyecek. tık yün faniladan batka bir ter 

- Haliç itkeleainde oturup yok!. 
yıldızlan ıaymak daha iyi!. Ceketin, batti bir zaman· 

Dedim, yürüdüm. Gittim, lar, celı:et olduğunu tasdik ettir 
İ!kele kanapeainin üzerine biraz mek için yirmi tane tabit is
uzandım. Göğe, yıldızlara uzun ter!. 
uzun baktım; babtımı, yıldızı- Böyle ad&1111 değil, dejme 
oıı arat'.ım, iti filozofluğa döke giyimli kutamlı efendiyi bile 
yim, serseriliiin felsefesini ya bu ayaz tanımaz. Yine biz az 
payım .. dedim. Fakat, ıoğuk çok iyiye de kötüye de, aoğuaa 
ciğerlerime itledi. Kinunuaa- da rüzııira da idman ettik. Ru 
ni. Bundan daha ötesi yok. De bi Bey mükellef paltosunun 
Dizin ayur İnlanın ciğerine ka içinde dolaprken iki ııünde bir 

• J" OD kadeh İ · nezle olurdu. 

MiLLiYET ÇA_~ŞAMBA 80 MART ı-. 

IKomıu memleketlerde l 
Filistinde 
Kanlı vak' alar 

Beruttan yazılıyor: - 1913 ..,. I 
nesınde teteklnal eden(Arap ııenç 
leri cemiyeb) ahvali hazll'a do•• I 
;rısile yeniden faaliyete ıeçereı< 
bir kaç ııun evvel ~amda l:lagdat 1 
caddeaınde kaın (l.una park) ta ı 
büyük bir loplanb tertip etmittir. 
(Neaihüımiıeyyet) Bey bir nutuk ; 
irat ederek bu içtimaın makaacunı 
anlatmıı müteakiben ız p- Er
rekibi vaziyeti hazıra ve na1kın 
brle§IDe ve tesanudu hakkında 
bir nutuk irat ederken bird<:n !Ji- 1 

re bir bomba mülhit bir turraka 
ile patlamııtır. Bunu müteakip 
muhtelif cihetlerden Üç bomba 
daha ablmıı ve içtimada huır ; 
bulunanlar arasında korkunç zir ' 
panik tevlit etmiftir. 

Hariçte bulunan polisler derhal 
içeriye ııirerek bir kaç genci tev
kif etmi~ ve Üzerlerinde bombalar 1 
bulmuştur. 

Mevkuflardan biri.inin üzerin
de ıayaru dikkat bir mektup bu
lumnuıtur. Bu mektuptan ıençler 
den mürekkep gizli bir cemiyetin 
mevcudiyeti ve bu cemiyetin mak
sadı intidap büklımetine tarartar 
olan nüfuzlu e,baam ortadan kal 
thnlmaaı olduğu anla,ılmı,br. 

Mevkufların iaıintaluna başla
nılmı,ıır. Cemiyetin geniş ve giz
li bir ~ebekeye malik olduğu an:a 
,.ımaktadır. Patlryan bombalar
dan uç kişi yaralanmı§br. Biri.i
nin yarası çok ağırdır. 

Filistinden gelen bir habere gö
re (Tel-Aviv) le Araplarla Yaha 
diler arasında mühim bir hadiae 
vukua gelmi,tir. 

Hadisenin sebebi tudur: 

f ürkiJe Hil81ia~mer ~enıiJeü 
Merkezi Umumisinden: 

Hililiahmer Mecliıi umumisi 1932 aeneai Niaamnm 
27 İnci çartamba ııünii ıabah aaat onda ANKARA'da 
YENlŞEHlR'de Cemiyetin Merkezi umumi binasında 
alelade içtimaını yapacağından içtimaa ittirak edecek 
murahhaslann tarih ve saati mezkiirda HlLALlAH· 
MER MERKEZİ UMUMlSlNt tetrifleri rica olunur. 

Ruznamci Müzakerat: 
1 - Reis ve reiıi aanilerle katiplerin intihabı. 
2 - Meclisi umumi tetkik komisyonu ve Merkezi u

mumi icraat raporlarının tetkiki ve kabulü halinde Mer
kezi umumi zimmetinin ibraaı. 

3 - 932 • 933 bütçesinin tudiki. 
4 - Çıkacak Merkezi umumi azası yerine diğerleri

nin İntıhabı. 
5 - Tetkik komisy01111 azumın tecdiden intihabı. 
6 - Merkezi umumi teklifatı. 

ve 

Sfrgortalannızı Galatada Onyon hanında kiin 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

aa 

u YON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Bu hafta 
MAKiE GLOl.<.Y'nin 

temaili ımıbteı pni 

DOŞES OLACAKSIN 
(Tu 9ft'U Ducheue) 

Miilııemmel ve cazip komedisinin bzancbiı fevkalide mavaffa!Uyet 
ft ııördüii pulalı raifMıt baselııile 

MELEK SiNEMASI 
Arzu ve talebi umumi üzerine bu filmi bir kaç ııün daha göstenneğe 

karar vermiıtir. 

ilaveten: Sesli Varyeteler ile Paramount -- Jurnal. 
Lindberg'in çocuğunun kaçırılmuı - Çocuk kaçırıl: 
<nadan bir kaç saat evvel bahçede görünüyor; 
Kaçırıldığı oda- Zabıta tahkikatı -Amerika'da 

Heyecan - Bundan maada: Amerika Ordu ve 
Donanmasının Manevralan. 

Bu akşam 

l'..LHAMRA Sinemasında 

Meksikalı Dansöz 
(La courtisane Mexicaine) 

filmini ııiclip göreeeksiniz. 
Ju eserde gitaralarm ittirakile tagıumi eclilen lspanyol ,..-kılan ft ~ 

döndürücü tangoları tematakinanı eon derece memnun edecektir. 
!laveten: Sesli Varyeteler ve Paramount - Jumal'dan: 
Lindeberg'in çocuğunun kaçırılması- Çocuk kaçınl
,nadan bir kaç saat evvel bahçede görülmektedir.
Kaçn-ıldığı oda - Zabitanın tahkikatı - Amerika'da 

Heyecan - Bundan maada Amerika Ordu ve 
Donanmasının Manevraları. 

Yahudiler Tel-Aviv'de bir me
raz yaparak bütün \ '" a ıudi n1a a
nuat ve sairesini arzetmişler, bu
nun Üzerine Araplar buna mini 
olmak istemiş ve mesele buradan 

Tür { Anonim Etektrik 
Şirketinin 

1
iilıım _____________ _ (11111----• lki büyük sinema yıldızı4m ___ _ 

Tahvilat hamillerine ılan j .Ju\Jl:ALA;:, FAIRBANKS Jr. ve ROSE HOBART 
Tahvilat üzerinde yazılı metindeki " 3 üncü fıkra " M A J 1 K S l N E M A S I N I N çıkmı~tır. 

Bu hadise derhal etrafa sirayet 
ederek r.ivarda bulunan Araplar 
balta, la§ ve odunlarla müocllah 
olarak Ya budilere mukabele et

şartlara tevfikan, te<lavülde kalan te!anil tahvili.t be- yarın ak§am büyük gala olarak ııöatereceii 
dellerinin 1 Teşrinievvel 1932 den itibaren ve aşağıda S ] • G •• h 
gösterildiği veçhile tediyesine Meclisi idarece karar ve- CVCD erın una 1 

miflerdir. atk .,. istirap filminde llrzi ...ı.m d oc dılerdir. 
Müsademe bir oaat kadar de

vam ebni~ ve iki taraftan bet ki
ti maktul ve ki kiti mecruh diif

rilmiş olduğu Türk Anonim Elektrik Şirketinin tahvi-
lat himillerine bildirilir. : Ba filimde: 10 bin lıitilik bir ordu ...., 5 topçu tabuna mütbq lıir 

muharebeye ittindı ettikleri prülecektir. 
mü,ıür. 

Harbi umumide, aon rücat eana 
amda Oama.ı lı ordusunun F iliaıin
den çekilirken Şeria nehrine göm
düğü aöylenil- altın sandıklan 
ıeçen aenedcn beri aranmaia ba§ 

MezkUr metne tevfikan mevzuu bahis tahvilat 1 T eş· ' 
rinievvel 1932 den itibaren faiz getirmeyecek ve be· 
delleri tediye edilmek için 1 Teşrinievvel 1932 de va
deleri huliil etmemiş olan bütün kuponlan hamil ola· 
caktır. Aksi takdirde, noksan kuponlar bedeli tediye 

İstanbul mülhakatından Beyoğlu ile 
Galata beyninde tahtelarz demir yolu 

Türk Anonim şirketinin tahvilat 
hamillerine ilan 

lanmııtır. olunacak meblağdan tenzil edilecektir. 
( 115) bin alım lirayı havi oldu V d • h I·"-' t • ku } 1..-- rfın--L •• iu tahakkuk eden bu aandıklar 1 a esı u UJ e mış pon arın ~ sene za Uıil mu· 

Muhammet Müebbet Bey iaminde ruru zamana tabi olarak hükümaüz kaldığı bu müna
bir Tür_k zabiti taraf~~ düı- aebetle habrlatıbr. 
man elıne geçmemeu ıçm nehre B d ah "'" hA 'U • d ablmı,ıı. undan maa a, t vuat amı en arzu e erlerse, 1 

Mehmet Bey ba mesele hakkın Teşrinievvel 1932 vadesini beklemeden 1 Nisan 1932 
da görüıtü!ıü ve anla9bğı bir kaç d • "bar ahvill · • ed" ib ed b"lm l ' kiti ile bir tirket tqkil ederek Fi- en 1~1 • en t ennı ~ . ıyeye r~ e ı .eA enne 
liatin hükumetiyle yapbkları mu- Meclisı idare karar vermıştır. Bu takdirde tahvilit be
~avele ile hu defney~ teb~ im- deli ile beraber, son kuponun tediye tarihi olan 1 Nisan 
tiyazını almıılardı. Şırketın ılk ıe- l 932 d · 'ba ah 'll · edi "b ·· ·• ka harri tetebbüaleri miifkilitla kar- en ıtı ren t vı enn t yeye ı razı gunune • 
tıla,nuştn-. Senelerden beri Şeria dar işleyen faizler dahi kendillerine tediye olunacaktır. 
·~lannın al.tı~da kal.an bu hazine Tahvilat tediye edilmek ·· r ş· k f B ~l d 
yı bulmak ıçın nebnn mecraaım uze e, ır e ın eyog un a, 
değistirmek lizım gelmif, külli- Tünel Meydanında, Metro Hanında kfiln Merkezi lda
yet!i .•~ele •.e taıhir makineleri resine veya Galatada, Osmaırlı Bankasına ve yahut Ga-
getınlmış ..-e ı•e batlanmıflır. Fa- 1 SelA "k B ka "b 1 
kat definenin bulunması icabeden atada anı an ama 1 raz o unmalıdır. 
yerde biç bir feye tesadüf edileme İstanbul, 29 Mart 1932 
lllİttİT. 

Dokuz senelik bir 
cinayet 

Radostan bildiriliyor: - Bu
rada dokuz ıene evvel iılenilen 
bir cinayetin timdi bütün esra
n meydana çıkını§ bulunuyor. 
Bu bidiıe ıöyle cereyan etmit· 
tir: 

"Bundan dokuz sene evvel a
rabacı Avram isminde bir Mu
sevinin 19 yatındaki genç kızı, 
bir gece sinemaya gitmiı, bir 
daha evine dönmemittir. Bir 
genç kızın birdenbire ortadan 
kaybolması kasabada büyük bir 
heyecanla kartdanmıı, zabıta 

ııünlerce tahkikat yapmış, fa
kat en ufak bir İp ucu bile elde 
edememiştir. Bu kaybolma bi
diseainin bir cinayet eseri olup 
olmadığı hakkında yapılan tııh 
kik ve tefsirler de net:cesiz kal 
mııtır. Tabi aradan geçen do· 
kuz sene zarfında tahkikat bir
kaç defa tazelenmiş, yİne müs
pet veya menfi bir netice çık
mıunıştır. 

Fakat son günlerde zabıta ye 
ni bir ip ucu elde ederek tahki
kata giritmit ve bu sefer hadi
seyi örten esrar perdesini kal. 
dırmıya muvaffak olmuştur. 

Genç kızın dokuz sene evvel si
nemadan dönerken bir eve kaçı 
nldığı, cesedinin evin merdive. 
ni altına gömüldüğü anlaşılmıı 
tır. Filhakıka merdiven altı ka
zıldığı zaman genç kızın iskele 
ti meydana çıkarılmıştır. Kızın 
bir gözü takma olduğu için bu 
göz de iskeletin üzerinde bulun 
muştur. 

Zabıta katilleri de yakalamıt 
tır. Fakat isim ve hüviyetleri 
henüz gizli tutulmaktadır. Şe
hir heyecan içindedir. Herkes 
tahkikatın kat'i neticesini bek
lemektedir. 

tan zatürree bile korkup çekini larına kan9tığım insanlar, içi- tılamıyan, benim aklımın erme 
yor!. Hot zaten her ıeyim de ne düttüiüm bayat hep okuma diği, kalemimin tesbit edemedi 
ğif ti. Zahiri hüküm ve telakki ğa yumağa, düıünmeğe ve ni- ği bir meaele. 
lere ııöre: Hiı, fikir, mubake. bayet inıanlığa dütman!. - Onun yüzünü unuttum. 
me, iz'an, idrak, zevk, asalet; İp Ömer, Kel Recep, Kara Kendisini ııörmek istemiyo-
aeciye, vicdan, fazilet n•mma. duman Alt, Ket Muatafa, Sen. ruml. 
biç bir ıeyim kalmadı. O ka- yör Mehmet, Kör Rqit, Dino Nerede olduğunu bilmiyo. 
dar alçaldım, o kadar bay•it· Yusuf, Çakar Ali .. Şu bu. Bun rum .• 
laıtım, o kadar benliğimi, bü !ar beyin ve his üzerinden ge- Kaç aenedir yüz yüze gelme 
viyetimi, varlığımı kaybettim!. çen öyle birer silindir ki yalnız diki. 

- ÇamurM İnsanı değil, insanlığı bile ezip Bir sımiye bile bq bat• kal 
Dedikleri kadar, belki daha çökertiyorlar! mak istemiyorum .• 

fazla, çamurum!. Bırakamadı- Artık kandi kendimde m&zi Dedikten sonra, 
ğım tek bir itiyadım var. Ha- ye ait biç bir varlık biıaetmi. - Bütün hüviyetimle onu-
tıralanmı yazmak. Nedense yorum. Hiç bir hatırayı muha nwn, onun için yatıyorum. 
ondan bir türlü vazgeçemiyo- faza edemiyorum. Naranın' Onun delisiyim!. 
rum. Defterimi bucak bucak yüzünü bile unuttum. Y alma Demek ve.. hakikatte de 
berkesin gözünden, tecavüz ve onu, o ismi, o hüviyeti biaai-

1 
böyle olmak nedir?. Bunu izah 

taarruzundan saklıyorum.. Fa. me, ruhuma, benliğime, varlığı . edecek olan her halde ben deği 
kat, muhakkak ki artık bu satır ma sızan ve sinen bir akide gi ! lim. Ruh doktorlan, filozof. 
lan yazarken de etki Ruhi de- bi muhafaza ediyorum. San- lar, paikoloıılar buna tqbia 
ğilim. İyi dütünemiyorum, iyi ki bana vücudümün derisi be- koysunlar ve buıa: 
yazamıyorum, ıyı ııöremiyo nim, İçi hep onunmut gibi geli - Sen ,uaun!. 
rum. Kalemim durdu. Kabalat yor. Onun için nefes alıyo- Desinler. Burası beni ali· 
tı. HiHedemiyorum, duyamı. rum, onun için ayakta duruyo- kadar etmez. Son aöz: 
yorum, duyarsam bile yazamı· rum, ondan kuvvet alıyorum, - Ben varım!. 
yorum!. ona sığmıyorum, onun ıevgisi Hila onu aeviyorum :. 

Hatta bet - kelimeyi bile ile, onun damarlarıma bıraktı. Gözlerim onu unuttu.. Fa. 
bir araya ııetirip nud yazabil- ğı lezzetle Y•tıyorum. Bu ta· kat rubmncla yqıyorl 

Tahvilat üzerinde yazılı metindeki (2 inci ve 3 üncü 
fıkralar) şartlara tevfikan, tedavülde kalan tekmil tah
vilat bedellerinin 1 Teşrinievvel 1932 den itibaren ve 
aşağıda gösterildiği veçhile tediyesine Meclisi idarece 
karar verilmiş olduğu İstanbul Mülhakatmdan Beyoğlu 
ile Galata Beyninde T ahtelirz Demir Yolu Türk Ano
nim Şirketinin tahvilit hamillerine bildirilir. 

MezkUr metne tevfikan mevzuu bahis tahvilit 1 T 
rinievvel 1932 den itibaren faiz getirmeyecek ve be
delleri tediye edilmek için 1 Teşrinievvel 1932 de va
deleri hulôl etmemiş olan bütün kuponlan hamil ola· 
caktır. Aksi takdirde, noksan kuponlar bedeli tediy 
olunacak meblağdan tenzil edilecektir. 

Vadesi huliil etmiş kuponlann beş sene zarfında mü· 
ruru zamana tabi olarak hükümaüz kaldığı bu müna
sebetle hatırlatılır. 

Bundan maada, tahvilat hamilleri arzu ederlerse, 1 
Teşrinievvel 1932 vadesini beklemeden 1 Nisan 193 
den itibaren tahvillerini tediyeye ibraz edebilmelerin 
Meclisi İdare karar vermittir. Bu takdirde tahvilat be· 
deli ile beraber, son kuponun tediye tarihi olan 1 Nis 
1932 den itibaren tahvillerin tediyeye ibrazı gününe ka 
dar işleyen faizler dahi kendillerine tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üzere, Şirketin Beyoğlunda 
Tiinel Meydanında, Metro Hanında kiin Merkezi lda· 
resine veya Galatada, Osmanlı Bankasına ve yahut Ga
latada Seli.nik Bankasına ibraz olunmalıdır. 

rum. Ona malikim, aabibim, 
o benim içimde, hiasimde, di. 
majımda, hüvi1et ve.. varlığım 
da!. Cismi nerede ve.. kimin 
koynunda olursa ol...n. Ona 
ben kantmam !. 

Y qayıı akicfelerim de bu 
hiaae, bu muhakeme ailaileaine 
tabi. Onun için de töyle diyo-
rum: 

- Ben ciame bakaııyonım !. 
Bedenimle Y&famıyorum!. 
Sefil olabilirim, zelil olabi-

lirim, iyi olabilirim, kötü olabi 
lirim. Ciıim Perapalaata da 
yatabilir, Yenicami avluaunda 
da sabahlayabilir. 

Ben ruhumla yaııyorum ! 
Ne olabilinem olurum!. 
Ve .. bütün bunlan töyle b.; 

liaa edebiliyorum: 
- Bedenimle, göninütle, 

inaan kalabalığı ile, mübit ile, 
zahiri hükümlerle alakadar de
ğilim. 

Kaplumbağı ııibi kabusu
nun ıçıııe çekilmit bir ada
mım. Bedeni yqatmak için 
ekmeie, 1emeie thtiyaç varsa 

İ•tanbul, 26 Mart 1932 

diğini, geleceğini diitün~e 
lüzum yok. O içe değil, dıta 
kabuğa ait bir keyfiyet! Beni 
İçimi, öz benliğimi alakadar e 
mez. Dıtım için biç bir ihtira 
amı, biç bir kaygu ve emel" 
yok. Kabuğum, yani clıt 
hambqka, ben bambatkayım! 

-- lpip ullah ıivri lriillb. 
Dedikleri teY itte tam dıtı 
ifade ve tarifidir. Ben içimi 
ya9ıyoruııı.. Ruhumla yqı1 
nım.Muhayyelemcle yafıyo 
Bu yqayıtta tek varlık, 
benlik, Naran ve .. ODU keımdl 
aönlüme g6re çerçeveliyen bü 
yük qkımdu. Bu qk için; bi 
samanlar var olan ve sonra 
küp ııöçen büyük bir mabedi 
harabesi ortaamda tek 
kalan bir dervitin itikadına 
inanıtına a&terdiği bağlth 
aabır ve itaat ııibi, ben de ay 
ni bağlılığı, a:JUİ İtaat ve ayni 
ıabn gösteriyorum. Eskide 
cisimlerini ta:r ve terkedip n 
fillerini hakka nezedenler ri 
bi ben de cnmimi tay ve terlı 
dip nefaiD muhayyelcm .,. 
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Şeker şirketi 19 • ta cır ve dün müdafaalannı yaptılar Şirketlerin 
Feshinden 
Sarfınazar edildi 

Fabrikacılar 
Heyet 
Gönderiyorlar 

Rıhtım şirketi 
Maznunları 
Mahkemede 

(Başı birinci sahifede] 
la hiç bir ali.kamız yoktur. !Ju ~ 
nunun tarif ettiii eşkil daıresm
de bir cürmün sahibi _değiliz: Dl e· 
miı ve aözü diğer vekıl lamaıl sa 
Beye terketmiıtir. 

lsmail lsa Beyin müdafaası 
lamail lsa Bey de ıu müdafaa· 

yi serdetmiştir: 
" - Muhterem Efendim, 
1913 numeralı kanunun ilk m~a

tabı müekkifım Alpullu Şeker ~·~k~ 
ti olmuştur. Aziz meml~e~ 
milli bir varlıiı olan Şirketiauzı .~e 
onun çok kıymetli uzuv!armı mu: 
dııfaa ederken sizi bir az ııga! ~~I 
olursam beni mazur gönnenızı rıca 
edeceğim. 

1913 numaralı kanun 1873 ~a-
M .. kkillıın ralı kanunun zeylidir. .. ue . 

Şirketlıı vaziyetini gore~il~~· 
muamelitı hakkında adil .bdır fikir 

k · • el emır e ana peyda etme ıçın evv kanun i 
kanunu olan 1873 n~ d 

tkik ebnek lazım ır. 
le tema~ı~ı tkie" d .. --·~ saran eri-

Biliroınız uny--· "handa 
dici buhranın ssrımt.ılarmı,: ·· 
ki akislerini het;keıte_? evv gk:: 
hükümetiıniz. yane .. d';;;;r.':r t:ıbire 
düm ederek ~ok mub - ..,_,_ .. L. "t 

··Bt~ı ........ tevessül etınııtir. u . • • ·bu 
ve ihracat muvazenesmın t~ ·• • 

. eden kontenjan uıulunun 
n<l tanzım • h. ·ı 
tatbikidir. Milli varlıgı ~>'.e, ~ ·• 
li serveti korumak suretıyle ik~~ 
bünyemizi beılemeğe azmed"? Hu
kUmet ıüpbe yok ki her ferdinden, 
her evladından, bilhasoa anlarm tef 
kil ettiği, terkip ettiği müesseseler· 
den ıirkctlerden de bu gayeye yar
dıın, bu emniyeye muavenet ~er
di. l~te iktisadi hayatımIZ!'d yenıh '!-

bu 1 üzenn e epı-çılan .-at yo u · d"k. 
miz harekete gelmeğe . mecbur 1 11" 
Bilh~UI\ milli mu•tahsıll~e mahal ı.:. 
sarf, mahalli iotih~ te.mı_n.,:1;.:' bir 
kanun kartısmda Şırke~ diler 
vazifesi, bir borcu vardı. "'.' .! 
Bu •ulıran borcunu biz ıeasızif~':.';: 

' b" · vaz ~~-<!emeğe çalıştık. Bu_ ızım ldu. 
idi. Fakat bugün "!ud:!".::'~ hÜ· 

Hakim Beyefendı, .,~r .. .. ne ka 
lmmetin aldığı bu tedbıı;l"ı:ı~~~larına 
dar iktisadın r.ek.abet. . .':.detmek i 
tabi olmuı ve ı•tıh.alın! bilhassa 
r,in civar memleketleni::,ri memle
Tı-icste gibi sene!~~ vazifesini 
ketiınize ıeker an tli 1"! tihsal men· 
ynpmı olan ku~e " dikkate a· 
balarının fiatlennı nazar:ı daima 
1 k daima onlardan un, -
arla '-n eksik fiatle satıı yamaca 

on araa "d. 
1 --'·t bulunmut ı ı. 

ça ışmaa a. b "k sahasına geç· 
Kontenıanıkandtad.~ 1 

eden müddet .•• tarih te um 
tıgı e _1. • asaıının nıem 
içinde ecnebi l""er pıy ı· · 35,35 

. . sif tıı ve tes ımı 
lekctımıze sa ed bilmek için 
idi. Bu Ciate re"!'bet ~ · takriben 
Şirket 34,40 fıati~den ya~sanma sa• 
bir kuruş derecesınde !'0 16 Tesri· 
tış yapıyordu. Kontenıa~ hüku· 
nisani 931 de başladı .• ~ırke\., tab· 
me!çe vaki olan tabdıdı ve .. hi 

· • · milr aanayu • dittc ki gayeyi yanı . I 1
• d ak etıniş 

ntaye kasdını tamamıy e ı r ecnebi 
olmakla beraber hiç 0!maz°;'iatJerini 
td<er piyasası der"';esı~e farkı ara· 
)·ukseltmek istemedi. .. :!inde 1200 
mak hakkı idi ve o ı:un .. ,.. hiç 
'agon şeker bulundufunR go hiç 
bir vatandaşa bar: ~tmak•m:J.sızın 
b. ·ı b .. t~sını sarım 
ı.rrue u.- • r derece-

120000 (yüz yirmi b~) ":ı bilirdi 
inden fnla kiir temın e e . eaa· 

Fakat Şiıketin meclisi idareoı rttn"· 
sen ?.arar !"Örmediği bir fifakb ~·rme-

h . "bar ·ı muva . go mağı er ıh ı e • tih z etti 
ycrok derhal bir l<l\rar ~~· •edilen 
vo bir sureti evvelce ta . d. ( Hü-
23 Te•rinisani 931 ":e~sesı~ t~hdaf et 
kümetin tahdit tedbırıyle. ıs 1 hadim 
ti~i milli maksade tamamı.yle ddet· 
' · ş· k · · b"r vazife • o.magı ıt et ıçın 1 d ü-

t U<lerini ve vaziy~ .ne erece ~t
G&İt o<una ol•un fıati muhafaza "b" 
rneg"i) tahtı karara aldıktan gı ı 

h ha . bir ihtikar (bayilerin de er nıı-ı d 
tcıcbbüsüne sap~ mey 80 

,•ennemPği tidtlctle ıltızam edecek
lerini) kaydettiler. 

İ•te bu karar Şirketin elinde yal-
·101 vagon kalınceye kadar de

nız t-:, ve bin küsür vagon ıeker 
vam e uu 1 k t hiz I> ıa tereddüt ınem e e e U"D • 1 

• tıl ı•tır. 101 ngon ınct cdılerck sa m ' Traky ih 
§ck.~rin 75 vag~nud esasen yirmi artısı 
liyacı iein fabnka ak ve. d• 
1 stanbulda J,ulunma ta ı '· 

Seh • • • bütün ihtiyacına ce
'- nm~zın alı an tirket 11 Şubat 

va!' vermege Ç ş • 
1 
karşısında 

~32 tarihinde bu vazt>:elıtanbul için 
kaldı. Trakya şckerlen. . efr"k 

O ıcınt 1 • ınüfit oltımazdL raaı · kısmı 
dilmiıti. lstanbnlda • ~l~leme
iıo on va"onu fılhal ıstım ··es· 

ek • eti .._ vu:onu ınu Yec ..-azıyy e, ~. "h et onbir 

karmazdan e..-yeJ ilk tahkike tabi tu 
tan ceza uıulümüzden ayrılınıı ve 
sür' ati temin için hususi kaideler 
vazetmittir. Kanunun ikinci madde
si bu iıtisnai İrae etmektedir." Te
şekül eden komisyon . cari f~te z~ 
yapıldığına karar venrse Cümhun
yet Müddei Umumisi keyfiyeti.~ 
kemeye sevke mecburdur'' emrıle ıd 
dia makamını ikamei davaya mec· 
bur tutan bir hususiyeti vardır. it
te müekkilim Şirket muhterem bu
zurunum iddia makamının k~aa; 
tiyle değil mecburi olarak açtıgr hır 
dava ile gelınit bulunuy';'r• ky" 

verilen takrir (Zam yapılmasına 
kendi tetbirleri ve fi'illeriyle sebep 
olanlar) kaydının ilavesini talep et
mektedir. Bu takrir reddedilmiıtir. 

Raif Beyefendi tarafından verilen 
takrir ise (veya muameleleriyle eş
ya fıatinin yükselmesine) kaydını 
ihtiva etmekte olup kabul edilmit 
ve metni kanuna ithal olunmuştur. 
Raif Beyefendi takrirni müdafaa e
dcrlu>n irae ettiği esbabı mücibede 
(her hangi bir tüccar it~alat~ tah
dit edilmi, olması sebebıyle pıyasa
da mevcut olan mallan derler top
lar kendi elinde bin"ktirir bu snretle 
eşya fiatinin yükselmesine se~p. ~
luraa) demiştir. lıte eşya fıatının 
yükselmesini icap eden muamele bu 
dur. 

Kanun ikamei dava ıçın bu t~ ı
datr vazetmekte beraber anı tııki~ e
d muamelitta alıkiını umuınıye-
';ll rucu etmi• her türlü tetkik ve 

mıze " .. . I H" 
tahkik bak.lmu bütün vuıatıy ': . a· 
kinılerine vermittir. Kanunun ıatıh
daf ettiği gaye ve cü~ addettiği 
ıeyler birinci maddeaınden vazthan 
anlaıılmaktadır: cari fi:-te zam ~p
mak veya muamelelerıyle eşya fıa-
tinin yükselmesfoe sebep olmak ka
nun nazannda cürümdür. ı:: 8!'8-t 
bunlar i~in iki mühim unıur dave 
edilmiıtir: .. 

A.- Memleket dahil ve hanem· 
de toptan fiatin tereffüünü icap et
tirecek bir sebep olmamak. 

B.- Hükümetçe 1873 numaralı 
kanuna binaen ittihaz olunan teda· 
biri İ•tisınar suretiyle yapılmak.. 

Bu iki unsnr ile beraber zam 1c;; 
edenler veya muameleleriyle ter . 
füe sebebiyet verenlerin mes'ul ve 

lacaklarma ıüpbe yoktur. muatap o . 
T kili emrolunan komısyonun 

"fCf · ,.· e yalnız birinci kısım hak· 
VazJ ffl ... fİ 
k d dır Yani yalnız carı ıate ZB;ID 
ın aak • keyfiyetine mütedairdır. 

yapm 1 • 1 tereffüe sebebiyet ve (Muame eaıy e • n 
1 ) hakkında ne komısyonu 

hrenkkıer tetkiki, ne de iddia makabahi~
a • ıı· vzuu • nın ittiba mecbunye me 

değildir. . • t tbi.k edilecek 
1 te daYamız ıçın a ··ı 

kan~nun hususiyetleri v_e t~ıe:;1'u 
edecek komisyonun vazıyeti un-
dan ibarettir. 

G .. ülüyor ki komisyon raporu 
or h d" · emak alnız cari fiate zam a ııesın • 

!'ur olduğu gibi nihayet . m~b.tereın 
mahkemeyi tenvir mahıye~ını. geç• 
memektedir. Kanunu umumı ~ır na: 
zarla şöylece tetk'~en sonra ı~ameı 
davaya sebep teııkıl eden komisyon 
raporunu ele alalım. .. . 

Rapor bir kaç nokta uzermde h>
,,ekkuf etmektedir: 

1.- 11 Şubattan. 17 Şubat 932 
e kadar aabtı tevkif etmek. 

y 2,..... 17 Şubatta 34,40 a • oatılan 
normal ıekeri , 40,20 den pıyuaya 
arzebnek. 

3.- Şekerlenıecilere ~ lira te
minat mukabilinde ve bır ay sonra 
iade kaydiyle t•ker vermek. 
Bunlanı birer birer cevap yermek 

isterim. 
11 Şubatta satıtm tevkifi s~beple

rini Şirketimizin pek kıymetlı uzvu. 
Muhterem Murahhas Azamı~ Hayrı 
B efendi geçen celsede tafsılen be-

ey ettiler. 11 Şubat tarihinde 75 
!:;on t•kerin fabrikamız anbarla
rmda oldufunu ve ayda 25 va!!~na 
ihtiyacı olan Trakya halkını!" fi len 

çal • tarlalarda uğraşan hiuedar-
ışan • nlar k . 

rnnız oldufunu, bu ı !e eraız 
la ıraJmıaınak bir vicdan borcu oldu
h "b" h""kiimet mümessili olan Va· 
fugııu ... tet 
!ilerin d" mütemacliyen muracaa ' 
"ki . • batta •ekerler İstanbul • 

ti erını ' ·· k"" d anın "ril . laa bu ıru~ u av 
gahetı ınış lo Trakya ikame edileceği
d a evve h""k" et ma .. Şirketin alakadar u ';'m , • 
~~tınd~n, bilhassa _ lktısatbVekiikal. 

. ktif lmağa mec ur 
!etinden re . a K zalik lstan-
d • beyan ettiler. e 
ıgını d 10 vagonunun ldaki 26 vagon an 

bu onluk küp tekerlerin altın
ı 50 vag • takriben bet vagonu
da kaldıgını, • tıimı 

.. eaatı resmıyeye aa f 
nun m!'"!szaruri bulunınut olduiu· 
ve teslımı d • • • 11 -~or . .,_ 

elimiz e azamı ·-nu ve • izah ettiler . .., .n· 
ker bulundugunu k"f veya sa
d . de aatıtı tev ı 
eı;:zkeyfiyetinin k~un muek~ 

ma • et"ru arzetın ıs.
heıindeki vazıy ı:...uniyemize na
teriın. Mevzuatı . el" de bulunan 

. h. kimaeyı ın 
za.ran ıç: bir kanun 
malı satmaia cebreden cak 
yoktur. Bu kabil kanunlfn°ız :~kil
harp zemanlannda . v~ ya edildi•. 
mete Iizım mevat ıçın vaz ~ 
görülmüttür. Tabii zeman~.: den· 
aeye malnu cebren sata k" e c& 
memiıtir ve denemez. Huku ı v dair 

• b""tü"" evzuatmuzda buna 
zaı u n m -k"met ta· 
bir mecburiyet yoktur. H~__'.'._ı. . I 
bi. emanlarda nihayet er-... '! e-

Adliye encümeni mazbata muhar
riri krvmetli avukatlanmndan Ko
caeli Meb'usu Saliibattin Net' et Be
yefendi kanunu müdafaa ederken 
(Biz s•klamak keyfiyetini e•ki me
,. "btikar kanununda gördüğünüz 
nıı . la 

"b• suç saymadık) dıvor r ve "'a-:,.:.tmu en acık bir ifade ile Millet 
künisinden •Öyliyorlar. . . 

Yine bu kanunun metnı ile esba
bı mucibeai arasındaki kuvvet fark· 
larmm münakaşa11 ve k8:'~uın~ tat· 
bik edenlerin tarzı telek"' en mf'V

zuu bahis olurken Salalıat?n "'.':eı'et 
Bey (eyi bir Hakim, eyi b~r ~':'~
kit kanunun esbabı ~ucıbesmı e 
beraber tetkik eder.) eliyor. . , 

itte Mahkemelerin en ~ en 
yakın münekkitleri olan hız Avukat
lar arlmdaınnızm büyük kürsiden 

··kael' en bu hitabını muhabbetle kar yu "be • .. 
tılayarak 0 esb_abı m?.':' . Y!> o mu· 
nakaşalan tetkik ettigıınızı arzet
mek iatttiz. 

Sırn Beyin takririnin fi'il ve tet-
bir kelimelerine istinat etmesi hase
biyle reddedildiği çok tayanı dik
kattir. V azii kanun bunu kabul et
memiştir. Kabul edilen metin İ•.': ~t
maınak fi'li ile hiç alakadar değildır. 
Şirketimize gelince ne piyasadan 
mal toplamış, ne de topladığı malı 
böylece elinde biriktir~k m~ut 
malı tenakusuna ve fiatın tereffüune 
sebebiyet vermiıtir. Sadece gördüğü 
lüzum üzerine ıatıtı tutmuştur. Bu .. 
nun bir cürüm olmadığı, olamayaca 
ğı metni kanun ile, ş~ müzakerel~r 
ile vazü kanunun sarih maksadı ıle 
taayyün etmektedir. 

lıte 11 Şubattaki tevekkulun ida
ri sebepleri Murahhas Azama: Hay
ri Beyefendi tarafından arzedildiği 
gibi bu hareketin nazan kanunda bir 
cürüm olamayacağını da arza çalış
tım. 
Şimdi raordaki ikinci sebebe ge

çiyorum: 34,40 a sablan norma] ,.,. 
keri 40,.2(1 den piyasaya arzetmck. 

Hakim Beyefendi, komisyon kanu 
nun kendisine tahmil ettiği vazife
nin maddi değilıe hile manevi meau
liyetini biç dütür.memiş ve ne kadar 
mümkünı~ o kadar basit bir tetkik
le iktifa etmiıtir. Malümdur ki ko
misyonun bu husustaki müstenedatı 
fiati gösteren makbuzlar ile malı a
lan tücearlann defterleridir. Her i
kisindeki kayıtlar doğrudur, tamam 
dn-. Nckaan olan, yanlıt olan bir fey 
varsa o da koınisyonun Şirketimiz
den tamam malümat alınaması, Şir
ketiıniz defatir ve mubaberatını tet
kik etmemesidir. 

Gecen celaemizde Hayri Beyefen
di m.tlıterem mahkemeye ibraz e~ti
ii bir çok vesaik meyanında hemen 
bütün hisselerine Sanayi ve Maadin 
Bankasının sahip olduğu ve binne
tice Hükümete merbut olan Uşşak 
Anonim Şirketi ile cereyan eden 
muamelemizi muhtevi mektuplar, 
Sanayi ve Maadin Bankasmın mües 
sesemize yazdığı m<ktuplar, Şirketi
mizin kanun mucebinee tasdik edil. 
mit yevmiye defterleri kuyudab ve 
saire vardır. Hayri Beyefendinin i
zahatı ve bu kuyudat ile sabit olan 
hakikat İse 40.20 den teker satmak 
meselesinin !?irketiıniz ile bir guna 
ali.kası olnıenıaktadır. Biz ne teker 
ıattık, ne komiıyon aldık, ne de 
ba•ka suretle intifa ettik piyasayı 
ı<kerıiz brralorıamak için Unak fab 
rikasma zarar vermeyen bir fiatle 
,ee1ı:r aatdmasına ve u,tal< f<kerle
rinin lstanbul'a !"etmesine ve Hükü
metten yeni dir<ktif alınmasına ka
dar Jllf"Vcudumuz ile tüccara muave
net etmeği arzu ett'k. 

dediği husus, müeasesemizle aliik~ı 
olmayan bu hadisenin nokoan tabkİ· 
kat yüzünden bize mal edilmesin
den başka bir ıey değildir. 

Yine komisyon raporunda~..,. [Başı birinci sahifede] [Başı birinci sahifede] 
dilen üciincü hadİ•e• 38 lira temınat vermişlerdir. Hiaaedarlarm ekse- ıile görüştüğümüz Sanayi Biri.iği 
mukabil; şeker verllmesi keyfiyeti· riyetini temsil eden Merkez Ban- umumi katibi ve Ankara'ya gide· 
dir. kasının tirketlerin feahinde ısrar cek heyet azasından avukat Naz· 

Komisyon raporu bu hadiseyi etmemesi, §U noktai nazar üzeri.. mi Nuri B. fU izahatı vermiştir: 
bir az kıM geçmiş ve fakat Ti~et nedir: Şirketlerin Meclisi idarele- "- Teıviki Sanayi ~ununu~ 
Müdiriyetinin raporuna atfı k~lam ri Devlet hazinesi için bir külfet sanayi erbabına bahtettiğı muafi
et.niştir. Bu itibar ile evvel enu~e teıkil etmekte idi. Şirketlerın lağ- yetlerden bir kısmının kaldmlma 
Ticaret Müdiriyeti raporunu tetk·k vile bu külfet kendiliğinden orta· aının tesiri, dahili 1&Dayİ eıyası· 
etmek İsterim. Müdiriyet raporun- dan kalkacaktı. nm harici emtia ile rekabeti İm· 
da şöyle diyor: (Sirkede temas ne- Diğer lıissedarlar namma hare· kan ve kabiliyetini azaltacaktır. 

[Başı 1 incl sabif~e] 
ye devam olundu. Celse 19 buçu 
ğa kadar sürdü. Jurdanın istiçva 
hına devam olundu, Fransız ve 
Yunan hükıimetlerinden alman 
tazminatın defterlerde neden göa 
terilmediği, ihtiyat akçesi faizinin 
neden deftere kaydedı1mecliği su
aline şirketin bilançosunun Frank 
lıesabile tanzim edildiğini söyledi. 
Defterlerde matlup kısmı frank 4 
kunl!tan, zimmet 8 kuruıtan he
sap edilmif, masraf iki misli gös. 
teri~ti. 

ticeıinde• kendilerine normal fiat Ü· ket eden Doyçebank bu mutalea- Sonra, bu muafiyetlerin bir kısmı 
zerinden' ıslak teker verilebileceği, yı haklı bularak yeni idare beye- kaldmlırsa, gümrük tarifelerinin 
ancak perşembe ıı-ünü vakit geç ol- tinin hakkı huzur almayacak olan de tadili lazım gelir. Filhakika, 
duğundan cumartesi'ye hazır oldu- Banka memurları araamdan seçil- ıirndiki Tarife Kanunu, fabrikala 
ğunu ve cumartesi müracaatlarında mesini teklif etmiştir. B11° teklif rımrzın hariçten getirttikleri me- Do.syalar 
normal fiat üzerinden olmayıp en kabul edlmiş olduğundan dün Y~· vadı iptidaiyeyi gümrük reıım.İn· M. Gat Frankoya 300,00., fr31\ 
geç bir ay sonra ıslak olmayarok !a· pılan i'ıtihapta bu kabil zevat ı- den muaf tutmuı ve tarifeler do verildiği bunun on ıene sonra kaı 
de tartiyle ~8 lira t.eroinat alarak ıa- dare heyeti azalıklarına seçilmit ona göre tanzim edilmiı bulunu• dedildiği söylendi. 
relen şeker veı·ilec.-ği, ita. ..... ) zikre bulunnıaktadırlar. yor. Bu da bertaraf, şimdi fabri- Maznun bilançonun idare hey~ 
diyor. Bu şikayet Mahkemenin bil- Şirketlerin yeni idare heyeti a- kalanmızm getirtecekleri iptidai tince hazırlandıiını aöyledi. 
hassa nazarı dikk•tini celbetmi4tir. I zalan Ali Nizami, Safa Feyzi ve maddelerden gümrük resmi alm- Bir auale cevaben murahhasa• 
Evvelce 34,40 a verilmesi mukarrer Şefik Beylerle Döyçebankm Ber- ınaarna karar veriline, yerli ıaana· za olarak geldiğinde doıyalarda 
iken sonradan rücu etmek .~e- !indeki dire_ktörlerindeı:;ı M. Yon yi eşyamızın maliyet fiati arta- intizam•ızlık gördüğünü lüzum
meye cürüm kclruları hinettınru•tır. Ştavs ve Veıgeld ve aynı bankanın cak, artl':lca da büyük Avrupa ll1Z evrakı tefrik ede~ek paketleı 
Bu hadiseni., sabitleri mevcut oldu- fstanbul şubesi müdürü M. Gol- müesseselerinin ithalat kabiliyeti yaptığmı Üzerlerine "yakılacak· 
ğu aynca zikir ve beyan edildiğin- deni:>ergden mü'"!'~keptir. . çoğalacaktır. Vakıa kontenjan tır, nakledilecektir" ibarelerinı 
den Mal-keme hemen hepsini celbe- Muzaffer Huluaı Bey de ~k.et varsa da, bu muvakkat br tedbir· yazdığını, sonra hu ebemmiyetsiz 
derek istima etmistir. Nuri Be~, l~rin ~urakipliği~~ ~Y.in edılmış: dir. Muvakkat tedbirlerle ana ve evrakm imha edildiğini söyledi. 
Şükrü Bey. Sam; Bey bu busuı~ bı.r tır. Şırketler eakm g~bı meaailen esaslı meselelerin halli doğru ol- Muddei umumi bunların ehem-
f"Y bilmedikleri anlatıldı. Hadiaey~ ne de.vam edece~lerdır. .. . ınaz. . . . . miyetsiz olduğu balde Fraıuı• 
tahkik eden Koıniaer Bahri B~y ı- lçtimalann hı~ ~uteakip . Tqvıki Sanayı K.anu.n~ mucı- konsolaahaneaindeo' yakılmasmm 
se (avarya ,ekcri 34,40 üze!"'nd~ Sım .~e! çıkan ve utifa eden bmce muaakkafat vergısı~de.n .de ı sebebini sordu. Maznun bunu bil. 
şirketten alabileceklerine daır Şır· "!eclısı ıd.are azalanna meıbuk fab!"'l<a,ıanmız muaftır. Bız. &_Jatı mediğini aöyledi. Bir kumının ken 
ketten bir vaat almadıklarını ve esa hızmetlerınden dolayı tekrar. le· sabıteyı de musakkafatm ıçmd., disi tarafından Pariae götürüldü. 
sen kendiıi fiat örü mediğini) söy §ekkür etmi, ve hisse senetle~ ek ı görüyoruz ve alatı sabit~en ver- iünü aöyledi. 
ledi g t seriyetinin Türkiye Cumhunyet gi almmamasınr temennı ediyo-

lşte Ticaret Müdiriyetinin raporu Merkez Bankasına intikal etmİJ ruz. Namı müstear 
yine Müdiriyetin hadiso ile temas e- olmaaı itibarile yeni mecliıi idare- Kazanç vergisinin fabrikacıları
deo kendi f&}ıitleri ile, kendi memur !erin Merkez Bankaaı ile Döyçe mızdan nmf nisbetinde alınacağı 
lan ~e tekzin edildiği için bu kıs~ Bank erkanından terekküp ettiril söyleniyor. Bu rivayetlere karşı
üzerınde art k fazla tev<klnife lu- diğini ve şirketlerin en ihtimamlı smda, erbabı sanayi diyor ki: 
zum görmüyorum. Fakat rapor de- ve mea'uliyeti müdrik zevat tara- _Teşviki Sanayi Kanunu, bi
vam ediyor ve 38 lira ttıninat t.ey- fmdan idarelerinde devam edile- ze 15 sene icin bazı muafiyetler 
fiyeli hakkında ~öyle şikiiyet ediyor: eeğini beyan etmiş ve tarafeynce ve haklar t.,.;,in etmiftir. Bu müd-

(Sirketin normal fiat Ü•erinden şe Mübayaa Mukaveleleri ahkiiınına detin henüz 5 seneai geçmiıtir. 
k...- "•atmak istemed"''-' ve fiatlerı_ ·.n riayette devam edileceği tabü ol- Kanunun müddeti 1942 haziranı-

.,.uu 1 masına göre bu Jirketlere ait ıe- na kadardrr. Biz bu kanuni hak· 
teref'füü İ•tilzam eden hareket enı.:;.n nedatın en kıymetli ve en faideli tara istinaden aennaye koyduk; 
neticesi .olarak terdfüü fiati mu · bir portföy teşkil etmekte berde- yeni yeni teaisat vüeude getiriyo
kak gördüğünden ileride aynen t<>- vam kalmaları da tabii bulundu- ruz ve t S senelik mesaiye hazrrker vermekte bir faide görmeyecek-

. ğunu söylemiştir. landık. Henüz önümüzde 10 sene 
led tabii olan bayilerden evvel emır varken kanunen bize verilen bak. 
de 38 kuruş bedel almıı olduğunu ların nezine hukukan imkan göre-
göstermektedir ki bidayette bunu ~vaplarım bitti. Görülüyor ki piye. 

.... ~ miyoruz~ 
bir bedel gibi gösterm<kle harekatı- anda heyecan vukua geldiğini her Diğer taraftan teker ve çilm-
nın mahiyetini setr ve ibfa edeceğini fıkrada bir t<krarlayan komisyon lata fabrikaları cemiyeti reisi Ka 
:rannetmi,tir.) bizzat heyecana düşerek ciddi bir zım B. fabrikalardan kazanç ve 

Hadiseleri, alakadar makamlara ol tetkike imkan bulamamıt ve Alpu!- alatı .sabite vergisi alınacak otur
duğu gibi arzetmek zannederim ki ijunun suçlu aıfatiyle nahak yere a- sa, sanayiimizin inkişafına imkan 
mes'ul bir makam için daha faideli dalet huzuruna gelmesine sebe ol- kalmıyacağmı söylemiştir. 
olurdu. Müesseseıni n lıatınndan muştur. Diğer bir çok aanayieiler de 
geçmeyen §eyleri kendi kendine is- Hakim Beyefendi, biz bundan müt- ayni esaaı müdafaa etmekte ve 
tihraç tarikiyle biılniağa ça\1Jnıak, teki değiliz. Suçlu ııfatiyle girdiği- hükilmetin yapılacak teıebbüıle
faraziyata kapılmak ciddiyetle, res- ıniz hu kapıdan adaletin ıabadetiyle rini nazarı dikkate alacağı ümidi 
miyetle kabili telif olmayan ıeyler- beri olarak çıkacaiız.. Bu meyanda ni izhar eylemektedirler. 
dir. harek&tımızdan, muamelô.tımızdan 

Hakim Beyefendi, Murahhas Aza. bütün ..-atandaşlarunıza hesap ver
mız Hayri Beyefendi bu husuıtada miş memlekette ~et etti~imizi 
çok mukni izahat verdiler. O tarih- rakkamlarla isbat etrruf oldugumuz 
te 40,20 den sabt yapıldığı tüceann için müftehir ve memnunuz. 
kendi karını ilave ederek 41, - ila Hakim Beyefrndi, her kanun bir 
42, - ye sattığını ve bu esnada gayeyi takip edtt. 1~13 n.~maralı ka 
34,40 dan veya daha az mikdardan nunun yegane gayeaı, yegane hede. 
teminat almRk şekerlemecilerin bu fi hükumetin tahdit usuliyle ittihaz 
malı derhal ıp< külisiyona tabi tut- ettiği ve edeceği tedabiri istismar et 
malarma imkan vereceğini, imiı.I zah tirmemck f8hıi menfaatlere alet et. 
metine bile ['irmeyecc ki erin ve 13 tirınemektir. Şeker Şirketi İse size 
bayi ile mukaveleli olduğumuz için açık alınla çok genç h~y~b~m he"'!
anlarm bizden bihakkin tazminat bmı verıni~tir. Bihakkin ıntizar ettı
talep edebilec•klerini •rzettiği. Bun- ğim beraat karan ifa edilmiı hizmet. 
lan yeniden taf•ile lüzum görmem. !erin adalet kalemiyle tescili olacak
y alnız ıurasını ilave ederim ki ya- tır." 
pılan taahhütname çok sarihtir. Şe- • .. d f ) 
kersiz katan amillere kendi bayile- Tacir'erın mu a aa arı 
rimizi muhalefete se>ketmeyecek bir hamil ha Bey müdafaanamesile 
iare akti yapılmıftır. Tahriri olan, meclis zabıtlarını hakime takdim ede 
sarih olan bu akti tecil etmeğe, akit rek sözlerine nihayet verdikten son 
!erin düıünmediği şekilde manalar ra diğer maznunların müdafaaları 
çıkarmağa ne kanunen kimsenin hak nı dinlemeğe başlamıttır: 
kı vardır ne de akle mantıka bunu Maznunlardalt Vahap Bey: 
hazmettirmenin yolu vardır. _ Ben komisyoncuyum, fekerle 

Mües,..,semiz en açık bir düşünce aliikam yoktur. Y alruz Delikara za. 
ile hareket etmit ve bayileri ile olan deler namına bir beyanname imzala 
rabıtasmdan ayrrldığı, serlıea kal- dnn demittir. 
dıiı gün iareyi kat'i •ahta tah,.;I Şevket Bey: 
etmiıtir. Bu hediae h..kloncla iıtima - Şubat ayı zarfında lıtanbulda 
edilen tahitlerden Mu~ittin Beyin ıa ı<ker muamelesi yapmadım demiı. 
hadeti vuiyeti tamamıyle ten..-ir et· tir 
tiği !'ibi cemiyet Rei~ Kaz~ Beyin Faik Hayik Bey: 
ıahadetinde de (38 liranın ırat kay· - Ben mamül şekerciyiın, .ham 
dına iırkôn olamayacağını çünkü o tekerle alikam yok, demiftir. 
zamana kadar Mart kontenjan liste- lımail Halda Bey: 
si m'1cebince 4~ker Ç•!'-~~a'! İa- - Bu müddet zarfında §ekerim 
de edile(,;teceğı) la~ edilmııtir.lı yoktu ki ihtikir yapmıı olaynn d&. 
te Şirketimizin de bır ay muhlet mittir. 
vermekten maksadı bu idi. Dimitri Mütevelli Efendi nkili 

Raporun ihtiva ettiği bu üç eoaılı Ihsan Bey 11 ıubattan 18 ıubata ka 
hadiseyi izahtan sonra dağınık hir dar müvekkilinin bir muamele yap
balde bahsedilen bazı kısımlarma da madığını 18 ıubatta muamele yapb 
cevap vereyim: ğınr ve zarar ettiiini söylemittir. 

Akıl hıfzıssıhhası 
cemiyeti 

Akıl hıfzıssıhhası cemiyeti 
31 mart per~embe günü saat 17 
de Halkevinde senelik içtimamı 
yapacak ve saat 17 buçuktada il· 
mi umumi toplantısını icra ede
cekt\r. Bu toplantıda Hilmi Ziya 
Beyin cemiyet ve marazi fUUr ün .. 
vanh tebliğinin müzakeresine de
vam ve Fahreddin Kerim Bey ta
rafından Türkiyede intiharlar 
mevzuu üzerine miinakafa]ı mu ... 
sahabe cra edilecektir. ilmi içti
maa arzu edenler teırif edebilir
ler. 

Garsonlar toplandı 
Garsonlar cemiyeti dün H. 

Fırkası Beyoğlu kazası binasın 
da toplanmışlardır. Bu içtima
da kendi aan'at ve mesleklerine 
ait meseleler görütülmüttür.Ha 
ber aldığımrza göre garsonlar 
bilhassa müıteriden alman yüz 
de on garson ücretinin yüzde 
dördünün bazı müesseselerce 
kendilerine mal edilmesinden 
şikayetçi bulunmaktadırlar. 
Bundan maada eenebi garson· 
lar meselesi göriiJülmüt ve bir 
iki gün sonra tekrar toplanmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiı
tir. 

- Haldnmrıda hiç bir ınakamıı ib 
bar ve tiki.yet yoktur, binaenaleyh 
burada suçlu vaziyetinde bulunma
mız yersizdir. demiıtir. 

Erneat namı müstearının komi· 
serle uyuımak için limit olmadığı. 
nı, bundan haberdar bnlunmadığı 
nı, maslahatgüzar Galip B. in ls
tanbula naklettiği valizde tirl<ete 
ait evrak bulunduiundan haberi 
olmadığını bildirdi. 

Muhakeme 12 nisana talik edil 
miıtir. Şahitler celpolunacaktır • 
Maliye müfettiılerinden Satahet
tin Esat, inhisarlar vekaleti müı
te§&rl Adil, nakit itleri müdürü 
Sırn Beylerin ifadelerinin istina• 
be suretile alınmaama karar veril 
mittir. 

. . -
Sahte 
Banknot 

On bin frank ta 
mükafat var! 

Borsa oe Oamanlı Banka.ıı Ko· 
miserli.ğinden: Belçika piyasala
nnda tedavül etmekte olan yüz 
franklık sahte banknotlar hakkın 
da mahallinden verilen malıimata 
göre: 

A - Bunlardan bir kısmının 
müsadere edildiği, 

B - Y ekdiğerine yapıfık ince 
ve cilalı iki tabaka kağıttan mü
rekkep bulunduğu, 

C - Bu banknotlarda kıraliçe
nin resmini havi yÜz tarafındaki 
alt koşede çok nazan dikkati ca• 
lip siyah bir nokta görülmekte ol
duğu, 

D - Arka tarafta Filiı:ran üze 
rinde cörülen resmin baıında vcç 
hin sağ yanağı hakiki banknotlar 
da bir cizgi ile tahdit edilmit ol
duğu halde ve sahtelerinde bu cİJ. 
gi koyu gölgeli bulunduıfu, 

E - 1 Nisan 1932 tarihine ka
dar kalpazanı tevkife medar ola
cak malıimatı verecek zate Belçi
ka Milli Bankası tarafından on 
bin Frank mükafat verileceği, 

Anlaıılmııtır. Keyfiyet ilU. olu 
nur. 

Poliste 

Hava gazından 
Zehirlenen dişçi, has

tanede öldü 
ETVelki gece Sirkecideki kabi 

nMİnde havaga:zmdan zehirlene
rek tedavi altına alman diıçi 
Kadri B. haıtanede vefat etmiı
tir. 

Bir çocuk çiğnendi 

. ı dz ihtikar meıelderini naznn tet
nn e ·ı lazım 
kike almış ve ceza ~n~nu ~_e kala· 
gelen tabclidı vezetmıştır. ev 

Hakim r~yefendi, bizler bu hadi
seyi müessClemİz için takdire f&Y11D 
görüyoruz. Hiçbir mecburiyetimiz 
olmadığı halde müzakeresine tavas
sut ett"k. Hiç hir mecburiyetimiz ol 
madığı halele Unak fabrikasına tab
sildarlık yaptık piyasaya kendi malı
mızı verdik. Kalite farkmdan başka 
çift çuval teker vererek yerine tek 
çuval ıeker aldık. 

Rapor tirketin Trakyada ahden Hayreddin Bey: 
ve kanu~en az ,-e>"! çdok s

1
tck b

1
ulun - Komisyonun bizi nasıl bir suç 

Agop lzmitliyan Efenclinin veki· 
li· 

• - lhtıKir yapılmam>ttır. demİf 
ve müclaf-"1esini tahriren YttllÜf 

Galata'da Çukur Cuma'da otu. 
ran altı yaılannda Adil, Topane
den geçerken toför Ahmet'in ida 
resindeki otomobilin altında kala· 
rak yaralanmııtır. 

Şoför yakalarunışb.-<!..., bir düıturu iktiaadinin miieyye
d si olan 1913 numaralı kanuna ge-

tir. Sinirden 
Samoilidis Efendi ..-ekili Ziyaed

•esata bailaıımıt ..-e tu ~li Mn
Yagon ıeker kalmış~. ~~endi yeni 
rahhas azamız Hııyn Be;• lmak. 
'-aziyete nazamn tedhır -İ< .,. 
Mecli&i 1 dareyi topl~ak. !!~erkar 
li babcrı:'ar etm~k gıbı vazu= 

1.e e bunun menettiği hadise yalnız 
ınc , k yf" et"dir cari fiate zam yapma!< e ıy ı .. 

yoksa malını satmayan, satmak ıs-
kims ye ne bu kanun ve ne temeyen 

Bu; aatışm tirketimiz ile atakesı 
olmadığı yalnız arzetliğim vesaik ile 
değil esasen beyilerimizin beyeti 
faalesinde nolan Mütevelli, Samuili

. dia, Amopoloı Efenclilerin mahke
medeki bcyanatiyle de ıabittir. Bu 
Efendiler Uşşak Müdiri ile olan mü 
zakerelerini, mutabakatlerini, fiati, 
iareten bizden mal aldıklanm ..-e 
her teY sövledilcr. Bundan başka 
İktisat Vekaleti celil esinin 40,20 
den vaki aatqm 34,50 ye tahvil e
dilmesi ve badema vuku bulacak aa 
b4lann da 34,50 den İcrası h~ldonda 
Unak ıirt.etine verdiğini istihbar<{ 
tiğimU emir ve tebliğ üzerine evvel
ce tavaıautumuz ile yapdan bu sa
tı, bedellerinin hakikaten 34,50 ye 
tahvil edilmesi de sıtkı müddeamızı 
lsbate kafidir. 

durmak mecburiye~n e o~!'~-~: la itibam ettiğini anlamak isterim 
d • araınıı. Komıoyona """""" ıs diye sonnu4, komisyonun ittibamı o 
t:: Aceba ls~n~lda _mal bulun- kunmuı ..-e o tarihlerde tekeri çu..-al 
d rmak için ahclimU mı var yoksa başına iki bu!Uk lira zam etmekle 
ı.:..uni mecburiyetimiz mi var?, bil- ittibam edildiği anlaıılınca mumai
miyoruın, kanunun kendilerine çok leyh: 

din Bey: 
- Ortada 1913 numaralı kanu

nun kaadettiği ihtikar cürmü yok
tur, biz normal fiattan da BfBğı mal 
sattık ve hatta zarar da ettik. Herhal 
de sudu olarak huzuru adaletinize 

Beyoğlunda Kabriatan sokagın• 
da 1 O numaralı apartrmanın 6 to· 
cı dairesinde oturan madam Ea
ter, sinir hastalığı yüzünden boğa 
zmı jiletle kesmişse de kurtanl
DUfbr. Tahkikat yapılmaktadır. 

tıaınd,. kalmıttı. . • • ka 
d• bi ncı • !ıte HakimBe ıı:eeyvefete<nn ı, ~. I ol· 

nun ile Şirketimizin tenıası. ':;~ 
ı:nu! ve o kanuna ktırşı vec>b 
böyle ifo edilmiıti. "b 

Ş. ker satqımızm bu kadar san 
ve temiz düıüncelerle devamı ve ~
'llrı olarak kesilmesi müesseaemız 
hııklnnda ynnlıı zihniyetleriJ;ı husu· 
lüne sebep oldu. Biri mücrım zan
aettilcr vo 1913 numaralı ka'!u':li 
ıı:evap v~e ~nvet ettiler. Şım 
tlo ona cevap vercllin: .. 

Kanonun metnini ve esbabı mu· 
o.:İbe:ini dikkntle ckuduın ve gör~üm 
l:i bu lmnu.,un menuatı umumıye
•nizo nazaran hayli istiana!an var .. 
,.\,._ - 1 -· , __ ·- ..... 

de bafka bir kanun ceza vermez ve 
vennemiıtir. 

B. evvel arzettiğİm gibi 1913 
ıraz "d( 

runaralı kanunda bir e "!uame-
~teriyle caıi fiatm yükselmesıne se
bebiyet verenler) kaydı vardır. A· 

ba mal satmamak veya sahtı dur-
~urınak Elli buna dahil_ olabi~ ıni 
d" ye bir an bile tevekküfe !uzum 

~- em. Kanunun sarih metni bu-
ııorm -----'~ed· tamarniyle cevap YUmO:&• ır. 

Bunda tereddüt edenler .kaıwnun 
,,:r esnasında Büyük Millet Mec-

1". • 'de cereyan ede nmüzakeratı tet 
ısın ed b"lirl B" k"k ederek tenevvür e ı er. •· 

lirsiniz ki bu fıkra için iki takrir ve 
rilmi,tir. Sırrı Beyefendi tarafından hte komisyonun cari fiate zam 

kıymetli bir vazife tevdi etmesine Ye - Ben rekabetle tanınmrı bir tüe 
bu vezaifi tahdit ve .t~yin .. etmesi_?e cartın. Beş seneden beri Avrupanm 
raimen komisyon nıçın böyle garıp muhtelif şehirlerinin birçok fabrika. 
zihniyetlere aapmııtır. lannm mümeuil ve bayüyiın, ayda 

Yine raporda bahsedilen iki bu- 100 • 150 vagon şeker satmak, hu 
çuk vagon T rakyaya teker sevki ı•keri satabilmek için de rekabet yap 
hadisesi vardır ki bu da yine kendi 

1 
mak mecburiyetindeyim. zam Y"P

veaikalariyle bize ait olmadığı anla- mak fÖyle dursun, fiat kır~ııı;ı. altı.. 
ılmaktadır. nı bakır fıatma sattım denuftir. 

' Bundan baıka bir vak'a ~bi zikr. Hayreddin Beyin ..-ekili Hüsnii B. 
edilen Liyon Çikolata fabrikasının de 
aldığı mal meselesi vR•dll" ki bunun - Müvekkilim kanunun tarif et
da müeuesemizden satılmadığı ko- tiği tekilde bir ciinnün sahibi değil. 
misyonun lcffettiği veııikada mubar dir, beraatini talep ederim demiıtir: 
rerdir n Fabrika sahibi de şahit ••· Sapurta Ef~ndi vekili: 
fatiyle is.lima edilmiş, ayni hususu - Müvekkilim anomıal bir mua-
teyit etmİ§tİr. mde yapmamıştır, demiştir. 

hte l-lakim Beyefendi, rapor •e Ak Oınıan zade izzet Bey vekili: 

sevki~z bir zühul eseridir demittir. K 
Nimet Tevfik Bey: ongre 

- Ben komisyoncayaın, •ekerle Sağır ve dilsizler cemiyetin· 
alakanı yoktur demistir. den: 

~undan ao""! '!Akim ticaret. ve sa l-4-932 cuma günü cemiyeti 
nayı odıtsındao ıkı defada vaki olan • . • k ed•I 
• ti·ı· ·kl · d _, ,__, mızın senelik konırresı a t ı e ıı amm ı ııne e •çten ceYaplAr{la 
tekerin muhtelif cins ..-e marlııılan- 1 cektir. _ 
nın fiatlannın bilclirilm.,diğini zikre ı Bilümum azalann mezkur 
derek her markanın ayrı ayn tasrih günde saat 13 te Şebzadebatı~ 
edilip fiatlannın sorulmıuma ve d~· ı' da Letafet apartımanmda cemı 
ru,m,.nın gelecek aalı ~babı"'! talık et merkezinde isbatı viicut et· 
edilmeıine karar verdıgını telhım et· Y I .. 

1
• 1 

ti. , me en ı an o unur .. 
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HASAN Zeytin Yağı Tanı kiloluk 70 - tam okkalık 90- 5 ve 13 okkalık tenekelerde tam 
okkası 80 kuruştur. Hasan ecza deposu. Toptancılara tenzilat _, 

Yeni ne,riyat 

Mehmetçiğin kıraab 

Muallim F azd Behiç ve Ce
il Sıtkı Beylerin tertip ettik· 
eri bu kıymetli eser neıredil. 
uiştir. Kitabı (Resimli Ay Mat 
-.ası T .L.Ş.) nefis bir tarzda 
ab'etmiştir. ----

San'atkarlar 

Genç ve kıymetli mubarrirleri
•İzden Nahit Sırrı Bey en güzel 
Jaikayelerini zarif bir cilt halinde 
:ıetretti. Bir ıair, bir beykeltraf 
-,e bir ressam bu eserin kahraman 
annı teıkil etmektedir. Bütün ka
ilerimize tavsiye ederiz. Fiab 30 
'mruıtur. 

Askeri tebligat 

Askere davet 

Üsküdar Askerlik Şubesin
den: 

1 - 317 doğumlulardan 326 
loğumlulara kadar (Dahil) be
leli naktilerini bir veya iki tak
·itte verip le hizmeti talimiyele 
mi henüz yapmayanların ıev
.edilmek üzere 13 Nisan 932 
arihine kadar şubeye müraca
ıtlan. 

2 - Bedelinin ikinci. taksiti
n 10 Niaan 932 tarihine kadar 
rerıneyenler haklarında mua
nelei kanunivenin tatbik edile
;eğİ. 

Beyoğlu 
ıubesinden: 

askerlik 

1 - Muteber gıuetenizin 28 
Mart 932 tarihli niiabasmda der
cedilen ilanatım.ızın aal~nda . l'.er
li ve yabanci kelimelerı yazılı ol
duğu halde Daktilo batası olarak 1 
Müslim ve gayri Müslim tarzmd~ 
yazıldığı anlaşıhruıtrr. Berv-;çhı 
ati tevziban tashih ve ilanı ve ııbu 
ıa•ızihatında gazeteye dercini ri
ca ederim Ef. 

2 - 316, 317, 318, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325 Doğ.um!~ 
olup henüz askere gitmeyen yerlı 
ve yabancı efradın hemen tübeye 
müracaatlan ve numara almalan. 

3 - Tam veya msıf bedel nak
b vermiş_ olanlarm keza fubeye 
müracaatları. 

4 - Celbe tabi efrattan bedel 
naktr vereceklerin 4-4-932 akta· 
mma kadar müracaatları lazım· 
dir. 

Kadihöy Şubesinden: Şubemiz 
den celp ve sevke tabi efradın yev 
mi içtimai 6 Nisan 932 çartamba
dır. Bu tarihten sonra bedel vere
ceklerin bedelleri kabul olunama- 1 
yacağından keyfiyet malıim ol
mak üzere ilin olunnr ef. 

{ RADYO ı 
Bugünkü Program 

ISTANBUL - (1200 m. 5 ki
lovat) 18 gramofon, 19,30 Cennet 
Hanım ve heyeti, 20.30 Opera, 21 
Bedayii musikiye heyeti, 22 caz
lıant. 

BELGRAT (429,8 m.) - 19 
Almanca dero, 19,30 radyo orke,... 
lraaı, 20,20 tango, 20,50 gramo
lon. 

BOKREŞ (394,2 m.) - 19 kon 
ferans, 19,40 tarkı, 20 keman kon 
seri, 20,30 konferans, 20,45 piya
.., konseri, 21, 1 O viyolenael kon
aeri. 

BUDAPEŞTE (550,5 m.) -18 
ltalyanca ders, 18,30 tarkı, 19,45 
konferans, 20, 1 O tarkı konseri, 
22 radyo jurnal, 22,20 piyano 
konseri, 23, 15 çingene muzikası. 

ROMA (141,1 m.) - 20 Gra
mofon, 20,45 opera. 

VARŞOVA (141,1m.)-19,35 
Gramofon, 19,45 radyo jurnal, 
20, 15 hafif musiki havalan, 21 e
hdi musahabe, 22 cazbant, 22,30 
ıradyo jurnal, 23 dana havalan. 

ViYANA (5J7,2 m.) - 18,15 
konferans, 19,05 franazca dero, 
19,45 §arkı, 20,25 opera, 22,45 ı 
una havalan. 

.Selim Sırn Beyin 

konfrans1 

Y annki perıembe ırünü akıa
m saat sekiz buçukta Selim Sırrı 
Bey radyoda mutat konferansını 
ftrecektir. Mevzu: Le Brix'in tay 
yare ile devrialem seyahatidir. 

Bu ak§am Kadıköy Süreyya ıi
oemaıında 

Pehlivanları 
davet 

Antalya Ziraat Bankasından: . "" 
Cümhuriyet Halk Fırkası 

himayesinde 18 nisan 932 kur
ban bayramının üçüncü pazar
tesi günü Karamürselde büyük 
pehlivan güreşi icra edilecektir. 

Başpehlivan 70 lira 
Baş altına 40 lira 
Ortaya 25 lira 
Desteye i§tirak edenlere ha-

kem heyeti tarafından aynca ik 
ramiyeler verilecektir. 

ittihat Değirmencilik 

TORK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Maliyece 
Muhammen hini devirdeki 

kıymeti bymeti 
Lira Lira 
1500 1500 
1800 3500 
1500 200o 
4500 4500 
4000 3000 

150 360 
800 1500 

1500 2400 
250 600 

800 
250 
300 

6000 

2000 

250 
1333 

450 
10405 

3300 

Mahalle veya 
karyesi 

Makbule mahalle!İ 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Rağbetiye ,, 
Şeb Sinan ,, 
Makbule 
Rağbetiye 
Meydan 

" 
" 
" 

Çarşı Demirciler içi 
Makbule mahallesi 
Makbule mahallesi 
Meydan mahallesi 

Meydan mahallesi 

Sokağı 
Balık pazarı 
Balık pazan 
Civelek 
Kara Molla 
Y enikapı cad. 
Mektep S. 
Civelek S. 
Yenikapı C. 
Fransız bahçe 

si civarı 

Sıra 
Nev'i No. 

Hane maa mağaza 1,2 
Hane maa mağaza 3,4 

Hane 6 
Hane 7 
Hane 8 
Hane 10 
Hane 11 
Nısıf Hane 12 
22 dönüm Bahçe 13 

maa hane 
Dükkan 14 

Kara Molla S. Mağaza 16 
Kara Molla 5. Hane 
Tepe yolu 60 dönüm portakal 

bahçesi m~a hane 

17 
19,20 

Dede oğlu 27 dönüm portakal 21 
bahçesi maa hane 

ZEYTINDAGI 
Falih Rıfkı Beyin en çok beğenilen eseı 

Bir haftaya kadar kitap 
halinde intişar ediyor 

Şirketimizin 20 mart 1932 tari
hinde inikat eden heyeti uınumi
yeainde ittihaz olunan mukarrera 
ta tevfikan 1931 senesi devrei 
muamelatı için faiz ve temettü ola 
rak İ§bu tehri Nisanın onbeıinci 
giinünden itibaren, Osmanlı Ban· 
kası ile Doyçe Oryant Bank ve 
Banka Komerçiyale lıalyana giıe 
!erinde biaae senetlerimizin 22 nu 
maralı kuponuna mukabil ikiıer 
buçuk lira ve müeaais hisselerimi
zin 22 No. h kuponuna mukabil 
dörder lira ond<irt buçuk kurut 1 

tediye edileceği ve icap eden bor
drolar gerek baladaki Bankalar 
Galata gi~lerinde gerek tirketimi 
zin merkezi idaresinde alikadar· ı 
lann emrine amade buJundurul-

Balada evsaf ve kıymetleri yazılı emıval peşin para ile satılmak üzer<ı 23-3-932 tarihinden iti· 
haren yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Bono hamitleri işbu emvalin satışına 
iştirak ve bedellerini bonolarla tediye edebilirler. 

ZEYTINDAGI gazetemizde intişar eden 
tefrikalara yapılan birçok ilavelerle bir misli 

daha büyümüş ve aynca kitaba merhum 

Cemal Paşa'nın papyekuşe üzerine basılmış 

bir fotoğrafı ile memleketi terkederken Falih 

Rıfkı Bey'e yazdığı bir mektubun kopyesi 

ilave edilmiştir. 

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

Zeytindağı Muallim Ahmet Halit kitaphaneslnde sablacakbr 

Fiab 125 kuruştur. 
- Memleket mamuliitı

Hükümetimizce resmen 
kabul edilen 

HIZIR 
Yangın söndürme 

Jütset ltfisat ve Ticaret 
J\t'ektebi Mübayaat kom ·syonundan: • • D • H O R H O R U N 1 

de ihalesi ilan edilen inşaatın ihale tarihinin 3 Nisan 932 pazar , .- Cilt ve Zührevi hastalıkları muayenehanesi 

~--.;u ili.n olunur. / 
MeclUi idare I 

makinaları 
yalnız Hızır sahibi Mehmet 
Halis müesse5esinde sahlır. 
Her satandan resmi tamimi 
ve tamimde Mehmet Halis 
ismini aram'!hdır. Makina
Iann Üzerlerinde (Hızır) 

ismi el yazısı ile yazılmış 

i~e sahtedir. Eski makina
lar boyanıp satı !maktadır. 

Hızır mües~esesi umumun 
na zan dikkatine arz eder. 
Hız .r her evin, her müesse
senin en lüzumlu eşyala· 

rından biric ir. Hızır amili 
ve sahibi Mehmet Halis 
müessesesi. Ga ata, eski 
Gümrük caddesi Sava Han 
Nn. 71Rr Tel. RO. 1447 

1 Kapalı zarf usul ile münal--asaya konulup 27 Mart 932 tanhın , - r ~ 

günü saat 14 de talik edildiği ilan olunur. (1215) - Beyoğlu, Taksim, Zambak sokak No. 41 

Az zamanda birinci derecede, 

D y?ti~e~i.~y!ı: l . 
TÜRK GENÇLERİ 

Balattaki 
SÜREYYA PAŞA 

MENSU'CAT 
fabrika11na müracaat etsinler. 

Gedikpaşada Jandarma ·-----•Mübadil, Gayri mübaclil, ve Hazine·-----· 

B O N O 
Satınalma komisyonundan: lan her yerden karlı ALINIR ve SATILIR. lstanbul: Babçekapu Ana-

ı ı•--- dolu Han 26. Telefon 2,2939. iSMET ve AVNi. ---· 
- iki bin adet yerli mataranın kapalı zarfla münakasaıı 19 Ni-
san932salı günü saatlOda yapılacaktır.Taliplerin nümune ve şart 
nameyi görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak iç~n temi-

1 
nat ve teklifnamelerile mezkUr günde muayyen saate kadar ko
misyonumuza müracaatları. (1244) 

1 

.......................... 
!!!!1111-- Prof. Agr. ~-- i 

Or. Osman Cevdet 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanlan 1 
~abuk VoU 

Bu senenin en talihli 
Kumbara sahipleri •. Tıp Fakültesi 

Fizik tedavi şefi 
Elektrik tedavileri, ziya ve hara
ret tedavisi ve masaj. Her gün 
ıkiden sonra: Beyoğlu Tünel ba
ımda Z ümbiil &0kak 24 numara-

da hastalanru kabul eder. 
Telefon: Beyoğlu (4501) • 

BONO---. 
Gayri mülıadil, hazine ve müba
:lil bonoları üzerine muamele ya
par. Bahkpazar Makıudiye Han 
\lo 35 Uğurlu Zade M. Deni,. 

laanbul Sehwnc:i icra Daireain
den: Bir borçtan dolayı hacz olu
nan bir yazıhane büyük masa bir 
duvar hal111 Avrupa koltuk orta 
maaası bir kanape iki koltuk yedi 
adet aandalya bir küçük maaa ai
gara sebbası ve sair 24 kalem eı
ya 3-4-932 tarihine müsadif Pa
zar günü saat 12 den 14 de kadar 
Galatada Havra sokağında Cema 
at hanında 2 kat 5, 6, 7 numara
larda satılacağı ilan olunur. 

D. Anagnostopoulo ve C. Siskidi 
Embiricos Line 

Şark - Avrupa poıtan 

" MALIACOS " vapuru 30..31 
martta (HAMBURG ve ANVERS) 
İçin emtia tahmil edecektir. T afıilat 
için Galata' da Çinili Rıhtım Hanın
da Umumi acentalan D. Anagno,... 
topoulo ve C. Siskidi efendilere mü
no.caat. Telefon: Beyoğlu 2612. 

TRABZON POSTASI 
(KARADENİZ) 30 Mart 
Çarşamba saat 18 de. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıklan 

mütehassısı 

Büyükada Sadefadası volisi satılmak üzere şeraiti atiye dai
resinde müzayedeye vazedilmiştir. 

1 - Müzayede (Kapalı zarf) usuliledir. 
2 - İhale birdir ve kat'idir. Talipler 750 lira teminat akçe

si vereceklerdir. 
3 - ihale 11/4/932 tarihinde Ankarada idare meclisimiz 

huzurunda lcra edilecektir. 
4 - Uhdesine ihale olunan zat on bet gün zarfında bedeli 

ihaleyi tamamen tesviye etmeğe mecburdur. 1 

Talip olanlar ve daha fazla malfunat almak isteyenler iha
leden bir gün evveline kadar şubemize müracaat ve bir lira mu. 
kabilinde bir kıt'a şartname almaları. (1039) 

Oev•et Oemıryolları idaresi ilanlar• 1 1 -
Ankara deposu kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 

münakasası 14 Nisan 932 Perşembe günü saat 15 te İdare mer. 
kezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerin 1 

'de birer liraya satılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (1149) 

Dr. A. KUTiEL ı rzı Zauyeı.i 
Cilt ve zührevi hastalıklar mü· I ' 

1 
tehassısı. Karaköy, büyük mahalle· 

umum.ye, iştebasızL" ve kuvveuıznk 
büyük faide ve tesiri görülen 2500 lira m.ükaf atlı 

932 birinci kurası 
1 nisan' da çekiliyor 

bici yanında 34. i FOSFATLI 

ŞARK MALT ilan 
Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası hisse senetlerinin ikin 
ci taksitini teşkil eden o/o 30 be 
dellerinin 1715 numırralı kanun 
ve nizamnamei esasinin 23 ün
cü maddesine tevfikan 1 Şubat 
1932 tarihinden itibaren 1 Mart 
1932 akşamına kadar tediyesi 
lüzumu ilan edilmişti. İşbu ikin 
ci taksit bedellerinin tahsil 
müddeti bu kere mezkUr mad
dei kanuniyenin son fırkasına 
tev.fikan 1 Haziran 1932 akşa· 
mına tecil edilmiş olduğundan 
keyfiyet ilan olunur. (528) 

1 
~ uncu K.oıcrau 

illınları 

HULASASI 
J..u1lanmız. Her eczanere satılır. 

liahriye sevkıyat müdürlüğünden: 
Manııara üssübahri kumandanlığına ait 3 numaralı mav

nanın tamiri: 31 Mart 932 tarihine müsadif perşembe günü sa
at 14 te. 

Yukarıda cinsi yazılı mavna hizasında gösterilen gün ve 
saatte açık münaıkasa ile miinakasası icra olunacağından şart
namesini gönnek istiy·enlerin her ıgün ve :tamiratı yapmak is
tiyenlerin miinaıkasa gün ve saatinde Kasımpaşada Bahriye 
sevıkiyat müdiriyetinıde teşekkül eden Komisyonuna 
müracaatları. 

Birinci mükafat 

ikinci mükafat 

750 lira 

250 " 
10 kiışiye "lOO"erden 1000 " 
10 kişiye "50,, erden 500 ,, 

1 Türkiye iş Bankası 1 

Jandarma satı nalına komisyon un dan -mlllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllifülllllll~lllmm~ 
50000 metre yazlık elbiselik haki kumaşın kapalı zarfla mü- M•ıı• t M tb 

~ak~aıı 19 Nisan 93~. Salı ~~-saat ~? birde ya~~lacaktı~. Ta- } ıye a aası §§ 
lıplenn ıartname ve numuneyı gormek uzere her gun ve munaka := ~ 

saya iştirak İÇİ? teminatlarile.~eraber mezkür günde muayyen sa· NEFİS VE SERl SORETTE 1 
ate kadar komısyonumuza muracaatlan. (1202) - . kı b b' d---'- N 

==3 Her nevı evra mat ua ta mı "' ı!ute eder. otere 

KARON ALMAN KlTAPHANESI 
Beyoğlu Tiinel meydanında 523 

ait bilcümle evrak, mektupluk kağıt, zarf, kartvizit, ~ 
muhtıra, reçete ve faturalar renkli olarak el ve duvar ~ 

ACEMi ÇAYLAKLAR 
Vodvil 3 perde 

Nakleden: Hüseyin Suat B. 
Yann akıam: Şehzadebatı Ra

ik Rıza tiyatroaunda 
.t.FACAN 

Cumadan maada hergün öğleden 
aonra ıaat (2,30 dan Se) kadar ls
tanbulda Divanyolunda 118 numa
ralı hususi dairesinde dahili hasta
lıkları muayene ve tedavi eder. Te
lefon: 1 stanbul 22398. 

1 
latanbul levaznn dikim evin. 

de bulunan yün, pamuk, iplik, 
post kırpmtılarile kayış kırpın
tıları, 30 Mart 932 çarşamba 
günü saat 15,5 ta aleni müza. 
yede ile satılacaktır. Taliplerin 
muayyen gün ve saatte komis
yonda bulunmaları ve şartname 
sini almak istiyenleri.n her gün 
komisyona ve kırpıntıları gör
mek iatiyenlerin de Defterdar
da dikim Evine müracaatları. 

021) (928) 

ilanları yapılır. Fiatlar mutedildic. .-

Jandarma Sahnalma komisyonundan ADRES: Ankara caddesi dairei mahsusa _ 
§3 Telefon: 24310 - 24318 - 24319 ==== 

sası ~~o~?s!!: ;~2~1ıç;~:~a~~'bea;': Y~~ı~;~~aT ':ı~~~ '9:1111111111111111111111Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll', 
şartname ve numuneyı gormek uzere her gun ve munaka,aya tf· 
tirak için teminatlarile beraber mezkUr e;ünün muayyen saatinde 
komisyonumuza müracaattan. (1201) MlLLlYET MATBAASI 


